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F o g 1 a 1 a t.

t. szá m . Futólagos gondolatok a háziadó elvállalása fölött, II. — Kell-e 
magyar vizijog? és hogyan?

2. szám . Futólagos gondolatok a háziadó elvállalása fölött. III. — A 
parasztok állapotja Europa némelly országaiban.

3. szám . Keserédes labdacsok el nem fogúit betegek számára. — El
mélkedések hazánk múlt és jelen állapota felől. IX. —

4. szám . Elmélkedések hazánk múlt és jelen állapota felől. X .— Még 
valami a szatmári 12 pontról.

5. szám . Futólagos gondolatok a háziadó elvállalása fölött. IV. — Her- 
maneczi papírgyár.

6. szám . Magyar tudós társaság. — Gondolat-töredékek a természeti 
jogról. — Egy fontolva haladó akademicus.

7. szám . A nemesség megadóztatásának föltételei. — Még valami a 
szatmári 12 pontról. (Folytatás.)

8. szám . A köznép neveltetésének akadályai s ezeknek elhárítása. — 
Még valami a szatmári 12 pontról. ( Folytatás.)

9. szám . Hírlapi szinetlenség. — Egyházi javak. — Iskolák Szerbiában.
10. szám . Egyházi javak. (Folyt.)  — Még valami a szatmári 12 pontról. 

(Folytatás.)  — A pesti gyermekkórház.
11. szám . Elmélkedések hazánk múlt és jelen állapota felől. XI. — Ilir 

irodalom. — Leviathan (?) — Az idő becse.
12. szá m . Egyházi javak.(Folyt )  Még valami a szat. 12 pontról. (Vége )
13. szám . Egyházi javak. (Folytatás.)  — Magyarország lakosai nyel

vűkre nézve.
14. szám . Egyházi javak. (Vége.)  — Magyarország földterülete.
15. szám . Háziadóra vonatkozó nehány kérdés. — A nagyváradi iskolák 

helybeli kormányának hirdetménye. — Figura praetentionis.
16. szám . Úrbéri viszonyok. — Közlemények Ponori Tewrewk József 

„Utazás-naplójából “ — Valami az olvasói tulajdonrul. — Még egy 
szózat nemzeti nyelvünk ügyében. — Kliegl nyilatkozata és köszöneté.

17. szám . Hadi müszótárról. — Telhetetlenség. — Független észrevétel.
18. szá m . Jégverés ellen kölcsönösen biztosító magyar egyesület alap

rajza. — Észrevétel a vallásnok iránt.
19. szám . Következetlenségek. — Közlemények Ponori Thewrewk Jó

zsef „Utazás-naplójából.“
20. szám . Kevesbítsük a háziadót. — Termés. — Győzzön, mi jobb ! —
21. szám . A királyhegy Pozsonyban. — Adó. I.
22. szám . Észrevételek R— u J. adóczikkeire. — Észrevételek a Pesti 

Hírlap „Városi szavazatjog“ és „A kir. városok az országgyűlésen“ 
czimü czikkekre.

23. szám . Adó II. — Meghal az ember, s nem tudja miért.
24. szám . Észrevételek a jégverés ellen kölcsönösen biztosító magyar 

egyesület alapszabályaira.— Adó. III.
25. szám . Észrevételek „Zur Charakteristik der Gegenwart in Ungarn“ 

és „Ungarn im Jahre 1841* czimü könyvecskékre. —  Közügyek a* 
szomszédban. — Észrevételek némelly magyarosított hadi műszóra.
— Üstökös csillag

26. szám . Pótlék-észrevételek K—u J. adóczikkeire. — Észrevételek 
„Zur Characterise der Gegenwart in Ungarn“ és „Ungarn im Jahre 
1841“ czimü könyvecskékre.

27. sz á m . Wildner és német elvrokonaí.
28. szá m . Wildner tanár és a magyar alkotmány. — Győzzön, mi jobb I 

Ellenvélemény a protestáns főiskola ügyében. — Replika. — Nyilat
kozás. —

29. szám . Magyar pezsgő a pesti első honi mükiállitáson. — Honvéde
lem. — Si tacuisses philosophus mansisses. — Wildner tanár és a 
magyar alkotmány. (Folyt .)

30. szám . Válasz e czikkre: Meghal az ember és nem tudja miért. — 
Wildner tanár és a magyar alkotmány. (Folytatás.)

31 szám . Éljetek czéhek! éljetek szegény kézművesen. — Recapitulatio.
— Wildner tanár és a magyar alkotmány. (Folytatás.)  — Sí tacuis
ses philosophus mansisses. (Vége.)

32. szám . Észrevételek az adó, tized , kilenczed és emancipalio körül, s 
még, valami a kisebb birtoku magyar nemesnek és Kassa városának.
— Éljelek czéhek, éljetek szegény kézművesek (Folytatás.') —

n Wddner tanár es a magyar alkotmány. (Vége.) —

33. szám . Töredékek utaink állapotáról. — Éljetek czéhek ! éljetek sze
gény kézművesek ! (Folytatás.) — Észrevételek az adó, tized, ki
lenczed és emancipatio körül, s még valami a kisebb birtoku magyar 
nemesnek és Kassa városának. (Vége.)  — Léghajózás.

34. szám . A megyék határozatai. — Éljetek czéhek! éljetek szegény 
kézművesek. (Folytatás.)  — Nemzelesités a pestmegyei evang. e s-  
peresség, némelly szláv iskoláiban. —

35. szá m . Éljetek czéhek! éljetek szegény kézművesek! (Folytatás.)  —
36. szám . Honi vasutak. — Éljetek czéhek! éljetek szegény kézműve

sek ! (Folytatás.)
37. szá m . Nyilatkozás a Száz. 29. számábani e czikkelyre: „Magyar 

champagnei (pezsgő) a pesti első honi mükiállitásban. — Éljetek czé
hek ! éljetek szegény kézművesek ! (Vége.)

38. szám . Országgyűlés előzményei. — Korteskedjünk. — Ki a bönös?I.
39. szá m . Ki a bűnös? II. — Felelet a Száz. 24 szám. a jégverés ellen 

kölcsönösen biztositó magyar egyesület alapszabályai iránt tett észre
vételekre.

40. szám . Országgyűlési szónoklat.— T iszt-és követválasztási intézke
dés — Felelet a Száz. 24. szám. a jégverés ellen kölcsönösen bizto
sító magyar egyesület alapszabályai iránt tett észrevételekre. (Vége.)  —

41. szám . Országgyűlési szónoklat. — Töredékek utaink állapotáról. —
42. szám . Országgyűlési szónoklat. — Viszon felelet a Száz. 39—40-ik  

számábani „Feleletre.“ — Nevelési hangok. —
43. szám . Eszmélkedések a polgári Rend fölött. — Belánszky József, 

beszterczebányai megyés püspök emlékezete. —
44. szám . Biró. —  Adózó népünket érdeklő intézkedés. —
45. szám . Egy szó az igazság barátihoz. — Képviseleti rendszer. —  

Biró. ( Vége.)
46. szám . Mi akar ősiség alatt értetni, mi volna szükséges, hogy az biz- 

tosiUassék, azaz igazsággá emeltessék ? — Intézkedés magtalan özve
gyek iránt. — Mutatványok Dr. Lányi „Magyarföld Egyháztörténetei“ 
1842-ben jutalmazott pályamunkájából. I.— 'femes megye népessége.

47. szám . Felírása a KK. és RR-nek, melly ő cs. k. Felségéhez a múlt 
országgyűlésről felterjesztetett. — Az intelligentia Zalában. — Követ
választási rendszabályok Győrött. — Magyar nemzeti muzeum tár
gyában. — Ny ilt levél. —

48. és 49. szám . Szavazat és választási jog. — Magyar nemzeti muzeum 
tárgyában. (Vége.)  — Egy kis észrevétel az „éljetek czéhek ! éljetek 
szegény kézművesek !“ czimü értekezésre. — Válasz a homoeopatia 
ügyében. — Válasz e czikkre „si tacuisses , philosophus mansisses-“

50. szám . Utak, vizek szabályozása, és kereskedés. — Yáczon létesíteni 
szándéklolt kisdedóvás. —

51. szám . Izenete a KK. és RR-nek az ország előleges sérelmei és kivá- 
nati felterjesztése , s a kir. kegy. előadások tárgyában teendő felirási 
javaslat közléséről a m. Fő-RKnez. — Felirási javaslat az ország elő
leges sérelmei és kivánatai felterjesztése és a k. k. előadások tár
gyában. — Felirási javaslat az előleges sérelmek és kivánatok tárgyá
ban. — Magyarország és hozzákapcsolt Részei KK. és RR-einek elő
leges sérelmei és kivánatai. — A KK. és RR. izenete a m. Fő-RRhez 
az országgyűlési szabad újságok iránt. — Törvényjavaslat az ország
gyűlési tudósításokkal foglalkozó hírlapok iránt. — Felirási javaslat a 
részek visszacsatolása iránt.

52. szá m . Izenete a KK. és RR-nek a turmezei sérelem iránt. — Felirási 
javaslat ugyanez ügyben. —  Válasza a m.FőRRnek az ország előleges 
sérelmei és kivánatai, s a k. k. előadások tárgyában teendő felirási ja
vaslat nézve közlött izenetre. — Válaszizenete ő cs. kir. Főhgségé- 
nek az ország Nádorának a t. KK. és RR-hez , Zala , Gömör, Zaránd, 
líraszna és Középszolnok vármegyék , és a vág-ujhelyi prépost meg 
nem jelenése tárgyában. — Mutatványok Dr. Lányi „Magyarföld egy
háztörténetei czimü munkájából. II. — Szavazat és választási jog. 
(Folytatás.)  —

53. szám . Adalék az ősiség értelmezéséhez. — Közlekedés. — Szavazat 
és választási jog. (Vége.) —

54. szám . A vallás tárgyában kiadott k. kir. válasz. — Második izenete 
a KK. és RR-nek az ország előleges sérelmei, és kivánatai felterjesz
tése , és a k. k. előadások tárgyában a mlgos Fő-RRhez. — Vallás



szabadság és kölcsönösség. — Magyarország legújabb hiteltörvényei. 
— Válasz válaszra.

55. szám . Izenete a KK. és RR-nek az ország előleges sérelmei és kivá- 
natai fölterjesztése s a k. k. előadások tárgyában készített felirást illető 
szakasza módosításának szüksége iránt a m. Fő-RRhez. — 2ik válasza 
a mlgos Fő-Rendeknek ugyanezen tárgyban. — Felirási javaslat a 
vallás tárgyában az 1843-ik évi jul. 5. költ k. k. válasz iránt. — Ize
nete a m. Fő-RRnek a t. KK. ésRRhez a turmezei gróf által beadott 
jelentés tárgyában. — Válaszizenete a m. Fő-RRk az országgyűlési 
szabad újságok iránt. — Felelet Nagy Sándor barátomnak. — Magyar 
nyelv , Protestantismus és Horvátország. — Valami a kir. szabad vá
rosok követeinek ülésrendéről a KK. és RR. tanácskozási teremében. —

56. szám . Válasza a m. Fő-RR. az ország előleges sérelmei és kivánatai 
fölterjesztése, és a k. k. előadások tárgyában készített felirást illető 
szakaszának módosítására nézve. — Izenete a KK. és RRnek a m. 
Fő-RRhez , az országgyűlési szállások bérének fizetése iránt. — Ize
nete a m. Fő-RRk a t. KK. és RRhez az országgyűlési szállások béré
nek fizetése, és a sérelmek összeszedése tárgyában. — Mi szükséges 
jó népnevelésre Magyarországban ? — Duna szabályozási kérdés. —

57. szára. Országos kölcsön (külföldi.) I . — Mi szükséges jó népneve
lésre Magyarországban? (Folyt).  — Constitution^.

58. szám . Országos kölcsön (külföldi) II. — Mi szükséges a jó nép
nevelésre Magyarországban. (Folyt.)  — Még egy pár szó a ho- 
moeopathia ügyében.

59. szám . Országos ajánlat. — Mi szükséges jó népnevelésre Magyar- 
országban? (Vége.)

60. szá m . Mikép lehetne a római s angol bírák s tisztviselők rendtartásait 
honunkban is létesíteni, a nélkül hogy ősi intézeteinket helyéből moz
dítsuk? — Figyelmeztetés a megyei választások tárgyában. — Nyilt 
levél.

61. szá m . Mikép lehetne a római s angol bírák s tisztviselők rendtartá
sait honunkban is létesíteni a nélkül, hogy ősi intézeteinket helyéből 
mozdítsuk ( Folytatás.)  — Válasz a leczkékre. —  Elegy. —

62. szá m . Pótlék az „országos ajánlat“ feliratú czikkhez.— Mikép le
hetne a római s angol bírák és tisztviselők rendtartásait honunkban is 
létesíteni a nélkül, hogy ősi intézeteinket helyéből mozdítsuk. (Folyt.)

63. szám . Mikép lehetne a római s angol bírák és tisztviselők rendtartásait 
honunkban is létesitni a nélkül, hogy ősi intézeteinket helyéből moz
dítsuk. (V ég e)  —  Némelly igazítások ezen értekezéshez: mi szük
séges jó népnevelésre Magyarországban ?

64. szám . Határozat az üléseknek a KK. és RR. teremében! elrendezése 
iránt. — Országos kölcsön. (Hazai.) — Ludovicea polytechnicum. —

65. szám . Izenete a KK. és RR. a m. Fő-RRhez a vallásbeli súlyoknak 
és nehézségeknek a múlt országgyűlésről fentartott pontjai tár
gyában. —

66. szám . Izenete a KK. és RR. a m. Fő-RRhez, s felirási javaslat a ve
gyes házasságokról a magyarországi rom. kath. papság által az egy
házi szertartások megtagadása tárgyában. — Izenete a KK. és RR. a 
görög n. e. vallásuak ügyében. —

67. szá m . Törvényczikkelyek: a görög n. e. vallásuak dolgában; — A 
görög n. e. valláson levők ügyében országos választm. rendeltetik ; — 
A görög n. e. valláson és egyéb vallásokon levők közötti vegyes há
zasságról, és az illy házasságokból eredő váló perekről. — Izenete a 
KK. és RR. az unitáriusok állapotában ; —  Törvényczikkely ugyanez 
ügyben. — Megyei választáson. — Ludovicea és polytechnicum. 
(V ég e)  — Még egy javaslat a szerkesztők érdekében.

68. szám . Izenet és felirás a Fejér megyében f. é. máj. 3-án tartott tiszt 
és követválasztási zavarok felöli kir. biztossági jelentéseknek többi 
hasonló kir. biztossági tudósításokkal együtt az országgyűlése elébe 
leendő terjesztésére. — Válaszizenete a Fő-RRnek a nyilvánosság és 
szólásszabadság (ángyában. — Válaszizenete a m. Fő-RRnek a ma
gyar nyelv tárgyában. — Válaszizenete a m. Fő-RRnek a jelen or
szággyűlésnek sz. k. Pest városába való általtétele iránt a t KK. és 
RRhez. — Levelek a növelésről. I. —

69. szá m . Ügyállás. Töredék e czímü munkából „Reformok Magyaror- 
szágb n“ I. Rész. „Ügyállás és nemzeti bankok általános tervezete. — 
A győr-szentmártoni olvasó társaság állapotja. —

70. szám . Második izenete a KK. és RR. a turmezei nemesek grófja és 
követe által beadott panaszos jelentés tárgyában a m. Fő-RRhez. — 
Másod izenete a t. KK. és RRnek, és felirási javaslat a jelen ország
gyűlésnek Pest sz. k. városába való áttétele iránt a m. Fő-RRhez. — 
Második izenete a KK. és RRnek és törvényjavaslat a magyar nyelv és 
nemzetiség tárgyában. — Ügyállás. Töredék ezen czimü munkából 
„Reformok Magyarországban.“ (F oly ta tás)  —

71. szá m . Izenete a KK. és RRnek a büntető törv.könyvi javaslatnak a 
bűnökről s büntetésekről szóló I. része iránt. — Általános rendeletek 
a büntető törv. könyvi javaslat I. részében, melly szól a bűntettekről 
és büntetésekről, a KK. és RR. által telt változtatásokkal. — Ügyállás. 
Töredék e czimü munkábólj„Reformok Magyarországban.“ (V é g e )  — 
Bányászati operatum.

72. szám . Általános rendeletek a büntető törv.könyvi javaslati, részé
ben. (F oly ta tás )

73. szám . Külön rendelefek a büntető törvénykönyvi javaslat I. részé
ben. (Folyta tás)

74. szám . Külön rendelefek stb. ( Folytatás.)
75. szá m . Külön rendeletek stb. (F oly ta tás)
76. szám . Külön rendeletek stb. (Folytatás.)
77. szá m . Külön rendeletek stb. (Folytatás.)
78. szám . Külön rendeletek stb. (Folytatás).  — Esztergomból egy két 

szó. — Éghetetlen födelek. —
79. sz á m . Honi kereskedés.
80. szám . Honi kereskedés. (Vége). — Régi magyar nyelvemlékek. —  

Mutatványok Dr. Lányi „Magyarföld egyház történetei“ czimü mun
kájából.

81. szám . Elfogulatlan elmélkedés a zsidók társasági viszonyai, emanci- 
patiója, szellemi és tudományos törekvései fölött. — Honi kereskedés. 
(Gyakorlati rész).

82. szám . Utazási emlék. —  Szózat a váltótörvények ügyében.
83. szá m . Utazási emlék. (Vége) — Magyar-Óvár.
84. szám . A magyar tekintetes ur. — Qualification — Elfogulatlan el

mélkedés a zsidók társasági viszonyai fölött stb. ( Folytatás)
85. szám . A magyar tens ur szerénytelen kívánsága. I. — Elfogulatlan 

elmélkedés a zsidók társasági viszonyai fölött stb. (Folytatás.)  — 
Testgyakorlat. . /

86. szám . A magyar tens ur szerénytelen kívánsága II. — Elfogulatlan 
elmélkedés a zsidók társasági viszonyai fölött stb. (Folyta tás)

87. szám . Harmadik válasz-izenete a m. Fő-RRnek a t. KK. és RRhez a 
magyar nyelv és nemzetiség tárgyában. — Válasza a m. Fő-RRnek a 
t. KK. és RRhez a vegyes házasságoktul az egyházi szertartásoknak a 
magyarországi római kath. papság által lett megtagadása tárgyában 
közlöft izenefre. — Mi oka annak, hogy a gymnasiumi ifjúság sokak 
igényének meg nem felel ?

88. szám . Negyedik izenete a KK. és RRnek a magyar nyelv és nemzeti
ség tárgyában a mélt. Fő-RRhez. — Újabb felirási javaslat a magyar 
nyelv és nemzetiség tárgyában. — Törvényjavaslat a magyar nyelv 
és nemzetiségről. —  Elfogulatlan elmélkedés a zsidók társasági vi
szonyai fölött stb. (V ég e )

89. szá m . Kivonat a büntető s javító rendszer behozása iránt vélemény- 
adás végett kiküldött országos választmány üléseinek jegyzőkönyvéből.
— Mi oka annak , hogy a gymnasiumi ifjúság sokak igényének meg 
nem felel ? (F o ly ta tás )

90. szá m . A büntető törvénykönyv III. része. A börtönrendszerről.
9Í. szá m . A büntető tőrv.könyv III. része. A börtönrendszerről. (Folyt.)
92. szám . A büntető törv.könyv III. része. A börtönrendszerről (F o ly t )
93. szám . A büntető törv.könyv Ifi. része. A börtönrendszerről. (Folyt.)
94. szá m . A büntető törv.könyv III. része. A börtönrendszerről. (Folyt.)
95. szá m . Negyedik izenete a m. Fő-RRnek a magyar nyelv tárgyában.

— A büntető törv.könyv harmadik része. A börtönrerdszerről. (Vége.)
96^szám . Úrbéri váltság.
9 7 . '.szám . Úrbéri váltság. ( Vége)  —  Független szózat Izrael népe 

ügyében s némileg a kereszténység érdekében is.
98. szám . Izenete am . Fő-RRnek a t. KK. és RRhez az országos választ

mány által javaslóit büntető törvénykönyv tárgyában.
99. szá m . Válasz izenete a m. Fő-RRnek a t. KK. és RRhez a kerületi 

napló kinyomtatásának akadályozása iránt. — Válasz izenete a m. F ő- 
RRnek Fejér megyében f. év május 3kán tartatott tiszt- és követvá
lasztás alatt elkövetett, úgy más illy nemű kihágások tárgyában kikül
dött kir. biztosságok jelentéseinek az országgyűlés elébe leendő ter
jesztése iránt. — Másod izenete a KK. és RRnek a Pesten építendő 
országház tárgyában a m. Fő-RRhez. — Izenete a m. Fő-RRnek a t. 
KK. és RRhez az országos választmány által javaslott büntető törvény- 
könyv tárgyában. —  Mi oka annak , hogy a gymnasiumi ifjúság sokak 
igényének meg nem felel ? (Vége).

100. szám . Izenete a KK. és RRnek az orsz. választmányok összealakitása 
s foglalkozásai ezentuli módjának törvények általi elrendezése tárgyá
ban, a m. FőRRhez.— Törvényjavaslat az országos választmányokról.
— Határozata a KK. és RRnek az országos választmányi tagokká meg
választott , később azonban királyi kinevezéstől függő hivatalokba lé
pett egyének iránt. — Izenete a KK. és RRnek a m. Fő-RRhez az.or- 
szággyiilési szállások bérének fizetése, s a sérelmek összeszedése tár
gyában költ válaszára. — Másod izenete a m. Fő-RRnek a nagyobb 
tárgyak előleges kidolgozására küldendő országos választmányok iránt.
— Izenete a KK. és RRnek a m. Fő-RRhez az I840ki 3. t. czikk által 
a katonai élelmezés és szállásolás tárgyában kiküldött országos választ
mányjelentése iránt. — Észrevételei a KK. és RRnek az I840ki 3. f. 
czikk által a katonai élelmezés és szállásolás tárgyában kiküldött orsz. 
választmány jelentése iránt. — Statisfikai egyveleg.

10J. szám . Felirási javaslat az 1840: 3. t. czikk által a katonai élelmezés 
és szállásolás tárgyában kiküldött orsz. választmány jelentése iránt.
—  A magunk közti magánhitelről. — Férfias és őszinte felelet 
tiszt. Juranics György észrevételére és felszólítására a Hírnök 95. 
sz. Kis-Futárában. Primalialis professor Rumy Károlyiul.

102. szám . Kivonat a büntető s javító rendszer kidolgozásában munkálko
dott orsz. választmánynak 1841. éyi dec. 15., 16. és 17. napjain 7., 8. 
és 9. ülése jegyzőkönyvéből. — Őszinte s férfias felelet stb. (V é g e )

103- és 104. szám . Kivonat a büntető s javító rendszer kidolgozásában 
munkálkodott orsz. választmánynak 1841. évi dec. 15. ,  16. és 17. 
napjain 7., 8. és 9. ülése jegyzőkönyvéből. (V ége)



SZÁZADUNK.
1. szám . Hat od i k  esz t ende i  folyamat  1843. «Januar

F u t ó l a g o s  g o n d o l a t o k .
a háziadó elvállalása fölött.*}

II.
A melleit, hogy a közterhek viselésében mindnyájan arány

lag részesüljünk, a világon semmi egyéb nem harczol, mint az 
egyszerű puszta igazság; s ez természetesen untig elég. Mert 
ha a világ teremtetése óta egész mostig széles e világon csak 
egyetlen egy nemes csak egyetlen egy krajezárt sem adózott vol
na, ha minden országok külön vallással, nyelvvel s érdekkel 
biró népei úgy össze volnának forrva, olvadva, mint a tizenhá
rom latos ezüsttel a három lat réz vagy más vegyíték; ha olly 
szeretettel s vonzódással viseltetnének egymás iránt mint a mág
nes a vashoz; ha minden országnak a legkisebb, -nyomorubb 
bojtárja olly gazdag volna mint Angliának leggazdagabb lordja, 
s igv sem a népek üsszeforrasztására, sem azokoni könnyítésre 
legkisebb szükség sem léteznék: a közterhek viselésében arány
lag részesülni mégis mindenkinek szoros morális kötelessége vol
na , mellytől az igazság legnagyobb sérelmére csak hibás polgári 
törvény szabadíthat föl valakit. Ez olly igazság, hogy azt semmi 
sophismákkal, semmi álbölcseséggel, semmi példázgatással vagy 
történeti idézgetéssel megdönteni nem lehet; ollyan, hogy azt a leg— 
butább kortes sem tagadhatja; ollyan, hogy üdvözítőnk maga is, ha 
azt mondandotta: „regnum meum est de hoc mundo“ evangéliu
mába nagy betűkkel mint legfőbb kötelességet tétetendi: „a köz
terhek viselésében aránylag mindenki részesüljön“ inikép abba 
bele téteté, miután azt mondotta: „regnum meum non est de hoc 
mundo“ ; „szeressed Istenedet mindenek fölött, felebarátod^rpe- 
dig mint tennenmagadat.“ Ezt az igazságot a józan ész belátja, a 
meg nem romlott szív érezi a statusok természete pedig annak gya
korlatba vételét úgy követeli, mint kívánja házam, hogy folyvást 
tatarozzam, ha akarom, hogy fejem fölé ne ömöljék.

A közterhek viselésében tehát mindnyájunknak, kicsinynek 
nagynak, szegénynek gazdagnak aránylag mulhatlanul részesülnünk 
kell, mert ha nem részesülünk, veszünk; de nem azért veszünk, 
mivel igy „a népet össze nem forrasztottuk, olvasztottuk, vagy 
rajta nem segítettünk“, hanem mivel a józan ész követelésének el
lenszegülve, a legtisztább igazságot lábbal tapodva, nemadózásunk 
által a statustól azon eszközt elvontuk, mellynek segítségével az 
úgy intézkedendhetett, hogy abból az ország minden gyermekére 
aránylagos boldogulás háramolhatott volna; mivel illy közhasznú 
intézkedések nélkül semmit nem haladhatunk, mindig ugyanazon 
helyen maradunk, a többi nemzetek pedig, mivel nálok mindenki

* ) Az épen most elmúlt év v ég e  felé azon szeren csés helyzetben valánk, 
hogy a jeles értekezések halmozata miatt, azokat mind nem adhattuk. 
E sors érte részben K— u. J. ur „futólagos gondolatjait“ is, mellyeknek  
csak első osztályát adhattuk m. é. Századunk 102-ik  számában. Nem  
kezdhetvén meg azonban a jelen évi folyamatot méltóbb értekezéssel, 
mint ezen, életből merített s életre ható hazafi „gondolatokkal“, azon 
tisztelt előfizető urakat, kik lapjainkat most legelőször szerencséltetik  
részvétökkel, illendően megkérjük, hogy noha e „gondolatok“ nem  
olly szoros összefüggésüek, mint például valamelly elb eszélés sza
k asza i, mégis az egésznek helyest) felfogása v é g e tt , ne sajnálják a 
Századunk említett multévi számában a kérdéses értekezést felkeres
ni , mi lapjaink kiterjedése mellett nem leend felette nehéz. Régibb 
előfizetőink ama remek czikkelyt bizonyára m ég em lékezetökből nem 
vesztették. \  szerk.

adózik, az illy intézkedésekre elég eszközökkel bírván, csodákat 
teremtenek, fölibénk nőnek; — minek következménye az örök 
szegényülés , ennek pedig a végpusztulás.

Ne azért adózzunk tehát, hogy a népen egyenesen s közvet
len könnyítsünk, mert a nép adója még távolról sem olly nagy, hogy 
az, kivált ha körülötte minden teendők megtétetnének, a népre 
nyomasztólag hatna; hanem adózzunk, hogy több pénz jöjjön be s 
necsak mindennapi tudva levő szükségeink fedezésére legyen pén
zünk, hanem közhasznú czélokra is jusson, mellyek ha majd bőven 
kamatozandnak a hazának, minket is a népet is azon kellemes he- 
lyezetbe juttatják, hogy a nagyobb adót is könnyebben fizetend- 
hetjük, mint most a kicsinyt.

Mi magány vállalatokra nem igen számíthatunk, mert válla
latokra pénz szükséges, nekünk pedig pénzes dúsgazdagaink nin
csenek; de ha volnának is magányvállalkozóink, annak fölötte épen 
nem örülhetnénk, mert a magányvállalatokbóli haszon csak ma
gányosoké lenne, a tömegnek pedig csak egy kis hulladék jutna 
belőlök. Az én megyém nemnemes népe például a házi s hadi 
pénztárba évenkint kétszáz ezer p. ft. fizet; ez a pénzösszeg a 
tudva levő mindennapi szükségek fedezésére mulhallanul szüksé
ges, semmi egyébre, mint mire rendeltetett, nem fordítható; ha 
tehát továbbá is igy s csak ennyit adózunk, ezer év múlva épen 
ott leszünk, hol vagyunk, semmi jót nem létesíthetvén, semmi újat 
nem teremthetvén.

Most közbeszól a nemesség s mondja: „fiaim! ti évenkint 
kétszáz ezer p. fr. fizettek, a mi nektek természetesen nagy ter
helőkre esik, ugyanazért mi, rajtotok segitendők, kegyelemből 
százezer fr. magunkra vállalunk.“ S mi történik ? Semmi, mint az, 
hogy ekkor a nemesség is fizet. Az egyik osztályon bizonyos, de 
szigorun megtartandó föltétel alatt egy piczit segítve lesz, a másik 
rész pedig épen azon mértékben terheltetni fog, — megosztják a 
falat kenyeret s mindenik éhes marad; de a cassa csak egy garas
sal sem gyarapuland , nekünk a mindennapi szükségek fedezheté- 
sén fölül csak egy garas másra fordithatandó nem lesz, s maradunk, 
hol vagyunk. Ellenben

Ha a nemesség igy okoskodandnék: „e megyében a parasztság 
kétszáz ezer p. frtot fizet a két pénztárba, mi a mindennapi szük
ségek fedezésére tapasztalás szerint épen elég; ugyanazért ezt 
egészen a maga épségében hagyván, mi nemesek, kik épen két 
annyit bírunk mint a parasztság, aránylag négyszáz ezer pengőt, 
közhasznú czélokra fordítandót fizetendőnk.“ Ez már helyes volna, 
mert lenne pénzünk és a megye minden irányában jó ország, -mel
lék, sőt vasutakat, hidakat csináltathatnánk, magtárokat, iskolákat 
építtethetnénk, folyóinkat szabályozhatnék, mocsárainkat lecsapol- 
tathatnók, néptanítókat s nevelőket fizethetnénk, a népnek munkát, 
keresetet nyújthatnánk, minden paraszt sőt szegényebb nemes ház
nál is legalább kéményt s konyha-boltot kemény anyagból készít
tethetnénk, ez által a tűzi veszedelem gyakoriságát, melly ezere
ket juttat tönkre évenkint, inegritkitanók, sőt lassanlassan min
den falunak minden szélén legalább egy magasabb, kemény anyag
ból készült, cseréppel fedett épületet, tűzi elemnek gátul szolgá- 
landót emelendhetnénk, hogy ne mindenkor egy egész falu éghetne 
porrá, valahányszor egy istállócska meggyül.
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Ez lenne uraim előjáróban igazi adózás, ez igazi haladás, ez 
nemesnek parasztnak s igy egész hazának hasznos. Illy sok pénzzel, 
ha épen tetszenék, nehány év múlva a megye négy részeiben akár 
selyemtenyésztő intézeteket is állíthatnánk; de előbb való a kenyér 
mint a ru h a , előbb a közönséges mint a selyemruha. — Pedig 
uraim, a nemesség négyszáz ezer pgő frtnyi adója még távolról 
sem volna aránylagos a parasztság kétszáz ezeréhez, a nemesség 
nem két,hanem három annyit bírván mint a parasztság, mert a hal, 
rák a vízben, jobbára minden faszái, gubacs, mák az erdőben, jobb 
földek, rétek a határokban, malmok a folyókon, korcsmák, pályinka-, 
sörházak faluk- s városokban, végre kilenczed, többnyire tized, 
liegyvám, robot, füstpénz stb. mind a nemességé, s fölül rá vámot 
nem fizet, utat nem csinál, vármegye dolgára nem jár stb. Ha mi 
mindezt a parasztságnak adnók vagy inkább a parasztsággal cse
rélnénk, a parasztság nem négyszáz ezeret, hanem egy milliót is 
örömest fizetne évenkint. Ha pedig a nemesség azt mondandja: 
„mi a kétszáz ezernek nem felét, hanem csak egy negyedét —  re- 
ctius ötödét, mert a házi pénztár mindig kisebb a hadinál —  fi- 
zetendjük“ s ezt fizetvén, azt állitandja, hogy a közterhek viselésé
ben aránylag részesül, akkor az egész okos világgal kinevetteti ma
gát, a parasztságon egy hajszálnyit nem segít, s a haza boldogságát 
szintúgy nem mozdítandja elő, valamint én falubeli tornyunkat he
lyéből soha ki nem mozditandom. Szegény legény vagyok, de erre 
mégis minden szegénységemet merném, kötni mert tapasztalásból 
tudom, hogy 25 — 30 krajczár évenkinti ajándék még távolról sem 
boldogíthat valakit.

De mondatik: „a magyar nemesember született katona, va
lahányszor a haza veszedelemben forog, mindannyiszor insurgálni, 
tulajdon költségén katonáskodni, házát, vagyonát, feleségét, gyer
mekét elhagyva az országban szanaszét csatangolni, életét kocz- 
káztatni stb. köteles. E rendkívüli terheviselésért a hazával kötött 
örök szerződés mellett kapta ő személyét, vagyonát illető szép, elő
jogait, minden adótóli mentességét; ettől őt megfosztani nem egyéb 
mint szentségtörés lenne.“ Én pedig azt mondom: ez tökéletes igaz
ság. Mert bár igaz, hogy a nemesség fölkelése már most szokás- és 
gyakorlatból annyira múlni kezd, miszerint 50— 60 év alatt alig 
kerül rá egyszer a so r; bár igaz, hogy gyakorlatlansága miatt ne
mességünk reguláris hadak ellenében katonának alig tekinthető, s 
ha úgy marad, mint van, hazánkat a veszedelemtől bizonyosan so
ha meg nem mentendi; hogy szigorúbb subordinate és fenyíték 
fiija miatt, mihelyt veszedelmet lát, mint a csorda fut; hogy kato
náskodása minden fölkeléskor csak egy fél, vagy legfölebb egy évig 
tart, s akkor is egyebet mint burgonyát, kukoriczát, tököt, ludat, 
réczét, tyúkot, ha valahol ötön vehet, sülni s korcsmákban inni 
alig tud : mégis maga épségében áll a hazával kötött régi szerződé
se, s valamint ő bár semmi vagy csak csekély haszonnal járó kö
telességét legelső nagyobb veszedelem előálltával teljesítni kényte
len lenne, úgy a haza is más részről az említett szerződés követ
keztében az ő előjogait sértetlenül hagyni köteles mindaddig, mig e 
szerződés országgyülésileg meg nem semmittetik. Ez alapra épit- 
vék a magyar nemesség előjogai s adómentessége, tehát csak a ba
sis romjaira alapiltathatik az ő megadóztatása.

Minden esetre szerencsétlen gondolat volt a magyar nemes
séget adózásra izgatni addig, mig alkotmányilag ráruházott köteles
ségétől föl nem oldatott; mert ez épen annyit tesz, mint a cselédtől 
munkát követelni, de neki enni nem adni. Az adózásrai izgatás he
lyett tehát sokkal czélszerübb leendett az arrai buzdítás, hogy a 
nemesség született katonaságától s fölkelési kötelességétől mindö
rökre mentessék föl, annyival inkább, mivel fölkelése a czélnak 
meg nem felelhet; — s erre az adózási kötelesség önkint is ellen-

szegülhetlenül következendett volna. Hihetőleg azonban izgatóink 
átlátták, hogy illy egyenes utón kevésre mehetni, nagy sikerre nem 
számíthatni, ugyanazért csalékony tekervényes utat választottak, 
hogy a nemességet észrevehetlenül s igy annál biztosabban háló- 
jókba keríthessék, befonhassák.

De az arrai hivatkozás is, hogy a magyar nemesség fölkelése 
korunkban olly ritka tünemény, miszerint a török háború befeje
zése óta majd nem egészen megszűntnek tekinthető, mert félszázad 
alatt alig történik egyszer, hogy ekkor is a nemesség katonásko
dása alig fél vagy legfölebb egy évig tart, még távolról sem elég 
ok arra, hogy az a hazával kötött és teljes épségben álló szerződése 
ellenére akármi csekély részben megadóztathassék; mert az csak 
vak szerencséje, hogy a nagyobb veszedelmek ritkán állnak be s a 
béke fölkelése után hamar helyre áll; de támadna csak minden fél 
században egy Napoleon, fogadom, minden tizedik évben insur- 
gálna s minden tíz évnek talán felét is katonáskodásban töltendné. 
Különben nem kell felednünk, hogy szorosan vevén a dolgot, pa
rasztságunk talán félszázad alatt sem insurgál, mert azon helység, 
hol 60— 70 önálló paraszt van, minden 10-ik évben csak egy 
ujonezot ad s igy valamennyire csak 60 — 70 évben kerülne a sor, 
holott a nemesség minden félszázadban legalább egyszer töme
gestül katonává lesz ; nem kell felednünk, hogy nemességünk csak 
akkor lesz katonává, mikor nyomban tüzbe menni s életet kocz- 
káztatni k e ll, mig parasztaink nagyobb részt akkor töltenek el 
legtöbb időt katonáskodásban, mikor még lőport sem kell szagol- 
niok; hogy nemességünk maga ruhájában, maga lován, maga 
fegyverével s tulajdon költségén katonáskodik, mig paraszt ka
tonáink minden szükségeiről fölséges Urunk illőleg gondoskodik, 
azt természetesen józanul senki sem mondhatván, hogy a pa
rasztság is a maga költségén katonáskodik, miuíán e végre adó
zik, mert a ki e tárgyról csak egy perczig elmélkedett valaha, 
vajmi könnyen átláthatja, mikép azon négy millió, négyszáz s ne
hány ezer írton, mit a nép adó fejében fizet, fölséges Urunk 
közel 70 ezer embert három hónapig sem tarthat el, az ezer meg 
ezer kórkatonákat s nyugalmazott tiszteket nem is említve. — De 
ha mindez igy nem volna is, elég, hogy a nemesség öt századokon 
keresztül majdnem folyvást katonáskodott; és azon bizonyitgatás, 
hogy némelly hatalmasabb királyaink által még meg is adóztatott, 
csak azt mutatja, hogy a nemesség sorsa hajdan sokkal szomorúbb 
volt, mint jelenleg parasztainkké; hogy előjogai s adómentessége 
hajdan nem hasznára, hanem kárára szolgáltak, és csak most élvezi 
azokat pótlólag régi kárai- s szenvedéseiért. Ha pedig egy ural
kodó tettét nem rosszalhatni, midőn hadvezérét két három szeren
csés ütközetért több urodalmakkal úgy megajándékozza, hogy azok 
mindörökre még azon utódaira is átszálljanak, kik a Fölségnek 
még gondolatban sem tesznek valami szolgálatot: bizony a nemes
ségnek hajdan nagyon megérdemlett s hazánktól nyert előjogait 
annyival kevesbbé kárhoztathatjuk, mmél bizonyosabb, hogy "az 
még most is, ha nem is sokat, de legalább valamit azt csak tesz.

A nemesség tehát hajdani szerencsétlen időkben érdemei s a 
haza körüli szolgálatai által tett előjogaira s adómentességére szert, 
s most csak az a b a j, hogy a haza körüli mostani szolgálatai nem 
ütik fel teljesen előjogai s adómentessége értékét, s ugyanazért 
csak azon egyetlen nézetből lehet őt nem kötelezni, hanem csak 
felszólitni, miszerint a közterhek viselésében ne aránylag része
süljön, hanem hozzájok csak egy részben nagvlelküleg járuljon. 
Mert a nemesség mostani állása törvény által van biztosítva, mely- 
lyet az ő megegyezése s jóváhagyása nélkül szétrombolni nem le
het. De ezen megegyezésnek olly általánosnak kell lenni, hogy az 
összes nemességnek ne fele, hanem legalább két harmada minden
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tartózkodás nélkül kijelentse : „igenis akarunk adózni“ ; mert ha 
például fele id e , fele oda hajtanék, valljon mi okunk lehetne az 
egyik félnek a másik fél mellőzésével kedvezni? S igazat szólva: 
nem kívánná e a törvények szentsége iránti tiszteletünk, hogy ne 
azon félnek kívánságát teljesítsük, mellynek követelése törvényel
lenes, hanem azéit, melly a már álló törvényesség mellett buzog? 
Pedig hiszem, mikép a legvérmesebb reményű izgatónak sem le
hetne kilátása, hogy az összes nemességből, ha fölszólittatnék, tiz 
ezeren imák e szavak alá: „igenis adózunk“ nevöket, mig a „nem 
adózunk“ szavak alá száz ezeren imák vagy íratnák; mert haszta
lan. ha minden gyarló embernek, még izgalóinknak is, jól esik cse
kély szolgálat- Yagy kötelességért bőv jutalmat húzhatni, bizony a 
nemességnek is jól esik már majd haszonvehetlen felkelése fejében 
szép előjogokat s hasznos adómentességet élvezhetni.

Ugyanazért bátran merem állitni, hogy a nemességet szép 
szóvali rábeszéléssel adózásra soha sem fogjuk bírhatni, ha vele 
őszintén s fölállított elvünkhez „semmit rólunk nélkülünk“ híven 
ragaszkodva, bánunk, vagyis világosan szólva: ha rá nem szed
jük, meg nem csaljuk; minek azonban sokkal szomorúbb követ
kezményei leendnének, hogysem izgatóink felelősségét kezességül 
elvállalhatnék.

Uraim, ha mi már kétszáz év előtt az ősiséget eltöröltük s 
akkor nyomban valamelly ur egy derék urodalmat százezer pfrton 
megvásárlott volna, valljon illenék e most a vásárlónak utódait föl— 
szólitni, hogy urodalmuknak legalább egy negyedét a ' statusnak 
mindörökre oda ajándékozzák? dicsérendő volna e azon szándék, 
jnellynél fogva olly törvényt kívánnánk alkotni, hogy a birtokoso
kat illy áldozatra mindörökre kényszerítni lehessen? igazságos 
volna e az a törvény, melly azt parancsolná, hogy ezentúl a mosta
ni birtokosok az eladó utódainak jövedelmök egy negyedét mind
örökre oda ajándékozzák, azért, mivel a roppant urodalomból pén
zűket úgyis már rég bevették és a jószág most nem száz, hanem 
ötszáz ezer frt is megér? Uraim, a nemesség katonáskodás, költ
ségeskedés , fáradság s még a pénznél is sokkal drágább kincsen, 
tulajdon vérén vásárlotta azon előjogokat, mellyeket most élvez, 
nem egy pár századra, hanem örökre; s valljon illik—e , ha most 
fölszólítjuk, hogy jövedelminek legalább negyedét ne a hazának ál
talában, hanem a parasztságnak mindörökre oda ajándékozza azért, 
mivel most ritkábban kell katonáskodnia s vért öntenie.

így tekintvén a dolgot, még az adózásrai fölszólitás is igazság
talannak látszik; de miután a mostani nemességnek nagyobb ré
sze a múlt időkbe vissza nem tekint, azt nem vizsgálja vagy nem 
is tudja, milly drágán vásárlotta ő hajdan mostani előjogait; miután 
csak azt tudja, hogy előjogai vannak, de nem érezi, hogy drága 
pénzébe kerültek: természetesen az igazságra nem, hanem csak a 
törvényre appellálhat, melly adómentességét biztosítja. Ha ezen 
törvénytől önkint eláll, jó ; ha nem áll e l , kényszerítni nem lehet. 
Pedig nem áll el, ha meg nem csaljuk. De erről legközelebb.

K—u J.

K ell e magyar ilz ijog?  és hogyan?
„Csak azt kívánom , hogy jelenben olly áldozatoktól, 
inellyeket idővel tízszeresen térit meg a jövendő visz- 
sza, ne rettenjen (az ország). Jövedelemeztesse fo -  
lyóit, fizettesen vámot a hajózókkal, fizetessen sza
bályozási adót azokkal, kiket áradás veszedelmeitől, 
posványoktól megmentett, kik öntözésre használhat
ják a szabályozott folyókat. Ezt örömest teendi min
den , ki három lépésnél távolabb lát.“

Alföldi levelek. VIII.

Nincs olly tárgy e világon, melly annyira heves és huzamos 
vitatkozásoknak lenne alávetve, mint a folyamok rendezése, mocsá

rok kiszárítása, malmok szabályozása s egyéb vizi építmények 
létrehozatala és a már létesültek czélszerü avagy káros voltának 
valódi megítélése. Ugyanazért az e részben hiányzott törvények 
szüksége általánosnak elismertetvén, a legközelébb mult 1840—diki 
országgyűlés a több európai nemzetek csalhatlan hasznú példájára 
a magyar föld eddigelő körülményéhez képest eléggé üdvös vizi 
törvényeket alkotott; úgy hogy csak azóta is édes hazánk több 
vidékein az okszerű földmivelis értelmisége, kisded korú vizi
törvényeinkkel kezet fogva , a vizek minden tekintetben létesült — 
bár csak részletes szabályozása és igazítása által is — felszámit- 
hatlan hasznot áraszta hazánkra mind az egésségi állapot, mind 
pedig az anyagi jobblét tekintetében; elmellőzvén mind ezt, mind 
pedig azon vidék boldogitólag csélzott vizi munkálatait, hol a 
nemesen gondolkodó éber lelkű férfiak a szerencsés rokonérzet 
szabta sugallásánál fogvást, említett vizi törvényink előtt is , mint
egy azoknak szükségesképen kellő megszületésük boldog jövendő
jébe bepillantva, több szerencsés következetű vizi vállalatokba bo
csátkozván , a késő kornak róloki hálás megemlékezését méltán 
megérdemlik. Úgy de mind ebbéli részletes viziigazitások ahoz- 
képest, hogy hazánk legtermékenyebb vidékin keresztül kasúl el- 
kigyódzó folyamok, folyók és patakok annak milly tetemes részét 
özönlik el posvány árjaikkal, olly parányiak, mint egy csep viz a 
tenger vizében; egyszersmind pedig rendeltetésük hatása átaláno- 
san nem működhetvén, rendszerint egyoldalú foganatuak; azaz a 
folyamok részletes szabályozásai és igazításai csupán vidékökre és 
annak felsőbb részeire, a folyam természete és egyéb helybeli kö
rülményekhez képest kisebb vagy nagyobb mértékben, hatnak ki. 
Igaz lévén az, hogy láncz-szemkint egymásközt összefüggésben 
lévő patakok, folyamok és egyéb vizek, csak úgy szabályozhatók 
és igazithatók szabályszeriileg mind a költség takarékosságára, 
mind pedig a vizimunkálat állandóságára nézve kívánt sikerrel, ha 
azok, a lánczolat szabályai szerint, a vidék fektéhez képest össze
függésben kezeltetnek.

Itt a t. olvassó ezen soraim után azt várhatná, hogy a folya
moknak jobb karba helyheztetését tárgyazó elvekkel és szabály- 
szerüleg létesítendő vizimunkálatok tervével állok elő. Azonban 
megbocsásson; mert ezen soroknak már csak közrebocsátásoknál 
fogvást is mind az körén kívül lévén, mind pedig azt, mi e te
kintetben már honi nyelven is, u. m. Verebélyi József hydrotech- 
nikai jegyzeteiben, Beszédes József országos csatornázásában, né
mi részben kimerilőleg előadaték, ismételni nem szándékolván, 
egyedül a Magyar Gazda e folyó évi 9 7dik számú lapjainak abbéli 
híradása következtében, miszerint a magy. gazd. egyesület azon 
választmányának t. tagjai, melly a jövő országgyűlésre felterjesz
tendő magyar vizijog s rétöntözési rendszabályok tervezésére meg- 
bízatott, tisztelettel figyelmeztetnek, hogy e választmány jövő évi 
1843ik januar. 3kán fogja Pesten üléseit s vitatásait megkezdeni, 
s tárgyat illető közlemények és javallatok a kitett határidő előtt be- 
küldve, bár kitől is szívesen fogadtatnak: tárgybeli parányi avatott- 
ságomnál fogvást szólamlok fel.

Az országigazgatás alatti ügyek egyik ágában sem érezhető 
ollyannyira a törvény és szabályok hiánya, és annak a közjóllét—* 
rei káros behatása, mint a folyamok szabályozási és vizparti töl
téseknek építési ügyében. Mert csak átalányos példákat véve fel, 
mellőzvén az egyes adatuakat, azokra is elborzad a megfontolt ha
ladás embere, a midőn t. i. itt a természeti korlátit fölülhaladó fo
lyam dagálya mind azt, mi gálot vetendő özönlő árjának útjába, 
kíméletlenül szétrombolja, amott hidak rogyván össze, a folyto
nosan élénk kereskedés pangása mellett gyakran több családok 
atyjai s azok tagjai lesznek szerencsétlen áldozatjává az ebbeli
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eseményeknek; végre több helyütt a vizparti töltéseken, miknek 
jó állapotbani tartása egy egy vidék erejét föltételezi, az árvíz ke
resztül rontván, a legtermékenyebb földeket és réteket teszi sem
mivé és a legjobb termő vidéket egésségtelen posvánnya undokítja. 
Mindezen dühöngő pusztításoknak pedig, fájdalom, majd a maga 
idejébeni szükséges vizimunkálatok elmulasztása, majd pedig azok
nak hanyagul lett végrehajtása, és igy természetesen balul kiütni 
szokott létele menthetetlen okai; közvetlen eredetük pedig, a fo
lyam és vizparti töltések építési rendörparancsnokság hiányában 
rejtezik.

Min azonban, mint feljebb érintém, nagy tapasztalatu honfi
aink, édes hazánk fokonkinti virágzóbb állapotját szemük előtt tart
va, a legközelebb múlt országgyűlésen a többek felett üdvös vizi 
törvények alkotásába ereszkedvén, földművelési kifejlődésünkhöz 
képest, vizekről és csatornákról szóló czélszerü törvényt alkotva, 
habár nem kimeritőleg, de minden esetre nagy hiányt pótolva, igen 
segítettek.

Igaz, segítve van! de mint emlitém, nem kimeritőleg. És mi
é rt?  Csak azért t. olvasóm, mivel ahhoz képest, hogy tökéletes 
vizi törvényeink legyenek, — feltevén, hogy a nemzet az egész 
hazában átalányos folyamszabályozást indítványoz, a minthogy 
óhajtandó is lenne, mert a nem átalányos és összefüggés nélküli viz- 
szabályozás mellett, az egy helyen becsúszott hiba, elkövetett bal
fogás, visszahathat az egészre stb. —  nem elégséges csak nehány 
esetekre szóló magány vizi törvényt felállítani; hanem annál fog
va , hogy a vizi törvény alatt egyátaljában véve minden vizekre 
vonatkozó jogok és kiváltságok értethetnek, előbb is leghelyeseb
ben a vizitörvényt köz és magányos vizi törvényre kellene felosz
tani, és igy közfolyam- és magányfolyam-törvény létesülne. Mi 
lenne már aztán ezen kettő közt a lényeges különbség? mi len
ne mindenikének hatásköre? minő és hány egyénekből álló vá
lasztmány lehetne legczélszerübben kerületenkint megbízandó az 
ebbeli folyamtörvények végrehajtásával ? mindazt nem lehet czé- 
Iom itt előadni, minthogy maga a tárgy elnevezése is mindarról 
tiszta fogalmat nyújthat; egyszersmind pedig igen erősen lehel 
azt hinni s reméleni, hogy a magyar gazd. egyesület azon t. vá
lasztmánya, melly a jövő országgyűlésre felterjesztendő „magyar 
vizijog és rétöntözési rendszabályok“ tervezésére megbizatott, fá- 
radhatlan buzgó munkásságánál fogva az egész tárgyat kellőleg fel
fogva, minden tekintetben kimerítő tervvel örvendeztetendi meg 
az egész magyar közönséget.

Mind e mellett azonban meglehet, hogy csekély észrevéte
leimmel javallatkép tán én is járulhattam volna azon nagy feladatú 
tárgy végett kinevezett t. választmányhoz; kívülem pedig hiszem, 
hogy Budapestről távolabb lakó több hazánkfiai bizonyosan lettek 
volna szívesek környékük szerinti tapasztalatikból merített javallat
tal föllépni, ha a t. választmány Pesten tartandó ^lésének határ
napja előbb tétetik hírül az egyesület előadója által. Pedig ha vasút, 
játékszín, lánczhid s több effélék ügyében, mik ugyan tagadhatlan mind 
megannyi emeltyűk hazánk egy szebb jövendőjének előidézésére, 
hírlapok s folyóiratok utján is halmozott közlemények és viták által 
lehettek méltók a t. közönség figyelmére; valljon mennyivel inkább 
engedhettek volna hasábjaik közt hírlapjaink helyet egy uj szülött
nek, magyar vizijognak, minden óldalróli fontos megvitatására: 
melly több millió polgár jobblétét nyilván és közvetlenül föltételezi 
és a magyar hont valóban édenné varázsolhatja. Mit hogy e tárgy
ra hivatást érző hazánkfiai mindeddig elmulasztottak, vagy oda lehet 
magyarázni, hogy az egész nagy feladatú tárgy nem vala köztudomá
sú , vagy pedig, hogy e tárgyavatott egyének, ha tudták is azt, úgy

vélekedőnek: „hiszen az a végre kinevezett választmány t. tagjai 
minden körülményekhez képest, olly szent irányból fogandják fel vi
tatás alá veendő tárgyukat, miszerint a végre minden előleges kifej
tések és viták feleslegesekés igazán szükségtelenek lennének.“ Adja 
Isten! Szivemből óhajtom. — Azonban mégis annyit merek állítani, 
hogy ki folyóink kíméletlen pusztitásit ösmeri, egyszersmind pedig 
elösmeri az azok elleni védmunkálatok szükségét — következés
képen a vízépítés fontosságát hacsak némileg is átlátja —  lehet- 
len azt el nem ösmernie: hogy miként a czélirányos és biztos vizi 
rendszabályok, leghasznosabb intézkedések is annál inkább nél- 
külözhetlenek, minthogy azok hiánya miatt hazánk még nagy kies 
része természetes határiból kiránduló árvíznek kényhatalma alatt 
műveletlenül tesped : e szerint azoknak tág mezejü ismeretség és 
nagy tapasztaltság kútfőiből kellvén meretniök, életbe léptök előtti 
rendszeres megvitatásuk mellőzhetlen.

Kell tehát magyar vizijog s mulhatlanul szükségesek a vizi 
rendszabályok! de csakúgy, hogy azok czélirányosak és bizonyo
sak legyenek. Különben a természeti hibát csak fonák mesterké- 
letté változtatnék. Mire elég tanúságul szolgálhatnak a Némethon 
annak előttei vizi rendszabályainak káros következményei; miglen a 
tapasztalás tanúsította elvek után újabb és tökéletesb vizi rendsza
bályokat alkotván , jelenleg, némi kivétellel, méltán utánozandó vizi 
rendszabályokkal dicsekedhetni.

E szerint czélirányos és biztos vizi rendszabályokat jobbadán 
a tárgy természetéből, azaz, a vízépítés tudományából lehet csak 
következtetni, melly elveket és tanokat nyújt arra: miképen kelljen 
és lehessen a köz polgári társaság jólétére a vizeket kormányozni, 
szabályozni és haszonra fordítani. És igy alapos hidrotechnikai 
ösméretek nélkül biztos rendszabályokat alkotni teljes lehetetlen. —

Mind ez elég lehetvén annak bebizonyítására: hogy mennyire 
kelljen, minő nagy feladatú tárgy legyen a magyar vizi jog, és hogy 
mennyire szükséges leendett légyen annak minden tekintetben lehe
tő előleges megvitatása; most már vissza térek a vizi törvényeknek, 
csekély gondolatom szerinti rendszeres vázlatára. Ugyanis szerin
tem a magyar vizijog, mint feljebb érintém, oszolhatnék:

I. Közfolyain-jogra és
II. Magányfolyam-jogra.
I. A közfolyam-jogra tartozhatnék:
1} A közfolyam menése és határának kiszabása.
2) A közfolyam építési választmányokat illető elvek.
3) A közvizi munkálatok hogyan kezelése?
4 ) A közfolyambani építésekre szükséges felhatalmazottság 

kimutatása.
5) A vizparti töltések és a folyók építési költségeinek hogyan 

lehető legczélirányosb kivetése —
6) A hajók vontatására szükséges parti utak állapotja, s végre
7) A vizparti töltések felvigyáztatását illető intézkedések, és 

valamint a vizparti töltésekben, úgy egyéb vizi építésekben elkö
vetett kárositásokérti büntetések és megfenyitések.

II. A magány folyam-jog részei lehetnének:
1) A szigetek és partiszapolás rendszabályai.
2) A vízimalmoknak és vizi erő által működő egyébb gépek

nek igazai.
3 ) A faúsztatási jog.
4 ) A révek és hidak felállitási és hogyan épithetési joga?
5) A viz lecsapolási, mocsárok kiszáritási és rétöntözési 

rendszabályok, végre
6) A halászat és halászok kiváltságai.
Ezek után toldalékul helyök lehetne még a folyamok kiáradá

sai , a jégmenés és megtorlás esetére minő szükséges előkészületek 
megtételét és azoknak hogyan lehető legczélszerübb elrendelését 
tárgyazó szabályoknak.

Mindezen nézetim pedig — miket parányi tehetségem a köz 
polgári társaság lehető jobblétének eszközlése tekintetéből, a meg
pendített nagy feladatú tárgy, a magyar vizijog szaktudósinak meg
vitatásul bocsát közre — kielégítő jutalmukat veendik, hahogy csak 
egy lesz is, ki azt mondandja: „Et voluisse sat est.“ —

Ungháti.

Po z s o n y b an .
Alapítá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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Ä. szám* Hat od i k  esz t endei  folyamat  1843. Jam iar <5.

F u t ó l a g o s  g o n d o l a to k .
a háziadó elvállalása fölött.

III.
Szinte hallom, mikép dörgik némelly fizetni szerető — de 

csak addig, mig a tettleges fizetésre nem kerül a dolog — uraink 
ellenem: „nem igaz, hogy csak olly kevesen kívánnak adózni, 
mert az adózás mellett már egész megyék nyilatkoztak, nyilatko- 
zandnak még többen, nyilatkozandók majdnem valamennyien, ha az 
önérdek mocskos doemona a tömeget nem fanatisálja, a nyers erőt 
a megyék teremeibe be nem csábítja s durva erőszak által a jó 
ügyet meg nem buktatja; de ha még tízszer kisebb volna a jó ügyet 
védők száma, mégis elég nagy arra, hogy a haza tanácsukat kö
vesse., mert az ügy olly férfiak ügye, kik a szenyes önérdek bé
kéiből kibontakozva, a haza értelmiségét magokban központosítva, 
arany tisztaságú jellemmel, vas szilárdságú akarattal, legjobb 
szándokkal úgy állnak előttünk, mint a hon legkitűnőbb capacitá- 
s a i ; s nincs is arra szükség, hogy az önérdeket hajhászók s tudat
lanok nagy serege közbe szóljon itt, hol csak az ész, mélyebb be
látás és a haza viszonyait tisztán fölfogó értelmiség határozhat.“

Uraim ! ez nem egyéb haszontalan hetvenkedésnél. Már meg- 
mondám, hogy a nemességnek legnagyobb része — mondhatni két 
harmada — távolról sem tudja vagy gondolja, hogy adómentessé
gét hajdan drága pénzen s örökre vásárlotta ; mert ha ezt tudja, lát
ja, úgy mint m i: nem az ügy élén álló urak bölcsessége, nem Ma
gyarország okossága, de az egész világ központosított értelmisége 
egész a napok végezetéig sem leendne képes őt szépszóvali okos
kodással adózásra bírni, mert mindörökön azt mondaná: „Adó- 
mentességem olly örököm, mint az a hold föld, mellyet bírok; s va
lamint ezt, ha lehet, soha nem hagyom örökre magamtól elpörölni, 
úgy örök adózásra kényszerítés nélkül magamat szép szóval soha 
nem hagyom biratni; arra nézve pedig, adómentességemből vessek 
e valamit a parasztnak, vagy szántó földem terméséből nyújtsak e 
segedelmet a szükölködőnek annak idejében önkint ? erre az urak 
értelmiségére épen nincs szükségem, hanem teszem tulajdon együ- 
gyü eszem szerint s körülményeimhez képest.“ — S ez az ügy 
egyetlen szerencséje, hogy t. i. a nemességnek legnagyobb része 
távolról sem tudja, gondolja, az ő előjogai s adómentessége hogyan, 
mikép s honnan eredtek? Mert ha ezt tudja, tudná egyszersmind, 
hogy igazságon alapulnak, hogy a törvény, melly azokat biztosítja, 
az igazságnak szükségképeni folyadéka, s igy az adozásrai fölszóli- 
tás ellen nemcsak az álló s biztosító törvénnyel, hanem a törvény 
alapjával — az igazsággal is — harczolhatván, a nemadózásrai 
akarata annál szilárdabb, tántoríthatlanabb, szóval, annál hozzáfér- 
hetlenebb lenne. De a nemesség legnagyobb része erről mitsem 
tudván, sőt illyesmit távolról sem gyanítván, törvényesen biztosí
tott előjogait pedig s adó mentességét gyakorlatilag élvezvén, ter
mészetesen sem ide sem oda nem gondolhat, hanem csak homályo
san sejti, hogy azok az ő osztályával, mint valami nemesebb fajjal, 
v érre l, minden érdem nélkül természetileg vele születnek, mikép az 
arannyal a fénylés tulajdona születik. így az igazságra nem appel- 
lálhat, az adózásrai fülszólitás ellenében a történetre nem hivatkoz- 
hatik, hanem kénytelen az egyetlen, előjogait biztositó polgári tör

vényhez ragaszkodni. Ellenben az adózás élén állók az igazság 
fegyverével harczolhatnak ellene, a polgári törvény hiányosságát 
csak azáltal i s , mivel nem alapszik igazságon, megmutathatják, s 
igy a nemességnek adózni vonakodó makacs akaratát megtörhetni 
remélhetik. De ebből ismét következik: ha a nemesség az adózás 
ellen nem igazságtalanságot, hanem csak törvényt állít, világos, 
hogy maga is átlátja, mikép előjoga nem igazságos, hanem csak 
törvényes, és akkor az igazság fegyverével ellene harczolni ha
sonlókép szükségtelen.

S valóban, alig van a hazában olly köznemes, ki, ha adózásra 
fölszólittatnék, azt mondaná: „nemfizetek adót, mert ez igazságtalan 
kívánat“ hanem bizonyosan azt mondaná: „nem fiezetek, mert ne
mesember vagyok, nemesember pedig nem tartozik fizetni s igy 
nem akarok fizetni.“ Alig volna olly köznemes, ki, ha mindent vi
lágosan s megfoghatólag elébe terjesztenénk, azt nem mondaná: 
„bizony igaz uram , én is csak ollyan ember vagyok mint a paraszt, 
én is a hazában élek s annak javaiban részesülök mint ő, s igy 
igazság szerint nekem is úgy kellene adóznom, minden terhet visel
nem, valamint annak; de uram — mondaná egyszersmind — en
gem nem kötelez a törvény, s mivel nem adózni jó s szép dolog, 
tehát nem is akarok adózni.“ így tehát nem az igazságtalansággal 
van dolgunk, hanem csak az akarat ellen kell harczolnunk, s az aka
rat az, mit én legyőzhetni nem hiszek; mert ha valaki egyszer maga 
is tulajdon együgyü eszével átlátja, tisztán fölfogja, hogy az, mit 
tőle követelnek, merő igazság, s mégis akarattal elleneszegül, ezt 
már más okokkal mint erőszak vagy cselvetés által meggyőzni igen 
nehéz. Kényszerítésről azonban szó sem lehetvén, csak a másik 
eszköz marad főn, mellynek ezer módjai közül csak a legneveze- 
tesbeket említem meg, t. i. ha fölállított elvünktől „semmit rólunk 
nélkülünk“ eltérve, a köznemesség hozzájárulása nélkül nehány urra 
bízzuk a dolgot minden megyében; minek azonban utóbb szomorú 
következményei leendnének; — pedig mégis igy akarnak némelly 
hazánkfiai boldogulni!

Ha mi most az ország összes nemességét értvén a vok- 
solhatásru jogosítottakat —  tágos helyre összecsőditenők s ott 
különösen mindegyikének világosan s értlietőleg azt mondanék: 
„barátom! az országban igen sok nemestársaink azt állítják, hogy 
hazánk nem boldogulhat, hacsak a nemesség is aránylag az adó
zásban részt nem vesz, s pedig azért, mivel a parasztság a nagy 
adó súlya miatt már egészen elszegényedvén, a nemadózó ne
mességre irigy szemekkel tekintget, s igy ha az adózás által a 
parasztsággal össze nem olvadunk, barátkozunk, az a nemességet 
folyvást ellenségének tekintendi s veszedelem idején nem kezet 
fogva vele védelmezendi hazánkat, hanem fegyverét gonoszul el
lenünk használandja, s vesznünk kell. S ime összegyűltünk nem a 
végett, hogy tanácskozzunk, adózzunk e vagy nem, mire távolról 
sincs szükség, hanem hogy voksoljunk s voksolás által megtudjuk, 
valljon a többség akarata e vagy nem, hogy a parasztság helyett 
adózzunk s olly törvényt alkotni engedjünk, melly bennünket mind
örökre adózásra kötelezend?— Tehát voksoljon kiki tulajdon szive 
s akarata szerint.“ S ha most mindenikünk egyenkint, de nem úri 
választmány előtt, hanem valamelly teremben úgy, hogy bennünket 
senki se láthatna , voksolnánk és golyóinkat minden tétovázás nél-
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kill akár a „nem adózunk“ akor az „adózunk“ föliratu hordóba 
szabadon vethetnők: fogadok, inig golyóink az „adózunk“ veder 
fenekét ellepnék, addig a „nem adózunk“ föliratu veder csordultig 
megtelnék; mert igy még azon uracsok közül is, kik most haza- 
szeretet-fitogtatásból kiabálják: „adózzunk“ , igen sokan a „nem 
adózunk“ vederbe vetnék voksaikat. — Pedig csak ez lenne az igazi 
„semmit rólunk nélkülünk.“

A voksolásnak azért nem kellene választmány előtt történnie, 
mivel restauratioknáli voksolásokból tudva van , hogy a választ
mányok minden letett esküjök ellenére majd intés, majd kérdezés, 
fölszólitás és más módok által a voksolókra tetemes befolyást gya
korolnak, sőt gyakran elég alkalmuk van kedveltjöknek részére a 
voksokat is megszaporíthatni; hanem leginkább azért, mivel kivált 
illy ügybeni voksolás alkalmával már a puszta választmányi jelen
lét is a voksolókra jókora morális kényszerítést idézendne elő; mert 
csakugyan tagadhatlan, hogy egy kis impertinentia s arczátlanság 
kívántatik arra, hogy az ember úri személyek előtt ne arra voksol
jon, mit esze igazságnak Iát, szive pedig igazságnak érez, hanem 
szive s esze ellenére az igazságot tettleg meghazudtolva, arra, mit 
önérdeke javai. Én legalább még akkor is pirulok, vagy pirulás 
kikerülése végett nem is voksolok, mikor olly választmány előtt 
kell szavaznom mellynek tagjait tudom hogy B. részére vannak, 
mig én szivem szerint D—t szeretném alispánynak. —

Nagy örömmel hirdetik némelly hírlapjaink, hogy ez és ez a 
vármegye a háziadót közakarattal elfogadta. Igenis, elfogadta a vár
megye, de nem a nemesség, s kivált nem a megye összes nemessége; 
mert olly megyében, hol három ezer önálló nemes ember van: re- 
stauratiói és egykét ollyan gyűléseket kivéve, mellyeken vezéreink 
a megvesztegetett és becsábitott köznemesség segítségével kormány 
vagy papság ellen akarnak valamit kivívni, többi közgyűléseinken 
alig jelen meg 5 — 600 ember, kiknek fele többnyire ur, fele pe
dig közelebbi helységekből betódult köznemesség szokott lenni. A 
vezérek fölkelnek s a háziadó elvállalását szép szónoklattal ajánl
ják, a fiatalság éljent kiabál s az adó elfogadtatik. Az uraknak sze
rény s nagyobb része hallgat — hallgat, mert a vezérek s a fiatal
ság piszkolódásától tart; hallgat, mert szégyenli olly ügy ellen nyi
latkozni , mellyet keble igaznak vall; hallgat, mert nagy a reménye, 
hogy a dologból úgy sem lesz semmi. A köznemesség egyszer két
szer kiált: „nem adózunk!“ de látván, hogy lármájára nem figyel
nek, látván, hogy azon urak is , kik az adózást nem sürgettik, hall
gatnak, látván hogy őt a vezérek sötét szemekkel nézegetik s kettőt 
hármat egy két szóval jól letorkolnak — végre elhallgat, természe
tesen azon vigasztalással: „ebből bizony semmi sem lesz!“ S igy 
hiszem, hogy a házi adó több megyéinkben elfogadtatik, és a tör
vény: „a házi adónak felét ezután a nemesség fizetendi“ alkotva 
lesz. De ki fizeti majd az adót? ez egészen más kérdés.

A papság fizet, mert az törvénnyel, ha szinte kedve ellen 
volna is, nem szokott daczolni; fizet nehány ur, kik az adó mellett 
vezérkedtek, mert iszonyú szégyenökre válnék azt nem cselekedni, 
miért olly nagyon buzogtak. Hát ki fizet még? Senki! A fiatal ura
csok nem fizetnek, mert ha azt nem fizetik, mit önkint s nagy lel— 
küleg jótékony czélokra aláírnak, mikint ezt az aláírási ivekből lát
hatni, valljon hogyan fizessenek adót, mire nevük aláírásával ma
gokat nem kötelezték? Ok vagy eltagadják hogy kiabáltak, vagy 
azt mondandják, hogy nem is tudják miért kiabáltak, vagy végre 
azt állitandják: „majd fizetünk mi is ha a többiek mindnyájan fizet
nek.“ Az alvezérek nem fizetnek, mert gondolandják magokban: 
„majd fizetünk, ha egyszer látjuk, hogy minden ember fizet.“ A 
szerény urak, kik az adót nem sürgették, nem fizetnek, mert ujjal 
mutatandnak azokra, kik az adót sürgették, s azt mondandják:

„majd fizetünk, ha amazok szép példáját lálandjuk.“ A köznemes
ségnek távolról sem lesz eszében a fizetés. Majd az esztendő vége 
felé meg lesz a determinatio „a szbirák az adót szedjék be.“ A 
szbirák currentálm fogják az adót, de currenseikre egy kukkot sem 
flgyeíend senki. Az idő múlni, a pénztár folyvást üres fog lenni. 
Végre megerőíetik magokat a szbirák, és az urakat személyesen 
de mézes szavakkal figyelmeztetendik a megye végzésére; de az 
urak azt válaszolandják: „jól van, majd fizetünk“ azonban egyet
lenegy sem fizet közülök csak egy garast sem. Már most a közne
meseket is megszólitandják: „fizessenek az urak!“ de ezek még 
most csak tréfálva azt felelendik: „nem fizethetünk, nincs pénzünk“ 
s a szbírónak meg kell e válasszal elégedni, mert érezni fogja, hogy 
még ő sem fizetett — pedig nehéz arra mást szorítni, miben az 
ember maga is hátra van. Az idő múlik, a cassa folyvást üres! 
A második év közepe táján ismét uj determinatio hozatik, melly sze
rint minden ember, ki nem fizet, azon ismert rémekkel: rövid pür, 
executio, actio stb. fenyegettetik. A bírák a megye végzését ismét 
currentálják, de a nemesség már régóta üres és következmény nél
küli hangnak ismervén e rémeket, azokra nem is figyel, s marad 
úgy a mint volt.

Illy körülményekben a második év végével egy'rendkívüli 
nagy gyűlés hirdettetik a nemesség adója miképeni behajtása fölött 
tanácskozandó. Megjelennek minden szerény urak, minden vezér- 
s alvezérek, minden uracsok, de a köznemesség nem, mert vala
ki megsugandja neki: ne mennj! ha előbb tudtak „sine vobis de 
vobis“ végezni, végezzenek most is. Az e!nök rövid üdvözlés után 
a rendkívüli gyűlés okát megemlíti s a tárgy fölötti véleményét 
röviden elmondja. Erre fölkel egy szerény ur s messziről kertülve 
végre kiböffenti: „mikép a haza, az ő alázatos véleménye sze
rint, egy kissé hamarkodott, midőn a nemességet adó alá vetette; 
hogy a dolgot jobban meg kellett volna fontolnia, s az ő alázatos 
véleménye oda járó i, hogy a nemesség adójának beszedése az or
szággyűlésig függesztessék fö l, mert a törvényt úgyis vagy meg- 
semmítni, vagy legalább tetemesen módosítni kell.“ Erre fülugrál
nak a vezérek s mondandják; „Nem! hanem determinaltassék újra 
executio, és nyomban hajtassák végre mindenkin ; az ellenszegülő
kön az illetőség vetessék meg brachialiter.“ A megye, noha már 
most nemcsak a szerény urak, hanem az uracsok sőt ez alvezé- 
reknek is nagyobb része hallgatand, s a vezérek kívánatét „éljen“ 
nem kisérendi, mégis az exccutiót újólag meghatározza. De hogyan 
s kin kezdjük meg az execuíiót? Talán egy nagy uron, vagy ha
talmas nemes községen? Nem, hanem egy magányos szegény ne
mesemberen.

E jámborra pro forma ráütnek, s ha rá ijeszthetnek : fizet; de 
evvel sokat nem nyernek; ha pedig szemes és bátor lesz, azt mon- 
dandja: „egy krajezárt sem fizetek még az apámnek sem, s ki va
lamimhez nyúl, halál fia lesz; azért csak takarodjanak az urak!“ S 
az urak szépen eltakarodnak. Most tovább haladnak remegve egy 
nemes község felé. itt tanácslom is , hogy szépen viseljék mago
kat , jól fölkössék a gatyát, hogy szűk ne legyen a kapeza. Ide ér
kezve, szép szóval mondandják a községnek: „urak, fizessenek 
már egyszer!“ ezek pedig felelnek: „nem fizetünk! ki az adót meg
ígérte, fizesse is; mi nem kérdeztettünk meg, akarunk e fizetni, 
most a fizetésről sem akarunk valamit tudni; azért isten Ilii ével el
mehetnek az urak.“ S az urak vagy elmennek, vagy egykissé nyer
sebb hangon kezdenek szólani; de ezen esetre jól körülnézzék ma
gokat, a kerteket és sövényeket jól megvizsgálják , hogy a szeren
csés menekülés lehetséges legyen! Illy példák után az urak is egy
más után kereken fognak nyilatkozni: „tehát én sem fizetek.“ E 
szerint az idő múlni, a pénztar folyvást üres fog lenni, s miután a



nemesi pótlék reményében a parasztságra kevesebb adó rovatott 
mint egyébkor, a mindennapi szükségeket nem fizetendhetjük, 
adósságot teszünk, ezt utóbb a parasztság nyakába vetjük, s lesz 
elég zavar, elég rendetlenség — sorsunk szomorúbb leend mint volt.
E közben elmúlik a három esztendő, az országgyűlés újólag beáll. 
Mit végezend ez , nem tudom; de tudom, lesz elég törvény . . . !  
törvény . . . !  betű . . . !  betű . . . !

S ez leend szomorú következménye, ha a köznemességet meg
csaljuk, vagyis róla nélküle határozunk! Ha pedig a köznemesség
gel őszintén bánunk, azt tömegesen megyei gyűléseinkre behivjuk 
s a háziadó elvállalásáról vele s előtte nyíltan tanácskozunk : bizony 
bizony mondom, nem hiszem hogy a dolgot kivihessük, sőt ta
nácsolom hogy ezt olly megyékben, hol a köznemesség-igen szá
mos , meg se próbáljuk; mert a háziadó elvállalásarai mostani szép 
kilátást könnyen örökre meghiúsíthatjuk!

De mondatik: „ezek csakugyan annyira túlzott állítások, hogy 
beteljesülendésök a legroszabb esetben sem hihető.“ Adja Isten! 
szivemből kívánom; mert az adózásnak nem ellensége hanem ba
rátja, tán melegebb kcblü barátja vagyok mint az, ki a mellette vc- 
zérkedők közt főszerepet játszik ; — de természetesen olly adózás
nak, mellynek hasznosságát a gyarló emberi ész is felfoghatja, és 
nem ollyannak, mellynek hasznosságáról még az angyalok is méltán 
kételkedhetnek. Annyi a legjobb esetben is mulhatlanul valósuland, 
hogy a nemesség kimondhatlan hanyagsággal fizetendi adóját, és a 
restantiák in infinitum megszaporodnak, ezeknek nagyobb része 
„incxibilis“ nevet kap, és csak a jó Isten fizetendi meg a másik vi
lágon. A ki erről kételkedik, az a nemesség létéről is bátran ké- 
telkedhetik , mert ez a nemességnek — egykis kivétellel — ter
mészetébe forrott tulajdona.

Ha az ország összes nemessége —  tehát a köznemességet is 
tömegben ide értvén —  öukint, nagylelküleg s minden legkisebb 
morális vagy physikai kényszerítés nélkül a háziadóból még ma 
két millió pengő forintot magára vállalna, s az ország mostani tö
kéletlen kulcsa szerint e két millióbeli illetőség aránylag minden
kire kivettetnék, ezután pedig a nemességnek minden ingó s in
gatlan javaival, országos tekintéllyel sőt behajtásárai szükséges 
assistentia Ígéretével garantiroztatnék : nem hiszem , hogy az or
szágban egy ember találkoznék, ki e két millió illy ünnepélyesen 
biztosított pengő forintnak évi jövedeleméért másfél milliónak évi 
jövedelmét Ígérhetné; én legalább, ha Rothschild volnék is, 
egy milliót sem adnék érette. —  Uraim, már több év óta áll a 
positiv törvény, hogy a jobbágytelkeket biró nemesek adózza
nak, s valljon hol s kik fizetnek adót? Fizetnek azok, kik a tör
vény hozatala előtt is fizettek; fizetnek azon nehány ittott elszórt 
magányos jámborok, kik a törvény hozatala óta , majd tekintély, 
majd fenyegetés által fizetésre rábirattak; de nem fizetnek ám 
azok, kik miatt a törvény alkottatott, kiknek nevük „légió“, kik adó- 
jok által a nép adóját tetemesen csökkentenék! S ez rend? igaz
ság? törvény? Ha e nehány ezer nemest az egész haza több év 
óta nem volt képes kötelessége teljesítésére b írn i, valljon hogyan 
fogja majd az egész nemességet az adózásra szoríthatni ? Ha most 
e több ezer közt alig találkozik nehány ollyan, ki a törvényt 
önkint megtartani kész, valljon majd négy, ötszázezer között nem 
találkoznak e több százezer ollyanok, kik a törvénnyel daczolni 
Jognak? Avvagy nehezebb ezeret mint százezereket legyőzni? Av- 
vagy természetesebb, igazságosabb az a törvény, melly parancsolja, 
hogy minden nemesember tulajdon jószága- s jövedelméből a pa
rasztság helyett adózzék, mint az, melly parancsolja, hogy a ne
mesember contributionalis fundustól, ha használni akarja, contri- 
buliót fizessen? Avvagy szentebb lesz ez a törvény mint amaz, s

13

ennek szigorúbb megtartását más a hazánál fönségesebb lény 
garantirozandja?

Uraim! a nemesség jelen s változatlan állása s a hazábani 
törvényes törvénytelenség mellett, a nemesség adója általi boldo- 
gulhatás reménye nem egyéb, mint hiú ábránd. Ugyanis a becsü
letes nemesember bizonyosan fizetni fog, de a lelkiismeret nélküli 
gonosz nem fizetend, s igy ide is befészkelődik azon ész-, igazság- 
s természetelleniség, melly szerint mindenhol s mindenütt csak a 
jó, rendes, munkás és kötelességét teljesítő jámbor polgár ostoroz- 
tatik, a hanyag, gonosz semmirekellő pedig kiméltetik. így áll már 
darab idő óta az, hogy a legjámborabb, szelidebb , példásabb pol
gárt a már rég akasztófát érdemlett leggonoszabb betyár kedve 
szerint megbánthatja, sértheti, tagolhatja, a nélkül hogy a hatóság 
a gonoszt legalább annyira — pedig ez még csak vicém pro vice 
volna; hát az érdemlett büntetés hol van még? —  visszont bántaná, 
sértené, tagolná. All már régóta, hogy a munkás, takarékos, iparko
dó, mérséklc-tes, urának s hazájának híven elégséget tevő paraszt 
minden ipara-, munkássága-, takarékossága- s mértékletességéért 
jól megadóztatik, mig a henye, rest, iszákos, pazarló, de épen any- 
nyi földdel, réttel stb. bíró paraszt az adótól majdnem egészen 
fölmentetik. S ime, most meg azt akarják behozni, hogy az a jám
bor nemes, ki a törvényt tiszteli, adót fizessen, az a gonosz pedig, 
ki a törvénnyel daczol, fizetés nélkül kibújjék.

Már egyszer mondám s most másodszor mondom: nincs, nem 
lehet nagyobb, kártékonyabb botrány, mint ha a haza által ünnepé
lyesen alkotott törvényt mindenki szabadon s büntetlenül áthághat
ja. Pedig törvényeink, a természettörvényeitől kölcsönözötteket 
némilgg kivéve, mind illyenek. E íörvénytiszteletlenség minden 
hátramaradásnak, minden rendellenség- s zavarnak legfőbb oka. 
Minél jobban kifeszítjük eszünket, minél többet eszmélkedünk s 
ennek következtében minél okosabb s czélszerübb törvényt gon
dolunk ki, annál többet ártunk hazánknak, ha a törvényt megalkot
tuk, de országosan s minden kivétel nélkül életbe nem léptethettük, 
Ugyanazért, ha most törvénnyé tesszük azt, hogy a nemesség a 
háziadónak felét viselni tartozzék, aztán pedig országosan s kivétel 
nélkül gyakorlatba nem vehetjük: e botrány által hazánknak többet 
ártunk, mint ártottak hajdan a kuruczháboruk.

Pedig uraim! ha azon négyszáz ötvenezer pengő forintot, 
mit három év előtt önkint, közakarattal s nagylelkűségből minden 
kényszerítés nélkül nem örökre, hanem csak most az egyszer vagy 
is semel pro semper, magunk dicsőségére, vagy is „nemzeti szín
házra“ megajánlottunk s törvény által megszentesítettünk, három 
év ó ta ,tiz  kérés, tizenöt intés, húsz fenyegetés mellett be nem 
szedhettük: bizony kevés reményünk lehet, hogy ezután mindörök
re évenkint legalább két millió pengő forintot nem a nemzet, mely- 
lyet mi magunk teszünk, dicsőségére , hanem a parasztság felse- 
gélésére beszedhessünk, annyival inkább, mivel ezen ajánlat tör- 
vényesitését legkedvezőbb esetben is fele nemesség legalább kár
hoztatni fogja. Ehhez erős és eleven politikai hit kívántatik, melly 
aligha valakit üdvözíteni fog. K—u J.

14

A p a r a s z t o k  á t l a p o l j a
Y Európa némelly országaiban.

j  A parasztok sorsa korántsem egyenlő Európa különféle or
szágaiban. Átlapoljuk a birtokosokéhoz képest mindenütt nyomorú, 
ők mindenütt nélkülözéseknek alávetvék, mindenütt olly munkára 
szorítvák, melly gyakran igen fölülhaladja erejüket. Mindazáltal 
sok hiányzik, hogy nyomorúságuk foka mindenütt majd ugyanaz 
volna. így például Angliában a paraszt nyomorúsága — ki heten- 
kint hat nap húst nem eszik, ki kényszerítve téli ruházatáért jóté
konyságot igényelni —  még jóllét a szerencsétlen irhoni paraszt 
sorsához képest, kinek táplálata csupán szecskával kevert fekete 
kenyérből vagy nehány burgonyából áll, mellyet, gyakran meg sem 
vajazhat vagy zsírozhat, hogy táplálóbb és izletesebb legyen. iDe 
nehogy a példákat olly távolról hozzuk, nincsen olly nyomoílfsors, 
melly a pyrenaeusi szerencsétlen lakosokét irigyeltethelné, kik 
évenkint csak egyszer esznek húst, s nehány szem sót, burgonyáik 
fűszere gyanánt, gáncsolásraméltó nyalánkságnak tartanak.

Ha a parasztok állapotját Európa különféle országaiban vizs
gáljuk, könnyen észrevesszük, mílly megmérhetlen befolyást gya-
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Porolnak jóllétökre az országalkotmányok. E befolyás ugyan nem 
mindjárt tűnik szembe; azonban e számos emberosztály boldogsága 
olly sok kötelékkel csatolva a többi osztályok boldogságához s né
pességük állapotához, hogy egyetlen igazgatási ág sincsen, bár- 
melly idegennek látszassák is a földművelői érdekekre, melly a 
parasztok osztályára jótékony vagy ártalmas befolyást nem gyako
rolna. . .

Olaszország egyike a természet által megaidolt országoknak. 
Tiszta é g , szelíd levegő , élesztő nap azon megbecsülhetetlen jók, 
mellyek a nyomorúság elviselését könnyítik.

A parasztok Lombardiában, Európa legtermékenyebb vidé
kén, a kormányzat-és alkotmányban történt egyébiránt jótékony 
változtatás mellett is, megmaradtak a mik 1796 év előtt valának. 
Egyikök sem lett tulajdonos. Ez idő előtt az ország a nemesség és 
papság közt vala megosztva; ezek részint elvesztették birtokaikat, 
de nem a parasztok hasznára. Ügyes tőzsérkedők jutottak a jó
szágok birtokába s a munkások állapotja ugyanaz maradt. Csupán 
uraikat változtatták; ők még,hanem is a törvény, legalább a szük
ségesség szerint, a földhöz kötvék. Megvetettségben, nyomorú
ságban , csupán nehezen-emészthető kukoriczakenyérből élnek; a 
hús rájok nézve nyalánkság. A rizsföldeken dolgozók sorsa még 
roszabb. Kénytelenek lévén mintegy vízben élni, palagra nevű 
bőrbetegségbe esnek, mellynél nem kímélhetik magokat, mert dől— 
goziiiok kell; melly betegség avval végződik, hogy tagjaikat ha- 
szonvehetlenné teszi s őket sírba viszi.

A toscanai parasztok sorsa türhetőbb. A nagyherczeg sze
rencsés igazgatása még érezhető. Napdíjok 20, 22 ezüst krcz. 
melly nincsen árúkkint változás alá vetve, elégségesnél több, őket 
aránylagos bőségben tartani. A némberek nagy része szalnrakala- 
pok gyártásával foglalkozik, miáltal családjaik jóllétét gyarapítják; 
a földművelők gyakran bírnak valamelly kis tulajdonnal, a bérletek 
még a káros nagy-összegi mód szerint gazdáltatnak. Bologna és 
Romagna tartományok munkásai soha sem tulajdonosai a földnek, 
mellyet munkálnak; még Írásbeli bérletszerződésök sincsen, melly 
bérletidejöket biztosítaná; mindemellett is a bérletek nemzedékről 
nemzedékre ugyanazon családnál maradnak. A bérlők valamennyi 
rokonaik közt élnek; mindegyiknek van üzlete, mellyet valamelly 
főnök, a ki közgyűlésben választatik, szokott kijelelni. E főnök 
gondoskodik a házon kívüli ügyekről s mindenki engedelmeskedik 
neki; felesége a házbeli dolgok után lát, hová a szárnyas állat
etetés és szénakötés tartozik. Két vagy három lányka viseli 
gondját az egész község gyermekeinek, mert az anyák munkára 
mennek.

Ha főnök elöregszik, a kis köztársaság újat választ. E bér
lők felében termesztik a gabonát; az adónak felét fizetik; az elosz
tást a községi főnök teszi, mellyet a tulajdonos ritkán szemlél meg. 
Természetes, hogy e vidéken kevés a falu. Valamennyi munkás 
egyszersmind rokona a főnöknek és tagja a községnek, a bérleten 
élvén, melly mindig müveltetik. E boldog családok kényelmesen 
élnek, de félre nem raknak; majd minden termesztmény fölemész- 
tetik a bérleti jószágon ; pénzre nincs igen szükség, mert ritkán 
kell valamit venni. A némberek varrnak, fonnak, ruhákat szőnek 
s festenek, kalapokat fűznek stb.

E családoknál sok szárnyasállat emésztetik föl. Nem ismerik 
sem a tánczot sem más hasonló mulatságokat; ellenben a proces- 
siókat énekelve követik, kupoznak Cgolyót hajtanak), vigalmi lő- 
dözést és lófultatást tartanak. Ámbár a bor jó és sok, mégis ke
vés veszekedést látni; s nagy ritkaság, hogy a fiatal emberek 
megrészegednek. Házi tolvajlások ismeretlenek s azoknak is kell 
lenniek olly vidéken, hol mindnyájan résztvevő társak. A nevelés 
az atyákra bizatik, kik arra kevés gondot fordítanak; kevés is az 
olly paraszt, a ki olvasni és írni tud. Minden család egy fiút az 
egyháznak szán, ki, mihelyt fölszenteltetett, mindnyájának oracu- 
lumává lesz, tiszteltetik és becsültetik; de ekkor a rokonság köte
lei elszakasztvák, s ő nem testvére, nem fia övéinek többé.

A genuai tengerpartoknak hegység és tenger közé szorított 
lakosai nem állnak ellen a kísértetnek, a földközi tengert bekalé- 
zolni, szerencséjüket vadászni. Takarékosságuk és mérsékletes-

ségök ismeretes; a megtakarítottat mindenkor haza viszik. Távol
létük alatt családuk kertműveléssel vagy halászattal foglalkozik. 
Ekkép a munkának sikerült ezen természeténél fogva terméketlen 
földet boldog és megelégedett községgel népesíteni. Az egész 
partvidék több száz mérfüldnyi kiterjedésben igen népes városok- 
és falukkal lepve , mellyekben bőség s egésség honol.

Kilépvén Genua tartomány hegységéből, a látvány megvál
tozik, s itt nincsenek többé ama vidám helységek, ama szorgosan 
müveit kertek, ama serény és erős testalkatú lakosok. Calabria 
határáig, azaz 200 franczia mérföldnél hosszabb téren, a vidék 
kevés kivétellel rónaságból áll, melly a tengerparttól az Apeninák 
tövéig terjed. E sik, meleg és nedves vidék „Maremnák“-nak ne
veztetik. Egésségtelen, kivált a nyári hónapokban júniustól octo- 
berig ; ez olly időszak, mellyben minden némileg vagyonos lakos a 
hegységbe vonul a „malaria“ váltóláz elől menekülendő, melly a 
beteget elerőtleníti és megöli, ha a betegség ellen az elköltözést 
rögtöni eszközül nem használja.

E föld terem gabonát, de kévéssé müveltetik, csak hatod 
része használtaik szántó földre, a többi rétnek marad, mellyen 
tömérdek szarvasmarha-csordák legelnek. A haszonbérietek, mely- 
lyek több ezer holdnyi telkekből állanak, a gazdagokéi, kik a vá
rosokban laknak s oda évenkint ügyviselőket küldenek vetni és 
aratni. Ezen megmérhetlen síkságon sem faluk sem kunyhók nem 
láthatók; ollykor ollykor, mennyire a szem láthat, található csak va
lami egyedül fekvő piszkos és rokkant ház, azon szomorú érzést 
még emelő, melly ezen sivatag látogatásakor támad az ember keb
lében. Lakást itt senki nem épit; a munkák hegyi lakosok által vé
geztetnek , kik magasságaikról October hónapig számosán leszállnak 
s nehányheti munka által azon nyomort legyőzni iparkodnak, melly 
őket szokott lakásaikban ostromolja.

Körülbelül száz-főnyi csoportokban jőnek, főnök vezérlete 
a la tt, ki munkájokért a haszonbérietek ügyviselőivel alkura lép. 
Mondják, hogy csak Campania síkjára évenkint húsz ezernél többen 
szállanak le. Közönségesen a vetés idejéig ott maiadnak s 20— 30 
e.krt, kapnak napszámul; főeledelök a polentából áll, mellyet néha 
föletlen téjjel áztatnak vagy sajttal fűszereznek. A puszta földön 
hálnak káka-kunyhók alatt, mellyeket hamarjában emelnek. Ara
táskor azaz júniusban a hegylakosok uj felhője ereszkedik le az 
Apeninákról. Ez kisórletideje e szerencsétleneknek, kik szikláik 
tiszta egét elhagyják, dögveszélyes levegőt szivandók a rónasá- 
gon, mellyet a tulajdonosok kerülnek; kik sütő nap alatt dolgoznak 
és földön hálnak, hol a gyakori éjiharmatoknak és az őket kínzó 
férgek mílliárdjainak kitévék.

A kaszálók tizenegy napra alkusznak, néha 15-re; körülbe
lül két frank napi bért nyernek, jobb eledellel tartatnak, bort és 
fris vizet kapnak. A gabonának julius középéig lekaszálva, meg
rostálva és betakarítva kell lennie, mert ezen idő után a síkságon 
senki sem mer maradni.

20—-24 frankért (mert ennyire megy munkabérük azon két hét 
alatt, meddig az aratás tart) ezerenkint jönnek e szerencsétlenek 
húsz mérföldnél messzebbről is, a Maremna dögfertőztetett síksá
gain dolgozni, kitevén magokat a lázkór veszélyeinek s a halálnak, 
születéshelyöktől távol, vagy ha visszatérnek is, az év többi ré
szére betegekés gyengék maradnak. Sok évszázad óta illyen a pa
raszt sorsa a szép Olaszország némelly hires vidékein.

A rómaiak idejében a föld rabszolgák által munkáltatott. A 
mi az azokkali bánásról tudomásunkra jutott, kívánatos, hogy a 
parasztok napjainkban is hasonló bánásmódot tapasztalnának. — A 
Maremna síkságain az egyedül helybenmaradó népességet teszik 
a tehén- és bivalcsordák pásztorai s az erdőfölvigyazók. A pász
torok, mikint az amerikai Pampák gauchoi, szüntelen lóháton van
nak lándzsával fegyverezve; szabad és független életet élnek, melly 
a sivatagi arabokéhoz jóformán hasonlít; évi fizetést húznak, e 
mellett szabadságukban áll a legelőkön magok számára barmot ne
velni. Nyári hónapokban a tengerpartokkal határos erdőkbe visz- 
szavonűlnak, hol a levegő nem olly egészségtelen mint a síkságon; 
gyakran találtatnak köztök gonoszok, kik az igazság kezeiből kisi— 
kamlottak s gaztetteikért e szomorú magányokban bűnhődnek.

P ozs onyban .
Alapítá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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Meseréíles labdacsok el nem fogúit be
tegek számára.

Időszaki sajtó.
„Haladunk, uraim, haladunk! korunk a haladás kora; tagad

hatatlan , hogy hazánk az utolsó években sokban előre lépett.“ 
Ezek azon megnyugtató szavak, mikkel némelly urak egyben-más- 
bani hátramaradásunkat mentegetni szeretik, és mik olly sok szép 
terv létesítésének akadályául szolgálnak. De a haladás és haladás 
közt nagy a különbség. —  Mert ki a magyar Sahara sivatagjain 
fáradt lovaival utazik, hol majd a homok feneketlen tengere, majd 
a sár hosszan szélesen elömlő özöne fenyegeti kerekeit elnyelés
sel, az is halad ugyan, de haladását összehasonlítva a külföld gőz- 
mozgonyiéval, észrevesszük, hogy mi bizony igen igen fontolva 
haladunk. Nem elég pedig csak haladnunk; mert hiszen absolut 
tespedés és megállapodás az emberi nem között a műveltség azon 
fokán, mellyre a 19ik század gyermekeit ezer évek hosszú sora, a 
tapasztalás szilárd lánczolata helyhezé — lehetetlen. Ne ámítsuk 
önmagunkat és valljuk meg őszintén, hogy még sok a tenni való. 
Ennek kimutatásában és előmozdításában nem megvetendő cselek- 
vőségi szerep jutott az időszaki sajtónak, u. m. inelly mind terje
delmes hatáskörénél, mind szüleményeinek gyakori megjelenésénél 
fogva legczélszerííbben emelheti ki és a közönség bíráskodó ítélő— 
széke elébe helyheztetheti a naponkint feltűnő hiányokat, melly 
ugyanazon okoknál fogva egyszersmind legsükerescbben terjeszt
heti elő a betegségek okait és orvoslásuk módját. Legyen szabad 
a művelődés ezen hathatós emeltyűje körül egy két észrevételt kö
zölnöm.

Eddigi legtöbb lapjainkon azon általános jellem vonult el, 
hogy azoknak anyaga minden volt, miről csak Írni lehet. Ha e 
panlogismus okát akarjuk keresni, meglátjuk, hogy ez nem egyéb, 
mint valamint általános irodalmunk, úgy különösen az időszaki 
sajtó zsenge kora. Mert midőn hazánkfia Ráth Mátyás I791ben első 
„magyar hírmondó leveleit“ megindító, akkor már a külföld a tudo
mányok külön ágaiban külön külön lapokkal dicsekedhetett. Ezt 
olly nemzetnél, miilyen fél század előtt a mienk vala, mellynél hosza- 
san kelle még arról értekezni, megáll e előfizetők mennyisége 
tekintetében egyetlen egy magyar hírlap; melly saját legbélyegzőbb 
jellemvonását, tulajdon nyelvét, más idegen —  s mi még ennél 
is több — holt nyelv miatt megtagadta; melly végre legbiztosabb 
életjelét maga nem akarta kimutatni — ezt, mondom, olly nemzetnél 
lehetetlen vala tenni. És a jámbor vállalkozók, kik vagyonukat fel
áldozva a legnagyobb veszedelemnek kitették, igen jó szolgálatot 
tettek az által, hogy az általok szerkesztett lapokba Írtak és kebe
lükbe fogadtak mindent, mi csak az olvasók különböző nemei közt 
valami érdekkel bírhatott. Mert azon kevés is, mit nyújtottak, sok
kal jobb volt a semminél, annál inkább, mivel ezen kevés megve
tette alapját ama napról napra emelkedő épületnek , elvetette csi
ráját a hírlapi irodalom szép virágzásnak s talán gyümölcsözésnek 
is indult fájának. Ugyanez volt sorsuk a többi, későbben kelet
kezett lapoknak is.

De nem nevetséges-e 1840ben és utána, midőn mind az 
iró k , mind az olvasók száma annyira megszaporodott, hogy 13

— 15 magyar időszaki iratot elláthatnak, homlokaikon illy szé
gyeniratot lelni: „felvétetnek m i n d e n n e m ű ,  t u d ó s  érteke
zések a népnevelési, alapítványi, m ű v é s z e t i ,  m e s t e r s é -  
gi,  l i t e r a t ú r a i  és Qialljuk!) más (cujuscunque gereris, 
sine discrimíne religionis, nationis et personae) m u l a t v a  ok
t a t ó  k ö r b ő l ; “ vagy pedig: „politicai, tudományos, művészeti, 
mulattató, mindenféle jelentéseket hirdető hírlap.“ Istenem! kell e 
boldogabb nép, mint a melly 4 forinton mindezen tudományokban 
oktatást és azonkívül ráadásul még mulattatást is vehet, hat egész 
hosszú hónapon át? És illyen nép ám a kelet népe 1841 ben. És 
mi még türelmetlenségről, meg nem egyezésről panaszkodunk, mig 
lapjainkban olly bámulatosan karolják egymást a tudományok és 
mulatságok, miknek a fen idézett példákban regestrumát adtuk. 
De a kor keze int, uraim, hogy különböztessük meg a dolgokat egy
mástól, és ne akarjunk mindnyájan mindent. Mert ha szénát szal
mát összekeverünk, mint azt eddig igen gyakran tapasztalok: e 
mixtúra chemica mind tudományra, mind szerkesztőre, mind olva
sóra nézve csak kártékony eredményű. — A tudomány nem fej
lődhetik ki tökéletesen, ha, csak felületes ismertetések közöltethet- 
vén, a részletekbe bocsátkozás a lapok szűk köre miatt meg nem 
engedhető. Annál inkább veszt a tudomány ezáltal, mert az illy 
hírlap szerkesztője a tudományok minden ágaiban korán sem lehet 
olly jártas, hogy minden egyes állítás helyes vagy helytelen voltát 
megítélhesse. Innen ered aztán, hogy több botrányos vagy hamis 
tanitásu czikkek csúszván be lapjaiba, hitele s ezzel előfizetői 
száma csökken. De legyen bár, hogy illy hibás doctrináktól szűz 
marad, valljon mellyik olvasót fogja vele kielégíteni? A gazda csak 
gyéren lel benne gazdasági tudósításokat; az ex professo tudós 
elunja az időjárási, öszmüvészeti értekezéseket stb. s egyik is má
sik is a következő félévben nem fizet elő. Maga pedig a jámbor 
olvasó vagy ferde tanítást kap, vagy pedig egyből i s , másból is 
valamit, az egészből pedig semmit.

Igaz ugyan, hogy e tekintetben is tétettek már czél- és kor
szerű lépések. Mert mióta a Hírnök 1837. és társlapjával a kö
vetkezett évben a szokott úttól eltérve, kizárólag a politioával és 
közügyi tárgyakkal kezdett foglalatoskodni: *) ezen példa több 
utánzókra talált. A múlt évben keletkezett politicai lapok e nyom
dokokat követve, dicséretesen munkálkodnak megszorított körük
ben, s a hatás, az áldásteli eredmény bizonyosan be fog következ
ni. Sőt jelenleg is mutatkoznak már ennek jelei. Mert midőn az 
újabb tünemények csaknem minden testvéreikre bizonyos homályt 
vetettek feltűnésük által, azokra t. i., mellyek mindent akarva, min
denből csak darabos töredékeket nyújthatnak: addig a saját, el- 
különzött hatáskörű lap mindig meg tudja olvasói előtt érdekét 
tartani.

Másik észrevételem az időszaki sajtó körül, annak különösen 
csak egy nemét illeti. Az újabb időkben — különösen pedig a 
magyar academia fcnállása óta — minden lassúságunk és késedel- 
mezésünk mellett is nem lehet örömmel nem szemlélnünk némelly 
kitünöbb irodalmi termékeink szülemlését. És mégis, pirulva kell 
megvallanunk, hogy nincs lapunk, melly e szellemi termékek is-

*) E dicséretet a Hírnöknek még annak ellenségei is kénytelenek meg
adni.
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mertetésére, bírálására szorítkozva, az íróknak buzdításul, igazí
tásul, az olvasó közönségnek Útmutatásul szolgálna. Illyen irodalmi 
hírlapunk még nem is volt, ha csak némelly sukeretlen próbákat 
nem akarunk illyeneknek ismerni. Mert az elszenderült Figyelinezö 
igen késedelmes, felületes és némelly munkák bírálásában részre 
bajió volt; a még roszabb sorsra jutott Literatúrai Lapoknak az 
irodalom mozgalmainak szemmel kisérése igen csekély részét tévé 
a többi tudományos értekezések sorában, valamint az Athenaeum- 
ban is igen kevés munkáknak vala szerencséjük megbiráltatni. Mi 
e nemben egyéb történt, az mind csak igen szűk körbe szorul s 
különféle lapokban van elszórva. Nem bírnánk e mi egy irodalmi 
lapot fentartani? Sőt igenis, csak lennének meg a megkívántaié tulaj
donságai, miilyenek a gyorsaság, pontosság, szelídséggel párosult szi
gorúság, és —  a mi fő — részrehajlatlanság. Hlyen lapnak haszna, 
szükségessége, sőt nélkülözlietlensége igen érezhető, és kívánatos, 
hogy szellemi haladásunk e tetemes hiánya minél előbb pótoltas- 
sék ; mert kritika nélküli fenállása és fejlődése az irodalomnak 
lehetetlen. S mi minden eddigi tapasztalás ellenére ennek hiával 
akarunk czélt érni? De hasztalan marad minden törekvés, minden 
ipar; mert a ki a czélt akarja, annak az eszközöket is kell akarnia. 
Nem kívánom azonban e hiányunk nagyságát tovább feszegetni, 
nehogy ezáltal azt mutassam, mintha lehetne valaki, ki arról kétel
kedni vakmerősködnék. Szochonyi.

Noha e lapok szerkesztője is meg van győződve, hogy egy 
tisztán literatúrai lap szüksége mindenki előtt világos, még sem 
hallgathatja el azon észrevételeket, mellyeket a jelen „labdacsok“ 
második része benne gerjeszt.

Igenis, a magyar irodalom a kifejlődésnek már azon polczára 
jutott, hogy bíráló literatúrai lap nem csak kívánatos, hanem paran- 
csolólag szükséges, ha a honi literaturának bizonyos , a kor kivána- 
tainak megfelelő olly irányt kívánunk, melly által az a nemzet vezér
csillaga legyen haladási pályáján. Nem szólván a daróczemlékezetü 
Kritikai Lapokról, kétséget nem szenved, hogy az Athenaeum illyes— 
mi akart lenni, noha már hármas szerkesztőjének irodalmi állása s 
tanúsított tehetségei nem legörvendetesb prognosticont állitának 
fel ezen, nagy elbizottsággal megkezdett, egy ideig penes jus bonae 
existimationis a tehetlenség habjai ellen lankadtan küzdött, jelenleg 
pedig már a tudományos semmiség sivatagjain kalandozó lapnak. 
Mert egy költő, kire hazánk mint illvenre méltán büszke, de ki mé
lyebb tudományosságnak s kritikai tehetségeinek soha jeleit nem 
adta ; egy kritikaster, kinek többévi gyászos munkálatai csak a fe
lületesség , indulatosság bélyegét sütötték volt a magyar kritikára, 
s végre egy a tudományosság körül itt is amott is forgolódott li- 
terator, de ki a prolocolistaság köréből ritkán emelkedett ki, 
valóban nem lehettek igen erős oszlopai olly intézetnek, mellynél, 
ha a tudományos külföldnek illynemü vállalatai nyomán járni kíván, 
elkerülhetlen szükséges , hogy szerkesztői s dolgozó társai a tudás, 
itélőtehetség, méltányosság s finom tapintat magas polczán álljanak. 
S így lön, hogy ezen lap, melly a m. tudós társaságnak nemcsak 
pártfogásában, hanem különös gyámolitásában is részesült, melly a 
dolgozó társak nagy seregével dicsekedett, már annyira jutott, hogy 
e pillanatban Nekidemi-féle botrányos czivódások, francziából 
németre fordítottt novellák silány fordításai s holmi sekély, minden 
kritikai savat nélkülöző bírálatok egész gazdagságát képezik ezen 
már törpeségig fogyott egyetlen magyar literatúrai lapnak.

Igénytelen ítéletünk szerint megérkezett már azon időpont, *)

*) Szükséges pedig, hogy ez az irodalom nagy mezeje minden részeire
kiterjedjen és a hírlapokat is figyelemmel kísérje. A hírlapi szemlé
nek elenyészése e tekintetben vesztességnek tekinthető. S z .

mellyben a magyar tud. társaság — ha csak a legújabb elnöki be
széd szerint neki eredetileg szánt nyelvmivelői társaság szerény 
körébe visszalépni nem kiván —  fogja kezébe a honi irodalom 
szélhányta, irányt vesztette hajójának kormányát, s ha ntár egyes 
tagjainak nagyobb része nem felel is meg a tudományos világ méltó 
várakozásainak, legalább az egész társulat összevetett vállakkal 
vívja ki magának a „tudósság“ nemcsak czimét, hanem senkitől ta
gadásba nem vonalandható valóságos birtokát.

A m. t. társasággal lapjaink gyakorta foglalkoztak, s egyik kö
telességünknek tartók figyelemmel követni irányában, kifejlődésé
ben s működéseiben ezen intézetet, mellyből, a nemzet czéljai sze
rint , hazánk értelmi előmenetére nézve eredményeket várhatánk s 
e várakozásra jogosítva valánk. Gyakori e tárgyú foglalkozásunk 
azonban a szerkesztőre majdmajd neheztelést szült azok részéről, 
kiknek minden szellemi ellenőrködés alkalmatlan, s kik ezért ipar- 
kodának többekkel elhitetni, hogy ő ellenséges érzelemmel s irigy
séggel viseltetik e honi intézetünk iránt, mellynek keblébe felvé
tetni titkos óhajtása volna; — melly alkalmakkal e jámbor urak 
meg nem fontolták, hogy a m. t. társaságnak jelen szerkezete, 
álláspontja s tudományos működései, a szerkesztőnek ezekről tar
tózkodás nélkül ismételve nyilvánított véleménye, az utolsó évek
ben történt választások s több más körülmények, mellyek ez alka
lommal elhallgattatnak, az ő felvételét — habár most arra méltónak 
tartatnék is — már rég a lehetetlenségek sorában helyezék.

Tisztelt olvasóink emlékezni fognak, mikint szólamlánk fel, 
a mint a társaság némelly tagjaiban először is a pártoskodást — 
pedig a szelíd tudományoktól távol eső politikai pártoskodást — 
azután pedig némelly fizetett tagok botránkozlató hanyagságát nyil
vános rosszalás tárgyának tartottuk. Mindez az athenaeisták ügye 
lett, kik magokat a mig csak lehetett, a t. társasággal identificálni s 
annak mintegy képviselőjiül szerepezni kívántak. Mikint fejtettek ki 
napjainkban e politikai irányok, az academia 184-2ki nagy gyűlése 
alkalmával hallatott előadásokból, mellyek a politika mezején többet 
mulattak mint a társaság szabályaival megegyeztethetőnek látszik, 
kiviláglott, s hihetőleg most már inkább s inkább ki fog tűnni.

Előttünk fekszik a t. társaság titoknokának (Társalkodó 96. 
s z j  jelentése, s az, mit belőle a Pesti Hírlap s az augsburgi Allge
meine helyesen megrótt, commenta nélkül bizonyítja lapjaink ismé
telt jegyzékinek helyes voltát, s azért ha máig e tárgyról hallgat
tunk, kikerülvén igy a félremagyarázások s gyanúsítások uj hal
mát, ideje, hogy e kötelességünket legalább egy részben most tel
jesítsük.

Hogy azon helytelen beszéd, mellyel Schedel Ferencz titoknok 
nyilvános és hivatalos eljárásában politikai nézeteit kitárni jónak 
tartotta, a t. társaság műszerének ajkain megengedhellen, márki  
volt mondva nagyobb község előtt, mint a miilyennel lapjaink di
csekednek, s mennyiben ellenkező legyen a valóval, eléggé ki
tüntetett. Itt csak azt tartjuk megjegyzésre méltónak, hogy valamint 
több évek előtt a titoknok urnák fitogtatott liberalismusát kárhoztat
tuk, úgy most „tilosba vágtatását“, mellyre legelői mi figyelmeztet
tük a közönséget, nyilvános állásával összeférhellennek tartjuk. — 
A dolog sokkal egyszerűbb, mintsem körülírásokra lenne szükségünk, 
minthogy a tett és lettdolgok magok szólnak. Kétségtelen azonban, 
hogy a titoknok ur hivatalos beszéde körül a „Klugheit“ szó hatása 
még igen gyengén vala észrevehető.

Ha azon urak tettei, mondottai s írásai következtében, kik a 
m. t. társaságot képviselni erőködtek, a nagy közönség azon né
zetre jutott, hogy academiánk kezdetben szabadelvű szint öltött 
magára — mi különben tudományos testületnek csak becsére vá
lik, mig a politika körébe nem vág —  mit választásai, némelly ta



21 22

gok munkáinak jutalmazása stb. által nyilvánított is, most pedig hi
vatalos műszereinek nyilvános előadásai szerint vagy a föntartó, 
vagy a középuti, vagy a fontolva haladó oldalhoz átmenni látszik, 
azt, szerény véleményünk szerint, sem akkor, sem most a társaság 
maga nem tette, hanem azon nehány egyénből álló párt, melly az 
athenaeumi harczban eléggé ki volt bélyegezve. Mi rég már előre 
láttuk, hogy a t. társaság ügye, úgy mint volt, nem maradhat, s 
hogy itt lényeges reform elkerülhetlen, annál is inkább, mert az 
említett párt, magányos érdekeinek alárendelvén a társaság czélját s 
irányát, ennek vezetésére teljesen tehetetlennek nyilvánult. Most 
már fordulási pontjára jutott.

És csakugyan a társaságra nézve milly haszonnal foglalkozha- 
tik olly titoknok, ki meggondolatlan hivatalos előadásai által az egész 
társaságot compromittálja, politikai vagdalkozásokra lépvén ki a tu
dományosság szoros köréből? Képes-e a társaság méltóságát fen- 
tartani.

Az illy fontos hivatalra pedig férfi kell, erős jellemében, erős 
tudományban, körültekintő s féltékeny a társaság becsülete körül, 
különben a tagok pirulnak, elidegenülnek. Évek óta csak szánako- 
dással szemléljük, mikint Írja a t. társaság titoknoka a színházi bí
rálatokat, mikint protocolálja be a literatúrai mozgalmakat, mig más 
európai t. társaságok titoknokai, a tudomány legfelsőbb polczán 
állva, a világ tiszteletét aratják.

Ha a t. társaság meggyőződik affelől, hogy bármilly gyönyörű 
eszmékre alapult vállalat is tönkre jut, ha vezérlése ügyetlen ke
zekre bizatik: majd a titoknok választásánál — kissé vigyá- 
zóbb lesz.

Elmélkedések
hazánk múlt s j el en ál l apota felől .

IX.

Századok folytak le , mig mind magunk, mind mások is hit
ték , hogy ős-eleink Ásiának boldogabb részéről — már akármelly 
sors által — kimozdíttatván, Európában magoknak uj hont foglal
tak s országot alapítottak: de ez nem volt többé újság; a gyerme
kek is tudták már, mit szinte anyjok tejével beszívtak.

Az újítási viszketegség a megtörtént dolgot ugyan máskint 
történtté nem teheti; de kicsapongó hiúsággal párosulva csak azért 
is, hogy az elmésség magát megkülönböztetve mutogathassa, a 
megtörtént dolgokat is szentségtelenül felforgatni, az ezeket tanú
sító történeti évkönyveket nagybüszkén dajka-meséknek nevez
vén , kénye szerint elfacsarni, elménczkedve fejtegetni és az igy 
előmesterzett délibábot a kiszemelt tárgyra ámitólag alkalmaztatni 
tudja; miáltal a tudákos álbölcs könyvczéhes társaitól magának 
amélyenlátó, az élővilág titkaiba avatott, az emberiség kifej
lődése, a nemzetek honnani származata, az országok miképeni 
alapulása és a régi történetek fáradhatatlan búvára, a classicus 
stb.1" — czimet kivívja; minek következtében az egymást dicsér- 
gető rokonszellemüektől dicsőített Fabelmann-nak maholnap em
lékoszlopot állítani kénytelenek utódink, ha barbároknak bélye
geztetni np.m akarnak.

Uly hangulat uralkodik a közép-európai tudákosok közt, és 
„Quis contra nos11 czimzi az ottani pennaharczosoknak a felhőkbe 
lobogó s ármányos árnyékát a nemvelők határain messze túl ter
jesztett zászlóját! Ide járul még, hogy a közép-európai pennázók a 
könyvcsinálást, fogalom-termesztést s eszme-terjesztést kézimes- 
terségkint űzik , külön czéht képezve s egymás iránt majomszere
tettel viseltetve, a czéhenkivülit —  egyetértőkig s egyesült erővel 
— észbitorlókint üldözvén és mindent vakmerő szemtelenséggel s

vakoskodó elbizottsággal megvetőleg kárhoztatván, mi nem saját— 
czéhes eszök szüleménye. A czéhszellem örökké s mindenütt csak 
czéhszellem marad , a húrokat az irószobában s vargainühelyben 
egyhangúan pendítő; miszerint a czéhes haladók imitt s amott egy 
ujdonuj valaminek föltalálására s ennek közdivatositására fordítván 
minden észtehetségöket, egyátalán egyedáruságra törekvők.

Az illy czéhszellemű, önhitt s elhízott, történet-tanitó böl
csészeknek a magyarok honnani származatára nézve i s , valami uj
donuj találmányra fenekeit ujdonuj, a közép-európai kor kivánati- 
nak megfelelő , az itteni kedélyeknek hízelgő, a czéhes birodalom 
terjesztésére (Talán) használható költeményt kelle kigondolniok s 
képzelniük, különben nézetük szerint igazán nagyokká nem lehet
tek,  és könyveiket, ha ezekben a magyaroknak —  köztudomású 
és kételkedőig vagy tagadólag kérdésbe soha sem vett —• ásiai 
eredetűk tárgyalhatnék, kapósokká nem tehették volna. Az illy 
szellemű bölcselkedők közönségesen igen találékony, önszülte kép- 
zeményeikbe kellőn túl bizakodó s ezekhez szerelmesen ragaszko
dó férfiak, kik hazánk történeteit figyelemre sem méltatva, a ma
gyar nemzetnek ásiai származását kétségbe hozák.

Legelőször is valami svéd tudós, S t i e r h i e l m ,  a 17dik, ké
sőbb pedig R u d b e c k ,  upsalai professor, a 18dik században kez
dők gyanítni, hogy a magyar nyelv a finn-lappon nyelvvel meg
egyezhetne. Miszerint S aj no v i es  hazánkfiának, ki 1770-ben 
Norvégiát s Lapponiát bejárta, tetszett egy értekezést irni, melly- 
ben mindkét nyelvből nehány egymáshoz hasonlító szavakat föl
hordván, p. o. „boddo z z  idő, tsátze z z  viz stb“ biztosan állítá a 
magyar és finn-lappon nyelv ugyanegy eredetét. Az egész érteke
zésből azonban eléggé kiviláglik, mennyire elámitva volt jámbor 
hazánkfia a Stierhielm s Rudbeck-féle tudósok tudományos tekin
télyétől , a finn-lappon atyafiság megigenlésében annyira erőltet
vén eszét, hogy végre azt állítá „ha szinte a magyar nem érti is a 
lappont, azért még is egy az az ő nyelvök.“ Melly állítása több 
tudós férfiak által ugyan megczáfoltatott, de azért még is hitelre 
kapott S o h l ö t z e r ,  Ka n t ,  H e r d e r ,  Ha ge r ,  G e b h a r d i ,  
T h u n m a n n ,  Gu s t e r m  an n s egyéb uraknál, kik a magyarokat a 
jégtenger mellékén lakó nemzetekkel egy eredetüekké tenni azonnal 
szíveskedtek. H e r d e r  pedig azon, hogy a hajdani magyaroka 
néhai római szent birodalmot megadóztatni merészeltek, annyira 
felháborodni méltóztatott, hogy az emberiség kifejlődése felőli böl
cselkedésében C l '9 2 )  jóslókint föllépni kegyeskedett mondván: 
„így laknak most e magyarok , a földiakosinak egyik legkisebb ré
sze , a szlávok, németek, oláhok s más nemzetek között apostoli 
országukban elszórva, és századok múlva alig fogja az ember a 
magyarok nyelvét föltalálhatni.“ Mit olvasván úgy tetszett, mintha 
archimedeskint mondaná : „Forgassuk föl Ckizárólag a magyarokra 
nézve) a világtörténeteinek tudását; mázoljunk a magyarra finn
lappon atyafiságot, gyökesílsük meg e találmányt egyesült erővel 
Európában; hangoztassuk ezt cathedráinkról a növendék emberi
ségnek, és — kivetem apostoli országa sarkából az abban, több 
külön-nyelvű, idegen-szellemű s tarka-érdekű nép-zagyvalék közt 
szunyadozó s önzsirjában fulladozó latán-lappont, ki egyébiránt is 
a főid lakosinak legkisebb része!“

Ha mindazok, kik nemzeti gyülölségből a magyarokat a hot- 
lentotáktól is örömest leszármaztatnák , eltörlik azon nyomokat, 
mellyek Európába jöttünkkor már olly szembetünőképen megkü- 
lönbözteték a magyart ezen mind természetökre, mind erkölcsökre 
nézve fagy közt zsibbadozó embertársainktól: álmélkodva fogjunk 
mi is bámulni S o h í ö t z e r r e l  azon, „mimódon tudták ezen gyávák 
Európának nagy részét megreszkettetni“ s Herder ős-eleitől gya
lázatos adót venni? mimódon tudtak Európában magoknak egy
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legszebb tájon, ennek akkori legvitézebb nemzetei között, állandó 
hazát szerezni? — De a világ történetei évkönyvébe, a nemzet 
leikébe, szokásaiba, törvényeibe, nyelvébe, szóval nnndenebe be 
vannak azok vésve, mellyeket változtatni száz uj vélekedés kedvé 
ért is lehetetlen, akarni pedig, ha egyéb mint rágalmazás, bizonyo
san vakmerő szemtelenség.

Úgy látszik azonban, mintha a történetírók változó s ellen
kező ítéleteit néha az éghajlat, political helyzet s nemzeti viszon
tagságok kedélykint föltételeznék, és az életmód , szokások s külön 
érdekek szenvedélykint elhatározva megállapítanák. Miszerint ta
pasztaljuk, mikint P o r p h y r o g e n e t a  O  keletnek koronás 
bölcse) magyar őseink lelkületét jellemzőleg igy nyilatkozik: „E 
nemes és szabad nemzet nem gondol semmit a pompássággal, nem 
tör gazdagságra, hanem egyedül ellenségeit igyekszik vitézséggel 
meghaladni. Minden bajokat s nyomorúságokat kész tűrni; sem 
hévségnek, sem hidegnek nem enged s az életnek minden szüksé
geit csendes szívvel szenvedi.41 Mig a német s olasz történetírók 
midőn a magyarok csak alig léptek volt a német s olasz földre 
már is majd szavakat nem találnak a magyarok undokságainak 
föstésére. R e g i n o  minden vad állatoknál kegyetelenebbeknek, 
nyers hússal élőknek és vért ivóknak kiáltja a magyarokat. Azon
ban Regino maga legjobban határozza meg, mennyi hitelt érdemel
jenek szavai, midőn Írja „ut fama est.“ Nem látta ő a nyers húst 
evő, nem a vért ivó, nem az elfogott ellenség szivén, mint orvos
ságon, falatonkint osztozó magyarokat: s maga mondja, hogy ezeket 
csak hirlelik. Illyen a hír, ez „ollyas gonosz, mellynél nincs semmi 
sebesebb; szüntelenül mozog és haladva vastagszik erőben.“

E tüneménynek, hogy a magyarokra nézve a régibb német s 
olasz történetírók ítéletei olly annyira s ellenkezőleg különböznek 
a L e o  és C o n s t a n t i n u s  P o r p h y r o g e n e t a  keleti koronás 
bölcsek s egyéb keleti történetírók ítéleteitől, okát nyomozni és ki
tanulni: miért van ez igy, s ennek úgy kell- e lenni, vagy talán 
nem kellene ? a mai magyarnak is igen üdvös és méltó foglalatossága 
Jehet. Mit, ha eziránt egyszer magunkkal tisztában leszünk, nem- 
zetileg méltányolni s örökké szemmel tartani, életkérdéses szent 
kötelességünk. De fájdalom, meg kell vallanunk, hogy illy életkér
déses okoknak csendvérreli komoly, állandós nyomozása s nemzeti
leges méltánylása a kelet népének kedvencz foglalkodása soha sem 
volt; mi azonban nem annyira természeti vérmérsékletünkben, mint 
ama boldogtalan, latinkodásunk szülte aluszékonyságunkban, saját 
nyelvünkkeli könnyelmüleges gondatlanságunkban, nemzetiségünk 
iránt elhatalmazott közönbösségünkben s az eláradott holnaputánra 
halasztási hajlamunkban gyökerezik, miszerint csak a lófuttatás 
eszméje volt képes egy kis egység- s egyesülésrei ébredtséget 
előidézni. S hála a magyarok Istenének, ki lovainkat megfuttatá, 
mi nélkül nemzetiségünk aligha nem megfutamodott s Herder szo
morú jövendölése, a századok leforgását be sem várva, könnyen 
teljesült volna.

Rajtunk áll tehát s magunktól függ ezt igazolnunk, vagy a ha
mis profetiák közé taszítanunk, mit az emberiség kifejlődése felől 
bölcselkedőleg elmélkedő s eszmélkedő Herder (Carlsruhe, 1793 
4. köt. 10. stbi 1.) pennájából folyatni méltoztatott. Meghazudtol
juk pedig a carlsruhei bölcselkedést, ha magyarok maradunk, nyel
vünket sem meg nem vetjük, sem máskép veszélynek nem bocsát
juk , nemzetiségünket szellemileg s anyagilag nemesbre kifejteni s 
erkölcsileg magasztosbra emelni egyetértve törekszünk és a ma
gyarság tekintélyes, országos méltóságának európai elismertetését 
s illő nemzeti méltánylását erényileg, törvényileg és statusjogilag 
országos nemzeti magyar egységben egyesülve kivívjuk.

De nekem csak óhajtásom, legfeljebb is csak gyönge szavam 
>an: a Ne mz e t é ,  az E g é s z é  az akarat, az egyesült s egyér

telmű, egyszivű s közszellemű E g y s é g é  a meghatározás. Ré
szemre egyedül csak azt kérem ki, hogy ne egyes szavaimat, vagy 
kiejtéseimet tegyék hánytorgatásaik tárgyává, úgy eszembe sem 
jött, gondolatomba sem ötlött állítással ne terheljenek; hanem az 
irányt, a magyar nemzetiségben rejtezett nagysági arányt, mellyel 
sejditek, a nélkül hogy kimondhatnám , Ítéljék

Nem is a lapponoktol származtatásunkat, mit — ha igaz — 
minden emberi erőltetés is semmivé nem tehet, sajnálom; hanem 
csak azt fájlalom, hogy nyugat-európai szomszédink néinelly föl
talált vagyis inkább képzelt szó-hasonlatosságból észerőltetve kí- 
csigázott finn-lappon atyafiságon, mindent felejtve s az ellentanu- 
sággal tömött históriát mellőzve, olly szenvedélyesen s agyarkodva 
bölcselkedőleg kapkodtak, ebből rögtön olly következéseket húz
ván s alkalmaztatásokat fejtvén k i , miszerint a magyarokra gúny- 
kedélyileg mázolt finn-lappon atyafiság már is Nyugat-Európában 
annyi hivékeny kedvelőre talált, hogy a „General-Statistik der eu
ropäischen Staaten“ (Prag, 1829.) czimű munkában CL 126 1.) a 
magyart az európai nemzetek s nyelvek sorából számkívettelve és 
csak mellékesen a finn-lappon, szamojéd, ostják, surjén, morduin s 
tschuwasch népcsoportokkal egy tésztává dagasztva találjuk. A 152 
lapon megvallja ugyan a tudákos szerző, hogy a magyar nagyobb 
termetű a finn-lappon-szamojed-ostják féle népnél; de 153 — 160 
1. már látjuk, mikint az európai nemzetek lelkületét jellemző pro
fessor ur a magyarok nemzeti lelkületjéről mit sem akar tudni és 
t a c e t !  Miszerint a S c h n a b e l  szülte general-statiskából azt ta
nuljuk és az taníttatikacathedrákról(!)hogyi829.am agyar nem
zet Európában már kihalt s a magyar nyelv föl nem találtatható, 
hacsak a tsuwaschok vagy szamojédek közé nem léveledünk.

Az egészből láthatni, hogy n e m c s a k  S a j n o v i o s  többet 
állított, mintsem bebizonyíthatott, hanem má s o k  is többet húz
tak ki Sajnovics szavaiból, mintsem kellett. Mert abból, hogy né- 
melly lappon szavak s szójárások megegyeznek némelly magyar 
szavakkal s szójárásokkal, elég lett volna ennyit következtetni, 
hogy a magyarok s lapponok megfordúlhattak valaha ollyan helyen, 
hol ugyanazonegy dolgot egy néven, vagy legalább közel egyfor
mán hangzó néven tanulták nevezni.

Hogy a lapponok hajdan közel laktak Chinához, annak több 
nyomaira találunk; P. Hel l  sőt azt állítja, hogy a lapponok, s kö
zönségesen a fennok, minekelőtte Fenniát elfoglalták volna, a du
naiakkal egy népet képezének. Miután pedig a chinai nyelv törzsö
ké minden ásiai nyelveknek, természetes, hogy több lappon sza
vaknak s szójárásoknak meg kell egyezni némelly ásiai magyar 
szavakkal s szójárásokkal. így megegyez a magyar nyelv még in
kább és sokban a ta tá r , török s perzsa nyelvekkel.

Egyébiránt nem volna emberiség, a lappon atyafiság elfogadá
sától magunkat csak azért vonogatni, mivel ezek a kedvetlen ég
hajlat alatt annyira elaljasodvák, hogy azok a mik, és nem Hellász 
vagy Latium hősei; miután a lapponok, finnek s tb, magok sem a 
jég közt származott eredeti népek, hanem csak a sors által odavet
tetett bizonytalan eredetű lakosok; mire nézve újra az a kérdés 
támad: hát a lapponok honnan erednek? kikről S a x o  G r a m m a 
t i c u s ,  Cf 1204) első emlékezik ezen név alatt.

Azonban nem azon észeröltetésben, mellyel középeurópai 
feleink a magyaroknak a lapponoktóli származhatását kigondolták, 
sem ama buzgalomban, mellyel ők e képzeménynek kényök sze
rinti használatára, európábani megdivatositására, közvéleménybeni 
meggyökesitésére s az utóvilágrai átplánlálására magoknak kizáró
lagos szabadékot tulajdonítnak, fenekűi a lappon-mániának szemet- 
szuró bibéje, hanem kizárólag csak azon, a magyarok jó hirét ne
vét gyalázni s leálacsonyítni törekvő, irigy, önzés szülte, rágalma- 
zási vágyban és ama, a mohácsi veszedelem után nyomban kelet
kezett gyanusítási s mindinkább harapozó gúnyolódási lázban mag- 
vaz, mellytől közép-európai elleneink szinte lelkesítvék, a magyar 
történeti évkönyvek tanúságát nagybüszkén megvetve, a magyarok 
európai országos nemzeti méltóságát vakmerő szemtelenséggel ta
gadva, a szlávok, németek, oláhok stb. közt tengődő magyarságnak 
maholnapi elnémulását s európáboli elenyészendését bölcselkedőleg 
jövendölni méltatlankodnak. Bárándv

P ozs onyban .
Alapítá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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E lm é lk e d é s e k
h a zá nk  múlt s j e len á l l apota  felöl.

X.
Úgy látszik, mintha az apróságokon kapkodó, szőrszálhasogató 

s önmagokba szerelmes közép-európai pennahősük igen könnyeden 
vennék, vagy talán nem-is sejdítik, mennyire képes a nagylelkű 
magyarság — akár az irodalmi, akár a fegyveri csatamezőn kény- 
telenedjék szembe szállni —  a villongás és háború fáklyáját az el
lenséges seregbe visszalökni, ellenségei cseleit megszégyenílni s a 
hamis prófétákat meghazuttolni.

De az illy önhittségbe elmerült és seres kancsó mellett ábrán
dozó tudákos pennászoknak fogalmuk, képzelinényök sem lehet azon 
é s z - s  l é l e k e r ő  s z ü l t e  h a t a l o m r ó l  s l e l k e s ü l t s é g r ő l ,  
melly egy — magát fejedelmétől számlálni kezdő s nemzeti lét-tu
datában bizakodó — országos nemzet nemesb kebleiben s nagy 
tömegében óriási nagyságban szentesítve s szentesitőleg örökké 
él, * ) és óriási erővel fölébred s fellángol, valahányszor nemzeti 
lényege s országossága nyomatik, sértetik vagy veszedelmeztetik.

Úgy egészen más és igen különböző nézete s fogalma , értel
me s érzelme van a n e m z e t i s é g  eszm éjéről egy olly országos 
nemzetnek, melly az e g y s é g  e s z mé j é t  hazájábani megtelepedése 
s birodalma alapítása óta országos alkotmányában, törvényében s 
nyelvében, minden kedvetlen viszontagságok közt, örökké füntar- 
totta s nemzeti lelkűidében szent ereklyekint tisztán s szentül őr- 
zötte; miilyenről egy régóta feldarabolt, egy egész, tiszta egységgé 
soha össze nem forrt, jelenleg is 38 állományokra osztályzott és 
csak nem rég vámszövetségi szabályok által összevámzott nem
zetbeli költöncz nem is álmodhalik, minthogy az illy —  egoját 
örökké szemmeltartó s magán kívül mit sem , de önmagát igenis 
túlbecsülő egyedárus czéh-elméncz azt a ezéhén kívüli istenadtát, 
mit Árpád népe magyar nemzetiségnek nevez, lágy eszével föl 
nem érheti, burgonvakint meg nem foghatja s szűk egyéni keblé
ben nem érezhetvén nem is méltányolhatja.

Ez oka annak, hogy a magokat mindenbe avatok, él-hegyes 
villás pennájokat mindenbe mártok, mindenről — akár értik, akár 
nem —  okoskodók vagy oktalankodók s — tönk-szakad — foly
vást írók, az egyedárus czéhokböl czéhszellemileg kizárkolt magyar 
nemzetiségről, ennek újabb időben nemesbrei kifejlődéséről, a 
latin-álmából fölébredt nemesb magyarságnak országos nyelve 
iránti szent buzgalmáról s egyátalán Árpád kelet-népéről a nyugaton 
olly ármányos furcsaságokat össze-visszafirkálnak s megallgemei- 
neznek, hogy ezek olvasásától a könyelmüek s szükeszű betűevők 
agyveleje szinte elkábul, néha ki is ficzamodik. Minek eredménye- 
kint ma gájszülte zsiviok, holnap tátraadta dobreranuk s holnapután 
óltkibugyogta gutmóringok keletkeznek, apostoli országunkat szinte 
alapjában megrázandók: min az országos egység eszméjét szivökön 
hordó épeszűek s tisztalelküek ugyan aggódnak, s méltán; de a za- 
varbani halászatot kedvelő szükkeblűek, fonákfogalmuak, harmincz- 
nyolczas sógorok s vastagfüles bratok szakálukba nevetve addig 
örülnek, őrölnek s őrülnek, mig megknútoztatva egy kis jégzápor 
által meg nem mosatnak, vagy talán el is sepertetnek.

Figyelmemre méltatván az augsburgi Allgemeine jószándéku 
czikkelyeit, hol a mély tudományosságot, alaposságot s mindenbei 
avatottságot, komoly irességgel magoknak kizárólag igénylő és 
majd gáncsolva, majd áldicsérve, majd tanácsolva föllépő, ország- 
boldogító harmincznyolczosok igazgatási bölcsességök s nemze- 
tiségrőli eszméjük lángszeszét, úgy alkotmányunk s viszonyaink 
felőli fonák fogalmaik kivonati javát — ungereink s uhereink 
számára — tárogatók lerakják, nevelvén igy a latinkodásunk 
szülte tarkaszellemüek népiségi hiúságát, pártszellemüségét s elő
ítéleteit, miáltal ungereinknek magyar statuspolgáriság felőli za
var fogalmaik még inkább megzavartatnak, a szenvedélyek fölin— 
gereltetnek s a kedélyek megkérgesíttetnek ; — taglalgatván ezen 
allgemeineféle czikkelyek szellemi tartalmát, bölcsészi becsét, po
litical irányzatát s eszélyi érdekét; öszhasonlitván a harmincz- 
nyolczasoknak a nemzetiségről egyátalán s a magyar nemzetiség
ről különösen előadott nézeteit a nemesb magyarságnak országos 
nemzetiség felőli fogalmával, — amazokat igen seres-gőzüeknek 
s az Árpád keleti népe lelkes nemzetiségének eszméjével olly anya- 
gilag-ellentétes arányban mutatkozóknak találám, mint egy me- 
szely Gemischtes egy palaczk tokajinak átellenében.

Ok azonban — úgy látszik — magok sem hiszik azt, mit a 
nemzetiség felől a magyarok számára különösen összeférczelnek; 
de — miután ex usu azon vélemény, hogy a magyar az önokosko
dást és hazája, nemzete iránti gondoskodást másra bízza, Nyugat- 
europában kellőn túl meggyökesült; miszerint Árpád lelkes népe 
gyámatyai zabolában örökké tartandó s nagylelkűsége csak szükség 
esetében eszközkint használandó, a nagyobb tömeg egy kis elméncz- 
ség s álbölcselkedés segedelmével könnyen elámítható, egy kis 
szerelmesség színlelése által a legfonákabb absurdumok elfogadá
sára biratható, a dicsőség ösvényétől könnyen elcsábítható és — 
mikor kinek tetszik — visz-aluszékonyitható volna; mire, ha év
könyveink Cl 000— 1842) tükrözetébe nyilt szemmel tekintünk, 
talán okot is adánk , — a leczkézéshez igen nekiszokvák , s ennek 
sükerére latinkodásunk (mondhatjuk oktalankodásunk) ideje alatt 
folyvást s bízvást számolhatván, most is olly hiszemmel kecsegtetik 
tudákos önhittségöket, hogy igy gáncsolva, áldicsérve, tanácsolva, 
uszítva s ámítva majd talán még is sükerűlend Árpád országát is 
nemtudomhány nyelvű darabokra*) fölszeletelhetni s ezután nyel
vestül s nemzetiségestül — akár tetszik akár nem — dicsőségesen 
magokhoz vámozhatni, mi után a harmineznyolezas mély tudomá
nyosság s alaposság ege Tiszánk mellékén is derülend, minek 
következtében a magyarok, ha naponkint 38 iteze vámmentes re -  
gensburgit megisznak s minden önokoskodási tehetségről őszintén 
s nagylelkülkg lemondanak, annyira felvilágosodandnak, hogy az 
allgemeinei országboldogitók jó szándékát s igazgatási bölcsessé
gét megértvén, azt szellemileg, anyagilag s nemzetileg méltá
nyolhassák.

Ez azon irány, melly az allgemeineféle országboldogitók által 
a magasztosbra fejlődni s haladni törekvő nemesb magyarságnak, 
mint boldogulandhatásra vezető egyedüli ösvény, püsime deside- 
rando kijeleltetelt. Ki ezt vakhiszemben megjárja a nélkül, hogy 
lángba borúit hazájára visszapillantana, boldogulni és a Walhallá-

*) Lásd Safárjk ethnographi (szláv) földabrosz. Prag. 1842.*) Adja Isten, hogy éljen , mig magyar él! B.
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nak vámmentes meglátogathatására méltaltatni fog. Mellyből kilép
ve — mi lesz a magyarból (? )- — nem tudom. De hogy a német a 
Walhallában megnémetesbedik, a jó pedig javul: azt már hallottuk 
s — mivel nyomtatva olvastuk — tudjuk is. Azért tanuljuk meg 
minélelőbb a híszekegywalhallábant, mi után az allgemeineféle or- 
szágboldogitók köztetszésében testestül lelkestül részülendünk. 
Ki pedig ezen vámmentes iránynak vakoskodva ellenszegül s or
szágos nemzetiségéhez még tovább is magyar szívvel ragaszkodik, 
az — az európai nemzetek sorából kitöröltetik s a Jégtenger mel
léki lappon-, szamojéd-, surjén-, morduin-, csuvás- és egyéb
ások közé sepertetik. — Schnabel dixit!

Mire nézve el kell ismernünk, hogy illy körülmények közt 
hiúság szülte ábrándozásokba merülni, koholt optimismusba vissza- 
luszékonyodni, légreményeket ápolni, statusjogi helyzetünket nem 
méltányolni, a kor kivánatit korszellemileg el nem ismerni, az or
szágos törvénynek ellenszegülni, a nemzeti egység eszméjének 
egyetértőleg nem hódolni, az egy köznemzeti érdekben szellemileg 
s anyagilag nem egyesülni, a magyar statuspolgári kötelességektől 
vonakodni, rozsdás előítéletekhez, közérdek ellenes hatósági jo
gokhoz, illyes kiváltságokhoz s megrögzött rákfenés szokásokhoz 
tovább is makacsul ragaszkodni, a honszeretet szent követeléseinek 
engedetlenkedni m a g y a r t a l a n s á g  ~  h o n á r u l á s ;  a humani
tás elveit megsérteni, a felebaráti szeretetet honfitársainknak meg
tagadni , az elnyomatottakat homálybilincseitől föl nem szabadítni, 
a sötétséget lehetőleg föl nem világosítni, az eltévelyedetteket 
czélszerüleg s szelíden útba nem igazítni, a megtért bűnösnek 
meg nem bocsátni, a népnevelésről nem gondoskodni e m b e r 
t e l e n s é g ;  a jót tehetni s nem akarni, elmulasztani s gátolni 
gazság!

Az országos nemzetiségünket tagadólag méltatlanitó, az egész 
magyarságot egyátalán régóta gúnyoló s — hol lehet — gyalázó 
harmincznyolczas elménczkedők tarkanyelvű népiségi zavarviszo- 
nyainkat kedélykérgesítőleg használván, álbölcselkedve azon okos
kodnak, hogy a latin álmából fölébredett s részint még csak ébre
dő nemesb magyarságot visszaluszékonyitsák és Herder jóslatát 
lehetőleg s minél előbb igazolják. A magyarságra észerőltetve má
zolt finn-lappon-csuvás-morduin atyafiságot mellék taktikául lődö- 
zőleg használván, fölficsérezett s összeférczelt ármány koholmá
nyaikkal irkafirkáikban játszielmüleg oda irányozzák villámló ka
csintásaikat, hogy népiségi hiuságból eredő gyülölséget s pártszel- 
lemü szakadást ébresztvén s élesztvén, az egység eszméjén szelle
mileg alapuló s csak ennek átalános meghonosításában boldogulható 
magyar országos testületben a babylonilag beszivott nyelv-, szel
lem, érdekzavart megörökösitsék, remélvén igy a hivatalok egye- 
dáruságát hazánkban is a magyarok rovására elsajátíthatni, s attól, 
hol egyszer meglábaztak, minden világot távol tarthatni.

Miszerint látjuk, hogy, valamint a germán néptörzsököknél 
hajdan napirenden volt idegen nemzetiségek elleni keresztháboruk 
és a németien nemzetek s országok fölötti germán uralkodásnak 
többféle szin alatti terjesztésére czélzó őrszemes mozgalmak, hely
telen beavatások, az egykori sötét korszakot (a magán- s nyilván- 
életben) kitünőleg s felöttlőleg bélyegzik: úgy jelen korunkban is 
szintazon eszme, épazon elvszerinti vágyódás, ugyanazon kerge- 
legség okoskodtatja , találékonyba, fondorkodtatja s firkáltatja a mai 
harmincznyolczas tudákosokat a magyarokra nézve, kiknek europá- 
bani léteiét már tudomásul sem veszik; miután ezek 1741. már 
készek voltak koronás királyukért testestül lelkestül meghalni, az
óta a Magyarhont s önmagokat feledők, sőt néha meg is tagadók ; 
miért Nyugat-Europa a holt hősök hamvai fölött a de profundist 
már leénekelte s szép halotti beszédeket tartván a sirkövökre vc-

| sett sírversben őket „Nagylelkű“ cziminel meg is optimázta stb. 
! Minél többet s üdvösbet a föld lakosinak egyik legkisebb (egyéb
iránt is több különnyelvű népek közt saját országában csak irnisy 
amúgy tengődő és koronás királyáért mindig halni kész) része nem 
is kívánhatna, követelhetne, remélhetne!

Nem csoda tehát, hogy az önhittségbe merült tudálékosok 
annyira fölháborodtak hallván: míkint a magyarok országos közügy
életükben magyarul megszólainlani bátorkodnak, sőt nyelvüket még 
országos nyelvi rangra is törvényileg emelni merészelnek és orszá
gos nemzeti életet Európában élni vakmerkednek: miután ő ke
gyelmük egy herderi Ne mo t c z a n j - t  4már 1792. a magyarságra 
kikiáltani méltoztattak.

A magyarok lelkes és nemzetileges föléledésén bámészkodva 
felbőszülő nekidühösödött s minden historicust, ki a magyaroknak 
(soha senkitől kétségbe nem vett) ázsiai eredetét félre nem magya- 
rázhatólag tanusitá, úgy minden statísticust, kik mindeddig (mig 
nekik tetszett) a magyarságnak az európai törzsökös nemzetek s 
nyelvek közt illő helyt adtak, Fabelmann-nak bélyegző harmincz- 
nyolczasaink tehát ujdonuj statistikáikban (1825töl kezdve) a ma
gyarságot az európai törzsökös nemzetek s országos nyelvek sorá
ból egy durva pennavonással nagybüszkén kitörölték és jégtenger- 
melléki több ismeretlen, homályos népcsordákkal ármányosan ösz- 
szefattyuzva, elménczp arancsárkint finnyásan megfinnezték; jól 
tudván, hogy egy harmincznyolczas szövetményben, hol soknál több 
az elfogult betűevő, igen kevés az önokoskodó, és olly k ö z ö n s é g  
e l ő t t  — mellynek nemzeti lényegünkről, országos alkotmányunk
ról, statusjogi szerződéseken alapuló törvényes különigazainkról, 
az ausztriai birodalom nemmagyar tartományaivali összekötteté
sünk, úgy ezeknek kormányzata, törvényhozása, törvénye s tör
vénykezés rendszerétőli függetlenségünk szerződéses természeti 
sajátságának statusjogszerüségéről, hátramaradásunk okairól, ha
ladási törekvéseink irányáról, latinkodásunk szülte s nevelte szel
lem-, érdek-, észzavarainkról, a nemzeti intézkedéseinket föltételező 
s elhatározó külbefolyásokról, a magyarságot, europábani megor- 
szágosodása óta, kitünőleg jellemző s őt a latin magyartalanságtól 
felöttlőleg megkülönböztető lelkülettel szoros összeköttetésben levő 
történetévkönyvileg tanúsított viszonainkról s viszontagságainkról, 
tarkavegyületű népiségemk — mi nevelte, miért szilárdította, nem 
tudom miben bizakodó —  ábrándos hiúság főzte ármányos légszök
deléseiről stb. egy csep fogalma nincsen, — a nemesb magyar
ságnak legszentebb érdekeit gúnyolva gázoló, réghiteles ázsiai ere
detünket s nemzetiségünk országosságát csúfosan tagadó álbölcsel
kedések s elcsigázott észerőltetési koholmányok igen kapós és 
dögvészkint ragadós hitelt csakhamar nyernek s villámsebességgel 
közvéleményeztetnek.

Az illy emberésszeli nemtelen visszaélést, miről az árpádvérű 
németien, tótlan, s ilirtelen magyarnak fogalma nincs, (de ríe is le
gyen) minek czimezzük?

Ez talán az a mély tudományosság s nagyfenekü alaposság, 
mit a nemrég összevámzott tudalékosok önmagoknak kizárólag any- 
nyira igényelnek s öntetszőleg sajátitnak, mennyire soknál több 
irományaikban csak ezt rebesgetik, hiresztelik, dicsőítik és szava
lásaik alkalmával a serházban csak ezt súgván a künnyenhivő nép 
fülébe, egyedárus irodalmi parancsárkint közvéleményesitnek, czélt 
könnyen érők : minthogy az okoskodást másokra bizó hiedékeny 
betüevők, kiknek száma számtalan, minden ipse-dixit-et azonnal 
bízvást elhisznek s rá is esküsznek, mihelyt az árult észfurát nyom
tatva olvassák, minek árát meg is adták. Vagy azt igényli talán a 
bárdolatlan árpádi, hogy a fizetni képes betürágó még affelől okos
kodjék is : miért fizetett? No bizony, illy okoskodásra egy, napon
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kint 38 meszely Gemischtest ivó burgonyás föl nem mászna, ha 
soha kenyeret nem ennék.

A harmincz nyolczas tudákosok azonban ne nehezteljenek, ha 
mi egységeszmés részünkről az annyira igényelt tudományossági s 
alapossági fogalmakat felölök egy kissé alábbra hangoljuk; minek 
oka az annyit föltételező s elhatározó véletlen. Az egész dolog ma
gában tiszta hamarság s minden boszorkányság, bűvölés vagy 
szemfényesztés nélküli igaz valóság.

T a c i t u s n a k  I594iki kiadója s több helyen igen szerencsés 
magyarázója B e u t  h e r  Mihály 0- 206.) így ejti az éjszakra fekvő 
tartományok neveinek jelentését: „Livonia germanice L i e v e 1 a n d , 
hoc est chara sive amabilis regio; Scandia Sc hon l a nd ,  id est pul— 
chra regio; Finnland, quasi F e i n l a n d ,  Gotlandia, quasi Gut -  
la n d 11 stb. Ezenkívül a harmincznyolczasok fölvilágositására nem 
lesz talán hasztalan még Chamberlain 152 nyelven összegyűjtött 
nri imádságai közülalapponok nyelvén előadottat egyúttal említeni: 
csakhogy a lappon miatyánkban az „Atki  Mi am“ magyar formán 
hangzó, de németül „Táti mein“ (minthogy a német „Vater“ a latán 
..Pater“-ből kölcsönöztetelt s „Táti“ az atyának törzsökös német 
neve) is hangozható névmáson kívül, egy ige sem találtatik, melly 
nyelvünkkel csak távolról is egyezne: de ott vannak „tu nam,  tu 
r y k i ,  t u  v i l i i o ,  h e r l i g e ,  s u d d o i “ stb. Azt pedig csak nem 
tagadhatja egy walhallás flnnezö, hogy d e i n  Name,  d e i n  Reich,  
d e i n  W i l l e ,  H e r r l i c h k e i t ,  Sünde  nem volnának német sza
vak s kifejezések. Ha pedig valaki a kimondást is összehasonlítani 
tudja, kénye szerint egy szót megrövidítvén vagy tágítván (á la 
Sajnovics) a szegény nyelvvel azt tevén mit akar, úgy még többre 
is szert tehet. Mire nézve már eiőre is szép nyereséggel kecsegtet
heti magát az illyféle fölfödözésre Lapponiába kiindulandó 38as tudá- 
kos, ki ha az oltmelléki magyartalan hetelőt magával viszi, egy tö
mérdek kincsnek föltalálandására bízvást számolhat, minthogy — a 
lappon miatyánk után ítélve—  ennek anyanyelve a finn-lappon nyelv.

S igy a lappon nyelv atyafisága kikutatásában kémlőleg fára- 
dandóknak szerencsés utat s jó egészséget kívánván, még egy kis 
nagy utravalóval szolgálhatok. Vegyenek t. i. az utrakészülők nehány 
nyelvleczkét a turócz-, bars-, nyitramegyei krikehájektől, a sop- 
ron-vasmegyei hienczektől s a hamburg-, bremen-, lübeckmelléki 
pórnéptől; miáltal eléggé kiképezve fürkész-utnak bátran neki 
indulhatnak, Lapponiában mint született lapponok bízvást fölléphe
tek s visszatérvén annyit hazudhatok, (ut moris est) hogy a har- 
mincznyolczadrélü szövetményes ész vagy megkábul, vagy megjó- 
zanodik. Miről valami bizonyost nem mondhatok, Herder jóslóte
hetségével nem bírván. De ha mégis az észjózanodás ezáltal sike
rülne, mi azonban csak föltélleges , akkor annak : „valljon milly 
messzeterjedő tudományosságon és minő mély alaposságon alapult 
légyen a magyaroknak papironi országtalanitása s a magyarságnak 
finnyás finneztetése ?“ megtudandását biztosan talán remélhetnők.

Látjuk tehát, mikint a magyarok honnani eredete felől mély 
tudományossággal s germán alapossággal elménczkedő tudákosokkal 
s az allgemeineféle országboldogitókkal igen egyformán állunk; mi- 
szeiint azt tapasztaljuk, hogy ezek s azok, midőn szemeinkből el- 
méncz ügyességgel s piperés csípősséggel a szálkát kivenni ipar
kodnak, ez alkalommal a tudatlanság, elbizottság, önhittség s elfo
gultság durva gerendájával, melly önszemöket furdalja, minden bea
vatott magyarnál szintannyi szánakodást mint kaczajt ébresztenek. 
Istenadta eszem mindamellett az ügynek szerencsés megfordultéval 
igen biztat, mert — ha igaz , mi a Walhalla ünnepélyes megnyi
tása alkalmával mondatott — fmnezőink s allgemeineféle ország- 
boldogitóink megjózanodása, javulása s németebbedése bízvást 
remélhető.

Mi azonban azt be nem várhatjuk, méltányosbrai átalakulásunk 
s magasztosbrai haladásunk korában élők. így tehát nemzetiségünk 
nemesbrei kifejthetésére, megszilárdítására, tekintélyesitésére s ki
vívandó méltánylására nézve az egyedárus országboldogitóktól, kik 
azt nem értik , de érteni sem akarják, kiknek esze régóta s örökké 
a magyarok nemzellenitése körül forog, tanácsot ne kérjünk, ha 
nemzeti létünkben boldogulni és — mint országos magyarok nem- 
zetileg tovább is élni akarunk. S igy —  akár tetszik akár nem — 
magunknak kell okoskodnunk, magunkról kell gondoskodnunk, ma
gunkra kell tekintenünk, magunkat kell becsülnünk, tisztelnünk s 
főleg minden aljas magyartalanságból ki kell tisztulnunk, hogy 
másoktól is beosültessünk és egész Európában mint országos nem
zet tiszteltessünk, méltányoltassunk. Ez — conditio sine qua non.

___________ Bárándy.

Még valami a szatmári 19 pontról.
, Azon erős meggyőződés, hogy alkotmányos országban, melly 

olly lényeges politikai átalakulásoknak néz elébe mint Magyaror
szág, s hol a nemzet jólétére használandó módok körüli nézetek olly 
különbözőleg hangzanak, sőt sokakban egészen különneműek s egy
másnak homlokegyenest ellentállók, bizonyos életkérdések soha 
eléggé el nem mondathatnak, határoz engem arra, hogy az olly igen 
ismeretes 12 szathmári pontok nehánya fölött az olvasó világgal 
közöljem igénytelen nézetemet.

Távol azon elbizakodó önhittségtől, mintha e fontos tárgyak 
felől valami kimerítőt s tökélyetcst nyújthatnék az olvasó közönség
nek, megelégszem azzal, hogy e tárgyakat azon pillanatban, midőn 
egyes megyék azokról tanácskoznak, a közrészvétnek emlékeze
tébe visszahozom.

I. Os i s é g  e l t ö r l é s e .  Ezen életkérdésnek elhatározása előtt 
fontosnak lenni vélem nyomozni azon okokat, mellyek őseinket e 
törvény létesítésére birhaták, hogy igy összevethessük velők ama 
hasznokat, mellyeket az ebbeni reform nyújthat.

A nélkül hogy őseink irányzatát történeti bizonyossággal meg
határozni akarnám, hiszem, hogy e törvénynek a nemesség fényét 
s az akkorban létező aristocratii birtokait mindenkorra fentartania 
kell vala; mindazáltal a mindennapi tapasztalás mutatja, hogy e tör
vény nem felel meg többé czéljának, minthogy naponkint kijátszatik 
s majdnem egyedül csak a Corpus jurisban, gyakorlatilag pedig 
már alig létezik; mert naponta történnek eladások, mellyekben a ro
konok hamisan állítólag túlfeszített vételár által — hol többnyire a 
határzott összegnek csak 4/5 tétetik le készpénzben — mindenkorra 
elmozdíttalnak.

E szokás áltál szentesített hazugságnak erkölcstelen oldalát 
érinteni nem akarván, csak azon kérdésre szorítkozom: valljon mit 
használ olly törvény, melly annyiszor mennyiszer kijátszatik? ügy 
hiszem, semmit. Ellenben roszabbnak vélem létezését azon tör
vénynek, melly gyakorlatilag érvénytelen, mint ha az nem is létez
nék; mert csak kisebbíti a törvények tekintélyét átaljában. Nem 
elég hogy ama hasznok, mellyeket e törvény biztosítni igyekezék, 
a mostani időszakban szappanbuborékkint enyésznek el, hanem 
azon szomorú, fölötte érzékeny eredmény is mutatkozik, hogy a 
földbirtokos hitele nagyon szenved s ezáltal az igen gyakorta kény- 
telemtve van magát a, fájdalom, országunkban nagyon elhatalmazott 
uzsorások kezeibe átengedni; mert sziláid tőzsér csakugyan rá 
nem álland, hogy ingatlan zálogokra (hypothekákra), mellyek olly 
számtalan ősiségi nehézségeknek alávetvék, s melljeknek kiját- 
szatásáról fogalma sem lehet, alapítsa készpénzét.

II Ne mz e t i  ba n k  f e l á l l í t ása .  Midőn az ősiségi nehézsé, 
gek átaljában csökkentik a hitelt, egyszersmind egy hypotheka-bank
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létesítésének is ellent állnának, minthogy czélszerű birtokkönyvek 
alapítását lehetetlenné teszik, s nekem csak akkor látszik üdvesnek 
a bank, ha a hypolhekák törvényes birtokkönyvek által nyilványos- 
ságra hozathatnak; mit azonban mindaddig lehetetlennek gondolok, 
mig lehetőleg azon eset adhatja elő magát, hogy valamelly birtok, 
melly 100 évvel ezelőtt mai értékének 710-én adatott el, most 
ugyanazon 7 i0-®n ) í e,en értékének 9/J0 vesztességével, váltat
hassák vissza. — Csak egyszer az ősiségi bajok legyenek eligazít
va s törvényes birtokkönyvek alapítva, majd a külföldnek olly 
csekély kamatokra kölcsönzött tőkéi bizonyosan Magyarországba 
folyandnak.

III. K é n y s z e r í t e t t  m e g v á l t á s .  E pont fölött egészen a 
Zemplénben nyilvánított véleményben osztozom: hogy illy semmi 
eredményre kilátást nem nyújtó tárgyat még vitatásra sem kell 
méltatni; s midőn példák bizonyítják, hogy még igazán tehetős pa
rasztok is, kiknek a váltságra szükséges források minden pillanat
ban hatalmukban vannak, ebbeli jogaikat nem igényelték, s ezáltal 
bizonyítják, hogy e lépést érdekeikre nézve veszélyesnek tartják: 
kényszerített rendszabály felől, melly különben is kivihetlen , szó 
nem lehet.

Jól tudván, hogy a termesztményi adók a magasabb földmű
velés fejlődését, a javítási ösztönt s az ipar emelkedését korlátoz
zák s egyszersmind károsan hatnak a nemzeti gazdagságra is, 
azon óhajtás lelkesít: vajha a megváltás átalányossá legyen az or
szágban. Kívánom, hogy minden*módok használatba vétessenek, 
mellyek által annak terjesztése könnyíttethetik, csak a kényszerítés 
mellöztessék annál is inkább, mivel a paraszt rendszerint pénz 
szűkében van, s a mindennapi tapasztalás bizonyítja, hogy olly ja
vítások, mellyeket az országban divatos kamatfolyamnál fogva csak 
külíöldi pénzek eszközölnek, igen gyakorta a vállalatnak tönkre ju
tását okozzák.

IY. Ne mn e me s o k  ö r ö k ö s  b i r h a t á s a .  Az ős előkorban, 
midőn a nemesség részint személyes vitézség, részint pedig az 
aristocratia költségén fenalló bandériumok által az országot a kelet 
szakadatlan betörései ellen védelmezte, azon korban, midőn a 
honvédelmet a nemesség úgy szólván maga vitte , a körülmények 
igen is megkívánták, hogy ezen ép olly nehéz mint költséges hiva
tására az eszközök biztosíttassanak a megterhelt nemességnek, s 
kizárólagos birtokképesség, mellyel a honvédelem kötelessége 
szoros egybeköttetésben volt, neki törvényesen engedtessék. De 
mennyire különböznek korunk érdekei a hajdaniaktól!

Mindenkinek éreznie kell, hogy a mostani hadviselési mo
dorban a magyar nemesség világszerte ismeretes személyes vitéz
sége a külbátorság biztosítására nem elegendő; és senki kétségbe 
nem vonhatja, hogy a műveltség, ipar és polgári alkotmány mos
tani álláspontja mellett a nemnemesnek i s , fáradozván az er
kölcsi kifejlődést emelni, száz út nyitva, az ország körül érdemeket 
szerezhetni. Hogy férhet tehát össze a méltányossággal, hogy ezen 
kizárólagos birtokjog még most is a nemességnek tartatik főn, ha
bár az egyedüli honvédelem czéljának, mellynek e törvény vala
ha alapul szolgált, többé meg nem felelhet, s hogy a másik osz
tály egyéne, ki a hon javára szintúgy érdemeket szerezni iparko
dik, azon jogból kizárva marad.

Azt tartom, hogy a földbirtok a birtokos érdekeit a közér
dekkel feloldhatlanul köti össze. Minél több birtokos részesül az 
ország összegében, annál több jóakarat, annál több iparkodás, an
nál több kéz létez, mellyek a nemzetérdekek emelése és szilárdítá

sának nagy müvében buzgón közremunkálnak, s ennélfogva a 
birtokképességnek a tömérdek osztályrai kitágítását a közre nézve 
csak hasznosnak képzelhetem. De pénzbeli tekintetben is csak üd
vösnek látszik nekem a birloki képesség kiterjesztése, minthogy a 
birtokok benső értéke az igénylők és vásárlók tetemes szaporo
dásánál csak nyerhet. A Cinosura Universi/Juris Hungarici-ban 
világosan olvasható: „Nobiles opinione philosophica dicuntur ii, quos 
sua virtus nobititat.“ Szeretem hinni, hogy már közel van azon 
időpont, mellyben ezen elv, melly eleink nezéteinek csak becsü
letére válhat, tettleg is gyakorlatba lépend, s a törvények annak 
is, qui se virtute nobilitat, birtokképességet engedendnek.

V. A n e m n e m e s e k  h i v a t a l o k r a  l é p h e s s e l e k .  Á 
lelki tehetségek kifejlését senkinek sem juthat eszébe nemeslevél 
bírása alá rendelni s a legfelsőbb szellemi kifejlődést nemeslevéltől 
függőnek nyilatkoztatni. Száz meg száz nemes család élete és éges
sége fentartását a nemnemes orvosra bízza, legbonyolódottabb jog
kérdései elintézését nemnemes ügyvédeknek engedi által s legki— 
terjedettebb birtokai igazgatását nemnemes mezei gazdákra hagyja. 
Gondolható-e olly demonstratio, melly ezen az életből merített, 
gyakorlat ellen bebizonyíthatná, hogy amaz egyének, kik egyesek
nek haszonnal szolgálni képesek, közszolgálatokra nem volnának al
kalmatosak; s milly pótolhatlan kárt szenved a közügy abból, ha je
les élő tehetségek a nyilvános hivataloktól elmozdittatnak azért, mi
vel rég elhamvadt eleik nem bírtak hasonló szellemi miveltséggel?

VI. Köz adó  b á n i  r é s z v é t e l .  Csodálom, hogy Magyar- 
országban, hol majd az egész nemesség mezeigazdasággal foglal
kozik, s hol az ujabbi korban annak elismerése átalányos lön, hogy 
csak magasabb beruházatmány (instructio) képes e jövedelmezést 
felemelni, ezen elv még mindig csak magánygazdálkodásokra szo
rítkozik , s midőn a statusgazdaság elrendezése forog fen , ezen 
eszme olly sok ellenkezőre akad. Az „adó“ szó a hozzá nem szo
kott magyar nemes fülének igen kellemetlenül hangzik, s megval
lom , én sem igen szeretném a kényszerítő adót hallani; de hiszen 
íllyenről itt soha szó nem lehet. Átlátván annak szükségét, hogy 
az országba anyagi és szellemi termékek emelése végett tetemes 
beruházatmány tétessék, a reménylett haszon ellenében azt olly 
aránytalan nagy tehernek nem tekinthetem, hanem csak mint az 
országnak nyújtott kölcsönt, mellyel a jövendő kor nekem és utó
daimnak felszámithatlan kamatokkal visszafizetend. A mindennapi 
tapasztalás tanitja, hogy a német tartományok, habár, igen nagy 
adó mellett, jobb karban vannak s virágzóbb jóllétet mutathatnak 
elő mint Magyarország, hol a pénz szűke naponta nyomasztóbb 
lesz; és azon körülménynél fogva, hogy a magyar föld termékeny
sége minden német tartományokét nagyon felülhaladja, ezen fájdal
mas különbség csak abban lelhető fel, hogy a német tartományok 
az ipart sokkal magasabb fokra emelék, melly szerezhetőségét kön
nyíti és naggyobbítja. Azonban nem tagadható, hogy ezen magos 
iparállapot előidézéséi maga a bölcs kormány is gyámolitá, mi an
nál lehetségesebb volt, minthogy nagy adó által az eszközöket ma
gának megszerezheté azon czél előmozdítására. Nálunk Magyar- 
országban egészen máskép van; mi kancsal szemmel]tekintjük 
ugyan a német tartományok jóllétét, s régen óhajtottuk volna már, 
hogy a kormány e tekintetben is kiterjessze reánk atyai gondosko
dását; de lehet-e elegendő eszközök hiával eredményeket elő
idézni ?

( Vége következik.)

P o z sonyban .
Alapítá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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III.
Az elv: „semmit rólunk nélkülünk“ igen pompás, és midőn 

én azt őszintén tisztelem, csak óhajtanám, hogyne föltétlenül áll
jon minden kivétel nélkül általában minden esetre, hanem inkább 
csak gyakorlati életünk bizonyos viszonyaira alkalmaztassák s igy 
a józan ész kivánatinak jobban megfeleljen; necsak a kormányt 
kötelezze, hogy az rólunk hírünk tudtunk nélkül ne rendelkezhes
sék, hanem kötelezzen bennünket is annyira, hogy azt a községek, 
városok, megyék, sőt maga a haza is szem előtt tartván, a megyék
ben például ne ötven ur háromezer, a hazában pedig ne kétezer ur 
százezerck érdekéről rendelkezzék, határozzon, a nélkül hogy a 
százezerek bele egyeznének vagy a határozandókról csak értesít— 
telnének is. Mert midőn magunk közt igy cselekszünk, akkor el
vünket tettleg rontjuk, aláássuk s csak rósz szándokot, törekvést, 
akaratot árulunk el. De nem is lehet az tisztakeblü férfiú, ki min
den megkéretés és előj árói hivatás nélkül tolakodólag s erőszako
san ezerek sorsáról szeret intézkedni, mig ő mint alattvaló tulajdon 
fölsőbbségének intézkedései ellen folyvást kifogásokat téve, örökön 
kopott hátú „semmit rólunk nélkülünk“ paripáján nyargal s egész
ben azon szünet nélkül berzenkedő falusi paraszt-prókátorokhoz 
hasonlít, kik társaikat addig izgatják, mig azok föl nem lázadnak 
megyéjük vagy földesurok ellen, de végre is tömérdek káron kívül 
csak békót s tömlöczöt nyernek.

Ha 0  Felsége hírünk tudtunk nélkül még ma minden önálló 
magyar nemesemberhez külön egy tízezer pengő forinttal terhelt, 
körülbelül illy tartalmú leiratot intéztetne: „0 Felségének értésére 
esvén, hogy a magyar nemesség naponkint szegényül s pénzetlen- 
sége következtében folyvást aljasodik: ezen aljasodásnak gátot vetni 
s szeretett nemességét volt régi fényébe visszahelyezni óhajtván, 
mindegyiknek legkegyelmesebben tízezer ft. adatni rendelt, melly 
ide mellékelve azon parancsosal küldetik meg az illetőknek, hogy 
azt mindenki mulhatlanul elfogadja; különben síb.“ Vagy illyent: 
Ü Felségének tudtára esvén, hogy a magyar nemzetnek egyetlen s 
legforróbb óhajtása, hogy Pesttől Fiúméig vasut-vonala legyen, 
0  Felsége tehát a nemzetnek kedveskedni kívánván, ezen vasut- 
vonalt tulajdon költségén elkészitetendi, annak fentartásáról szüksé
ges alapítvány által gondoskodandik s az ulvonalt úgy ajándéko- 
zandja a nemzetnek oda, hogy azon mindörökre mindenkinek — 
a külföldieket kivéve — a já rá s , kelés és kereskedés szabad le
gyen.“ Ha mondom ez hírünk tudtunk nélkül s igy „rólunk nélkü
lünk“ egy patens által változhatlanul megrendeltetnék: valljon mit 
cselekedendő lenne a magyar nemesség? Talán nyomban minden 
megye rendkívüli gyűlést hirdetne s ott a két rendkívüli kegyel
met két rendkívüli sérelemnek nyilatkoztatandná, ellenök fölirást 
határozna, orvoslásuk végett rögtön országgyűlést követelne, addig 
is a sok milliókat visszaküldetni rendelne, a vasút építését akadá
lyozandó, mindenkit ellenszegülésre buzdítna? Ezt nem hiszem, 
hanem inkább azt, hogy az egész nemesség térdre hullna, a Min
denhatónak, ki a nemzetet illy példátlan kegyelmű királlyal meg- 
ajándékozá, hálákat adandó s a legjobb fejedelem boldog életéért 
legforróbb imákat mondandó. Azonban erősen hiszem, hogy minden

megyében legalább egypár álbölcs — alias bohó — találkoznék, 
ki a kegyelmeket egész hazánkat veszélyeztető sérelemnek keresz
telni s belőlők, ha meg nem orvosoltalnak, a haza végpusztulását, 
vesztét következtetni jósolná *3 ! •—

Ha pedig a megyékhez legfölsőbb helyről illyforma leirat ér
keznék : „0 Felsége, némelly nemesek törvényellenes törekvését, 
melly szerint a nemességet ősi törvényes előjogaitól kiforgatni s 
adó alá vetni iigyekeznek, érdem szerint rosszalván, a megyékkel 
aziránti legfölsőbb akaratát tudatja, hogy illy tárgyak fölötti ta
nácskozással megyei gyűléseiken hagyjanak fel; mert koronáztatása 
alkalmával a nemzet színe előtt letett ünnepélyes esküje következ
tében nemcsak maga kívánja a nemesség adómentességét tisztelet
ben tartani, hanem minden ármány ellen védeni is fogja azokat 
stb.“ Ha, mondom, illy leirat érkeznék a megyékhez, valljon mi 
történnék ? Semmi egyéb mint hogy az egész nemesség vagy lega
lább annak 99/100 örömittasan éljenezné, vég nélkül dicsérné ma
gasztalná 0 Felségét, áldaná a gondviselést, melly nemzetet illy 
törvénytisztelő királlyal megáldá, és a nemességnek csak parányi 
töredéke vagy is főbölcsekből álló i/i00 része morogná komolyan: 
„ez a leirat alkotmányunkat alapjaiban megrendíti, ez egy rendkí
vüli sérelem ; azért rögtön közgyűlés, rögtön országos választmány, 
rögtön erőteljes fülirás, rögtön országgyűlés szükséges.“

Ha pedig a megyékhez érkezett leirat a fönnebbivel egészen 
ellenkezőleg s körülbelül így hangzanék: „A köznép adói restan- 
tiája világos bizonyítványa lévén annak, hogy az maga az egész 
adót többé viselni nem képes, ugyanazért meghagyatik a megyék
nek , hogy a köznépem könnyítés tekintetéből ezután legaláb a 
házi adónak fele a nemességre rovattassék stb.“ Valljon mi történ
nék most? A nemességnek fönebb említett 99/100 része a rende
letet igen következetesen önkénynek, törvénytelenségnek bélyegez
né, rosszalaná, ellene kígyót békát kiábálna, orvoslást követelne stb; 
de a másik parányi töredék vagy is az '/ |0o része csakugyan szív
ből örvendhetne, mert teljesült az, mit olly forrón óhajtott, keresett, 
mert megállapíttatott, mi véleménye szerint a hazát mulhatlanul 
boldoggá teendi.

Azonban ki hinné! ez a főbölcsekből álló kis töredék, ez az 
egész nemességnek i/i00 része épen most, épen akkor, mikor leg
forróbb óhajtása teljesülne, lenne legmegelégedetlenebb, ez találna 
a leiratban legnagyobb önkényt, sérelmet, ez sürgetné leginkább az 
országgyűlést, ez kiabálná legjobban, hogy az alkotmány s vele 
együtt a haza rommá lesz!!

Ebből főbölcseink logicája s elveik tendentiája igen világosan 
látható. A logica az, hogy a világon senki más nem rendelkezhetik 
valamiről jól mint ők; a tendentia az, hogy a világon senki semmi
hez ne szólhasson mint ők. Az elv tehát: „semmit rólunk nélkü
lünk“ nem annyira azt akarja mondani, hogy hírünk tudtunk nélkül 
a kormány rólunk ne intézkedjék, mint inkább azt, hogy kormány 
és nép mellőzésével kirekesztőleg csak ők nehányan rendelkezhes
senek az egész emberi nem sorsáról.

*j A vasútra nezve hihetőleg, kivált ha nem volna neki mit rajta szállí
tani , de a tízezer p. forintos banknóta aligha kis lyukat nem ütne a 
logikába, s valószínűleg azon kisérlené szónoki tehetségét „mikep le
hessen a vasut-parancs elleni indítvány által a jó hazafi szagát meg
tartani, mellette még is a tizenhárom-fejű banknotákat zsebébe csúsz
tatni?“ Capram et caules. A szerk.
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Hazánkban a törvényhozói hatalom, mikint tudva van, a nem
zet és fejedelem között meg van osztva úgy, hogy sem a király sem 
a nemzet maga törvényt nem alkothat. Nem akarom itt vitatni, a 
törvényhozói hatalom egyaránt van-e fölosztva a két fél között, 
vagy annak nagyobb részét a nemzet vagy a király birja-e? de 
annyit tartózkodás nélkül elmondhatni, ha 0  Felsége, mint a tör
vényhozói hatalomnak fele részével biró fél, azon száz meg száz 
ferde, haszontalan, sőt világos törvényeinkkel egészen ellenkező 
nyomoru indítványokat hozza szőnyegre, hévvel pártolja, erőszak
kal törvényesíttetni kívánja, mellyeket a nemzetnek ezen parányi 
részecskéje, vagyis nehány, a törvényhozói hatalomnak csak szá
zadik részecskéjével biró bölcs urak indítványoztak, tüzesen pár
toltak, erőteljesen vitattak, megvesztegetés és korteskedés által 
megyei határozattá tettek s most azon ürügy alatt törvényesíttetni 
sürgetnek, hogy csak azok törvényesitése által lehet a haza bol
doggá —  ha mondom ezt 0  Felsége, mint törvényhozói hatalom
mal fölruházott fél cselekszi: az indítványok mind vészteljesek, 
hazát boldogtalanitók, kiáltatnak k i, s a nép annyira fölizgattatik, 
hogy mindnyájan már rég eszeveszett, kétségbe esett földönfutókká 
lettünk volna!

Uraim! kevés jó és szilárd rendet tehetünk föl azon házban, 
hol a kocsis és béres többet parancsol mint az ur vagy annak 
meghatalmazottja; kevés boldogságot gyaníthatunk olt, hol a cse
lédség az ur legjobb rendeletéinek folyvást ellenszegülhet, ellenben 
ön gonosz vágyainak megfelelő akaratját, mint szent írást, ura nya
kára tolhatja; kevés hasznos és bölcs törvényeket alkothat azon 
haza, hol ez vagy amaz csak azért rósz, mivel fölsőbbségtől jő, ez 
és amaz pedig mulhatlanul csak azért jó, mivel a fölsöbbség akara
tával ellenkezik, vagy mivel nehány alattvalótól vette eredetét!

De nemcsak kormány, hanem a köznemesség ellenében is igy 
viselik magokat ezen bölcs uraink; mert kedélyeiket követve tet
szésük szerint hányják vetik majd ide majd oda a szegény közne
mességet, mikép gyermekeink a játszi laptát szokták. Ha nemtelen 
irigység vagy még nemtelenebb boszuvágylól ingereltetve, vala- 
melly felekezetet, társulatot vagy osztályt agvonzuzni, tiprani, 
megsemmitni magokban eltökélették: feltárják erszényeiket és ki
osztják pénzüket a köznemesség között; ha pedig üres a zacskó, 
csalárd utakon, száztól száz kamatot ígérve, pénzt varázsolnak ab
ba, megvesztegetik, leitatják általa a köznemességet, becsábitják 
azt a közgyűlésre és olly tárgyak fölött voksoltatnak vele léleksza- 
kadásig, mellyekhez az távolról sem ért s tulajdon esze szive suga- 
lata szerint sem igent sem nem-et nem mondhatna, sőt mellyeket 
ha értene, okvetlen minden tétovázás nélkül kárhoztatna; ellenben 
ha olly tárgyról van szó, melly a köznemességet is közelebbről ér
dekli , melly fölött annak jelenlétében határozgatni nem volna ta
nácsos, mellyre tehát azt megvesztegethetni még kilátásuk sem le
het : akkor röviden azt állítják, hogy e tárgyban csak az ész, tudo
mány és értelmiség szólhat, s igy a köznemesség jelenléte, szavazata 
szükségtelen. Még évenkint gyakrabban megujíttatni szokott ár
szabásaink is többnyire köznemességünk hire tudta nélkül szoktak 
megtörténni, mert jobbára mindig a gyűlés utolsó napján határoz- 
tatnak el nehány urak által, mikor a köznemességből már rég hír
mondó sincsen a gyűlésben. Pedig ha urainknak némi érdekükben 
fekszik olcsó vagy drága húst enni, gyertyát égetni vagy drágán 
dolgoztatni, szövetni slb. bizony a szegény köznemességnek is kö
zelebb fekszik ez eleven testéhez, mint például a királyi tábla s 
annak ülnökei, mellyekről teljes életében mitsem hallott; s mégis 
ehhez szólnia, szavaznia kellett — ezt nélküle sok helyütt elhatá
rozni nem lehetett! S ez a mindent tisztán, igazán, nyilván ke
zelni akaró fölvilágosodott korunknak valóságos satyrája, piszka,

szenye, mocska, undoksága, megbocsáthatlan vétke — igazság
talansága !

így akarnak némelly uraink a háziadóval is bánni, vagy in
kább némelly megyékben bánnak is immár; mert a köznemessé
get meg sem kérdezve, nehányan „róla nélküle“ elhatározzák, hogy 
a megye a háziadónak felét elvállalja. Uraim! azon gyűléseknek, 
mellyeken a háziadó kérdése tárgyaltatni akar, nem mint közön
séges évnegyedes, hanem mint megyei teremekben századok óta 
nem tartatott rendkívüli gyűléseknek legalább egy évnegyeddel 
előbb olly lélekismeretesen kellene kihirdetniük, hogy azok a me
gye legtávolabb szögletében s legelrejtettebb zurdikában lakó leg— 
aljasabb nemes kanász vagy bojtárnak szintúgy tudtára esnének, 
valamint a leghatalmasabb aristocratának; e rendkívüli gyűlés meg
tartása napját tudató hirdetményben a gyűlés fontos tárgyának olly 
világosan kellene kifejtve lennie, hogy azt a Icgegyügyübb kortes 
épen úgy mint főnökeink legjelesbikc érthetné; ugyanazon hirdet
ményben e rendkívüli gyűlésen vagy személyesen, vagy fölhatal
mazott általi megjelenésre a két szilvafával biró szegény nemesnek 
épen úgy mint uradalmokkal biró magnósnak kellene fölszóliltatva 
lennie, hogy igy a kérdés hovadönlhetésére kiki tetszése szerint 
szavazatát beadhatván, ellene utóbb, bár merre dőlne is, kifogást 
ne tehetne.

És most nem a tárgy fölött ingerültséggel tanácskozni, vitat
kozni , hanem a már úgy is tudva levő kérdés egyszerű megemlí
tésével nyomban csak szavazni kellene; mert hiszen itt nem any- 
nyira azt akarnók megtudni, kinek mekkora esze s értelmisége van, 
hanem inkább azt, akar-e a többség adózni vagy nem? ezt pedig a 
szavazatból bőven megtudhatnók. Ha most a szavazatok megszá- 
molása után kitetszenék, hogy a megye összes nemességének lega
lább két harmada az adózás mellett nyilatkozott: a kérdést nyom
ban tökéletesen kivivottnak, ha pedig egy harmadán felül ellene 
csak egy egyén szavazott volna is : a kérdést nyomban tökéletesen 
megbukottnak kellene tekinteni, ugv hogy még az országgyűlési 
követeknek sem lenne egyébre szükségük, mint puszta s egyszerű 
szavazásra vagy is annak nyilvánítására, hogy megyéjük akar vagy 
nem akar adózni. így a kérdést egy úttal s munkával tökéletesen 
eldöntenők, befejeznők, holott mostani procedúránk mellett tiz- 
annyi munka után sem tudjuk, hányadán vagyunk.

Ugyanis először közgyűlésen vitatjuk sokáig nagy ingerültség
gel a kérdést, aztán választmányra bizzuk, s miután az vagy félévig 
dolgozott rajta, ismét közgyűlésen vesződünk vele egy egész nap; 
utóbb megint országgyűlésre kerül s itt ismét két hónapig tanács
koznak fölötte, mig végre nagy nehezen vagy semmi vagy törvény 
lesz belőle, olly törvény, mellyet senki sem tartand meg, mert a 
nagyobb rész hire tudta nélkül hozatott.

Mondám fönebb, hogy a kérdést, ha két harmada nyilatkoz
nék mellette, tökéletesen kivivoltnok, ha pedig csak eggyel keve
sebben szavaznának mellette, tökéletesen megbukottnak kellene te
kinteni ; mert megyei határozatoknál nem lehet botránkoztalóbb cse
vegés és lárma, mint ez: „csak 5— 10— 20 szótöbbséggel ment 
keresztül“ — mert az illy nyilatkozás más szóval nem tesz egye
bet mint: „ez a határozat csak féligmeddig érvényes, csak félig— 
meddig kötelez, mert csak nehány szótöbbséggel állapítatott meg.“ 
Már kérdem, hogyan tiszteljünk illy határozatot? hogyan érezzük 
magunkat lelkileg kötelezetteknek annak megtartására?

A háziadó elvállalásáról tanácskozandó közgyűlés többnyire 
épen úgy ül s gyűl össze minden előkészület nélkül, valamint más 
közönséges évnegyedes többnyire minden érdekesség nélküli gyű
léseink szoktak; s miután illy gyűléseken a köznemességnek tized- 
része sem szokott jelen lenni, vagy legalább kisebb számmal mint
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urak: természetes hogy szólani nem mer s igy csak az urak hatá
roznak , végeznek, a háziadét tetszésük szerint vagy elfogadják 
vagy elvetik.

Igaz, hogy némelly megyékben az illy rendkívüli gyűlés kihir- 
dettetik s a hirdetményben a háziadé elvállalásáróli tanácskozás 
megemlittetik; de ez csak merő vakitás. Mert vagy úgy publicálta- 
t ik , hogy a gyűlésnek már rég vége van mire a currens a megyét 
bejárja, vagy a háziadé elvállalásáróli kérdés csak úgy érintetik 
abban, miszerint belőle csak az érthet valamit, ki úgyis az egész 
kérdést jól tudja, de nem az, ki még távolról sem sejti, hogy őt 
megadóztatni akarják. S igy minden publicatio mellett a gyűlésen 
csak kevés köznemes, de annál több ur jelen meg. így keletkeznek 
aztán azon valóságos botrányok, mellyek szerint némelly megyék
ben vagy az egész számos köznemesség mellőzésével csak száz és 
nehány ur szavaz a háziadé elvállalása fölött, s miután még ezek 
közül is többen ellene, mint mellette szavaznak, az erőszakoskodók 
azt kiabálják: „csak egy szótöbbséggel győzettünk meg és buká
sunk győzedelemhez hasonlít“, vagy a nemesség nehány emissa- 
rius által szép szóval arra biratik, hogy a gyűlésen meg se jelenjen, 
hanem fölhatalmazott urat küldjön, s ekkor a győzedelem termé
szetesen igen könnyű. Pedig ha az egészen mellőzött számos köz
nemességet úgy mint illik a gyűlésre behívják s vele szavaztatnak, 
ügyök a sokaság között olly elhagyatottan álland, mint tágos mezőn 
a magános szálfa.

Megemlítendő itt még az is, hogy az adó elfogadása távolról 
sem általános mindenkor, mikor ezen jó urak annak hiresztelik; 
mert ők mindig általánosnak tartják, ha nemine contradicente tör
tént meg, azon hiszemben lévén, hogy azon közmondás: „qui tacet, 
consentire videtur“ mindig igaz; pedig e kérdésben vajmi sokszor 
nem igaz a közmondás, sőt épen ellenkezőt vagy is azt jelenti, hogy 
azok,kik hallgatnak, az ügyet bensőleg kárhoztatják, de szerénység- 
s több már említett okokból nem szegülnek ellene. Uraim, azt hi
szitek, hogy a háziadó kérdését igy kivívhatjátok? De én azt mon
dom, hogy épen e rendetlenség s igazságtalanság által buklatandjá- 
tok meg legalább még egy fél századra; mert ha törvénnyé lesz is 
törekvéstök — min azonban még nagyon lehet kételkedni — ef- 
fectusba csakugyan e szerint nem hozandhatjátok; mert egészen 
más, olly törvényt alkotni „melly a tömeget nem, vagy csak távol
ról érdekli“, és más ismét, ollyant, melly nyomban a tömeg zsebébe 
nyúl s szegénységét folyvást zaklatja.

A szoros igazság tehát azt kívánja, és a köznemesség bizonyo
san örömest bele egyezend, hogy azt igaz gyöngy, gyémánt, arab 
vagy angol ló stb. megbecsülésére, vagyis hasztalan idővesztegetés 
és munkamulasztás végett a megyei gyűlésekre soha ne csőditsük 
be, s annak becsűje az igazi értők ellenében soha se álljon; de ha 
megyei gyűléseken olly kérdések tárgyaltatnak, mellyek a szegéuy 
nemest épen úgy mint a gazdagot érdeklik : bizony szükséges, igaz
ságos, hogy bár a szegényt csak hét krajezárig, a gazdagot pedig 
hétszáz forintig érdekeljék, a szegény szintúgy értesittessék a kér
désekről, mint a gazdag, szintúgy a kérdés hovadöntésén jelen le
gyen s tulajdon nem- vagy igen-évei hozzájáruljon, mert a sze
génynek hétkrajezáros érdek annyi, mint a gazdagnak kétszáz fo
rintos, és épen olly joga van a maga hétkrajezáros érdekét vé
deni vagy föláldozni, mint amannak a magáét. Azonban távolról 
sem akarom ezáltal mondani, hogy a hétkrajezárosnak olly el
döntő szava legyen mint a hétszáz forintosnak, hanem csak azt, 
hogy nélküle épen úgy ne történjék semmi róla, valamint a hétszáz 
forintosról nem.

Uraim, ha a háziadó elvállalása kérdését tisztán, homálytala- 
nul látó szemekkel nézzük, meg kell vallanunk, hogy e kérdésnél

nagyobb, fontosabb, a nemességet közelebbről érdeklő tárgy megyei 
gyűléseinken még soha, mióta léteznek, nem fordult meg; sőt 
mondhatni, még országgyűléseinken sem, ha azokat kivesszük, hol 
előjogait s adómentességét kivívta, örökre megszentesítette a ne
messég. Mert annyi csakugyan tagadhatlanul igaz, hogy a kérdés: 
adózzék-e a nemes ezután mindörökre ? okost, bolondot, szegényt, 
gazdagot legalább is ötvenszer jobban érdekli, mint minden fél
században fél- vagy egyévi insurrectio; legalább is százszor job
ban, mint minden században egy kis subsidium megajánlása; leg
alább is ötszázszor jobban mint senioratus- és majorátusok eltör
lése vagy meghagyatása; legalább is ezerszer jobban, mint a ve
gyes házasságok nem- vagy megáldása; legalább is íiz ezerszer 
jobban, mint a nem-nemes honoratiorok voksolhatása; legalább is 
milliószor jobban, mint egy, minden három évben megtartatni 
Szokott restauratio stb. mert az adózás százezereket érdekel, mig 
ez illyesek csak némelly dolog s munka nélküli böicseket fog- 
lalatoskodtatnak ; mert az adómentesség a nemességnek legnagyobb, 
legmegbecsülhetlenebb kincse, előjogainak legfőbb dísze, fénye, 
nemességének legdrágább gyöngye, koronája; mert ennek felál
dozásától függ minden előjogainak föláldozása s igy egész a 
puszta „nemes“ nevezetig: s mégis, mig amazok meghatározá
sára a köznemességnek megjelenni s szavaznia kellett, e nagy 
fontosságú s véghetlen érdekkel biró kérdéssel némelly ura
ink olly könnyelmüleg bánnak, mint egy kis ebédecskével, olly cse-. 
kélységnek veszik, mint valami agarászatot; sine me de me ki
mondják: „mi adózni fogunk.“ Ez már csakugyan egy kissé nagyon 
is sebes haladás — visszafelé.!

De ez még igen istenes volna, csak ne szerénytelenkednének 
annyira izgató bölcseink, s minket szegény gyarlókat, kik orrunknál 
tovább nem látunk és szerintök csak magunkat szeretjük, holmi 
ollyas alaptalan vádokkal ne terhelnének, mellyek nem másra mint 
épen s egyedül őrájok illenek. Azt állítják t. i. ők : „a háziadót 
majdnem minden megye elvállalná, ha a magányérdek- s ünhaszon- 
hajhászók nagy serege a tömeget nem fanatisalná, megyei gyűlé
sekre be nem csőditené s nyers erő által az igaz ügyet meg nem 
buktatandná.“ Boldog isten! a szörnyű elbizottság után mire nem 
vetemednek izgató bölcseink, midőn ügyüket veszni látják. Hát még; 
azt sem tudják, látják mindentudó s messzelátó izgatóink, hogy 
az egész hazában csak egyetlenegy szürnemes nincsen, ki örömest 
adóznék? S ha nem örömest adózik, kérdem: kell—e azt fanatisalni,, 
hogy ne adózzék? Ha pedig arra szólittatik föl, hogy a gyűlésen 
megjelenjen s nemesi jogát gyakorolva, érdekét vagy védje, vagy 
róla önkint, nagylelkűkig s ünnepélyesen mondjon le : valljon fana- 
tisalás ez? Hát miért szólítják föl őt épen az izgatok, hogy a re- 
stauration jelenjen meg, holott itt az iváson , evésen s mulatságon 
kívül a világon épen semmi sem érdekli? Hát csak akkor gyakorol
hatja a szegény nemes szép ősi nemesi jogait, mikor üres restau- 
ration jelen meg s mások kívánsága szerint arra voksol, kit teljes 
életében nem látott, nem ismert ? de az adó elvállalása fölötti ta
nácskozásban megjelenni, fanatismus ? Vagy több és jobb, egyszer 
kétszer lerészegedni, jól lakni s egykét váltó forintot zsebbe tenni,, 
mint örökre évenkint nehány pgö forintot fizetni ? A világon nincs 
szükségtelenebb dolog, mint a köznemest arra fanatisalni, hogy ne 
adózzék, mert ezt nem csak nem akarja tenni, hanem inkább azt 
még ellenségének is tartja, ki öt arra akarja bírni; de egyszers
mind a világon nincs nagyobb igazságtalanság, mint azt követelni, 
hogy ö épen akkor ne legyen jelen a tanácskozáson, mikor erszé
nyéről van szó s mikor mások pénzéről akarnak rendelkezni. Ezt 
csak roszlelkü emberek kívánhatják.

A nyájas olvasó már gyakrabban olvashatott hírlapjainkban
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holmi csíntalanságot a baranyamegyei szabad Szentkirály nevű 
nemes községről. Ez egy egész kis vármegyének tekintethetik, 
mert soha sem fordul meg a megye gyűlésén olly kérdés, mellyet 
ő, ha igazán akarja, oda nem dönthetne, hova neki tetszik; mert 
Baranya megyének elszórt köznemessége igen csekély — mond
hatni, száma, ha az említettem községet, melly körülbelül három
száz főből állhat, kivesszük, csak akkora mint az uraké; ugyan
azért, ha e község valahol összecsoportosodik, ellene véteni szinte 
lehetetlen. Midőn egy restauratioi alkalommal egy ur csoportúkhoz 
közeledve tőlök kérdé: no urak, hát ki lesz a viceispány? feleié
nek: „Ez, ez, mert már meg vagyunk részére vásárolva; de ha az 
ur többet ád, akkor az urat tesszük meg.“ S mindenhatóságuk már 
csak ebből is látható. Baranyamegye, a mint tudva van, legutóbbi 
gyűlésén a háziadót közakarattal elvállaló. E gyűlésen a nevezett 
község nem volt jelen. Ha jelen van és akarja, a háziadó inomis- 
se bukik.

Ha én a gyűlés előtt nehány nappal e községhez mentem s 
annak mondottam volna: Urak! a legközelebbi gyűlésen a háziadó 
kérdése , vagy is az kerülend szőnyegre, valljon a nemesség ez
után mindörökre fizessen-e adót a parasztság könnyítésére ? Ha az 
urak készek adózni, menjenek be a gyűlésre s nyilatkoztassák ki 
nagylelküleg, hogy akarnak adózni, mi az egész világ előtt dicső
ségökre válik ; ha nem akarnak, szintúgy menjenek be s mondják 
meg, hogy nem adóznak. Ha a vármegye urai az urakat szépszó
val az adózásra rá akarnak bírni, mondják meg nekik, hogy a tör
vénykönyvet üssék föl s olvassák el, mit mond a törvény a nemes
ség adózásáról? s aztán feleljék nekik azt: „mi a törvényhez ra
gaszkodunk s nem adózunk.“ — Ha, mondom, én e községhez men
tem s vele igy beszéltem volna, kérdem: fanatisáltam volna e a 
községet? vagy fanatizálás az, ha valakit fölszólítok, hogy a tör
vényhez ragaszkodjék, és az dicsérendő, ha mondom, hogy a tör
vény ellen szavazzon? S mégis, hol illyesmi történik, azt mondják 
izgatóink, hogy a népet fanatisáljuk! De mit tettek ők? Egy urat 
a községhez küldöttek s ez szivreható szóval kéré őket, hogy a 
megye akaratának s végzéseinek ne szegüljen mindig ellene; hogy 
ok úgyis már az egész országban, mint ellenszegülő s akaratos em
berek kihiresztelvék; hogy ez igen nagy becstelenségökre válik stb. 
és ennek bebizonyítására fölolvasott nekik a P. Hírlapból egy pár 
czikket, hol derekasan le valónak festve. Ezt a község szivére 
vevén, mondá: „No hát ezután nem tesszük ezt, ngvanazért a 
gyűlésre sem megyünk, hanem fölhatalmazzuk az urat, szavazzon 
helyettünk a mint az urnák tetszik.“ És a község nem méné be, 
és a háziadé elfogadtatott! Kérdem, nem fanatisálta*}-e ez az ur 
a községet? S mégis nekünk hánják ezt szemünkre! Örül Baranya 
megye, hogy a háziadó akadályát illy könnyen elgördíthette; de 
örül-e majd akkor, ha körömre ég a dolog és a község azt mon- 
dandja: „nem fizetünk,“ azt nem tudom.

En azonban távolról sem bánom, ha a népet igy fanatisálják, 
sőt örülök rajta s kívánom, hogy az egész ország köznemességét így 
fanatisálják, mert akkor legalább az egész ország nemessége is, 
nemcsak nehány ezer u r , fogja a háziadót elvállalni, s igy a tör
vény, melly bennünket az adózásra kötelezend, nem nehány ezer 
űré, hanem a nemzeté lesz, a törvény pedig nem holt betű, hanem 
igazi törvény leend. Úgy látszik azonban, izgatóinknak nincs nagy 
kedvök a népet máshol is igy fanatisálni; mert hihetőleg átlátják, 
hogy megvesztegetés mellett is fanatisalásuknak csekély sikere 

* ) Rectius: mystificálta. A szerk.

leendne. Azon ember, ki egy váltó forinttal meg van vásárolva, 
hogy erre vagy arra az urra szavazzon, kész azt, ki vele nem 
tart, főbeverni ;  de ha ugyanezen embert, nem egy váltó, ha
nem ezüst forinttal arra akarnék fanatisálni, hogy in perpetuum 
adót fizessen, bizony nem azt,  a ki adózni nem akarna, hanem 
magát a fanatisálót döngetné meg. íme, ennyire nincs szükség a 
népet arra fanatisálni, hogy ne fizessen adót, s mégis azt hánják 
szemünkre, hogy mi fanatisáljuk a tömeget!

De hol s mikor fanatisáltuk a népet? Talán Szalmárban? 
Urak, itt ti voltatok igazságtalanok, mert a tömeg hire tudta 
nélkül fogadtátok el az adót. A nép megtudván tettetöket, valljon 
nem volt-e neki joga más alkalommal gyűlésre menni s megmon
dani, hogy nem akar adózni? S valljon miért nem hallgattatok ti 
ekkor a népre? miért ingereltétek, miért erőszakoskodtatok? 
A tyukodiak és csengériek bizonyosan soha sem nyúlnak ólmos 
botjaikhoz, ha ti irántok igazságosak lesztek. Ha egy köznemes 
egy ur zsebébe nyúlna és pénzét belőle erőszakkal kivenni akarná, 
a jó ur elejéntén talán csak szép szóval figyelmeztetné a közne
mest azon szemtelenségre, mellyet elkövetni akar; de ha az annál 
jobban vakarászna zsebében, hihetőleg durva hangon lehurogatná, 
s ha még ez sem használna, aligha végre még nyakon is nem csap
ná, kivált ha látná s tudná, hogy a köznemesnél erősebb. így 
nyúltak az urak a tyukodiak zsebébe, —  ezek szép szóval azt 
mondák először: nem adjuk oda pénzünket; utóbb goromba hangon 
azt lármázák : nem adózunk! miután az urak még jobban zaklatták 
zsebeiket, bizony végre ők is azon fegyverhez nyúltak, melly ha
talmukban vagyis inkább kezeikben volt — tudni illik az ólmos 
botokhoz. Ha ezek a tyukodiak szépen szónokolni, declamálni tud
nak, bizonyosan ezen fegyverrel harczolnak az urak ellen; de azt a 
fegyverforgatást nem értvén, mi csoda, ha azon fegyverhez nyúltak 
végre, mellyel magokon segíthettek ? Szükséges volt a példa. Azért 
ne rójuk a népre az adót hire tudta nélkül.

K — u J.

Heriiianeczí papírgyár.
A cs, k. szabadalm. h e r m a n e c z i  papírgyár Besztercze mel

lett, —  előbb részvényes társaság tulajdona, — egy év óta előbbi 
részvéuyestárs Schloss Móricz W. ur egyedüli birtokába jutván, 
általa tetemesen nagyobbittatott, egy papirgépellyel, hollandi s több 
más segédgépelyekkel a legújabb rendszer nyomán elláttatott, s je
lenleg angol születésű John Knight úrtól, ki a hires Cockerill-nél 
több évig hivataloskodott, igazgattatik.

Ezen gyár 150nél többre menő munkaszemélyzetével, hóna- 
ponkint 4 — 500 mázsa rongyot dolgoz fel, részint gépely—, részint 
szivóspapirrá (Schöpfpapier); tulajdonosa már a második papir- 
gépet is megrendelé, s a hollanderek szaporításán, mellyek alkat
részei s mükerekei a királyi kamarai rohniczi vasgyárban teljes 
megelégedés szerint készíttetnek — munkálkodik, mellyek követ
keztében e gyár a jövő évben kétszer annyi papirt fog gyártani.

Schloss Móricz W., a cs k. szabadalmas hermaneczi papírgyár 
tulajdonosa, ugyanazon férfi, ki ezelőtt egy évvel Haimburgban, 
Ausztriában, az első s egyetlen angoltü-gyárt állító; melly gyárin
tézetet a külföld bármelly gyára, sem nagyszerűségre, sem gyárt
mányai jeles minőségére nézve felülném múl, s mint halljuk, ugyanő 
Besztercze vidékén Magyarország számára is hasonló angol var- 
rótügyárt szándékozik felállítani. — Szilárd akaratot és sok sze
rencsét a vállalkozó szellemű féfiúnak! (E J

Poz so ny b an .
Alapító és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.



SZÁZADUNK.
G. szám . Hat od i k  esz tendei  folyamat  1843. Jan u ár 1®.

Magyar tudós társaság.
Az időszaki sajtó utján ezen intézetről csak annyi mondatott, 

mennyi a nyilvánosság tömegével napjainkig megfért, s mennyit az 
élénken folyó átalakulási polémia engedett. Mi mondatott, elég nem 
volt. A fenforgó kérdések egy léptet sem tevének feloldásuk felé; 
a kétség s bizonytalanság tehát csak nőttek, mert a nemzet, a köz
vélemény csak felvilágosítást várhata az időszaki sajtótól, nem pedig 
a kérdés feloldását, inelly ismét kirekesztőig a t. társaság tiszte 
és kötelessége.

Kik ezen nemzeti intézetre részvéttel tekintenek —  számuk 
tömérdek, az ország lakosinak erkölcsileg legbecsesb részét magá
ban foglaló —  éltében és éltének nyilvánításában nemzeti fejlődé
sünk egyik mérőjét szeretik látni. Ezért a féltékenység, ezért a köz
érzelem , hogy ezen t. társaság összes ügye, munkálatai, kifejtése 
s igy hatása a nemzeti előmenetre mintegy osalhatlan criteriuma 
Magyarország általános kifejlödhetési feltétéinek: mert való, hogy 
ha nemzetünk értelmi anyaga nem eszközöl, azaz, ha valamelly ki
tűzött czélra az egyesült nagyobb számú jeles és tudományos férfi
ak törekvése Aragy hiúnak, hasztalannak mutatkozik, vagy semmi 
—  feladásának megfelelő — eredményre nem tud vergődni, a nem
zeti átalakulás ideája függőben marad.

Feszült figyelemmel lévén a nemzet ezen becses intézetére, 
hasonlítani kezdő a társaság kitűzött czélját s irányát azzal, mi a 
társaság munkálataiból eredményül jőve ki, azzal, mi a társaság 
keblében mutatkozott — és csalódást érze, melly érzelmet rész
vét-csökkenés szokta nyomban követni.

Nagy része a csalódásnak természetesen foly azon nyugta
lanságból , mellybe közelhanyaglásunk kellemetlen megismerése 
veté a nemzetet; a nyugtalanságnak egyik ismertető jegye pedig a 
vágy, mentői előbb kipótolni az elmulasztottat, mentői előbb betöl
teni az üregeket. Mennyi akadályra talál e vágy, nagyszerűen nyil
vánul édes hazánkban, és nem tagadható, hogy a nemzet a t. tár
saságnak alapítása, elvei és rendszabásai által kitűzött irányát és 
hatáskörét nem találá és nem tartható egybehangzónak az intézet 
tömérdek szükségivei, s igy bővebb kifejtését várta azon irányban, 
melly ama szükségek özönének megfeleljen.

Mennyire legyen a nemzet ebbeli várakozása túlfeszült, nem 
kívánjuk fejtegetni; annyi azonban bizonyos, hogy ha azon anyagot 
tekintjük, mellyből a t. társaság alkotva, azon mintát, mellybe gyu- 
ratott s azon korlátokat, mellyek közé szoríttatott, várakozásaink is 
módosulandnak. De igen is megfogható másfelől, mikint vár és jog
gal várhat intézetétő! a nemzet eredményeket, mellyek mindennemű 
éltébe vágó rendszabásaival egybehangzók és egyszersmind segí
tők legyenek.

Vétessék bármelly társasági kérdésünk elő, már az első alap
értekezésekkel megjelenend mint kérlelhetlen szükség: „a kérdés
nek komoly és szigorú vizsgálata“. Ezen vizsgálathoz pedig anyag 
kell, szellemi anyag, melly ismét csak az ismeretek és a tapasztalás 
kutforrásiból meríthető. A mint ezen szellemi s igy értelmi anyag 
működik, megmérvén az erőket, hasonlítván a helyzeteket, össze
hordván a kérdéssel összefüggő elemeket: egyenes eredményre 
törekszik, eldöntvén : „lelhet-e alkalmazást, átmehet-e a gyakorlati

életbe ama kérdés, vagy nem lelhet és nem mehet?“ Az első eset
ben a kivihetés feltétéi állanak elő, a czél elérésére megkivántató 
elmellőzhetlen eszközök elöteremtetése pedig cselekvést következ
tet ; a második esetben minden további erőködés — hasztalan lé
vén — megszűnik.

Az emberi tehetségnek kétféle iránylója, a szellem és anyag, 
tehát az eszméleti és gyakorlati ut, az e két szakba sorzott tudomá
nyokban foglalvák; ezek pedig a t. társaság osztályaiban — kö- 
rülbelől összesen—- meglelhetők. S lehetne-e csodálni, ha a nem- 
zet, csaknem minden társasági kérdésénél az értelemnek és tapasz
talásnak semmi egyéb által ki nem pótolható hiányára találván, a t. 
társaságra tekint mint testületre, mellvnek szent kötelessége, szel
lemi anyagával járulni a közmunkához? Csatoljuk még ide, hogy a 
nemzet elevenen érzi és tudja i s , melly sajnos következéseket, 
melly nyomort hoz valamelly országra a tudományok elhanyaglása, 
nem leszünk meglepetve tapasztalván, hogy csaknem egybehang- 
zólag oda.nyilatkoznak értelmes hazánkfiai: „mikint a t. társaságnak 
egyik és fő iránya, hivatása és rendeltetése legyen a tudományok
b a^  munkálat és előmenet.“

Hallattak azonban ittott gyenge hangok, távolról figyelmezte
tők, hogy a t. társaság czélja főleg a nyelvművelés s ennek terjesz
tése, és hogy a tudományos osztályok csak annyiban tűzvék ki, 
mennyiben részt vesznek ama czélban. A gyenge hangok azonban 
nem valónak képesek sem meggyőződést előidézni, ama kitűzött 
czél felőlit, mert a t. társaság rendszabásai más és ezzel ellenkező 
elveket foglalnak magokban, sem azt bizonyítani nem bírák, hogy a 
nemzetnek csak nyelvmivelő társaságra van szüksége, nem pedig 
a tudományok ápolgatására s terjesztésére; mert minden ujabb- 
ujabb társasági kérdésnél élénkebb s élénkebb lett hazánkat és la
kosit illető mindennemű adatok csaknem teljes hiányának érzelme. 
Nem akadályozhaták ama gyenge hangok, hogy mindenkor kérdez- 
tetik: mire valók a t. társaság históriai, philosophiai, törvénytudomá
nyi stb. osztályai ? valamikor csak hazai történetünk, közerkölcsi- 
ségünk, törvényeink, statistikai adataink stb. forognak közelebbi te
kintet alatt; s a nemzet méltó várakozása mindaddig állandó mara- 
dand, mig a t. társasággal összekötött elvek változatlanul fel nem 
állíttatnak, az intézet tevőleges iránya által meg nem erősittetnek.

Természetes, hogy e kérdésünk feloldását csak a t. társaság 
kebléből kelle várnunk, s ezen tekintetben örömmel lehete azon 
nyilatkozást venni, melly az intézet elnökszékéből jött a nemzet 
tudomására. Minthogy azonban ezen elnöki előadást, ismert több 
tekintetben, kivételi természetének elmellőzte mellett i s , hivatalos 
tudósításnak vágj épen határzásnak venni nem lehet, a kérdés fel
oldásához csak akkor közelitendünk, ha a t. társaság mint organi- 
sált testület, egybehangzóig állitandja fel azon elveket, mellyek a 
nemzeti képviselés utján meghatározott és kitűzött czélnak irányul 
szolgáljanak.

Észrevehető azonban, hogy a t. társaság elnökének előadása, 
mennyiben ez az itt tárgyalt intézetet illeti, sokkal alkalmasabb a 
fogalmak bonyolítására mintsem tisztultára, pedig nem azért, mivel 
a tudós társaság elnöki előadása a tudományokat nem pártolja vagy 
tán ignorálja —  az ellenkezőt kívánni nem lehet — hanem azért, 
mert ama előadás olly fordulatokat mutat, mellyek a mélyebb rizs
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gáláihoz kevésbé szokoltnak figyelmét mozgásba hozzák, és mert, 
bármelly egyénes és független véleményt jelöljön, mégis eh'g von
zó erővel bir, hogy a kisebb értelmű tömegek sziikségképen köriilte 
nehézkedjenek.

Szem előtt tartván az elnöki előadásnak ezen két tulajdonát, 
igen megeshető, hogy az itt következőleg feljegyzett tételeknek 
egészen más érlelmök van, mint mellyet mi azokban lelni gondo
lunk, vagy millyet mi azokból kihúzni képesek vagyunk, s ezért 
legyen észrevétiink szinte egyénes és független.

Kiolvastuk pedig az elnöki nyomtatott előadásból, hogy:
1) Az eredeti, első alapítóknak czélja nem volt egyebet mint 

philologiai társaságot felállítani, s igy a magyar tudós társaság nem 
egyéb mint tiszta philologiai intézet.

23 Az igy meghatározott t. társaság hivatása, rendeltetése, 
kötelessége, iránya, czélja nem a magyar nyelv terjesztése, hanem 
annak nemesítése, „becs-emelése“ azért, mert nyelv csak nemesí
tés által lehet olvasztó.

3} Hogy ha a tiszta philologiai társaság csak egy  jó magyar 
szót készít is, már megfelelt hivatásának, s ha meg is szűnik, híjában 
nem élt.

4 ) Azon tagok, kik e czélra közmunkálni vagy nem akarnak, 
vagy arra magokban hivatást nem érzenek, lépjenek ki.

Az első tényre kénytelenek vagyunk megjegyezni, hogy a jelen 
még fenálló t. társaság alkotási elemeiből, rendszabásaiból, munká
lataiból ítélve, nem tiszta philologiai társaság, s hogy ha az eredeti 
czélnak elégtétessék, a társaság újraalkotása lesz elkerülhetlen.

A második tény hatalmasan kilépett a gyakorlati világból. Ki
léptének okai ide nem tartoznak, de tartozik azon vallomásunk, 
hogy az értelmi eszközök sorában híjában kerestünk ollyat, melly 
e feltétnek eleget tehetne; azaz, nincs tndomány, tudományos fo
gás vagy tudományos mód Cmelhodologia3, mellyel a philologia utján 
nyelvnemesitést lehetne eszközleni; s hogy a tiszta philologiai tár
saságnak részvétet érdemlő szegény tagjai szavakat csak olly tár
gyakra vagy fogalmakra készitendnek, mellyek már léteznek; vagy 
is, tőlök követelni nem lehet, hogy nemes szavakat készítsenek vagy 
nem- létező erényekre vagy alacsony tárgyakra. Mit vizsgálataink 
folytában kihoztunk, abban áll, hogy a nyelvnemesités tiszta er
kölcsi alapokon nyugszik, nem pedig philologiai szabályokból eredő; 
hogy továbbá a nyelvel nem olly apró társaság nemesíti, miilyen 
lehet p. o. valamelly tiszta philologiai, hanem nemesíti a nagy tár
saság, a nemzet, ismét csak olly nemes eszközökkel, mellyek egye
nesen folynak tulajdon nemes létéből; hogy végre, ha valamelly 
nemzet a nemes érzelmektől távozva aljasul, őt alacson állásából 
tiszta philologiai társaság kirántani nem fogja, hanem valószínűleg 
vele együtt sülyedend.

A harmadik tény philosophiai, s mint a szellem röptét bé
lyegző, a tiszta philologia prózai szárazságát méltán kikerüli. Távol 
is vagyunk azon gondolattól, hogy ezen harmadik lény segédcsa
patul szolgáljon, ha a másodikat veszély fenyegeti.

A három lényből határozottan és egyenesen foly a 43 alatti 
felszólítás, mint a buzdításnak kurtított neme; mert ha a kél első 
tény áll, tehát mint nem létezhető áll, természetesen következik, 
hogy valamennyi tagnak szükségképen ki kell lépnie; mitől mégis 
az egek őrizzék.

A mint az itt kiolvasott eredeti tények a t. társaságróli eddig 
szétszórt fogalmakat nem egyesítik, az ellenkező véleményeket ki 
nem békitik, az intézet ujraszültét nem eszközlötték, vagy végre 
tán a tagok eddigi csendes munkálodását sem biztosítják: sajnálni 
lehet, hogy az elnöki előadásnak kezdete nem áll végén. Köteles
ségünknek tartjuk azt ide tenni.

„Valamint káros, sőt némi esetekben valódi átok, ha társasági 
és emberi viszonyinkban összekevertetnek a szerepek, szintúgy 
burjánozhatik csak rossz sőt veszély olly intézetekből, mellyek 
irányaikból esnek és czéljaikat vesztik. Mert egyedül tiszta fogal
mak alapján fejlődhetik ki az emberi jobblét s egyedül saját hatá
raik közt szorosan mozgó intézvények érhetik el teljes virágzá
sukat.“ jV.

Goiulolattöredékek a természeti jogról.
E gondolattöredékek csak azon czikk olvasására keletkeztek, 

melly a Századunk múlt évi utolsó két számaiban „Alkotmányokról 
valami“ czim alatt megjelent.

Ezen czikk egy azok közül, mellyek mélyebb gondolkodást 
foglalván magokban , egyszersmind az olvasót további gondolalszö- 
vedékre serkentik. Nem czélom a czikk politikai oldalát szemügyre 
venni, annak csak előzményében a természeti jogról tett nyilatko
zást akarom visszaemlékezésbe hozni; mire nézve illy tételeket ol
vashatni az említett czikkben:

„Az ember természeti állapotában, mielőtt még kisebb társa
ságokba üsszelépett, független és szabad vala. — Cicero és Rous
seau természeti tulajdonokot engedtek ugyan a természet állapotjá- 
bam embernek, de semmi természeti jogot, stb. —  Tehát Rousseau, 
az újabb philosophia főnöke szerint a jógérzet és méltányosság, 
mint az erkölcsiség következményei, nem rejlenek a természeti em
berben, hanem ahhoz csak a társaság állal jut.“ — Méltán kérdezi 
ezekután —mb— u r : „Ha az embernek természeti jogai nincsenek: 
mire fenekük tehát minden társasági szövetség, mi adatik alapul? 
talán a természeti szabadság, melly a vadállatot ugyanazon fokban 
illeti, mint az embert? Én tehát inkább azt vélem, (csak vélem?3 
hogy az embernek vannak kétségtelen jogai, s ezeket minden tár
sasági egyesülés alapjának akarom (stat pro ratione voluntas3 ven
ni, teljesen egyetértvén Ayala gróffal, ki szabadság és egyenlőség
ről! könyvében mondja: mikint az embernek vannak ugyan termé
szetes jogai, de minden egyesülés társaságokba s később státusok
ba csak jól meggondolt s elrendezett (minő sinórmérték szerint?3 
alávetettség kötelességei és okszerű (ismét minő módosító ok sze
rinti ?3 szabadság élvezése közötti tökéletes arány által vezethet 
az emberek boldogságára, s ezen egyensúly eszközlése a törvények 
és vallás föladata.“ stb.

Ezek olvasására először is azon kérdés ölük a gondolkodó 
olvasó leikébe: lehet-e az embert olly természeti (?3 állapotban 
gondolni, mcllyben, mielőtt még kisebb társaságokba összelépett, 
független és szabad (?3 vala ? Én azt tartom, nem lehet. Vagy itt 
a „természeti állapot, kisebb társaság, független és szabad“ kitéte
lek olly határozatlan értelműek, hogy azokat többfelé, kiki saját 
gondolkodásmódja szerint magyarázhatja. Illy esetben pedig az 
egész tétellel semmi sincs mondva.

Már az ember létezése, hogy rendeltetéséről ne szóljak, tár
saságot föltételez, férfi és nő társaságát, melly kezdete, atomja min
den egyéb társaságoknak. És már erről nem lehet mondani, mit 
Rousseau mondani állitlatik, hogy abban minden csak ösztön szerint 
megy és a jog szükségét föl nem foghatni. Ezt lehetne talán okta
lan állatról mondani, de emberről épen azért nem, mert természe
tének belső mivolta szerint különbözik amattól; különbözik azáltal, 
mert leikéből saját lermészetileg származó öntudatánál fogva ama
zoknál nemesebb természettel bir és ezen természetének megfe
lelő nemesebb rendeltetése is van. Valóban dicsekedhetik az em
beri büszke ész, hogy annak legkitűnőbb egyedei sem látták, mit 
egy gyermeknek is látnia kell, hogy az ember elvonva minden tár
saságtól is különbözik az oktalan állattól.
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Tehát az ember nemesebb természeténél fogva már létezése 
első föltételénél, a nemi közösülésnél, benne szülemlenie kell a mél
tányosság-, jogérzetnek, (hogy —mb—■ ur stylje szerint szóljak) 
maga ez a tény kútfeje kölcsönös viszonyoknak, jogoknak, köteles
ségeknek. Az egymással közösülőknek természetes joguk van egy
mástól kívánni, hogy tettük következéseit közösen viseljek, kiki a 
maga természeti köréhez képest, s épen ezen kölcsönös, mindenik 
félre nézve kellemes viszony föntarthatása megkívánja, hogy a 
gyengébb rész az erősebbtől ótalmaztassék, hogy igy a gyengébb 
is a maga rendeltetésének s viszonyos kötelességeinek megfelel
hessen , miben alapszik a jog és méltányosság érzete. Ha pe
dig ezen első legkisebb társaság szaporodik, p. o. magzatok
kal, egyúttal a jogérzet és méltányosság mezeje is azon mér
tékben terjed; kinek életet adtak, azt tartoznak dajkálni, táp
lálni s tehetségük szerint fölnevelni; a gyermeknek természete
sen joga van szüleitől veendő tápellátáshoz, ezeknek pedig jo
guk gyermeküktől engedelmességet s talán háladatosságot is kí
vánni. Ezen foglalatosságában, jogos és méltányos tettek gyakor
lásában az ember ösztönök által is segíttetik, mint az oktalan álla
tok; de mig az ösztön az oktalanoknál minden, az embernél csak 
segédeszköz.

Nem létezhet tehát ember olly állapotban, mellyet Cicero vagy 
Rousseau természetinek nevez, mellyben „csupán ösztön által ve
zéreltetnék , és mellyben képtelenség volna mások gondját viselnie, 
nem kötvén öt semmi viszony emberhez.“ Vagy talán olly eset le
hetne az, miilyen a regények szerint azé volna, ki szélvészektől 
valamelly lakatlan szigetre vetődvén, magához rokon lényre szert 
nem tehet? De még ezt is a jog és méltányosság érzete legalább 
azokhoz csatolja legforróbb emlékezettel, kik őtet valaha nevelték, 
vagy baráti s pályatársai voltak. Illy állapotban az ember megszűnik 
az lenni, kinek, rendeltetése egész terjedelméhez képest, lennie kell, 
t. i. öntökéletesítése mellett nemének fönlartója, s illyen egy em
berben az ember megszűnnék, s épen azért nem természeti, hanem 
igen is természetelleni állapotban van.

Nincs tehét igazok Cicerónak és Rousseaunak ; mert a jognak 
és méltányosságnak érzete az ember természetében rejlik s teszi 
annak főbb rendeltetését; melly ismét a társaságokban bizonyos 
arány szerint mindinkább kifejlik, a mint a társaságok erre inkább 
vagy kevesebbé alkalmatosak. Az észt és egyéb szellemi tulaj
donokat is a társaság fejti ki leginkább, miszerint nagyobb vagy 
kisebb a társaság, több vagy kevesebb eszközt nyújt e czélra: 
azért még sem lehet mondani, hogy az ész az emberben nem rejlik, 
hanem azt á társaság viszi emberbe.

Tagadni alig lehet, hogy az ember sokkal állatibb, mintsen 
hogy a jog-és méltányosságérzetből (én mondanám: erkölcsi érzet
ből) a priori az állatokkal közös ösztönök megnemesítésére juthat
na, sőt a posteriori az ösztönök által a jog- és kötelesség-érzet ki
fejtésére segíttetik: de azért mégis eredetileg, a társaságon kívül is, 
létezni kell benne ama nemesebb érzelmekre! képességnek; kü
lönben a társaságban élő állatoknak szinte azon rendeltetésük volna, 
s azon tökélyre juthatnának, minőre az emberek.

Én azonban, a nélkül hogy az embert először barommá le
gyem , azt is állítom róla, hogy ő olly gyarló lény, hogy még ta
gadhatatlan ösztöneinek segedelme mellett is öneszével alig vagy 
nem képes a jog és méltányosság tiszta s emberi mivoltának meg
felelő kifejtéséhez jutni; melly tehetetlensége ismét egy felsőbb 
rendű tanítót föltételez. Itt állunk a keresztény vallás ajtajánál, 
melly az emberi elmének különféle lépcsőihez minden időben al
kalmazva, különféle stádiumon keresztül, végre megmutatta a jót, 
szépet és valót, és kimérte az ezekre szolgáló jogot, sőt köteles

séget. Hol ismét észrevétlenül nem hagyhatom: hogy ha a sok
szor idézett jog- és méltányosság-érzet (erkölcsi érzet) az emberi 
természetben a priori benne nem volna, hanem Rausseau szerint a 
társaság által vitetnék bele , úgy sem a statusnak sem a vallásnak 
törvényei az embert a túlvilágra nézve, vagy is lelkiisméretben, 
nem kötelezhetnék; hazugsággá lenne az igazság és az ember sorsa 
szerencsétlenebb a barmokénál.

Mindezután értekezünk is azt mondja: „ha már e két bölcs 
nézete szerint az embernek természeti jogai nincsenek, mire fe
nekük tehát minden társasági szövetség?“ s. a. t. —  Milly határo
zatlan kitételek ezek ismét! Értekező ur csak v é li, sejdíti, hogy 
vannak embernek kétségtelen természetes jogai; de mellyek azok? 
Ezeket csak röviden is meg kellett volna határozni, vagy azokról 
egészen hallgatni, midőn a polgári alkotmányokról írni s azoknak 
az emberi ter mészettel nagyobb vagy kisebb megegyezését szem 
elébe tárni ügyekezett. Holott mindaz, mit e czélra értekező ur 
általa idézett Ayala gróffal egyetemben mond, csak sejtelmeken 
alapuló paradaxon, mellyből soha senki ama kétségtelen természeti 
jogokat meg nem határozhatja.

Gondolom, világosan szólok, midőn azt mondom: van igenis 
az embernek kétségtelen, természetes, még hozzáteszem, elide
geníthetetlen eredeti joga; és ez csak egy; többről szó sem lehet, 
mert azok mindaddig nem kétségtelenek, mig azonegy kútfejre 
vissza nem vitetnek. Kik azonban ezen kétségtelen er edeti jogot 
az észben (észjogban) vagy általányosan a természetben (többféle 
természetek vannak, mit csak a vak nem lát) keresik, a bizonyta
lanságok tömkelegében botorkálnak. Bővebben erről Századunk 
múlt évi 48 — 50 számaiban értekezik.

Az embernek ezen egyetlen, kétségtelen joga: a s z a b a d 
ság.  — De nem azon szabadság, mellyen kívül egyebet értekező 
ur nem látszik ismerni, s mellyröl azt mondja, hogy az nem lehet 
az ember eredeti természetes joga, minthogy a vadállatot ugyan
azon fokban illeti, mint embert. Ámbár ezen okot még nem tartom 
elégségesnek a rra , hogy e szabadság az ember természetes jogai
ból egészen kitagadtassék, minthogy az emberben állati természet 
is van, s mint illyen, állati szabadság nélkül sem lehet; mindaz- 
által mivel ezen alsóbb, az állatokkal is közös szabadság az emberi 
természet eredeti tehetségeinek egész mezejét nem kipezi, ama 
kétségtelen természeti jogot, mellyet minden emberi társulat alap
jául kell venni, nem képezheti.

Van az emberben még egy felsőbb tehetség, mellynél fogva 
az ember képes említett állati szabadságát nem ugyan megsemmi- 
sítni, mert ekkor önmagának egyik lényeges részét semmisítné meg, 
hanem azt korlátozni, vagy némi részben föl is áldozni, más na
gyobb jónak elérhetése végett; s ezt azon arányban, és semmivel 
sem nagyobban, mint mennyiben azon korlátozás a nagyobb jóval 
egyensúlyba jöjjön. Ezen nagyobb jó az erkölcsi tökély, melly 
embernek legfőbb rendeltetése. Az embernek említett felsőbb te
hetsége tehát nem lehet más, mintáz e r k ö l c s i  s z a b a d s á g ,  
melly neki egyetlenegy, kétségtelen, természetes eredeti joga, s 
minden alsóbb jogainak anyja és szabálya; melly neki szabadságot 
ad mindazon eszközökbeni részesülhetésre, mellyek nélkül erkölcsi 
lényege czélt nem érhet, ha szinte ez saját ösztöneinek, anyagi és 
szellemi javainak, mint alsóbb természetének megszólítását hozná 
is magával; mit embernek nem volna szabad tennie, ha főbb ter
mészete erre neki szabadságot, jogot nem adna. Mert ember, ezen 
felsőbb természetétől elvonva, csupán állat, s mint illyen, állati te
hetségeit állatiságának megfelölőleg tartozik használni, mint ezt 
valóban az oktalan állatoknál látjuk.

Ezen tant, a fölebb érintett paradox állításra vonatkozólag!
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értekező ur ekkép magyarázza: „mi tulajdonképen nem tesz egye
bet, mint hogy az ember természeti jogainak egy részét a társaság 
javának és abból o reá egyénileg eredő hasznoknak (? )  föláldozni 
és ezokból magát ezáltal felsőbb tekintet alá vetni köteles.“

Az ember a maga egyetlen egy természeti, eredeti, kétség
telenjogát sem egészen sem részben föl nem áldozhatja; erre nincs 
szabadsága, joga. Azért azon jogot elidegenithetlennek nevezem. 
Ha az ember ezt mégis tenné, vétene öntermészete s az Isten 
intézete ellen, ki azt akarja, hogy ember a lehető legfőbb erkölcsi 
tökélyre vergődjék. A ő természetes eredeti joga csak ott ér 
határvonalt, hol az megszűnnék erkölcsi szabadság vagy jog lenni, 
t. i. akkor, midőn ugyanazon jogot a másik emberben megsértené, 
kinek szinte azon joga van erkölcsileg tökéletes lehetni, mint 
őneki. — Itt vagyunk az egyenlőség eszméjénél, mellynek ismét 
természetes határa egyfelől az igazság, másfelől a szeretet; az első 
a világi törvények, a másik a vallás föladata, azon viszonyos mű
ködéssel, hogy azok egymást karolva, egymásért teremtve fussák 
saját pályájokat és szüljék az emberi boldogságot.

Tehát az alávetettség foka az eredeti jogra nézve nem függ
het bármelly szerződéstől; illy szerződés magában semmi, érvény
telen , sőt vétkes és kárhozatteljes volna. Az emberek épen azért 
gondoltathatnak társaságba szerződni s ezen szerződés igényei és 
természete szerint a hatalmukban álló, alsóbbrendű javaik bi
zonyos részét föláldozni, hogy legbecsesebb javokat, az erkölcsi 
tökélyt és arra szolgáló jogukat épségben és csorba nélkül föntart- 
hassák. Lásd bővebben a már idézett „Parányi szózatot“. — A 
szerződés tehát csak az eredeti jog kielégítésének eszközei körül 
foglalatoskodhatik, mennyiben szükséges azokat az emberi alacsony 
indulatok uradalmából kivenni és az örök igazság és szeretet 
igényei szerint mindenkit azokban részesítni.

Ezen eszközök a helyzetek, körülmények és idők befolyása 
által sok módosításnak vannak alávetve, sokfélekép eszközölhetik 
az emhernek ugyanazon egy legfőbb czélját, azért az emberek 
sokféle módon szerződhetnek azokról, mint t. i. az emberek az 
igazság és szeretet határi közt azok által eredeti jogukat leginkább 
kielégíthetni magokban meggyőződnek. Ezen különféle szerződé
sekből különféle társasági formák vagy kormányok eredhetnek.

Értekező ur azt mondhatná: nem volt czélja a természeti jog
ról szólani, hanem a történeti kormányformákat szemközt állítani. 
Én azt vélem, hogy, ha e végre bizonyos praemissákat előbocsátott, 
azoknak valóságon kellett alapittatniok. Az alaptalan előzvények, 
kivált ha mélyebb természetűek, annál nagyobb tévelygést idéznek 
e lő , minél szebb és valószínűbb következményeket építünk reájok. 
Jelen kis értekezést nem is czáfolat vagy szóvita viszketegéből in
téztem az értekezésnek épen előzvénye s igy nem épen lényege 
ellen, hanem mivel a természeti jogról, a státusok alapkövéről, a 
jogok eredetéről valahányszor valamit olvasok, mindig csak sejté
seket , bizonytalan kifejezéseket vagy épen tévedéseket tapasztalok; 
holott ha valahol, bizonnyal itt m a t h e m a t i k a i  b i z o n y o s s á g  
k í v á n t a t i k ,  mert ollyan dolgokról is van szó, mellyek számok 
által határoztatnak el.

Értekező ur végre oda utasít, hová én e kevés sorokkal czé- 
loztam és utaltam, bár értekezése arra semmi világosságot nem 
sugárzik. „Az alkotmányokról“ úgymond „szóló ezen sorok végén 
legbiztosb Útmutatásul a legjobb alkotmány feltalálására álszemérem 
nélkül az ide olly kitünőleg illő elv mondathatnék ki: Keressétek 
az Isten országát és igazságát, a többi mind meg fog adatni nektek.“

Ezáltal az értekező a tőlem mondottak igazságát megpecsétli; mert 
az idézett isteni szavak azt teszik, mit én fölebb a szeretet és igáz- 
ságról és azokra] vezető erkölcsi szabadságról mondottam. E kettő, 
a szeretet és igazság, teszi az erkölcsi világ sarkait, mellynek léte
sítésére e földi emberek közt az egyházi és polgári társaság ren
deltetett Istentől; azért [a polgári társaságok isteni tekintettel mű
ködnek , mig ama két sarkot által nem hágják. Z—y.

Ejjty fontolva lialadó akademicus
a Világ 3. szamában „Tisztelet, becsület — de igazság is!“ felírás 
alatt nagy hévvel leczkézi Széchenyi István grófot azon nyilat- 
koztatása miatt: „hogy ő hazafiui törekvéseméi a nyilvános helyes
léseket valamint nem vadássza', úgy azokat kevésbe veszi;“ —  s 
legalább kivételt tétetni kíván azon helyeslésre nézve, mellyel a 
grófnak a m. akadémia körüli beszédét az akadémikusok és egyéb 
mívelt hallgatók szép koszorúja elárasztotta.

Ez alkalommal többek közt ezeket ^mondja a fontolva haladó 
akadémikus ur: „A hatni akaró, ha eszélyes, azon van, hogy köz- 
tiszteletben álljon: mert jól tudja azt, mit tudnia kell, t. i. hogy köz- 
tisztelet nélkül batkát sem érá erőködése. Megszakadhatnak inai, 
meggörbedhetnek vállai a hon java előmozdításában — és nem fog 
mehetni semmire; szavai nem találnak viszhangot, tettei valódi ér
téke nemfhecsültetik, és Ő pusztában kiáltozóvá lesz!“

Hogy a nemes gróf beszéde által hatni akart, kétséget [nem 
szenved; kívánt pedig hatni állításai igazsága által. Nem eresz
kedvén itt ennek taglalatába, ellenmondhatlan szabály marad, hogy 
valamelly tétely igazsága vagy alaptalansága önmagában rejlik, 
minden tekintet nélkül a mondó bármelly tulajdonaira'vagy viszo
nyaira. Az igazság független malaszt; és Galilei ajkain semmit sem 
gyengült, noha honosi előtt tiszteletben nem állott, sőt tanja miatt 
vasra veretett. Vajmi silány mérőpálczája az igazságnak, mellyhez 
szemüveg kapcsolva, hogy előbb ezáltal a mondó személyessége 
szoros vizsga alá vétessék. Ez volna legvilágosabb bizonyítványa 
annak, hogy illy nemzet egy szilárd, kifejlett közvélemény teljes 
híjával van. Más miveit nemzeteknél a gondolat maga szüli mél
tánylását s dicsőittetik néha, mielőtt még teremtője neve tudat
nék ; a magyarnál — ha igaz a fontolva haladó akademicus ur állí
tása —  még az igazság hirdetésénél is előbb köztiszteletet, azaz, 
közkedvezést kell hajhászni, mint megyei tisztválasztások előtt, 
egy kis hízelgéssel, vagy borocskával, vagy pénzecskével. így 
tehát csakugyan igaza van a grófnak, hogy mindenben hátra va
gyunk, mert a tudomány s művészet tekintetében úgy sem kétel
kedett ezen senki, csak még az hiányzott, hogy magát az igazsá
got, a hon boldogitására czélzó törekvést is csak akkor fogadjuk el, 
ha tetszik az ember, ki mondotta vagy tette.

Ha ez igy volna —  de reméljük hogy igy nincs — akkor 
sokkal helyesebben cselekszik akadémikus ur. ha leczkéjét nem 
annak irányozza, ki valamit mond vagy tesz a hon javára, hanem 
azon szerencsétlen nemzetnek, melly illy szánakodásra méltó vak
ságban él. —  E mellett pedig neve elhallgatása által aligha uj 
fanját kegyetlenül meg nem pofozza; mert ha ő még a megsza
kadásig, meggörbedésig erőltetett hazafiigyekezet mellett is meg
kívánja előbb a cselekvő s mondó személyét a köztisztelet mér
legén meglatolni, nekünk sem veheti rósz néven, ha mi Szé- 
chenyink praeceptorával egy kissé közelebbről akarunk megis
merkedni, mielőtt szavának egy „batka“ értéket lulajdonítnánk; 
mert sem a „fontolva haladó“ sem az „academicus“ czim —  elvon
tan— nem bir annyi vonzó, hódító, tiszteletre kényszerítő varázs
erővel , hogy illy körülmények közt a névtelenséget pótolhatná.

Pozs onyban .
Alapítá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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JL nemesség megadóztatásának föBtételel.
Már megmondok egyszer, hogy a háziadónak a nemesség ál

tali elvállalását ki nem visszük, ha a tömeggel őszintén bánunk, 
vagy is öt szándokunkról igazán értesítjük; mert nemcsak az egész 
köznemesség, hanem az uraknak is nagyobb része ellene van; ha 
pedig a tömeg mellőzésével csúsztatjuk keresztül a kérdést, tör
vényt ugyan hozhatunk, de azt életbe nem léptethetjük, holt betűre 
alacsonyítandjuk le s közbotránynak alkotjuk. Ki erről kételkedik, 
olvassa meg a P. Hírlap 208 számában a szatmári megyei tudó
sítást.

Megmondok, hogy az adó elvállalása esetére a parasztságra 
azzal kevesebb adó fog rovaltalni, de hogy e kevesebb adó min
dennapi szükségeink fedezhetésére elengedő nem lesz, és miután a 
nemesség adója beszedetését be nem várandhatjuk: valljon mit 
csinálunk? Puffra veszünk, dolgoztatunk s mindenkinek adósak 
maradunk? Ez nem lesz szép, nem jó , nem helyes. Hát mit cse
lekszünk? Ráesünk a hadipénztárra mint legyek a mézre, s miután 
ezt utóbb a nemesség pénzével ki nem pótolandhatjuk, qualifica- 
tive ismét a parasztságra vetendjük, s lesz aztán elég zavar, elég 
rendetlenség, mellyet hihetőleg a gondviselés sem hagyand boszu- 
lás nélkül. Ekkor megnyílnak majd szemeink, átlátandjuk, hogy a 
hadi pénztárhoz nyúlni nem tanácsos, s mit cselekszünk? Azon re
mény fejében , hogy a nemesség elvégre mégis csak fizetend , köl
csönt keresünk. Az imposant név „vármegye“ egy két bohót el- 
kábit, és lesz pénz; de csakhamar átlátandják ezek is, hogy a 
„vármegye“ nem egyes ember, hogy avval úgy mint más emberrel 
bánni nem lehet — átlátandják, hogy a „vármegye“ sem tartja meg 
a visszafizetési terminusokat, s igy vesz hitele, tekintete. Mit 
teendünk azután, nem tudom.

De föltéve, hogy a nemesség közakarattal s minden ellensze
gülés nélkül örömest elvállalandja a háziadót, föltéve, hogy azt 
rendesen, pontosan fizetendi, kérdem: mi haszna lesz a hazának 
belőle , mi jó következményei, ha egyedül a parasztságom könnyí
tés végett fizetünk ? Felelet: Semmi!

Én rangra, ész-tehetségre s vagyonra nézve igen-igen parányi 
ember vagyok a világon; de mégis sokkal jobban szeretem, sokkal 
többre becsülöm magamat, hogysem azon aljas és ocsmány kolom- 
poskodást karakteremmel összeférhetlennek nem tartanám, mellyet 
némelly nálamnál sokkal tekintélyesb urak a szegény köznemes
ség közt gyakorolni nem pirulnak; ha azonban parányiságom
ról megfeledkezve illy szerepet játszani korunkban kedvem ke
rekednék , nyomban egész hazámat vagy is annak minden paraszt 
falvait bebarangolnám, nem a nemességet arra, hogy a paraszt 
helyett adózzék, fanatisálandó — ezt tenniök azok kötelessége, 
kik hiszik, hogy a nemességnek a háziadóbani részesülése által a 
haza nyerend s a parasztságon segítve leend — hanem a paraszt
ságot arra bírandó , hogy a háziadó elvállalása előtt a megyéknél 
némelly szükséges lépéseket megtenni el ne mnlasszon. Én minden 
paraszt faluban az előttem tömegben megjelenendő parasztságnak 
azt mondanám: „Barátim! a haza nemessége irántotoki határtalan 
kegyességéből egy iszonyú nagy terhet vállaitokról levenni s maga 
vállaira áttenni, vagy is helyettetök a háziadó felét fizetni akarja;

miután azonban olly hiszemben vagyok, hogy a nemességnek e 
nagylelkűsége által a hazán és rajtatok csak némelly szorosan meg
tartandó föltételek alatt könnyítve, ezek nélkül pedig, majd máskor 
megmondandó okokból, segítve épen nem leend: azt tanácslom, 
hogy a következendő lépéseket annak idejében megtenni el ne 
mulasszátok:

1} Minden paraszt község azon megyei gyűlésen, mellyen 
közhír szerint a nemesség a háziadónak felét elhatározottan magára 
vállalni akarandja, a megye színe előtt nyilatkozzék illy formán: 
Ttes ns. vármegye! Mi, a ttes ns. vármegyének legalázatosabb s 
-engedelmesebb szolgái, mély megilletődéssel azt értettük, hogy a 
nemesség e mai gyűlésen helyettünk a háziadó felét magára akarja 
vállalni, ugyanazért szivünk érzetétől ösztönöztetve megjelentünk 
az egész megyei adózó nép képében , hogy a nemességnek e rend
kívüli kegyességéért itt a megye színe előtt legforróbb hálánkat 
nyilvánítsuk; de egyszersmind a tts. ns. vármegyének legalázato
sabban esedezünk azért, hogy ezen adó alól azon nemeseket, kik 
olly szegények , vagy talán még szegényebbek mint m i, fölmenteni 
méltóztassék ; mert keresztényi szeretettel s lelkiismeretünkkel össze 
nem egyeztethetjük, hogy azok nyújtsanak nekünk segélyt, kik a 
segélyre épen úgy, vagy talán még jobban, szorultak mint mi; mert 
ha ans. vármegye ezt nem teendi,nem egyebet cselekedendik, mint 
azt, hogy az egyik koldus tarisznyájából kiveszi a darab kenyeret, 
hogy a másik kolduséba beletegye. Ugyanazért, miután sok ollyan 
nemes van, ki épen olly szegény mint a legszegényebb jobbágy, 
sok pedig ollyan, ki végtelenül szegényebb mint ezer meg ezer pa
raszt: kívánjuk s óhajtjuk, hogy azok, kik napszám vagy kézi 
munka által keresik mindennapi kenyerüket, s véres verejtékkel 
táplálják mind magokat mind nyomoru családjokat, nem különben 
azok, kik semmi egyébbel mint 5 — 6 hold földdel bírnak — mi
után ebből is tapasztalásunk szerint egy egész családnak megélni 
igen bajos — az adózástól tökéletesen mentessenek föl.

2} Minden község külön kérje meg a ns vármegyét, hogy 
azon földesurakat, kiknek jobbágyaik vannak — a többieket csak 
tágos értelemben veszem földesuraknak — az. adózástól hasonló
kép mentse föl; mert ezek úgyis már végtelen sokat áldoztak nem 
csak a parasztságnak, hanem általában az egész hazának, s áldoznak 
még most is folyvást. Ugyanis, ezek adtak a parasztságnak telke
ket, mellyekből több millió ember, ha nem is igen jól, de mégis 
csak él; adtak a községeknek több helyütt erdőt, faizást, község
rétet, földet, mellyből egy kis jövedelmecskéjök van; adtak mar
háiknak legelőt, holtjaiknak eltakaríthatására temető- helyet stb. 
Továbbá építetnek ők egyházakat, iskolákat, paplakokat, adnak a 
papoknak, mestereknek fizetést vagy földeket, réteket, hogy tarta
tásuk a parasztságnak kevesebbe kerüljön s gyermekei mégis val
lásban és más szükséges tudományokban taníttathassanak, neveltet
hessenek; többnyire minden hasznos intézetekre, ha fölszólittatnak, 
bőven adakoznak stb. De leginkább azért mentessenek a földes
urak a háziadóbani részesüléstől föl, mivel a parasztok úgyis több
nyire minden szükségeikben földesuraikra szorulnak s csak azoktól 
nyerhetnek nyomorúságukban némi segítséget — ezektől kapnak 
építő-fát, téglát, ha tűzi, vizi elemek által megkárosiltattak, majd 
igyen,majd csekélyebb árért; ezektől kapnak kölcsön pénzt marha-
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szerezhetésre, ha marhájaik dögvész által elvesztek, kapnak köl
csön vagy ajándékba gabnát, ha mezejüket szerencsétlenség érte 
vagy a gondviselés mostoha termést mért rajok s éhhel halastól 
rettegnek stb. Ha már most a földesurak is a háziadó fizetésére 
köteleztetnek, valljon mi történik, midőn majd jobbágyaik, kik azért 
szinlolly szegények lesznek mint voltak eddig, holmi rendkívüli 
szükségeikben földesuraikhoz segedelemért folyamodnak? Nem 
mondandják e ezek nekik: „takarodjatok! menjetek a vármegyéhez, 
kérjetek segítséget attól, ki engem arra kényszerített, hogy helyet
tetek adót fizessek; eddig jó szántómból tettem veletek annyit, 
mennyit tehettem; most adót fizetek helyettetek, elégedjetek meg 
azzal, én semmit sem adhatok stb.“ És ezen hideg elutasítás nem 
esik-e százszor nehezebben a szegény parasztságnak, nem lesz-e 
igy több kára mint haszna azon csekély fizetés által, mellyel a föl— 
desur háziadója lerovására járul? Pedig higyje el a ts ns várme
gye , mihelyt a földcsur jobbágya helyeit adót lesz köteles fizetni, 
azonnal legalább a nagyobb rész leveszi róla atyai kezét s veszni 
hagyja. Ezt annyival inkább gyaníthatni, mivel vajmi igen kevés 
nagy földesurak lármázzák még: „fizessünk, fizessünk a paraszt 
helyett adót!“ E lármát többnyire csak azok teszik, kiknek nin
csenek jobbágyaik s kik előre tudják, hogy egy pár forinttal kiszu- 
randhatják akkor is a világ szemeit, — tudják hogy m ég;eztis 
zsebükbe vissza kapandják! —

3) Kérje meg minden község a ns vármegyét, hogy a czélba 
vett háziadónak felét fizettesse meg egyedül azon nemességgel, 
mellynek tiz holdon felül akár mennyi birtoka vagyon, de jobbágyai 
nincsenek; mert a nemesség ezen része a parasztságnak soha csak 
egy krajezárnyi hasznot nem tett, hasznos intézetekre semmit, vagy 
csak igen igen parányit áldoz, jókora része mint tisztviselő él s leg
nagyobb száma úgyis egyebet mint dombérozni, fényt űzni alig tud.

De miután magam is átlátom, mikép a megyék ezen fölté
telekre egykönnyen rá nőm állhatnának, átlátom, hogy illy föltéte
lek mellett az ügy kivitelének igen sok akadályok gördülnének 
ellene: népemet egyszersmind arra is megtanítanám, hogy a me
gyékkel hogyan s mikép alkudjék, a nemesség megadóztatásába 
még mi más föltételek mellett egyezzék meg? E szerint elállnának 
a hihetőleg legnyomosabb föltételtől s mondanák: jól van t. ns vár
megye ! mi tehát abban is megegyezünk , hogy minden nemes, ki
csiny, nagy, szegény gazdag aránylag adózzék; de akövetkezendő- 
ket mégis kikötjük magunknak:

aj) Hogy a begyülendő s háziadóba szánt pénzt ne a haziadó 
lerovására fordítsa, ne a parasztság háziadóba tudja be, mert ez a 
parasztságnak épen semmit sem vagy legfölebb annyit használand 
csak, mint ha ő Fölsége a só mázsájának árát egy fttal alább szál
líttatná ; hanem a pénz erejéhez képest minden megye minden év
ie n  hasznos közintézeteket alapítson és az ezekbőli haszon hára
moljon ingyen a szegény nemességre s parasztságra, kizárván ab
ból azon nemeseket egészen, kiknek birtoka tiz holdnál többet tesz. 
Mert — mondaná a parasztság — mi csak azon okból sem akarjuk, 
hogy a nemesség egyenesen adót fizessen helyettünk, mivel ezáltal 
csak fölingereltetnék ellenünk, a szemrehányásnak, hogy helyet
tünk adózni kénytelen, soha szünete nem lenne, a ns megye pedig 
minket még sem biztosíthatna arról tökéletesen, hogy maholnap 
adónk ismét legalább akkorára mint a mostani, vagy talán még 
többre is, nem növekedendik; akkor pedig vajmi fájdalmasan es
nék nekünk, ha a nemesség helyettünk fizetne, s rajtunk mégis nem 
csak segítve nem leendne, hanem még nagyobb adóval tcrliéltet
nénk is.

b) Hogy a ns vmegye mostani adónkat soha fölebb ne emel
je ; mert ha ez megtörténik, nemcsak készek, hanem képesek is

leszünk azt folyvást fizetni, csak rendesen s annak idejében sze- 
dcltessék be, csak igazságosan vettessék ki ránk — képesek le
szünk kivált azon esetben fizelni, ha a nemesség más közhasznú 
intézetekre adózandik s azoknak hasznai a parasztságra is liárom- 
landnak, ha a nemesség pénzén jobb nevelés által a nép közé több 
ipar, szorgalom, takarékosság, mértékletesség hozatok be, jó fize
tésért a népnek több munka, a kereskedésre több s jobb alkalom 
nyujtalik stb. Ezen föltételek alatt igen is ráállunk, liooy a fizetés
re a nemesség is kényszeríttessék, különben pedig nem, hanem ké
szebbek vagyunk ezután is, bármi nyomorúsággal magunk az egész 
terhet viselni, hogysem mondathassák, hogy a nemesség helyettünk 
fizet, rajtunk pedig koránt se legyen segítve. Távolról sem akar
juk azonban azon közhasznú intézeteket, mellyekre a nemesség 
pénze fordítandó lenne, névszerint kijelölni, mert a t. ns vármegye 
bizonyosan belesebben átlátja mint mi, a leendők közül mik a leg
szükségesebbek; hanem azért mégis esedezni bátorkodnánk, hogy 
a teendők sorozata előre meghatároztassék s attól akármi ürügy 
vagy szín alatt eltérni szabad ne legyen.

c) Végre azért esedeznénk a t. ns vmegyének, hogy, ha már 
az egész nemesség, kicsiny nagy, szegény gazdag fizetend, fizessen 
egy kissé többet s ne oily csekélységet, melly szót alig érdemel. 
Ugyan szeretnők mi azon fösvény urat ismerni, ki a ns vármegyét 
arra bírta, hogy a nemességgel csak annyit fizettessen, mennyit há
ziadónknak fele tesz. Már miért épen ennyit? miért nem valamics
kével többet vagy kevesebbet ? Csodálatos! Vagy talán ez „a há
ziadénak felét“ annyit akar jelenteni, hogy a nemesség a közter- 
heknek felét viseli? Ez már csakugyan nevetségre méltó volna! 
Mi most kétszáz ezeret, vagyis a hadi pénztárba százhúsz, a há
ziba pedig nyolezvan ezeret fizetünk, s ha ebből a nemesség negy- 
vent, mi pedig száz hatvan ezeret fizetendőnk, valljon micsoda lé
lekkel állitandhatja a nemesség, hogy a közterhek felét viseli? A 
szegények száz hatvan, a gazdagok negyven ezeret, hah, be szép 
felezés, szép proportio! Bizony ennyit csak tiz nagy ur is küny- 
nyebben fizetne, mint mi a százhatvant valamennyien. Miután te
hát ez a negyvenezer forint illy roppant nagyságú vármegyétől 
mint a mienk, oily csekélység, hogy azt sem hasznos közintézetek 
létrehozására használni nem lehetne, sem a kétszáz hatvanezer 
nemnemesen, ha háziadójába betudatnék, érezhctőleg nem segíthet
ne; miután, ha közintézetekre rendeltetnék, a szokott jó kezelés 
által annyira összeolvadna , hogy azon végre is például csak nehány 
rokkant ménló vásároltathatnék meg a parasztság számára, ha pedig 
a parasztság háziadójába fizettetnék be, kilencz krajezárnyi ajándék 
minden lélekre belőle alig kerülhetne: mi minden szegénységünk 
mellett sokkal büszkébbek vagyunk, hogysem egy illy aljas ala
mizsnát elfogadhatnánk.

A parasztságnak illy nyilatkozata után én is azt mondom: fi
zesse tehát a nemesség az egész adónak legalább felét, vagyis 
százezerét, s az első évben nyomban lehet a megyének minden fa
lujában derék iskolaház, mit a nemzet olly régóta s olly nagyon 
óhajt — lehet, mert falusi iskoláknak nem paloták szükségesek, 
mert a nép kézi munkával építtetésekhez járuland, mert vagy száz
nál úgyis több jó iskolaliáz vagyon már a megyében, mellyekre egy 
krajezárt sem szükség fordítani, mert vagy százat még a földesurak 
kötelességük szerint mint patronusok a nép segítségével tartozná
nak építelni, mire őket sokkal igazabban mint az adózásra lehetne 
szorítni; mert vagy ütvén egészen nemes községeket illet, mely- 
lyek a százezerből iskolaházaikra segedelmet annyival kevesbbé 
követelhetnének, minél inkább ellenkeznék ez a százezernek, 
mint a parasztság részére nyújtott ajándéknak, rendeltetésével; 
a többiek pedig százezer frlon bizonyosan fölépülhetnének. A töb
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bi években folyvást a százezerből húszezerét évenkint a néptaní
tók fizetésére fordítanánk s ezek annyival becsületesebben el len
nének látva, minél bizonyosabb, hogy a nép is valamit azt örömest 
fizetne nekik, minél bizonyosabb, hogy legalább száz tanító úgyis 
illőleg el van látva, száznak pedig csak csekély segedelemre van 
szüksége. A második évi nyolczvanezer maradékból nemcsak nép
nevelőket képező intézetet állíthatnánk, hanem annyit még tőkére 
is fordíthatnánk, hogy a két három képzőket kamataiból illőleg 
fizethetnők. A harmadik évi nyolczvanezer maradékból az egész 
megyében akár száz apróbb magtárokat állíthatnánk, a negyedikben 
egy derék utat csináltathatnánk, az ötödikben egy folyót szabá
lyozhatnánk stb. így hát igazán haladnánk s pedig nehány év alatt 
tovább, mint száz év alatt, habár nem a háziadónak felét, hanem 
mindkét rendű egész adót fizetendné is nemességünk. így nehány év 
alatt minden teljesednék, mit már régóta óhajtunk, sürgetünk s mi 
mégis, ha gyakorlatilag nem fogunk a dologhoz, száz év múlva is 
csak puszta óhajtás leend.

De tudom, ezekre a világ azt felelendi: „ez merő theoria, 
mellyre csak felelni is egészen szükségtelen“. Uraim, legnagyobb 
theoria a nemesség megadóztatása; csak ezt vegyék egyszer pra
xisba, csak legyen egyszer évenkint százezer pgőforintunk, foga- 
gadom, majd practice lépend minden életbe, miért most küzdünk, 
mit most olly forrón óhajtunk. Ha pénzünk van, minden lehetséges; 
ha pénzünk nincs, hasztalan minden tanácskozásunk. De a pénzt 
ne külföldtől kölcsönözzük, hanem magunk adjuk a hazának, s pedig 
ne évenkint egy milliót, hanem többet, mert hazánk igen nagy, 
szükségeink igen számosak s igy egy millióval alig kezdhetni va
lamit. —

Ha azonban azt mondaná a megye: „takarodjatok, nektek 
itt nincs szavatok; mi a háziadó felét fizetni fogjuk s ezzel min
dennek vége,“ ha mondom, a megye igy nyilatkoznék, népem 
még egy, de már most csakugyan utolsó föltétellel állna elő, melly 
körülbelül igy hangzanék:

Tekintetes ns vármegye! kénytelenek vagyunk a t. vár
megyének újólag s alázatosan esedezni, hogy, azon esetre, ha a 
nemesség akár sokat, akár keveset fizetend, a mi adónkat soha 
fölebb mint az jelenleg áll, ne emelje. Nem kívánjuk, hogy az 
a nemesség megadóztatása következtében megkevesbbüljün, mire 
a ns vármegye törekvése irányozva lenni látszik, hanem csak azt, 
hogy nagyobb ne legyen soha. Továbbá kérjük a ns vármegyét, 
hogy azon pénzt, mellyet a nemesség fizetend, legyen az sok vagy 
kevés, a parasztság adójába directe s közvetlen soha no számítsa 
be, hogy mostani constitutiónk s hazánk jelen állása mellett a ne
messég a parasztságoni könnyités végett egyenesen ne adózzék; 
mert a parasztság adója még távolról sem nyomasztó, s ha nyo
masztó, csak bizonyos okokból nyomasztó, mellyek ha eltávolíttat
nak, nyomban megszűnik nyomasztó lenni; mert a parasztságon 
még más és százfélekép, peddig sokkal érezhetőbben, lehet segít- 
ni, mint ezáltal, s mert ezer meg ezer teendőink vannak, mely- 
lyek ezer- meg ezerszer szükségesebbek, ha valahára boldogulni 
akarunk, mint a parasztságoni filléres könnyités. Lássa a tt. vár
megye: azon véreink, rokonink, gyermekeink, kik mint közvité
zek szolgálnak a hazának, 4 —6 krajezárt kapnak naponkint; miért 
nem ád ezeknek fejen- s naponkint legalább még hat ezüst kraj- 
czart, mi körülbelül kétannyit tenne, mint mennyit a parasztságnak 
ajándékozni akar? Ha pedig adna nekik s ezek naponkint egy iteze 
bort innának rajta: valljon előmozdítanók e a haza boldogságát? s 
ha a parasztságnak illy könnyűden egy milliót ajándékozand, vall
jon lesz e csak egy hajszállal is több látszatja, annyival inkább, 
mivel a parasztság nem hatvanezer, hanem több millió?!

Nem, ts vármegye! nem igy kell a népet s hazát boldogítni; 
ez inkább annyit tenne, mint népet s hazát rontani. A népet fog- 
lalatoskodtatni, munkáját jól meg kell fizetni, s lesz a népnek pén
ze, a hazának pedig haszna. A népnek munka, de jutalmas mun
ka kell, s nemcsak gyarapuland, hanem erkölcsösödendik i s ; mert 
henyélése szüli nagyobbrészt minden gonoszságait. Adjunk pél
dául egy favágónak naponkint két váltó forintot, s lesz százezer 
favagó, lesz a favágóknak pénzök, de lesz vágott fa is elég; el
lenben ajándékozzunk azoknak, kiknek fát kellene vágni, naponkint 
két forintot: nem lesz favágó, nem lesz vágott fa s hihetőleg pén
zök sem lesz a megajándékozottaknak, de lesz annál több — go
noszság! Mig a néppel valamit s úgy tétethetünk, hogy az neki 
is nekünk is használhat, addig ez mindent, ha nem is tökéletesen, 
szolgáljon meg. De miért is adna a haza a parasztságnak legalább 
egymillió pgő fr. ingyen, miután az örülni fog, ha azt jutalmas 
munka fejében megkaphatja? Ne nézzük örökké a külföldet, ho
gyan cselekszik az, hanem kezdjünk már egyszer tulajdon szeme
ink világa után járn i; hiszen nemcsak egy utón boldogulhat az em
ber. Vagy csakugyan arra vagyunk kárhoztatva, hogy mindig, egész 
a világ végezetéig majmok maradjunk?

Fizessen tehát a nemesség, mennyit tetszik; de ez a pénz ne 
röpüljön ingyen a házipénztárba, hanem a nép szolgálja meg, és 
le lesz fizetve a háziadónak fele, de lesz a munkának is látszatja. 
B. falu például a két pénztárba 500 pft fizet, a hadiba hármat, a 
háziba kettőt; e kétszázból a földesurra 100 fr. esnék, s ha ő azt 
a háziadóba beküldené, valljon micsoda változást vennénk észre a 
faluban? Semmit. Ellenben ha a földesur a dologról mitsem tudó 
népnek azt mondaná: „fiaim ! nekem egy téglaszint s kemenczél keli 
csináltatnom; jöjjetek el napszámba segítségemre s én minden
napra mindegyikteknek 1 fr. 30 kr. v. fizetek.“ A 100 pftból 166 
napszám kerülne ; a nép örömest elmenne, a téglaszin fölépülne s a 
földesur végre azt mondaná, „fiaim! ime itt a 100 pfrt, de ha én 
köztetek elosztom, elköltitek s igy semmi látszatja nem lesz, ugyan
azért azt parancsolom, hogy a biró nyomban vigye be a háziadó
ba, s miután épen ötvenen vagytok , mindegyitek részéről két pgő 
fr. le lesz fizetve.“ így az adó is fizettetnék, téglaszin is lenne. A 
második évben ismét azt mondaná a földesur: „fiaim! ismét 166 
talléros napszámot adhatok, jöjjetek, vessetek vagy 75,000 téglát“. 
S a tégla elkészülne, az adó fizettetnék, a nép nem henyélne; s a 
75.000 téglából a földesur 25,000 magának tartana, 50.000 pe
dig a községnek egy fillér nélkül odaadna, s ebből egy derék tég
lából épült ház kerekednék s igy tovább, mig végre az egész falu 
csinos alakot öltene magára. De inkább három irtot fizessünk egy 
napszámért, hogysem a pénzt ingyen odaadjuk; mégis teremtünk 
valamit s a népen is segítünk. így nyerne a földesur is, a nép is, a 
haza is. Hogy a földesurnak is legyen egy kis haszna belőle, annyi
val szükségesebb, minél bizonyosabb , hogy egészen ingyen adózni 
nincs igen nagy kedve. Egyik faluban ezt, a másikban amazt le
hetne, a néppel tétetni, s csak azt kellene szem előtt tartani, hogy 
azon pénzt, mellyet a földesur e vagy ama falujától a házipénztárba 
fizetni tartoznék, ne más, hanem épen azon falu népe szolgálja meg, 
s mennyire lehet olly munkát tegyen érette, melly, a pénzen kivül, 
nemcsak a földesurnak, hanem az egész községnek is legalább idő
vel jól kamatozzon.

A nemesség adója csak igy boldogíthatja a hazát, csak igy 
használhat a népnek, de máskép nem.

K—u J.
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M ég valami a szatmári i£  pontról.
( Folytatás7)

Azon eszme, hogy a nemesség maga adóztathatja meg ma
gát, Magyarországban ujonszülött gyermek, ki (hála a gondvise
lésnek) sebesen látszik felserdülni, s habár előbb még vastag 
könyveknek kell pro et contra iraíniok s számtalan előmunkálatok
nak megtétetniök — mellyek közt csak a telekkönyveket és a sza
vazatképesség elrendszését említem — mégis utóbb aranygyümölcs 
várható.

Azon tagadhatlan bizonyosság, hogy társas életben közterhek 
is viselendők a társaság nyugalma- és diszlésének biztosítása vé
gett , nálunk átalányosan elismerve, s most csak az lehet a kér
dés, mikint és milly arányban járuljon a nemesség a közterhekhez. 
Több oldalról hallóm azon javaslatot érinteni, miszerint a paraszt
ságot továbbá is a hadiadóval kell megterhelni, a nemességet pe
dig segedelmezésre törvényesen kényszeríteni, hogy ebből egy or
szágos házipénztár alakíttassák, melly a csatornák, utak és az is
kola-ügy stb. javítására szolgáljon; én azonban megvallom, igény
telen nézeteim szerint e bánásmódot elégtelennek gondolom. Emel
kedett müipar csak kedvező külkereskedési közlekedéssel egybe
kapcsoltatva vezethet a kívánt czélhoz; az első az utóbbi nélkül 
agyrémnek látszik, s az utóbbit egészen kényünk szerint mintázni 
hatáskörünkön kívül van, s pedig egyedül csak a kereskedési köz
lekedésektől várhatunk boldogabb jövőt.

A világ minden hatalmasságainál, hol azok a geographiai ha
tárérintkezésen kívül semmi egyéb politikai kapcsolatban nem áll
nak, a kereskedési viszonyok olly egyezkedéseken alapulnak, mely- 
lyek a mindkét részrőli érdekeket egyensúlyban tartják. Minél in
kább kell monarchiában, hol több nemzetek ugyanazon szelíd kor
mány pálczája alatt egymást testvérileg ölelik, a viszonyos érde
keknek tekintetbe vétetniük?

Elvül állítván fel, hogy a vámügy megállapításának magasabb 
ipar lehetségét meg kell előznie, azon kívánságomat sem hall
gathatom el, Yajha édes hazám a kormánnyal egyelérve kereske
dési conjuncturáinkat, német testvéreink érdekeinek csonkítása 
nélkül, könnyebbségünkre módosítaná s a mostani vámjövedelem 
netaláni fogyatékát a körülmények s pontosan bebizonyított szük
ség szerint más módon helyreütné; mert csak igy és csak ekkor 
fog az országos házipénztár kívánt eredményeket nyújtani.

Közterhek a közbirtokok jövedelme, s mennyiből ez elegendő 
nem volna, adó által födöztetnek. Országban, minő Magyarország, 
hol a küzbirtok és a nemegyenes adó igen tetemes jövedelmet 
nyújtanak, ezen jövedelmet mindenek előtt pontosan kipuhatolni 
kellene, hogy az összes országos szükséggel egyensúlyba hozathas- 
sék. Ezen egyenlítés eredményéhez véleményem szerint minden 
uj intézet szükségét is hozzá kellene kapcsolni, s ezen költségnek 
részint méltányosság elveiből, részint, mivel a nemnemes osztály 
azt viselni nem képes, részint mivel a nemesség nagyobb birtok 
mellett abból nagyobb hasznot is húzna, a nemesség által bizto
síttatnia.

Természetes, hogy mindazt, mi jólétünk diszlésére okvetetle- 
nül szükséges, egyszerre eszközölni lehetetlen, minthogy vasutak, 
csatornák, iskolák stb. szóval a földmivelési állapotból a földmive- 
lés-iparibai átlépés több emberi kart, időt, anyagot és készpénzt 
igényel, mint mennyit Magyarszág e pillanatban nyújtani képes. 
Ennélfogva kívánnám, hogy országos szükségeink összege fölszá- 
mittassék, azoknak létesítésére bizonyos évsorra kiveltessék, mint

egy több évre szerkezten budgetnek alapul szolgáljon, melly bud- 
getet a nemesség biztosítsa. Hogy illy budget a kormány engedet
nie nélkül alig tervezhető, senki kétségbe nem vonhatja, mert csak 
a kormány közrehatása nyújthatja az erre szükséges adatokat or
szágos jövedelemről és országos szükségről.

Ama szelíd bánásmódot, amaz atyai gondoskodást, mellyet 
irántunk a kormány naponkint bizonyít, egészen mellőzve, s a tár
gyat a legszűkebb önzés álláspontjából tekintve, azon meggyőződést 
nem lehet ki nem mondanom, hogy a kormány, mellynek java a tar
tományok javától függ, olly termékeny országnak, minő a Magyar
hon, jólétét elősegítené , ha neki erre a szükséges módok ajánltat- 
nak, — s fölébred bennem azon reményteljes bizodalom, hogy a 
kormány — ha Magyarország bizodalmasan szót emel annak kije
lentésére, — az akadályokat, mellyek eddig a kereskedést bi
lincselve tárták, lehetőségig elhárítani s a statusjövedelmeknek eb
ből eredő fogyatékát pótolni komolyan el van tökélve; nem ké- 
sendik bizodalmát bizodalommal viszonozni s mindent elkövetni 
iparunknak, melly tői egyedül függ jövendő jólétünk, egész terjedel- 
mébeni erőteljes gyámolitására és emelésére.

AH. A c z é h e k  e l t ö r l é s e .  E tárgyat itt még egyszer ter
jedelmesen megvitatni, annyi volna mini az olvasó közönséget un
tatni akarni; minthogy épen e lapban az imint lefolyt év végén 
ezen tárgy kimeritőleg tagialtatott.

Legyen tehát ezúttal elég azon óhajtásomat nyilatkoztatnom, hogy 
a czéhek — mellyeket én mint a czéhbeli osztá yok erkölcsisége 
fölötti ellenőrködéseket s következőleg mint az erkölcsiségre ügye
lő hatóságok segedelmét tekintek, — ugyané dolgozó osztálybeli 
betegek és szerencsétlenek támaszául, továbbá is föntartassanak. 
Természetes, hogy itt csak azon eredeti erkölcsös alkotmányu czé- 
heket értem, mellyek a pénzvágy szülte kinövéseket, mint az ipar 
fejlődését mindenesetre akadályozókat, magok roszalják s kárhoz
tatják.

A munkásság általában nem erénye a magyarnak, ki tán inkább 
restségről s indolentiáról vádoltathalnék; s azért valóban lényeges
nek látom, hogy az egyes munkaszeretőknek azon módok, mellyek 
által családjaikat eltartani képesek, inkább kiterjesztessenek mint
sem korlátoltassanak. Minthogy pedig nem az eredeti czéhszerke- 
zet oka a létező roszaknak, hanem e nemes szerkezetet undokitó 
visszaélések, az alacson pénzvágy és egyedáruságrai hajlam szen- 
nyeszték be azt, és csak háríttassanak el egyszer a lakomák és 
költségek, csak szabadalmaztassanak a kontárok, kedvük szerint — 
habár csak önszemélvökre nézve is akármelly helyen akadály 
nélkül űzhetni mesterségüket, miszerint az> egész, eredeti szer
kezetébe visszahozatnék: —  s bizonyára nem lesz többé szükség a 
nemesen gyümölcsöző fát nehány férges gyümölcsért gyökerestül 
kiirtani.

A^égezelül még szükségesnek tartom azon czéhekről szólni, 
mellyek a közönséget élelemszerekkel látják el, mint p. a mészáro
sok , kenyérsütők stb.

Ezen czéhek szolgáltatják az első szükségű czikkeket, és a 
hatóságok alig képesek mindazon panaszokat, mellyek gyakran 
nyilvános lapokban olvashatók, orvosolni. Milly nehéz volna a föl— 
ügyelés és mindezen panaszok orvoslása, ha azon kevesek helyett, 
kik most a közönséget ellátják, minden egyes önkénye s tetszése 
szerint árulná ezen kellékeket? és nem lehetne-e méltán tartani 
attól, hogy a szegényebb osztály az egészségnek kártékony ele
dellel a pénzvágy rovására életét rövidíteni fogná? A tehetős- és 
értelmesek kétség kivül a húst és kenyeret ott fognák magoknak 
megszerezni, hol tudják, hogy a legjobbat és a legigazabb mértéket 
találják; ellenben a szegény, ki a romlott étek következményét 
alig ismeri és foghatja fel , bizonyosan megelégedendnék a félárú
val de félig romlottal. E szerint a fenemlitettekből nem következ
tethetvén azt, hogy minden czéhegyesület egy csapással megsem- 
mítendő, nekem úgy látszik egyszersmind, hogy mindazon czéhek 
fentartása, mellyek az első szükségű kelméket nyújtják, az egész
ségi rendtartás elveiből mellőzhetlen.

(Folytatása következikJ

P ozs onyban .
Alapítá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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A  köznép neveltetésének akadályai s 
ezeknek elhárítása.

vV nevelés olly tárgy, mellyről, mig czélt nem értünk, nem 
mondhatni, hogy eleget irtunk és szóltunk. Midőn a nevelési eszme 
megpendittctelt, olly hév és tűz mutatkozott a tárgy érdemében, 
hogy dús eredményekről kétkednünk is alig lehetett. A megyék te
reméi lelkesülve voltak; össze vissza volt hordva szokás szerint jó, 
rósz, czélszerű, fonák egy halomba, a mint vagy tárgyismerők szól
tak , vagy pedig ollyanok, kik Gellert szarkájakint szónoklatra ér
zik magokat hivatva, kik a gyűlést veszve hinnék, ha saját hang
jaikban nem gyönyörködhetnének. — A folyóiratok hasábjai is 
szinte nevelési értekezésekkel teltek el. Sőt még a közbeszédek 
jelszava is a nevelés volt. Azonban az első hév itt is megtikkadt, s 
a lobogó tűz parázszsá hamvadt, mellyről még is feltehetjük, [hogy 
hamvaiban elfojtatni nem fog.

Az ország mivelődni akar; ez általános czél, melly a jövő 
boldogság talpkövének tekintetik. A műveltség csak nevelés által 
érhető el. E hiány naponkint érezhetőbb. Kell tehát e tárgyban 
előbbre haladnunk, ha csak apalhiába nem akarunk esni; ez pedig 
a mozgalmak korában lehetetlen. Minden nemzet mozog körültünk 
s akarva nem akarva vele sodor. Elszigetelni magunkat a korszel
lem ellen épen olly kevéssé lehet, milly kevéssé lehetett a cholerát 
cordonok által gátolni. A teendők kora reánk viradt; nagynak ki
csinynek egyaránt mozogni kell, s fáradozásainknak gyümölcsét az 
idő megtermendi. Igen, az idő: mert azon igen vérmes kívánsá
gunk, hogy hol ma vetünk, ott holnap már arathassunk is, nem tel— 
jesülend. Segítsünk az első szükségen, intézzük kellékeinket az ál
talános műveltség főtervéhez, keressük ki az akadályokat, hárítsuk 
el azokat, s annak utána tegyünk, mi tehetségünkben áll. — Én je
len czikkemben a falusi köznép neveltetésének főbb akadályait kí
vántam csak kiemelni és véleményemet azok elhárításának módjá
ról közleni.

Ha falusi iskoláink számát hitelesen adhatnám, úgy hiszem, 
számra bármellyik európai statussal megmérkőzhetnénk, (?} mert 
alig van egy kissé nagyobb helység, mellynek saját tanítómestere 
ne volna. S mégis minő ellentét! Hányán vannak egy helységben, 
kik csak olvasni is tudnak, elhallgatván az egyéb tudnivalókat? A 
helységek ugyan tartanak mestert, kinek tanító, jegyző és ha
rangozó a neve, de úgy látszik, inkább tartják őtet a két utolsó szol
gálatért, mint sem az elsőért. Elismert dolog, hogy a falubeliek 
csak igen gyéren küldik gyermekeiket az iskolába. Sokan ugyan 
hanyagságból, „minek járassam iskolába a gyermeket, engem se 
járattak, mégis felnőttem, egészséges ember vagyok, s annyit csak 
tudok, mennyi nekem szükséges“ igy vélekedik a gazda, s magára 
hagyja a gyermeket. Mások nem küldik, mert a gyermekek ruhát
lanok , a tanítónak kántorpénzt kell fizetni, könyvet venni, mit ők, 
a nagy szegénység miatt, magok megerőtétése nélkül nem tehetnek, 
pedig megerőtetni magát senki sem szereti. A lelkészek minden 
iskolai esztendő kezdetén, sőt máskor is, több Ízben serkentgetik a 
szülőket, de mire mehetnek ? Legfölebb a rra , hogy a téli hónapok
ban bejárnak tán a ruhásabb gyermekekbe alig lesz kikelet, rend
re maradoznak; egyiknek libát, másiknak marhát, sertvést kell

őrizni, kis gyermeket ringatni. így múlik három négy tél. Mit a 
gyermek egyik télen tanult, azt nyáron elfelejti, jövő télen újra 
kezdi, egykissé ugyan többre megy, ismét közbejön a tanultat fe
lejtető nyár, még egy tél, s a mit ekkor meg nem tanult, továbbra 
nem igen számolhat, mert azalatt a gyermek is 10 , I I  esztendős 
le tt, s ekkor már huzamosan a házi és külső foglalatosság mellett 
kell neki lennie. —  Ebben áll országszerte nagyobbrészt az is
koláztatás.

A hanyagság s szegénységhez járul, hogy sok helyen rendes 
iskolaház nincsen. Láttam több Ízben, hogy ugyanazon szoba, 
mellyben a tanító egész családjával lakott, egyszersmind iskolául 
is szolgált. Rokkapörgés, gyereksirás, tyúkok éneke, jövők s me
nők zaja mennyi időt vesznek el, s milly zavart okoznak a tanulás 
figyelmében! S ezt tapasztalnom lehetett nemcsak a szegény adó
zóknál, hanem több nemes helységekben is , hol aránylag mindig 
több szükséget láttam, mint a csupa jobbágyok közölt.

Tegyük fel azonban, hogy a szülők készek gyermekeiket egy 
czélszerün épített iskolaházba rendesen elküldeni tanulásra; vall
jon akadunk-e sok tanítókra, kik tanítási kötelességeiknek megfe
lelni képesek volnának? Jó tehetségű, szorgalmas, kiképzett mes
tereket ritkaság volt eddig találni. De ki is adhatta volna magát jó» 
szívvel egy olly szolgálatra, melly emberét rosszul tartja, s gyak
ran még az élet legfőbb szükségeit is alig pótolja? Előttem fek
szik egy illy szerencsétlen iskolamesternek évi jövedelme, kinek 
télen 24 gyermek járt keze alá. Ez egyszersmind jegyző is, ha
rangozd is volt. A helység fizetett neki a mesteri szolgálatért 4 fr. 
15 krt, a jegyzőségért 5 frtot, az iskolába járó gyermekektől — 
fejenként 36 krjával — 14 fr. 24 krt, stólája mehetett 3 frtra. S 
igy az egész pénzbeli fizetés tett 27 fr. 39 krt. váltó pénzben. Ka
pott ezen fölül 8 pozs. mérő rozsot, 32 kis szekér fát, egy hold föl
det őszi, egy holdat pedig tavaszi alá, mellyet a helység csak egy
szer szántott, a többi munkát magának kellett a mesternek végezni. 
És ez volt a mesternek egy kis közönséges faluból egész évi jö
vedelme. Hasonlókat kisebb nagyobb [különbséggel sokat lehetne 
itt felsorolni.

A múlt évben szedte be a győri iskolai kerület főigazgatója 
minden kerületéhez tartozó mesterek jövedelmének lajstromát. Igen 
érdekes volna, ha ezek statistikai tabellákban közöltetnének, sőt 
ezekre most a teendők korszakában szükségünk is volna. Bezzeg 
látnok itt, milly silány jövedelem mellett kell tengődniük az iskola- 
mestereknek! — És mindemellett bár biztosítva volna kenyerök! 
Sok helyen azonban minden évben újra fogadtatnak fel, mint a 
pásztorok, s ennek meg kell lennie, habár az előbbi megmaradna 
i s ; mert illyenkor egy kis ivás szokott történni az újra felfogadott 
mester rovására. E nemzeti szokást pedig kiküszöbölni, már csak 
az usus tekintetéből is kár volna! Ez leginkább ott szokott meg
történni, hol a község, minden egyéb befolyás nélkül, maga fogadja 
fel a mestert, kiben legszebb s legkeresettebb tulajdonnak tekintetik 
a stentori hang éneklésközben. Milly büszke akkor a helység , ha 
neki jutott a szerencse a legharsányabb torkú kántort bírhatni, s ha 
kántorának búcsúztató szava a körülfekvő helységeknek légmérőül 
szolgál, mint a harangok hangja. „Megváltozik az idő, azt monda 
fülem hallottára egy gy— ti lakos, mert a rm— i mester búcsúztató
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szavát jól ide h a llo ttu k p e d ig  Gy— majd 3/i óra távolságra fek
szik RM-tól. — Sok helyen azonban a helység nem változtathat 
önkénye szerint a mesteren , mert ennek félfogadásában a földes- 
urnák s az illető lelkésznek is van befolyásuk, de a kenyér még 
ezáltal sincs biztosítva, sőt némi tekintetben nehezedik; mert a 
mesternek magát mindannyi felekhez alkalmaztatni, kivált olly kö
rülményekben, midőn a felek közt tán súrlódások is léteznek, való
ban olly szorongatás, mellyen ő alig bújhat keresztül. — Ezenkívül 
sem helyeselhető némelly lelkészeknek igen helytelen bitorlásuk, 
kik a mestert minden aljas szolgálatokra szeretik alkalmazni, ez
által csorbítván tekintetűket, s elfogván tőlök az iskolára s házi 
foglalatosságaira szükségkép fordítandó időt; valamint azt sem 
lehet helybenhagyni, ha egy kis jutalmazás fejében a gazdatisztek 
őket irás és számvetési munkákkal idönkint annyira terhelik, hogy 
ezáltal saját kötelességeiket sem képesek rendesen elvégezni. Szó
val, mellőzni kell mindent, miáltal a tanításra rendelt egyén köré
ben gátoltatik. Más részről azonban a mestereknek sem kellene 
elvetni magokat, s tekintetűket egy pillanatnyi népkegyért veszé
lyeztetni, a köznéppel a csapszékeken boros kancsók közt bölcsel- 
kedni s bajazzoféle fintorgatásokkal és bohózatokkal mulatságot 
szerezni. Ez csökkenti tekintetüket, s előbb utóbb megvettetést 
szül, mi azután kenyerüket is veszélyezteti.

Lássuk már most az iskolák belső elrendezését. Egyebet mel
lőzve, csak a tanítás tárgyait kívánom megemlíteni. Tanittatik kö
zönségesen olvasás, irás, számvetés, hittudomány s bibliai történet. 
Az olvasás tanulásánál egyforma könyveket kellene használni; mert 
minő vesződséggel, milly tétovázva halad a tanítás, midőn a gyer
mekek mindenféle zavart könyvekből tanulják az olvasást. —  Az 
irás jóformán csak a betűk másolatában áll. Milly szükséges volna 
az orthographia s egy kis stylistica; de erre még mestereinknek 
nagyobb része sem érett meg, pedig mit használ a betűk formálása, 
ha azok gondolataink kifejezésére nem szolgálnak. — A számvetés, 
az életnek és gazdálkodásnak ezen mindennapi kelléke, csakugyan 
több figyelmet érdemelne, mintsem a mennyi iskoláinkban közön
ségesen reá fordittatik. A német mesterek itt kivételkép dicséretet 
érdemelnek; de annál nagyobb a tudatlanság és hanyagság a ma
gyar mesterek közt; s általában mondhatni, ezen igen szükséges 
tudomány igen rósz lábon áll nálunk még a diák iskolákban i s , hol 
magok a professorok is csak úgy tekintik mint mellékes tárgyat, 
készület és gyakorlás nélkül adják ütve vétve a tanítást. — Van
nak az említetteken kívül más tárgyak i s , mellyek ittott taníttatni 
szoktak, földleírás, történet, természettudomány, azonban úgy a 
mint előadatnak, valeant quantum valere possunt. Én nem ismerek 
a tudás ezen ágaiban czélszerű könyveket, mondja bár és recense- 
álja az eddig megjelenteket akárki. Annyi azonban igaz, hogy jobb 
valami, mint semmi.

A könyvekről szükséges még megemlítenünk, hogy igen kívá
natos volna, ha iskolai könyveink a lehető legolcsóbb áron adatná
nak. Az egyetem budai könyvnyomó-intézete szolgáltatja azokat 
kiváltságos joggal, s mivel kötetlenül adatnak olt el, mennyire 
megdrágulnak, mig a pnvilegiált könyvárosok állal a nép kezébe 
jönnek. A m. gazd. egyesület 10 ives naptárát borítékban 6 kron 
adja, az egyetem intézete 7 ives bibliai történetét 12 kron adja 
kötetlenül,melly bekötve a vásárokon szinte 20 kron kél.

Ennyit röviden a nevelés akadályairól. Hogy ezek akadályok, 
azt, úgy hiszem, senki sem tagadja; de hogyan kelljen azokat elhá- 
ritni, az nem áll egyesek hatalmában: azonban véleményt adni van 
joga kinekkinek. Akadályt találni nem nehéz, mert ekkor csak a 
készt bíráljuk; de akadályt háritni, ide már erőfeszítés kívántatik, 
s a mi több, némelly akadályokat még a legtehetősb s legbuzgobb

hazafiak sem képesek magok elháritni. Igénytelen véleményem te
hát inkább csak azt tárgvazza: valljon lehetséges-e az akadályokat 
elháritni, és hogyan?

A gyermekek iskoláztatása. Hanyagság és szegénység okozza 
többnyire, hogy a gyermekek az iskolai tanítástól elmaradnak. E 
hanyagság ellen több nemes megyék hoztak üdvös határozatokat, 
mellyek szerint állalányos kötelességgé válnék, minden gyermeket 
6— 12 éves koráig iskolába küldeni. Ki szólhatna illy üdvös ha
tározatok felől a dicséretnél egyebet? Azonban elég, hogy hatá
rozva s körlevelekben a helységeknek tudtokra volt adva; az, hogy 
teljesedik-e vagy sem , nem a határozók gondja; ők legalább fele
lőssé senkit sem tesznek, vagy jobban mondva, a határozatnak 
semmi érvényes és erőteljes sanctiót nem adnak. Szalmalüz, czifra 
szó halárzott; de lelkes kebel, szilárd akarat hibázott, s azért a ha
tározat csak papiroson maradt. Ha a nemes megyék ezen üdvös 
végzésüket tettleg is sürgetnék, s majd szép szó, majd erőszak 
által a népet annak teljesítésére szorítanák is, segítve lenne a ha
nyagságon , s a gyermekek nagyobb része iskolai oktatást nyerne. 
—  A szegénységen nehezebb segítni, mert itt, ha a biró egyik 
kezében a parancsoló pálczát tartja, szükséges, hogy másik kezé
vel segedelmet nyújtson, de ezt csak nem kívánhatni feltétlenül 
egyes emberektől, hanem általanyos segítségnek kell jönni. Némelly 
megyei hatóságok eziránt is kezdtek intézkedni, adót, iskalaadót 
határoztak. Mennyire állhat egy megyének hatalmában akármi czim 
alatt rendes adót vetni a keblebeliekre; ez nem olly bonyolódott 
gordiusi csomó, mellyet felbontani nehéz volna. Ezen kérdés azon
ban az adóügyhöz tartozik, s ott elég bőven tárgyaltathatik. —

Érintetlenül nem hagyhatom a némelly körökben terjedező, de 
látszólag szűnni kezdő nézetet. A papság részint gyanusitgatások, 
részint előítéletek által hitelét veszté bizonyos körökben. De a né
zetek különböznek. Fontolgassuk azonban az ügyet bármifelől, je
len körülményeink közt kevesebb költséggel ügyesebb kezekre nem 
bizhatni a felsőbb iskolákat, mint a tanító szerzetes rendekre. Csak 
az volna kívánatos, hogy minden tanító tag egy vegyes biztosság 
előtt magát tehetsége s egyéb tulajdonai felől hivatalára alkalmas
nak mutassa, és mint rendes tanító ne függjön egyedül főnöke ön
kényétől s néha annak elfogult nézelitől. Ezáltal megkevesebbed- 
nék a dilettáns professorok száma, és lennének rendes tanítók; 
megszűnnék a vád , mintha a nevelés csak a szerzet belátására vol
na bízva. A tanítási rendszer ha hiányos, ez nem a szerzetes ta
nítók hibája, s ezen segiteni nincs is hatalmukban. — A mi pedig 
a falusi iskolákat illeti, itt nem hogy kizárni kellene a papokat, sőt 
inkább sürgetni és ösztönözni kellene őket. Mert kire lehessen hát 
bízni a népnevelési?

Az iskolaházak czélszerű építése , belrendezése , úgy szinte a 
tanítók fizetésének jobbítása pénzt igényel. Mikép kíván a haza 
ezen közügyre pénzt előteremteni, azt a szükség és jövendő fog
ják elhatározni. Most ezerfelé ágoznak a vélemények, de remény
lenünk lehet és szabad, hogy tán majd a jövő országgyűlésen erről 
is rendelkezendik egy kis §. Addig mit is használ ott építési terve
ket csinálni, hol pénz nincsen? Mit segít a dolgon, ha kimondjuk, 
mennyi jövedelem kellene egy iskolamesternek, hogy hivatalából 
becsületesen megélhessen, s pénzt neki nem adunk ? Azért elmel
lőzvén ezeket, rendén van a tanítók kiképzéséről szólni. — Néhány 
lelkesebb püspökök, kik nem elégedtek meg azzal, hogy megyéjök 
papságának csak körleveleket küldjenek, mellyre egy iv papirost 
áldoztak, hanem szükségesnek látták , hogy a ki czélt akar érni, 
annak a módokhoz is kell nyúlnia; ezek magas hivatásuknál fogva 
a kereszténység ügyét leikökön viselvén, tanítókat képző intézete
ket, praeparandiákat állítottak, mellyekre elég bőkezüleg adakoz-
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tak, s a főpásztorok példáját hason bőkezűséggel követték a káp
talanbeliek is. Ezen intézeteknek már eddig is, noha még csak kez
detben vannak, sokat köszönhetni. De maga a kormány is, melly 
a józan haladást lárma nélkül pártolja, az olly intézetek kellékeit 
belátta, magas figyelmére méltatta és meghatározta, hogy öt prae- 
parandia létesitessék az ország külön részeiben. Ezektől, ha majd 
működni kezdenek, elég üdvös eredményeket várhatni. —

Ha ekkép kiképezett mestereink lesznek, arra keilend legin
kább ügyelni, hogy tanítói foglalatosságaikban ne zavartassanak. 
Mindaddig pedig, mig népesebb helységeinkben, mellyek 1000 
lelken fülül számlálnak, a tanítói és jegyzői hivatal együtt járand, 
alig felelhet meg ugyanazon egyén tökéletesen tanítói hivatalának. 
Kívánatos tehát, hogy a nagyobb helységekben eziránt minél előbb 
intézkedések történjenek. A kisebb helységekben a nép kíméleté
nek tekintetéből is elviselhető mindkét hivatal, mivel itt a jegy- 
zőség kevesebb időt vesz el. — Vannak, kik a harangozást is 
majd elviselhetlen tehernek nézik. Ez véleményem szerint épen 
nem akadály, én legalább nem tudom átlátni, miben gátolná a mes
tert, ha a szokott időkben imádságra s rendesen tartott isteni szol
gálatra egy kis időig a harangot huzza, vagy huzalja. Igaz hogy a 
hol felhő elébe kell neki harangozni, bajba keveredhetik, ha a jég 
megcsapná a határt, de úgy hiszem, mindig közelebb jövünk azon 
időponthoz, mellyben a köznép is kibontakozik babonás vélemé
nyeiből. Csak 25— 30 esztendő alatt is mennyi babona szűnt meg. 
Remélhető, hogy a lelkészek buzgósága s jobb tanítás mellett a 
köznép is természetesb gondolkozásmódot veend fe l, a midőn az
után a felhőt kergető harangozások is megszűnnek; hiszen most is 
vannak vidékek, hol a harangoknak illy erőt a köznép nem tulajdonit.

Nagyobb dolog kenyerük biztosítása. A mesterek félfoga
dásában és elbocsátásában jónak találnám, ha addig is, mig ők egy 
összefüggő testületet képezendnek, bizonyos rendszer állapíttatnék 
meg. Jó volna tán a megürült helyre csődületet hirdetni, mellynél 
a helybeli előljárok, uradalmi személyek, megyei járásbeli tisztvi
selők , az illető lelkész és esperes jelen volnának, kik a Csődülő 
egyéneket vizsgálat alá vevén, ezekben csak olly tulajdonokat ke
resnének, mellyek a népnevelésre s az egyházi szolgálatra alkal
mas voltokat igazolnák. Az ekkép felfogadott egyént egyik rész se 
mozdíthatná el önkénye szerint hivatalától, mig eziránt czélszerübb 
intézkedések történnének; szinte az ötét felfogadó biztosság előtt 
vizsgáltatnék meg a bevádlott mesternek ügye, és csak botrányos 
tettei, hivatalbeli hanyagsága s tehetetlensége miatt fosztathatnék 
meg mindannyi megbízottak egyezésével.

A mi a tanítás tárgyait illeti: első tezmészetesen az olvasás; 
ezt azonban nem csak könyvekből kellene gyakorolni, hanem kü
lönféle írásokból is. — Az írás necsak a betűk formálásában álljon, 
hanem tanittassék orthographia szerint, egyszersmind egy kis sty- 
listica i s , miszerint ha már írni tud a közember, legalább tudand- 
ja majd gondolatait is bizonyos formába önteni. —  A számvetésre 
nagyobb gond legyen, hogy ebben a lehetőségig kiképeztessenek a 
gyermekek. — A vallási tárgyak magyarázata necsak egyedül a 
lelkész gondja legyen, hanem értse azt a tanító i s , mert a lelké
szek gyakran, kivált messzebb eső fiókhelységekben, csak ritkábban 
látogathatják az iskolákat. Ezen tárgyakkal azonban a tanítást be
fejezni még épen nem kellene. Mindenek előtt szükséges volna a 
növendékeket a hasznos földművelésre oktatni, legkivált azon ter- 
mesztmények művelésére, mellyeket ők nem ismernek, holott 
tán épen azon termesztmények fizetnék meg utóbbi fáradságaikat 
legnagyobb sikerrel. Szükséges volna őket oktatni a gyümülcs- 
és selyemtenyésztésre s más iparágokra, egy kis baromorvos
lásra, az úrbéri törvényekre. — Mert mit akarunk a népnevelés

által elérni? Philosophusokat, természetbúvárokat, tudós utazókat, 
kalandorokat nem akarunk belőlök képezni, azt sem kívánja senki, 
hogy henye újságolvasókká váljanak, kik a franczia és angol ca- 
binetek működéseivel bíbelődjenek, hanem azt szeretnök, ha a 
durva babonás emberek jámbor és világos eszű keresztényekké 
válnának, azt szeretnök, ha a zsíros kalapot, rongyos szűrt, bocs- 
kort tiszta kalappal, posztóköpönyeggel, dolmánnyal, nadrággal, 

.csizmával cserélné fel szegény népünk; azt szeretnök, ha fonott, 
füstös, pozdorjás kunyhóját, mellyet a szél és nap ellen egy fa 
sem tart árnyékban, csinos, téglából épült, kürtővel ellátott ház 
váltaná fel, mellynek tájékát nemesített gyümölcsfák kellemesíte- 
nék; azt szeretnök, ha görhes, kenderhámba fogott lovai és fakó 
szekere helyett jól vasalt szekérbe, erős bőrszerszámba fogott de
rék lovakkal hajtatna ki udvarából; azt szeretnök, ha jobbágyaink 
a koplalást csak akkor ismernék, midőn buzgóságból böjtölnének, 
egyébkor pedig jó kenyerük és húsok is elég volna; azt szeret
nök, ha hólyagerszény helyett, mellyben a réz kongó között csak 
itt ott fejérlik néha néha egy pár húszasba, bankjegyes tárczákat 
hordoznának, s az ezüst pénznek kivarrott tüszőket viselnének 
derekukon —- vagy is más szóval, azt szeretnök, ha a köznép jó 
karba lenne helyeztetve. Ezt pedig csak oktatás, czélszerü gaz
dálkodás , szorgalmas földmivelés és ipar által lehet elérni; erre 
tehát a népet vezetni és erőtetni is kell. De most még igen sze
gény a mi köznépünk, és sem mód sem alkalom nem adatott neki, 
hogy abból maga szerint kivergődhessék.

Ezen az életre annyira szükséges tudományokon kívül lehet
ne földleírás-, történet-, természet- s más efféle ismereteket ter
jesztő s értelmet élesítő tudományokra is tanítania nevendékeket, 
csakhogy ezen ismertetésekben egyedül a practicus oldalt kellene 
szemügyre venni, s a könyveket a nép kellékeihez alkalmasabb 
rendszerbe alakítni. Az a feszes tudományos rendszer annak való 
inkább, ki a tudománynak ama részében tökéletesítni akarja ma
gát; köznépünknek elég, ha azokat megismertetjük vele, mely- 
lyek érdekében jobban feküsznek. A parasztot hiszen úgy sem 
akarjuk az eke mellől elvonni és könyvtárakba vagy gyűjtemé
nyekbe vinni, ez nem az ő rendeltetése. Elismerem, hogy ezen 
tudományoknak is , ha czélszerün adatnak elő, üdvös befolyásuk 
lehet a nép practicus életére, de attól tartok, ha sokat akarunk, 
majd igen keveset teszünk; jobb csak bizonyos fokonkinti haladást 
tartanunk, sokkal többre megyünk. —  Még egy pár jegyzést a 
könyvekről szükség megemlíteni. Adjunk mindenek előtt jó és 
olcsó könyveket. A jó könyvek szerzőjét jutalmazzuk meg, hogy 
ne szoruljon a nép garasaira, a könyvnyomókat- és kötőket kár
mentesítsük , hogy ne kelljen nekik bizonytalan kamat fejében a 
könyveket drágítani.

Eddig a tanulásnak észlképező, anyagi hasznot hajló tárgyai
ról szólottám; nem lenne tán hálátlan fáradozás, ha az érzés kifejté
sének műszereit is figyelemre méltatnék. Egyik hathatós műszer
nek tekinthetjük a hangászatot. Igen jó és czélszerü lenne, ha 
iskoláinkban a szünórákban hangászatra is oktattatnának nevendé- 
keink. Ezt ugyan általányosan minden gyermekre kiterjeszteni ne
héz lenne, de legalább nehányat folyvást lehetne gyakorolni. A 
gyermekek ezt kedves mulatságnak veszik, örömest tanulják, és 
szinte komoly büszkeséggel hordozzák hangszereiket. Ezáltal 
az egyházi énekek is bizonyos kellemet nyernének; mert csak ne
hány hangász éneke is képes a kicsapongó, durva, vagy félénken 
kiejtett hamis hangokat rendezni; a tiszta és szabatos hangokra a 
többi nép is ügyel. Avagy ki tagadhatja, hogy gyakran egy jó dis— 
cantista egész énekes kart, valamint egy jó violinista egész han- 
gászkart rendben tart, még a középszerű énekes vagy hangász is
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könyebben működik, tactust tart, mert a jóra ügyel, holott a nélkül 
csak zavarognának. — De maga a nép mulatsága is lassankint iz- 
letesebb lenne; a nép pedig nemcsak dolgozni, hanem mulatni is 
szeret annak idejében. Nem tennénk azért haszontalan fáradozást 
és áldozatot, ha a köznép mulatságaira is kiterjedne figyelmünk. A 
hangászat általányos gyakorlásától semmi rosszat, jót eleget várhat
nánk, Ám de ugyan megkivántatnék, hogy tanítóink is rendes és 
gyakorlott hangászok legyenek, mire eddig kevés ügyelet volt. 
Mestereinknek nagyobb része a kótát sem ismeri, jóllehet a han
gászat egyik mindennapi foglalatosságuk, legalább az orgonán ne- 
kiek játszani kell. De minő játék! A tiz ujjak eleget billegnek, de 
nem találnak a hangegyező billentyűkre, — a ferde, hamis, zavart 
fogásokat ordítással kell letorkolni. 0  mennyire emeli ezen mu
zsikás lárma az ájtatos hallgatók lelkeit! Ebben nem sok mentséget 
találok. Mindennapi foglalatosság, a hivatalnak egyik főrésze, melly- 
ben természeti ösztön szerint is tökéletesedni kellene. Valóban 
nagy gondatlanság s meglehetős orczátlanság kívántatik arra, hogy 
valaki egy tarka vegyület s egész néptömeg előtt fellépjen, tudat
lanságát dobra, vagy akarom mondani orgonára ütvén. Nyújtsunk 
alkalmat az ifjú tanitósegédeknek magok kiképezésére, s kivántas- 
sék meg minden mesterben, hogy legalább, ha egyebet nem, orgo
náját rendesen és hangjegyek szerint játsza.

Ezen észrevételek és vélemények csak figyelmeztető szózat 
gyanánt szolgálnak; a cselekvés a hatalmasokat illeti, ő nekik adatott 
az igét létre hozni. Hogy szükségünk van, azt érezzük, segítségért 
kiáltunk, segítségért az emberiség és haza nevében. Hasonlatos
sággal fejezem be értekezésemet. Ha egy helység határában, 
mellynek közbirtokos urak a tulajdonosai, valamelly tágos műve
letlen tér léteznék, mellynek bő tenyészetü tulajdonát a buján termő 
dudva, gaz és bojtorján eléggé mutatná, s a tulajdonos urak egy 
kissé eszmélve azon ötletre jönnének, hogy a kietlen tért közösen 
egy ízletes kertté alakítsák, melly teremjen is és kedvderülésre 
is szolgáljon, sőt még tervrajzokat is készitnének, de se pénzt se 
munkát nem adnának; nemde a tér csak úgy maradna a mint 
volt, maga szerint hasznos és kellemes kertté át nem alakulna, sőt 
mindinkább durvább szint öltene magára? így vagyunk hazánkkal 
is. A természet megáldotta földét és emberét minden jóra fogé
kony hajlamakkal és tulajdonokkal; a föld és emberek urain múlik 
hát csak el, ha áldott hazánk a tövis- és bojtorjánból nem tud ki
tisztulni , s édenné, hasznos és kellemes édenné át nem alakul.

Barchy.

H5ég valami a szatmári 19 pontról.
( Folytatás.)

VIII. N é p n e v e l é s .  A bölcsnek és tudósnak azon érzete s 
megismerése, hogy ő ámbár sokat, de koránsem tud mindent, vé
leményem szerint tetőpontja a tudásnak s valódi ismertető jele a 
művelt nevelésű embernek; ellenben elégteleneknek látszanak ne
kem a nevelés éredményei ott, hol olly emberek, kik a „Quae ma- 
ribustt-on kívül egyebet nem olvastak, a statustan fölött, ollyanok 
pedig, kik adóssági kötelezvényeken kívül mitsem Írtak, a vallás 
és más fontos életkérdések fölött nemcsak határozottan Ítélni me
részkednek , hanem nézeteiket minden áron egyedül üdvezitőknek 
elismertetni kívánják. Hol száz- meg százan hazafiui czélul tüzék ki, 
magas állású statustiszteket gyanúsokká, a vallást gyűlöletessé ten
ni, hol az egyházi és világi felsőbbségtőli függés terhesnek tartatik

s rendőrségi eljárás pofoncsapásokkal fogadtatik, ott kétségkívül a 
nevelés tárgyában még elég kívánandó marad.

A világ színpadján, hol a szerepek olly különfélekép osztvák 
e l , s mégis mindenki a maga hatáskörében az egészre hatni köte
les , az ehhez vezető előismeretek természetesen szintolly különfé
lék. Egy a mathesist tanulja, más a jogot, más a vegytanra adja ma
gát, más ismét a statustudományra, s mindenik szakban magas fokra 
emelkedhetik a szorgalom, a nélkül hogy a többi tudományokat 
mind kimerítené; egyedül tiszta erkölcstan az, mi minden osztály
nak, minden egyesnek mellőzhetlen; a tiszta erkölcs az, mi a fele
barátot tisztelni, szeretni s neki használni tanít; és hol ama meg
győződés, hogy az embertársnak javára lenni kötelesség, erős gyö
keret vetett, onnan nincs messze azon következtetés, hogy cselek
ményeit a közjónak alá kell rendelnie; melly meggyőződésből a 
törvények szükségessége s azon meggyőződés, hogy a törvénye
ket tisztelni s fentartani, azoknak kezelőit pedig méltányolni kell, 
magától foly.

Ezer meg ezer ember születik az országban s mint aggastyán 
temettetikel, anélkül hogy az erköcstanról legtávolabbi fogalmakkal 
is birt volna; s magamnak is igen gyakran volt alkalmam meggyő
ződni, hogy a tolvajságban marasztaltak, midőn a lopás csak éle
lemtárgyakra terjedt k i , azon meggyőződés nélkül, hogy meglopott 
embertársaikon jogtalanságot követtek e l , a szenvedett büntetést 
csak az elöljáróság önkényének és halalmaskodásának tulajdoní
tották. Tehát a tiszta erkölcstan az, minek terjesztése diaijában, 
különösen pedig a szegény s legszámosabb osztálynál minden más 
tervezett reformok fölött elsőbbséget érdemel. Tagad'natlan, hogy 
egy évtized óta nagyszámú népiskolák keletkeztek; de miből áll 
azokban az oktatás ? A káté, a nélkül hogy értetnék, szorul szóra 
tanullatik, hebegve olvasni és épen olvasható betűket mázolni ok- 
tattatik •— s ezzel vége az oktatásnak, melly illyformán az igaz 
iránytól igen is távol m arad, nem lévén olly egyéneink, kik hiva
tásuk magasztosságát megismervén, állásuk fontosságát átlássák és 
az erkölcsi néptanitás szükségeinek megfelelhessenek.

„Adólt czimü korábbi ozikkemben országos szükségekről szó
lottám, mellyek közé most kiváltképen a néptanítók képezését sze
retném iktatni, de a mostani alsó Ctriviális) iskolaügy visszásságát 
örömest hagynám érintetlenül s a radicalreformot azon időpontig 
szeretném halasztatni, midőn müveit néptanítók bizonyos száma 
által a jobb siker némileg biztosítva leend.

Némelly barátaimat hallom, ugyanazon szükséget, hogy ezen 
országos praeparandiákra a nemesség hozzájárulása is igényeltes- 
sék, kérdés alá vonni, minthogy szerintük a tudományos egyetem és 
az egész iskolaügy annyira ellátvák jövedelmekkel, hogy ezen költ
ségeket is födözhetnék. Én azonban kételkedem e suppositumon, 
s ha meggondolom, hogy az egyetem alapításánál csak 26 fizetett 
egyén létezett, kik azóta majd három annyira szaporodtak; ha 
tekintetbe veszem, hogy a clmicum hajdan sokkal korlátozottabb 
volt, a baromorvosi és füvészi szak majd nem is létezett, sokkal 
hajlandóbb vagyok hinni, hogy ezen jövedelmek szenvedőleges ál
lapotban várnak kedvezőbb időket, minthogy tetemes sommák vol
nának rendelkezésökre.

Azon terv, mintha minden egyházi javakat büntetlenül e czélra 
fordítni lehetne, a közvéleményben érdeme szerint már régen tö
rést szenvedett; hogy mégis ezen fő fontosságú tárgy sikeresítése, 
mennyire lehet, siettessék, a törvényhozás utján, tehát a papság 
megegyezésével, azon gondolat indítványba jöhetne, miszerint a 
megürült egyházi javak jövedelmei egy egész éviglen e czélra for- 
dittathatók lehetnének.

(Folytatása következik.')

P o z s o n y b a n .

Alapító és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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SZÁZADUNK
Hatod ik  esz tendei  folyamat  1843.

H írlapi szinetlenség.
Lapjaink minapában szintelenségről vádoltattak. lekintélyes 

helyen*) mondatott, hogy mi minden politikai párton kívül látszunk 
állni akarni, s bár e vezérelvünk nem gáncsoltatok, még sem lön 
azon furcsa nyilatkozat elhallgatva, mintha mi ezáltal valami titkos 
politikai czélt szándékoznánk elérni. A vádló ur hihetőleg elfelej
tette, hogy e lapok szerkesztője mind programmjában, mind később 
előfordult alkalmakkor ismételve tűzte ki főbb czéljául e pártokon 
kívüli állását — s igy tulajdonképen lapjaink legfőbb dicsérete, ha 
szinetlenségről vádoltatnak, mert a színesek felől hasábjaikban vaj
mi szigorú ítéletek hozattak; ott pedig titkos czélt szaglálni, hol az 
eleve világosan hirdetett elvek hű gyakorlatba vétetnek, csakugyan 
egy kissé különös. Ezen megitéltetésünk azonban alkalmat ad 
tisztelt olvasóinknak e szembeszökött pártatlanságunkról egy pár 
szóval számot adnunk.

Mindenek előtt emlékezetbe kell visszahoznunk, mi lehet csak 
a sajtónak átalában, különösen pedig a magyar időszaki sajtónak 
józan rendeltetése. Nem hisszük, hogy az átalános sajtó csak arra 
volna hivatva, hogy bizonyos személyeknek bizonyos czélok eléré
sére eszközül szolgáljon, más személyek és czélok kizárásával; ha
nem azt tartjuk, hogy a nyomtatás magában senkitől meg nem ta
gadható eszmeterjesztési s tény—nyilvánítási műszer, s azon nyom
tatási intézetet, melly —  kivált ha valahol egyedül léteznék — 
csak tetszése vagy is úgy nevezett elve szerinti kéziratokat bocsát- 
na sajtói alá, méltán a jogtalansággal vádolhatnék. A magyar idő
szaki sajtó hasonlag csak arra való lehet, hogy egyrészt az ország-

* ) A Pesti Hírlap f. é. jan. 1 -e i számában: „A H í r n ö k ,  midőn m ég a 
kormány érdekei mellett határozottabban nyilatkozók, s benne boldo
gult Csató Pál igen élénk szem lét tarta a magyar lapok fe le t t , s ez ál
tal irodalmunkat szokatlan nagy mozgásba h o z á , a maga nemében  
czélirányosan fölt. be helyét. Most e lap irányát szabatosan m egha
tározni nem tudnók; tartalmát sem találjuk olly érdekesnek , mint az 
elölt. S bár S z á z a d u n k  czimű melléklapja a múlt évben is hozott 
nehány je les political tárgyú czikket: de ezek  is egym ás közt annyira 
különböző , sőt ellenkező irányúak , hogy e  miatt az olvasóknak meg 
kellene zavarodniok , hacsak abban nem volnának hajlandók a talány 
kulcsát keresni s föllelni, hogy a H í r n ö k  , mint például G a l i g n a n i  
M e s s e n g e r - e ,  a pártokon egészen  kívül kíván állani, s a Iegkülön- 
szerübb értelm iség raktárát képezni. Ezen tökéletes pártonkivüliséget 
mi azonban a Hírnökben nem véljük feltalálhatni, a minthogy ezt al
kalmasint egy  lapban sem  találhatni fel az egész világon , m elly  vagy  
több vagy egyéb mint puszta napesem ényi regestrum ; —  vagyis in
kább m elly, mint a M e s s e n g e r ,  minden színezetű lapok főbb cz ik - 
keinek egybeállitott utánnyomásán túl terjeszkedik. —  Mi journalisti- 
cánk teljes kifejléséhez igen szükségesnek tartanók , hogy egy  „ M o -  
n i t e u r “-form a lapunk is legyen ; s hahogy a Hírnök ezzé em elked
hetnék, azt minta kormányra úgy a nemzetre nézve csak nyereségnek  
tarthatnék; mert valóban alkotmányos nemzetek életében gyakran tű
nik fel a napi esem ények sorában olly alkalom , mire nézve a kormány 
szempontját ismerhetni, jó , üdvös, kívánatos. —- Egyébiránt azon két
kedést, mellyről a Hírnök tendentiája iránt szólottunk, annak legújabb 
m egyei levelezése csak növelhető , s innét támadt sokakban azon v é 
lem ény , miszerint az ügyes tapintató szerkesztő ezen  , közönyösnek  
épen nem mond.iató tacticája á lta l, valami különös political czélok  
elérésére törekszik , a mit ugyan a mi parányi combinatiónk nem ké
pes kipuhatolni.

ban s kívüle történteket köztudomásra hozza, másrészt pedig esz- 
mesurlódásra, kivált az országgyűlések közötti időhézagokban po
litikai kérdések előleges megvitatására az erre értelmet magokban 
érző polgároknak nyílt $nezőt nyújtson. És ismét igaz, hogy ha 
az időszaki sajtó kezelői és a felette rendelkezők csupán azért, 
mivel valakinek nyilatkozata ínyök és szőrök ellen hatna, őt ezen 
mezőről önkényesen kiszorítanák, jogtalanságot követnének el.

Magában a pártokra szakadás a gondolatok cserélésénél ter
mészetes ugyan, mivel a hasonlóan gondolkozásból közelebbi szö
vetkezés, összetársulás szokott következni, s addig, míg czélját, az 
ellenkező vélemények rostálgatását, nem téveszti, ártatlan is. De 
ebből a szerkesztőknek, habár valamelly párthoz vallhatják is ma
gokat , azon joga még nem következik, miszerint a nyilvánosság 
küzdheiyére jutni az ellenpártot akadályozhatnák s lapjaiknak tét— 
szésök szerinti szint adhatnának. Ezen jog annálinkább vonható 
kétségbe, mennél kevesebbek a véleménysurlódási piaczok, vagy is 
a lapok.

Hogy olly statusokban, hol a hírlapok igen nagy számmal je
lennek meg, az egyesek bizonyos irányt vesznek, az csupán saj- 
tóvali visszaélés a szerkesztők részéről; bár nem igen ártalmas, 
mivel az egyik lap egyoldalúságait és ferdeségeit a másik tüstint 
helyreigazíthatja, s a lapok magok csak szellemi egyéneknek tekint
hetők ; ellenben szükségtelen sőt káros lehet valamelly politikai 
színnek öltése olly honban, hol a iapok száma még csak igen kicsin, 
s az értelmi egyéniség még csak egyes személyekben rejlik. Illy 
honokban a hírlap kiadója a czikkek önkényes fel vagy fel nem vál
lalása által ön vagy hasonló gondolkodású társainak talán ferde és 
igen kártékony eszméit a közvéleménynek feltolhatja s rajta erő
szakot tehet.

Hogy különösen lapjaink keletkeztekor, midőn időszaki saj
tónk még nehány tetemes mostani lapot nélkülözött, illy szin öltése 
szükségtelenebb volt még mint most, a fönebbiből eléggé követ
keztethető, de szükségtelen marad jövendőre is, minthogy az idő
szaki sajtó eredeti feladatán, a nyilvánításon és eszmesurlódás al
kalmának és terének nyújtásán túl lépni nem kívánunk, annál ke
vesebbé, mivel tudjuk, hogy ezen hírlapi pártszakadások nem any- 
nyira a közjó előmozdítása ugyanazon czéljára vezető, politikai 
különbféle hit szü te különbféle eszközöknek buzgó ajánlatából 
keletkeznek, mint inkább kis személyes vonzódásból vagy idegen- 
ségből, különbféle vágyakból s egynémelly más oldaloslagos te
kintetből.

Ki ellenben a hon boldogságát felebb helyezi személye önző 
kivánságinál, ki a szent igazságot mindenek felett tiszteli s minden 
szellemi működésének egyedüli czéljául tűzi k i , s ennélfogva min
den vizsgálódásiban mindig a tárgyak velejét, nem pedig külső 
idomát, és csupán a mondottat tekinti, nem pedig, hol és ki által 
mondatott; az nem elégszik meg az egyoldalú, talán egyedül az ő 
állítása vagy véleménye szerinti vitatkozások pártolásával, hanem 
az ellenkező okoskodást is csendes szívvel és az igazság utáni 
szomjjal fontolja meg. Szokott ugyan minden erősebb kedélyben, 
akár külső körülmények és viszonyok, akár pedig benső eszmélke- 
dés által, bizonyos életkérdések iránt bizonyos és határozott véle
mény megállapodni, melly „politikai hit11 neve alatt eleget emleget-
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telik. Ezen hit mellett harczolni az egyénnek becsületére válik 
ugyan, mert az csak lelki erejének, szabadságérzetének és több
nyire függetlenségének is szép je le ; de ha e harczolás tisztán 
szellemi lenni megszűnik és az ellenkező hitbeliek gyűlőlésévé vagy 
épen tettleges üldözésévé fajzik el: akkor a honboldogitás iránti 
eszmecsere helyébe politikai fanatismus lép , a szent czélok jobb
ra balra félre taszittatnak, és az egész, eleinte olly nemes tusako
dás ocsmány veszekedéssé aljasodik.

Illy jelenetek hírlapi világunkban nem ritkák. jMi azonban 
önérzettel mondhatjuk, hogy bár nemzetünk átalakulási működé
sénél alig fordult elő nevezetesb kérdés, melly lapjainkban mind
két oldalról vitatva nem lett volna, mégis csupán politikai vé
leménykülönbség miatt senkit a tiszta vitatkozás eszközein kívül 
egyébkint meg nem támadánk, sem senkinek magaigazolását vagy 
védelmét csupán egyéni elvünkből vissza nem utasítók, tudván, 
hogy ezáltal pártatlanok lenni lapjaink megszűntek volna. Hasonló
val egy magyar lap sem dicsekedhetik. Pedig vegyük hazánknak ama 
számos lakosit, kik egynél több újságot járatni nem akarnak vagy 
nem bírnak; ha ezek nem párt emberei, hanem részrehajlatlan 
Ítéletet kívánnak a fenforgó országos életkérdésekről, — ugyan 
pártlap által fognak-e az igazság ösvényére hozatni ?

Egyébiránt i s , midőn ugyanazon kérdések pro et contra-inak 
helyt engedünk, véleményünk szerint a bölcsesség igényei ellen 
sem fogunk talán véteni. Ennek bebizonyításául Garve írási modor- 
jára utasítjuk a t. olvasót, azon irójéra, kiről maga Kant megvallá, 
hogy benne nemcsak mély gondolkodású bölcsészt, hanem valódi 
bölcset ismert.

E tekintetből nem átallottuk ezen jeles férfinak az egyházi ja
vak elkobozásáróli teljesen részrehajlatlan elmélkedéseit is fölvenni, 
gondolván, hogy ezáltal e kérdésről egynél több elfogult véleményt 
fogunk tisztába hozni.

Kettőt kell ezen értekezés előtt megjegyeznünk: első az, hogy 
épen akkor íratott, midőn Francziaországban az egyház javai tett— 
leg elszedettek, másodszor pedig, hogy mivel az egészet csak több 
folytatásban adhatjuk, a t. olvasó az írónak részrehajlatlanságáról, 
ha pro vagy contra valamelly számunkban nyomos okadatok hozat
nak fe l, ne kételkedjék, mert azokat az iró maga később szinte 
teljes erejével támadja meg.

Egyházi javak.
A statustisztviselőknek fekvő birtokkali díjazása német nem

zetségek által alapított európai országokban a legrégibb vo lt, és az 
egyedül lehetséges is olly statusokban és időszakokban, hol s mi
dőn az arany és ezüst még gyér, forgása még csekély, s hol fekvő 
birtok s annak termékei képezik az egész nemzeti vagyont. Illy 
országokban tehát nemcsak az istenszolgálat költségei s a pap
ság tartása födöztettek az arra szentelt telkek által, hanem a pol
gári hivatalok sőt hadi szolgálatok is , hasonlóan illy fekvő hübé- 
rek által dijaztattak. A status azon személyeknek, kik ama hiva
talokat viselék vagy e szolgálatokat tevék, fekvő javakat adott, 
mellyek miveltetése minden hozzájok szükséges földesúri jogokkal 
együtt őket illeté, s ők azok jövedelmét húzták mindaddig, mig 
a hivatal vagy szolgálat kötelességei általok töltettek be. A gróf 
kisebb kerületben volt biró és közbenjáró , a herczeg nagyobban. 
Mind a ketten a rájok bízott ügyekért a hűbéri javak használatát 
nyerék, mellyek idővel utódjaik öröksége és birtoka lőnek. Minden, 
katonai hübérségek eredetileg arra valának rendelve, hogy egyes 
katona fizetését vagy kis hadicsapat vezérének költségpótlását és

jutalmazását tegyék. Az egyik a neki holtiglan nyújtott élelemezé
sért kötelezé magát az ellenség ellen önköltségén kikelni, akármi
kor fogna felszólíttatni, a másik a neki engedett nagyobb jövede
lemért a hadba több bajnokot vezérleni Ígérkezett.

A statushivataloknál és hadiszolgálatoknál ezen intézet meg
változott. Mindenki tudja, hogy a tetemes javakkal jutalmazott 
ama statustisztviselők, a herczegek és grófok, valamint Németor
szágban, úgy a római birodalom romjaiból keletkezett legtöbb mo
narchiákban birtokosai és urai lettek ugyanazon országoknak, mely- 
lyeket a fejedelem nevében kormányozni hivatva valának. Tudjuk, 
hogy a hadi szolgálatokkal terhelt hűbéri javak lassankint közön
séges tulajdonná alakultak át. — Csak az egyházi személyzetnél 
hagyatott meg katholikus statusokban a közhivataloknak azon ju
talmazási módja, hogy azoknak, kik ama hivatalokat viselik, igaz
gatásul és használatul fekvő javak adattak holtiglan. Az angol egy
ház, a romainak hierarchiája és több szokásai mellett, ezen inté
zetet szinte megtartá, miszerint egyházi méltóságokhoz földbir
tok kapcsoltatott. A protestáns statusokban az úgynevezett „Wid- 
mutha-ok, mellyekből a falusi papok nagy része legtetemesb jö
vedelmét huzza, hasonló alkotmány maradványai.

Országos szolgálatok jutalmazása fekvő javakkal, mellyeknek 
tulajdon miveltetéséből húzzák jövedelmeiket, csak következő két 
tekintetből látszik hasznosnak lenni:

E l ő s z ö r  is illy módon egyenlő szolgálatok egyenlő fizetése 
minden jövendő időkre sokkal tökéletesebben biztosittatik, mintsem 
az a jutalmazások bármilly más nemével történhető. Bizonyos 
nagyságú telken minden időben olly termesztmények hozhatók létre, 
mellyek az egész ország minden vidékei termesztményeivel mindig 
egyenlő arányban állnak. Azon tisztviselő tehát, vagy azon egy
másra következő tisztviselők, kiknek szolgálataikért ama telek 
nyujtatott,az egész status mindenkori vagyonából mindenkor egyenlő 
részt nyernek s tehát egyenlően jutalmaztatnak. Minden, mivel a 
javított földmivelés, a szaporodott népesség, a termékek gyarapo
dott elkelése a nemzet gazdagságát nagyobbitják, ezen díjazott hi
vatalnokok jóllétére is kiterjed. A segédforrások a szaporodott szük
ségekkel növekednek. A hivatalbeli utódok legalább jövedelmük- s 
kényelmeiknek, mellyeket magoknak szerezhetnek, tehát azon tisz
teletnek tekintetében is, melly a külső életmód és háztartás tisztes
ségétől függ, a fensőbbekkel, alantabbakkal s magokhoz hasonlók
kal ugyanazon arányban maradnak, mellyben elődeik voltak.

Tegyünk a fekvő telkek helyébe bármilly nemű jövedelmei, 
a hivatalnak nyújtott díj idővel kisebbedni vagy nagyobbodni fog; 
és az első kiosztó czélja, mennyiből a szolgálatok fontosságához 
vagy nehézségéhez szabta a jutalmazások nagyságát is, idővel meg
hiúsul. Kivált a pénzre alapított fizetések vetvék valódi beesők fo- 
konkinti kisebbedésének alá a szerint, a mint a pénz rosszabodása, 
a forgásban levő arany és ezüst mennyiségének növekedése, és a 
termesztmények emelkedett ára ugyanazon összegét a hasonló ne
vezetű pénzdaraboknak mindinkább kisebb számú hasznos tárgyak 
hasonértékévéCaequivalens) aljasitják. Habár a status igazságossága 
ezen kárt, mellyet jutalmazottjai hibájok nélkül vallanak, pótolni 
szükségesnek találja s e végre a fizetések nagyobbítását rendeli: 
e változtatás mindamellett mégsem történik előbb, mig a baj bi
zonyos magasságra nem nőtt, s tehát miután már sokkal azelőtt 
éreztetett. E fölül magok ezen reformok nagy kellemetlenségekkel 
járnak. Ha a statustisztviselők egész osztályaira, p. o. egyházi és 
iskolai tanítóira szükség kiterjedniük, akkor a status pénzügyében 
tetemes megrendüléseket okoznak s a bevételeket és kiadásokat az 
egyensúlyból ütik k i; mellőzvén még az t, hogy a magányszemélyek 
erkölcsiségére s takarékosságára kevesbbé hasznos a jövedelmek
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rögtöni nagyobbitása mint biztositása azoknak, mellyek nekik már 
kirendelvék.

Egy m á s o d i k  haszna azon intézetnek, melly szerint a hiva
talok fekvő javakkal jutalmaztatnak, abból állhat, hogy általa a tel
kek termékenyítése legelőbb eszközöltetik, s mivelésök minden
korra biztosíttatik. Személyek, mellyek belőlök élelmöket húzzák, 
kénytelenek azokat művelni is. Illy rendszer tehát azt okozza, hogy 
a polgárok azon osztálya, melly a statusnak már bizonyos, a köz
jóra czélzó ügyek felvállalása által használ, annak még azon mód 
által tesz szolgálatokat, mellyel az ez ügyekért kiszabott jutalmakat 
veszi. A lelkész, ki hivatalával egyszersmind egyházi adományt, 
azaz olly telkeket, mellyeket művelni köteles, nyer, az néptanítói 
munkáján kívül még a földmivelö vagy gyarmatos munkáját is 
kénytelen felvállalni.

E haszon a statusra nézve olly időszakban tetemesebb, midőn 
a nép nagy tömegében vagy elegendő munkásság és szorgalom, 
vagy elég belátás nem létezik, hogy a statusnak még pusztán fek
vő földjei termékenyittessenek. Mennél nagyobb kiterjedésű földek 
találtatnak még valamelly ország határai közt, tulajdonost vagy leg
alább művelőt nélkülözők, annál több nyeretik és egyszermind ta- 
karíttatik meg a status részére, ha ez az évi kiadásokat, mellyeket 
polgárainak szolgálatiért fizetnie kell, egyszerre mindenkoriglan 
arra rendelt fekvő telkekké változtatja. Ekkor szolgáit olly va
gyonnal fizeti, mellynek ezen rendeltetésén kívül semmi hasznát 
nem fogta venni s belőle semmi jövedelmet huzni nem fogott, e 
mellett ez még birodalmának kiosztott részei müveltetését is biz
tosítja. E művelés talán csak későn vagy sohasem történt volna, 
ha azon fáradságot és költséget, mellyek arra eleinte szükségesek, 
maga a status volt volna kénytelen viselni, vagy ha magánysze
mélyeknek, illy költségek és nehézségek mellett, még illy telkek 
első vásárlása kiadásait is fedezniük kellett volna. De olly sze
mélyek kezeiben, kik hivataljaiknál fogva helyhez kötvék, s kik 
telkeik jövedelmében találják egyedül élelmük kutforrásait, azok 
művelése legalább bizonyos fokig elmaradhatlan. — Ha ehhez még 
az járul, hogy ezen emberek valamivel több belátást és ismerete
ket bírnak a többi polgároknál, hogy egymással kapcsolatban van
nak testületkint, s egymást kölcsönösen gvámolítják Cmikint a cle- 
rusnál történt), úgy igazgatásaik alatt a nekik oszlott telkek a leg
jobb művelést nyerendik, melly azon időben lehetséges vagy az 
ország bármelly részében található.

E szerint a kolostorok, káptalanok és átaljában a papi haszon
vételek alapítása s megadományozása az újabb Európának valóban 
használt. Országaink legzordonabb vidékei, legtávolabb, legelha- 
gyottabb részei legelőbb kolostorok által müveltettek. Helvecziá- 
nak most olly népes és olly munkás lakosokkal töltött hegyei és 
völgyei első polgárisodásuk középpontjait sz. Móricz és Einsiedel 
kolostorokban bírták. A francziák szinte számos apátságot és kolos
tort említnek, mellyek félreeső tartományaikban az elhanyagolt 
pusztaságokat legelőbb tevék termőkké, és a művelés nehézségeit, 
mellyektől magányos személyek visszaijedtek, legyőzék. Német
országban szinte tehetős városok és gazdag vidékek legrégibb 
művelésüket és első eredetűket egy szentegyház építésétől, né- 
mellyek egy ünnepélyes mise alapításától számolják. A német püs
pökök székes helyein közönségesen a székesegyház építése leg
régibb emléke valamelly társasági vállalatnak. A templomok körüli 
városrészek legelőbb teltek meg házakkal és emberekkel. A lel
készek a még roszul munkált országokban legelőbb nyújtottak pél
dát a művelésre, a világiakat magok körül gyüjték, mint tanítók ta
nítványaikat, mint tulajdonosok gyarmatosaikat. E kettős kapocs 
által hajdan éjszaki Európában, mikint korunkban még Ameriká

ban történt, a kóborló életmódhoz szokott fél vadakat állandókká 
tevék s őket családi telepedésekre, munkára és szántásvetésre 
kényszeríték.

A puszta vidékek művelésének e szolgálatját a középkorban 
a szerzetesek még inkább teljesiték, mint a világi papok. Eleinte 
az elsőbbek zárdái kötelességökhöz tartozott, hogy a tagok a földet 
saját kezeikkel műveljék; ők tehát ha hivatásukhoz hívek voltak, 
tulajdonképen földmivelést űző társaságoknak valának tekinthetők, 
mellyek egyesített erővel, s a fogadás kötelezésétől buzdíttatva, e 
művelésnél olly nehézségeket győztek le, mellyek által a többi pol
gárok magányszorgalma elrettentetett.

Azonban a szerzetesek ez érdeme nem soká tartott, minthogy 
telkeik művelését mások kezeire bízták, kikkel hübérnökeik- és 
szolgáikkint bántak. Még csak azon érdemet tárták meg, mellyet a 
többi papsággal közösön bírtak: hogy —  más földbirtokosoknál 
maradóbbak, kevésbbé távoztatva had és kalandok által lakhe
lyeiktől és fekvő birtokaiktól, s szerencséjük más utakoni keresé
sétől elzáratva —• a nekik élelmükre és a nyilvános isteni szolgálat 
költségeire kiszabott telkeken nagyobb érdekkel és szorgalommal 
gazdáskodtak, mint a világiak.

E második haszon, mellyet a telkeknek hivatalnokok és ne
vezetesen hitszolgák számára lett kiosztása hajtott, mindamellett 
igen tökéletlen állapotot tételez fel, s viszont rósz következést von 
maga után. Amaz állapot a statusokat általánosan, mellyekben illy 
intézkedés történhetik, e rósz következés pedig magok a papihi
vatalok gyakorlását illeti.

Azon lehetőség, számos testületeket fekvő birtokkal jutalmaz
ni, mellyeket művelniük kelljen, egyenesen a társaságnak igen durva 
állapotjára mutat s magának az országnak még igen puszta ter
mészetére. Ha művelésre kezek léteznek, ha valamelly ország la
kosai elég értelmesek és munkások, úgy tagadhatlanul hasznosabb 
arra, ki a telkeket művelje, semmi más ügyet nem bízni: ellenben 
azokat, kik a közigazgatással vagy a tanítással foglalkoznak, a föld- 
birtokosok és földmivelők által táplálfatni. Mert a különféle üzletek 
összevegyítése épen ama baj, mellyröl fönebb, mint a telkek kiosz
tásainak következményeiről szólni akartam. Azon hivatalnokok és 
hitszolgák foglalatosságai, kik fekvő vagyonnal fizetvék, ollyanok. 
legyenek, hogy nekik elegendő időt engedjenek földjeik nevelésé
ről gondoskodhatni; aligha tehát nagy előkészületek szükségesek, 
hogy ezen foglalatosságokra alkalmasokká váljanak; nem igen nagy 
tanulmány kívántatik azok teljesítésére; mert iníkép állhatna meg 
különben a kettős munka egymás mellett, az, mellyel a hitnek vagy 
statusnak szolgálnak és az, mellyel a kiszabott földből jutalmukat 
nyerjék ?

Ezen foglalatosságoknak tehát vagy csupán gépieseknek kell 
lenniük s ollyanoknak tekintetniük; vagy ha nem azok, lassankint 
ollyanokká fajulandnak. A legerősebb érdek az ember figyelmét 
azon tárgyakra vonja, mellvekből közvetlen hasznot húsz; s ha te
hát kötelessége, „a közönségnek használni“ azon kötelességgel, „hogy 
bizonyos tulajdon telkeket hasznára fordítson“ mintegy összekap
csolva van: könnyen eltalálható, e két kötelességeknek mellyike 
fog hivebben betöltetni.

A papságnál azon két fönebb említett eset volt; a kor vallási 
fogalmai, a középkori istenszolgálat minősége szerint foglalatosságai 
többnyire gépiesek voltak. Majd általán bizonyos szertartások elin
tézéséből, bizonyos szabályok betöltéséből, az előszabott elolvasá
sából vagy elénekléséből állottak. Mindebben az észnek kevés 
tennivalója volt; valamint nem is az észre halni, hanem természet 
feletti és csodálatos befolyások által az ajtatosokat üdvösségük 
iránt buzdítani akartak. A szent napok ünneplése, a misék pom—
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pája , sőt maga a canoni órák. eléneklése a püspököknek s egyéb 
egyházi tagoknak még elég időt engedett azon jószágaikat igaz
gatni , mellyekbol asztalaikat megrakák.

De az is bizonyos, hogy épen ezen körülmény, hogy az egy
házi birtokosok és közöttük a legelőkelőbbek dynasták és fejedel
mek lettek, hivataljok és foglalkozásuk természetét felforgatta. A 
hit a szerzet első alkotásánál és azon első adományoknál, mellyből 
tápláltatott, bizonyosan a tulajdonképi tárgy volt, mellyel a püspö
kök és kanonokok foglalatoskodni ígérkeztek, s mellyekért a vilá
giak vagy fejedelmek magokat annyi javaktól megfoszták. A 
nyers és érzéki népnél az oktatás mindig kevesebbre becsültetett 
ugyan az egyházi szertartásoknál, de magának a felső papságnak 
kötelességeiből egészen kizárva még sem volt. Lassankint azon 
javak igazgatása és kormányzása, mellyekbol az isteni szolgáknak 
élni kellett, az istenszolgálatróli gondoskodásokat kiszoritá, mellyért 
élniük kellett volna. Megszűntek a nép tanítói lenni, midőn a nép 
uraivá és azon telkek birtokosaivá lettek, mellyeken egyházi gyer
mekeik lakoztak. A világi pörlekedések, mellyekbe mint földbir
tokosok bonyolódtak, akadályozták ama szellemi elmélkedéseket 
és munkákat, mellyekre őket egyházi hivatások kötelezé. Sőt végre 
ez elmélkedéseket, a tanulást és a néptanitását nem is tartották a 
papság kötelességeinek. —  Azonban már hirtelenkedem megjegy- 
zésimmel, mellyeket ez értekezés második részére rendeltem.

( Folytatása következik.)

Iskolák Szerbiában.
Szerbiában a köz tanuló intézetek létrehozatala e jelen szá

zad első évein túl nem terjed. A török .uralkodás alatt régi vallá
sos szokás szerint, a gyermekek csupán az egyházi szláv irás ol
vasására taníttattak klastromokban, de a tanulók száma sohasem 
volt nagy, s többnyire csak papságra menendőkből állott. A múlt 
század elején, az austriai hadsereg a mostani Szerbiát csaknem 
egészen elfoglalván, a belgrádi érsek Belgrádban egy rendszerezett 
tanulóintézetet kívánt alapitni, s e végre Kiewből egy tanítót meg
hívott. De az ausztriai sereg eltávozása után Szerbia ismét török 
járom alá esvén, ezen intézet elenyészett, s a közoktatás ügye sok
kal roszabb állapotra jutott mint volt azelőtt, mert a török kormány 
a szerb népben többé nem bízván, az egyházi főhelyekre görög 
papokat nevezett k i , kik a szerb nemzet mivelődésén nemcsak 
hogy nem munkálódtak, sőt inkább az iránt mostoha indulattal vi
seltettek. Hlyen szomorú helyzetben volt a szerb nép mindaddig, 
míg azon a hazája szabadságáért a zendülés zászlóját felemelő Czerni 
György változást tett. Ezen vezér, ámbár ő maga szintúgy mint 
minden társa olvasni nem tudott, mégis mélyen érzette a mivelő- 
dés fontosságát, azért több alsóbb rendű iskolákat állított fel s egy 
felsőbb katonai tanulóintézetet is alapított. Nagy segedelmére 
volt neki e munkájában Obradovits Doszitheus, a szerb Anacharsis, 
ki a megszabadított Belgrádban megtelepedvén, munkás életét ott 
végezte be. De Szerbiának akkori rósz helyzete és a folytonos há
ború miatt ezen iskolákra szükséges gond nem fordittathatott; csak 
nagy bajjal s alig állhatták fen, és midőn az 1813-k. év végén a 
törökök Szerbiát ismét elfoglalták, csaknem minden iskolák elpusz
tultak.

Az 1815-k. évi dec. 13-kán Milos által kötött szerződés 
Szerbiának függetlenségét némilég visszaadván, nehány tanulóinté
zet, noha tökélytelen állapotban, jött létre. Milos, a mennyiben tőle 
kitelhetett, mindent tett, de pénze szűkén volt. Mégis az 1816-k.

évtől 1835-g. különböző helyeken mintegy 35 alsó iskola alapit— 
tatott, sőt az 1832-k. évben, Milos Belgrádban egy felsőbb iskola 
alapját is megvetette, melly i835ben Kragujeváczba áttétetett s két 
osztályú gymnasiummá változtattatott, meghatároztatván, hogy az 
évenkint egy osztállyal szaporittassék, mig a szükséges osztályok 
létre jövendenek. Azonban tagadni nem lehet, hogy az alsóbb is
kolák, sőt a gymnasium is nagy zavarban voltak; a tanítók tanítot
tak, mit akartak, vagy is jobban mondva, a mit tudtak. Számadásra 
nem vonattak, kivévén midőn talán az alapitó társaságok néha kí
vánták. A tanulás tárgyairól semmi átnézet nem adatott, s a tanítás 
csak olvasásban s számvetésben állott, mellyhez helyen helyen a 
szláv nyelvtan elvei is járultak. A kormány évről évre erősödvén, 
végre a dolgot magáévá te tte , s egy igazgatót nevezett k i , a ki 
minden iskolákat évenkint kétszer meglátogasson, a tanítás rend
szerére ügyeljen, s a tanítóknak szükséges utasításokat adjon. Az 
óta az iskolák és tanulók száma szaparodott i s , úgy hogy a köze
lebb múlt években mintegy 88— 90 iskolát és 3000 tanulót lehe
tett számlálni.

Ugyanazon időben a gymnasiumokon kívül még három főis
kola alapittatotf, u. m. Szabacs, -Csacska- és Szavcsarban. Ezen 
iskolák két alsó osztályból állottak, mellyekben a tanulók felsőbb 
iskolákra készíttettek el. Azonközben a kragujevaczi gymnasium 
is öt osztályra kiegészíttetett. Azután közoktatásra ügyelő ministe- 
rium alkottatott, mellyhez minden hónapban az iskolák állapotáról 
tudósítások tétetnek. Szerbiában jelenleg vannak normális iskolák, 
főiskolák, gymnasiumok és egy lyceum.

A normális iskolák száma i 3 7 ,  mintegy 4,000 tanulóval. Az 
alsóbbakban a gyermekek a szokott imádságokat, vallást, továbbá a 
polgári és az egyházi alphabetet tanulják; a második évben a ka- 
techismus, valami a szent históriából és a számvetés elemei kerül
nek sorra. A felsőbb normális iskolákban az első év alatt ezen tár
gyak tovább folytattatatnak, s ezeken kívül zsoltárolvasás, helyesírás 
és a szerb nyelv, tanítás tárgyai; a második évben a zsoltárolva
sás, a katechismus, helyesírás s a számvetés folytatfatik és Szerbia 
története kerül rendre a kosszóvói ütközetig, mellyben a szerb bi
rodalom a törökök járma alá esett. Ezeken kívül az egyházi énekek 
folytonos gyakorlat tárgyai, és az 1840-k. év óta némelly helyeken 
a német nyelvet is tanítják.

A főiskolák tulajdonképen csak mellékgymnasiumok ; a csacs
kái és szavcsárí főiskolák Usiczába és Negotinóba tétettek át.

Gymnasium kettő van, az egyik Kragujeváczban 1834-b. a 
másik Belgrádban 1839-b alapiitatott. Tanulmány tárgyai: vallás, 
szerb nyelvtan, szerb irók olvasása, természettan, földismertetés, 
számvetés, közönséges világtörténet, szláv nyelvtan, a szlávok 
közönséges történetei, görög és római régiségek, német nyelv, 
rajzolás s a t. A két gymnasiumban és három főiskolában tanulók 
száma az 1840/1 év végével összesen 200 volt.

A lyceum, melly az 1838-k év vége felé alapittatotl, jelen
leg még Kragujeváczban van, de Belgrádba fog áttétetni, hol e végre 
egy külön épület készül. Ezen intézetnek eleintén csak egy osztálya 
volt két tanítóval, és az 1840-k év végén egy jogtani osztály 
három tanítóval állíttatott fel. — A tanítás módja azonban még 
nagyon hiányos, s a mathesist kivéve, abból áll, hogy a tanulók 
a tanulmányokat kéziratokból tanulják, mert szerb nyelven irt. is
kolai könyvek nélkül szükölökdnek, melly hiányt csak az idő pótol- 
hatja-ki. Egyébiránt jelenleg nem annyira felsőbb tanulóintéze
tekre mint inkább elemi iskolákra van szüksége Szerbiának, s e 
tekintetben már is sok tétetett. CT. M .— J)

Poz so ny b an .
Alapító és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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Egyházi javak. *)
( Folytatás

Két hasznot említettem, mellyek a statustisztviselők- és egy
házi szolgáknak hitbizottmányi(fideicommissalis)javakkali tartásá
val a még hiányos földművelés és statusgazdaság korában össze- 
kötvék. De azon mértékben, a mint a polgári társaság tökéletesbe- 
dik, e művelés és az erkölcsiség gyarapodnak, s az országok kor
mánya több és sikeresebb segédforrásokat és jobb szabályokat 
nyer, annál kisebb és kisebb lesz eme hasznok másodika, az első 
pedig ellene támadó nagy nehézségek által tulnyomatik. Nehány illy 
nehézséget előhozok:

í-ször. Földjavak bírása azon emberek feletti uralkodással, 
kik ezen földeket lakják vagy művelik, részint sziikségkép össze
kötve van, részint önkényesen köttetik össze az európai országok 
hűbéri alkotmánya s a régi mezeigazdaság modorja által. A pap
ság kezébe tehát azon birtok használása- és jövedelmével, melly tar
tásukra rendeltetett, egyszersmind a lakosok nagy része feletti bí
róság is került. A papságnak természetesen már azon befolyás, 
mellyet a vallás által a kedélyekre gyakarol, módot nyújtott az em
bereken uralkodni. Azon méltóság, melly nekik mind Isten bízott
jai- és küldöttjeinek tulajdonittatott, avval egyesült, mellyet nekik 
kissé nagyobb értelmi műveltség valóban nyújtott. A tulnyomóság 
e két neméhez még ama hatalom is csatlakozott, melly a gazdag
ságból ered , és a z , melly a szabad birtokosok urasági jogaival 
összekötve.

Azon okok egyikét tehát, miért emelkedett a középszázadok
ban a keresztény Európában a clerus olly nagy; túlnyomóságra a 
világi rendek fölött, és miért jutott általán a statusbani minden 
más hatalom fölé, abba helyezhetni: hogy összefüggő testületbe 
egyesülve, a statusok földjeinek olly nagy részét a nemes földbir
tokosok minden földesúri felsőbbségi jogaival bírta.

2-szor. Egy másik nehézség ez. Mivelhogy a fekvő birtok
ból álló gazdagság sokkal kevésbbé osztható s nehezebben ruház
ható egyik birtokosról á másikra, mint a pénzbeli: tehát a díja
zásnak hitbizottmányi javakká változtatása által a statustól legna
gyobbrészt elvonatott ama hatalom, mellyet a fizetésekre rendelt 
statusvagyon elosztása és legczélszerübb mireforditása felett min
denkor megtartania kellene. Ezután nehéz vagy lehetetlen volt a 
status- vagy egyháznak tett szolgálatokérti jutalmakat megváltoztat
nia ; s ha bizonyos hivatalok fontossága vagy nehézsége megválto
zott, vagy ha e kettő jobban ismertetett e l, az azokkal összekötött 
jövedelmet hasonló arányban módosítnia.

Ha valamelly status évi jövedelméből fél milliót köztisztvi
selők bizonyos osztályára rendel; úgy jutalmazásainak s kedvezmé
nyeinek elosztásában lépést tarthat mindazon változásokkal, mely- 
lyek a körülményekben, ügyek- és véleményekben történnek. 
Akkor nagy nehézség s a  nélkül, hogy nagyon szembetűnnék, a 
hasztalanná vált hivatalt eltörölheti, a kevésbbé hasznost fizetésé
ben megrövidítheti, a hiányt kipótolhatja, a méltatlanul lealacso- 
nyítottat kellőbben jutalmazhatja. — Ellenben ha fél millió évi jö-

* )  Ism ételve jegyezzük meg a t. olvasónak, hogy az itten foglalt szigorú
Ítéletek csak azért hozattak az írótól f e l , hogy azokat később egész
terjedelmökben megrovhassa. \  gterk.

vedelmü földjavak hasonló czélra kiszabolt darabokban rendelvék 
ugyanezen osztálynak, ha aztán minden hivatalhoz, minden czímhez 
bizonyos javak kötvék: akkor a változtatás sokkal nehezebb. A bi
zonyos hivatalnak kirendelt jövedelem a tulajdonnak természetét 
veszi fel, mihelyt maga a tőke a tisztviselőnek saját hasznavételére 
adatik át. Akkor úgy látszik, hogy a reformátor, ki annak egyik 
részét elvenni és más czélra fordítni akarja, a tulajdonjogot tá
madja meg.

3szor. A sokszor említett intézet káros következménye, 
mellyet már érintettem is, még az idegen és a tiszti kötelessé
gekkel épen össze nem férő foglalatosság, mellyel a földjavak által 
díjazott papságot terheli.

Az alsóbb, kivált falusi lelkészek, kiknek csak igen kis föld
birtok adatott élelemí'orrásul, épen ez okból a kis gazdaság részle
teivel foglalkozni kénytelenittettek. Ezáltal azon veszélyben forog
nak, hogy szokásaik és gondolkozás-módjokban is egészen a pórok 
osztályába aljasulhatnak. Ha földjök illő hasznát venni akarják, be
lőle a nekik szánt jövedelmet huzandók, akkor parasztkint nemcsak 
a föld művelésére ( ez az értelemnek még sok gondolkozni valót 
ad és a méltóságon csorbát nem ejt), hanem a tulajdonképi háztar
tásra is, arra l. i., hogy semmi legkisebb megtakarítást ne mulasz- 
szanak, semmi legkisebb hasznot ne szalasszanak el, folyvás figyel
müket kell forditniok. Ezáltal azonban az emberi lélek aprólékos
ságon kapó és hasznaleső lesz. Ama súrlódások, mellyekbe a lel
kész ezen hasznok keresése mellett szomszédjainak hasznai- és jo
gaival bonyolódik, czivakodásokba keverik őt, mellyek tőle mások 
szeretetét elvonják, s őtet is gyakran konokká és patvarkodóvá te
szik. Legjobb esetben ezen munka és a vele összekötött gondok és 
szenvedélyek által főtisztjétől, miszerint magát és népét oktassa, 
elvonatik.

A magas egyházi személyek azonban, kik nagy és terjedelmes 
földekben részesültek, épen ezáltal urak, bírók és elöljárók lesz
nek. Nagy hitbizottmány igazgatásával, mint tiszti kötelésségeinek 
egyik részével, vannak terhelve. Ezen kötelesség magában véve 
olly terjedelmes ügy, hogy azon férfiaknak, kikhez tartozik, egész 
idejét könnyen betöltheti.

Azonban a pénzbeli fizetések egyenlőtlen elosztásánál nem 
hasonló bajoktól kell—e tartanunk ?

Először. Ezen egyenlőtlenség sohasem lesz olly naggyá, ha a 
nevezett sommák a különféle rangú jutalmazottaknak kiosztatnak, 
mint ha azoknak nem ismert értékű földjavak ajándékoztatnak; soha 
olly naggyá, ha a status maga intézi az elosztást, mint ha minden 
hivatal jövedelmének tetszés szerinti emelése magányszemélyeknek 
engedtetik át.

Másodszor. Feliévén, hogy a legfelsőbb rangú egyházi sze
mélyek épen olly nagy, a kisebb ranguak pedig épen olly kis som
mákat húznának, mint minő jövedelmeket most javaikból nyernek: 
mindkettejök közt nem volna a hézag olly nagy, és a fensőbbek és 
alantabbak gondolkozásmódja azáltal nem változtatnék annyira meg, 
mint a földbirtokok hasonló különbözése által. Igen csekély bevétel 
még mindig becsülettel állhat meg, ha az embernek a nevelés meg
adta az arra szükséges belátást és erkölcsöt, és ha az erkölcsi ma
gaviselet ezen neveltetést nem hazudtolja meg. De ha az ember



75 76

magát e kis bevételt is ezer forrásból kénytelen összekeresni, ha 
azt csak apróságok- és ama szolgálatok- és tartozásokra, mellyeket 
követelhet, ama károsításokra, mellyeknek ki van téve, és a neki 
ajánlkozó nyereségi alkalmakra fordított folytonos figyelem által 
hiztositja csak: akkor bíbelődő lélek-, alacson haszonlesés-, em- 
lergyülölő és czivódó jelemnek, melly által a pórosztályhoz hason
lóvá válik, öltése veszélyében forog.

Hasonlóképen a nagy bevétel koránsem gerjeszt olly büszke
ségre , mint a nagy földbirtok földesúri jogokkal összekötve. A fi
zetés elvétele és annak kiszámítása nem foglal el annyi időt és 
munkát, mint javak igazgatása.

Bizonyos, hogy mindezen káros következményeknek más kö
rülmények által elejét vehetni, s hogy, ha ezen körülmények létez
nek, ama következmények szorosabb korlátokba szorulnak. Azon
ban a forrás ugyanaz marad, s az első baj természete azért meg 
nem változik.

Angliában a világi papság nagyobbrészt magmaradt javai és 
adományainak haszonvételi birtokában; de épen ezáltal a falusi 
lelkész és a püspök, az alsó és felső papság között megmaradt azon 
nagyköz. De, mivel a tudomány világossága e nemzet minden osz
tályait áthatotta, mivel a műveltség és felvilágosodás a magas és 
alsó személyeket a világi rendben is közelebb hozá egymáshoz; 
tehát az angol clerus is, habár fekvő javakkal jutalmaztatott, valódi 
hivatásától mégis kevesebbé távozott el. Vannak püspökei, kik a 
népet a szentszékről, s mások, kik a közönséget iratok által oktatják.

Mindamellett az angol egyházban még mainap is egynél töb
bet éreznek ama bajok közül, mellyeket a fekvő javakkali jutalma
zás következményeinek tekintettem. Angliában, az alsó papság le- 
alacsonyításáról, a fölötte roszszul fizetett helyettesek köznépi er
kölcseiről és pórias magaviseletéről, valamint a gazdag és magas 
beneficiatusok dologtalananságáról és fényűzéséről panaszkodnak. 
Sőt, hogy az angol egyház hittanárjai a biblia magyarázatában, a 
dogmák igaz felfogásában és az orthodox rendszer okszerű kitisztítá
sában szárazföldi protestáns testvéreiknél kisebb elolépéseket tettek ; 
hogy a különvéleményűek ellen bizonyos üldözési szellemet tartottak 
meg, melly kivált amaz ellenszegülésben mutatkozik, mellyel amazok 
polgári jogainak kiterjesztése körül tett minden kísérletet akadályoz
nak, mindez nagy részből a földbirtokok és a tized következménye, 
mellyeket az angol clerus tulajdonául tartott meg. A tanítási rend
szer és a vallási szokások minden változtatásában, más pártnak en
gedett minden jogban e tulajdonának titkos megtámadásától fél.

Az uj terv hasznossága tehát, mellyet a (franczia) nemzet
gyülekezet az egyházi személyek tartása végett elfogadott, kétséget 
nem látszik szenvedni.

De egyszersmind igazságos is volt-e a nemzetgyülekezet, mi
dőn a papság javait a nemzetnek tévé tulajdonává, s ezen papság 
valóban hasznos tagjainak fentartásáró! pénzfizetésekkel gondos
kodni ígérkezett, mellyeket belátása szerint akart meghatározni. 
Vagy átalán : fel van-e valamelly status jogosítva, olly régi és meg
szilárdult testületnek tulajdonát megtámadnni, legyen bár a leg
nagyobb haszon fejében, melly abból a közre remélhető ? —  E 
kérdés olly bonyolódott, s mellékes körülmények által olly kétessé 
válik, hogy egyebet tenni nem bátorkodom , mint mindkét párt
nak okadatait azon egész nyomosságban, mikint azokat átlátom, 
felhozni.

Még valami a szatmári 18 pontról.
(F olytatás.)i

IX. S a j t ó s z a b a d s á g .  Ama régi német közmondást: „a 
gondolatok vámmentesek“, még ugyan senki kétségbe nem vonta;

mindazáltal a korlátlan gondolkozás jogát azon jogtól, miszerint va
laki gondolatait, legyenek azok logikaiak vagy balgatagok, üdvhozók 
vagy veszélyesek, más akárkivel írva közölhesse és mintegy beléje 
olthassa, nagyon különbözőnek tartom.

Azon alapelvet, hogy a társas életben, hol a szabadon szü
letett ember megszűnik csak magának élni, hajlamát a kötelem
érzetnek és észnek utána fenni s minden cselekedeteit a közér
deknek alárendelni tartozik, általánosan elismerve lenni gondolom: 
s miért kellene ebben egyedül az Írásbeli gondolatközlésnek lé
nyeges kivételt képeznie?

Minden kormány, legyen az monarchiái, aristocratiai vagy 
democratiai, elfiltandja a kuruzslót tévelyei- s ferde gyógymódjai
nak a polgárok physikai léte kárával leendő gyakorlatától — 
s ezen méltányos gondoskodást senki nem fogja terhesnek tartani; 
de ha ugyanazon kormány az erkölcsi kuruzslónak bölcs könyvvizs
gálat által megnehezíti azt, hogy polgártársainak erkölcsi létét aka
dálytalanul megmérgezhesse, tüstint emelkednek szózatuk, igazság
talanságról panaszkodók. Hát kevesbbé kötelessége a kormánynak 
az erkölcsi mint a physikai egészségre tekintettel lenni ? s a köz 
jólléte egyiktől jobban f ü g g -e  mint a másiktól?

Igaz ugyan, az értelmesek- s jó indulaluaknak szabadságuk
ban áll, a hamis próféták tanításait megczáfolni s nézeteik ferdesé- 
gét kiegyengetni; azonban mégis ezen eszközt csak angyalok vagy 
legalább csupa mélyen gondolkozók társaságában vélem elégséges
nek, de különféle emberekből álló társaságban bizonyára a nagyobb 
tömeg — melly a keserű igazságot a mézes csalárdságtól, megkü
lönböztetni s a társasági tekintetek és viszonyok fontosságát fel
fogni nem képes — nagyobb buzgalommal fog a korlátlan szabad
ság kivihetlen agyrémeihez ragaszkodni, roszakaróktól serkentve, a 
mindent föntartó rend ellen kikelni, a józan ész intő szavára nem 
figyelni, s igy az egyensúlyt, ha nem egészen halomra dönteni, le
galább tetemesen megzavarni, és súrlódásra pazarolni a drága időt 
s benső erőt, mellyek sokkal czélszerübben használtathattak volna.

Mindezt megfontolva, nem tartozkodhaíom — habár a magas 
értelmiség in corpore kimondandja is reám „feszítsd földjét — azon 
meggyőződésem kimondásától, hogy a korlátlan sajtószabadságot a 
legnevetségesebb esztelenségnek tartom.

S ha mindjárt ama körülménynél, hogy eleink a sajtót illető 
törvények előterjesztését elmulasztották, némileg megnyugtat azon 
gondolat, hogy a szelíd kormány e bajon bölcs könyvvizsgálat által 
ideiglenesen segített, mégis a bölcs törvényhozástól reményiem, 
miszerint olly törvényekkel szerencséltetend bennünket , mellyek 
az értelmiséget terjesztendik, a nélkül hogy minden eszelősnek 
agyrémek s rósz akarat által a köznyugalmat veszélyeztetni meg
engedje.

X. S z a b a d  k i r á l y i  v á r o s o k n a k  o r s z á g g y ű l é s i  be 
f o l y á s u k .  Szabad kir. városaink országgyűlésem állásuk, — hol 
törvényesen kötelezvék a törvényhozásban részt venni, de ezen 
részvétük tulajdonképen mégis csak abban áll, hogy azt, mit a 
megyéknek katározni tetszik, meghallgathatják, a nélkül hogy gya
korlatban érvényes véleménnyel bírnának — olly tárgy , melly te
kintetet érdemel s felvilágosodotl korunkban változátlanul nem 
maradhat.

A kir. városok részletes aránya az anyaországhoz (mennyire 
statistikai adatokból tudjuk) körülbelül úgy áll, mint 1 : 9 ;  mint
hogy pedig a kir. városok az alkotmányos testnek negyedik statu
sát teszik, méltányos volna, hogy 104 megyei szavazat ellenébe» 
legalább 11 szavazattal bírnának.

Az ország legnagyobb része ennek méltánytalanságát elis
meri és javítása szükségességéről bensőleg meg van győződve, s
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csak azon egy körülmény látszik a méltányos kiegyenlítéssel ellen
kezni , hogy a városi tanácsok és országgyűlési követek nem az 
összes polgárságtól választatnak, s az úgynevezett választó polgá
rok, czéhszerű (elsőbbséget gyakorolnak, melly által az összes pol
gárság befolyása melloztetik.

Hiányosnak talállatik, hogy mig a megyék az összes nemesség 
által választják követeiket s adnak utasításokat, addig ezt a városok
ban czéhszerű testületre bízzák ; s az ohajtatik , hogy a választási 
jog és az országgyűlési utasításokrai befolyás az összes polgárságnak 
engedtessék át. Távol attól, hogy a dolog méltányosságát kétségbe 
vonjam, csak azokkal tarthatok, kik az összes polgárság befolyá
sát tágabbra terjesztetni kívánják; —  e körülménynél mégis meg 
kell említenem, hogy azon pillanatban, midőn 54 megyében szinte 
54 legkitűnőbb választmány sikeretlenül íáradoz olly állandó módot 
terjeszteni elő, melly néhány ezer nemes véleményének beszedé
sét biztosítsa és gyarkolatilag kivihetővé tegye, annak egy i0 ,000 
polgárból álló királyi városbani eszküzölhetlensége világosan áll 
szemem előtt; és azon pillanatban, midőn majdnem az egész ország 
tisztujílási viszonyaink szomorú következményei fölött aggodalom
ban van, nem kívánhatom, quamvis solatium miseris, socios ha- 
buisse dolorum, hogy a kir. városok, mellyek eddig többé kevesb- 
bé patriarchalis egységben éltek — e veszélyes crisisnek kitétes
senek. — Miért is a kir. városoknak amaz üdvös, tágított válasz
tási jog- és befolyásbani részesítésére — a nélkül, hogy egyszers
mind tiszujitási viszonyaink nem irigylendő következményeit is 
érezni kényteleníttessenek — legalkalmasabbnak tartom a képvi- 
selőségi rendszert, melly talán következőkben központosíttathatnék:

1) Az eddigi választó polgárság eltöröltetik, ugyszinte az 
örökös tanács is.

2) Minden Í00  polgár választ egy képviselőt.
3 ) Ezen képviselők 3 esztendőnkint változnak, de újra vá

laszthatók.
4) Ezek restaurálják a várostanácsot és vele együtt tanács

koznak in politico-oeconomicis.
(Vége következik .)

77

A pesti gjerniekkórltáa.
CDr. Schoepf hivat, előadása szerint).

Az intézet czélja: segélyteleu beteg gyermekeket vallás, 
születés és lakhelyük tekintete nélkül ápolni és gyógyitni; az 
anyáknak súlyos beteg kisdedeikkel együtti fölvétele és az am- 
bulatorium által a gyermek-ápolás javítására a szegények között 
munkálni; végre ifjú orvosoknak alkalmat nyújtván, hogy magokat 
a gyógy tan imez fontos, nehéz és mind eddig még nem elegendő 
figyelemre méltatott ágában gyakorlatilag kiképezhessék, ez által a 
gyermekgyógyászat tökéletesítésére és országszertébb terjedésére 
működni. — Ezen többoldalú czél nemcsak a fővárosban; hanem, 
főleg tán az utóbbi, az egész hazában meleg viszhangra talált; 
bizonyítja ezt az általányos részvét, melly leginkább egy év óta 
fényes tények által ez intézetetet majd példátlan sebességgel biztos 
és szép jövendő felé vezeti.

V alamint minden nagyobb vállalat, úgy ez is nagy nehézségek 
és gáncsok ellen küzdött, mig az intézet maga elegendő hatáskört 
nyerhetett, és az ott munkáló orvos állása fa ki teljes bizodalom és 
elegendő tekintet nélkül az intézet kifejlődését nehezen eszközöl
hette volna) a szó magosb értelmében olly szerencsézővé válhatok, 
minő az jelenleg. Mert mindenki átlátja a nehézségeket, mellyeknck 
az egyes állású orvos egy egyesület ellenében, — mellynek sok és

különböző tagjai a vállalat sajátságos szakismeretével nem birván, 
igen könnyen jó igyekezet inellett is hibás nézeteknek és végzetek
nek adhatnak helyt, — ki lehet téve. Hisz léteznek még orvosok 
is, kik a különbséget egy gyermek- és megnőttek kórháza között 
—  és az elsőbbnek nagyobb szükségeit és nehézségeit elegendőkép 
ismerni nem látszanak! Mind a mellett ez egyesület és az intézet 
nehéz időszakjait s azon szirteket, mellyek az egészt hajótörés
sel fenyegetők, humánus és hatályos támaszok szaporodása által 
szerencsésen legyőzte. Pest megye több jeles férfiainak a választ
mányhoz! csatlódása— ennek, az egyesület, intézet, és abbani 
orvosi hatásnak megerősítésére s méltánylatára nagy mértékben 
szolgáltak.

Ez intézet első eszméje i839ki februárban fejlődött, meliy- 
nek létrehozására mindenekelőtt hazánk szerte tisztelt Ü r menyi  
F e r e n c z  korona-őr ő excellentiája működött s több ezen czélra 
emberbarátok egyesületének e l n ö k e  lön; titoknoknak pedig Eck-, v
stem Adolf ur választaték. Nemsokára az egyesület 0  cs. kir. Fön- 
sége M. D o r o t h e a  Főherczegnő asszonynak magas pártfogását 
megnyervén, a tagok száma csakhamar olly nagyra nőtt, hogy az 
mindenrendű jeles férfiakból álló választmányt az intézet felállítá
sával megbizatotí; mi a választmányt elnök Havas József urnák 
kormányzása alatt olly gyorsan végrehajtatott, hogy már ugyan 
azon év august 16-án az intézet, ámbár csak 12 ággyal, megnyit
tathatott.

Az ez intézetben azóta egész 1842-ki dec. 15-ig ingyen 
orvosolt szegény beteg gyermekek száma 4364; 6 naposoktól egész 
13 évesekig, kik mindnyájan a lehető legnagyobb szorgalom- és 
pontossággal orvosilag vizsgáltattak s a benfekvők olly gonddal 
ápoltattak, mint az valóban privát házban nem egykönnyen lehető. 
Az intézet ágyaiban fekvőnek 771; ezen kívül igen számos beteg 
anyák, kiknek összes száma 263-ra rúg,  s kik beteg gyermekeik
kel együtt az intézetben ápoltattak. Járólag (ambulatorie) orvosol- 
tatott 3593. — Pesti gyermek volt 3953; budai 141; vidéki (az 
ország különféle részeiből) 268. Árvák 211. — Belbetegségekben 
sinlődtek 3098; külső, sebészi betegségekben 1266. Ezeknek 
nagy számán sebészi műtételek vitettek véghez. Illy operativus 
esetek, súlyos betegek, a haza távolabb részeiből is hozvák, sokan 
vétettek fői s 1 — 4 hónapig az intézetben tartattak.

Könnyen megfogható, miért a benfekvők közt, már részint 
i iialdoklóan vagy bizonyos halálnak indulva hozatván be , tetemesb 
halálozás létez: általában 17/100; a járólagosak közt ellenben legfő- 
lebb % oo; úgy hogy ez utóbbiak sokkal nagyobb számánál fogva 
az általános halálozási viszony 8/100. — A megholtak között a 
görvélynek különböző elhanyagolt idomi és elfajult forró börküte- 
gek teszik az összes halálszámnak 80/iooí midőn a jegyzőkönyvek 
80 súlyos, forró, ideges és hagymázos lázakból alig mutatnak elő 4 
halálozást e 3 '/* év alatt. Valóban igen kedvező arány. — A mű
tétéit (operativus) esetekre nézve a viszony szinte illy kedvező 
volt, mert a műtétiek közül csak 3 halt meg, ámbár a gyengéd 
testeken fontos sebészi operatiok vitettek véghez, mint p. o. ho- 
lyagkő-metszések, tagcsonkitások, kiizesülések, kifürészelések; 
képezési müiélelek hiányzó részek pótlására, összenövés elválasz
tására és az elválasztott pésznek egyesítésére, az arezon stb. 
Ezen mütételek nagyobb részt majd kevésbé majd többé távolabb 
megyékből hozattakon tétettek, hol fájdalom! igen kevés műtév5 
létez, és ollyan még kevésbé, ki gyermekeken azokat véghez
vinni bátorkodnék.

Úgy szinte nagyszámú gyógyműtételek (inmetszések és töré
sek) vitettek véghez görbült vagy összenőtt tagizeken. Ezentúl 
évenkint 12 — 18 illyen a munkás élettől egyébhint megfosztott
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egyed, kik a 13-ik évet még meg nem haladták, az intézetbe föl— 
veendhstők, ha magokat több hetekkel előbb bejelentvén, 3 p.írtra 
menő kötözési Omndage) kölségekkel el lesznek látva.

Eléggé általánosan tudva van, hogy a gyermekkórházban szin
te  nagyszámú szegény kancsalszemü egyed —  több száz — gyö
keresen műtéteteti és gyógyíttatott. Minthogy ezek nagyobbrészt 
fölnőttek valának, ide csatlandó azon magyarázó nyilatkozás, hogy 
ezen egypár perez alatt végzett műtétek mindenkor csak a befeje
zett gyermekrendeleti órák után történnek és pedig csak járólag, 
úgy hogy a műtettek tiistint tovább mehetnek.

Az intézetnek legnagyobb jótevője lön hazánk főpásztora, fő- 
méltóságu herczeg-primás Kopácsy József, ki azonkívül, hogy elő
ször 1000 p.frtal egy betegágyat alapita, még két ízben tetemes 
pénzzel szaporitá az intézet pénztárát és hosszas látogatásával az 
intézetet megtisztelé. Gróf Batthváni Kázmér, gr. Batthyáni Lajosnő, 
gr. Károlyi Györgynő, mellv nevekkel olly fényes tulajdonok páro- 
sulvák, egyegy ágyat alapitának, mellyeken neveik az emberiség 
imez oltára előtt érezhetőkkel örökre olvasandók leendnek.

Ezen üdvös intézetünk a megyei, városi’, egyházi hatóságok
nál , számos izraelita községeknél és számtalan emberbaráti egye- 
deknél olly meleg részvétre talált: hogy 7500 p.frtból álló eddigi 
tőkéje 28 000 p.ftra készpénzben emelkedett; ezenfölül ÓOOnál 
több aláírásokból Cegytől évenkint 5 p.frt) összegyűlendő bevétel
lel összesen mintegy 3600 p.for. rendes évi jövedelemmel bir; 
nem számítván itt azt, mi más utakon folyvást bejön az intézet 
pénztárába. Hazánk legmagasb , legtiszteltebb főorvosa Stáhly kir. 
helytartói tanácsos ur ismert nagylelkű adakozásaival azt tanusitá, 
hogy az orvosi intézetek gyarapodását szivén hordja, és imez inté
zet czélját, ha talán az erők s tehetségek ehhez képest gyöngék is 
volnának, nagy mértékben üdvösnek tekinti.

A pesti gyermekkórház egy ház első emeletét foglalja el az 
öt pacsirta utczában; kelet- és nyugatról szabadon áll, kertekkel 
körülvéve. 10 szobák következőleg osztvák : 6 a betegek számára 
19 ággyal, mellyek közül 8 nagy ágy; az anyáknak csecsemőikkeli 
fölvételére. Ezen szobák mind egy sorban vannak és közöttök egy a 
folyosóra nyíló rendeleti terem , mellyben a járorvoslat (Ambulato
rium) , sebészi mütételek és délután az orvosságok készítése tör
ténnek. 2 szobát a segédorvosok, egyet a főápolónő, laknak, s e 
három szoba a betegek szobáival közvetlen összekapcsolva. Ezen
kívül egy halott- és bonczlerem, két konyha, 2 kamara, fa- és 
szalmaraktár. Van az intézetnek már egy kis kórtani készítmények 
gyűjteménye, házi gyógyszertára, fördő-készülete s több száz 
eszközöket magában foglaló sebészi szertára (armentarium), mely- 
lyet Dr. Schoepf ur az intézetnek azon eleven óhajtással örökre 
szentelt: hogy ez is ma holnap a magyar sebészet fejlődésére 
szolgáljon.

Az orvosi személyzetet képezik : egy igazgató , ki egyszers
mind főorvossebésze az intézetnek, s két segédorvos, melly utolsók 
a kórházban laknak. — Az ápolói személyzet egy főápolónő (ki 
bába) és két alápolonőből áll. —  Ezeken kívül szakácsnő, konyha
leány s egy inas.

Az igazgató , alapszabály szerint kormányozza az orvosi, élet
rendi és ápolói hivatalkodást. 0  személyesen tartja naponkint a 
főrendeletet 12 — 2 óra közt, olly móddal s időben, mellyek mint a 
látogató s tudnivágyó orvosok, mint a szegény anyákra nézve leg— 
alkalmasbak; mi után még sebészi operatiok s bonczolatok vitetnek 
véghez. Ezenkívül sürgetős és fontos esetek előfordultakor reggel

vagy estve is meglátogatja az intézetet s néha bizonytalan időben 
is , a rend annál szigorúbb föntartása miatt. —  A segédorvosok a 
reggeli és esti rendeleteket végzik, följegyzík minden betegágynál 
reggel és estve a kórjelenéseket, először az ágyak napi lapjaira, 
azután az egész betegség folyamát a főjegyzőkönyvbe. Ok szinte a 
sebészi műtéteknél segédeskednek; végrehajtják a sebészi kötözé
seket, készítik az orvosságokat, úgy hogy joggal mondhatni: ők 
éj-nappal erős foglalatosságban vannak. Évenkint kilépvén az első 
segédorvos, a második annak helyére lép, ez a hely pedig egy, mint 
tiszteletbeli, egy évig szolgált segédorvossal töltetik be. A segéd
orvosok választása az igazgató ajánlatára a kormányzó választmány 
által történik.

A gyógyszerészi költségek eddig általában évenkint 200 pfrt 
csekély sommára rúgnak föl. A járorvoslati szegény gyermekek 
gyógyszer-költségeit ns Pest város pénztára vállalá magára. A 
használt gyógyszerek száma, mellyeket bizonyos és megbírálható 
hatásuaknak ismertettek, a kisded-kórházban, jó idő óta már, mint
egy I5re szállt le.

A benfekvők nem kevésbé mint a járorvoslat betegjeinél, 
melly utolsókról szinte lehetőleg pontos kórjegyzőkönyv vitetik, nagy 
szorgalom fordittatik az első kórvizsgálatra, minthogy a kórismeret 
megalapítása gyermekeknél kétszeresen fontosnak nézetik, mi is 
naponkint legtöbb időt foglal e l ; a vizsgálati asztalt környező fia
tal orvosok köre s a mindegyre növekedő öntudat — milly keveset 
tudunk ! —  e részben még erősb rugonykint szolgál. A járorvos- 
latban körülálló anyák előítéleteit, minden alkalommal emberbaráti- 
lag, de hathatós móddal legyőzni, egyik főfeladata minden gyer
mekkórházban nélkülözhető járorvoslatnak.

Ki a jól rendezett ambulatorium szükségét s hasznát, ki a 
gyermekorvoslás sokkal nagyobb kellékeit s nehézségeit ism eri, s 
szem előtt tartja azt, hogy ez intézetben, hová egyszersmind sok 
ifjú orvos gyermek-gyógyászi begyakorlás miatt összegyülekezik, 
mindenben nagy pontosságnak kell uralkodni, az nem fogja csodálni, 
miszerint 24 beteg-ágy, legfőleg pedig 30 a legérezhetőbb szük
ség pótlására, még jó ideig, elegendőnek tartatik; mert úgy kell 
felfogni a dolgot, hogy az ambulatoriumban mindenkor kétszer any- 
nyian kívánkoznak gyógyittatni. Egy főorvos az érintett szám mel
lett fölötte is súlyosan el van foglalva. Miszerint nem leend egy 
hamar szó tetemes tágításról; hanem a létezőnek tökéletesítéséről 
s megerősítéséről S e tekintetben egy tulajdon ház szerzése vagy 
építése, melly a szükséges helyzetnek s belső rendezetnek, orvosi 
tekintetben, tökéletesen megfelelne, az intézet jelen s jövendő üd
vét olly mértékben előmozdítaná, hogy minden értelmes egyesü
leti tag, ki ezen intézet feladatát s mivoltát jól ismeri, imez szük
ségnek, hacsak lehet, eleget tenni igyekezendik.

Az alapitó egyesület, magas pártfogás és sok országszerte, 
tisztelt férfiak hatása mellett, annyira fejlődött, amennyire illy 
czélu intézetnek csak lehet. Az egyesület azonban mégis csak idő
beli O 'mporaneum); az intézet pedig, mellynek megalapítására 
mindenünnen, az egyesület határin túl, nagyszerű adakozások tör
téntek, valami állandó lévén: bizonnyal örvendetes, ha állandó 
testületek részvétet mutatnak iránta. S minél több a támasz és 
pártfogás, annál jobb; valamint Pest megye kegyes részvéte az 
utolsó nagyszerű vállalatnál s egyébkint is, ezen intézetnek morális 
és materiális gyarapítására szolgált.

Reméljük, hogy ezen intézet biztos és díszes jövő felé indul, 
s hisszük, hogy ezen mindnyájan örülünk. Reméljük, hogy imez 
intézetnek s orvosinak mindenkor olly morális állása leend, hogy 
ezután is orvosaink legjelesbei sem fognak vonakodni, magokat 
ebben az emberiség s tudomány szent érdékeinek lelkesen oda ál
dozni. S igy talán az intézet meg is érdemlendheti az ország-
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szertei pártfogást.

P o z s o n y b a n .

Alapitá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.



SZÁZADUNK.
i f .  s z á m .  Ha tod ik  esz tendei  folyamat  1843. F e b r u á r  6 .

Elmélkedések
h a z á n k  m ú l t  s j e l e n  á l l a p o t a  f e l ő l .

XI.
Igaz, hogy mi magyarok olly szerencsés helyzetben vagyunk, 

miszerint az allgemeineféle világjavitók s országboldogitóknak al
kotmányunk, nemzetiségünk, dicsőbbrei haladásunk iránya s két
ségtelen ásiai eredetünk felöli visszás fogalmai polgári létünkre 
semmi lényegesb befolyással nem bírnak, a magyarságot el nem 
korcsosithatják, nemzetiségünket megnemországtalanithatják, a ma
gyar nemzetnek hösteltleg tanúsított s dicső királyainktól azóta 
folyvást czimzőleg méltányolt nagylelkűségét meg nem lelketlenithc- 
tik, akárhogy faconirozza rokonnyelvileg az „álpannon“ nagylelkű
ségünk eszméjét, akárhány kérdésjellel kisérje is ezt a fönhéjázó 
elménczke. A nemesb magyarságnak eredménydús nagylelkűsége 
kitörülhellen vezérbetükkel, kiirthatlan áldásteli jegyekkel s örök
ké ragyogó dicsőséggel mélyebben be van vésve Ausztria tör
téneti évkönyveibe, hazánk törvényeibe s nemzeti lelkezetünkbe, 
sem hogy ezt akármilly pokolkő segedelmével, némelly elhízott 
magyartalanok kedvéért kimardozni lehetne. A magyar „nagylel
kűség“ apostoli királyaink által immár diplomaticai rangra emel
tetett, s igy csereberének való csillámmá nem aláztathatik. Procul 
hinc estote profani!

Méltányolván a mindent feledő óltmelléki hetelönek kancsal 
garázdálkodásait, a gajszülte holdcsillagos kergefiak villanyos légy— 
csapdozásait, a tátraaljai buzgárok légigézö méltatlankodásait, szi
vünkre vevőn az ezen egymásra méltó hármas egyletnek kanyargó 
irányú s vészteljes viharkint hazánk határán messze túl vonuló ár- 
mányos öszőrüléséből eredett zavarokat, igen könnyen azon gon
dolatra juthatnánk, mintha a magyar nemzet latinkodva viperákat 
ápclt volna keblében. Szeretem hinni, hogy a józanabbeszü idegen- 
nyelvüek hangulata össze nem hangzik a babyloni kolomposok 
kongatásával. S ezt a jámborok reméllik, hiszik, vallják is, minek 
azonban a kolomposok orpittyedve, fönhéjázó írességgel ünnepé
lyesen ellenmondanak.

Valóban ideje, hogy a józanabb eszűek statusjogi helyzetük
höz illő férfias méltányossággal, a közhon érdekében egyesülve 
előálljanak ellenmondván ünnepélyesen amaz, annyi zavart s in
gerültséget okozó véleménynek, mintha ezen, magokat öntetszőleg 
a különajku népek szószólóinak fölpittyezett kolomposok hangulata 
az egész rokonnyelvü közönségeknek szinte hangulata volna. Holott 
ezen, sajátságos belviszonyainkat nem ismerő s hívatlan vendég- 
kint becsempészkedett judásfaju panologi túlbuzgárok olly status 
iránt, mellytől nevelésökre s érzelmükre nézve elidegenedvék, sem 
érdekléssel, sem nemzeti áhítattal nem viseltetnek; miszerint ezen 
többszínű falkákra s pártszellemű csoportokra szakadozó kalando
rok csak abban összetartok, hogy fáradhatlan vakmerőséggel, va
lóban zsidós nyúlóssággal és szemtelenséggel a rokonnyelvü hírla
pokba imádott önöket betukmálva, a törvényes hatalomnak minden 
intézményeit gúnyolják, szeplősitsék, rágalmazzák, az országos ma
gyarságot gyanúsítsák, gyalázzák, magyarellenes hangulatot ébresz- 
szenek s élesszenek, nagyot kongatva, mintha a mindennemű szláv- 
ság és a hétvári szászkaság veszedelemben forogna; az ezáltal elő

idézett zavarokban bő halászatot remélvén. Hogy ezúton valami 
jó eszközöltessék, arról szó sincs; hiszen szándékok csak a ma
gyarságot a vizeszűek mulattatására piszkolni, megalázni s tarka 
köpénybe burkolva, hátok mögött szakálukba nevetni. Valóban 
igen különös mód, az unalmig igényelt különnépiségi méltány
lásra magát méltóvá tenni!

Ha hazánknak akármelly különajku népe nemzetiségi mél
tánylást igényel s igényjogának törvényes elismerését az országos 
nemzettől követeli, szükséges mindenek előtt, hogy önmagát tisz
telje s a hazának statuspolgárilag tisztelettel, szeretettel és ama kö
telességérzettel, mellyet minden fiaitól követelni szent s elavul- 
hatlan joga van a hazának, igazlelküleg hódoljon, őszintén elismer
vén , hogy az országos magyarság, midőn egyes polgárok jogait s 
egyéniségéi magányos helyzetében tiszteli, egyszersmind jogosítva 
sőt kötelezve van arra, hogy önjogairól, önbátorlétéről, political 
gépezetének öszhangzatos forgásba hozataláról gondoskodjék s in
tézkedjék , miszerint vérrel szerzett hazáját és nehéz küzdelmek 
közt, nagy áldozatok után, biztosított alkotmányát, mint statusjogilag 
szentesített legszentebb szerzeményét, a nyelvileg idegenkedők és 
az idők s események szeszélyes koczkaesésének daczára föntart- 
sa, virágozlassa, boldogítsa; mi természetesen más irányban nem 
történhetik, mint mellyet a történetekből fejlődött political helyzet, 
a históriai jog és a polgárisodás növekedő súlya a nemzet előtt ki
jelelt, melly a polgári társaság fejlődésének és művelődésének 
egyszersmind alaptörvénye is. Ennél szélszerübbet az országos 
nemzet színe elejébe terjeszteni még mindeddig egy panolog sem 
méltóztatott; de volt elég, ki méltatlanul felpattant, s neki dühösödve 
önkoholta ujdonuj nyelvével s meggarabonczázott nemzetiségével 
előállott, csillagholdas lapjában hangos zsiviokkal hirdetvén: míkiní 
a vörös-sapkás szürkankosok Zwonimirtól rendkívüliig megbizat- 
vák, közös hazánkat nyelvszerint babylonilag felbonczolni s uj or
szágokat alapitni; voltak kik, miután ajkaikról kevéssel azelőtt a 
béke szent szava hangzott, a társaságnak legszentebb kötelékét, az 
erény s boldogság forrását, földi czélokra űrügyül használván, a 
tudatlan tömeg előítéleteihez és szenvedélyeihez kalandorkodva 
folyamodtak, miután agyaras fondorlatu incselkedéseiknek nem si
került az ész és értelmiség törvényszéke előtt diadalmaskodni; szó
val: volt és van soknál több magyartalan, ki a magyar status iránt 
sem érdekléssel, sem nemzeti áhítattal nem viseltetik, s ezt az or
szágos nemzet színe előtt kereken kimondani szemtelenkedik.

A törvényhozásnak, ugyszinte a nemesb magyarságnak soha 
eszébe sem jutott, hazánkban idegen népiségeket elnyomni, nyel
veket kiirtani, a magános és családi élet szentségét, vég s czél 
nélkül, vétkes kezekkel felforgatni, az akár eredeti, akár szerzett s 
egy hosszú histiriai élet által szentesített jogokat megsemmiteni: 
mit a magyar nyelv terjesztésére hozott törvény eléggé bizonyít. 
Azt azonban józan eszüleg nem tagadhatni, hogy az országos nem
zetnek teljes joga van kívánni, hogy most már, miután a közhoni 
ügyek tárgyalása s a törvényhozás magyar nyelven foly, minden 
Magyarország törvényhozásában és statuskormányzásában közvet
lenül résztvevő s törvényileg összetestesült társnemzet, ugyszinte 
minden megpolgárosodott vendégnép, az országos magyar nyelvet a 
lehetőségig magáévá tegye : miszerint a dolognak elfogultján meg
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gondolása után, a törvényhozásnak a magyar nyelv terjesztésére 
czélzó intézkedései minden (akármilly ajkú) becsületszerető, igaz- 
lelkü méltalmas statuspolgárnak köszönetét érdemelnék. Deazálnok 
panalogi tanárok és agyaros kalandorok ezt súgják az együgyü nép 
fülébe: „A magyarok nyelvüket akarják rátok tolni, titeket maga
tokéitól megfosztani, létetöket megsemmitni, itt a kalholika, amott 
a lutherán vallást eltörölni s az egész országot reformátussá tenni 
stb ;“ miállal a tapasztalatlan fiatalság, a magyar nyelvben járatlan 
polgárság és a tudatlan durva pór fölingereltetik, melly a bölcsen 
intézkedő törvényhozásnak tisztelettel s háladattal hódolna, ha az 
igazságot megmondanák neki : miszerint mindenkinek bántatlanul 
meghagyatik nyelve, s minden törvényes intézvény csak oda czéloz, 
hogy a serdülő növendékség megtanulván a közügynyelvel, ezen- 
tulra annál könnyebben értse s tudhassa,mi történik az országban; 
ezáltal a hazával minél szorosban összeköttetvén, haladása is jobban 
eszközöltetnék. De ez roszul illett azok tervéhez, kik egy u j- 
donuj nyelvet összeférczelni, seborvosi tudományukat Magyaror
szág nyelvszerinti felbonczolására alkalmazni s nemtudommit ma
goknak szerezni kívántak; úgy nem volt azoknak Ínyére, kik a 
csendes, szegény fóldmivelő tudatlanságávali visszaélésben keresik 
s találják kalandori boldogulandásuk egyedüli lehetőségét S igy 
fáradhatlanul addig kongattaták a lármaharangot, mig apostoli or
szágunkban oda nem jutánk, hol jelenleg állunk.

Mondhatjuk bátran, hogy nincs magyar, ki igazlelküleg tiszta 
szívből nem sajnálná azon kedvetlen súrlódást, melly a magyar 
közügynyelv tekintetből a Magyarország politikai testületét képező 
nemzetek s népek közt támadott, és az olly kívánatos egyetértést 
annyira akadályozó; mit azon komoly méltalom /  mellyel a magyar 
vármegyék az eziránti törvénynek ennyi zavart okozó kétes értel
mét — mire a horvát megyék latin nyelvhezi ragaszkodásukat ala
pítják — egyáltalán méltányolák, eléggé bizonyít. Idegenajka pol
gártársaink e jelenetet szivükre vevén, méltalmilag elismerhetnék, 
hogy az országos magyarság a nagylelkűség szülte nemesb érzést 
és magasztosb gondolkozást megtagadni soha sem képes, ellenben 
örökké hajlandó igazságnak s Hiedelemnek tisztelettel hódolni, a 
törvénynek netalán kétes értelmét önkényileg s részrehajlóig soha
sem fejtegetni, annak magyarázatát s illő felvilágosítását a tör
vényhozó hatalomtól várván, mellynek hatásköréhez a törvényho
mályok eloszlatása tartozik.

„A magyar nyelv Magyarországban . a latin kiszorításával, di
plomatikai rangra emeltetett!“ íme az iszonyatos szörnyeteg, min 
idegenajku polgártársaink annyira megrémülvék, hogy egyetértőleg 
összeesküdve a lármaharangot félreverni, a magyarság ellen eget 
poklot forgásba hozni, az országos testületbe epét mérget hinteni 
meg nem szűnnek. Ha pedig ezen annyira méltatlan súrlódási okok 
kikutatásába mélyebben ereszkedünk, lehetetlen az ezt ébresztők s 
élesztők józaneszüségén s becsületszerűségén nem kételkednünk; 
mert — valljuk meg őszintén Dráván innen s Dráván túl — a ma
gyar közügynyelv tekintetében keletkezett versengés inkább tör
vényhomály okozta balulértésből, mint egyébünneni nemtudommiből 
származott; de miután itt elbizottság, amott hiú irigység és boncz- 
viszketeg szülte aljas szenvedélyek hatólag és ellenhatólag belé 
csempészkedtek — rövid idő alatt közös hazánk minden tájain 
átvonuló és mindenfelé gyanút s Dizodalmatlanságot velő viharrá, 
sőt forgó széllé alakult, a testvéri egyetértést szinte alapjában meg
rázandó. Min a többoldalú tulbuzgárok, mindent feledve, dühösen 
kapkodlak és szünetnélküli kolompkongatásaik s álnok fülbesugá- 
saik következtében a szenvedélyeket annyira fölingerelék, a kedé
lyeket annyira megkérgesiték, hogy e baj már is igen aggodalmassá 
alakult, miszerint az ez ügynek törvényszerű elintézésére megki-

vántató phlegma , a bölcs törvényhozásban nélkülözhetlen igazság
szeretet, a megrögzött előítéletek s balvélemények megczáfolására 
elmulhatlanul szükséges eszcsénd s ama tísztaszándéku, igazlelkü 
eszélyes (Ildomos) óvakodás oknyomozólag s gyógyszerüleg ható 
működésére mindaddig nem számolhatunk, mig egy istenadta ál
talános, közönös öszjózanodás a koloinposokat leálarczázva, őket 
köznemzeti gyalázatra nem kárhoztatja.

Illy körülmények közt hazafi-kötelességünk, mindazokkal, mik 
hazánk múlt s jelen állapotát jelemzik, oknyomozólag tökélyesen 
megismerkedni, statusjogi helyzetünket, kül- s belviszonyainkat 
épeszüleg felfogni, az emberi természetet minden sajátságában s 
egész lényegében okulva méltányolni, a hon közérdekei iránt ön- 
vágylalanul illő áhítattal viseltetni, önismeretet magunknak szerez
ni , a jelenetek okait nyomozni, a korszellemet saját tisztaságában 
s nem fattyú salakjában figyelmünkre méltatni, emberileg s nem- 
zetileg okoskodni s főleg eszéllyel óvakodni, ne quid respublica 
detrimenti capiat.

Ha hazánk (1 0 0 0 — 1843) történeti évkönyveibe elfogultla- 
nul belé okulunk, kevésbé csodálandjuk, inikint átalakulásunk je
len korában nemzeti haladásunk minden léptén aláásott üregekre 
találunk s czélt nem érők visszalöketünk, minhogy ezeknek átugra- 
tása lehetetlen. Azonban vannak olly üregecskék i s , miken a bátor 
könnyen átugrik , a nélkül hogy igen megerőltetné magát; de van
nak ellenben olly üregek is, miket, akár tetszik akár nem, előbb be 
kell töltenünk s kiegyenlitnünk, mielőtt egyetértőleg, általánosan s 
közösen, bízvást s eredményesen haladhassunk. Illy üregek közt 
talán első helyet foglal s bizonyára nagy szerepű, statusjogi hely
zetünk, országos nemzeti önállásunk, alkotmányos függetlenségünk 
és szerződéses birodalmi szövetségünk fölvilágositása, minden sa- 
lakbóli kitisztítása s Európában illő megismertetése.

Eziránt tisztába kell jönnünk, mit korunkban holnaputánra 
nem halaszthatunk; mi igen veszélyes aluszékonyság s alkatmányos 
éretlenség volna. Az illy lényeges ügyfelöli okoskodást, az errőlí 
gondoskodást s eziránti foganatos intézkedést azonban senki másra 
nem bizhatjuk, hanem magunknak kell egyetértőleg s országosan 
okoskodnunk, gondoskodnunk s intézkednünk. De az indítványozás 
is csak egy, statusjogi helyzetében, országos nemzeti önállásában, 
alkotmányos függetlenségében s szerződéses örökös birodalmi szö
vetségében bátran bizakodható és ünnepélyesen biztosított önérzet
erős nemzettől várható, minthogy kizárólag s egyedül a nemzetet, 
s pedig legszentebben , érdekli. Az idegen vállvonulva mosolyog s 
olly nemzetnek, melly országos statusjogiságának Európában meg
ismertetését s diplomaticai méltányoltatását kivívni képtelen, az 
országos nemzeti tekintélyt megtagadja és azt alkotmányos éretlen
ségre kárhoztatja.

Nyomozzuk csak az Európában uralkodó nemzetek s hazánk- 
beli magyartalan népiségek agyaiban rajoskodó, magyarellenes elő
ítéletek, balvélemények kútfejét, és csakhamar föltaláljuk olt, hol 
mindeddig nem kerestük. E kútfő pedig olly hatalmas forrású, mint 
a duna-eschingeni; de mi ezt latin aluszékonyságunkban eliszapol- 
tattuk, miszerint mindig tovább harapozó büzhödt csincsárok ke
letkeztek, mindent, mi magyar, megferditők. Most már tehát a 
csincsárokat szabályoznunk s elrendeznünk kell, mi után e kútfő 
forrása azonnal s természetileg egy felséges hajókázhaíó s Európá
nak főfolyóival vetélkedő nemzeti folyóvá átalakuland. Ha ehhez 
még a magyar trónról hangzó magyar szó is járuland, teljes joggal 
bizakodhatunk, hogy a tarka népiségi hiúság pillézte viszálkodások, 
hangulatok, pártoskodások, melléktekíntetek, súrlódások, eszte- 
lenségek s ábrándozások a közjózanságnak helyt engedendnek; mi
nek következtében dicsőbbrei haladásunk czélját is könnyebben el-
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érendjük, ha — igenis ha — a szemetszuró s önvérünkben dühös- 
ködő becstelen c o r t e s k e d é s e k  megszűnnek.

Mindezek ellen hathátósan s végkép kiirtólag intézkedni a 
nemesb magyarságnak annál szentebb kötelessége, minél világos
ban látjuk, hogy elleneinket ép illy dibdábságok által önmágunk 
fölfegyverezzük; minélfogva a panologok s egyéb ganéjfürkészek 
(chiffoniers) a nemtelenlelkű magyarkáknak botrányos kicsapongá
sait ürügyül használván, betyársággal (s látszólag méltán) ugyan- 
azonítva a magyarságot, annak haladás-törekvéseit gyanusítni és 
a magyar nyelvnek hazánkbani országosítása ellen bátran kikelni 
bőszmérkednek, Európa ilélöszéke elébe lépve ujjal mutatván, mi- 
kint a nemzet törvényhozási szabaditéka, épen a magyar nyelv or- 
szágositása s a latinnak kiszorítása által, a műveltebb osztály kezei
ből a műveletlenébe jutott; mikint az egész durva tömeg a képvi
selet körébe, mellyen kívül ezelőtt állott, tettlegesen‘egyszerre 
lépett; mikint világos napfényen fekszik, hogy ez nem önállólag 
tűnik föl, hanem a pártok vezéreitől használtatva s rósz czélok ki
vitelére fordíttatva.

Migaz önvágy és pártszellera szülte corteskedések köreinkben 
mindinkább divatosbodnak, csodálnunk nem lehet, panaszkodnunk 
nem szabad, ha a műveltebb Európa az egész magyarságot or
szágos és alkotmányos éretlenségre kárhoztatja. S igy van; mert 
olly nemzet, mellv önmagát megbecsülni s nemzeti méltóságát 
méltányolni nem tudja , országos nemzetiségének Európában a di- 
plomaticai elismertetést, hazájában a becsületszerűek s magasz- 
tosb-szellemüek hozzásímuló méltánylását, mi kizárólag csak a 
szellemi, értelmi s erkölcsi felsőbbség sajátja, nem igényelheti.

Jaj olly országnak, hol polgárerény, törvényes kötelesség, ille- 
delem s becsületszerüség iránti tisztelet s buzgalom nem uralkodik 
a polgárok szivében; hol mindinkább áradó hiú önvágy, féktelen
ség , hatalmaskodás, irigység, gyáva féltékenység, határtalan dics
vágj-, ábrándos önhittség s elbizottság, törvénytelenség, indulatos 
vakoskodás, szenvedélyes gyülölség s rágalmazás zagyvaléka ké
pezi a nemzetéletben mindent éltető, föltételező s elhatározó moz- 
gonyt; hol a pöfeszkedő érdemetlenség, egy megvesztegetett s föl
tüzelt durva tömeg anyagi erejére támaszkodva, a tanácsterembe 
zsiványkint rohanni s az érdemre alapuló közbizodalomnak tör
vényileg illő hivatalt vagy o tudjamit igényelni és erőnek erejével 
elsajátitni vakmerkedik; hol az illy vadságszülte botrányok nem
csak a nemzeti közgyalázat kiirthaílan bélyegével szellemileg s tör
vényileg nem sujtoltatnak, sőt még meníegetőkre, pártolókra s vé
dőkre is számolhatnak; hol a felsőbbségnek illy szégyenteljes el- 
fajulási garázdálkodások s dühöskedések iránti engedékenységé
ben a fonákfogalmu magyartalan!elkű magyarkák csak kegyelmet 
látnak s egyéb semmit (? ) , ezt öntetszőleg dicsőítve, mig a ma
gyarlelkű nemesb magyarság épezen engedékenységnek titkos ru
gójában a fogótőrt s egyéb semmit (!) fulánkozni látja, mellyben a 
vakoskodó magyarfattyuság maholnap összezuzatik, a nemesb ma
gyarságot s országos nemzetiséget magával eltemetendő.

Uly országban minden nemzet már elveszte hazáját, habár 
még mindig hős atj jainak lőshelyél s kizárólágos tulajdonát szem
mel látja, kézzel fogja, lábbal lapodja; illy, léteiét szélnek engedte 
nemzet holt testnek Ítéltetik s eltemettetés nélkül ormadaraknak 
ragadmányul engedtetve, a nemzetek sorából kitöröltetik. így ve
szett Róma, Graecia, Marahania, Hunnia, Avaria. így veszend min
den , mi egyszer szétoszlásnak, rothadásnak, pusztulásnak indult.

Természetes következmény, és minden becsület- s köteles
ségfeledett statuspolgári és statustestületet mulhatlanul éfő, unokára 
örökösödő átok s fátumkint (pedig az ok s eredmény közt más fá- 
tum nincs) terhelő igazságos büntetés ez ; mert általános, mélyen s

szentül gyökerezett polgárerény, kötelesség s becsület iránti köz- 
lelkesülés nélkül a nemzetiség puszta agjrrém; mivel polgárerény 
s polgárkötelesség, becsület s tisztelet nélkül a nemzet nem élhet, 
a szép, a nagy, a dicső nem tenyészhetvén, boldogság, szerencse 
nem létezhetik. Igenis, a népek vesznek és sebesen vesznek, ha 
bennök egyszer az erkölcstelenség működni, a féktelenség eláradni 
kezd. S miért ne vesszenek?

így emberi önbecsülésünket, nemzeti önérzetünket, országos 
méltóságunkat a rothadás ellen meg nem óvhatjuk, és országos 
testületkint meg nem állandósodhatunk. így Európa jelesb férfiai- 
nak tiszteletét meg nem nyerhetjük, a magyar nemzetiségnek di- 
plomati és publicisti elismertetését ki nem vívhatjuk s még ke- 
vesbbé biztosíthatjuk; mi nemzeti törekvésünk czélja s a nemesb 
magyarság óhajtásainak legszentebbje! Mire nézve a cortesek be
tyárfőnökei s vezérei mint nemzeti szentségtörők , törvény- s be
csületszegők, mint a magyar nemzetiséget fertőztetőleg bitorló 
nemtelen magyarfattyuk jelenkeznek a haza térén, hol becstelen 
garázdaságuk által a derülő magyar eget meghomályositván, ször
nyű fergeteget idéznek elő, melly alkotmányunknak alapjábóli kifor- 
gattatását, igen természetes eredménvkint, föltételezi s szinte el
határozza. S illy, a hon legszentebb érdekeit gázoló dühös önkényt, 
melly országos magyarosodásunk rövid ideje alatt hazánk majd 
minden tájain átvonuló forgószéllé alakult, a nemzeti közgyalázat 
bélyege ne sujtolja? Illy veszedelmes féregláz, illy ragadós dög
vész ellen non datur medicamen in hortis ?

Int. az idő komolyan, hogy eziránt minélelőbb czélszerüleg s 
végkép kiirtólag intézkedjünk, minthogy a corteskedés elleni (tü
relmét vesztette) hangulat, Lajtán innen s túl, már a legfőbb polcz- 
ra hágott, igen elhatározott, épen nem habozó s „többé nem te
szem1-mel meg nem nyugtatható. Ergo pereant cortes! Mit ha 
magunk megteszünk, igen hasznos és üdvös lesz; ha pedig ezt más 
valaki teszi, a gyógyszer — akár tetszik akár nem — olly reci
penyelvű ellenmérges keserű leend, miszerint le nem nyeljük a 
nélkül, hogy nemzetileg ne közelednénk a megfuladáshoz.

Feljebb tehát drága cortesfeleim, feljebb emelkedjünk ebből a 
gjTalázatos porból, sárból, gőzből s ganéjfüstből a fölséges egjredül- 
igaz valóba! hová a lélek, hová a szív intenek bennünket; hol pol
gárerény s polgárkötelesség, törvényszerűség s becsület iránti 
közlelkesülés , mint kizárólag ébresztő s élesztő elem, a nemzeti 
testületnek szellemi, értelmi s anyagi tehetségeit a közjónak, nagy
nak s dicsőnek előmozdítására egyetértöleg erőteljesen s hathatósan 
munkáltatja; hol lélektisztaság a legfensőbb s legtökélesb iránti 
buzgalom minden földi javaknak elébe tétetik; hol legtisztább hu
manitás a nagy nemzetcsalád tagjait kölcsön szives gyámohtásra, a 
közbízlosság, bátorság s jóllét előmozdítására, a közelégültség 
megalapítására egyesíti; hol türelem, szelídség s mértékletesség 
uralkodik; hol becstelen önvágy s luvatalszomj, népszerűségi kép
mutatás és haszonles a nemzeti ünnepeket meg nem zavarják; hol 
az örök igazság s felebaráti szeretet törvénye a status alapja. Ide 
corteskedjünk feleim! Ide vezéreljétek tisztalelküleg a jóra s ne
mesre buzdított józaneszü corteseket, kiket isten annyi józan ész
szel s testerővel nem azért áldott meg, hogy ti azt zavaros borral 
s pálinkával elfojtsátok, ezt pedig a közbátorság megzavarására 
fordítsátok. Minél az emberiségre nézve embertelenebbet, alkot
mányunknak veszedelmesbet, nemzetiségünket magyartalanitóbbat, 
a cortes-vezérekre nézve gjralázatosbat alig tehetni.

Úgy van bizony drágalatos cortes-feleim! Akármilly köpény- 
be burkoljátok, akármilly elő- s különjog mögé sánczoljátok csekély 
személyiségtöket, akármelly szoknya alá bújjatok: a mephistophe- 
lesi lóláb mindenütt kikukucsál, titeket Europa szine előtt honáru—
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lássál vádló s magyarfattyuságtokat eláruló. Valóban csodálatos, 
hogy a nagylelkű nemzet körében találtatnak férfiak, kik nemzeti 
nagy büszkeségük mellett nem átallanak a pellengérre önkint föl
lépni , pirulatlanok körültekinteni, sőt a nemesb magyarsággal ar- 
czátlanul szembe is szállni. Árpád országa nem cortes—világi!

Mig illy szégyenteljes botrányok körünkben divatoznak, addig 
Európának magyarság-felőli előítéletei s balvéleményei jobbra nem 
váltózandnak, a gyanusitási s rágalmazási vágyak agyarkodásai 
meg nem szünendnek, a nemesb magyarságnak alkotmányos éret- 
sége el nem ismertendik, haladási törekvései, szellemileg és anya
gilag minden oldalról akadályoztatva, nem sikcrülendhetnek, s Ár
pád népe nem boldogulhatván, Magyarország nemzetileg odavész. 
S miért ne veszne ? Hiszen minden halandó testnek veszni kell, 
mellynek rákfenés tagját mesterkéz le nem vágja. Hazánkban pe
dig az illy mesterkéziség a nemzet nemesbjeire, a nemesb ma
gyarságra bízatott. S igy fiat applicatio! Bárándy.

IIir frodaloBH.
A tavasz uj bimbókkal kedveskedik, a nemzeti élet uj erő

ket fejteget. Az ittott mélyen szunyadozott elem a hazafiság hangos 
intőszavára fölébred, a benső ösztön áthatja az önérzetet, a köz 
fölgerjedés az ország minden vidékein rsakhamar átvonul; s ime 
—  a hajnalpir hegyet, völgyet fölvidit. Nem tagadhatni, hogy Vu- 
kotinovic, Vraz és mások lantja csörögte hatalmas öszhangzatai az 
olvasók sziveihez szólónak, minthogy a kedélyek a költészet suga
rain örömest melegednek, s csakugyan ezek voltak a nemzeti haj- 
nalpirnak első sugárai; de a tudományok részint érlelő, részint él
vezetre kínálkozó gyümölcsei a közelgő fényes nap előhirdetői, az 
ilir múzsa életerősségét kezesitve, az értelmesek figyelmét s mél- 
tánylatát igénylők.

Egy szótár (a  német-ilir rész) a sajtót immár elhagyá, mig 
Berlin grammatikáját másodnyomtatásban kiaadá. Valóban, Berlic 
mélyen hatot az ilir nyelv szellemébe s philologi vizsgálatai miatt 
minden dicséretre méltó; azonban meg kell vallanom, hogy gram
matikája inkább tudósnak való előkészületek, ki az ihr nyelvtan 
képzetébe jobb tanítási módszert s rendszerübb elintézést behozni 
képes. E mellett ő a szerb ikrekhez vonzol s a csehekhez simulók- 
ra neheztel, mi több tekintetben jóváhagyandó volna. A sajtó alól 
kikerült munkák közül említendő : Pogled u Bosnu, ili kratak put 
u onu Kraginu, ucinjen 1839 — 1840 po jednom Domorodcu (Te
kintet Bosniára, vagy rövid utazás ezen országban 1839 — 1840) 
és Mali Katekizam za velike lyude od Drag. Rakovca, (Kis káté 
nagy emberek számára Rakovectől német fordítással Zlatarictől). 
Mindkét munka igenigen érdekes, Az utóbbi óv-mérséklettel irva 
fölvilágositólag értesit a horvát ikrek közti villongások s a magya
rokkal súrlódások felől, miszerint mindenkinek üdvöz, ki az ilirek 
szellemi s nemzeti kifejlődését résztvevő figyelemmel kíséri. A 
Bosnia felőli munka korunk kívánaténak igen megfelelő, minthogy 
bővebb ismereteket nyújt egy, a keleti kérdés fordulatával érde
kessé vált ország felől, mellyről mindeddig, mondhatni, mitsem tud
tunk. Kívánatos, hogy e könyv fordítások által másajku népeknek 
is érthetővé tétessék. — Gaj Ilirország története s újabb statistika- 
geographi munkája felől mit sem közölhetek, minthogy kiadása 
akadályokra talált. — „Kolo“ második füzete megjelent, de még ke
zemhez nem vettem. A könyvek Zágrábból keletdél felé, könyv- 
kereskedések hiánya miatt, csigapostán járnak, miszerint a magá
nok kedveskedésére szorult könyvvevő egy könyvhez csak igen 
későn juthat, mihez még a Zágráb s Vinkovcze közötti közlekedés 
silánysága is járul. Vajha sikerülne a zágrábi hazafiaknak utat

módot feltalálni, miáltal az irodalmi szülemények a katonai végvi
dék keletrészeiben hamarább elterjesztetnének! A kora élvezet 
néha kétszeres élvezet. Vinkovcze, decemberben 1842.

(Irta németül professor Wanjcek.)

L e v i a t h a n .  (?)
A legnagyobb természeti ritkaság, melly valaha Európában 

mulattatott , alkalmasint az , melly jelenleg Dublinban Tommy hotel 
kirakattárában látható. Ez egy kihalt, s Ián már csak a vízözön 
előtt létezett fajú állat csontváza — különböző minden élő vagy 
kiásott nemétől, mellyek mindeddig a természetbúvárok és földé— 
szék előtt ismeretesek —  és nem kevesbbé iszonyú terjedelme, 
mint a váz különös alkata miatt nevezetes. Koch Albert német ter
mészetvizsgáló által Missouri tartományban, Osage folyó „Pomme 
de térré“ nevű ágának hajdani medrében, egy vizhordta rétegben 
találtatott, és egészen ép állapotban volt, minthogy több egymásra 
következő, a víztől összehordott rétegek által födve vala. Azon 
helyzetről, mellyben a váz találtatott, valamint kapfogainak, mellyek 
két sarlóhoz hasonlítanak, és a fej két részén vizirányosan elnyúl
nak, állása- s különös alkatáról, Missourium Theristocaulodum vagyis 
sarlófognak neveztetett. A váz 15 láb magas, 30 láb hosszú. Az 
első lábak közti szélesség 8 lábnál több, a hátusók közti pedig kö
rülbelül 6 lábnyi. Egy teljes nagysága elefánt ezen óriási állat mel
lé állítva, ha ennek iszonyú teteme hússal födve vala, körülbelül olly 
irányban lenne hozzá, mint a bárány az anyajuhoz. Bizonyos, 
hogy a Missourium szintúgy mint a mostani nilló, vizi lakó s tán 
épen amphibium is volt, minthogy annak lábai uszóhártyával ellát
va, és azonkívül még különösen a víz fölületéni úszásra vagy a 
folyók és tavak fenekéni járásra alkalmazva lenni látszanak, s igy 
eledelét valószínűleg mocsáros és róna helyeken kereste. Hogy az 
embernemmel együtt létezett, s az általa lakott tájékok vizei s me
zői fölötti uraságot avval megosztá, igen valószínű; legalább érde
kes lettdolog, hogy ugyanazon vizhordta rétegben s pedig egyene
sen a váz alatt, több tűzkőnyilak találtattak, mellyek a föld majd 
minden részeiben vad és polgáriatlan emberek jelenlétét bizonyít
ják. Azonkívül a csudaállat leírása több sajátságiban, műszereire 
s gyanítható életmódjára nézve nevezetes pontossággal megegyez 
Leviathan leírásával Jób könyvének 4-1 —ik részében, miért a fel— 
födüzőtől Leviathan Missouriensis-nek is neveztetik.

Az idő becse.
Angliában az idő jövedelmező, megbecsülhetlen drága kincs

nek tekintetik. Az angol pénz dolgában ritkán zsugori, de az idő
vel annál takarékosban bánik. Bámulhatnánk néha azon lélekisme- 
retes pontosságon, mellyel ezek hivogatásaiknak megfelelnek. Ö 
zsebóráját barátjáé szerint igazítván, a meghatározott perezben a 
kijelelt helyre megszokott jelenni. Az angol szóejtés maga is idő- 
kiinélésen látszik alapulni és mintegy betűt evő s szót fütyülő. 6  
keveset bókol, minthogy a bókolás csak időpazarlás; üdvözlése 
kis főbicczentés vagy egy „How d’ye do?“. Levelét igen egysze
rűen s minden pipere nélkül fejezi be; miben köteles, alázatos, 
legalázatosb stb szolgáról szó sincs. Az angol keveset beszél. Be
szédmódja is annál sietősb, minél inkább nyelve nagyobbrészt 
egytagú szavakból áll s ezeknek ketteje nem ritkán eggyé olvad. 
Röpke nyelvnek, vagy is szavak-stenographiának mondhatnék. 
Ezen figyelmes időtakarékosság megfoghatóvá teszi, mikint az an
golok igen ügyes időmérők, s a legalábbrendüek is egyátalán órával 
ellátvák. A szállító posta-jármestereknél igen je les, néha 80 fnt 
sterlínges órákat láthatni, minthogy ezeknek a megszabott óránál 
öt percczel későbben megérkezni nem szabad. A .postakocsi meg
érkezésekor az atyafiak s ismerősök a kiszálláshelyen megjelen
nek a megérkezett utasokat elfogadók s a pogyászokat átveendők. 
Szóval, az angol serénység mindenben feltűnő. Pontosság minden 
viszonyokban, gyorsaság minden mozdulatban. Nincs angol, ki 
ezen elv után nem élne, minélkül angol nézet szerint minden csak 
rendetlenség és bomlás volna.

Pozs onyban .
Alapító és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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Egyházi javak.
( Folytatás

Azok, kik ama kérdésre *3 tagadókig felelnek, valóban igen 
sokat hozhatnak fel véleményük mellett.

1) Ök a tulajdon szentségéből indulnak k i, melly tulajdon 
biztosítása a polgári társaság felállításának első oka volt, s tehát 
legfőbb törvényének is kell lennie. Semmi baj, úgy mondják, nem 
érheti föl avval, midőn a statusban valamelly hatalom igaz alapú 
tulajdoni megtámadni merészkedik. Az emberi társaságnak semmi
féle javítás nem lehet olly fontos, hogy magoknak amaz elveknek, 
mellyekre az emberek egyesülése alapul, megsértését igazolhatná.

2} Második elvül azt állítják fel, hogy a természeti és pol
gári jog minden fogalmai szerint testületek szintolly valódi tulajdo
nosok lehetnek, mint egyes személyek.

3} A papságról különösen azt állítják, hogy ama szerzési 
módok , mellyekkel javaikhoz jutottak , olly neműek, hogy magány- 
személynek akármelly birtokánál igaz tulajdon alapjául szolgáland- 
nának. Ajándékozások és hagyományok képezik a tulajdon legtör- 
vényszerübb átruháztatását; és a papság ezekből következteti gaz
dagságának legnagyobb részét.

43 De ha mindjárt a papságnak hijányoznak is javai első tör
vényszerzésére a jogczímek és bizonyítványok, azokban mégis a 
legrégibb elévülés által ótalmaztatik, melly európai statusokban 
bármilly más birtok mellett felhozható; a nélkül pedig, hogy az 
elévülésnek ezen jog meg ne engedtessék, t. i. a tulajdont szentté 
és sérhetetlenné tenni, átaljában semmi birtok biztos nem lehet, sőt 
semmi tulajdon nem is létezhetik; mert minden törvényszerű átru
házás régibb birtokot tételez fel, a legrégibb tulajdon pedig mindig 
czím nélküli; az első szerzések mindig az őskor homályában rejt— 
vék el.

53 Fontos körülmény az, hogy a javak a papságnak legna
gyobbrészt magányszemélyektől és nem a statustól adattak át, shogy 
azokhoz hagyományok által jutottak. Ezáltal e javak rendeltetése 
ama szentséget nyeri, mellyel átalában végrendeleti intézmények
nek, s még inkább végrendeleti alapítmányoknak az igazság és köz 
haszon okainál fogva birniok kell; de egyszersmind a papságon kí
vül még más felek is igényeket nyernek ama javak élvezésére vagy 
visszaesésére, — olly felek , mellyok a papsággal együtt fosztalnak 
m eg, ha a status e javak felett egészen idegen s az alapítók szán- 
dokától eltérő használatra rendelkezik.

Ez ötödik okadat első pontja tekintetében keletkező fontolga
tások könnyen áttekinthetők, s hasonló esetekben már gyakran is
mételtettek. Ha minden statusok nagy hasznokat húztak kegyes 
alapítmányokból, s hasonlókat még várhatnak is, óvakodni kell 
minden lépésektől, mellyek az embereket illy alapítmányok tételétől 
elrettentsék. Pedig semmi sem csökkenti jobban azon hajlandósá
got, vagyonát közhasználatra szentelni, mint a félelem , hogy a va
gyon e használattól elvonatni s a hagyományozó rendelése elleni 
czélra fordíttatni fogna; s e félelem természetesen önkényes vál
toztatások által, mellyeket a status régi alapítmányok szerkezeté

ben és rendeltetésében tenni nem átall, általános terjedést nyer. 
Ha továbbá minden hagyomány a tulajdonjog polgári igazak szerinti 
ténye, úgy a hagyomány feltételeinek megsértése, mig a hagyomá
nyozott birtok elfoglaltatik, épen olly igazságtalanság, mint az, ha 
valamelly szerződés következtében élő személytől nyert jószág 
megtartatik, a nélkül hogy a szerződés feltételei betöltetnének. És 
ezen igazságtalanságot a status is, ha a közönségnek szentelt va
lamelly alapítmánnyal ekkép bánik, ugyanazon mértékben követi 
e l , mint a magányos, ha azt személyére szánt hagyománnyal teszi.

Épen innen támadnak uj,igényesek azon birtokra, melly vala
mi intézménynek alapul szolgált, mihelyt ez intézmény további 
czélja elérésének lehetetlensége által vagy magától megszűnik, 
vagy azon változtatások által, mellyeket a status annak természe
tében és czéljában elkövet, megsemmíttetik.

Ezen elmélkedés az egyházi alapítmányok határozottabb ese- 
térei alkalmaztatása által kifejtethetőbb leend.

Miután az egyházi hivatalokkal bizonyos jövedelmek és javak 
köttettek össze: olly személyeknek, kik tulajdon nélkül volíak,élelmi 
forrást, azoknak pedig, kik csekély tulajdonnal bírtak, módot nyi
tottak kénvelmesb életre, szóval, uj pályát képeztek, mellyen minden 
emberi munkásság két nagy tárgyához, tekintethez és vagyonhoz, 
jutni lehetett. A családatyák és családok csakhamar elismerék a 
reájok abból háramló hasznot, hogy t. i. gyermekeik vagy rokonaik 
közül azok, kikről legkevesbbé gondoskodhattak, az egyháznál 
nyerhettek alkalmaztatást; az egyházi alapítmányok vagy klastromok 
jövedelmében saját utódjaik vagy rokonaik keresetmódját látták, 
mihelyt remélheték, hogy ezek közül nehányan amaz egyházi hi
vatalokra juthatni, vagy a szerzetes rendekbe felvétetni fognak. 
Ez kétségkül uj indítóok volt, gazdag hagyományozok kedélyében 
saját lelkűk üdvérőli gondoskodással párasuló, hogy birtokaikból 
egyrészt az egyházra fordítsanak. Ezáltal állandó, mintegy biz
tosságba hozott kincset hagytak hátra, mellyben unokáik is része
sülhettek, s mellvekhez teljesvalószinüleg őseik jótékonysága miatt 
mások előtt bocsáttatni fognának. *3 Ezen ösztön, távol rokonokért 
és utódokért gondoskodni, erősebb olly családokban , mellyek már 
bizonyos örökös tekintetre jutottak, kivált ha közös név által szo
rosabban köttetnek össze; és mivel a középkorban a földek, vala
mint áltáljában a gazdagság legnagyobb része, illy családok, azaz a 
nemesség kezében volt ; mivel tehát legtöbb adomány és hagyo
mány a nagyoktól eredeti, kik családjok fényének fentartását legin
kább hordották szivükön: egyrészt az adakozóknál az egyházat gaz
dagítani vágy családjok vagy rendjök személyeinek remélendő s 
néha talán ki is kötött amaz előjogai által, erősíttelett; másrészt még 
azoknál is, kiket az egyházi hivatalokrai választás illetett, ama 
szokás támadt, különösen azon családok jelöltjeit venni tekintetbe, 
mellyektől e hivatalok tekintetüket és jövedelmüket nyerték vala.

Ha a keresztény Európa különféle országait összehasonlítjuk, 
azt látjuk, hogy e két dolog kölcsönösen ok és okozat gyanánt függ 
össze. Minél nagyobbak lettek az ajándékozások, mellyek valamelly 
egyházi hivatalt gazdaggá és tiszteletteljesé tevék, annál kizáróla— 
gosabbakká váltak egyszersmind ílly hivatalra azok jogai, kik az

*) T. i.: van-e a statusnak joga az egyház javait attól eltulajdonítani?
3  Itt leginkább a hajdan római szent birodalomnak egyházi lováéi ala

pítványai értetnek. A sserk.



9 i 92

ajándékozókhoz tartoztak, vagy azokkal legalább rangegyenlőség 
által a legszorosabban összekötve voltak. És megfordítva a kolos
torok, püspökségek és káptalanok sehol sem jutottak olly tömérdek 
földjavakhoz, mint ott, hol a születés és rokonság előjogai a nemzet 
jelleme szerint legnagyobb értékűek valónak, s a magas egyházi 
hivatalokrai választásoknál mindenek felelt vétettek tekintetbe. *) 
Olaszországban, hol a püspökségek számosak és kicsinyek, és a 
káptalanok birtokai azokhoz aránylagosak, a nemesség nem bir ki
zárólagos joggal, az egyházi intézetekbe felvétetni s azokban az el
ső méltóságokra emeltetni; Németország ellenben, melly püspö
keiből herczegeket, kanonokjaiból nagy földbirtokosokat támadni 
látott, egyszersmind azt is látá, hogy az e méltóságokrai jutás 
mindazok előtt elzáratott, kik nem származtak azon családokból, 
mellyek az egyházba olly nagy gazdagságokat kebeleztek. A fen- 
sőbb egyházi intézetek seholsem tekintettek úgy mint Németor
szágban, olly egészen csak nagy vagy legalább nemes családok if
jabb gyermekeinek természetes törvényszerű alkalmaztatási esz
közeikül.

Ha kétes is volna az első adományozók szándéka, a rangjok- 
beli családok ifjabb tagjainak az adományzások élvezetéhez s tehát 
dús ellátáshoz juthatást biztosílni, mégis az egyházjavak illy mó
dom kiosztásának hosszas szokásából végre e családoknak és ifjabb 
tagjainak számára jog támadt volna. **) Németországban p. o. a ne
messég olly bizton számolt arra, hogy ifjabb fiai rangjokhoz illő 
életbiztosítást fognak az egyházban találni, hogy épen ezért a csa
ládi vagyon elosztásában az első szülöttnek az utó-szülöttekhez ké
pest sokkal jobban kedvez, mintsem azt különben a méltányosság és 
a gyermekek iránti szülői szeretet megengedné. **'*)

Ha tehát az alapító- és adományzónak, kitől az egyház tulaj
dona ered , valószínű szándéka, ha a biztos, magától a statustól az 
egyházi intézetek és szerkezetük fentartása állal gerjesztett vára
kozás jogot ad, akkor p. o. a káptalanok javaiban azon nemes csa
ládok közös tulajdonjogot bírnak, mellyeknek fiatalabb tagjai azok
ból századak folytában tartatást és külső méltóságot nyerének. Mi
nél inkább képződött a nemesség jogainak és szokásainak minden 
egyéb szerkezete azon feltétel által, hogy ama pálya ifjabb tagjainak 
biztosítva; minél inkább adott azoknak maga a status szilárdságot 
olly törvények által, mellyek az egyházi javak e használatát feltéte
lezik : *4) annál nagyobb az igazságtalanság, melly tekintélyes pol
gárok nagyszámú osztályát rögtön megfosztja olly vagyontól, mellv- 
nek használatára olly alapos okoknál fogva számot tarthatott. A tör
vényhozó vagy maga magával jő ellenkezésbe , s a család boldog
ságát dönti halomra, midőn azon rend más szerkezetét, jogait és 
szokásit meghagyja, mig azon jövedelemforrásokat magához vonja, 
mellyeknek eddigi használata egyedül tartható fel vagy teheté mél
tányossá azon szerkezetet; vagy pedig, ha ezeket is egyúttal vál
toztatni akarja, az egész status üdvét felforgató forradalom elkerül
hetetlenné lesz.

Mik a káptalani javak a nemességnek, ugyanaz voltak a ko
lostori javak kalholikus országokban polgári családoknak, ohaj-

* )  M agyarország ennek ellenkezőjét mutatja. A szerk.
* * )  Itt az értekezővei egy  vélem ényben nem lehetünk, mert illy kizá

rólagos jog csak az adományosok kétségtelen szóndokán alapulhat, 
egyébiránt sem  a status sem  az egyház magasztosb czéljával m eg
egyeztethető nem volna. 4  szerk.

***) m y tekintetek elenyésznek e statusczél ellenében. 4  szerk.
* \)  A magyar egyház birtoka —  az országnak aristocratiai szerkezete da

czára— teljesen ment illy osztálybeli megszóritásoktól, a polgári társa
ságnak semmi osztályzata ki nem zárattatván az egyházi legfőbb m él
tóságokhoz! juthatástól, ha valódi hivatás és a megkívántaié szellemi 
kép esség  megvagyon. Történetünk minden lapja bizonyságot tesz al
kotmányunknak ezen valódi liberalitásáról. 4  szerit.

tolt mód ifjabb fiaik biztosításának terhe könnyebbítésére. Igaz, itt 
azon körülmény, hogy az illy biztosításban részesülő rendek számos 
tagokból állottak, és határozatlanabb határokkal bírtak, oka volt 
annak, hogy arra közülük senki olly bizonyos jogot nem nyert. 
Azonban mégis azon kolostorok védőjének, mellyek tulajdonnal bír
nak, bizonyosan némileg igaza van, ha mondja, hogy itt is va
lószínűleg az volt az adakozók czélja, hogy szegényebb polgár

társaiknak menhelyet és élelmi utat nyissanak, s hogy e szándé
kot tiszteletben kell tartani; hogy legalább illy kolostorok eltörlése 
egész rendek szerencsekörülményeiben bonyolódást okoz, mivel 
ezáltal a tagjainak eddig nyitva volt élelmi vagy szerencseutakat 
bezáródni, s tehát minden intézkedést és rendelményt, mellyet e 
végből tettek, meghiúsulni látnak.

És ez —  igy mondatik tovább — elegendő jog-okot ad azon 
régi alapitmányok megtartására, habár azon körülmények megvál
toztak is, mellyek miatt alapitlattak; habár az azokhoz kötött fog
lalatosságok már megszűntek,*) vagy nem olly hasznosoknak tar
tassanak is, mint azelőtt; legyen bár, hogy a praelatus scholarcha 
többé nem gondoskodik az ifjúság oktatásával, a kántor nem fog
lalkozik többé az egyházi zenével és maga a püspök többé már 
nem prédikál:**) e helyett más foglalatosságok, részint haszno
sabbak , főleg igazgatási és gazdasági ügyek bízattak rájok, mellyek 
hasonlag jutalmazásra méltók. Fődolog az, hogy ha magok ezen 
hivatalok a hozzájok kapcsolt jövedelmekkel együtt fentartatni nem 
fognak, akkor azon családok, mellyek emlékezetet felülhaladó idők 
ótai birtok által tagjaikat azokra alkalmaztatni jogosilvák, meg- 
fosztatnak azon segédforrásoktól, mellyek nekik saját polgári létök 
fentartására elkerülhetlenekké váltak. A magas káptalanok javai 
családi javakká lettek,***) mellyek a nemzedékek bizonyos szá
mától az átruháztatásnak meghatározott szabályai szerint közösen 
élveztetnek.

A statusra nézve közönbös, ki bírja a földjavakat, csak hogy 
azok jól miveltessenek. Nem azt van a statusnak joga kérdezni, 
ha a földbirtokok feletti felügyelést tulajdonit ja magának, valljon 
azok, kik e javakat birják, hasznot hajtanak-c a statusnak; nem, 
valljon munkás vagy csak gyönyört vadászó emberek-e: hanem 
egyedül csak azt, törvénytelen utón jutottak-e hozzájok s javaik
kal visszaélnek-e, mihez földbirtokoknál az is tartozik, ha parlagon 
hagyják azokat. *4)

Ha dús jövedelem csak annak engedtetnék, kiknek a köz 
iránt érdeme van s annak javára olly munkát vállal magára, melly 
azon jövedelemmel egyenlő értékű: akkor épen azon okokból a 
magáncsaládok örökös gazdagságát inkább lehetne megtámadni, 
mint a testületeknek csak használat fejében birottat. A gazdag káp
talanbirtok tulajdonosa tán kevesebbet tehet a közjóra, mint a sze
gény falusi plébaniajé; de hány más gazdag bir nagy családi ja
vakkal , a nélkül hogy a közönségnek szolgálatot is tenne. Mi
helyt a papi javak szokás és elévülés által a családok ifjabb gyer
mekeinek élelmi eszközeivé lettek, már nem kérdezhetni, mekkora 
a munka, melly ezáltal azokra hárittatik *J).

* )  Ez a ném et birodalmi volt alapítványokra nézve úgy lehetett; de a 
magyar egyházi hivatalok, hála, m egfelelnek ma-is tökéletesen  ere
deti hivatásuknak. A szerit.

**) Nálunk mindez megtörténik s pedig ex praeseripto. 4  szerit.
* * * )  Németországban t. i ., nálunk íenségesb  rendeltetésük van. 4  szerit. 

* a  magyar egyházi javak mellett a törvényes birtokon kívül még a 
legmargasztosb czélok s leglényegesebb  status-szolgálatok harczol- 
nak. 4  szerk. ■

* 5) A magyar káptalanok tagjai majd általában a legérdem esb , lelkészi 
fáradalmaikban elaggott plébánosokból á llnak , s nemcsak egyházi, 
hanem polgári foglalatosságaikkal is szolgálnak a statusnak. Olly káp
talanokat, m ellyekröl itt szó .vagyon  , a magyar hierarchia nem is 
m er. 4  szerk.
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Tilos-e továbbá valamelly statusnak nemes kisasszonyok 
vagy bizonyos czimü és származatu személyek javára intézeteket, 
csupán a czélból, hogy ezek kényelmesebb- s kellemesebben élhetni 
képesekké tétessenek, létesíteni, a nélkül hogy akármilly köteles
ségre szorittassanak a közönség iránt? vagy talán azért tartatik 
szabadnak ezen intézeteket, ha már egyszer megnyerték a feje
delmi helybenhagyást, háborgatni, mivel általok dologtalan embe
rek nagyobb életbőségben tartatnak, mint mennyivel más szorgal
masok bírnak? Tekintessenek azon egyházi intézetek, mellyekkel 
semmi elhatározott vagy fölötte fontos hivatali foglalatosság, s még 
is nagy jövedelmek kötvék össze, nemes származatu személyekhez 
méltó illyetén családi intézeteknek. Igazságtalanok lesznek-e azál
tal ? S ha igazságosak, nem igazságtalanság-e azokat eltörülni ?

Azon körülmény tehát, hogy az egyházi javak magányszemé
lyektől hagyományok áital származnak s bizonyos családok tulajdo
nától szakasztattak el, nyujtá az első alkalmat, a nemes családok if
jabb fiainak azon javadalmakra, mellyekre ama birtokok adattak, 
eleinte kitűnő s nem sokára kizáró választási képességet engedni át. 
Azon körülmény e szerint a valódi jog első alapjának is tekinthető, 
mellyel magoknak a választásképes családok ifjabb tagjai az egy
házi hivalokrai mindenkoriglan biztosított hozzájárulásra és az azok
kal összekapcsolt javak élvezetére tulajdoninak. — Azonban ha 
e jog eredetiben tökéletlen volna is, mégis emlékezetet felülhaladó 
idő ótai szokás és a rendnek azokon alapult másféle törvényei és 
szokásai állal annyira megszilárdult, hogy épolly kétségtelen meg
fosztása mindezen családoknak, ha az alapított egyházi hivatalok 
eltörlése vagy az azokhoz kapcsolt javak kisebbítése által utódaik 
életbiztosításának eddigi bizonyos reménye minden időre elvéte
tik , valamint minden más polgárnak megfosztása az , ha a szerző
désből származtatott várakozásait a másik szerződő híitelensége 
által meghiúsulni látja.

De azt mondám , hogy a fönemlitett körülménynél fogva még 
egy másik igényes (praetendens) is mutatkozik, ha magányszemé
lyektől megadományozott intézetek eltöröltetni és a tőlök ajándé
kozott fekvő javak el vétetni fognának; olly igényes, kinek jogait 
még kevésbbé lehet kétségbe vonni. Ezen javak, mellyek igy czél- 
jokat vesztették, jogszerüleg azon családokra esnek vissza, mely- ! 
Iveknek ősei azokat a családi vagyonból kiszakaszták vala. Mint
hogy nem a statuséi voltak, mielőtt az egyháznak adattak : nem is a 
status tulajdoníthatja azokat magának, ha az egyház elveszti. Az 
eredeti tulajdonos vagy annak örökösei ismét hajdani jogaikba lép
nek vissza.

A fejedelem hitbizottmányt eltörölhet, ha a birtokok örökösi- 
tésének e nemét a statusra nézve károsnak látja, de a majoratusi 
javak tulajdona azért még nem övé. Menjünk egy lépéssel tovább 
azon intézetekhez, mellyek egyes de terjedelmes családbóli nemes 
személyek biztosítására állíttattak. lsem tartja-e meg a család a jo
got, ezen javakat tagjai közt megosztani, ha az országfőnek nem 
tetszik tovább amaz intézetet s szabályait fenhagyni ? Észrevehet- 
len előlépésekkel olly intézetekre jutunk, mellyek ugyan nem köz
vetlen egyes családok javára, hanem bizonyos hivatalok gazdagítá
sára létesittettek, mellyek azonban mégis szinte családok magány
birtokaiból vétettek el s közvetlenül a családok bizonyos osztályá
nak gyámolitása- s gazdagítására vagy eredetileg irányozva voltak 
vagy lassankint arra használtattak.

így tehát: az egyház-javadalmak jelen tulajdonosai, minden 
családok, mellyeknek gyermekei választásképesek azoknak jö 
vendő elfoglalására, s mellyek törvény és bevett szokás szerint 
számot tarthattak ar ra , hogy azokra nehányat tagjaik közül alkal
mazhatni fognak , s végre azon ősöknek, kik a javadalmakat lege

lőbb gazdagították meg adományaik állal, utódaik: —  ezek mind
hárman elvesztik a status hallgatékony vagy nyilvános megegye
zése által birt tulajdonukat, ha ezen status jogot tulajdonit magá
nak e javak fölötti önkényes intézkedésre. Végre

6} Ha a papság nem a javak tulajdonosának, hanem csak 
olly tisztviselők társulatának volna tekinthető, kik ezen javakból 
fizettetnek, miért volna méltalmas a felsőbb hivataloktól, a kano
nokok- s püspököktől sok századok óta meghatározott dijaikat el
vonni? Talán azért, mivel fizetéseik kelleténél nagyobbaknak lát
szanak? Tán mivel dologtalan fogyasztóknak tartatnak? De azt ten
ni igazságtalanság. Ok még most is viselnek hivatalokat, ha mind
járt nem is ugyanazokat, mellyek eredetileg hasonló czimekkel ösz- 
szekötve valónak, de másokat, mellyek a társaság jóllétére fonto
sak, s mellyek, hogy jól kezeltessenek, szintannyi munkásságot mint 
ügyességet kívánnak. Nekik a többi papság feletti igazgatást kell 
viselniük ; ők a nyilvános istentisztelet intézetei fentartásáról gon
doskodnak; ők a megyéjökbeli lelkészek erkölcsi felvigyázói; ők 
bizonyos törvénydolgokban bírák, s kötelességökben áll a többi papi 
hivatalokat egyénekkel ellátni, s választásaik s a kijelöltek általok 
történt vizsgálata állal, a hittannal foglalkozók tanulmányaira, sőt 
még a nép felvilágosítására is befolyhatnak. Tehát legalábbis a 
protestáns consistoriumokéhoz hasonló ügyeket végeznek, ha azon 
istenszolgálati foglalatosságokat, mellyeket személyesen tesznek, 
számba sem vesszük *). Ha a püspökök és káptalaniak ezért job
ban fizettetnek, mint a protestánsok consistoriumi tanácsosai, igaz
ságtalanság ez ? Nagyobb jövedelmek nem adnak-e még nagyobb 
méltóságot is a nép szemeiben, s ez nem hasznos-e olly sze
mélyekre nézve, kiknek a nyilvános ügyek egy fontos ágát kor- 
mányozniok kell? S ha igaz is volna, hogy a magas papság birtoka 
által első foglalatosságaitól eltért, s ezáltal azon hasznosságot el
vesztette, melly őt a nép szemeiben olly magas jutalmakra s nagy 
jótéteményekre méltóvá te tte : nem volna-e természetesebb őt 
ama kötelességeire visszatéritni, mint javaitól megfosztani ?

( Folytatása következik.J

Még valami a szatmári 19 pontról.
(Vége.)

XI. A k ö z i g a z g a t á s i  t á r g y a k n a k  a t ö r v é n y e s  
ü g y e k t ő l i  e l v á l a s z t á s a .  Az igazgatási tárgyaknak a törvény- 
kedésiektől javaslóit elválasztása kétségkül sok jó oldallal bír; s 
valakicsak a mostani ügymenetet némi figyelemmel k iséri, meg 
kell magában vallania, hogy mig a törvényhatóság üléseiben a 
törvénykedési kérdések feszegettetnek, a távol járások rendőri fel- 
vigyázat nélkül magokra hagvatvák ; másrészt pedig a törvényható
ságok, számos igazgatási foglalkozásaik, valamint a törvényszékek 
rövid tartása, a törvénykezési kérdések folytonos elintézését és a, 
fájdalom, naponta növekedő vétkesek elitélését majdnem lehetet
lenné teszik. A szóbeli bíróság, rendőrség, váltó- és csődbclí uj 
eljárás a bírói foglalkozásokat majdnem kétannyiakká tévé, és 
minthogy lehetetlenségre senkit szorítni nem lehet, a mindennapi 
tapasztalás mutatja, hogy az idő rövidsége a törvénykedési és 
igazgatási ügyek folyamatban-lartását alig engedi. Igénytelen véle
ményem szerint ezen baj csak állandó megyei törvényszék által 
hárittathatik e l; mivel pedig ez az igazgatási költségeket termé
szetesen nagyon felrugtatná, egyéni nézetimnél fogva pedig az adó
zók terheit semmi áron nagyobbitalni nem akarnám: tartózkodom

*) Magyarországban mindezen foglalatosságok nem esetlegesek , hanem 
szabályszerűek, s azokhoz még a közigazgatás-, törvényhozás- hon
védelemben! t e t emes  részvét járul. A szerk.
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ez alkalommal e tárgy további fejtegetésétől, s azt csak akkor 
érintendem kimerítőbben, midőn a nemesség országos uj szük
ségek födözéséhez valami módon hozzájárulni magát eltökélendette.

XII. N é p k é p v i s e l e t .  A szabadon született ember első 
hajlama, az önfentarlás és szaporodás ösztöne mellett, bizonyára az, 
hogy magának azon természetes szükségek élvezését olly mérték
ben, mikint azokkal megismerkedik, vagy azokat érezi, magának 
megszerezze; és a természeti állapotban élő ember, ha tudja, hogy a 
sült kenyér jóízű, s ha úgy tetszik neki, verejtékkel keresett fala
tomat szájam elől elragadni, ha pedig akadályozom, engem attól erő
szakkal is megfosztani, sőt szükség esetében meggyilkolni sem álal- 
land, ha étvágyát máskép kielégítenie nem lehet. Ugyanazon érzel
mek,  szükségeink kielégítéseinek ugyanazon ösztöne, mainap is 
minden cselekedeteink rugói, s a lényeges különbség csak abból áll, 
hogy vad állapotában az egyes ember maga tolja fel magát vádló, biró 
és végrehajtónak, társasági életben pedig in solidum kötelezzük 
magunkat szükségeinket kölcsönösen biztosítani, valamint a köz 
bátorságot föntartani s e czélok elérése végett egyes bírákban bi
zakodni. Azonban a természeti nyers állapotban sem lehet hasonló 
bizakodást mellőzni; mert ha a ragadozó tigris az egyeshez köze
ledett , ennek bizonyára egy másik erőteljes karjára kelle támasz
kodnia , hogy a szörnyeteget igy egyesült erővel legyőzhessék.

Már a bibliai történetben eleinte egyes családok mutatkoznak, 
később törzsökök, mellyek társaságos viszonyban éltek. S kire volt 
a törvényhozás bízva? A családatyára, azon meggyőződés követ
keztében, hogy o, mint legkorosabb, hosszasb tapasztalás által al
kalmat talált a társaság hasznosságát felfogni, s habár a természet 
kivételképen fiatalokat is megajándékoz lángeszű tehetségekkel, 
mellyek a tapasztalás hiányát ha nem is pótolják, de hatalmasan se
gítik: e kivételek mégsem bizonyítnak semmit azon régi szabály 
ellen, hogy csak tapasztalás Ítélheti meg a társasági viszonyok igazi 
szükségeit.

Ezen tapasztalások eleinte hieroglyphok, később kézi vonások 
által hagyattak az utókorra, s lehetségessé tétetett, más kárán 
okulhatni. Ezen eredmények a tapasztalással párosulva, szerződé
seket létesítettek, s végre törvények mindenkor az ész, ítélet, ta
pasztalás és értelem szüleményei voltak, s csak ezek rendelheték a 
társaság érdekei alá a szenvedélyeket, mellvekbe a tudatlanság 
önérzete mindenkor bízott, s még most is bízik.*) S valamint- 
hogy én, ha megcsömörlöttem, nem magam orvoslom magamat, 
hanem házi orvosom tudományába bízom, keverékét, akár keserű 
akár sósizü legyen, örömest felhürpenlem, szintúgy hiszem, mi
szerint sem Peklina (Sárosmegye) kisbirája, sem Sikulya (Arad- 
megye) bakterje felette nem fognak rajta aggódni, hogy az 1840ki 
országgyűlésre királyi levél által meghíva nem voltak, vagy hogy 
az ausztriai kormány mindeddig azon kérdését nem intézé hozzá- 
jo k , kelljen-e az uj vámegyesülethez csatlakoznia, vagy nem? 
mert e két jámbor magyar (?) illy felszólitás által bizonyosan nagy 
zavarba jönne, s szerénységük érzetében bizonyára pusztaszárazon 
azt felelné : majd elvégzik , kik jobban értik.

Én is Magyarországban lakom, én is minden osztályú embe
rekkel érintkezem, de soha sem volt alkalmam a szegény osztály
nál a közügyek kezelése , vagy a törvényhozás tekintetében valami 
elégedetlenség vagy bizalmatlanság legtávolabbi nyomát vagy leg
gyengébb árnyékát is észrevennem. Nagy csoda-e tehát, ha a

* )  Bizonyítja ezen állítást nemes F icsor Ferencz nógrádi közgyűlésem
nyilatkozata : lásd Világ 5-d ik  szám.

korszellem, közkívánat s több másróli fenhéjázó „handabandának, 
meg figurának, meg chinai párduczoknak“ mellyekkel kivált egyik 
legczifrább lapunk bennünket eláraszt, még csak egy betűt sem 
hiszek, de igenis azon, talán nem egészen alaptalan gyanúnak 
helyt engedek, hogy keblünkben kígyót ápolunk, melly, átlátván 
hogy a nehezkés haladók tán mégis a zavarbani halászatot brevi 
manu megnehezíthetnék, a nyers, könnyebben elcsábítható tö
megben támaszt keres. Dehiában,  a magyarok Istene, ki nyolcz 
század óta minden kellemetlen befolyásokkal daczolni segített ben
nünket, e crisis legyőzésében is megsegítend.

A törvények mindenkor a művelődési foktól függnek; mennyi
re kívánja ezen fokozás a törvények módosítását, bizonyítják a mi 
és más nemzetek elavult törvényei; s ha 1843. azon törvényeken 
mosolygunk, mellyek az eretneket megégetni parancsolják, utód
jaink száz esztendő múlva hasonlóképen kénytelenek lesznek mos
tani törvényeinket megváltoztatni; de ezen változtatást, valamint 
most, úgy akkor is , mindörökké csak az értelem, tudomány és ta
pasztalás létesíthetendi.

Minden itt felhozott aphorismákat senki kétségbe nem vo- 
nandja, s magok a vágtatva haladók elismerik azok eldönlhctlen- 
ségét, s mindenek után legfölebb azon elbizott megjegyzést teen- 
dik, mikint ők azok, kik minden tudomány tetőpontját érték el, s 
Magyarországban az értelem sziliét csak ők viselik.

Azon bokros kérdést, mellyik pártnál létezik több értelmesség, 
eldöntőleg megfejteni akarni, épen olly nevetséges mint szemtelen 
volna tőlem, s arról csak az utóvilág fog a sikerből némi bizonyos
sággal ítélni. Azonban a nélkül hogy Ítélni akarnék, lehet sőt kell 
is felőle bírnom valami véleménnyel, mellyel nyilvánítani nem tar- 
tozkodhatom, s melly röviden csak azon nézetet foglalja magában: 
hogy az igazi értelmesek, kik az egésznek javát szivükön viselik, 
arra törekedni kötelesek , hogy értelmiségöket tények es meggyő
ződések által elterjedni lássák, azon prófétáknál ellenben, kik tan- 
jok igazságát olmosbot, bor, pálinka, corles és factio által igye
keznek az ellenfélbe mintegy beütlegelni, a tiszta szándékukbai vak 
bizodalom csak igen gyenge gyökereket hajthat. Az igazi értelmi
ség oktat, anélkül hogy zsarnokilag hatni akarna.

Jajyeszéklenek, rimánkodnak és sopánkodnak , hogy a ma
gyar paraszt nincs képviselve , s kérdem, valljon a paraszt függ-e 
mainap urasagának önkényétől? Azt tartom nem, hanem egyenesen 
világos és szelíd törvények rendeletétől.

Számos újabb törvényeink bizonyítják azon gondoskodást, 
mellyel az országgyűlés a paraszt iránt viseltetett, s valljon kit 
képvisel a tiszti ügyvéd? Azt tartom a parasztot képviseli, ki 
azonkívül nemcsak az egész megyei tisztviselőségnek, hanem ál
talában a megyei s országgyűlési karok és rendek atyai pártfogá
sában részesül, mit semmi handabanda tagadni nem merészelend.

S mit használ az embernek, ha olly ügyek ruháztatnak rá, 
és olly szabadalmak engedtetnek neki, mellyeket fel nem érheti 
eszével és használni nem tudja? Azt tartom, kárára van, valamint 
hogy nekem is bizonyosan keveset használna, ha magam akarnám 
földeimet művelni, mig levelezésimet kisbéresemre bíznám. És 
hogy Magyarországban a nagy tömeg még mostanáig a műveltség 
ama magas fokát el nem érte , melly okvetetlen szükséges, hogy az 
alkotmányos testületnek hasznára vagy kárára lévő jót vagy roszat 
megítélhesse, azt gyorsvitorlásaink is elismerni látszanak; mint
hogy mindenfelől népnevelés utáni kiáltozás verdesi a levegőt.

A . . r . .

P o z s on y b an .
Alapitá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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Egyházi javak.
( Folytatás.J

Ezek a papság védőjének szavai. Okainak következő vettetik 
ellene.

1) A „tulajdon“ tiszteletre méltó szó, mikint a dolognak ma
gának is sérthetetlennek kellene lennie; de, ha korlátái meg nem 
határoztalak, rémképpé válik, melly által azok, kik valamelly 
statushani visszaélésekből hasznot húznak, visszaijesztik a re
formátort. Ha bármilly természetű elévült birtokot akármílly ok
ból háborgatni nem szabad, úgy a statusban minden fontos javítás 
lehetetlen. Elv pedig maga, bármilly alaposnak lássék is, valami 
titkos gyengét gyaníttat, ha belőle illy kövelkeztétésck vonathat
nak. — A tulajdon biztosítása volt-e, vagy áíalján a jóllét közclő- 
mozdílása azoknak czélja, kik polgári egyesületbe léptek össze, 
azon örökké lehet vitakodni; de hogy a már egyesült embereknél 
közboldogságuk a legfőbb törvényt képezi — törvényt, mellybe 
bizonyára mindnyájan azonnal megegyeznének, mihelyt ama köz
jót átlátnák —  kétséget nem szenved. —  Hogy a közboldogság 
ürügye, mivel fogalma hálározallan, gyámolíthatja a birtokszomjas 
kormányzó valamint lázadó alattvalók s pártfőnökök igazságtalan
ságait, nem szolgálhat okul, megtagadni ezen fogalomnak az első 
rangot a kormányzói erkölcstan elvei között. Mert a tulajdon fo
galma gyakorlatban számtalan esetben nem kevésbbé válik habo- 
zóvá, s az igazságtalannak szinte jogszerűeknek látszó fogalmakat 
adhat. Átaljában, ha az öntartásnak olly szabályát keressük, melly 
a jog színe alatt roszat cselekedni lehetetlenné tegye, úgy hiában 
fáradozunk szabályok meghatározásában.

Azonban legyen bár a tulajdonjog azon soha át nem lépendő 
határ, mellynél minden reformnak meg kell állania, úgy mégis 
minden csak azon különös esetnek vizsgálásától függ: tökéletes 
tulajdon létezik-e ezen birtokban, s a tökéletlen szmtolly sért
hetetlen—e ?

2) Igaz, „testületek természeti és polgári jogok szerint tu
lajdont szerezhetnek.“ De a józan ész arra is vezet, hogy azoknak 
és a magánycsaládoknak tulajdona közt ép ollyan a különbség, mint 
létök és személyességük között. Amazok állandósága az emberek 
akaratától függ, emezeké a természettől.

A tulajdonos öröksége alapja a tulajdon örökségének. Az atya 
ujjátenyészedik gyermekeiben a természet törvényei szerint, ezek 
az unokákban. A család a természet rendje szerint magában fog
lalja a maradondóság alapját. Ebből következik, hogy eleinte 
felelte méltányosnak tekintetett, végre szoros joggá lett a status
ban , miszerint a családdal együtt annak tulajdona is fenmaradjon. 
A status, melly a személyek létesítésében semmi részt nem vesz, 
azok fentartásának eszközeit sem támadhatja meg semminemű 
ürügy alatt.

Egészen máskép áll a dolog valamelly testülettel. Ez az em
berek önkényes intézete által lön; akaratjuk műve az, s természetét 
és alakját értelmük eszméitől nyeri. Mostani tagjai kihalnak, ha 
újak nem választatnak vagy alkalmaztatnak. E választás, ez alkal
maztatás tehát fenállásának sarkolatja. De ez ismét az emberek *)

* )  S még is ezer m eg ezer család k ih a l, míg a testületek századokig
feninaradnak. A szerk.

műve, akár azoké, kik a testületet képezik, akár más magány- 
személyeké, akár magáé a statusfőé. Minden esetre azon emberi 
akarat, melly a testületet létesíti s fentartja, más emberek, s a 
statusban a kormányzó ítéletének sokkal inkább leend alája vetve, 
mint azon dolgok természete, mellyek által az egyes ember szapo
rodik. Ha pedig a testület léte függőbb az ember léténél, úgy bi
zonyára amannak tulajdona, melly biztosított élelmi módjánál nem 
egyéb, szinte függőbb, s tehát nem annyira sérthetlen, mint a 
család tulajdona.

Vannak azonban még magok a testületek közt is olly különb
ségek , mellyek e mellett tekintetbe esnek. Ollyanok lehetnek, hol 
a testületet létesített egyesülés ezélja csupán és egyedül azon sze
mélyek magányjavára irányozva, kik azon egyesülethez járultak. 
Hlyének p. o. a ezéhek; illyenek azon társaságok, mellyek özvegy- 
intézetet állílnak fel.

Másoknak ellenben, és ezek közé tartozik a papság is, czélja 
nemcsak ő rajok, hanem a status javára vonatkozik. Azon szolgá
latok végett létesültek, mellyekre a közönségnek szüksége volt, s 
mellyeknek foglalatosságaira több személyeknek kelle közrehat- 
niok. A tagok, mellyek e testületeket képezék, azon ügyességek 
szerint, mellyek bennük feltélettek, választattak e czélok elérésére. 
Lelépésök után mások által pótoltattak, mivel azon szükség, melly 
első felállításukat okozá, állandó vala. Szóval, illy testületek er
kölcsi létének oka nem magában a testületben rejlik, hanem a kö
zös jóban, melly á'iíalok elomozdíttatik.

így p. o. a papság nem olly társaság, melly azon megenge
dett szándokkal lépett össze, hogy magányhasznait nagyobbítsa; sőt 
az is csak esetlegesen történt, hogy szétszórt tagjaiból testület lön. 
Ennek mindenik tagja egyházi férfiú, nem bizonyos társaságbani 
részvéte által, hanem mennyiben a vallás szolgája, az istenszolgá
lat igazgatója, a nép tanítója; az egyesülést csak a czél és a fogla
latosságok hasonlatossága létesítette. Az egyháziak azért kezdtek 
tulajdon rendet képezni, mivel hivatalaik elég fontosaknak találtat
tak , hogy állandókká tétessenek; mivel annyian, foglalatosságaik 
pedig egyenlők voltak. Az egész rend a vallás és a nyilvános is
tentisztelet végett nyerte léteiét. Azon javak, mellyek tartásukra 
szolgáltak, tulajdonképen e nagy tárgyaknak valónak szentelve.

Világosnak látszik, hogy a status az elsőbb nemű testületek 
tulajdona felett nem bir annyi hatalommal, mint a második neműé 
fölött. Ha a status polgárai kisebb társaságot alkotnak a nagyob
ban, semmi más mint tulajdon javuk czéljából; ha az egyesületük 
fentartására rendelt jövedelemforrások elejétől fogva a közhaszon
ra semmi viszonyban nem állottak: akkor a status a felettöki felvi- 
gyázást megtartja ugyan, nehogy igazságtalanságok történjenek a 
tárgy körül, vagy talán, nehogy a status egész vagyonából sok vo
nassák azáltal el a közforgáslól, vagy fordíttassék önző czélokra; 
de a társasági vagyon feletti rendelkezésre nincs joga. Ellenben 
ha az ajándékok, hagyományok és járulékok, mellyekből valamelly 
testület tulajdona lassankint gyűlt össze, sajátképen adakozások vol
tak, bizonyos közhasznú czélok előmozdítását segítők, mi magának 
a statusnak is érdekében feküdt; ha azon adományozásoknál és 
hagyományoknál a személyek tulajdonképen semmi tekintetbe nem 
vétettek, hanem csak a tárgy; ha nem az volt czéljok, hogy azok-
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nak kényelem és jóllét, liánéin hogy ennek dolgozók, főnökök és 
igazgatók szereztessenek: akkor a status, feltéve, hogy magát a 
czélt fontosnak tekinti, kétségen kívül több joggal is bir azon ja
vak felett, mellyek a testület fentartására rendeltettek, de tulajdon
képen e czél elérésére szolgáló eszközöknek tekintendők.

A tulajdonjog e fokozatait mindenki érzi, habár azokat magá
nak pontosan még ki nem fejtette.

Magányszemélyek tulajdonainak egyenlőtlensége baj. Sok gaz
dagok fényűzése hibás és rósz használása azon birtoknak, melly 
többek közt felosztva talán jobbra fordittatandnék. De szinte az 
első pillanatra látjuk, mikint legvégsőbb igazságtalanság volna, 
ezért a gazdagok bőségét elszedni s azt a köznek lulajdonítni akar
ni. A magányszemélyek szerzeményeinek semmi egyéb czélja nem 
volt, minthogy ezen személyek családjaikkal élhessenek — és, ha 
sokat szereztek, kényelmesen és kellemesen élhessenek. Ezen 
czéljaikat a kormány láttára és annak engedelmével követték. Azon 
birtokok feletti tulajdonjog, mellyekhez ezen utón jutottak, egyene
sen és egyesegyedül a személyekhez, nem pedig valami köz czél- 
hoz van kötve, s tehát maga a statusnak legfőbb hatalma által nem 
szabad amazoktól elválaszlatnia és ez utóbbira fordíltatnia.

Olly testületnél, mellynek szerkezete szinte semmi viszonyban 
nem áll a közjóhoz, s melly csak önmagáért létezik, hasonló az 
eset, de mégis már nagyobb korlátozással; mert minthogy maga a 
testület az emberek teremtménye s nem a természeté, és mivel ez 
emberek egyszersmind polgárok is: a statusnak joga van, mindjárt 
kezdetben megítélni, hasznosnak lalálja-e ama társulatot a közjóra 
nézve, és ezen uj erkölcsi egyén támadását megengedje-e? Továbbá 
joga vagyon a társulatot később is eltörölni, hahogy ártatlan termé
szetét megváltoztatná, vagy ő maga annak czéljáról és következmé
nyeiről más belátáshoz jutna. Azonban a testület fentartására rendelt 
tulajdont, minthogy magányczélokra volt szánva, a statusnak nincs 
joga a testület feloszlatása után közczélokra fordítani. Ha ezéhek 
töröltetnek el, akkor azon tőkék és javak, mellyekeí azoknak társa
sága szerzett, tagjainak hagyandó által; ha özvegy-intézet törülte— 
tik el, akkor az összegyűlt pénz a betevőknek adandó vissza.

De olly testületnél, melly tisztviselőkből, a nagy polgári tár
saság szolgáiból áll, mellyhez minden tag csak bizonyos foglalkozá
sok erejénél fogva tartozik, mellyek neki a közönség javára köte
lességgé tétettek: ott a tulajdon a szolgálathoz, a foglalkozáshoz 
kötve, nem pedig a személyekhez. Az életbiztosítás vagy azoknak 
kényelmesebb életmódja, kik azon szolgálatot vagy e foglalkozást 
teszik, csak történetes mellékdolog; vagyis inkább csak alárendelt 
czél, mennyiből indítóokká válik, az egyik részt ösztönzővé: e szol
gálatra magát szentelni, és másoknak képességet nyújtóvá: azon 
szolgálatot tartóztatás nélkül végezni. Minél inkább vagy minél 
kevesebbé látja szükségesnek a status magát e szolgálatot önczéljai 
elősegítésére, s tehát felvigyázása alá veszi, annál több jogot tart
hat azon javak feletti rendelkezésre, mellyek azon szolgálat foly
tonos fenlartása segédeszközeit teszik.

Evvel egy más körülmény függ össze. Ha valamelly testület 
maga magát uj tagok választása által pótolja, ha ezen választás 
vizsgálatot kíván, ha e vizsgálat és választás magát a statust illeti, 
vagy legalább annak helybenhagyását szükségeli, úgy ezen egész 
testület, s tehát tulajdona is, sokkal inkább függ a statustól, mint 
ha választás és vizsgálat nélkül, csupán meghatározott szabályok 
szerint, az uj jövevények külső körülményei, p. o. a rokonságnál 
fogva, vagy legalább az országfő minden beavatkozása nélkül egé
szíti ki magát. Az elsőbbi t. i. már azt teszi fel, hogy a testület
nek bizonyos feladata van, mellyhez a személyek bizonyos képes
sége kívántatik, és ezen reá ruházott szolgálat a közjóra olly na

gyon hat, hogy a statusnak lényeges hasznot vagy kárt hajt, a mint 
jól vagy rosszul kezeltetik.

A papság, így mond azon párt, mellynek okadatait most adom 
elő, kétségtelenül ama mindkét esetben van, mellyekben, az esz
mék fönebbi kifejlődése szerint, a testület tulajdona tökéletlenebb 
s a status fejedelmi hatalmának alávetettebb. Iía a vallás és isten- 
szolgálat a polgári társaságban élő emberek boldogságára nem ta
láltatott volna nélkülözhetlennek, soha egyház nem támadt, soha 
egyházi szolgák nem léteztek volna, és soha a statuskincsből s a 
magányszemélyek vagyonából adakozások össze nem folytak volna 
ezen egyházi szolgák folytonos egymásra következésének létesíté
sére. Ezek tehát hivatalok, mellyeket ama jótékonyságok által dí
jazni, nem pedig személyek vagy rendek, mellyeket gazdagítani 
akartak. E fizetés alakja és forrása mitsem változtaínak természe
tűkben. Hogy fekvő javak voltak, hogy magányszemélyektől szár
maztak, nem bizonyítja azt, mintha valami másra leltek volna ren
delve, mint olly munkálatokat lehetségesekké tenni és jutalmazni, 
mellyek a társaság vallási üdvére szükségeseknek találtattak. Ab
ból sohavilág igaz és tökéletes vagyona nem támadhat azon sze
mélyeknek, kik e munka végbevitelére hivattak, s csak ezért kapák 
az ahhoz kapcsolt jutalmazást.

Tehát: 1) a papság tulajdonának czélja nem volt magában a 
papságban, hanem valami közjóban, melly általa előmozdítandó va- 
la; — és 2) az újon felveendőknek e tulajdonhozi joga választás 
által, tehetségük megvizsgálása után, a status befolyásával osztatott 
ki. — Mindkettő bizonyítja, miszerint az egyedül igazi szempont, 
mellyből a papi javak tekinthetők, az, hogy díjazásoknak veendők.

Ha valaha máskép gondolkoztak, úgy csak azon körülmények 
által jöttek e tévútra, hogy ezen díjazások fekvő javakban állapít
tattak meg, s tehát a díjazottak által nem máskép, mint csak olly 
jogok gyakorlata által huzathattak, minőket magánytulajdonosok 
javaik felett gyakorolnak. A különbség azonban kétségtelen. Olly 
birtok, melly csak személyekhez kötve, melly közvetlen vonatkozás
sal bir arra, hogy azokat ápolja s nekik személyes munkásságra és 
személyes élvezésre segédforrásokat nyújtson, az tulajdon ; azon 
birtok ellenben, melly munkálatokhoz, ügyekhez kötve, s melly 
közvetlenül arra czéloz, hogy a köznek ama hasznot hajtsa, mellyre 
azon munkálatok eszközül szolgálnak, az díj.

A papság szerzeményei jogszerűségére hivatkozik. Azonban ha 
ennek előbb még bebizonyittatnia kellene, mielőtt javaihozi mostani 
tulajdonjoguk felett Ítélet hozatnék, úgy uj s felelte bonyolódott vita 
támadna, mellyet majd semmi egyéb bíró el nem dönthetne, mint a 
ki már előre párthoz szegődött. A papság ellenségei itten tér me
zőt találnak bőszavú vádokra, mellyek által némelly jószágszerzé
seik jogszerűségét kétségbe hozni igyekeznek.

Azonban a papság barátja és védője erre nem kénytelen el
némulni. A legellenségesebb és legpontosabb kutatás, mondhatja, 
valamennyi egyházi javaknak a jogra nézve illy kélértelmü erede
tét fel nem födözhetné. * **) Nagy részük a fejedelmek átengedett 
uradalmai, mások magok a papok tulajdona voltak, mellvröl azon 
testületnek, mellybe léptek, javára lemondoltak; ismét mások jó - 
szándéku, vallás és népoktatásért buzgó keresztények adományai. 
— És mikor volt szükséges valamelly eladó vagy adományozó in
dítóokaiba behatni, vagy épen azon elméletek igazságát vagy hi
ányosságát tekintetbe venni, mellyekből ezen inditóokok eredtek, 
hogy a vásárlás vagy adományozás jogszerűsége megitéltclhcssék ?

*) Hogy ezen egész okoskodás a hajdani német lovagi alapílniányok e l 
len van in tézve , de a magyar egyházi javak birtokát, melly egészen  
más alapokon n y u gsz ik , nem csak nem gyengíti, hanem inkább m eg
erősíti, nem kiván bővebb fejtegetést. A szerk.

**J^Ma<£arországban századrészének sem . A sacrk.
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Ha a tulajdonosnak vagyonát átruházni akaratja be van bizonyítva 
lehet-e azt érvénytelenné tenni sejtése vagy rbebizonyitása által 
valami még jobbnak, mire jószágát fordíthatta volna?]

Azonban e vizsgálattal valóban felhagyhatunk, ha már azelőtt 
bebizonyittatott, hogy a papságnak adott minden javak, bár milly 
feddhetlen legyen azon mód, mellyel amaz ajándékozás történt, ha 
a mellett senki igazságtalanságot nem szenvedett i s , és az adakozó 
szabad és jól meggondolt szándékából cselekedett, — mégsem ké
peznek tökéletes és igaz tulajdont. Mert igaz, tagadni nem lehetne, 
hogy ha ama javak azon esetben sérthetlen tulajdonnak volnának 
tekintendők, s ha igazságtalanság nélkül estek az egyházra, még 
most is folyvást annak kell lenniük; minthogy az idő hossza lehe
tetlenné tévé azon jogszerűséget annyira megvizsgálni, mikint ité- 
lőszéki eldöntésre szükséges leendne. A tulajdon törvényei szerint 
az elévülésnek egyáltalában az első szerzés hiányos czimét kell 
kipótolnia. És ezen elévülés a papság részén van. Ha ellenben 
azon földi javak és jövedelmek, mellyek tulajdonosainak magokat 
az egyháziak nevezik, csak a vallás és status javára irányzott bir
tok, melly nekik csak annyiból engedtetett át, mennyiből a vallás
nak és statusnak szolgálni ígérkeztek, úgy e javak rendeltetése 
semmi elévülés által meg nem változtatható, és a javak a szemé
lyeknek, mellyek ama hivatalokat viselik, vagy pedig, mellyeknek 
utódjaik azokra választásképesek, akkép nem tulajdoníthatók, hogy 
mindkettejüknek birtokában még akkor is meg kell maradniok, ha 
a vallás és status, semmi, vagy olly szolgálatokat nem kapnak tő
lök, mellyek a jutalmak nagyságával aránylagosak volnának.

Mi 4) a tiszteletet illeti, mellyet a papság védője a magány
személyek alapitmányainak követel, olly tiszteletet, melly ama meg
határozott szerkezetre is kiterjedjen, mellyet alapitmányaiknak ad
tak, — két tekintet látszik e bizonyság érvényességével ellenkezni. 
Azon veszély, hogy értelmes hazafiak elijesztetnek vagyonuk egy 
részének nyilvános közintézetre szentelésétől, ha minden régibb 
alapitmányok eredeti szerkezetüknél meg nem maradnának, itt va
jéban fen nem forog. Ezen értelmesek csak azt hordják szivükön, 
nem hogy akaratjokat egyáltalában teljesülve lássák s minden jöven
dő időkre hajdani javaik s azok használása felett rendelkezzenek, 
hanem — hogy polgártársaiknak az emberi boldogság bármelly ne
mében lényeges jót tegyenek. Ha tehát remélhetik, hogy hagyo
mányuk a kül- vagy beljóllét ama közczéljára, mellyet szemeik 
előtt tártának, értelmes és korszerű módon használtatni fognak: ki 
vannak elégítve; sőt magok is kivánandják, hogy alapitmányaik a 
jövendő időbeli bölcs előjárók által azon változásokat szenvedjék, 
mellyeket a tapasztalás és megjavult nézetek javasolni fognának. 
Ama kezesség tehát, mellyet intézményük maradandóságára nézve 
kívánnak, azáltal meg nem sértetik, ha régibb alapitmányoknál a 
hagyományozok czéljait fentartatva, s csak az azoktól előszabott 
eszközöket a dolgok állása és az ismeretek haladása szerint meg
változtatva szemlélik, — sőt még azáltal sem, ha látják, hogy egy 
vagy más alapitinányuk a statustól közveszély idején vagy vala- 
melly parancsoló szükség körülményei közt, egészen különböző 
ugyan, de még fontosabb s a közjó sürgétősb tárgyaira fordittatik. *) 

Eőkép csak két dolog fojtja el a jótékony alapitásokrai hajla
mot : ha olly pénzek és javak, mellyek a közönségnek valának szen
telve, egyes személyek hasznára fordittatnak; és ha az alapított in
tézetek megváltoztatása titkon történik, s ezáltal a közönség az in
dító okok iránt gyanakodóvá tétetik. Ellenben ha nyilván történik, 
ha abban senkinek önhaszna nem részesül ** ***)) ha a közczélra ren
delt tárgy a közönségnek szentelve megmarad; ha a nép nagyobb és 
jobb része által**'*) elismertetik, hogy az alapitmányok uj haszná

l j  Hej, be szépen argumenlalódik a jó lir mások, már elhunytak , ben
sőbb érzelmeiről. Illy álokoskodás által forgattak mindeddig fel a tró
nok, alkotmányok s az oltár. \  szerk.

**) Látszólag t. i. de annyival bizonyosabban titkon a közjó palástya alatt.
A szerk

***) A corlesek által. a  szerk.

lása, habár nem is betű szerint, de mégis megegyez a régi alapítás 
szellemével; ha az emberi boldogság azon különös részét, mellyet 
az alapitó szemmel tartott (p. o. vallást, nevelést, szegények ápo
lását) valóban jobban előmozdítja, vagy elismert szükség esetei
ben a status még nagyobb kellékeit segíti elő , akkor bizonyára 
egyike sem gyengittetik ama rugóknak, mellyek által a világosan 
és jól gondolkozó emberek javaikat közintézetekre fordítani ösz- 
tönöztetnek. *)

Tehát csak azon egyetlen aggodalom marad még, hogy az ön
zők és higeszüek, azok, kik csak hiúság, nem pedig a közjó szere- 
tete által indíttatnak, s nevüket, nem pedig magát a jó ügyet akar
ják örökíteni —  hogy továbbá a makacsok, kik alaptalan határo
zatukhoz ragaszkodnak csupán azért, mivel az ő találmányuk, jóté
konyságukat a köztől elvonandják. De várhatók-e ezen osztálytól 
annyi és olly valódilag közhasznú alapitmányok, és az e vesztesség- 
tőli félelem visszatartóztasson-e olly műtétéitől,**) melly a közre 
bizonyos és jelenleg nagy hasznot hajt, vagy tőle sürgetős veszélyt 
elhárít; ennek eldöntésére olly felszámítás kívántatik, melly csak 
a színhelyen és minden különös eset körülményeinek megkívánta- 
fásához képest tétethető.

Mi a végrendeletek szentségét illeti, világos, hogy ez nem 
kívánhatja azt, mi magában lehetetlen: hogy a -hátrahagyott birtok 
örökön örökké a hagyományozó akaratja szerint alkalmaztassák; 
mert az ember rendelkezése a jövendőre tovább nem hathat előre
látó tehetségénél. A dolgok olly állapotja felől, mellyet nem ismert, 
nem is tehetett semmi határozatot. Ha e határozat akkor is érvé
nyes még, midőn az uj állapot beáll, mellyre többé nem illik, s 
melly azon határozat hozatalánál számba nem vétetett; úgy az em
ber hatalma belátásai határain, tehát jogai korlátain túl terjesztetik. 
És ha más esetekben szabad azon legnagyobb valószínűséget, 
hogy valaki illy körülmények között így fogta volna eltökélni ma
gát, akaratjának valódi nyilatkozatául tekinteni, úgy a józan gon- 
dolkozásu alapítónak föltételezett megegyezéséből is határozata meg
változtatására szinte lehet jogot következtetnünk, csak arról legyünk 
meggyőződve és győzhessük meg a közönséget, hogy az újítás igen 
hasznos vagy hogy elkerülhetetlen vala.

Ha magok a törvények, mint legszentebbje a statusnak, mint 
alap, mellyre magok a végrendeletek tekintete sarkallik, mégsem 
változtathatlanok, hanem átalakittatniok lehet és kell, mihelyt a 
polgári társaság belső vagy külső viszonyai megváltoznak, vagy a 
vélemények és szokások azoktól, mellyek a törvényhozó korában 
uralkodtak, nagyon eltérnek; miért legyenek hagyományok, azaz 
olly törvények, mellyeket magányszemély szabott a közönségnek, 
egyáltalában séríhetlenek, és miért kelljen minden czéliránytalan- 
ságuk s visszásságuk daczára örökké fenmaradniok ?

(Vége következik.)

HlagyaroFsaág lakosai nyelvofere nésve.
I. Ma g y a r o k :  A IX. század végén átköltözött Ásiából 

Európába hét néptörzök , melly legyőzvén az akkor Magyarország
ban lakó népeket s fejedelmeket, itt magának uj országot alapított 
és Árpád közösen választott fejedelem alatt, lemondván egyetértő— 
leg a néptörzsöki hét külön nevezetről, „Magyar“ nemzetté egye
sült. Hiába kutatunk az ős történészetekben egy hajdani magyar 
nemzet nyoma után. E hét néptörzsök csak 890. azon téren , melly 
ma „Puszta-Szer“-nek neveztetik, egyesülvén magyar nemzetté, 
Árpád vérében ünnepélyesen ösztestesüit, lelkesült s megorsságo- 
sodva született: nata est natio! Ezóta a magyar nemzet egy zárt 
egészet képez és nyelvileg egymástól igen különböző ágakra el 
nem szakadoz. Az illy törzsökös magyarok száma hazánkban (ne
messég s katonaság nélkül) egy 4,808,950 léleknvi adózó né
pességet képez.

A magyar nemzet, europábani megországosodása óta. külföldi 
gyarmatokat „hospites“ fogadott keblébe, kik közül sokan, anya
nyelvűk megtartása mellett a magyart is tökélyesen megtanulva, a

*) Tekintsünk csak cgykissé Franczia- és Spanyolországra, hol szintolly 
szép mondások közt a jótékony s jámbor alapitmányok a linancierok 
s népboldogiíók zsebjeit töltöiték , a kozczélokra pedig maradt a 
nagv semmi, mellyet aztán a szegény adózóknak a budgeíben kellő 
s kell mai napig pótoiniok. A szerk.

**) Műtétéi bizony, pedig seborvosi, késsel s egyéb kinzó eszközökkel.
A szerb.
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nyilván életben magokat fönhangon magyaroknak vallják, mig a ma
gánéletben, egy külszellettől némileg legyintetve, idegen népies
kedésekre tévelyednek ; mirenézve ezek a törzsökös magyaroktól 
elkülünözendők s „magyaros“ czimmel mindaddig nevezendők, mig 
nyelvileg s szellemileg olly tiszlalelkü magyarokká válnak, hogy 
magyarságuk akármilly külszellő legyintése mellett külnépieske 
désre ne fajuljon. Az illy magyarosok száma hazánkban 845,940 
léleknyi (nemzetileg ingadozó) népességet képez.

Mások anyanyelvöket elfelejtvén egészen megmagyarosodtak, 
úgy hogy immár csak a helységek nevei, p. o. „Besenyő’ , Orosz
falva, Beregszász, Olaszi, Örményes“ stb. emlékeztetnek még arra, 
hogy itt hajdan besék (bisseni) oroszok, szászok, olaszok, örmé
nyek stb. laktak. Az „Örmények“ (2000 1.) nagyobb részt pusz
tai haszonbérlők, annyira megmagyarosodvák, hogy őket méltán a 
törzsökös magyarok közé sorozhatnék.

II. N é m e t e k :  Ezek nagyobb számmal II. Geyza alatt Al- 
szász, Flandria, Thuringa s Frankoniaból hivatva hazánkba, több 
felső-magyarhoni s erdélyi városokat építettek s egyátalán szászok
nak „hospites saxonioi“ neveztettek, megkülönböztetvén igy a 
Gyzela királyné által (I. István alatt) Bavariából behivatott s Kör- 
möcz vidékén megtelepedett német „hospites teutonic!“ gyarmatok
tól. A később 1765 —i 787 letelepedett német gyarmatok (17,000 
család a Bánságban és i 0,000 család Tolna, Baranya s Veszprém 
megyékben) Svábhonból és (a Szatmár s Marmaros megyeiek) 
Tirolból jöttek. A németek bevándorlása még folyvást tart, kik 
mint kézművesek többnyire a városokban telepednek le. így p. o. 
Pozsonyban ama 750 személy közt, kik 1809 — 1819 polgárjogot 
nyertek , 290 volt ausztriai, cseh, morva, szász, bajor s v.ürtem- 
bergi születésű. Az újabb korban még több örökbérlős (contrac- 
tualis) faluk is alapittattak, p. o. „Ernesztháza, Katalinfalva, Lázár
föld , Mollifalva stb.“ s német (rajnavidéki) gyarmatosokkal rakat
tak meg. A régébben bevándorlóit németekből (éjszaki Magyaror
szágban) sokan egészen eltóíosodtak, mások (főkép kelet s dél
felé) meg is magyarosodtak. A Sopron s Vas megyei „hienczek“ 
Ó-Pannonia őslakosai maradványainak tartatnak. — A németek 
száma hazánkban jelenleg 973,740 léleknví népiséget tesz.

III. S z l á v o k :  Ezek több, nyelvileg egymástól különböző 
szláv népi ágazatokra szakadoznak, úgymint:

1) Tó t ok :  A Nagy-Marahania eltörlése után Magyárország- 
ban hátramaradt s rabszolgaságra jutott ó-morvák nagyobb részé
nek meg kelle magyarosodnia; minthogy egész a XV. századig, 
hazánk történet- s törvénykönyveiben nyomát sem találjuk annak, 
hogy éjszaki Magyarországban tótok túlnyomó számmal laktak vol
na , és csak a XV. század második felében találkozunk Brandeisi 
Giskrával, ki számos (Cseh-. Morvaország s Sziléziában összecső- 
ditett) szláv néppel a Vág vidékein, eleinte mint párthive az öz
vegy királynénak harczolt, azután pedig saját erszényére zsákmá
nyolva s mindent pusztítva dúlt. A magyarok ez időben kénytele
nek voltak országuk déli határain a hatalmasan előrenyomuló törö
kök ellen összes erővel küzdeni; miszerint illy országos csapástól 
menekvendők végre magokat elhatározók, hogy közbocsánatot hir
detve Giskrával békeszerződésre lépjenek, e zsiványkodó népet 
megtelepitendok: minek eredményekint a vad népcsoport lassan- 
lunt megjuhászoaott. Később (1619— 1704) a Cseh-, Morva-, 
Lengyelországból s Sziléziából száműzetett (XVII. század) pro
testánsok Magyarországban vendégszeretőleg befogadtaltak. Az illy 
tótok száma hazánkban egy 1,558,850 léleknyi szláv-népágazatot 
képez. Ezekkel némileg összeolvadnak a

R u t h e n ek:  (rusznyákok, oroszok.) Ezek a Litvániából 
száműzetett, Magyarországban befogadott s Nagy Lajos királyunk
tól Munkács uradalommal megadományoztatott Keriatovich Tódor 
herczeggel beszivárgott s megtelepedett litvánok ivadékai, kikhez 
még a később Volhiniából kiűzött roszkolnikok csatlakoztak. Val
lásukra nézve valamennyien görög-katholikusok s mintegy 443,000 
léleknyi tót népágazatot képeznek.

2) H o r v á t o k :  A VI. s VII. században a Kárpát- s Szudet- 
vidékekböl kiköltözött szlávok Ó-Iliriában telepedtek meg, hol — 
a görög császárnak adózó — saját királyok állal kormányoztattak.

A Xuppanok azonban, Svinimir király (1087) mag nélküli halála 
után, több pártokra szakadva, az országot köz anarchiába dönték. 
Illy körülmények közt segítségül hivatott Szent László magyar ki
rály, ki Croatia interamnensis és mediterranea-t csakhamar meg
hódító s Almust (öccsének Lampertnek fiát) horvátországi hűbéres 
királynak beiktató. De László halála után a horvátok föllázadtak s 
Almus nem birt velők. Mire nézve megjelent Kálmán király, ki az 
előbbin kívül még Croatia marilima-t is elfoglaló és (1104) magát 
koronáztató királynak. Ez idő óta Horvátország Magyarországgal 
összekapcsolva. A török háborúk alatt sok horvát telepíttetett Ma
gyarország dunántúli megyéibe, hol (Somogy, Zala) részint ma- 
gyarosodva, részint pedig (Mosony, Sopron) németesedve létez
nek. A horvátok száma (a katonai végvidéket is ide értve) 
1,263,960 léleknyi szláv népágazatot képez, mellyből polgári 
Horvátországra 577,300 lélek esik. — A horvát-szlávokkal né
mileg összeolvadnak a

V an da lók:  (vendek, vindusok) kik Vas és Zala muramel- 
léki környékeit lakják, hová Zsigmond király alatt a Cillyi grófok 
által szállíttattak, s különnépileg tekintve 41,000 léleknyi népecs- 
két tesznek.

3) Ráczok ,  vagy is Szerbek: Akatholikus szerbek „sokácz 
bunyevácz és bosnyák“ nevezet által különböztetnek (közéletben) 
a görög nemegyesült ó-hilü szerbektől, kik egyátalán ráczoknak 
neveztetnek. Már Corvin Mátyás alatt telepíttetett meg több ezer 
bosnyák (Croatia) Líkkában és Corbaviában. 1481ben Kinizsi Pál 
50,000 hadifogoly ráczot hozott Szerbiából s Magyarországban 
szállított meg. 1580 és 1598. ismét számos morlák és bosnyák 
vándorlóit be. I. Leopold alatt Csernovics Arzén patriárcha 36,000 
és Brankovics György 8,000 családot hozott Szerbiából. Az eze
ket illető telepoklevelek 1690. august. 21. és dec. llrö l, továbbá 
1691. august. 20. és 1695. mart. 4-ről kelvék. Ide számíthatók 
még: a montenegrinusok (2800 1.) máskinl csernogorczok, a gö
rögök (5680 1.) kikhez a czinczárok is értvék, végre a clementi- 
nok (mintegy 2,000 I.) kik 1337 óta Herkovczén s Nikinczén (pé- 
terváradi végezred-vidék) laknak s római katholikusok. A clemen- 
tinok nyelve a régi ilir nyelvnek lenni mondatik. Az egész rácz- 
ság egy 979,500 léleknyi szláv népágazatot képez, mellyből a ka
tonai végvidékre 356,000 lélek esik.

4 ) B o l g á r o k :  Ezek Maria Therezia alatt költöztek be,Vin- 
gán s Ó-Besenyőn majd kizárólag és nehány helységekben vegye
sen lakók; vallásukra nézve romai katholikusok. Az egész bolgár
ság 14,000 lélek.

IV. Ol áhok :  Ezek a Daciában hajdan lakozott dákromán 
nép-zagyvalék maradékainak tartatnak, mi nyelvük szerintiiéivé 
valószinü is. A magyarországi oláhok nagyobbrészt a görög csá
szárság felforgatása után jöttek keblünkbe. A bánsági oláhok pe
dig majd egészen 1690 — 1720 ófaiak. E mainap előitéletektől s 
babonától elfogult nép egy 1,237,810 léleknyi külön népiséget ké
pez , mellyből 134,100 lélek a katonai végvidékre esik.

V. F r a n c z i á k :  A Lotharingiából s Luxemburgból 1760— 
1770 beköltözött és Charlevílle, Soeultour, Saint-Hubert, Nagy- 
Ősz és Kis-Komlós (Torontói) helységekben megtelepedett fran
cziák, részint németesedve, részint magyarosodva; nemsokára 
nyelvüket elfelejtendik. Összesen 6,800 lélek.

VI. Ol a s zok :  nagyobb számmal Fiume, ezenkívül Zeng s 
Carlopago városokban laknak. Összesen 6000 lélek. Megjegyzen
dő, hogy az olasz magyarok közt hamar megtanul magyarul.

A Z s i d ó k  mindenütt kereskedést űzők s általánosan németül 
beszélők, egyébiránt azon nép nyelvéhez csatlakozók, melly között 
élnek, zagyvalékukkal csak magok közt élvén. Összesen 224,000 
lélek.

A c z i g á n y o k  (2 0 — 30,000 1.) részint zenészetet, részint 
kovácsságot űzők, elszórva élnek. Családonkint megtelepedve s 
lassankmt kézművesekké válva s a többi néppel összeolvadva, 
mindinkább kevesbednek. A kóbor czigányok Magyarországból 
talán már egészen eltűntek volna, ha Erdélyből, hová ismét Hava
salföld czigány-fölöslegét lerakja, uj pótlékok nem szállinkoznának.

Bárándy.

Poz so ny b an .
Alapító és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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E g y h á z i  j a v a k .
(Jég  e j

5) De mondatik tovább: nemcsak azon személyek tulajdon
joga rövidíttetik meg, kik épen most viselik az egyházi méltóságo
kat , ha az azokhoz kötött javak más czélokra önkényesen fordít- 
tatnak, mint azt Francziaországban a nemzeti gyülekezet tévé: azon 
személyek és ivadékok i s , kik alapos igénnyel bírtak a mostani 
javadalmasok utódjai lehetni, szokás és törvény által nekik biztosí
tott jogot vesztenek el. És ha ezek igényeikkel elutasíttatnak, ak
kor végre azon családok utódjai lépnek helyükbe, kiknek örökös 
javaikból az egyházi alapitmányok és praelaturák adományoztat- 
tak. Az egyházi javaknak vagy amazok kezein kell megmaradniok, 
vagy ezeknek vísszaadatniok.

De már maga az egyházi birtokhozi jognak e több igényes 
közötti eloszlása bizonyítja, hogy egyiküknek joga sem teljes, és 
lulajdonképi betüszerinti tulajdonjoggal semmiképen fel nem ér. 
Nem minden igény, minden jog tulajdonjog is, ez utóbbinak sért— 
hetlen tekintélyével biró; s épen ott, hol több illy, különféle kút
főből eredő igények ugyanazon egy tárgynál összejőnek, annak 
jele, hogy egy bizonyos tárgynak meghatározott személlyel vagy 
személyek bizonyos következéséveli ama tökéletes és benső össze
függése hibázik, melly a tulajdonjog lényegét teszi.

De megérdemli a fáradságot, hogy a tulajdonosok e három 
osztályának mindegyike különösen vizsgáltassák.

Mi az egyházi javadalmak azon korbeli tulajdonosait illeti, 
mellybcn valamellv status azok birtokaival s magával a papsággal 
változtatásokat tesz, az igazság mindenesetre megkívánja, hogy 
azok, kiknek méltóságaik s jövedelmeik a status jóváhagyása mel
let életkoriglan engedve valának, azokat ugyancsak életkoriglan 
élvezzék is; sőt díjukat sem szabad a díjazott vétkének közbejö
vetele nélkül megrövidítetni. Azt, mit a status bizonyos személy
nek egyszer határozott, jogszerüleg teljesíteni köteles; és bizonyos 
életfolytonos díjazással összekötött hivatalt valakire ruházni annyit 
lesz, mint megígérni neki, hogy a díjat élvezhesse, mig magát a 
hivatalra méltatlanná nem teszi. Ha ezen díjazás már ősidők óta 
meghatározva, és századok folyta alatt minden egymásra következő 
hivatalnokok által élveztetett, akkor a jelen hivatalnok joga szokás 
és hagyomány által még annál tiszteletre méltóbb tekintéllyel bir. 
Mi ez ellen véttetik, csak a legvégsőbb szükség s azon elvont ja
vaknak a status megmentésével nélkülözhetlensége által igazolható; 
olly igazolás, melly nem a jogot bizonyítja, hanem csak azt mutat- 
ja, hogy vannak esetek, mellyekben az önmegtarlásnak minden 
jog engedni kénytelen.

De ugyanezen személyek , mellyek jogai a javadalmakra leg
tökéletesebbek, haláluk után, minthogy természeti örökösük nincs, 
jogokat sem hagyhatnak hátra. Reájok nézve tehát az egyházi javak, 
mihelyt kihalnak, sajátlanakká válnak, mellyek más esetekben a 
statusra visszaesnek.

Ekkor tehát, mondatik, azok igényeire jön a sor, kik ugyan
azon egyházi méltóságok jelöltjeivé képezek magokat, és az ed
digi intézel mellett alaposan remélheték, hogy azokat, minden velők 
összefüggő javakkal és jogokkal, az előbbi tulajdonosok halála 
után megnyerendik.

Hogy illy alapos várakozás, ollyan, mellyet a status maga 
bizonyos szerkezetnek határozott megengedése vagy hallgatékony 
helybenhagyása által támasztott s biztosított, némi jogot ad, tagad
ni nem lehet; hogy e jog annál tiszteletre méltóbb , minél inkább 
azon személyek és családok, kikhez tartozott, egyéb intézkedései
ket a szerint tevék, kivált ha ezen intézkedések magától a sta
tustól újra megerősíttettek vala , nem kevésbbé ellenmondhallan 
igazság.

De először világos, hogy az egyházi javadalmakra és javak
ra! e várakozások az alkalmasinti jelölteknél csak azon esetben nő
hetnek látszólagos joggá, ha azon családok osztálya és száma, mel
lyek a jelölteket öntagjaikból felállíták, korlátozott volt, s ezek arra 
kizárólagos igénnyel bírtak. Ez okból egyházi alapitmányok és ko
lostorok eltörlésénél, vagy javaik elszedésénél, melly valamikor 
valainelly statusban foganatba hozatott, a megsértett jogokróli ama 
panaszok semmi más részről nem hangzottak, mint csak a nemes
ség részéről, mivel ez bírt egyedül közelebbi és bizonyos remény
nyel kizárólagos választásképesség által azok valamellyikébe fel— 
véletésre s amaz egyházi tulajdonbani részesülésre. A polgárok fiai 
szinte alkalmaztattak ugyan a nemnemes kolostorokban és egyházi 
hivatalokban, a középosztályok családatyái tehát szinte tarthattak 
számot alkalmazásra; de sohasem tulajdonítottak magoknak arra 
tulajdonképi jogot; sohasem érzék magokat sértetteknek a szerzetek 
eltörlése miatt; kétségenkül azért, mivel ezen jogban igen sok 
egyénekkel osztoztak. De valljon a többi rendeknek a fenső alapít— 
mányoktóli ama kizárása, melly egyedül ad jogot a nemességnek 
azok megváltoztatása elleni tiltakozásra, magában már nem bitorlás 
és nem első áttörése-e az alapítmány eredeti fövényeinek? Vala- 
mig ez első s egyedüli czéljára, a népnek oktatás általi tanítására, 
javítására és vigasztalására szentelve maradt: nem kellett-e ész- 
és jogszerüleg azon személyeknek a hivatalra és annak javadalmára 
legtöbb igénnyel birniok, kik ama czél előmozdítására szükséges 
tulajdonokkal legfőképen bírtak ? Valljon nem később csak csábí- 
ták-e egyedül a nagy jövedelmek az előkelő családokbóli jelölteket, 
kik azért tartották e méltóságot születésükhöz illőnek, mivel őket 
képesekké tévé ép azon fényben élhetni, mellyet elsőszülött test
véreik családi javaiknál fogva űztek? Nem ugyanezen előkelő 
egyházi személyek voltak-e azok, kik, mig a közönséges prediká- 
lási munkálatokat mellőzve, legelőbb választók a javadalom élvezé
sét el az egyházi hivatalkötelességek teljesítésétől, és ezen intéze
tek egész természetét és szellemét mcgváltoztaták ? *) És miután a 
fensőbb és gazdagabb egyházi hivatalok egész collegiumai a ne
messég személyeivel valának betöltve, nem egycsült-c a papsáp 
legelőbb arra, hogy azt, mi esetlegesen és a körülményeknél fogva 
már megtörtént, törvények által örökítse, és azon korlátot, melly 
az alsóbb rendeket e méltóságok és javakhozi juthatástól elzárta, 
áthatlanná tegye? És ha az intézet szelleme s czéljátóli amaz első 
eltérés szabad volt: minden következő változtatások, mellyek nem 
egyes személy vagy család magányhaszna, hanem a közjó índítóo- 
kaiból történnek, jogtalanok legyenek-e ?

*) Ezen , egyedül a német főpapságot érdeklő vádak épen legerősebb 
védokai a magyar, eredeti szent rendeltetésénél híven megmaradt 
clerusnak. A szerit.
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E kérdések részint történetiek, s kéíségkiil máskép leendnek 
megfejtendők egyik alapílmánynál mint a másiknál, sót az ahhoz 
tartozó különböző javaknál is külünbözőleg. Az utóbbiak csak las— 
sankint, több századok során át, gyüjlettek, mielőtt a gazdagságnak 
olly tömegeit képezték, miilyenek püspökségekkel s káptalannokkal 
némelly országban összekötvék. Ezek közt a későbbi adományo
zások, s kétségkül a legtetemesebbek, egészen más szellemben és 
más czélokból kebeleztettek az alapítinányokba, mint a régibbek. 
Ezeknek egyedüli indítóoka a pogányok megtérítése volt, a ke
reszténység fentartása, predikálás, imádság és istentisztelet; de 
amazoknál kétségkül már azon haszon is számba vétetett, melly 
gazdagon ellátott egyházi hivatalokból azon személyekre, mellyek 
azokat viselik, sőt azon családokra háramlik, mellyek fiaikat azokra 
alkalmaztathatják; és a választóképesek már becsúszott s mindin
kább szokássá vált korlátozása birá alkalmasint az olly adományo
zókat, kik szinte a magasabb, kedvezményezett osztályhoz tartoz
tak, arra, hogy több s gazdagabb adományozásokat tegyenek; el
lenben feljogosítva is gondolák magokat, nagy adományaikért némi 
követeléseket is tehetni, s alapitmányaikhoz olly feltételeket füg
geszteni , mellyek által nálok alantabb születésű személyeket jóté
teményeik élvezetéből kizárák. *)

Mindebből legalább annyi világlik ki, hogy nehéz volna azon 
jogoknak, mellyeket a magasabb alapítmányokra választásképes 
családok magoknak a javadalmak folytonos élvezetére nézve min
den utódjaik számára tulajdonítanak, valódi érvényességét kipuha
tolni — mi azokban jog, s mi bitorlás, meghatározni — s meg
tudni, valljon az alapítók akaratja s az azokat gazdagító jótevők 
rendeletéi ama jogok gyakorlása által belöltetnek- e vagy meg- 
szegetnek?

Azonban hagyjuk helybe a nemességre nézve legkedvezőbb 
suppositiókat: azokból annyi ugyan következnék, hogy olly változ
tatásokat, mellyek egy tiszteletes polgárosztálynak nagy vesztessé
get okoznak, a közjó legszembetűnőbb haszna vagy a legsürgősb 
szükség nélkül tenni nem kell; következnék, hogy ez óvakodás 
annál igazságosabb, ha amaz osztály kedvezményeit már igen soká 
élvezte s azok folytonos fenmaradását alaposan remélheté; de épen 
nem az, hogy minden illy változtatások általában s minden esetben 
tilalmasok. Magában véve tagadhatlan, hogy minden egyházi hivata
loknál s intézeteknél az azokba keblezett személyek haszna, de még 
inkább a családoké, mellyekből amazok vétettek, csak másodran- 
gu tekintet, csak alárendelt czél, melly, ha főczélul vétetett volna, 
a visszaélések legnagyobbikát tenné, melly azonban ha egyedül 
jog szerint ítéltetik, minden időben a valódi fensőbb czéloknak, a 
vallás javának, vagy ha ennek hasonló intézetekre már szüksége 
nincs, a status javának ujonan alárendeltethetik.

Mi végre azon családok igényeit illeti, mellyek elődjei ja
vaikkal az egyházat gazdagíták, azon kívánat mindenesetre igaz
ságosnak látszik, hogy ezen javak régi tulajdonosaikra visszaszáll- 
janak, ha az alapitmányok és egyházi javadalmak eltörlésénél fogva 
a tárgy többé nem létez, melly miatt azokról lemondottak. De más 
részt pontosabb vizsgálat után következő ellenvetés támad :

Először is ez igény, ha teljes érvényességűnek vétetnék, az 
egyházi javaknak csak legkisebb részénél nyerhetne alkalmaztatást; 
a legtöbbnél felette nehéz volna törvényszerű örököseit kipuhatolni 
azoknak, kik tulajdonukból azokat az egyházi birtokhoz csatolták. 
Kétségen kívül sok ollyan van az egyházi alapitmányok jövede-

'*) Hly feltételekre alapított Egyházi javakat Magyarhonban nem találna
az iró.

lem forrásai közt, mellyeknek eredete ismeretlen, vagy bizonyta
lan. * ) Ama családok közül számtalan elhaltnak vagy csak mellék 
ágokban élőnek fogna találtatni; s tudva, hogy a legnagyobb és 
-gazdagabb alapitmányok, kivált Németországban**) a fejedel
mek által lélesíttetlek birtokaik egyik részérőli lemondásával; s 
minthogy ezen birtokok statusjavainak valának tekinthetők, mely- 
lyeket a kormányzó igazgatási jogánál fogva csak közhasznú czé- 
lokra fordíthatott: jogszerint a statusra esnek vissza, ha azon kü
lönös mirefordításnak tovább már helye nincsen.

Másodszor: az egyházi javaknak ezen visszaesése adományo
zók családjaira csak azon feltevés alatt szükséges, ha ok van arra, 
hogy az első hagyományozó vagy ajándékozó tulajdonjoga azon 
birtokok felett, mellyeket nyilványos intézetnek a közjó tekinteté
ből hagy vagy ad, folytontartónak tekintessék. De ha ez elhatá
rozva volna, úgy ezen javak különös használata iránti akaratja is 
mindenkorra lekötve, és az alapítmány eltörlése vagy megvál
toztatása magában igazságtalan volna. *3)  Azonban épen erről szól 
a vita, mellyel tehát előbb eldönteni kellene, mielőtt amaz igény 
tekintetbe jöhetne. *4) De bárinelly párt javára döntessék is el, 
nem a magánycsaládok javára látszik hajolni, mellyek az egy
ház hajdani jótevőinek nevét viselik; mert ha ez utóbbiak akaratja 
változhatlan törvény minden időre, akkor az alapítmánynak olly 
minémüségben kell fenmaradnia és olly személyekkel azon módon 
kell betöltetnie, mint eddig. Ha ezen akarat ellen tenni szabad, úgy 
a birtoknak az első tulajdonosai összeköttetése teljesen félbe— 
szakasztva s idegen hatalom alatt áll, az adományozó utódjai pedig, 
kik csak az ő jogából származtathatják jogaikat, arra igényt nem 
tarthatnak.

Hát olly javak, mellyek magánycsaládnak hagyományoztattak, 
vissza kívántainak- e a hagyományozó családjától, ha ama magány
család kihal? Nem tekintetnek-e, valamint ennek többi tulajdona 
is, bitang javaknak, mellyek felett a status rendelkezik? Miért 
kelljen tehát közjóra szentelt hagyományoknak valami ollyas hall— 
gatékony feltételt magukon viselni, melly semmi más hagyománynál 
fen nem áll?

6) Végre, hogy a papi tulajdonjog védőjének utolsó okada
tára térjünk, — valóban igazságtalan és vak pártosság volna, a 
felsőbb és gazdagabb papságot, kivált a káptalaniakat, dolog- és 
haszontalan emészlőknek tekinteni. *5)  Még folyvást viselnek hiva
talokat, mellyek jó s bölcs emberek kezében jótékonyokká vál
hatnak. Az egyházi ügyek igazgatása az átalányos statuskormány
zásnak fontos része; jövedelmeik képesekké teszik őket hivatásuk 
körén kívül is jót tenni, s ha ügyeik nagy része országlásból vagy 
nagy telkek gazdasági igazgatásából áll, már csak ezáltal is tág mező 
nyílik nekik munkásságra s jótékonyságra.

Azonban ez utóbbi szolgálatok, mellyeket a közönségnek 
uralkodók-, gazdag emberek- és földbirtokosokkint tesznek, nem 
hozathatnak fel annak okául, hogy őket e jövedelmekkel és javak
kal felruházni kelljen. Bármilly más személyekre jussanak is 
azok az egyházi tulajdon eltörlése vagy megszorítása után, e 
személyektől mindig meg fog kivántatni, hogy azokat jól igazgas-

*) A magyar egyházbirtok legalább olly ifjabb urliak stipendiumaitól
egészen ment. A szerk.

**) S még inkább honunkban. A szerk.
**) Nincs máskép. A szerk.
**) T. i. a tulajdonképen nem vallásos, hanem a közjó róvásárai önzö ala

pítványoknál. A szerk.
*B) Itt ismét a vadászó, lovagló, dőzsölő hajdani német gavallérok ér

tetnek. A saerk.
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sák, de visszaélések teljesvalószinüleg épen úgy törtenendnek, mint 
most; mivel az uj birtokosok ismét csak emberek lesznek, kik 
közt jók és roszak vegyülve találtatnak. Tehát csak a tulajdon
képi hivatási foglalatosságok, a hivatalkötelességek azok, mellyek, 
minthogy eleinte a javak birtokával jutalmaztatlak, csak egyedül is 
lehetnek mérőpálcza, melly szerint e jutalmazások illőségét vagy 
czélirányosságát megítélni lehessen. A vizsgálat oda megy ki, hogy 
azon munkák, mellyeket kanonokok és pöspökök, mint illyenek, a 
statusnak nyújtanak, az egész statusvagyon azon részével összeha- 
sonlittassanak, melly fizetésökre fordittatik*}; összehasonlittassanak 
továbbá a status egyéb szükségeinek számával, azon munkákkal, 
mellyek által ezekről gondoskodni kell, ezen munkák nagysága és 
nehézségével, s tehát azon jutalmazással, melly őket illeti. Egyedül 
ezen összehasonlítás nyújt észszerű alapot díjazottak fenálló collegi- 
umának valamelly megváltoztatására; s ot t , hol ezen alap az inté
zet mellett üt k i , azt háborgatni igazságtalan s egyszersmind nem 
politikai. De Iehetlen volna-e olly esetet gondolni, mellyben ellen
kező eredmény sülne ki, és ekkor igazságtalan volna-e, a szolgála
toknak pontosabban kiszabni jutalmukat, nagyságuk és nehézsé
gük szerint?

így állnak legjobb megfontolásom után mindkét párt dolgai. 
Okaik és ellenokaik a közönség itélőszéke elé terjesztvék. Nem 
engem ille t, azok fölött iléletet hozni; vagyis inkább senkit sem 
illet olly tárgyról Ítélni, mellynek még jobban kell minden oldalról, 
különféle rendű személyek által és különféle szempontból megvizs
gáltatni, mielőtt a hasznos és szükséges, a szükséges és igazságos, 
az igazságos és méltalmas egymástól illőleg elválasztható.

Azonban minden honfinak, ki maga sem akar gyanúba jönni, 
mintha javítás körüli csupán szemlélődő eszméinek a békés állapo
tot feláldozni akarná, sem pedig hazáját azon veszedelemnek kitenni 
nem kívánja, mellyet az elterjedő ujitásvágy magával hord, fölebbi 
vizsgálatoknál következő általános eszmékről kell megemlékeznie, 
eszmékről, mellyek, bármint üssön ki a vizsgálódások eredménye, 
azoknak hirtelenkedő vagy szerfelett kiterjedő alkalmaztatását 
meggátolhatják.

Először is örök igazság, hogy minden, mi a statusban erő
szakoskodás által történik, erőszakkal és az érdekleltek akaratja 
ellen létesiltetik, magában véve baj, és ha az utóbbiak pártja szá
mosabb, a status fentartását veszélyeztető baj. Legyenek bár 
roszul szerezve a javak; használtassanak bár czéliránytalanul; 
váljanak bár intézetek idővel haszontalanokká: mihelyt a status 
természetébe s alkotmányába mélyen gyökereztek, erősen ala
pulva a nagy tömeg gondolkozásmódján, megszilárdulva az idő, em
lékezetet felülhaladó elévülés által: megsemmitésök mégis mindig 
felforgatás, egyike azon nagy rendüléseknek, mellyek, valamint 
hasonló természeti események az anyagi világban, elmaradhatlanul 
sok kárt okoznak, habár távol haszonra czélozzanak is. Azon vesz
tesség, mellyet a status polgárainak egy tetemes osztálya szenved, 
már magában messze kiterjedő szerencsétlenség, minthogy senki 
sem szenvedhet jövedelmeiben kárt, a nélkül hogy azok szinte meg 
ne károsodjanak, kik szolgálatjában találták élelmüket. De a szen
vedélyek, mellyek azáltal ébresztetnek , még sokkal nagyobb baj; 
elkeseredés a vésztők és híveik részéről, haszonlesés és zsákmány
vágy elleneik részéről. Az emberek gonoszsága szunyadoz béke 
idején; de felébred minden nyilvános tusánál, kivált a tulajdon 
fölöltinél.

*) Teljességgel nem o lt , hol az alapitmányok teljes épségükben fentar- 
tatnak, mihelyt az adományozó joga kétségbe nem vonható.

A stserk.

Másodszor : mindenben, de kivált vallási dolgokban, a fejede
lem vagy a legfelsőbb staluskormányzó meg ne előzze reformjai
val a közvéleményt. Valóságos haszonnal véghez nem vihet olly 
változtatásokat, mellyeket elvontan az ész javai, ha azok a polgárok 
nagy vagy épen legnagyobb részétől roszaltatnak. A vallásügyek 
külső szerkezetéhez ne nyúljon előbb uralkodó vagy reformátor, 
mig azoknak benső erejét, azaz az emberek meggyőződését, eszé
nek fensőbb ereje által hatalmába nem kerítette.

Tudom ugyan, hogy íllynemü erőszakos változtatások a követ
kezmény által igazolhatók, minthogy talán a nép balvéleményinek 
s ábrándjának javítását elősegiték, mellyek miatt olly nagy ellenzést 
támasztottak; de azon esetek, mellyekben a siker elég biztosan 
előrelátható, csak ritkák lehetnek.

S ez okból nemzet vagy képviselők gyülekezete sokkal előbb 
tehet olly változtatást, miilyen az összes papság szerkezete s díja
zása, mintsem uralkodó vagy örökös aristocratia. Mert ha a nép
vagy követgyülésben legtöbb szavazat megegyez a régi vallási in
tézetek illy eltörlésében, ez bizonyitmánya annak, hogy a nemzet
ben a vélemények legnagyobb része mellette van, s hogy tehát a 
műtétéi sem olly nagy elkeseredést nem támasztand, melly polgári 
háborúra vezetne, sem nagy és hatalmas párt ellenmunkálódása 
által eredményében meg nem hiusuland.

Ez kétségkül legnagyobb hasznaihoz tartozik olly alkotmánynak, 
hol a nemzet maga bir törvényes eszközökkel véleményét nyilvá
nítani, hogy a reformokrai alkalmas idő jobban elismertetik és a 
tervezettek vagy azonnal abban hagyatnak, vagy közmegelégedés
sel s igy nagyobb haszonnal kivitetnek.

Azonban itt föltevődik, hogy a képviselő gyülekezet küldői 
érzését s véleményét egészben követte, s általok nem nyilvánitta- 
tik felhatalmazása áthágójának.

De még két főtekintet ide csatolandó.
Először: Valamelly intézet olly változatok sora által, mellyek 

eleinte visszaélések ugyan, de később törvényekké lesznek, annyi
ra kivetkőzhetik első természetéből, hogy a jelen időben egészen 
más mérő által kell megitéltetnie, mintsem eredeti czéljának eléré- 
sérei alkalmassága által.

A püspökök a keresztény egyházbani eredetükkor tagathatla- 
nul nem egyebek mint tisztviselők voltak, kikre a vallási oktatás 
gondja, valamint a bizonyos kerületekben hasonló czélra rendelt 
személyek fölötti felügyelet bízatott. — Az embereknek e hivatal 
iránti tisztelete, maga a jeles személyek iránti szeretet, kik azt vi- 
selék, községeikből sokakat arra bírt , hogy földjeiket, réteik- s 
szüleiket, pénzöket s pénzértéküket odaadják , hogy ezen szemé
lyeknek kényelmessé tegyék éltöket s magát a hivatal fönmaradá- 
sát biztosabbá utódaiknak. A jövedelemforrások e növekedéséből, 
kivált ha fekvő javak valának, a püspökre nézve uj foglalatosság 
támadt, azoknak kezelése és a szolgaszemélyeknek, kik a javak 
művelése körül használtattak, főfelügyelete. Másrészt az erkölcsök 
feletti egyházi őrködés valódi törvényhatóságra emelkedett sok, a 
vallással összefüggő cselekedetekre nézve. Ezen törvényhatóság és 
a javakon lévő szolgák fölötti hatalom a püspököknek természetesen 
némi uraságot ada. Ezen uraság egyik országban, a kor körülmé
nyei s a világi ügyekben történt forradalmak szerint, nagyobbá s 
függetlenebbé lett mint a másikban.

Világos, hogy, ha valamelly országban egyházi vagy világi 
intézettel hasonló változtatás történi, annak eredeti természete csak 
mint uj statusépület emelésének oka s alapja tekinthető; világos 
mondom, hogy már most azon előjogok s javak törvényessége,
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mellyck az intézet cziraeihez tartoznak, már nem a szerint ítéltethe
tik meg, mit ezen czimek a dolgok legrégibb állapotában jelentet
tek. Tilosnak tekintethetik-e magában véve, hogy valamelly status 
úgy kormányoztassék, mint most a róm ai, hogy országfő úgy vá
lasztassák, mint most a pápa, hogy egy bibomok-collegium kor- 
mánytárs és kizárolágosan a választásjoggal bir? Vagy elegendő 
oknak lehetne-e tartani a Pápabirodalmat semmivé tenni csupán 
azért, mivel a pápa név, melly most a rómaiak fejedelmét illeti, 
eredetileg tanitójokat jelentette?

Egy második fontolgatás határos az elsővel. Annak főoka, 
miért nem szabad a fejedelemnek a magány-tulajdonhoz, még a 
közjóért sem, hozzányúlnia: azon zavar, mellyetokoz, és azon 
lehetetlenség, hogy a polgári társaság békéje és bátorsága, sőt 
léte is föntartassék, ha minden tulajdon sérlhetlensége nem véte
tik alaptörvényül. Elvontan véve hasznosabbnak látszhatik ugyan, 
hogy a szerencsejavak egyenlőtlensége, ha mértékfölött növeke
dett, erővel is eltöröltessék. Az ó világ törvényhozói és reformá
torai ez eszmét követték, s a baj elhárítása végett vagy újra fel- 
oszták a földeket, mint Lykurg, vagy, mint Solon, az adósságle
veleket semmiték m eg, mellyek által a szegényebbek a gazdagab
bak adózóivá lettek; vagy pedig, mint a Grachusok, telek-törvé
nyek által a gazdagok vagyonát megnyirbálni s a szegényebbek 
tulajdonát kitágitani kisérlék; de magok ezen kísérletek ered
ményei bölcsebbekké tevék a később statusférfiakat. Ezek átlátták, 
hogy a javak egyenlőtlenségének baja ellen , bármilly nagy legyen 
a z , nincs ollyan rögtön sze r , melly ne légyen még roszabb annál, 
mellyet gyógyitnia kell. Mert az egyik osztály elkereredésén a má
sik megelégedése nem vásároltatik. Az uj elosztás felett végetlen 
egyenetlenségek támadnak; hosszú ideig tart még a lázadás és pol
gári háborúk magva. És ha ellenforradalom a régi állapotot nem 
helyezi vissza egyszerre, úgy az lassankint ismét magától helyrejő 
a dolgok és emberek természete által.

Ila tehát a valódi és tulajdonképi vagyon — az , melly sze
mélyek- s családokhoz kötve — a közjó minden ürügye ellen csak 
azáltal tartja meg szilárdságát, hogy olly reformok, mellyek azon 
tulajdont megtámadják, átalános zavarral kötvék össze; ha a köz 
csendnek elmellőzhetlen háborgatása és a soha véget nem érő vi- 
szálkodások, mellyek támasztatnak, mihelyt a természet és eset 
müve, a m a g á n y  t u l a j d o n  a törvényhozók önkényének vette
tik alája; ha, mondom, ezek az egyedüli, egyátalan érvényes 
okok, miért minden telektörvény flex agraria) minden Solon-féle 
o-cgtc&x ?>síui , vagy a közember terheinek könnyítése kötelességei 
eltörlése által, tilosnak sőt ulálatra méltónak tartassák: úgy töké
letlen tulajdonnál is, minők a bizonyos hivataloknak és rendnek be
vett szokás és törvény által biztosított díjai, lehetnek olly esetek, 
mellyekbcn az épolly sérthetlenné válik, minő a magány-tulajdon, 
mivel megváltoztatásának hasonló nagyságú bonyolódás a követ
kezménye.

Mindenütt tehát, hol valamelly reformnak, minő az egyházi 
javak szerkezeté, létrehozására nyugodt és szilárd status quo-t 
háborgatni, hol szerződéseket megszegni, statusalkotmányokat ha
lomra dönteni kell; hol másrészt semmi elviselhetien rósz a javí
tást egyátalában szükségessé nem teszi, semmi fenyegető veszély 
minden más fontolgatást félrevetni nem parancsol: ott a reformok 
nagy bajok, mellyeknek még a szerény bölcs is, ki a régi állapot 
hiányait legjobban látja át, teljes erejéből ellcnmüküdni ösztönözve 
érzi magát. — És valóban az tűnik ki, hogy a közhivatalokra

szentelt javak bármilly czéliránytalan és hibás elosztása mégis 
igaz ismeretek és közhasznú munkásságnak minden osztálybani 
átalányos terjesztése által lényegesen javítható, minthogy a kor 
és nemzet szellemének nemesbedésével azok is, kik nagy jutal
mazások mellett embertársaik javára csak keveset tenni kötelesek, 
a közboldogságot jószáguk arányához képest szabad akaratból elő— 
segitni buzdittatnak.

M agyarország földterülete.
Magyarország egész fölterülete 48,982,000 hold ( =  1000 P l 0)- 

M i b ő l
1) a ház- s udvartelkek 1,181,300,
2) a szántóföldek 15,827,216,
3) a rétek 3,416,960,
4 )  a kertek 537,332,

5) a szőlők 1,108,090,
6) a legelők 3,976,176,
7) az erdők 12,812,300,

8 ) a mocsárok , lápok s ingoványok 1,215,000,
9) a tavak 450,000,

10) a folyók s patakok 4,348,430,
11) a csatornák 47,400,
12) az utak s utczák 1,360,000,

13) a homokos sivatagok 152,000,
14) kőszikla s egyéb terméketlen föld 1,466,000,
15) kétes minőségű föld 1,089,796

holdat foglalnak el.
A szántóföldek s rétek , tekintvén a birtokost és haszonvevőt, illy
arányban találtatnak felosztva. Úgymint : Szántóföld Rét

hold
a) Úrbéri jobbágytelek állodalom 6,043,480 1,424,160
b) Úrbéri fölösleg . . . . 215,640 35,940
c) Urbér alá (válószinüleg)

esendő .............................. 138,000 22,800
d) Katonai végvidéki telkek ál-

lodalma................................... 1,103,400 437,600
e) Ürökbérlős gazdatelkek . 376,000 86,820
f )  Plébánia-, iskola-, jegyző-

stb. alapitmányi . . . . 320,000 64,800
g) Királyi haszonvételekhez

c s a to lt .................................... 328,600 32,100

h) Szabadváros polgári . . . 2,800,600 420,400

i )  Földesúri majorság . . . 4,246,726 839,520

h) Katonai végvidék kincstári . 254,770 52,820

Összesen 15,827,216 3,416,960

Bárándy.

Poz s o n y b a n .
Alapítá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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H á z i a d é r a  v o n a tk o z ó
nehány kérdé  s.

A mint e lapokban már többször mondottam, hogy a háziadé 
egy részének elvállalása által az adózó népen segítve nem lesz, úgy 
most minden tartózkodás nélkül még azt is bátran állítom, hogy 
hazánk, jelen körülményeinkben, midőn ezer hovaelőbb s mulhatla- 
nul orvoslandó szükségeink vannak, nagyobb political hibát nem 
követhetne el, mint azt, ha a háziadó egyrészének viselésére a 
nemességet kárhoztatná azért, hogy az adózó népen segítsen. Pe
dig itt fekszik a dolog látszólagos föbibéje, veleje — e tengely kö
rül forog a háziadó elvállalásának egész kérdése, a kérdésnek egész 
ereje, erejének minden súlya; mert ha a nemesség megadóztatá
sának elejétől fogva kikürtült üdvös eredményei közül az adózó 
népeni könnyítést kihagyjuk, a háziadó elvállalásának kérdése egé
szen pusztán, ok s érdek nélkül álland előttünk. Ez a csalárdul 
vagy meggondolatlanságból ürügyeit „könnyítés“ ezer gondolkodni 
nem tudó vagy nem szerető, de jobb szivü embereket csábita el s 
mondák: „Jól lesz, adózzunk és segítsünk a szegény adózó népen!1 
Ez a fondorkodva használt „könnyítés“ tartá zárva ezerek száját, 
hogy az adózás ellen tettleg ki ne keljenek — halgassanak ; mert 
bár bensőleg az adózást kárhoztatják is, azon szép, embert diszesilő 
erkölcsi vonást, hogy szerfölött terhelt embertársaikon segítni ké
szek, mégis ezen áron is meg akarák tartani, s hallgattak. Ha ez a 
szerencsétlen „adózó népeni könnyítés11 ürügyül nem használatik, s 
nélküle a háziadó egy részének viselésére izgathatunk: bizonyos, 
hogy hazánkban alig találkozik ember, ki mellette nyilatkozzék — 
kivévén izgatóinkat, orránál tovább nem látó csapodár fiatalságun
kat, s perse azon urainkat, kik vajmi bölcsen kiszámolák már, hogy 
a háziadé mindig, bárki fizessen is bele, közvetlen csak nekik s 
utódaiknak s pedig annál nagyobb mértékben fog használni, minél 
több lesz benne. —

Uraim! nekünk jelenleg nem egyes néposztályra, hanem ha
zánk minden népeire kell tekintenünk s a haza oltárára lerakandó 
pénzünkkel úgy szükség rendelkeznünk, miszerint a haszon arány
lag az egész haza népére átszivárogjon. Ha jól, okosan, czéiszerü- 
leg rendelkezendünk vele, bizonyos, hogy pénzünk legelőször is 
legszegényebb adózóinknak s élni alig tudó nemestársainknak — 
tehát mindenesetre azoknak, kiknek segedelmünkre legnagyobb 
szükségük van, — használand, mert ezeknek nyújtunk munkát s 
munka által jó keresetet, utóbb pedig munkájok által létesítendő 
intézeteink aránylag nekik szintúgy használandnak mint nekünk. 
Azok, kik saját hibájok miatt szegények, nem érdemelnek figyelmet, 
valamint azok, kik , keresetmódjok lévén, dolgozni nem akarnak, 
szegényeknek nem tekinthetők; a hiba nélküli szegényeink pedig 
csak azért szegények, mivel keresetük nincs. Adjunk tehát nekik 
keresetmódot, és segítünk rajtok, munkájok pedig a haza örök em
lékévé , jól kamatozó tőkeévé válik. Nincs, nem lehet ott igazi 
szegény, hol keresetmód van. —

Némelly uraink political gondolkozása épen ollyan mint privát 
életük; valamint magoknak csak roszul tudnak, úgy a hazának is 
csak ferdén akarnak gazdálkodni. Mig leghíibb cselédjüknek a 
világ minden kincséért egy garassal jobb íizelést nem adnának, ha 
bár az annyira rászorulna i s , hogy legnagyobb kárukra szolgála

tukból kilépni kénytelen, addig ötven, százankint hánják ki ott, hol 
semmi szükség, semmi elismerés, semmi viszonszolgálat nincs; 
mig gyermeküknek fényes bálruhát vesznek, addig marhájokat 
éhhel veszni hagyják; mig a szegény cseléd, szabó, varga, hitelező 
stb. rimánkodva kérik fizetésöket, addig ők szép tajtékpípákat, 
kéfcsévü puskákat, drága hintókat, többnyire kölcsünözölt pénzen, 
vásárolnak — és most paraszt helyett ingyen adózni készek, a haza 
legnagyobb szükségeit pedig várakoztatni akarják. Szóval, úgy cse- 
lekesznek mint az, kinek háza égvén, holmi haszontalan cserépe
dény után kapkodott, banknótáit pedig égni hagyta. Ha a status 
gazdálkodását illy urakra bízzuk, bizony akkor nem boldogul
hatunk! —

Azt kiabáljuk folyvást: „szegények vagyunk11 s mégis most 
legelőször parasztság helyetti adózásra akarjuk magunkat kötelezni 
mindörökre, hogy általa még tehetlenebbekké tétetvén, a haza 
szükségeire annál kevesebbet áldozhassunk. Most paraszt helyeit 
adózzunk, aztán vasulakra adózzunk, aztán csatornákra adózzunk, 
aztán nevelésre adózzunk, aztán a Duna szabályozására adózzunk — 
bizony szépen adózhatunk akár egy századig, és szükségeink még 
sem lesznek pótolva. De itt az a fő kérdés: mellyik adózás leg
szükségesebb, legsürgetőbb? Az-e, melly szépen kamatozni fog 
mindenkinek, melly millió embereket iszonyú károktól megment? 
vagy az, mellvnek semmi látszatja nem lesz?!

Vagy talán csakugyan komolyan hiszik uraim, hogy az adózó 
népen segítve lesz, ha a háziadónak egy részét mi üzetendjük? Ezt 
nem hihetem; mert ha holmitól tartanunk sem kellene, ha attól félni 
okunk sem volna, hogy pénzünk, miután az urak kezelendnék, na
gyobb részt az urak kezeiben olvadandna e l : mégis a czél el nem 
érhetése sokkal világosabb, hogysem olly hitet az urakról föltehet
nénk. Ha azt hinn'ik. hogy adózásunk állal a parasztságon igazán 
könnyítve lesz; ha attól nem tartanánk, hogy pénzünk holmi vélt de 
haszontalan szükségekre elpazaroltaíik s hasznát csak azok vé
nülik leginkább, kik felőle rendelkezendnek: higyjék el uraim, 
a háziadóhoz is örömest fizetnénk; de — legyen szabad őszintén 
szólani— valamint illy uraknak, ismert rendetlenségök miatt, pénzt 
nem örömest kölcsönözünk, úgy pénzünket azok kezelésére, ren
delkezésére sem örömest bízzuk; szóval: közép nemességünk, 
mind parasztnál, mind polgárnál, mind köznemesnél, mind mág
násnál igen rósz hitelben áll, kivált pénz dolgát illetőleg, minek 
azonban nem más, hanem maga oka. Kár,  hogy ez a rósz hitel 
általános, mert urainknak egy része bizonyosan kivételt érdemelne.

De ha az urak teljességgel azért akarnak adózni, hogy adózó 
népünkön segítve legyen, ha szándokuk egészen tiszta: valljon 
miért nem izgatták nemességünket az országgyülésileg meghatároz- 
tatni szokott s nem annyira változékony hadiadó felének fizetésére, 
mellyről az urak nem rendelkezhetnek ? Vagy talán a puszta „hadi11 
nevezet hatott az urakra ijesztőleg? De hiszen itt nem arra kell 
tekinteni, hova fizessen az ember, hanem csak arra, hogy azon, kin 
segilni akarunk, segítve legyen —  szóval; meg kellene mondani, 
hogy a nemesség a parasztságnak ezután mindörökre évenkint két 
millió pengő forintot ajándékozand, s aztán tisztában volnánk. Mig 
a háziadót kirekesztőleg csak az urak kezelendnék, tetszésük sze
rint fölebbre emelhetnék, felőle rendelkezhetnének s azt olly
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szükségek fedezésére fordithatandnák, mellyeket mások szükségek
nek teljeséggel el nem ismerhetnének, addig mágnás és szegény 
nemesember, kik minden gyűlésen jelen nem lehelnek s czivako- 
dásuk állal is valamit alig vihetnének k i, háziadéba fizetni méltán 
vonakodnék. Azonban én akármiféle más helyetti pótlékot, s igy a 
liadiadóbai fizetést is, kárhoztatnám. Miért? majd megmondom. —

Ha azonban mindezek ellenére háziadóhozi hozzájárulásunk 
által adózó népünkön csakugyan segitni akarunk : bizony itt az ideje, 
hogy, minden általánosságot kerülve, már egyszer a tárgyról hatá
rozottabban nyilatkozzunk, a kérdés iránt tisztába jönni iparkodjunk, 
mit akarunk, őszintén s nyíltan kimondjuk; mert izgatóinknak, fő
nökeinknek örök habozása, nézeteiknek minduntalani változása, a 
tárgy oldalainak homályossága s az ezekből önkint következni szo
kott zavaros sejtelmek, nemcsak a kérdés félrevetését vagy elfo
gadását késleltetik, honem azt folyvást gyűlöletesebbé is teszik. 
Ugyanis

Elejéntén vagy egy évig folyvást azt mondák: „fizessük a 
háziadónak felét“ s ezt tudtuk micsoda; most „feléről“ nincs többé 
szó, hanem csak arról: „fizessük a háziadónak bizonyos részét“ ; 
de micsoda részét? egy vagy két harmadát, vagy plane csak egy 
negyedét? Előbb mindig az mondatott: „fizessünk háziadét, hogy 
az adózó népen könnyítve legyen“ ; most, miután főnökeinknek 
czáfolhatlanul bebízonyittatott, hogy rajta könnyítve nem lesz, a 
„könnyítést“ csak gyéren lehet még itt ott hallani vagy olvasni, de 
annál gyakrabban halljuk ezt: „csak fizessünk, akár lesz segítve 
rajta akár nem, mert az igazság kívánja“. Igen is, az igazság kí
vánja; de azt is kívánja, hogy mulassuk meg, mi lesz a haszna! — 
Mások ezt mondják: „vigye lidércz, akármi csekélységet fizetünk 
most először, csakhogy a fizetést megkezdjük, majd aztán könnyű 
lesz boldogulni.“ Szépen vagyunk! Szép vigasztalás! —  Mások 
ismét megfeledkezve azon elvökről, hogy a népen segítni akartak, 
azt mondják: „fizessünk, hogy jobb utaínk legyenek s a népet ne
velhessük.“ Jól van, erre örömest fizetünk, de ha ezekre forditand- 
juk pénzünket, a parasztságon nem könnyítőnk, s miért mondók, 
hogy azon segitni akarunk?! Ha pedig jobb utak s nevelés által a 
parasztságon már segítve lesz, valljon mi köze akkor adózásunk
nak a parasztság háziadójával, miért akarjuk adónkat azéval egybe 
zavarni? Nincs a nemességnek külön nemesi pénztára? Miért nem 
fizetünk ebbe? Vagy talán ebből a kész pénzt nem lehet nevelésre 
s utak csinálására fordítni?! Igenis,ezekre készek vagyunk adózni, 
de úgy, hogy az egy perceptoron kívül belőle senki csak egy ga
rast se kapjon soha, mint a nevelők és az, ki szoros szerződés 
szerint az utak csinálását magára vállalandja. Igenis, igy s illye— 
sekre örömest adózunk in perpetuum, még akkor is , ha „rólunk 
nélkülünk“ egyenesen az országgyűlés veti is ránk az adót; de 
mindig azon föltétel alatt, hogy a megyére esendő összeg velünk 
tudassék, uraink azt ránk s magokra aránylag — de aránylag ám ! 
— kivessék, beszedjék, aztán pedig az egész megye tudomása sze
rint bizonyos közhasznú czélra fordítsák úgy, hogy magoknak egy 
garas se jusson belőle. — Végre azt is mondják: „fizessük a házi
adót s pedig aránylag.“ Jól van; de micsoda lidércz ez az „arány
lag“ ? Azt tudom, hogy a kinek tiz annyia van, mint nekem, tiz 
annyit tartozik fizetni — ez mindig s mindenütt igy volt, hol igaz
ság létezett s közjóra törvényesen adózni kellett; de jelen esetünk
ben, midőn arról van szó, hogy a háziadónak egy vagy több ré
szét aránylag fizessük, az „aránylag“ szónak miképi alkalmazásától 
igen sok függ, ugyanazért irányát határozottabban ki kell mutat
nunk.

Én a háziadó egy vagy több részének elvállalása által adózó 
népünkre háramlandó könnyítésről több megyék legkitűnőbb s ki-

kiáltottabb főnökeivel nem egyszer, hanem többször vitatkoztam s 
végre csak az sült ki belőle, hogy általa adózó népünkön érezhető
i g  segítve ueyan nem lesz, de azért még is adóznunk kell, mert 
az igazság parancsolja; mit én természetesen soha nem tagadtam, 
hanem már 25 év előtt teljes meggyőződésemből óhajtottam. 
Ugyan e vitatkozások alkalmával vevém észre, hogy főnökeink 
háziadójokra nézve távolról sincsenek tisztában, mit elejétől fogva 
hittem, mert mindannyiszor zavarba jőnek, valahányszor uj kér
déssel lepetnek meg, s mindig általánosságokban repkednek, mely- 
lyekben megállapodás nincsen-— világos bizonyságául annak, hogy 
legkedvesebb kérdéseikről sem elmélkednek, gondolkodnak fárasz
tó ig .

A háziadó kérdése tehát több megyékben illy zavart állapot
ban lévén, teljes tisztelettel kérjük azon urakat, kik a nemességet 
a háziadó fizetésére azért kárhoztatni akarják, hogy az adózó népen 
segítve legyen: méltóztatassanak az itt következő kérdéseinkre 
határozottan nyilatkozni, mert mi minden kérdezősködéseink da
czára főnökeinktől kielégítő választ nem nyerheténk; — pedig vaj
mi nevetséges dolog, ha az emberek nagy ingerültséggel lármáznak, 
s azt sem tudják, mit akarnak!

1) Ha a nemesség a háziadó fizetéséhez járuland, kérdés: 
mennyiben járuland hozzá? egy, két, három negyedében, vagy egy 
két harmadában ? Ezt tudni nem épen olly szükségtelen mint hin— 
nők, mert az indítvány elfogadását vagy félrevetését nagyon föl
tételezi, mindenki, de kivált a szegény nemes, örömestebb fizetvén 
keveset mint sokat. Nekem itt e kérdésre főnökeink azt felelék, 
hogy az, hányad részét viseljük a háziadónak? országgyülésileg 
fog meghalároztatni; de én gondolom, ha egy megye azt mondhatja : 
„mi akarunk adózni“ bizony azt is mondhatja: „mi ennyit akarunk 
adózni“ s ezt természetesen nemeseinkkel tudatni kellene. —

2) Ha a nemesség a háziadó fizetéséhez járuland, kérdés: a 
háziadó csak épen akkora marad-e mint most, (mostani, évről év- 
rei csekély változékonyságát tekintetbe nem veszem) vagy tete
mesen nagyobb lesz? S erre főnökeim felelni nem tudtak, hanem 
ha azon következetlenségekkel nyomám őket, mellyek onnan szár- 
mazandnak, ha akkora marad mint most, azt mondák: „nagyobb 
lesz“ ; ha azokkal szoritám őket, mellyek folyvásti nagyobbodá
sából keletkezendnek, azt mondák: „akkora lesz mint most.“

3) Miután azonban sokkal valószínűbb, hogy nem mostani 
állapotában megmaradni, hanem tetemesen növekedni fog, kérdés : 
szabad lesz-e a vármegyének azt annyira emelni, mennyire neki 
tetszik, mit pártoskodás és csábítás által könnyen eszközölhet? Nem 
lesz-e itt egy hatalmas közbenjáróra szükség? Nem lesz-e a ne
messég közt folyvást véghctlen dühös pártoskodás, egyik része a 
háziadót alább szálittatni, másik pedig fölebb szökkentetni kí
vánván ?

4) Miután most megyéink a háziadó hova történt fordításá
ról évenkint számot adni tartoznak, kérdés: adnak-e majd akkor 
is számot, ha a nemesség hozzá fizetend? kérnek-e nagyobb kia
dásokra engedelmet? adnak-e az egész háziadóról számot, vagy 
csak azon részről, mellyel nem nemesek fizetendnek; vagy általá
ban az egészről sem?

5) Miután igen hihető, hogy a háziadó tetemesen növekedni 
fog, kérdés: csak azon része fog-e növekedni, mellyet a nemesség 
fizetend ? vagy az is, melly nemnemesek által lesz fizetendő ? Azaz: 
ha most például a háziadó valamelly megyében százezer, és a tör
vény azt határozandja, hogy felét a nemesség, felét pedig a pa
rasztság viselje, kérdés: a parasztság része mindig 50 ezer ma
rad , és csak a nemességé szaporodhatik, vagy a parasztságé is 
szintúgy akár százezerre emelkedhetik ?
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6) Miután indítványozó főnökeink eleintén kimondott indít
ványukhoz utóbb azt ragasztani szíveskedtek, hogy a háziadóhoz 
mindenki „aránylag“ járulni tartozzék, kérdés: valljon az „aránylag“ 
szót hogyan kell értenünk? Ugy-e, hogy a parasztság is, a nemes
ség is külön fogják rájok esendő részüket birtokuk- vagyonuk- s 
jövedelmökhöz aránylag fizetni, mikép eddig a parasztság maga az 
egészet fizette? vagy úgy, hogy a legszegényebb nemtelen zsellér— 
s jobbágytól kezdve egészen leggazdagabb herczegig mindenki az 
egész háziadó fizetéséhez lesz köteles birtokához aránylag járulni ? 
E kérdés megoldásától igen sok függ; mert ha a parasztság a ne
mességgel az egész háziadót közösen fizetendi birtokukhoz arány- 
lagosan, a körülbelül 4 millióból álló mostani országos háziadóból 
a parasztságra alig eshetik fel millió, holott ha ketfele osztatik, es 
mindenik csak maga részét fizetendi arány lagosan, a parasztság
nak mindig két milliót kell fizetni. Ugyanis: ha egyszer „arányla- 
gos“ fizetésről van szó, nem szabad felednünk, hogy a parasztnak 
nyomoru házán, marháján és portékáján kívül, nincs tulajdona; hogy 
a föld egészen a nemességé; hogy az ő személye, marhája, háza, 
földje úgyis meg vagyon már tizfélekép adóztatva nemcsak azáltal, 
mivel mindezektől hadiadót fizet, hanem azáltal is , mivel várme- 
megyének, földesurának személyével, marhájával, kilenczed, tized, 
füstpénz, hegyvám által fizet, s igy azon hold földtől, azon személy
től, azon darab marhától, mellyen úgyis sok adó fekszik, távolról 
sem fizethet annyit, mennyit aránylagosan a nemes fizethet, kinek 
személyén, marháján s földén még legkevesebb teher sem fekszik. 
Van-e, mondom, illy embernek csak egy kinyi jövedelme aránylag 
ahhoz, ki legfényesebb életmód mellett is 20 — 50 ezeret igen 
könnyen nélkülözhet ? Valljon hogyan fizessen az , kinek semmi
nél kevesebbje van, aránylag avval, ki annyi fölösleggel bi r? 
Még egyszer kérjük tehát az illető urakat, méltóztassanak ezen 
kérdéseinkre határozottan nyilatkozni; mert míg e kérdésekre 
nézve tisztában nem leszünk és mégis „adózzunk“-ot lármázunk, 
bizony hasonlítunk azon emberhez, ki házat akarván épitni, sem 
arról, hol? sem arról, miből? sem arról, mekkora házat akar 
épitni, nem gondolkodik.

Ha a legutolsó 6dik pont alatti kérdésünk úgy fejtetnék meg, 
hogy a nemesség a háziadónak nem egy részéhez, hanem az egész 
háziadóhoz olly arányban járuland, mint birtoka a parasztság va
gyonához áll, s aztán ezen quantumhoz fizetendnek a nemesek magok 
közti birtokukhoz aránylag- akkor igenis, szívesen fizetünk házia
dói nemcsak azért, mivel ez nem más helyetti pótlékfizetés, hanem 
maga helyetti valóságos adózás lenne, s mert a parasztságon igy 
tetemesen érezhetőlcg segítenénk, holott ellenkező esetben csak 
szegény alamizsnát nyújtanánk neki, mcllyet se nem érezne, se 
meg nem köszönhetne ; azonban még igy is csak azon föltételek alatt 
volnánk készek háziadót fizetni, mellyeket gr. M. J. a N. Újság 
9dik számában olly helyesen kijelölt, de máskép nem. Pedig illy 
föltételek alatt nem hiszem, hogy azon urainknak kedvök legyen 
háziadót fizetni, kik most olly fennen mellette buzognak.

Föltéve, hogy a többi kérdéseink olly kedvezőleg, mikép csak 
kívánni lehet, oldatnak meg: a háziadóhozi járulásunk mégis leg
kisebb jó eredményt sem szülhet, hacsak azt, hogy a nemesség is 
fizetend , roppant jónak nem ismerendjük; ellenben, ha kérdéseink 
— mikint tartunk is tőle — kedvezőtlenül állapíttatnak meg, házia
dóhozi járulásunk még kellemetlenségeket is idézhet elő. Ugyanis : 
ha pénzünket nevelésre, utcsinálásra használandjuk, "valljon keve
sebb adót fizetnek-e parasztaink mint most? és van-e nekünk 
okunk ez esetben pénzünket a parasztság háziadójával összekötte
tésbe koznunk, hacsak nagyobb zavar előidézése végett nem ? To
vábbá : ha a parasztságra vetendő háziadónak része a megye tet

szése szerint úgy íölszökkentethetik, hogy a rész elvégre a mostani 
egészhez hasonlitna : valljon könnyitenénk-e a parasztságon vala
mit, és nem esnék-e neki fájdalmasan, midőn mondanék, hogy he
lyette adózunk? Nemkülönben ha a megyék a nemességre ve
tendő háziadó részét folyvást szaporíthatnák, s hová fordításáról 
felsőbb helyre számot adni nem tartoznának, valljon nem kellene-e 
legkedvetlenebb zavaroktól folyvás tartanunk? Nem tudjuk-e ne
mesi pénztárunkkal micsoda botrányos játékok űzetnek?

A háziadóhozi járulásunk által tehát csak azon egy esetben 
volna még némi kilátás adózóinkoni könnyítésre, ha gr. M. J-kint a 
háziadó törvényesen meghatároztatnék, s aztán annak fele a nemes
ség által fizettetnék; ez esetben igaz, semmi kár, hanem bizonyos 
haszon várakoznék parasztságunkra; de fájdalom! ez olly csekély 
haszon lenne, hogy egész hazánkban csak egyetlenegy paraszton 
sem vehetnek észre. Ki ezt nem hiszi, próbálja meg, s vessen egy 
szegény jobbágynak minden másodnap egy, s igy egész éven át 
vagy 182 vkt ajándékba, s tapasztalni fogja, mikép ugyanazon sze
gény jobbágy száz év alatt is csak olly szegény lesz , mint volt. 
Pedig azok, kik szegények, bizonyosan még ennyit sem kapnának, 
ha mi a háziadónak csak felét fizetnek. Szóval: valamint én esz
tendő végével nem érzem, valljon tiz helyeit tizenegy krjával hor- 
dattam-e húsomat a mészárszékből, kivált ha naponkint kifizettem; 
valamint a paraszt nem érzi esztendő végével, ha savát hetenkint 
11 helyett 12 krajczárjával hordotta-e? épen úgy nemérzendi meg 
a szegény jobbágy, ha évnegyedenkint 5 — 6 ezüst garassal keve
sebb adót fizetend. Ugyanazért adózzunk, adózzunk évenkint töb
bet két milliónál, de ne parasztság helyett, hanem másra, mire na
gyobb szükségünk van! K—n J.

A nagyváradi iskolák helybeli kormá
nyának hirdetménye. *)

Az erkölcsi növelésre, melly nélkül az ifjak tudományos ki
művelése alig sikerülhet, az iskolákban tölteni szokott kevés órák 
mellett legtöbb befolyást gyakorolhatnak a szülék, kik házaiktól já
ratják gyermekeiket iskolába, vagy azon házigazdák s gazdasszo- 
nvok, kik tanuló ifjakat élelemre (Kost) és szállásra magukhoz be
fogadnak, s ez által a távollevő szülék és gyámatyák növelői kö
telességüket magukra vállalják. Nincs is semmi sziikségesb a czél- 
irányos iskolai növelés foganatosítására, mint az, hogy a házi rend
tartás és fenyíték az iskolaival öszhangzásba hozassék. Mire néz
ve tapasztalván az alólirt iskolai igazgatóság, hogy a szülék és 
szállásadó házigazdák e terjedelmes városban mindnyájan kellő 
figyelemmel és vigyázattal a gondviselésükre bízott ifjak erkölcsi 
növelése iránt nem viseltetnek, sőt hogy e részben sokak hanyag
ságából az ifjúság jó magaviselet itt-ott csorbulást is szenvedett, 
mit az iskolai igazgatóság nagyrészint annak tulajdonít, hogy az 
illy tanulókat tartó házigazdák ezen viszonyból rájuk háramló, s a 
legfelsőbb rendeletek, valamint maga a köz-iskolai rendszer által 
kijelelt kötelességüket nem ismerik; minthogy ezek régen történt 
kihirdetésük óta újabban emlékezetbe nem hozatván, feledségbe is 
mehettek: szükségesnek tartja azon szabályokat, mellyek a házigaz
dák és náluk szállásoló ifjak közti viszonyokra nézve a legfelsőbb 
rendeletck és a köz-iskolai rendszer nyomán ÍÖnállnak, ezennel 
köztudomásra juttatni, bizton remélvén, hogy azoknak telkisme- 
retes megtárlásából az ifjak mind erkölcsi mind tudományos kimű
velése emelkedni, s igy a közösen óhajtott növelési magas czél 
felénk közeledni fog.

*) I'onori Thewrewk József „Utazás-naplójából.“
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S z a b á l y o k :
1) Oily ifjakat, kik az igazgatóságtól iskolába föl nem vé

tettek, vagy onnan elutasíttattak, a házigazdák élelemre és szállásra 
tanulói szia alatt házaikba fölvenni óvakodjanak, s illetőleg őket 
maguknál ne tartsák. A szerződésekben az illető szülékkel vagy 
gyámnokokkal igyekezzenek olly formán egyezkedni, hogy a kikö
tött élelem- és szállásbér évnegyed vagy hónaponkint előlegesen 
fizettessék; mert a tapasztalás többször tanúsító, hogy a hátrama
radt összegyűlt adósságok fölvétele nehézségekkel van összekötve.

2) Az ifjak egy része úgynevezett conditiokbul, azaz, kisebb 
gyermekek tanúsításából keresi meg magának a szükséges életmó
dot. Az illyenekre nézve a köz-iskolai rendszer a szülék tulajdon 
javának és az erkölcsi növelésnek tekintetéből úgy rendelkezett, 
hogy conditiokra csak olly ifjak vétessenek föl, kiket az iskolai 
igazgatóság azokra méltóknak talált és ajánl. E szempontnak csak
nem általános elmellőzését szomorúan kelle az iskolai igazgatóság
nak tapasztalnia s látni, hogy érdemetlen ifjak conditiokkal vannak 
ellátva, midőn a legméltóbbak azok hiányában szűkölködnek. Föl
hívja tehát az alólirt igazgatóság egész tisztelettel az illető szüléket 
és gyánmokokat, hogy az illy házi tanítók megválasztásában magu
kat vele szükséges érintkezésbe tenni tulajdon hasznuk tekinteté
ből is ne terheltessenek. Egyébiránt is az kötelesnek érzi magát, 
azon tanuló ifjakat, kiket rósz önviseletük vagy tanulási hanyag
ságuk gyermekek növelésére s tanítására alkalmatlanoknak bélyeg- 
zend, az illy conditíoktól ezentúl eltiltani, s ha czélja nem sikerü- 
lendne, az iskolák gyakorlatától is elrekeszteni.

33 A tiltott helyek, hová a tanuló ifjúságnak egyáltalában 
járni nem szabad, e következők, úgymint: szin- és kávéházak, 
nyilvános tánczmulatságok, korcsmák, gyanús kertek és házak, 
kártyázó helyek. Továbbá tilalmazíatik az éjszakai járkálás és 
kóborlás, és pedig olly formán, hogy télben estei hat vagy leg- 
fölebbhét ,  nyáron által pedig kilencz órán túl szállásaikon kívül 
tartózkodniok teljességgel nem szabad. Tiltatik ezen felül akár- 
minemü időben botoknak, mindenféle fegyvereknek magukkal hor
dozása, csoportosan való járkálás, rétek, kertek, szőlőhegyek, er
dőkben okozható kártételek, az utczákoni pipázás, és általában a 
közcsendességnek általuk bármi módon történhető felháborítása.

Ezen tilalmak kellő foganatosítására nézve a szülék és házi
gazdák kötelességöknek ismerjék, házaiknál olly rendet tartani, 
hogy a fölebb kijelelt időhatáron túl a tanulók szállásaikról el ne 
távozhassanak; ha pedig ebbeli kihágásaikat észreveszik, őket el
sőben ugyan intéssel és méltó megfeddéssel rendre utasítni, s ha 
ez nem használna, a vétkeseket az illető elöljáróságnak azonnal 
bejelenteni.

A) Minthogy az ifjak kicsapongásira többnyire a pénz szokott 
alkalmat adni, a szüléknek és gyámnokoknak arra kell vigyázniok, 
hogy nagyobb mennyiségű pénzt a tanuló ifjak kezibe ne adjanak ; 
hanem inkább szükségeik pótlásárul vagy a házigazdák vagy más 
keresendő gondnokok által intézkedjenek. Ha pedig magok az ifjak 
pénzkölcsönözéssel, vagy köntöseik és más ingó javaik elzálogo
sításával akarnak pénzre szert tenni; mivel ők szüléik vagy gyám
atyáik tudtán és megegyezésén kívül illynemü kötelező lépéseket 
érvényesen nem is tehetnek: vigyázattal kell lenniük mindennemű 
hitelezőknek és mesterembereknek, nehogy kártékony hitelezéseik 
által magoknak anyagi, az ifjaknak pedig erkölcsi kárt okozzanak; 
mert felsőbb rendeleteknél fogva is ki van mondva az, hogy az ily— 
lyen vigyázatlan hitelezők kölcsön vagy zálogra adott pénzeiket

elvesztik, a zálogba vett javakat pedig minden kárpótlás nélkül 
visszaadni tartoznak.

53 A tanuló ifjaknak szállásaikat az iskola ideje folytán az ille
tő elöljáróság hire s engedelme nélkül változtatni nem szabad, s az 
igazgatóság részéről Ígéri, hogy fontos ok nélkül s az illető házigaz
dák meghallgatásán kívül arra engedelmet adni nem fog: azonban 
azt is kénytelen ezennel nyilvánitni, miszerint megtudván azt, hogy 
e vagy ama helyen az ifjú tartózkodása erkölcsileg káros befolyású 
volna, s a házigazdák a kellő fclügyelésben és fenyíték-tartásban 
hanyagságot árulnának el, vagy épen az ifjak kicsapongásit elnéz
nék , sőt azokra az alkalmat tágítnák ; az igazgatóság az illy ese
tekben maga fogja az ifjaknak efféle szállásokon további tartóz
kodását akadályozni, s ha azokat jobbakkal föl nem cserélik, őket 
az iskolábul kiulasítni. Más részről pedig olly házigazdáknak, hol a 
kellő figyelem és fenyíték föntartatík, minden lehető követeléseiket 
egész hatóságával előmozdítandja, mind pedig az illető szüléknek és 
gyámnokoknak az olly házakat kijelelni s hathatósan ajánlani el nem 
mulasztja.

A nagyváradi iskolai igazgatóság tehát az elősoroltak értelmé
ben tisztelettel és bizodalommal felszólít mindenrangus rendű szü
léket és házigazdákat, hogy vele a növelési magas czél elérésére 
kezet fogni, s igy a növendék ifjúság erkölcsi s tudományos kikép
zésére s ez által közvetve a közös haza boldogságára üdvösen be
folyni szíveskedjenek. Költ Nagyváradon Szent-mihályhó első nap
ján 1832. A nagyváradi iskolák helybeli kormánya.

Figura g»raeíeriti$mis.
Pozsonyban Wigand Károly Fridrik könyvmühelyében e na

pokban csinos röpiratka jelent meg illy czimmel: „Elfogulatlan né
zetek különféle politicai viszonyaink fölött; az időszaki sajtó utján 
irta — mb— ; összegyűjtve közrebocsátja egy elvrokona.“

Örömtelve legeltetők szemeinket a czimlapon, látván, hogy
— mb— ur, mélyen tisztelt pártfogónk- és buzgó munkatársunknak, 
mint hazánk egyik legkitűnőbb capacitásának lapunknál tudtunkra 
kizárólagosan tett becses fáradozásai összegbe foglalva a t. olvasó 
közönségnek illő méltánylással bemutattatnak, a nagy érdemű szerző 
egy elvrokona, s tehát egyik min elvrokonunk által. De nem leliete 
ez elvrokonunk azon feledékenységén, vagy nem tudjuk mijén, meg 
nem ütköznünk, miszerint a czimlapon csupán csak az időszaki 
sajtót említi, lapunkat, honnan a könyvecskében foglalt czikkeket 
egytől egyig kizsákmányoló, megemlítni is egészen elmellőzvén.

De megfordítok az első lapot s a rövidke előszó alól Matics 
Imre ur volt szerkesztői segédünk kövér betűkkel nyomott neve 
szemünkbe ötölvén, e megütközésünk eloszlatását bizton remélők. 
Azonban itt is csak az „időszaki sajtó útját“ találjuk, s a forrást, t. 
i. Századunkat, mellynek hasábjaiban a kérdéses értekezések első
től fogva utolsóig foglaltatnak, s melly, mint örömmel tapasztaljuk, 
az összegyűjtő urnák lapunktól történt megválása után is jövede
lem forrásul szolgál, ismét egészen elhallgatva.

Nem czélunk a tudtunk nélküli különös kiadás jogosságát vagy 
jogszerűtlenségét itten bőven kiemelnünk, mert a „Szerző engedel
me“ van az előszóban felhozva, s ez elől teljesen készek vagyunk 
minden igényeinkkel háttérbe lépni. Azonban mégis, és csupán arra 
figyelmeztetjük a t. olvasót, hogy az elvrokon „összegyűjtési“ fá
radságát érdemileg méltányolja, mint ollyan terhes és szövevényes 
munkát, melly a Századunk illető lapjainak összekereséséből állott; 
különben pedig azért, mivel a könyvecskében lapunk csak átalában 
„időszaki útnak“ neveztetett, ezt valahogy a magyar egyetemes 
journalisticával össze ne zavarja. A drága összegyűjtőt pedig csak 
arra kérjük, hogy ha jövendőre is a Századunk hasábjaiból egész 
könyvecskéket, vagy tán épen könyveket is szorul szóra compilál
— talán más alkalommal M. urnák furcsa auctorságáról csodálatosokat 
mondandunk el — ne terheltessék a forrást világosan megnevezni ; 
mert a Hírnök és Századunk nem azonos az egész magyar journa- 
listikával, valamint például az, ki a Hírnöktől elesett, még el nem 
esett az egész időszaki irodalomtól.

Po z s o n y b a n .
Alapító és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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Úrbéri viszonyok.
Jobbágytclkek. Polgári Magyarországban az úrbéri job

bágytelkek száma 236,046, mellyek 707,890 gazda közt föl— 
osztvák. Ide járulnak még az urbér alatti házas zsellérek, kiknek 
száma 297,260.

a-) Ú r b é r i  á l l ada l om.  Szántóföldekből: 6,043,480 h. 
rétekből: 1,424,160 hold. Ehhez tartozik még a közlegelő, melly- 
nek elkülönzése és telek utáni urbérszerü felosztása jelenleg mun
kában van. Mik — ide számítva még a faizást (hol erdők), a nád- 
lást (hol nádasok), az évnegyedes (hol szőlő nincs) s féléves (hol 
szőlő van) község-korcsmáltatást —  az úrbéri j o b b á g y - j a v a 
da l mak  összegéi képezik.

b) Ú r b é r i  t a r t o z á s o k .  A fönemlitelt telkes gazdák szol
gálnak évenkint a földesuraságnak 12,066,222 f oga t os  urbér- 
napot; mi 20 krjával számítva tesz: 4,022,074 frtot. A házas 
zsellérek pedig szolgálnak évenkint az illető földesuraságnak 
4,753,160 g y a l o g  urbér-napot; mi 10 krjával számítva tesz: 
792,193 frt. 20 krt. Mihez még számítandó a gab  on a - k i l  en-  
czed,  melly nagyobbrészt termesztményileg szolgáltaik, de sok
helyt pénzben is megváltatik. Hol az úrbéri kilenczed kész-pénz- 
beni megváltása örökös-szerződésileg régóta megállapíItatott, — 
ott ezt telekkint 4 frtjával megváltva találjuk: miszerint a 236,046 
jobbágytelek után járandó kilenczed pénzbeli értéke z z  944,184 
forint. S igy az egész ú r b é r i  s z o l g á l a t  5,758,451 frt. 20 
krra volna becsülendő. — Ide járul még az ú r b é r i  a d ó z á s ,  
vagy is a, kizárólag csak urbér alatti jobbágy-házak után egy fo
rintjával fizetendő f ü s t p é n z ,  melly összesen 1,005,150 forintra 
rúg. —  Miből kiviláglik, hogy a magyarországi földesuraságok 
u r b é r s z e r ü  összes j ö v e d e l m e  jelenleg = :  6,763,601 frt. 
20 kr.

c) Ú r b é r i  e n g e d m é n y .  Az újabb úrbéri törvények ere
jénél fogva eltöröltettek: a hosszú fuvar, az úgynevezett kis—ki— 
lenczed, a borjú-, bárány-, méh- síb. kilenczeddel. Ezen úrbéri 
engedménynek pénzbeli értékét fölleljük, ha ezt telekkint 4 frt 20 
krjával (a kir. kincstári uradalmakban rendszerezett megváltási 
áron) számítjuk. Miből azt tanuljuk, hogy az úrbéri jobbágyság 
urbér-tartozási terhe ezáltal évenkint 1,021,868 forinttal köny- 
nyittetett. Minek üdvös eredményét a magyarországi jobbágyság 
csak akkor élvezendi gyarapodólag, ha egyszer müipar s takaré
kosság hazánkban meghonosodva, az értelmiség pedig egyátalán 
annyira kifejtve lesz, hogy a drága időnek nagy becsét illőkép 
méltányolni s az igaz valót a gőztől megkülönböztetni tudjuk: hová 
csak a népnevelés és népoktatás utján juthatunk.

T u d n i v a l ó :  1) Hogy az úrbéri jobbágytelkek fönelőadott 
számában a szabad telkek be nem számitvák, úgy a népesített 
pusztákon s egyéb majorsági földön megtelepitett gazdáknak telep— 
szerződésileg kiosztott bérlősgazda- (contracfualis) telkek ide nem 
értvék; minthogy ezek nem úrbériek; 2) hogy az úrbéri szol
gálatnak (robot) halod-, a kilenczednek pedig ötödrészét (28 vár
megye után számítva) készpénzben megváltva találtam; 3) hogy 
Torontál, Temes és Krassó megyékben 908,544 fogatos urbérnap 
20 krjával s 176,000 gyalog urbér- (robot) nap 10 krjával szá-

számitva urbérszerüleg évenkint megváltatik; 4 ) hogy e három 
(bánsági) megyékben — ezeknek gyarmatosítása óta —  az úrbéri 
legelő mindig elkülönözve s a jobbágyok szabad használatára át
engedve volt. Miszerint Torontálban 36,852 h. Temesben 39,918 
h. Krassóban 28,062 hold ( — 1600{^]0)  úrbéri legelőt találunk; 
5) hogy a bánsági három megyékben, az úrbéri jobbágytelkeket 
illetőleg, az eredetileg jól rendezett telekkönyvek folyyvást jó kar
ban tartatnak; 6) hogy itt a jobbágylelkekre nézve a szabad adás- 
vevés telepszerződésileg megállapítva volt s maradt; ugyszinte az 
akkor alapított jobbágytelkek minőségét változtatni vagy önkényi- 
leg fölosztani mindig titalmaztatott. Mirenézve igen kívánatos, hogy 
a bánsági urbér-rendszer hazánkban ismertebb legyen.

Szerzödm ényes és bérlős gazdatelkek. Az itt tárgyalt 
úrbéri jobbágytelkes gazdákon kívül találtatnak polgári Magyaror
szágban még jobbágyős (mezei) gazdák, kik megnépesitett pusz
tákon s egyéb földesúri majorságföldön megtelipitvék s illyes föl
dekkel ellátvák, miáltal ezek az illető földesuraság iránt ugyan job
bágyős helyzetben állnak, de azért földjeik után nem urbérszerü
leg, hanem telepszerződésileg szolgálnak s adóznak.

S z e r z ö d m é n y e s  (contractualís) jobbágy-gazdák, ha te- 
lepszerződésök örökös és az ezáltal biztosított haszonvételek s ked
vezmények jogszerüleg vissza nem vonathatok; p. o. Ernesztháza 
(Torontál) Nagy-Majtény (Szatmár) stb. Haszonbérlős (árendás) 
jobbágy-gazdák, ha telepszerződésök csak ideiglenes; p. o. az al
földi dohánykertészségek és a csalóközi helységek nagyobb része 
stb. Ide sorolandók egy szóval az urbér alá nem eső jobbágyős 
gazdatelkek. Az illynemü telkeken lakó jobbágyős gazdák számát 
kitanulni vajmi nehéz, minthogy többhelyt az illy (contractualís, 
censualis, arendalis, taxalis) telkek az úrbéri telkekkel annyira 
összokevervék, hogy több megyékben ezeket az úrbériekkel azonit- 
va találjuk. Annyit azonban kinyomoztam, hogy egész polgári Ma
gyarországban vannak legalább 27,320 dlynemű jobbágyős te
lekgazdák, kik összesen 376,000 h. szántóföldnek és 86,820 hold 
rétnek haszonvételes (részint biztosított, részint igenis bizonyta
lan) birtokában keresik mindennapi kenyerüket. Miből kiviláglik, 
hogy hazánkban igen sok fölvilágositni valónk van, ha az adózó 
népen igazságszerüleg s lényegesen segitni akarunk.

Bárándy.

Közlem ények
Ponori Thewrewk József „Utazás-naplójából.“

1842. oct. 12-dikén Fényszarun, a Jászságban, egy garason 
tizenkét nagy gerezd szőlőt vevék. Ide jertek ti, kik magatokat 
a legújabb gyógymód szerint szőlővel akarjátok orvosolni! Emlé
kezem, hogy gyerekkoromban, 1804. Déván , Hunyadban, három 
krajezárért tizenkét tojást adtak. De sem Erdélyben sem Magyar- 
országon illy szőlőolcsóságot eddig nem értem. —  Ugyan Fény
szarun a must akóját egy húszason vesztegették.

Oct. 13-dikán. Jászberény kellemes fekvése s messzire kiter
jedő buja határával az utast méltó figyelemre ébreszti. De ki a dús 
természet örök bájai mellett a szellem, az izlet, az erkölcs müveit 
áhitja, oda siet, hol égedelmét kielégítheti. A szép uj városházon
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örömest legel a szem. Ott,  annak levéltárában őriztetik a nemzeti 
szent ereklye: Lehel kürtje, raellynek látásakor a dagadni tudó ke
bel a honszeretet nemes tüzétől gyuladoz. Szív és ész együtt olly 
igen meglepetvék, midőn ember a Jász- és Kunkerületek megyehá
za udvarának hátulsó részében a rabok javítására állított munkain
tézetet vizsgálja. A csinos előkertecske élénk tolmácslója a rend
nek, melly az egész intézetben uralkodik. A dologházban az illfá- 
tól * ) , mellyen a gyapjút csapják , a szövőszékig, honnan többnemü 
megtekintést érdemlő szövetek kerülnek, kitűnő ügyességet, pon
tosságot és ipart fejtenek ki a némán dolgozó rabok, kiknek fön- 
szóval tett esti imádkozásukon is jelen valék. Nem lehetett el nem 
érzékenyülnüm az Isten dicséretére megnyílt ajkúak vallási buzgal
ma szemléletén, és a czélszerü imák hallásán, mellyeket a városi 
lelkész, főtiszt, tudós Stipula József apát ur, mindenféle keresztény 
hitü foglyok számára remekelt. Vallásosság és dologhoz szoktatás 
a legbiztosb javító rendszer. Áldás legyen az irt munkáintézet ér
telmes alapítóján, hű kezelőin!

A lyrai epigrammában kevés, de a nem-lyraiban annál több 
szerencsével dolgozott néhai Vitkovics Mihályról mind a föntisztelt 
apát u r, mind mások szívesen emlékeztek. így él a jó hamva után 
is a jók emlékezetében!

Oct. 15-dikén. Heves megyéhez csatolt Szolnokon Bogyó 
Jánosné asszonyság elég honlányi melegséggel b i r , nemes példája 
s lelkes buzdításai által egy magyar vándor-szinésztársaságnak 
élelemkeresését biztosítni. — A város kaszálóján az idén ötszáz 
hatvankét szekér szénát csináltak, mi a bőségnek felötlő tanúja.

Oct. 16-dikán. Török-Szentmiklóson az erkölcstelen élet mi
att mindkét szemére megvakult emberről ezt szokták mondani: 
„egyik szeme Apagyra, másik Futakra ment.“ Apagv és Futak 
helységek lévén, az elmés példaszó bennünket arra in t, hogy a 
helyneveket szótárilag magyarázni igyekezzünk.

Legelőször ugyan Török-Szentmiklóson vala előfogatra szük
ségem , miért a városháznál talált bírót igy szólítám meg: „bíró 
gazda! kész pénz fizetésért rendeljen nekem négy lovat és széké-v
rét. 0  kívánságomat örömmel fogadá, kinek a követelt egy fo
rintot és harmincz krajezárt pengőben leszámlálván, a kívántam 
négylovas szekér haladék nélkül szállásom ebbe hajtaték. Midőn 
aztán útnak eredtem, a városház körül, hátam mögött illy dörmö- 
gést hallék: „no csak nézzétek, hol a rospontpénzt megfizetik, oda a 
biró maga alkalmatosságát rendeli. Ez nem igazság!“

Oct. 17-dikén, Kunhegyesen széttekinték a sokadalomban és 
minden áruezikkre nézve a legélénkebb vásárt tapasztalám ; ked
ves Yolt hallanom, hogy itt a faeszközök — edények — és vászonnyal 
kereskedő tótok szintúgy magyarul beszéltek, mint Erdélyben a 
szász mesteremberek, kik áruczikkeikkel a Székelyföld sokadal- 
mait látogatják. A magyar nyelvre nézve minden zaj nélkül mennyi 
jót tehetnének a két testvérhaza vármegyéi, ha. olly nemzeterősek 
volnának mint a Jász-, Kun- és Székelyföld!

„Utazás kár, és sokadalom lopás nélkül nem történik,“ ezt 
tartja a példabeszéd, mellynek második része egy, Pest megyében 
Törteién lakó s a kunhegyesi országos vásárra kullogott nemes
ember lólopása által beteljesedék. De ő e gazságát egy az egész 
állományt sértő gonoszságával tetőzte, magánál kőreirott ölforintos 
hamis bankjegyeket horda; kit a szemes rendőrség elfogott és vas
ra vert.

A sokadalomban igen kevés koldust lehetett észrevenni, mert 
a kunok a szegényeket szánják és segítik, de a koldulást utálják.

*) Az i l l f a  szó a balassa-gyarm ati, révkomáromi és szegzárdi munka
intézetekben is divatoz. Mégis azt eddigi szótárainkban hiába k eres
sük.

A síkságon fekvő Kunhegyes onnan vette nevét, mivel az azt 
környező helyeknél emelkedettebb. A város a házak körül sűrűn 
ültetett magas fákkal diszeskedik; benne a reformátusok most épít— 
nek egy kéttornyú ujízletü egyházat. Csak előre az egyházépitési 
ízlésben, mert az egyház törvényt és példát ad a magán-lakok szé
pítésére. A helybeli első reform, lelkész és egyházvidéki esperes 
tiszt, tudós Kulifay Zsigmond ur egy nevezetes szónyomozási mun
kán dolgozik, kihez a távúiból ismétlem tőle lett elválásomkori 
végszavaimat: „mi nde n t  m a g y a r u l  és  a m a g y a r  n e m z e 
t é r t ! “

Oct. 18-dikán. Kisújszállásnak szabályozott gyönyörű erdeje 
van. Illésy János arany sarkantyus vitéz és kunkapitány ur angol 
kertében faiskolát állifa, honosít a fatenyésztésre még inkább 
ösztönzendő. Minthogy Amerikát sokan szeretik emlegetni, az és 
Magyarország közt az erdőkre nézve ez a valódi különbség: ott a 
roppant őserdőket irtani kell, hogy a lég egészségesbbé tétethes
sék; ellenben hazánk legkövérebb vidékein minél szorgalmasban 
fát kell ültetni, hogy emberek és barmok egyiránt egészségesb le-: 
vegőt és enyhítőbb vizet élvezhessenek, és a nyár égető hevében 
a mezőn támadni szokott nyavalyák elől a viruló lombozatok hősé
be menekülni lehessen.

Karczag vagy Kardszag van-e jobban írva? nem tudom. Ez
ért doctor Kovács Mihály ur „Sz ó f e j t ő ,  h á r o m n y e l v ű ,  ma 
g y a r  h e l y n é v t á r a “ megjelenendését várva várom, hogy abból 
az idézett város nevét helyesen írni megtanuljam. Karczag Kisúj
szállást sok részben felülmúlja.

Némi mulattatásul ide egy történetecskét iktatok. Szerettim- 
hez Pozsonyba vevénv mellett egy levelet akarék a karczagi pos
tára föladni; de a postamester a mezőn kukoriczát töretvén, nem 
vala, ki a vevényt megírja. Sürgetésemre a postamesterné kiseb
bik lánykája által egy vén ügyészt hivata magához a szomszédság
ból, ki hallván kívánságát, nagyot káromkodék és irtózatos tekin
tetével elszalada. A váratlan történet mindnyájunkat némákká tőn. 
Én tollhoz nyulék, a vevényt megirám, és a futárkodolt lánykával 
atyja nevét ráiratám, s menék. Szemeim előtt azonban jó darabig 
az utálatos f a n y e l ű  ü g y é s z * )  lebegett.

Oct. 19-kén. Idézett utazásomban legelőször Mezö-Peterden 
kezdék a magyar hangok mellett nem- magyarokat is hallani. Itt 
oláhok is laknak, kik magyarul értenek és beszélnek. Mig szeke
resem lovait mcgabrakolá, a vendégházban két egymással értekező 
parasztot vevék szemügyre, kik majd oláh majd magyar nyelven 
szóiénak egymáshoz. Az elsőt hallgatám, a bihari oláh beszédmód
ban tapasztalatokat teendő, a másodikra figyeltem azon érzelemtől 
lángoltan, mellyel minden magyarnak honában a nemzeti nyelven 
beszélést hallgatnia kell. A szólók egyike kitünőleg jól beszélvén 
magyarul, nyájasan kérdém tőle, mikép ment legyen a magyar 
nyelvben olly nagy tökélyre? „Uram!“ válaszoló ö derült homlok
kal, „az én feleségem született magyar, és sem ő, sem gyerme
keim nem tudnak oláhul, és igy aztán mellettük magam is egészen 
megmagyarosodtam.“ E szerint a „ Ka t h o l i c i s mu s  és P r o 
t e s t a n t i s m u s “ **) II. füzetében nem ok nélkül javasoltatik, hogy

* )  Pestben, Váczon az „incultus íiscalis“ neve fanyelű ügyész
* * )  Századunknak 1842. aug. 8dikán m egjelent 62 . száma 498dik oldalán 

legalól a jegyzetben azt ígértem va la , hogy K a t h o l i c i s m u s  é s  
P r o t e s t a n t i s m u s  czimü munkám II. füzete azon évben a pesti 
Leopold-vásárra kíjövend. Ezt azonban mindeddig két igen nyomos 
okból nem teljesithetém : e lő ször , mert ism ert hazai utazásom 1842. 
sept. 15. —  1843. jan. 30káig tartott; m ásodszor, mert idézett mü
vem  kéziratát a helyszínén gyűjteni óhajtott és valóban gyűjtött b e
cses adatokkal m egbővítve, átdolgoznom szükséges. Minek jelentése  
mellett újra s legutoljára ünnepélyesen Ígérem , hogy a szóban levő II. 
füzet a közelgető országgyűlés alkalmával kifogáson kívül közfényt 
látand.
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idegen ajkú nőtlen parasztjaink czélirányos kedvezmények és ju
talmak Ígérete s adása által magyar nők vételére buzdittassanak.

Oct. 20kán. Váradolasziban a bárányka czimü vendégházban 
esti 7 és 8 óra közt az étszobába vacsoráim menék, hol a pinozért 
egyedül és a nagy költő Kisfaludy Sándor regéit olvasva lelém. Ez 
igen jó jel, gondolám magamban, s a derekasan megmagyarosodott 
német születésű ételhozóval a lelkikép tápláló magyar eledelről több 
kellemes szót válték.

Majd ő olvasmányát elcsuká s rendeletemet teljesítni kifor- 
dula, és én szinte félóráig tartott magányomban egy az almáriomon 
hevert, czimétől és talán már két harmadától is fosztott régi német 
könyv forgatgatásával ölém az időt. Benne holmi zordon nyelvű 
izetlen „Predigten“ és legvégül e czikkre akadék: „Allgemeine 
Gedancken, Uiber die Vereinigung der Evangelischen, so durch die 
Namen Lutherisch und Reformiert gemeiniglich unterschieden wer
den.“ A czikkgyártó közönséges gandolatival e két kérdés megfej
tése körül forog: „I. Was für eine Vereinigung der Evangelischen 
zu suchen seye?“ „II. Woran es liege, dass man darzu gelange?“

Nov. 24kén. Rozsnyón szónyomozó tudósunk főtiszt. Hollók 
Imre czimzetes kanonok és oktató ur „Gömör vármegye philologiai 
tekintetben“ czim alatti munkáját készíti sajtó a lá , kinél ezen ritka 
magyar könyvet födözém fel: „Az örök eletnek uttya.“ Nyomtatott 
Nagyszombatban 1672. negyedrétben, szerzője P. Derekay György, 
jesuita.

Nov. 29-kén, Borsodban, Kazincz helység neve dicsőült 
Kazinczy Ferenczre emlékeztete, s elmondám, mit halálára költöt
tem vala:

„Sir, zokog a magyar hon, gyászolnak az égi Camoenák:
Mert müveit földünk észfejedelme kimúlt.“

Dec. utolján. Váczon az irgalmasok szépmüveltségü perjele, 
t. Raymann Joachim Károly, budai születésű hazánkfia, újévi aján
dékul a nemzetnek azzal kívánt kedveskedni, hogy egyesülete pe
csétjét eme magyar körülirattal elláttatá : „Váczon az irgalmasok 
egylete.“

1843. jan. 19kén, Barsban, Léván a kegyesiek ház- és tano
daigazgatója, nagyon tiszt. tudós Fejér Glycér ur szokott nyájassága 
szerint, „Danielis Georgii Morhofii Polyhistor“ czimü munka I. k. I. 
k. 24. fej. 39. czikkének eme szavait mondogatá toliamba: „Ta- 
naqu. Fabri scripsit de rdigionum unione librum gallica lingua, 
quo nec pontificiis nec reformatis piacúit.“

Jan. 26kán, Révkomáromban a tudós benedekiekhez sieték, 
kiknek egésséges, világos, nagyszerű házuk mindenik ajtaja 
homlokát magyar felülírat diszesiti. „Hol a külső illy nemzeties, 
ott a belső, a szív, nem lehet nem magyar.“ e hit adá a vezér
fonalat az érintett tudósokkali társalgásomban, és boldog hitem 
magasítva beteljesült. Ok a nemzet kivánatinak minden tekintetben 
megfelelni buzognak.

Valami az olvasói tulajdonról.
Ha jól emlékezem : „Árvíz könyv“ czimü munkában olvastam 

„az irói tulajdonrul“ egy értekezést, mellyben mutogatja a tudós 
szerző az iró azon jogát, mellyel saját müvéhez mint tulajdonához 
bír elannyira: hogy valamint egyéb vagyonát az embertől senki 
jogtalanság nélkül el nem tulajdoníthatja, áruba nem bocsáthatja, 
úgy a könyvel is, meily a szerzőnek vagyona, és pedig jövedelme
ző vagyona, nem szabadna a szerző vagy tulajdonos megegyezése 
nélkül újra nyomatni és az ő kárával árulgatni. sat. Ulyformát én 
az árvizkönyvben olvastam — ha jól emlékezem, mondom; mert 
ámbár a tudás vágya nálam nemcsak azon óhajtással jár, vajha min
den jó könyvet s irományt olvashatnék! hanem azzal-is: vajha

minden jó könyvet s irományt bírhatnék, hogy annyiszor mennyi
szer a feledékenység ellen azokba visszatekintések által hathatós 
gyógyszerekkel bírnék! — De fajdalom, ez szegénységemből ki 
nem telik; — olvasó társulat pedig városunkban és szomszédságá
ban , nehány lelkesebbek minden óhajtása s igyekezete daczára is, 
még eddig nem alakulhatott; noha vagyunk legalább is helyben 
vagy huszonötén, a szomszéd helységben szinte vagy tizenöten, kik 
mindnyájan meg várjuk az uralást és követeljük a miveitek közötti 
helyet. —  Sőt vannak közülünk részvényesek az úgynevezett Agár
egyletben is. —

Az említett irói tulajdonnal olly közel rokonságban lenni látom 
én az olvasói tulajdont, mint az anyával a gyermeket; — minélfog
va állítom, hogy ha van irói tulajdon, kell lenni olvasói tulajdonnak 
is , és ha az irót tulajdonában jogtalanul károsítni nem szabad, az 
olvasót sem.

Már miben áll az olvasói tulajdon és jog? Véleményem sze
rint abban : hogy ő a könyvet, mellyért megfizet, olvashassa, s mint 
sajátját bírhassa; —  valaki tehát a könyvet, mellyért én pénzemet 
adtam, vagy meily igaz utón s módon tulajdonom, tőlem eltulajdo
nítja, engem annak olvasásától megfoszt, az nem kevésbbé sérti 
olvasói tulajdonomat s jogomat, mint ha bármilly vagyonomban 
okozna kárt s jogtalanságot. —

Az olvasó jogához tartozandónak vélem még azt is, hogy a 
könyviül, mellyért ő pénzét adja, legalább is olly minémüségeket 
kívánhat, mellyek az olvasó ápolt várakozásának megfeleljenek, 
különben sértve van olvasói joga. Azonban ezt nem akarom úgy 
érteni, mintha az iró mindenféle ízlést tartoznék teljesen kielégíteni.
— Nem, mert ez az olvasók tarka vegyületében általában lehetet
len ; hanem csak azt akarom e jog alatt érteni, hogy az iró s kiadó 
az olvasóknak azon osztályát, melíyhez irányzák művét, holmi fél
szeg darabokkal ne csalják , ne vakítsák; mert ha ezt és hasonlót 
cselekszenek, az olvasó jógát, ki az imilly csalódásért soha egy 
batkát sem adandóit, érzékenyen sértik.

Az irók panasza, úgy látszik, régi; — már Palingcniusnál 
olvashatni Lib. X. v. 198. etc:

„Pauperie premimur patimurque incommoda múlta,
Deficimusque fame — — ------------
Nec nostri quemquam miseret:“ -----------

S hazánk koszorús meseirója i s , Lúd Meczenása szájába ítélte té
tetni az ii‘ó—tollat; mivel szerinte az Íróknak rágnivalót szájokba 
müveik nem igen nyújtanak. — Ha e dolog okait keressük, nem 
csak a Meczenások s olvasók hijányában találjuk azt, mint az irók 
szeretik mondogatni, hanem magokban az írókban és kiadókban is;
— mert — az érdemes irók sérelme nélkül legyen nyíltan kimond
va —  ha vannak a tudósok s irók iránt részvétlenek, kik azoknak 
éjjeli nappali tollrágásukon teljességgel nem akarnak úgy elérzé- 
kenyülni, mint p. o. a kopók csaholásán, az agarak futtatásán; kik 
anyagiakon kívül a nemesebb szellemieket ízlelni akarni babona- 
ságnak s balgaságnak tartják: — akadnak ellenben, fájdalom, ki
vált fejlődő hazánkban, iróoskák és kiadók is, kik az olvasók tu
lajdonival s jogaival gyakran visszaélnek, kik ismeretlen munkákra 
az ismert jó és drága pénzt előre beszedik, és mivel talán egye
dül csak ez vala czéluk, azután vagy a vállalatot abban hagyják, 
vagy olly dolgozatokkal, szerkezetekkel s kiadásokkal, többszöri 
sürgetések s évek után, midőn már némelly előfizető majd el is 
felejté a dolgot, állanak elő, a miilyenekben ugyan nincs köszönet.
— Találkoznak igen is B**ak, G '^ak, kik a magyar hazát bekó
szálják — a hírlapokat rendre behirdetik —■ az egyházmegyei 
kormányok közbejárásaért, mint hathatós egy eszközért, esedez
nek, könyörögnek kiadandó munkáik ügyében, s illy buzgalom ut-



127 128

ján a pénzt a jólelkü előfizetők zsebeiből kilopják — és érette még 
azon rágalommal fizetnek, miszerint mondatik, mintha a magyar ol
vasni, tudományokat pártolni általán nem akarna; holott az illy 
politikus zsebészek által szenvedett marások után a legbuzgóbb 
olvasónak is lehete-e tiszta kedve zsákban macskát vásárolgatni ? 
S nem cselekednék-e okosabban ezek után ajószivu magyar, ha 
azon könyveket veendené meg, mellyek már megszülettek s mely- 
lyeknek foglalatjába bepillantani is lehet? Ítélje meg az Írók és 
kiadók érdemes közönsége.

Ha tehát az írók és kiadók panaszaikat az olvasók részvét
lensége ellen, a náluk mindenkor kéznél levő alkalommal szerte 
szét hangoztathatják — a mit én a szellemiek megvetésével, egye
dül az anyagiaknak bálványozókra nézve részint méltánylani is 
tudok — legyen szabad ezúttal az olvasó közönségnek is jogán 
s tulajdonán, épen azok által, kiknek főleg érdekükben áll az olva
sók szaporúságával bírhatni, elkövettetni szokott sérelmek bepa- 
naszlása végett a mindenható sajtó oltárához járulni addig i s , mig 
a minden jogot és tulajdont biztositni buzgó törvényalkotás ezen 
olvasói tulajdont is bölcs figyelmére méltatandja. —

Mivel pedig ezen sorokban érintett panasz nem egy privát 
ábrándozó agy leleménye, hanem, mondhatom, a magyar olvasni- 
szeretok köz szava; — mit ha valaki kétségbe vonna, kész va
gyok akármikor a panaszkodó olvasók névsorának előmutatásával 
is bebizonyítani — és mivel rég előre fizettetett, de kijönni igen 
késedelmező könyv elmaradása miatt szót emelni föl is szóllitatva 
vagyok; ennél fogva tisztelettel megkérem minden honi hírlap 
érdemes szerkesztő urait, ezen soroknak lapjaikba iktatására.

F. M.

M ég  eg y  s z ó z a t  n e m z e t i  n y e l v ü n k  
ü g y é b e n .

A vakbuzgóság, melly gúnyok és idétlen gyanúsítások nem
zője, még a legszentebb ügynek is mindig sokat ártott, soha mit 
sem használt. A haladó — ne mondjuk „fontolva“, mert sokan an- 
tipathiával viseltetnek e szó iránt, használjunk tehát mást, melléje 
olly paizst adván, mellyen semmi gúny keresztül nem törhet — az 
o k o s a n  haladó Világban „A“ betű alatt bölcs tapintatu, mély be- 
látásu, értelemdús, a tárgyak meghányásában lángésszel párosult 
szorgalmat tanúsító, olly sok jeles szivbájoló czikkek adatnak, 
miilyenek az olvasó közönség méltatását joggal igényelhetik. Úgy 
látom, a Világ azon politikai tactíkát, mellyet a Hírnök megjelenése 
óta híven követ, érti s használni is tudja, mellynek titka ez: „a 
melly journal czélt akar érni, annak hatást és rokon érzelmű sym- 
pathiát kell ébresztenie, melly csupán bizalom által, ez ismét csak 
ugy elérhető, ha az eszmék a józan igazság ösvényéről el nem 
térve, túlzást, fölhevülést s ingerültséget mellőzve, tiszta átlátszó 
lélekkel, pártatlan mérsékelt hangulattal, nyájas édesgető és nem 
visszarezzentő modorban közöltéinek.“ — Szép s dicső érzés ugyan, 
midőn a szerkesztő maga magával tisztában van, de ez nem elég ; 
erről a közönséget is meg kell győzni. Loyalitás és tudomány elég
telen a bizodalom fentartására, melly a hol hiányzik, ott óriási 
betűkkel, mint a westphali sodorokat áruló boltok ajtai felett, áll
jon bár írva a vezérszó, átaljános hatás nem várható. —  Ezeket 
mellékesen, most vissza a tárgyhoz. — Fenérintetl lap 9dik szá- *)

*) De a melly könyv szerzője nevének ezúttal még kedvezni akarok.
F. 91.

mában nagyon igazak azon szavak, mellyek nyelvünk ügyében a 
túlbuzgóságról mondatnak.

Valóban, erőszak, erőltetés, más idegen ajkúak gúnyolása, 
panslavismussal, titkos szövetséggel, más effélékkel gyanúsítása 
stb. a kedélyeket felháboritá, ingerültséget ellenhatást szült, semmi 
hasznára, sőt nyelvünk egyenes kárára. Hogy idegen ajkú polgár
társaink is a vonalon túl mentek, bizonyos: de cuique suum. Kérdés: 
ki tévé az iniliativát? Ennek megfejtéséből milly corollarium kö
vetkeznék? Mondjuk ki tartózkodás nélkül az igazat: „mea culpa, 
tua culpa“ ! Hagyjuk poviedálni a tótokat, kiknek nincs okuk 
nyelvükért félni, rettegni; olly nyelv az, mellyet 80 millió emberi 
lény ért s beszél; melly hasonlít a líciumhoz, minél többet nyesik, 
annál nagyobban terjed gyökere. A béke őrangyala lengjen fe'et- 
tünk, közöttünk, és bizonyára mondom, tovább s többre mehetünk 
nemcsak nyelvünk ügyében, hanem minden másban is.

Szép a lelkesedés, szép a buzgalom , de határok közt; midőn 
túl csap, hasonlít a dúló, rontó viharos szélvészhez. A nyári langy 
eső új életet lehel tikkadt virágok kelyheibe, de a zápor sárba 
sodorja azokat.

Hazámfiái! nemzeti nyelvünk iránt czélt akarván érni, az em
beri gyarlóságokra mit sem ügyelve, messze, igen messze jártunk, 
kerestünk, nagy és széles kört keriténk; pedig milly igen közel 
áll előttünk, milly nagyon könnyű, egyszersmind hatalmas módunk 
van nemzeti nyelvünk terjesztésére ! Egy sor törvény elég , egy 
sor,  melly minden erőszakot, minden ingerültséget, minden ked
vetlenséget mellőzve, ezer ivekre irt tervekkel, milliókra menő 
áldozatokkal fölér; mellyet a Nyítrai tíz pontban (mellyeket a Világ 
a beküldő hibájából eltorzítva közlött) valék bátor indítványba 
hozni: „Senki, a ki magyarul nem tud, hivatalba, legyen az egy
házivagy világi, ne léphessen!“ Mert ezen feltételnek olly varázs
ereje van, hogy, ha nem egy édesen hangzó erőteljes nyelv ta
nulására tennénk illy intézkedést, hanem helyébe azt mondanék: 
a ki ürgét fogni nem tud, hivatalba ne léphessen“ — százat mer
nék egyre fogadni, hogy minden apa, kinek csak egy kis módja 
van, gyermkeihez ürgemestert fogadna. Mert valamint munkának 
a jutalom, úgy minden egyébnek a haszon biztos emeltyűje.

Nyitra-zerdahelyi Lőrincz.

H liegl nyilatkozata $ köszöneté.
Nyert eredményekről kívánván szólhatni, mellyek közcleb- 

beknek látszának mint elérhetők valának, a t. ez. közönséget osz
tógépem mibenlétéről mindeddig értesíteni halasztottam: azonban 
több rendbeli hírlapi felszólításokra azt most csak rövideden van 
szerencsém tehetni ezzel: hogy osztógépemen folyvást dolgozta
tott , s jelenleg annak nyolezszoros rendszerű minden alkatrészei, 
sőt összeköttetésük i s , mellyek az osztást illetik, elkészültek; s 
most magamra nézve az osztási kísérleteket már előre megkezd
vén, reményiem, hogy azokat egy két hét múlva a t. ez. közön
ség előtt ténylegesen és eredinénydúsan kimutathatom; ekkorra 
tartom fel a bővebb jelentésadást ezekről, valamint hőkeblü pár
tolóim által nyert segedelmezések vételéről s hová fordításáról, 
melly utóbbiakért legforróbb köszönetemet ezennel is kijelentem.

Pozsonyban február 20-kán i843 .
Kliegl József ra. k.

Po z s onyba n .
Alapítá és szerkeszti Orosz J ó z s e f — Nyomtatja Schmid Antal.
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Hadi műszó tárról.
CKiss Károly m. t. társasági r. taghoz.)

Tisztelt kapitány ur! Nagy örömmel haliam, hogy Kegyed 
legújabban kis némelinagyar és magyarnémet hadi müszótárt bo
csátott közre, és sielék azt azonnal kezemhez kerítni. Jól ismeri 
Kegyed illy mű utáni forró sovárgásimat s vágyómat hadirodalmi 
m unkái ódh at ás után; képzelheti tehát azon lelkesedést, mellyel 
könyvéhez nyúltam, gondolván, hogy amaz óriási akadályok, mely- 
lyek a hadtudományokkal magyar nyelven foglalkozónak elébe gör
dülni szoktak, legnagyobbrészt elhárítva leendnek általa.

Milly módosítást szenvedett később a könyv figyelmes forga
tása után e lelkesedés, s átalában, milly gondolatok ötlöltek fel ez 
egész ügy iránt lelkem előtt, azt Kdnek tudtára adni ohajtám; s 
minthogy a nyilvánosságból illy tárgyakra csak haszon áradhat, s 
különben is, mivel a Világ ez évi 11. számában egy valaki a Lu- 
doviceum kertjéből hadi állapotunk hírlapok utjáni feszegelésére 
szólamlik fel, levelem a szerkesztő ur szives engedelméből e lapok 
hasábjain foglalt helyet.

Az előszóban ezt olvasni: „Egy tudomány-ágában sem érez
hető a müszóhiány annyira, mint hadi nyelvünkben; ezen annál 
inkább felakadhatni, mivel tudjuk azt, hogy nemzetünk jelleme, 
szelleme és alkotmányos szerkezete hadias volt; hadi nyelvének 
is kellett tehát lennie, de jobbadán az elveszett, magyar nyelvré
giségeink alig tudnak nehányat előmutatni; a feladat tehát: egy 
hadi nyelvet, a tudomány természetéhez alkalmazhatót, előterem
teni nem könnyű, és sok szorgalmat kíván.“

Meg kell vallanom, azon édes csalódásban éltem eddig, hogy 
az akadémia régi könyveiben és iraliban bizonyosan feltalálhatok 
a magyarnak ős hadi kifejezései, s hogy azoknak felélesztését s 
összeállítását nem sokára bevégzendi a hadtudományi szakosztály 
szorgalmas keze ; és többed magammal várva vártuk ez összeállítás 
és felélesztés eredményének megjelenését. Most azonban halljuk, 
hogy „a magyar hadi nyelv jobbadán elveszett“ , s a magyar aka
démia hadtudományi műszótárának kijövetele úgyszólván boldo
gabb időkre halasztatik. A hadtudományi rendes tagnak e nyilat
kozata valóban hasznos, sőt szükséges is volt, nehogy azok, kik a 
magyar hadi nyelv ujonteremtésére hivatást éreznek, puszta vára
kozással vagy jámbor reménnyel töltsék a drága időt.

Avagy feltehető-e, hogy az egész hadseregben, és kívüle, 
ne találtassanak tehetséggel felruházott és buzgó férfiak, kik e 
nagy feladat oldására vállaikat összevessék? Ne serkentsen-e fel 
senkit azon magasztos gondolat: nyelvet alkotni, a vitéz ajkakra 
illőt, s melly élni fog mig a nemzet él; tudományt honosítani, melly 
a nemzet életerejét és önbizodalmát öregbítse, hogy szembeszáll
hasson a borult jövendő viharaival; és az elsaínyult nemzetet szép 
történetére méltóvá, szebb jövendőre pedig képessé változtatni át? 
Hiszen maga azon lettdolog, hogy a hadi történetírás elhanyaglása 
miatt ősi leventéink ezerjei, kiknek feláldozása után birjuk csak 
e hont, felejtve, kitörölve a puha ivadék emlékezetéből nyugosz- 
nak, és nincs toll, melly méltányolva, de költői nagyítás nélkül, írja 
le tetteiket s megadja a bajnokok egyedül óhajtott diját, a históriai 
babért, — maga ez, mondom, nehéz vádkint terheli a nemzetet, és 
cselekvésre ösztönözhető.

Azonban igaz, fiatalabbjaink inkább a jövő koron függnek re
ményeikkel, terveikkel; s nem tudom, minő jósló érzet fogá el 
kebleinket az iránt, mi lenni fog. De mit használ a remény, mit a 
terv, ha kivitelökre nem mozdulnak a meglevő e r ők?—-És sok 
szép történi már nemzetülésünk, átalakulásunk ügyében, több még 
történőben van; s valóban csodálatra méltó, hogy mig a tudomá
nyok minden ágozatában szembeszökő előmenetel tétetik, a hadi 
tudomány mindeddig parlagon maradt nálunk, kiknek egész polgári 
szerkezete, minden rendek jogai s előjogai csak honvédelmi alapon 
nyugszanak, kiket alkotmányi szerkezetünknél fogva egyetlen föl— 
kelési parancs polgárokból fejenkint katonákká varázsolhat át. Va
lóban úgy látszik, mintha a sokszor emlegetett átalakulás abból 
akarna állni, hogy örményeinkkel, zsidóinkkal tsb. törvény és (ma
gyar) nyelv által összeolvadva, inkább chinai módra emeljük jól
létünket, rendezzük kényelemre földi lakunkat, a nélkül hogy 
mindezeknek valami berontó elleni biztosításáról s az erre kellő 
intézetekről eleve gondoskodnánk. Bizony, a minő dicséretre méltó 
ipari, kereskedési s más haladásunk, ugyanazon mértékben illet 
bennünket a gáncs hadértelmi hátramaradásunk miatt.

Kegyed meg fog engedni, hogy illy melegen fogom fel a tár
gyat. De ki maradhatna nyugodtan annak láttára, hogy, holott tudva 
van, mikép hajdani hadiasságunkkal olly szoros összefüggésben 
volt nemzetiségünk az ős magyar hadi szerkezet elmellőzése s en
nélfogva hadi nyelvünk elfeledtetése által jutott főkép ama százados 
tespedésbe, mellyből most valahára kilábadozní kezd: mégis most, 
ujonszületésünk korszakában, megfeledkezve a szender előtti erős 
jellemünkről, honvédelmi viszonyinkat olly kevésbe vesszük, hogy, 
mig figyelmünket talán egy nemzetszilárditási s országlási tárgy 
sem kerüli el, egyedül a hadi dolgok azok, mellyekről nemzeti és 
nemzetiségi szempontból még csak eszmélni sem akarunk. —  És 
mikép ne epesszen azon szomorú tünemény, hogy a nyelvképzo 
magyar tudós társaságnak egész fenállása óta a hadi tudományok
ból jelen szólárocskán kívül még semmi sem látott napvilágot.

Vajha csalódnánk, midőn a magyarnak hadi szelleme vesztett- 
ségét hisszük, vajha a béke szeretetétől — mi magában igen szép 
— elfogult gondatlanságunk helyén és idején volna. Akkor igaznak 
látnok, hogy házunk és mezőnk elrendelése, igazgatási és társasági 
viszonyaink rendbehozatala előbbre való az önfentartásí s védelmi 
intézeteknél, és a csemetekertnek felserjesztése előbbre annak be- 
korlátozasánál a rósz szomszédok s barmok pusztítása ellen. De 
ellenkezőt gyanitatnak a körülmények , és egynél több jósló mon
dogatta már, hogy bármint essék a világbékének már nem nagyon 
messze lehető felbomlásánál a koczka, hazánk rónái népcsalák té
réivé válni fognak. S mi mégis felülemelkedünk minden aggodal
mon, meg sem gondolva, milly veszedelemben foroghat minde
nünk , erőteljes föllépésünk nélkül.

De mondják: a felséges urálkodó Ház szárnyai alatt elegendő- 
leg vagyunk biztosítva bármilly külveszély ellen. Legyen igaz. De 
illő—e a nagy fiúnak azért, mivel jó atyja az egész család gondját 
viseli, e gondokat vele meg nem osztani? Vagy talán nem szebb és 
férfiasabb-e azokat magára vállalnia?

Ezen teher felvállalása meg is fog történni, mihelyt hadi 
szerkezetünk összhangzásba hozatik létünk elismert palládiumával,
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nemzetiségünkkel, mihelyt seregeink egyik leghathatósb nemzeti
ség- s hazafiság terjesztő intézetté válnak. Ekkor kölcsönös bizo- 
dalom és szeretet utján íllöleg oldandhafjuk meg világtörténeti fe
ladatunkat, melly tán nem kevesebb, mint Európának bástyául szol
gálni ugyanazon égtáj ellen, mellyen őseink fegyveres kézzel ron
tottak be.

Azonban, mielőtt e képességre juthatnánk, szükség az ahoz 
vezető utat előre kiegyengetnünk. És ez utón legfőbb s mintegy or
runk előtti akadály nyelvünknek, mint nemzetiségünk föltételező— 
jének, csorbasága; ezt betölteni tehát nemcsak sürgős, hanem kiáltó 
szükségeink legelseje.

Kegyed szótárkája e roppant szükségünk elhárításának kez
dete; és mivel kezdet, nem lehet tőle tökélyt kívánni. Én, részem
ről, nem mint könyvről akartam róla szólani, mert akkor recen- 
senssé váltam volna, mitől az egek őrizzenek, hanem csak olly esz
köznek tekintem azt, melly által Kd a hadi tárgyak és ügyek ma
gyar elnevezése iránti vélekedését terjeszté az olvasó közönség 
elé. E szempontból kiindulva nem lehetett azt megállapodott szó
tárnak tekintenem, s szabadságot vevék magamnak csupán a benne 
foglalt legosábitóbb , azaz legjobbaknak látszó szókhoz eszmesurló- 
dás végett megtenni eltérő, de ismét csak pusztán egyéni jegyzé- 
simet. Vegye azokat Kd ugyanazon tiszta indulattal, mikint én min
den gáncsolódási viszketegtől menten adom.

A hadi testületek különféle részeinek elnevezése körül követ
kező megjegyzéseim vannak. Die Rotte, a gyalogság soraiban há
rom, a kétsoru lovasságnál pedig két egymás mögött álló ember, 
egy egésznek véve. Ezt nem lehet so r* )-n ak  nevezni, mert en
nek értelme: die Reihe, Zeile. Erre tehát mint legkiseb seregre a 
csoport talán használhatóbb volna, annálinkább, mivel ugyané mü- 
szótárban Zusammenrottung =  c s o p o r t o z a t .  — így a sor-1 a 
Glied-re Cgleda) lehetne használni,mi helyesebb a r e n d - n é l ; p. o. 
álljatok sorba! Stellt euch ins Glied!; ez pedig: álljatok rendbe! 
Stellt euch in Ordnung! — A rend-et, mivel a sornál valami nagy
szerűbbet jelent, Treffen-nek lehetne venni az ujonan csinált h a r -  
czag  helyett; tehát: Die Truppen stehen in drei Treffen, a se
regek három rendben állnak; die Compagnie steht in drei Glie
dern, a század három sorban áll. — Az ordre de bataille, a rend ez 
értelembeni használása miatt h a r c z r e n d  helyett csatarendezet 
volna. — A Zug s z a k a s z n a k  megmaradhat, valamint az Escadron 
és Compagnie csak s z á z a d  legyen. — De a két századból álló 
Division-t o s z t á l y  helyett inkább osztaléknak nevezném megkü
lönböztetésül a nagy (Armeej-Division-tól, melly aztán hadosztály 
helyett csak egyszerű osztály nevet kaphatna. — Bataillon, z á s z -  
l ó a l  Cj), röviden zászló , a Regiment ezred, a Brigade dandár; 
de az Armeecorps-nak a csapat talán megfelelőbb a hadkarnál ,  
mert a k a r  csak kisebb testületet jellemez, p. o. Offizierscorps, 
Bombardiercorps, Mineur-, Sapeur-, Pionniercorps: t i s z t 
k a r ,  b o m b á s z k a r ,  a k n á s z - ,  g á t n á s z - ,  u t á s z k a r .  — 
Armee h a d s e r e g ,  röviden had.

A seregek különféle foglalkozásai körül: cantoniren s z á l 
l á s o l n i ;  bivouakiren tanyázni; Bivouak nem f e k t a n y a , ha
nem csak tanya. Marsch m a r s ,  hallom, hogy b. Naláczy József 
gyűjteményében mint régi magyar szó láda á ll, tehát marschiren 
lódulni, innen a divatos lódulsz! marschirst! — Deploy Íren k i
b o n y o l ó d n i ,  kifejlődni; aufmarschiren felfejlődni, p. o aus 
der Mássá in die Front aufmarschiren, tömegből a r c z v o n a l -  
ba felfejlődni, mert a felmarsolni — hinaufmarschiren. — Manoe- 
veriren hadonázni; operiren hadazni; a müszótárban hibáznak.

A „hadazni“ és „hadonázni“ a nép ajkán jelenleg már ugyanazt fe
szi ugyan, mint „hadarászni“, azonban e két igen szép szó talán illy 
értelemben volna használható, mivel igazi értelmök úgyis talán más 
volt valaha, s már jóformán kijöttek a divatból. — Belagern 
m e g t á b o r l a n i ,  nem rósz, de az ostromlani már megpolgáro
sodott; a m e g t á b o r l a n i  talán a „berennen-“re illőbb volna a 
m e g s z á l l n i  helyett; mert a „megszállás“ annyit tesz, mint be
setzen, p. o. wir haben die Stadt besetzt, megszálltuk a várost, 
azaz bele szállottunk ; ámbár viszont ez is jól van mondva: a vá
rost seregekkel rakta meg, er hat die Stadt mit Truppen besetzt. 
— Plänkeln c s a t á r o z n i ,  tán helyesebben hajhászni, a vadá
szati hajhászathoz hasonlitván.

Különösen a viaskodások különféle nemeinek kifejezésére 
elég gazdag magyar nyelvünk u. m .: vívni; egyesekről mondatik 
leginkább, p. o. karddal vívni; viaskodni hosszabb vívást tesz; 
vitakodni csak szóval lehet; küzdünk, midőn birkózunk; tusa- 
kodni vagy magunkban vagy egymás között szoktunk; harczolni 
csak seregekre használható; csatázni hosszabb és terv szerinti 
harczolásról mondatik. — A következő fogalmakat tehát így álla— 
pithatnókmeg: Handgemenge verekedéseim, k é z t u s a ;  Schar
mützel nem csetepat, hanem csetepaté, sőt ez is kettőzött szó, mint 
az ágbog, cserebere, huzavona slb. úgy hogy esete és paté ugyan
azt jelenti, t. i. kisszerű csatakodást; mondatik p. o. „patok“ igazán 
magyarul a tótos fricska helyett. — Gefecht nem c s a t a ,  hanem 
h a r c z ;  Treffen nem h a r c z ,  hanem ü t k ö z e t ,  mert Zusammen
treffen ö s s z e ü t k ö z n i ;  Schlacht nem üt k  öze t  sem C?) tűz,  
hanem csata. Ez utóbbi soknak visszafog teszeni, mert, az ü t 
k ö z e t  szebb szó lévén a csatánál, többnyire a legnagyobbszerü 
viadal (Kampfj  kifejezésére használtatik; de következetlenül, 
mert a csatarend, csatatér, csatapiacz, csatamező, csatázni 
mutatják, hogy a rendes, hosszas és terjedelmes viaskodás eszméje 
mindig a „csata“ fogalmához köttetik. Az ütközet csak rövidebb 
ideig tartó összeütközés értelmével bir s magában is az ütésből 
eredvén leginkább lovas harezra használható, minő a Treffen, mi
nők többnyire őseink csatái voltak. Hogy „mohácsi csata“ helyett 
a történetírók és költők inkább „mohácsi ütközet“-e t mondanak, az 
talán csak szebb hangzás vadászata. — Ha a Krieg háború, úgy 
a kleiner Krieg nem a p r ó h a r c z ,  hanem apró háború, bár ez 
hosszabb, és két szó. Krieg führen háborút viselni, vagy hada
kozni. A had és háború csodálatosan zavartattak össze a magyar 
nyelvben. Annyi azonban bizonyos, hogy a had eleinte csak a hadi 
népet jelentette, a minthogy némelly vidéken még most is mondatik 
„család“ helyett, mi természetes, mert hajdan minden családtörzsök 
különös hadat, azaz sereget képezett. Mondatik p. o. „háborút 
üzenni“ helyett „hadat üzenni“, de ez csak keleti szólásmód, mily- 
lyen az arabok „puskaporüzenése“ „háború üzenése“ helyett; to
vábbá „hadat viselni“ annyit tesz, mint „háborút viselni“ , de, ha 
nem csalódom, amaz csak a vezérekről mondatik, mi aztán párhu
zamos volna az egyes ember fegyverviselésével, mert a vezérnek 
had a fegyvere. — Feldzug nem t á b o r o z á s ,  mikint általán már 
divatba harapózott, mert ez táborbani veszteglést jelent, hanem 
hadjárás.

A különféle hadi tisztségek elnevezése körül. A General-ra 
összevissza használtatik Íróinktól: vezér, hadlő, tábornok, tábor
nagy, generál; Szontagh Gusztáv ur a „hadnagy“ot javasolja illy 
értelemben venni, mi igen kívánatos is volna, mert e név valóban 
sok fiatal tisztecskére nem nagyon illik. De az egész nemzet meg
rögzött szójárását egy tollvonással kiirtani vagy megforditni nem 
lehet, azért az előttünk fekvő szótárban a General v e z é r -  és 
g e n e r á 1-nak mondatik; e szerint az Obergeneral vagy Generalis-*) A ritkábban szedett szók a Hadi müszótárban javasoltatnak.
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simus lesz f ő v e z é r .  — Feldmar schal, t á b o r n a g y ;  ezután 
következnek egyenlő ranggal a Feldzeugmeister h a d s z e r n a g y  
és General der Kavallerie, l o v a s s á g  v e z é r e ;  ezek utána 
Feldmarschallieutenant a l t á b o r n a g y ,  ki közönségesen Divi
sionär osztálynok szokott lenni, ez ut ána  Generalmajor, ge
n e r á l ő r n a g y ,  v e z é r ő r n a g y ,  ki többnyire Brigadier, dan- 
dárnoJi. — A Stabsoffizier- okát inkább zászlós tiszteknek (rö 
viden zászlósoknak, mivel zászlóval ellátott seregnek parancsol
nak) nevezném t ö r z s t i s z t e k  helyett, habár a Stáb t ö r z s  által 
elég jól van kifejezve. Hlyen zászlósok az ezredes, alezredes 
(Obristlieutenant, ad normám Feldmar schallieutenant') és őr
nagy (Major, Obristwachtmeister); jőnek a kapitányok, fő- és 
alhadnagyok, melly két utóbbi többnyire Subalternoffizier a l a t -  
t a s  t i s z t ,  azaz ollyan, ki különös parancsnoksággal nem bir, ha
nem csak más (kapitány) alatt teszi szolgálatját. Az alattas tiszte
ket nem kell az altisztekkel összezavarni, minők az őrmester és 
káplár. A Gefreiter s z a b a d o s  még kevesebb az altisztnél de több 
a Gemeiner vagy is k ö z v i t é z n é l .  A Grenadier gránátos ma
radhat, a Fuselier- vagyis bakkancsosnak p u s k á s  helyett gyalár 
nevet adnék. — Ha a Commandant p a r a n c s n o k ,  úgy a Com
mando mint hivatal nem kormány, mi igen nagyszerű s Regie- 
rungot jelent, hanem ‘parancsnokság; tehát General-Commando 
nem fő h a d i  k o r m á n y s z é k ,  hanem főparancsnokság, mihez 
aztán a „hadi“ sem szükséges, mert a parancs már magában hadi 
értelmet ad. A parancsnok Ad latus- a mellettes, Adjutáns-a  s e- 
géd.  Az Auditor hadügyész, nem ügyvéd,  mert vajmi ellenkező 
evvel a fő foglalatossága. A Rechnungsführer s z á m v e v ő ,  job
ban számvivő.

A különféle takükai állások körül. Fronte; ennek kifezésére 
az a r c z v o n a l  (arcz) helyett az él-1 megfelelőbbnek hiszem, 
mivel az él magában már vonalt tesz, vágó szernek előre fordított 
vonalát, minő a seregek frontja, éle; és a kifejezés: „a sereg élén“ 
alkalmasint nem ezt jelenté őseinknél, an der Spitze der Truppe, 
(a sereg csúcsán,, elején), hanem ezt: i n vagy vor der Fronte. 
Egyébiránt e sem helytelen kifejezés: „a sereg arcza.“ — Flanque 
o l d a l é k  megállhat akkor, midőn várépületet vagy oldalvást álló 
végső sereget jelent, mert az ék képző rag úgyis az egésznek ré
szét teszi, p. o. maradék, osztalék, pótlék; ellenben, midőn a Flan
que csak a szélső vonalt jellemzi, akkor tisztán oldal maradjon; p. o. 
in der Flanque angreifen: oldalon támadni meg. — Colonne 
c s a p a t ,  h a d o s z l o p ;  az akadémia zsebszótárában, pedig nem 
dűlő betűkkel, tehát mint régi szó „hadláb“ áll; mi tehát a legjobb? 
Ha a c s a p a t  azért, mivel alatta bármint álló nagyobb hadi tes
tületet lehet érteni, a h a d o s z l o p  azért, mivel inkább valami 
égbe nyulót jelent, a „hadláb“ végre azért, mivel az egészen mást 
jelentő Kriegs fuss-a) olly híven czimborál, félrevettetnék, akkor 
a számos egymás mögötti sorokból álló Colonne-1 sorony-nak 
(vagy inkább sorozat?) nevezném, valaminthogy a magosra fel- 
torlott épület toronynak neveztetik.

A fegyverek és hadi készületek elnevezése körül. Das Ge
schütz átalában, pattantyú vagy löveg, (ad normám üveg, fő vég, 
tömeg), nem pedig 1 ö v ő c s e , mert ez vajmi diminutivum végzetű. 
Schweres, grobes oder Batterie-Geschütz n e h é z  löveg; Ho- 
monnai Drugeth Bálint mindig öreg ágyúknak mondja régi napló
jában, s még most is mondatik: „öreg“ betű, „nagy“ betű, öreg- 
bedni „nagyobbodni“ helyett. — Kanone ágyú, nem álgyú.  Ez 
a szó igy támadhatott a magyaroknál: látván az első, hihetőleg 
egészen felkészült Kanon-t ágy formában feküdni, mondák: lám! 
ennek ágya van, legyen tehát ágyú. E szerint perse a lafétát sem 
kellene t a lpnak mondani, hanem együgyüen csak ágy-nak, vagy

ágyazat- nak, p. o. Geschützlafete löveg ágy; mert valóban furcsa 
talp az, melly két keréken jár; azonban a mozsár álloványára 
(Gestell) a talp igen alkalmatos, legyen tehát Mörserschleife mo
zsártalp; vagy a talap (Postament) még jobb volna? —  Bettung 
tehát nem á g y a z a t ,  hanem talaj, mi közönséges jó szó s annyit 
tesz mint padolat, sőt még ez utóbbi is jobban felel meg az ágya
zatnál. Haubitze ta r  a ez k, Rakete r ö p p e n t y ű ,  igen helyesek. 
—  Caliber * ) a lövegek furatának vastagságát (sőt magának a 
golyónak nagyságát) teszi, az ü r tehát csak igen kétesen fejezi 
ki, de jobbat aligha találhatunk. — Protze b ö r ö c z ,  ha ez uj 
szó, úgy inkább targoncza maradhatott volna. Munitionskarren 
nem l ő s z e r t a l y k a ,  hanem löszerkocsi. — Degen nem e g y e 
nes  k a r d ,  hanem peszter (közönséges szó). — Böller— Mörser 
nem p u f f a n ó ,  hanem tnozsár.

A hadi tudományok elnevezése körül. Strategie vezértan; 
(ide már jobban illik a „vezér“, mint holmi „vezérczikk“- s  „vezér- 
könyv“re). Taktik hadászat tán jobb a h a r c z t u d o m á n y - n á l ,  
de mindenesetre jobb a h a d m ü v é s z e t - n é l .  Generalstabs- 
Wissenschaft tábornok-tudomány; Genie-Wissenschaft v á r -  
n o k -tudomány. Artillerist t ü z é r  (talpra e se tt) , tehát Artil
lerie— Geschützkunst tüzértan. Feuerwerkerei t ü z m i v é s z e t .  
Befestigungskunst e r ő s í t é s i  t u d o m á n y .  Befestigung e r ő -  
s i té s ; beständige, á l l a n d ó ,  Feldbefestigung t á b o r e r ő s i t é s  
szinte helyesek.

De az erősítési tárgyak nevei iránt eltérő véleménnyel va
gyok. Festung v á r ,  Citadelle nem f e 1 v á r , hanem a nép ajká
ról véve fellegvár. Fort v á r a d .  Schanze nem h a r  ez gát ,  mert 
ez csak egyenes vonalt jelent, hanem vagy s á n c z ,  vagy f ö l d 
v á r ,  melly utóbbi számos Földvár helységeink bizonysága szerint 
őseinknél divatos lehetett. Hasonlón Várna és Várkony szinte a 
várnak valami részét lehette, s talán a Horn- és Kronenwerk- re 
illenének. — A Wall-ra  uj szót nem tartok szükségesnek, csak a 
gát-ot kelleno kizárólag erre használni; hogy ez elődeinknél csak
ugyan Wall-t tett, valószínűvé teszi e szólásmód: „legény kell a 
gátra!“ „gátra legények!“ — Ezt gyükül véve gátony Wallgang- 
ot jelenthetne. — A Brustwehre ne legyen olly szolgailag m e l l 
védnek  fordítva, mert valóban nemcsak a mellt védi. Az alföldi 
parasztok a kertjük körül korlát gyanánt föld- és gazból felhányt 
kerítést, melly a „mellvédhez olly igenigen hasonlít, garád-nak 
hívják.—  Pallisadirung nem c z ö v e k z e t  vagy c z ö l ö p z e t ,  
hanem gátőr mint közönséges és illy értelmű szó. Casematte, gá
tol törzsökül véve, nem v á r  ü r e g  hanem gátüreg vagy gátiak 
lenne. Blockhaus, a gátot kikerülve, nem g á t ház sem z á r l ak ,  
hanem védház vagy védlak. A vár némelly, a müszótárban is fog
lalt részeit ekkép nevezném e l: Courtine nem középfal (Mittel— 
wall), mert bastionok nélkül is lehetnek courtinák s akkor nem 
azok között vannak, hanem hosszgát, mint a vár leghosszabb gátja. 
A bastionok b á s t y á k n a k  neveztetnek ugyan a nép által, de azok 
nem egyebek a vár kinyúló /okainál. Ravelin v é r  tg á t; né
metül Wallschildnek mondatik, tehát gát- vagy várpaizs. —  Te- 
naille, Scherenwerk, ol l ós  gá t  helyett talán jobb volna terpe- 
gát, mivel szétterpeszkedik, vagy talán oszlány? mivel ketté osz
lik ? — Coffre, Caponniére, nem tüzszekrény hanem magyarabban 
tűzdoboz vagy csak doboz, minek a tótos szekrénnyel ugyanaz 
értelme van. —

Végre a tüzérséget különösen illetőleg, mennyiből a föneb- 
biekben még említve vem volna. Kegyed ölféle Batterie- 1 említ.

* )  MilJy csodálatosan alakult a német hadi m űnyelv, e szó mutatja. T. i. 
a régi német Kunststäblerek szám vetéseiben gyakran előkerülvén a  
diák „cal. Iibr.“ (calculus librae), ebből lelt aztán a „calliber“, „calli- 
beriren“ stb. . ”
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Azonban e megkülönbeztetésre nem nagy szükség van, mihelyt a 
szónak egy és ugyanazon értelmét az első négyben meghatározzuk. 
Minden battéria (kivévén a puska aczélát) nem egyéb, mint tett
leges használat végett egymás mellé állított lövegek sora; ha illy 
lövegsort —  a francziát utánozva — (helyesen) ütegnek nevezzük, 
elég; mert a h a r c z g á t  ágyuk nélkül is el lehet, a t ű z t e l e p  
pedig, mint „csupán azon hely, hol a lövegek állnak“, szükségte
len. — Aufsatz bei der Kanone, azon mérőpálcza, mellyet czél- 
zásközben a lövések közel- vagy távolra eszközölhetése végett az 
ágyuk hátulsó karimájára (Visirreif) felállilni szokás; tehát nem 
e m e l e t ,  mert ez a bevégzett emelés, hanem emeltyű, vagy 
mértyű. — Artilleriefeur ugyanannyi mint Geschützfeur, tehát 
nem tű z  é r t ű z ,  hanem lövegtűz. Ezáltal e borzasztó kifejezések 
elmellőztethetnének: t ü z é r f u r ó t ű z ,  t ü z é r i r á n y t í í z ,  t ü z -  
é r o l d a l é k t ü z ,  t ü z é r e g y e n t ű z ,  t ü z é r r é z s u t t ű z ,  t üz -  
é r t e t ő l e g e s t ü z ,  t ü z é r s o d r ó t í í z  , t ü z é r  e g y e n e s  b e 
c s  apó  tűz.  Átalján nem hiszem, hogy a szavak összeolvasztása 
végeit a melléknevet a főnévvel illy bátran összeragasztani szabad 
legyen. Utoljára még ez olly igen gyakran előforduló (a müszótár- 
ból kimaradt) német szóra: bestreichen szabad legyen magyart 
javasolnom. A Strichregen-1 pásztás esőnek nevezzük, legyen 
tehát a golyók vizirányos zápora szinte pásztás, s mondjuk bestrei
chen pásztolni, Bestreichung pásztolat.

Ezek és hasonlók volnának észrevételeim a Kegyed műszótá
rában helyt foglalt tisztán műszavak iránt. Távol vagyok attól, hogy 
a dűlő betűkkel ide írottakat jóknak tartsam; sőt megvallom, 
legnagyobb részükkel magam sem vagyok egészen megelégedve; 
érzem hiányos voltukat, de jobbakat velőmből kisajtolnom nem si
került. Hiszem azonban azt is, hogy nehezen van földieim közt olly 
katonai fő , ki magányosan, mások tanácsa és segítsége nélkül csak 
tűrhető hadi müszótárt is összealkotni tudjon.

Mert a hadi tudományok nem olly tudományok, mellyek, mint 
az orvosi-, vegytani-, füvészetiek s más hasonlók, csak kisebb 
.számú tudósok szükségei. A honvédelem mindenkinek, nagyobb 
kisebb mértékben , kötelességben járó mestersége; tehát a hadi tu
dományok is közkiterjedésüek legyenek. Azért a magyar hadi mű
nyelvnek nem szabad rögtönözött, éretlen, idegen sámra vert szü
leménynek lennie, melly avallan vagy korcs kezektől koholtatván, 
ijesztő vázkint a nemzet tisztább ajkú nagyobb részét elidegenítse 
az olly hasznos és valóban sürgetős tanulmánytól. A magyar hadi 
münyelvnyek és tudománynak gyökeresen nemzetinek, szépnek és 
vonzónak kell lennie, mellynek a nemzet megörüljön, azt szívesen 
magáénak fogadja s híven ápolja kebelében. —  De ki fog nekünk 
illy hadi műnyelvet, illy hadi tudományt készíteni?

Mi katonák, valljuk csak meg, nem szoktunk olly nagy nyelv
tudósok lenni, hogy, bár mindnyájan egyesülve, csak némi sikert 
igérőleg is nyúlhatnánk e nagy feladathoz; mi a nélkül, hogy 
kontárkodásunk által tetemes kárt ne okozzunk, egyedül nem fogha
tunk a magyar hadi nyelv ujonteremtéséhez. Ne is igényeljünk te
hát e fontos munkánál nagyobb szerepet, mint melly bennünket il
let. Illet pedig bennünket az, hogy minden hadi tárgyat vagy fo
galmat körülményesen leírván, azt nyelvtanáraink és szó- s régi
ségbe  árainknak terjesszük elő, a gyermek megkereszteltetése vé
gett. Ekkép hadi nyelvünk a nemzet karjain fog megszületni, a 
szakértők ápolásai alatt; és lesz nyelvünk, különböző a németeké
től, melly még most sem tud nemzetével megbarátkozni.

Az már most a kérdés, mikint lehet illy működést előterem
teni, mikép olly müszótárt előállitni, melly e nem csekély igények
nek megfeleljen? Ha vesszük, hogy nyelvet művelni, terjeszteni, a 
tudományok művelése és terjesztése nélkül lehetetlen, s viszont, 
hogy a műnyelv magában, tudományokrai alkalmaztatás nélkül ha-

szontalanság, könnyen elgondolhatjuk, hogy nem kevéssé volna ab
surdum , ha előbb hadi műnyelvet akarnánk kitalálni, azután pedig 
a tudományokat szerinte előadni. Legveszedelmesebb volna pedig 
a szókat csupán abc-i sorozat szerint leforditni. Valamelly jó szó 
kitalálására csak rendszeres gondolkodás vezethet, mi a tudomá
nyok rendszeres elővételét tételezi fel. Csak igy lehet a szónak 
minden értelembeni előfordulását és minden körülményeket te
kintetbe venni, mi annak magyarosításánál lényeges; nem pedig 
rapsodicus szóköltés által.

Ha pénzes ember volnék, minden tárgyat érthetőleg és ki
merítve írnék körül; e magyarázatimat- kinyomatva hírlapjaink 
mintegy 10,000 olvasói közt szórnám el, a hírlapokhoz! szokásos 
melléklés által; mert hogy olly kis fontosságú iromány lapjaink po
lémiái mellett a hasábokon helyt nyerhessen, azt józan ésszel re
mélni sem lehet! És minden magyarázatomhoz odaírnám : ,.a leg
jobb szó feltalálója kap ennyi meg ennyi aranyat!“ Fogadok, e 
csekélység számos nyelvtudósnak közremunkáló hazafiságát föl
élesztené. Pozsony febr. 23. 1843. R. I.

Tellietetlenség.
A P. Hírlap 221. számában „Ungból“ fölirat alatt ezek álla

nak : „Ungban a ezéhek, majorátusok és örökös főispánságok el
töröltetnek. — A megyei tisztviselőket kivétel nélkül a nemesség 
fogja választani. —  A nemtelenek csak ollyan hivatalt viselhetnek, 
mellyektől törvény által nem tiltatnak. (Megadta tehát a nagylelkű 
Ung a nagy-semmit.)“

Bizodalmasan fölszólítjuk ezennel mindazon t. ez. urakat, kik 
a P. Hírlapot keletkezte óta olvassák, vallják meg őszintén: olvas
tak e két év óta valamelly magyar hírlapban a ezéhek, örökös fő- 
ispányok s majorátusokról annyit, mint épen a P. Hírlapban? Küz- 
dött-e valamelly lap ezen institutioink ellen annyit, mint a P. Hír
lap? Eltörlésöket kivánta-e valamelly lap olly melegen, mint a P. 
Hírlap? Állittotta-e más valamelly lap, mint a P. Hírlap, hogy ezek 
fenállása mellett a haza soha boldog nem lehet? Nevezte e más 
valamelly lap ezeket első rendű életkérdéseknek, mellyek eltörlé
sével késnünk egy perczig sem szabad , mint a P. Hírlap? Én úgy 
hiszem, minden t. ez. olvasó azt felelendi: nem! Én pedig, midőn 
a P. Hírlapban ezen háromságunk eltörlése szükségességéről olly 
igenigen sokat olvastam, azt hivém, hogy a P. hirlapisták, ha pén- 
zök volna, örömest áldoznának milliókat, ha e három nagy fontos
ságú kérdést eltemethetnék. S íme, midőn Ung megye forró óhaj
tásukat egy fillér nélkül teljesíti, azt mondják: „megadta tehát a 
nagy-semmit!“ Uraim, P. hirlapisták! ez nemcsak iszonyú s pél
dátlan háladatlanság; hanem egyszersmind rendkívüli telhetetlenség 
is. Százfélét kívántatok, s miután különbség nélkül egyik kiván- 
ságtok olly nagy volt mint a másik, természetesen nem tudtuk, 
mellyik teljesítésével kedveskedhetünk inkább ; ugyanazért leg
jobb szándokkal a fönebb emlittetteket szemeltük ki, mert mindent, 
még eszünket i s , oda nem adhattuk. Ha ti ezt nagy semminek 
tartjátok, ezután majd igazán nagy semmit kaptok. Ki igen sokat 
akar, semmit sem kap! K—u J.

Fiiggetlen észrevétel.
A Világ f. e. 11-dik számában közlőit rövid czikkben, az 

Adlerra vonatkozólag, mik Schwartner és Fényes Statisticái felől 
mondatnak helyesek: de nem igy azok, mik Csaplovics ur fölött, 
ki védelmemre nem szorult, kit személyesen ismerni nincs sze
rencsém, különben is vele semmiféle viszonyban nem állók, olly 
könnyedén törik el a pálezát. Illy bántólag, okokat nem is érintve, 
ehez még névtelenül, a közönség előtt va'akit illetni, rósz követ
kezést vonz maga után; akaratlanul is azt kell hinni, hogy Numi- 
tius Csaplovics ur ellensége. — Higyük el valahára, hogy illy 
rozsdás fegyverek nem azt érik, kit sújtani akarunk, hanem azt, 
ki sújt. *) Nyitra-Zerdahelyi Lőrincz.

*) Mivel maga a czikk a Világban jelent m e g , ennek t. ez . Szerkesztő
sége  egész tisztelettel m e g ére tik  szinte e sorok közléseré.

Po z s onyban .
Alapitá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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J é g v e r é s
ellen kölcsönösen biztositó magyar egyesület alaprajza.

A szükség és miveltségi haladás megtanítván a termesztőket 
olly módokról is gondoskodni, mellyek által fáradságuk jutalmát 
még a természeti elemek ellen is biztosíthassák; a jégverés, mint 
a föld terméseinek legkegyetlenebb pusztítója ellen, mellj tol bár- 
milly gondosság s elővigyázat sem óvhat meg, biztositó társaságok 
alakultak több helyeken, jelesen : Paris, Dijon, Halberstadt, Milano, 
Gotha stb. városokban. — lllynemű társaságok alakultán mindenhol 
az előkelő s legnevezetesebb személyek meleg részvéttel munká- 
lódtak, meg lévén győződve, hogy illy intézetek a nagy úgy mint 
a kisebb birtoknak érdekeit igen tetemes részben biztosítják , s az 
egész közönségre bő hasznot árasztanak.

A jégverés ellen biztositó társaságok, általán mondva, minden
hol a kölcsönösség elvére alapittattak, s eme szép czélhoz illőbb is 
ezen elv, mint a bizonyos részvénytőkére s egyesek nyerészkedé
sére alapított társaságoké, mellyek ezen fölül a jégverés elleni biz
tosításoknál sikerrel gyakorolhatóknak nem is mutatkoztak; mert a 
minden biztos számításon túl eső elemi kár igen magasra CIO per
centig is} felszökkenő díjfizetést lenne szükségessé, máskép a csu
pán nyerészkedés végett egyesült társaságok czélt nem érnének, — 
illy díjfizetés pedig a részvevőkre nézve felette terhes volna, több 
évek során nagy tőkére rúgna, s noha a biztositó közönségnek 
jobb években tetemes vesztességbe kerülne, szerencsétlen évekre 
mégis elegendő biztosságot nem nyújtana, minthogy a , meglehet 
igen nagy kiterjedésű károk tökéletes megtérítése a társaság alap
tőkéjét, melly az illy elvre alakult társaságoknál a biztosításnak nem 
csak ezen, hanem más több ágaira is szolgál, végkép felemésztet- 
hetné, sőt elégtelennek is mutathatná, s igynem alaptalanul aggaszt
hatná a biztosítottakat, hogy több éveken át folytatott szerfeletti 
díjfizetés után is megtörténhetnék, mikint tökéletes kárpótlást nem 
nyernének. — Ezért nem volt eddig s nem is lehetett illy társula
toknak, habár ilt-ott alakultak is, hitelük és maradandó állásuk; 
mert enyésztök magva alapelvökben rejlett, miért is illy elvű biz
tositó társaság jelenleg nem is létez, s az Assicurazioni Generali 
Austro-ltaliche czimű, melly most újólag illy vállalkozásra ajánl
kozik , noha ezelőtt több évvel már gyakorolván azt, vele felha
gyott, szinte nem lép fel határozottan, s bizonyos föltételek alatt 
Ígéri csak az illy elvű biztosítás megkezdését.

Nem marad tehát más, mint a kölcsönösség elvének alkalma
zása. Ennek viszont elméletileg három módja lehet: egyik az, mi
szerint a részvényesek nem egy bizonyos mennyiségű évenkinti dijt 
fizetnek, hanem magukat arra kötelezik, hogy a mi kárt jég által az 
aláírók szenvedendnek, azt a károsultaknak egészen megtéritendik. 
— Ezen mód győzhetlen nehézségekkel jár, s ha egyebet nem, 
csak a pótlékfizetéseknek hazánkban annyi bajjal egybekötött, s 
csaknem Celmondhatnók) lehetetlen beszedését vennők is tekintet
be, el kell eme módtól ijednünk annyival inkább, mivel a jégverési 
nagy károknál olly magas pótlékfizetések keletkezhetnének, mellyek 
a kölcsönösen biztosítókra nézve felette terhesek volnának, s igy 
nem remélhető, hogy részvétre találjon illy biztosítási mód, mellyben 
egy ismeretlen s minden számításon kívüli öszvegre kell a biztosí

tottaknak egész vagyonukkal jót államok, és szerencsétlen esetben 
mások kárának pótlására egyszerre annyit fizetniük, a mennyit éve
ken keresztül, ha mindig elverné is termesztményöket a jég, még 
sem vesztenének.

A kölcsönösség elvére alapított biztosításnak másik módja az 
volna, miszerint a részvényesek csak egy bizonyos, előre megha
tározott dijt fizetnek ugyan; de a káratlanitás nem azon elv szerint 
történik, hogy minden károsult annyit kapjon, mennyi a begyült 
dijöszvegből aránylag reáesík, hanem akkint, hogy a vállalkozó tár
saság bizonyos minimumot, például 50 percentet, mindenesetre 
megfizetni biztosit. Ezen mód a nyerészkedési elvet föltételezi, 
miszerint a vállalkozók arra számitnak, hogy a mit egy szerencsés 
évben nyertek, abból szerencsétlenség esetében az 50 percent mi
nimumot megfizethetik. — így tehát ezen mód a kölcsönösségi 
rendszerből egészen kivág , s mind azon ellenvetéseknek van alája 
vetve, mellyek a nyerészkedési rendszerű biztosítás ellen harczol- 
nak; azon felül pedig még azon gyönge oldala is van, hogy a biz
tosítók a kiszabott minimumnál többre soha sem számolhatnak. Ezt 
tehát annyival kevesbbé vehetjük egyesületünk alapjául, mivel ha
zánk pénztelen körülményeiben vállalkozókra, kik pénzüket eme 
bizonytalan sikerű bonyolult üzérkedésre adják, nehezen találhat
nánk. — Ezeknél fogva meg vagyunk győződve, mikint hazánk 
körülményeihez a kölcsönös biztosításnak csak azon egyetlen módja 
alkalmazható, melly szerint a begyült dijöszveg a károk aránylagos 
pótlására felosztatik.

Meg lévén tehát győződve: hogy hazánkban a termesztőt jég
verés ellen biztosítani a leghasznosabb vállalatok közé tartozik, s 
meg lévén arról is győződve, 'hogy ezt sikerrel csak a most mon
dott kölcsönös biztosítási mód által érhetjük e l ; a közönség előtt 
egyenesen illy elvre alapított biztosítás elvével lépünk fe l; jó, s 
mondhatnék, biztos sikert ígérvén a vállalkozóknak, mert elvbeli 
meggyőződésünket köztapasztalás és valóságos tények igazolják, mi
után illy szabályu társaságok legtöbb számmal fenállnak hosszú évek 
során, s jutalmasoknak mutatkoztak; igy például a milánói egyesület 
a legszerencsétlenebb évben az egész kárnak 22 pcentjét, de sok
szor 40, 60, sőt 96 pcentel is fizethetett biztositottainak, és a tár
saság nagyobb terjedelménél megtörténhetik, hogy a károk nem 
csak tökéletesen s egészben fognak pótoltathatni, hanem még fe
lesleg és ebből tartaléktőke is alakulhat.

Ezen milánói egyesület hatáskörét kiterjeszté Magyarhonra is, 
de mint idegen, s nem is a szükséges buzgósággal előmozdított, 
nem találhatott kiterjedt részvétre már csak azért i s ; mert ennek 
előtte e hon számadásait a többiekével egybeolvasztva vezette, s 
ekkint feltétlen bizalmat nem nyerhetett, — utóbbi években pedig 
külön számadást vezetett ugyan e honra nézve, azonban még ezen 
módosítás sem tett a viszonyon kedvezőbb változást, minthogy e 
mellett az is lehetetlenné vált, hogy valaha többet kaphatnánk kár
pótlások fejében vissza, mint mennyit dijak fejében kiadtunk; s igy 
végső vége ennek sem más, mint az, hogy pénzünk külországban 
kezeltetik, s mi ezen kezelésért dijakat fizetünk.

Elkövetkezett pedig az idő, mellyben e hon átlátván anyagi 
érdekeit, mint azon kifelé siető folyamoknak, mellyeken kincsei 
idegen földre szivárognak, torkolatait begátolja; és elkövetkezett
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az idő, mellyben e hon átlátja, hogy fiainak szinte van erejük s 
vállalkozási tehetségük a jót s hasznost meleg részvéttel felkarolni. 
— Ha tehát egyéb okunk nem volna is, mint az, hegy a kiilfüldtöl 
pénzviszonyainkban mindenütt, ahol  csak lehet, függetlenek le
gyünk, hogy tulajdon pénzünkről külfüldün számadást vezettetni, 
külföldieket ezen számvételért fizetni, s pénzünket mindig levonat 
s igy anyagvesztesség mellett külföldiek kezéből visszavenni ne 
kénytelenittessük, midőn illy munkálat által saját honfiainknak nyújt
hatunk hasznos foglalkozást, s a biztosítási ügyre nézve minmagunk 
minden esetre jutalmazóbb eredményt érhetünk e l ; már ez is elég 
arra, miszerint e honban jégverés ellen kölcsönösen biztositó inté
zetet alakítsunk minden külbefolyástól függetlenül.

De mennyivel hatalmasabb mind ezen okoknál az, hogy hon- 
nunk legnagyobb kincse épen földünk termesztményeiben áll, s ez 
nemzetünk tőkéje, ezt tehát biztosítani, a honfiak általi kölcsönös 
biztosítások eszméjét népszerűvé tenni egy főfeladat, mellyet ide
gen kézre bizni, s magunkat, kik vezérek lehetünk, másoknak alá
rendelni nem csak szégyen, hanem káros is; mert honfiaink meleg 
részvéte ezen egyesületnek olly kiterjedést s jövendőt igér, hogy 
Valószínűleg a szomszéd tartományok is, mellyeknek termesztése 
csekélyebb a mienknél, e honban fognak jég ellen biztosítani.

Bizalomteljesen szólítjuk tehát fel országunk nagy és kisebb 
földbirtokosait: egyesüljünk e részben a nemzeti jóllét előmozdítá
sára s magányérdekeink biztosítására, mivégre a szabályokat is 
egyúttal előterjesztjük. —

A l a p s z a b á l y o k .
1. §. Ezen egyesület illy czimmel: „Jég v e r  és e l l e n  kö l

c s ö n ö s e n  b i z t o s i t ó  m a g y a r  e g y e s ü l e t “ , mezei gaz
dák által alakittatik, kik hozzávetőleg remélhető termésüket egészen 
vagy részben biztosítás végett bevallják. — Eme bevallás az 
igazgatónál s ügynököknél készen lévő példányok szerint s olly 
hozzáadással, hogy a bejelentő ezen egyesület szabályait jól is
meri, teendő, s évenkint megújítandó.

2. §. A bevallás következtében az illető dij befizetése iránt 
a biztosítási levél (Polize) adatik k i , mellyre ezen alapszabályok 
is nyomtatvák.

3. §. Minden károk, mellyek a biztosított termésben jégvihar 
által, szélvész közt vagy a nélkül, bár mikint okoztatnak, az egye
sület által eme szabályok értelmében téríttetnek meg, a mennyiben 
t. í. jégverés által a termés mennyiségében megkevesedett; mert 
a biztosítás azon károkra, mellyek a fenmaradt lermesztmények 
minőségében, vagy netán a föld vagy fa további termő tehetségé
ben okoztattak, valamint azon egy földdarabnak, egy éven át több
szöri bevetésénél a második s illetőleg harmadik termésre, hacsak 
újólag bevallva s az illető dijak fizetésével biztosítva nem volt, ki 
nem terjed.

4. §. A termések következő osztályzat szerint biztosíttathat
nak, jelesen :

I. osztály. Takarmányfüvek, répa és burgonya.
II. osztály. Minden gabnanemek, kukoricza, olajvetések, hü

velyes vetemények.
III. osztály. Konyha- és gyümölcskertek, kender és len.
IV. osztály. Szőlő, dohány, komló, s minden kereskedési ter- 

meszlmények.
5. §. A biztosítás, ha a biztositási bevallás közvetlen az igaz

gatósághoz nyujtatik be, a benyújtást követő déli 12 órakor kezdő
dik ; ha vidéki ügynökségeknél történik, úgy az igazgatóság helyé
re járó postának elindulta után hat óra múlva, sőt kezdődhetik 
elébb is , a mennyiben a kormány tanácsosnak találná egyes ügy
nökségekre nézve ezen időt megrövidíteni; megszűnik pedig éven

kint nov. 30kán minden esetben: egyébkint egyes termesztmények 
tekintetében a letarlás után 8ad napra a takarmányfüvek ; 14-ed 
napra minden gabonanem és hüvelyes vetemények; 20-ad napra 
az olajvetések tekintetében; más minden egyéb terinesztményekre 
nézve pedig legfülebb 3ad napra, de mindezen esetekben termé
szetesen csak úgy marad fen a biztosítás érvénye, ha a termeszt
mények a jégvihar alkalmával még a biztosított földön voltak.

6. §. Ezen egyesületben mindenki biztosított s biztositó egy
szersmind. Az első minőségben, kár esetére, igényt tart annak 
megtérítéséhez a 10. §. értelmében: mint biztositó pedig mindjárt 
a biztositási bevallás benyújtásakor előre dijt fizetni köteles, mely- 
lyel kiki az előforduló károk pótlásához já ru l; s melly az egész 
társaság tulajdona.

7. §. A biztosítottak biztosítás fejében bizonyos dijt fizetnek, 
melly a termesztmények a 4. §ba foglalt osztályzata szerint, min
den osztályra nézve külön , az egyesületi kormány által évenkint 
határoztatik m eg; de mindig csak a jövő és nem a múlt évekre, 
Szóval: az uj díjjegyzéknek visszaható ereje nincs.

8. §. Folytonos és félbe nem szakadt biztosításnál azon ked
vezés adatik, hogy a 2ik évben 3, a Síkban G, a 4dikben 9, az 5ik 
és azontuli években 12 pcent engedtetik el a fizetendő dijmennyi- 
ségből, melly kedvezés a biztosított örökösére is átszármazik, 
azonban csak egy évbeni elmaradás által is végkép megszűnik, s 
az elmaradó, midőn ismét biztosíttat, ujdon belépő tagnak tekintetik; 
miért is egész dijat kell fizetnie.

9. §. Az előbb említett biztositási díjon és a postabéren kí
vül a biztosítótól semmi más, például ügyvezetési, irnoki, nyomta
tási s hasonló czimek alatti fizetések nem kivántathatnak, semmi 
pótlék, vagy mellékdíjaknak helye nincs, s a társaságnak a tagokon 
ekkint semmi igénye a fentemlitetteken kivül nem lévén, a be- s 
kilépés is legkevesbbé sem akadályoztatik.

10) §. Miután az egész évben bevett dijakból minden költ
ségek , úgymint: a vidéki ügynökök s az igazgató jutalomdijai, a 
társaság által viselendő ügyvezetési (regie) és a 16. §. esetébeni 
másod becslési költségek levonattak, az összes díjmaradék, az azon 
évbeli jégverési károk pótlására fog fordittatni, s a mennyiben ezen 
összeg minden károk teljes megtérítésére netalán elégtelen volna, 
a kárvallottak közt aránylag felosztatik; ha pedig elég, úgy a károk 
tökéletesen kipótoltatnak.

11) §. Midőn a társaság szerencsés években biztosítottjainak 
kárát teljes mértékben megtérítvén, még valami felesleggel is bir, 
ebből tartaléktőke képeztetik, melly csupán városi telkekre betáb- 
lázás és háromszoros biztosság mellett adatik kikamatozásra, s a 
kamatok ezen társaság évenkinti ügyvezetési költségeinek fedezé
sére fordittainak. — Ha a tartaléktőke annyira növekednék, hogy 
annak kamataiból az egyesület költségei teljesen födöztelhetnének, 
akkor a netáni kamatfelesleg, a kártalanítási öszveghez fog csatol- 
tatni; s eme növekedés útmutatásul fog szolgálni arra, hogy a biz
tositási dijak lejebb szállíttassanak. —  Ha a társaság megszűnnék, 
a tartaléktőke kamatait az akkori társaság által kijelelendő közinté
zet fogja használni mindaddig, mig a jégverés elleni kölcsönös biz
tosításra valamelly m ás, ezen egyesülethez alapelven hasonló biz
tosító-társaság nem alakul, melly azt a tőke el nem költésének, és 
az itt körülirt módoni kezelésnek kötelessége mellett basználha- 
tandja.

12. §. A dijak fejében begyült pénz hetenkint a Pest megyei 
takarékpénztárba fog kamatozás végett beadatni, hogy az év foly
tán ekkint gyűjtendő kamatok által is a kárpótlásokra szolgálandó 
öszveg növekedjék, s a biztosítottak minél tökéletesebben kármen- 
tesitlessenek.
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13. §. Mihelyt a biztosított .jégvihar által kárt vall, tartozik 
azt vagy ő, vagy megbízottja 48 óra alatt azon ügynökségnél, ki
nél a bevallást benyújtotta, bejelenteni. A bejelentés után a társa
ság által nevezett becsüs a biztosítottat mikor leendő megérkezé
séről eleve olly végből tudósítja, miszerint ez is a becsűnél jelen 
lehessen s legfőlcbb 3 nap alatt kimegy a hely színére, megvizs
gálja az előterjesztést, s azt valódinak találván [elhatározza, valljon 
a becsüt haladék nélkül eszközleni sziikséges-e, vagy inkább taná
csosabb azt nehány napra, de semmi esetre tíznél többre elhalasz
tani, miszerint a várakozás- s időjárás hatásaiból az elvert termé
sekről biztosabban lehessen ítélni.

14. §. Becsű előtt a biztosítottnak nem szabad ajég által el
vert termeszlményekhez nyúlni, ha csak olly érettek nem volnának, 
hogy azoknak minélelőbbi betakarítása által nagyobb kár hái ittatik 
e l , melly esetre azonban tartozik eme körülményt a becsüs előtt 
bebizonyítani.

15. §. A becsű következő számítási alapra történik; minde
nek előtt az határoztatik meg, hogy a biztosított fülddarabon, ha a 
jég el nem veri, mennyi termett volna mind szalmában, mind szem
ben, tekintetbe véve a termesztménynek a jég vihari közvetlen meg
előzött állását, továbbá, hogy az ekkint remélhető termésnek a jég
verés idejekori s azon vidéken fenállott középára miilyen volt lé
gyen, mellyek nyomán a kárvallott termésnek mind mennyiség mind 
ár nézeteiben valódi értéke megállapittatik; ezután az jő tekintetbe, 
valljon a biztosítás végett bejelentett összeg nagyobb vagy kisebb 
e a fentebbiek szerint meghatározott valódi értéknél, mihez képest 
azután a társaságnak szabad választása van, vagy azt, hogy a kár 
hányad részét teszi a valódi értéknek, vagy a biztosítás végett 
bemondott összeg ép annyiad részét venni a kár mértékéül. — Ezen 
választási joga a társaságnak a dolog természetén s ama jogviszo
nyokon alapszik, mellyekben a társaság egyes tagok irányában áll; 
mert a társaság biztosítottjainak többet fizetni teljességgel nem tar- 
tozhatik, mint mennyit a valóságos kár teszen s a biztosítottak töb
bet semmi esetre sem igényelhetnek, mint a mennyi értéktől bizto
sítási dijt fizettek '*)

16. §. Az ekkép eszközlött becsű két példányban készíttet— 
tetik el, s egyik a biztosított s becsüs által aláírva beküldetik az

* )  Példa a dolgot világosabbá teendi. Biztosítja valaki egy bizonyos ha
tárban leirt szom szédságok közt fekvő földének búzatermését, mellyel 
2000 pesti mérőre szám it, 3 p. írtjával. — Tehát biztosit 6000 frtnyi 
ér ték e t, s íizet tőle az 1 8 i3 -r a  megállapított kulcs szerint 120 irtot. 
—  A jég  elveri felét. Becsű szerint kisül, hogy ha jégverés közbe 
nem jő  , a termés nem 2000 hanem csak 1500 mérőt tehetett volna, 
s hogy mérőjének arra nem 3 frt, hanem 2 frt 30 kr , tehát az egész  
biztositolt érték 3750 frt. E szerint a valóságos kár nem 1000 mérő 
3 Írtjával ZZ 3000 frt (tehát ennyit semmi esetre sem követelhet a 
biztosított) hanem 750 mérő 2 frt 30 hrjával azaz 1875 frt. Ekképen 
az egyesülettől term észetesen nem lehet 3000 irtot k ö v ete ln i; mert a 
valóságos kár ennyit nem tesz ; az egyesület pedig semmi jo g  szerint 
sem fizethet többet, mint mennyi a valóságos k á r ; — s ez esetben a 
a kárpótlás kulcsául azt fogja választan i, kogy a kár hányád részét 
teszi a valódi értéknek? —  Vegyük az ellenkező esetet. Valaki be
vallja biztosítás végett ugyanazon földnek 1500 m érőre remélt ter
m ését, mérőjét 2 frt 30 krjával számítva. Tehát 3750 frt értéket biz
tosit s íizet tőle 75 frt biztosítási díjt. A j é g  elveri. Becsű szerint ki
sül, hogy ha a jég  el nem verte volna , a termés nem 1500, hanem  
2000  mérőt tett volna , s mérőjének ára nein 2 fr. 30 k r . , hanem 3 
Irt, és kisül, hogy az egész termésnek fe le  van elverve, tehát a való
ságos kár 3000 frt. Igen, de a biztosító nem 6000 , hanem csak 3750  
írtig  biztosított, s így a biztosításnak felét érvén a csapás, többet nem 
kívánhat, miut azt, hogy a biztosított érték fele vétessék kármentése 
kulcsául, miszerint többet semmi esetre sem kaphat mint 375% ZZ 1875  
ltot, —  mert az agyesület nem fizethet nagyobb kulcs szerint mint a 
mellynek biztosítási díját fölvette.

egyesületi kormányhoz; a másik, a becsüs és ügynök által aláírva 
a biztosítottnak adatik át, ki, a mennyiben a becsű eredménye által 
magát bármi tekintetben kárositottnak vélné, a becslevél átadása
kor azonnal ujabbi becsüt kívánhat s kívánságát Írásba foglalva az 
ügynököknek átadja, megnevezvén egyszersmind a második be
csüléshez részéről is választott becsüst, ki az egyesületi becsüs
sel 48 óra alatt egy harmadikat nevez, hogy amennyiben meg 
nem egyeznének, szótöbbséggel határozhassanak. —  Ha a be
csüsök a harmadikat a kiszabott idő alatt el nem választanák, illyet 
egyik vagy másik megkeresésére a helybeli elöljáróság fog ne
vezni; — kineveztetvén pedig a harmadik is, ezek az uj becsüt 
legfölebb öt nap alatt végkép befejezni tartoznak, a mulasztásból 
eredhető bármi károk azon felet terhelvén, mellynek képviselője 
okozta a mulasztást. Az első becsű költségei a biztosított fél ká- 
ratlanitási illetékébe fognak betudatni, a másodiké pedig csak azon 
esetre , ha reá nézve ennek eredménye az előbbinél nem jutányo
sabb, s igy a második becsű haszontalanul történt.

17. §. Mind az első becsű, ha csak benne világos hibák nem 
találatnának, mind a fentebbiek szerint eszközlött második becsű, 
kötelezi a társaságot a kárnak szabályszerű megtérítésére; — mi
nél fogva minden, bármi módon eredhető viták esetében a bizto
sítottak irányában magát ezen egyesület t. ns Pest megye első-, 
vagy ha ez nem volna, avagy akadályoztatnék , második allispán- 
jának szóbeli per utón az 1836: XX. és 1840: Xl-ik t. czíkkek 
értelmében aláveti.

18. §. November 30-ika után, midőn a biztosítások az 5. §. 
értelmében lejártak, s az egyesületi kormánynak azon évben tör
tént minden károk tudtára estek: az igazgatóság a számadások el
készítéséhez azonnal hozzá fog, s ezek befejezése után nyomban, 
legfölebb pedig uj esztendőre a kárallanitási fizetések megkezdet
nek. — A biztosított kárallanitási illetéken kívül az igazgatóságtól 
vagy ügynököktől a számvitelek kimutatását is nyomtatásban meg
kapja , s eme számvitel eredménye a hazai hírlapokban is kozönsé- 
gesittetni fog.

19. §. A biztosítási levél még a kártérítési öszveg átvétele 
után is a biztosított kezében marad , hogy magát ezzel jövő esz
tendei biztosítás alkalmakor az alapszabályok 8. §. értelmében az 
illető dijelengedés végett igazolhassa.

20. §. Az egyesületi kormány, mellynek széke Pesten leend, 
egy elnökből és 18 kormányzó tagból álland, kik közül egy alelnö- 
köt az egyesületi kormány minden harmadik évben szótöbbséggel 
választ, az elnök távolléte vagy akadályozása esetében elnöklendőt; 
ha pedig mindkettő akadályoztatnék, tartozik az alelnök az egye
sületi kormányt eleve egyebehíni, hogy az ideiglen valakit az elnök
ség viselésére helyettesíthessen. Ezen kormány fogja eme vállala
tot életbe léptetni s igazgatni. — Alulírtak képezik jelenleg ezen 
egyesületi kormányt 1846-ik évi augustusi közgyűlésig: és pedig 
eddig változhatlanul maradnak azért, mert ezen általok életbe lép
tetett intézetet gyakorlatilag kiképezni s a hazának olly karban 
akarják átadni, mellyben már jövendője megállapítottnak tekintet
hetik.

21. §. Minden évben Pesten, augustusi országos vásárkor 
közgyűlés fog tartatni. —  Az első években, melly alatt az ideigle
nes egyesületi kormány hivatalkodik, a gyűlés czélja nem más lesz, 
mint hogy abban a tagok ezen egyesületet érdeklő panaszaikat és ja
vaslataikat előadhassák; — 1 8 4 6 - ik  évtől fogva a közgyűlés vá
lasztásijogot is gyakorland. — Elnököt három, az egyesületi kor
mány által kijelölendők közül minden hatodik évben szótöbbséggel 
választ; az egyesületi kormánynak pedig egy harmada kerül éven- 
kint választás alá ollyformán, hogy a mennyiben az évnek folytán
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hatan a tagok közül önkényt ki nem lépnénének, az egyesületi ta
gok közül annyi, mennyi a hat számhoz szükséges, sors által kihu- 
zatik , s helyettük 18-an az egyesületi kormány által kijeleltetvén, 
ezek közül azután szótöbbséggel hatan elválasztatnak; a volt tagok 
egyébkint a kijeleléstol s igy az isméti elválasztástól is kizárva 
nincsenek, hanem mindnyájoknak biztositó tagoknak is kell lenniük.

22. §. Az egyesületi kormányon kívül még egy igazgatója is 
leend a társaságnak, kinek kötelessége arról gondoskodni, hogy az 
egyesületi kormány határozatai foganatba vétessenek, az ügyvezetési 
munkálatok rendesen végeztessenek, és a társaság pénzei szabály
szerűen s híven kezeltessenek. — A vidéki ügynököket, kik által 
az ország minden részeiben eme vállalat gyakorlatba hozatni s ve
zettetni fog, saját felelősége alatt ezen igazgató nevezi s igazgatja; 
az irószobában szükséges segédegyéneket, az egyesületi kormány 
által helybehagyandó feltételek mellett, szinte o fogadja, s éretlök 
hasonlókép felelős. — Egyáltalán felügyel, hogy minden munkála
tok gyakorlati foganatbavétele pontosan s a társaság hasznára esz
közöltessék.

23. §. A jelenlegi alulirt igazgató élte fogytáig állandóul 
megmarad, s az ügyvezetés körüli fáradozásáért s tetemes felelő
ségéért jutalomdij fejében a bevett biztosítási dijöszvegnek, melly 
a vidéki ügynökök biztosítási bevételeiktől járó 5 pctnyi jutalmak 
levonása után fennmarad, 10 pcéntjét fogja huzni, s ezen jutalomdij 
mindaddig változhatatlanul fizentendő, mig a biztosítás végett beje
lentett öszveg 1,500,000 p.frtot felül nem halad , meghaladván pe
dig, az egyesületi kormánynak joga támad az igazgató jutalma iránt 
rendelkezni, úgy mindazáltal, hogy ez semmi esetre kevesebb ne 
lehessen mint a mi neki 1,500,000 p.frtnyi biztosítási öszvegnél 
hevett dijakból 10 pcenljével jár. — Ha azonban a fentebbi 22. 
§ban elősorolt kötelességeit nem teljesítené, az egyesületi kormány 
máltai, mellynek irányában számadással tartozik, elmozdítható ; de 
illy ülésre, mellyben az elmozdítás indilványoztatik, valamennyi 
kormányzótag az előkerülendő tárgy iránt előre értesítendő s meg
hívandó; s arra, miszerint elmozdító határozat hozathassák, szük
séges, hogy legalább 12 kormányzótag egybegyüljön, s azoknak 
s/3-a az elmozdításra szavazzon.

24. §. A biztositólevelek, s más egyéb társasági kormányzást 
illető iratok s jegyzőkönyvek, mellyeket az egyesület kiád, az elnök 
egy kormányzó tag s az igazgató, az évenkinti számadások kimuta
tása pedig az egész egyesületi kormány aláírása alatt kelnek. A le
velezést azonban az igazgató egyedüli aláírásával vezetheti.

25. §. Az egyesületi kormány mindannyiszor ülést tartand, 
valahányszor ezt az elnök, vagy annak távollétében az alelnök, a 
társaság érdekében szükségesnek látja, vagy azt a kormányzó tagok 
valamellyike, vagy az igazgató kívánja. —  Az ülésben, hogy ér
vényes végzés hozathassék, legalább négy kormányzó tagnak kell 
az elnökön s igazgatón kívül jelen lenni, szótöbbség határoz, 
egyenlő szavazatoknál az elnöké bir eldöntő erővel.

26. §. Az alapszabályokat kivéve a 23. §-ban foglaltakat 
változtatni joga van az egyesületi kormánynak, de az alapszabály
változtatás végetti ülésre minden kormányzótag az ülés tárgyának 
világos kijelölése mellett meghívandó , és arra, hogy a változtatás 
érvényesen határoztathassék el, 12 tagnak kell jelen lenni s 2/3nak 
a változásra szavazni, magában értetvén, hogy az illy változtatás
nak hatása s kötelező ereje csak a jövő évi társaságra lehet.

Az alulirt egyesületi kormány az előrebocsátott alapszabályok
7. §. értelmében, a milánói társaságnál e honban is szerzett ta
pasztalások nyomán fenállott díjszabást vévén sinorrnértékül, e. f. 
1843-ik évre a dijakat osztályonkint ekkép szabta meg:

I -  ső osztálybeli termesztményekért i/2 percent.
II— ík osztálybeliekért 2 percent.
III— ik osztálybeliekért 3 percent.
IV- ik osztálybeliekért 5 percent.

Költ Pesten febr. 5-kén 1843.
Az e g y e s ü l e t i  ko r má ny :

Gróf Bátthyány Lajos m. k. elnök.
Zsedényi Eduárd m. k. alelnök.

Báró Bánjfy Pál m. k. \ Gróf Ráday Gedeon m. k. \
Bezerédy István m. k. i ^  Robitsek József m. k. j ^
Csekonics János m. k. I 
Dubraviczky Simon m. k.j “
Fáy András m. k. > ^
Fröhlich Fridrik m. k. I .§
Gróf Károlyi György m .k .i §
Kossuth Lajos m. k. } -2 
Palay József m. k. 1

Weisz Bernát Ferencz m. k. igazgató.

A biztositó intézetek az emberi társaság ^polgárainak valódi 
jótéteményei. Általok a balsors fegyverei mintegy eltompittatnak. 
A ház lakója nem kénytelen rettegni a tűz ellen biztosított födél 
alatt, valljon nem hozza-e őt holnap koldusbotra az eltévedt szikra; 
a biztosított hajó tulajdonosa aggodalom nélkül ereszti tengernek 
minden vagyonát, mert a dühöngő szélvész tönkre nem hozhatja 
minden reményeit s ketté nem vághatja vállalati terveinek fonolát; 
sőt az élet épségét élvező fiatalok megtört koruknak gondjait előre 
elháríthatják és kényelmet készíthetnek az életbiztosító intézetek
ben öreg napjaikra. Egyedül az izzadt földműves maradjon az , ki
nek boldogságát a mostoha ég ellen megóvni ne lehessen? — De 
im erre is nyittatik mód, s ha azt szántóvetőink használni akarják, 
nem keilend ezentúl könvekben lábadozó szemekkel tekinteni a 
vészterhes fellegekre! A fönebbi intézetet nemcsak azért ajánljuk 
tehát a közönség részvétébe, mivel, mig tűz és viz ellen előre vi
gyázni lehet, a jégverések elhárithatlanok, és ezeknél sokkal na
gyobb mértékben és gyakrabban is űzik pusztításaikat; hanem azért 
is, mivel a fönebb irt kormánytagok becses nevei elégséges kezes
ségül szolgálnak az iránt, hogy az intézet czélja nem a hasonló in
tézeteknél gyanított nyerekedési vágy, hanem csupán és egyedül 
földmivelésünknek az égi háborúk kártékonysága elleni megóvása s 
földmivelő terjedelmes osztályunk jóllétének előmozdítása.
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Észrevétel a vallásitok, iránt.
Valaki a p. egyházi lapban „pap, lelkész, népész11 több ef

féle helyett „vallásnok“ nevezetet javasol. Ha elfogadtatík, nincs 
ellenmondásom, ámbár szintannyi joggal mondhatnók „egyháznok* 
is : azonban a tisztelendő és tiszteletes urak nem tudom miért ül
dözik a divatos egyszerű „pap“ nevet. (?) Inkább oda ügyelnének 
egész szívvel, egész lélekkel, hogy e szó elébe egy kis epithetont 
nyerjenek, miszerint őket érdemileg igy nevezhetnők „jó pap“ , mi 
olly szellemdús , olly szivbájoló czimzet, hogy eget kér.

Nyitra-Zerdahelyi Lőrincz.

Gróf Szapáry József m. k .l §) 
Gróf Teleky Sámuel m. k. ( — 
Wodianer Rudolph m. k. ) 
Gróf Zichy Henrik m. k. í .g 
Gróf Zichy Miklós m. k. \  i  
Gróf Zichy Ödön m. k. ' %

P o z s o n y b a n .

Alapitá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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M ovetkezetlenségek.
A háziadó egy vagy több részeinek elvállalását leginkább 

azon okból sürgették némelly uraink elejétől fogva, hogy a nagyon 
terhelt adózó népen segítve legyen. Mi mindig mondók, hogy bár 
mennyire hajlandó volna is nemességünk adózó népünkön könnyitni, 
a háziadót ez okból mégsem vállalandná el, mert igen világosan látja, 
miszerint a czélt általa el nem érhetjük, s mennyire elérhetnek,vele 
bizonyosan meg nem elégedhetnénk. Már most alig szenved többé 
kétséget, hogy a háziadó elvállalásából misem lesz, mert kivált 
azon megyékben, hol köznemességünknek is alkalom nyujtatik aka
rata nyilvánithatására, a kérdés jobbára mindenütt bukik. Igaz, 
most azzal vigasztalják uraink magokat, hogy ha megbukik is, leg- 
főlebb csak öt- hat évre bukik, amikor aztán nem dicsőséggel, ha
nem pirulva leszünk kénytelenek elvállalni azt, mit most, minma- 
gunkat kegyetlenül gyiikolólag, elveténk. Véleményünk szerint ez 
egykissé nagyon is vérmes bizakodás; mert a nemesség épen most 
riasztatott föl mély álmából, s igen hihető, hogy adómentességére 
ezután sokkal féltékenyebb lesz. De adja isten, csalódjunk; annyi 
bizonyos, hogy sokkal jobb lett volna most, mint hat év után adózni 
kezdenünk, mit bizonyosan meg is teendünk, ha izgatóink nem há
ziadóról, nem parasztságoni könnyítésről csevegnek, hanem elejétől 
fogva a haza szemmel látható s kézzel fogható szükségeinek mel- 
lőzhetlen orvoslása tekintetéből izgatnak bennünket adózásra; mert 
mindenki örömestebb adózik arra, mit szükségesnek lát s miből 
hasznot várhat, mint arra, miből sem hasznot nem remélhet, sem 
szükségességét nem látja. Nevetséges törekvés valóban a közne
mességet arra izgatni, hogy kedves adómentességéről lemondva 
adózzék, s pedig azon parasztság helyett, mellyet magánál jobban 
állni s folyvást részegeskedni lát! —

Már mondók: ha a statusnak különbféle szükségek fedezésére 
évenkint egy meghatározott vagy határozatlan pénzösszegre szük
sége van, a pénzösszeg előteremtésére azonban egy egész néposz
tály aránylagosan nem járul: az csak a többi néposztályok rövidí
tésével történhetik meg, következéskép valóságos igazságtalanság 
követtetik el. Ha már most ez a szabadalmazott néposztály azt 
mondja: „ezután mi is aránylag fizetni fogunk“ és az egész pénz
összeg minden nemes s nemtelenrei tekintet nélkül birtok s va
gyonhoz aránylag kirekire kivettetik, befizettetik úgy, hogy az, ki
nek száz forintot érő birtoka van, például tiz, kinek ezer forintára 
van, száz krajezárt fizetett, akkor igen is kiki aránylag s maga he
lyett adózott, akkor azon néposztályokon, mellyek a pénzösszeget 
előbb magok fizették, segítve, s pedig józan ész szerint s igazságos 
arányban van segítve; de ha a szabadalmazott néposztály, melly- 
nek birtoka, vagyona például ezer milliót ér, és évenkinti jövedel
me száz milliót tesz, azt mondja, hogy a négy millióból álló adó
nak csak felét vállalja magára s csak ezt osztja föl maga közt bir
toka s vagyonához aránylag, a két milliót pedig a többi néposztá
lyok, mellyeknek birtoka, vagyona csak száz milliót ér s évi jöve
delmük csak tiz millióra rúg, nyakán hagyja, akkor igen világos, 
hogy ez távolról sem aránylagos adózás és a többi néposztályokon 
is csak parányit van segítve, mert az adónak fele maradt nyakukon, 
holott birtok s jövedelműkhez képest az egész adónak csak

része illette volna őket — nem is említvén azt, hogy e csekély 
birtok s jövedelemből 10 millió embernek kell élni, mig a száz mil
lióból alig él egy millió! —

Azonban ez még csak hagyján, mert ha segedelmünk, mely- 
lyet e szerint adózó népünknek nyújtunk, ajándéknak nem is nevez
hető, legalább alamizsna nevet mégis csak megérdemel; de azon 
már méltán csodálkozhatni, hogy a parasztságon épen igy s nem 
máskép akarunk segítni. Tegyük föl, hogy a háziadó kérdése ne
hány szótöbbséggel minden megyében keresztül megy s törvénnyé 
lesz: nemde a nemességnek majdnem fele része, melly a törvényt 
ellenezte, szintúgy kénytelen lesz a törvénynek hódolni s fizetni, 
valamint a másik rész; — pedig az adózónépen nem is lesz segít
ve. Tegyük föl, hogy izgatóink nem a háziadó elvállalására, hanem 
elejétől fogva arra izgatják nemességünket, hogy a füstpénzt, kilen— 
czedet, hegyvámot, hosszú fuvarérti járandóságot töröljük el, s a 
104 napos robotot 7 5 -re , az 52 naposakat 40re s igy aránylag 
alább szállítsuk le azért, hogy az adózó népen, melly már többé a 
sok terheket viselni nem képes, segítve legyen; tegyük föl, hogy 
az indítvány nehány szó többséggel minden megyében keresztül 
megy, hasonlókép törvénnyé lesz: valljon igazságtalanabb törvény 
lenne-e ez mint a fönebbi; a kisebb rész nem lesz-e kénytelen a 
törvénynek annyival inkább, mivel igy az adózó népen igazán s igaz
ságos arányban lenne segítve, szintúgy hódolni mint a fönebbi 
esetben? S ha a paraszton már csakugyan segitnünk kell, kérdés: 
valljon ki tartozik előbb rajta segitni, a szegény nemesember-e 
kinek semmi köze hozzá, vagy földesura? Ha én polgárilag s er
kölcsileg csak egy évre szegődött cselédemen is, mig nálam van, 
előbb tartozom segitni, mint fölső vagy alsó szomszédom, kit cse
lédem távolról sem érdekel: bizony előbb tartozik a földesur is 
örökös jobbágyán segitni, mint a szegény nemes, kinek semmi vi
szonya hozzá! Vagy ha valamelly földesur jobbágya tízszer gazda
gabb mint a szegény nemes, valljon miért nem kötelezzük azt, hogy 
a szegény nemesen segítsen?! S az illy segítség nem volna e már 
csak azért is czélszerübb, mint a háziadó közös fizetése által esz- 
közlendö, mivel igy azon száz meg száz falukat, szabadalmazott 
mező s püspöki városokat, mellyek robotot nem szolgálnak, kilen- 
czedet stb. nem fizetnek, azon jótéteményből tettleg kirekesztenők, 
mellyből a háziadó elvállalása esetére ők is bár méltatlanul szint
úgy részesülendnek, valamint robotoló, kilenczedet, hegyvámot stb. 
fizető jobbágyaink. Pedig hiszem, csak a józan ész intését követ
jük, midőn segitni akarván, leginkább azon segítünk, ki sok tereh 
alatt görbedez, és nem azon, ki csekély terhét alig érezi!

Ne is mondjuk itt azt, hogy igy csak jobbágyokkal bíró föl
desurak terheltetnének, a többi nemesség pedig, melly jobbágyok 
nélkül is tetemes jószágokkal bir, minden terhektől ment maradna; 
mert itt nincs arról szó, hogy a haza közjavára adózzunk, mire 
természetesen mindenkinek adóznia kellene, hanem arról, hogy a 
paraszton segítsünk, azon segitni pedig bizonyosan előbb tartozik 
a földesur, mint a szegény nemes, kinek a földesur jobbágyához 
semmi köze. Azonban vajmi könnyen segíthetnénk e bajon is, ha 
jobbágy nélküli nemeseinket törvényesen arra köteleznők, hogy ők 
aránylag annyit, mennyit íöldesuraink jobbágyaiknak áldoztak, pénz 
ben közhasznú czélokra a hazának adózzanak, — igy a parasztsá-
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gon is könnyítve lenne, a hazának is jutna valami csekélység! Se ne 
mondjuk továbbá: hogy a földesurat törvényesen biztosított jogai
tól kárpótlás nélkül megfosztani nem lehet; mert vajmi sok,legalább 
vélt jogaiktól megfosztanak ők akkor, mikor az urbér behozatott. 
Ha az urbér behozatala alkalmával 104 nap robot helyett 200 nap, 
kilenczed helyett ötöd rendeltetett volna nekik, és most a 200 na
pot lOOra, ez ötödet kilenczedre szállitni akarnók: valljon lehetne-e 
jogfosztásról s kárpótlásról szó? Nevetséges következetlenség va
lóban azon állítás, hogy a földesurat például mészárszéki jogától a 
haza javára kárpótlás nélkül megfosztani nem lehet, a szegény ne
mes embert pedig adómentességétől megegyezése s kárpótlása nél
kül megfosztani lehet a végre, hogy a paraszton, kihez semmi köze, 
Segítsen! Azonban távol van tőlem földesurainkat akarmiféle jo
gaiktól megúsztatni kívánni; — ezeket csak a következetlenség ki
emelése végett említém meg; mert nem a parasztot, hanem általá
ban egész hazánkat kívánom boldogitatni, tudván, hogy vele a pa
raszt is aránylag boldogulna. —

De mit mondanak uraim erre: van hazánkban talán százezer 
egész, talán száz ezer 3/4 telkes jobbágy, kik — irtásföldjöket nem 
is említvén — 20 — 24— 30,  sőt szabályozatlan helységeinkben 
16 száz □  öles 40 hold földdel is bírnak, három, négy , ötszáz 
kereszt őszi gabnát termesztenek, adót csak 20 holdtól fizetnek, 
2 0 —30 darab marhát tartanak, évenkint kétszáz sőt több köböl 
gabnát eladnak stb; aztán van hazánkban tízezer nemes, kinek 
semmije sincs, öt ezer, kinek egy, öt ezer, kinek két, öt ezer, ki
nek három s igy tovább hold földje Yan, alig mozog, alig virradhat 
egy falat kenyérre: s valljon micsoda lélekkel kívánhatjuk azt, 
hogy ezek bár keveset i s , dúsgazdag parasztaink helyett adózza
nak, rajtok segítsenek?! Talán senki sem hinné, de bizony mon
dom , elhiheti mindenki, ismerek olly parasztot, ki egész telkes lé
tére vagy harmincz hold jó föld mellett igen sok irtásfölddel is bir 
s gyakran egy évben tizenegyszáz kereszt őszi gabnát termeszt, 
pompás 16 jármos ökröt, jó 12 lovat és legalább 30 darab más 
rideg marhát tart: s valljon, hogy fizessen e helyett a félholdos, 
kenyér nélküli nemesember?! De szomszédságomban is van egy 
falu, mellynek jobbágyai mind egész telkesek, és az idén egy sincs 
köztök, ki legalább 100 köböl búzát el nem adhatna, a faluerdejéből 
pedig gyakran gubacsért annyi pénzt kapnak, hogy vele három évi 
adójokat is lefizethetik. Aztán következetesek vagyunk, midőn a 
szegényt ezek részére megadóztatni akarjuk? Hát nincsenek e 
legalább 20 ezer városi polgáraink, nemtelen, de tetemes városi 
gazdagsággal biró ügyvédeink, tanáraink, kahnáraink, vendégfoga
dósaink, mesterembereink, kik ötven ezer nemeseinkkel minden 
előjogaik daczára sem cserélnének, kik jobbágyokkal biró földes- 
urainknál könnyebben élnek, és nem ők ezekre, hanem ezek azokra 
szorulnak ; s valljon ezek helyett is a szegény nemes adózzék?!

De mondatik: „mindezek inkább csak egyes esetek s kivéte
lek , mellyek az egészre nem alkalmazhatók; ellenben tagadni nem 
lehet, hogy noha sok szükséget nem ismerő, sőt jól álló parasztaink, 
városi polgáraink vannak, mégis a hogy nyomorúsággal, örök szük
séggel küzdők száma liszer nagyobb amazokénál. s igy az inség szava 
elég hangosan hat szivünk mélyébe, hogy rajtok tehetségünk szerint 
segítsünk.“ Úgy Yan, ■— tökéletes igazság! De mi az oka ezen 
általános szegénységnek? Talán az, hogy a háziadóba egypár pen
gő forintot fizetni kénytelenek? Távolról sem. Pedig ha ez nem 
oka, bizony a szegénység sem orvosoltaük meg legfölebb egy pen
gő forintnyi ajándékunkkal. A parasztság szegénységének eredeti 
s egyedüli oka az, hogy jobbágyainknak nagyobb része '/8 J/8 3/8 
legfölebb 4/8 telkesek s így 20 — 24 helyett 2 i/t — 5— 7 1/* — 10 
hold földet bírnak. Kérdem már most, hol találunk hazánkban egész

helyes szegény parasztot, hacsak saját rendellensége s gonoszsága 
miatt nem szegény? Mi joga volt elejétől fogva egyik parasztnak 
2 0 —30,  a másiknak pedig csak 3 hold földet kaphatni? Tehet 
arról a szegény nemes, hogy egyik földesül- ugyanannyi földre 
hatvan jobbágyot telepített, mekkorára másik csak tizenötöt? Tehet 
ő arról, hogy a sors magának is csak két három holdat juttatott? 
Azt mondják a komáromiak: „az evang. lelkészek tudják, mikor fá- 
rát kérnek, mi lesz fizetésük, s szabadságukban áll vele nem, vagy 
megélégedni, a farát nem, vagy elfogadni; tehát miért kérnek most 
ezüst stólát?“ A paraszt, mikor jobbágyé lett, tudta, mennyi földet 
kap, mennyi terhet kell tőle viselnie, szabadságában állott a telket 
nem vagy elfogadnia: tehát miért kívánja most, hogy az épen olly 
szegény nemes helyette fizessen? Vagy talán újabb időkben több 
terhet rovtunk a szegény parasztra mint hajdani füldcsurávali szer
ződése engedné? Sőt inkább kevesitettük s folyvást kevesitjük; —  
ennek az urbér behozatala világos bizonyítványa, mert általa a pa
raszt sorsát nem nehezifni, hanem rajta inkább könnyitni akartunk. 
Ha pedig szerződése ellenére most jobban terheljük mint hajdan: 
valljon miért tesszük ezt? miért nem maradunk meg szorosan a 
régi mellett? Vagy talán azt, mit többet veszünk rajta, ő rája s az 
ő hasznára fordítjuk? Nevetség! Ugyan ész szerint cselekszünk-e, 
ha tudván, hogy szekerünk s lovaink száz mázsát meg nem bírnak, 
mégis annyit rakunk rájok, hogy a tereh leszedésével ismét bíbe
lődnünk kelljen? Ha tudtuk, hogy parasztaink ennyi terhet, men
nyit rájok raktunk, meg nem bírnak, valljon miért terheltük meg 
őket annyira, hogy most a terhet vállaikról le venni s magunkéra 
áttenni kénytelenittessünk? Ha pedig a terhet valakinek mulhatla- 
nul viselnie kelle, valljon miért nem vállaltuk azt magunkra előbb, 
hogysem a paraszt vállaira tettük?

„De a status szükségei most többet igényelnek mint hajdan.* 
Úgy van. De e „többet“ ne toljuk a parasztság nyakára, hanem 
viseljük m i; ne mostani terhének — mert ezt még elviselheti —• 
egy parányi részét, hanem ezt a „többet“ vállaljuk magunkra, mert 
eljövend az idő s jőnie kell, hogy a paraszt mostani adóját nem ke- 
vesítnünk, hanem mind a mellett, hogy mi is, pedig aránylag, vise- 
lendjük az adót, szaporitnunk kell; mert, kivált nálunk, a status-köl— 
cségeknek még igen sokáig folyvást szaporodniok szükség, hacsak 
vesztegleni s mindenben hátramaradni nem akarunk. — Csakhogy a 
status szükségeinek szaporodása s azoknak általunki illő fedezése 
által mi is gyarapulunk aránylag annyira, hogy a kétszer akkora 
terhet szintolly könnyen, vagy talán még könnyebben viselendjiik, 
mint most a kicsinyt; mert minél többet adunk mi a statusnak, an
nál többet követelhetünk mi i s , és — jó oeconomia mellett — ka
punk is a statustól, s megfordítva. Ha a magyar parasztnak soha 
sem kellendne többet adóznia mint most, bizony nemzetünknek 
csak borús jövendőt jósolhatnánk. Adózzunk tehát, de ne a paraszt 
mostani adójának egy részét magunkra vállalva, hanem uj status
szükséget fedezőleg, hogy általa a paraszt is boldogulván, hova 
előbb még nagyobb adó viselésére képes legyen. - —

A parasztság szegénységének tehát, ismételve mondom, nem 
mostani adójának nagysága, nem a többi bár tetemes terhek vi
selése, hanem leginkább azon földnek, m ellyetbir, csekélysé
ge , a keresetmód h íja , neveletlensége miatti szorgalmatlansága s 
rendetlen élete oka. Mert engedjük el bár a parasztnak egészen 
nemcsak mostani házi, hanem hadi adóját i s , mentsük föl a ro
bottól, kilenczed, tized, hegyvám, füstpénzfizetésétől, tartsunk 
neki minden hozzájárulása nélkül papot, mestert stb: bizony, bár 
egykissé könnyebben s jobban fog élhetni: mostani földmennyi
sége, nevelése s keresetmód híja mellett folyvást csak szegény 
ördög marad. Ki ezt nem hiszi, az tudhat ugyan mindent, da
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a parasztot és körülményeit bizonyosan nem ismeri! Ha azon 
óraink, kik száz, sőt kétszáz hold földdel bírnak, nemcsak gazda
godni nem tudnak, hanem folyvást több s több adósságokat téve, 
mindig szegénykédnek: bizony hasonlókép nem más az oka, mint 
hogy földturásnál egyéb keresetmódjok nincsen, és neveletlenek 
annyiból, hogy nem másra mint eszelős hiuskodásra neveltettek. 
Legyünk tehát mindenek előtt mi magunk, ha tudunk, gazdagok 
úgy, hogy necsak másra ne szoruljunk, hanem fölöslegünk is legyen; 
lakjunk aztán folyvást jószágainkon, építsünk, szépítsünk, adjunk 
munkát a szegénynek: s higyük el, majd jut fölöslegünkből a pa
rasztnak is, és gyarapulni fog; de ha mi magunk is örökké szükség
ben vagyunk, valljon miből juttassunk a parasztnak valamit, hacsak 
szükségünkből nem?

Csevegjenek bár némelly uraink akármit: annyi mindig ta- 
gadhatlan marad, hogy 5— 6 hold közép minemüségü földből más 
mellékkereset nélkül egy egész család meg nem élhet, ha még több 
tudománnyal, mellynek hasznát nem vehetné , bírna , s ha minden 
adó- s terhektől föloldatnék i s , mikép ezt ezer illy gazdasággal 
b iró , de minden terhektől ment nemes családaink világosan bizo
nyítják. Nem élhet meg kivált úgy, mint egy 20—30 holddal bíró 
egész telkes paraszt, mert sót, ruhát, bort stb. épen olly drágán 
kell vennie, mint ennek, kenyeret pedig s ruházatot épen annyian 
sőt gyakran többen kérnek attól, mint ettől. Ha pedig az adó meny- 
nyisége a szegény emberre nézve mégis némileg nyomasztó — 
mit tagadni épen nem akarok — bizony csak azért nyomasztó, mert 
kivetése majdnem egészen önkény szerint történik, s 2/H és 4/8 
paraszt közt a különbségnek alig van nyoma. Ne adót fizessünk 
tehát a szegény paraszt helyett — a vagyonosért úgyis szükségtelen 
—  hanem vagy több földet adjunk neki, hogy egész telkes társai
hoz hasonló birtoka legyen ; vagy ha ezt nem tehetjük többé, nyújt
sunk neki jutalmas keresetmódot, mit azáltal leginkább létesíthe
tünk, ha adónkat közhasznú czélok létesítésére forditandjuk, vele 
pénzünkért dolgoztatunk s adója kivetését nem egészen az önkény
re bízzuk.

Miután a szegény két-három osztályos parasztember a vilá
gon semmi után sem sovárog úgy, mint egy jókora darab földecske 
után; miután alig van egyéb panasza a szegénynek, mint az, hogy 
kevés földje lévén csak igen keveset vethet; miután utón útfélen 
kapar, keres pénzt, hogy egy kis irtásföldecskét vehessen: valóban 
egész a bámulásig csodálhatni, mikép akadhatnak hazánkban még 
maiglan is nem mondom egyesek, hanem egész testületek, mellyek 
törvényesittetni kívánják , hogy a paraszt földjei egy részének oda 
engedése által magát földesurától megváltsa, lllycsmit követelni 
hallani, valóban bámulatra méltó; és nem egyéb, mint hazafiságnak, 
könnyitni készségnek eleven satyrája. Ha a szegény családos pa
raszt 5 — 6 hold földből meg nem élhet, ha e csekély gazdaság 
családjának egész éven át elég foglalatosságot nem nyújthat, ha 
más munkája s keresetmódja nincsen: valljon miből éljen aztán 
egész családja, mivel foglalatoskodik majd egész éven át, ha ezen 
5 — 6 hold földből is legalább kettőt földesurának oda enged ? Ott, 
hol a föld rósz és sok, úgy hogy a parasztnak nem kell, bizonyosan 
a földesur sem kap rajta; ott ellenben, hol a föld jó s kevés, a 
paraszt készebb vérét ontani, mint földjét másnak engedni. De 
térjünk vissza következetlenségeinkre.

Ha már azon czéll tűztük ki magunknak, hogy adózásunk ál
tal füldnépünkön közvetlen segítsünk : úgy vélem, a hazának — 
hogy a czélt igazán elérhessük — úgy kellene intézkednie, hogy 
az, kinek nagyobb szüksége van, adományunk nagyobb, ki kevesb- 
bé szegény, kisebb részében részesüljön. Már pedig ez egészen 
ellenkezőleg fog történni, ha mi a háziadénak bizonyos részét ma

gunkra vállaljuk, és a nemtelenek helyett azért, hogy rajtok segít
sünk, fizetendjük; mert épen annak ajándékozandunk sokat, ki úgy 
is bővelkedik s adományunkra általában nem szorult, annak pedig, 
kinek segedelmünkre véghetlen szüksége van, alig nyujtandunk va
lamit — s épen ezért kitűzött czélunkat sem érendhetjük el. Szó
val, azon gazdag polgárnak, ki a két pénztárba 100 pfr. — a ha
diba 60-t, a háziba 40-t —  igen könnyen fizet, évenlunt 20 pfrt 
ajándékozandunk azért, mivel gazdag és senkire nem szorult; azon 
vagyonos parasztot, ki hadi pénztárba 18, a háziba pedig 14 frtot 
játszva fizet, évenkint 7 pfrttal segitendjük azért, mivel gazdag és 
semmi baja; ellenben azon nyomoru, kenyér s ruha nélküli osztá
lyos parasztnak, ki hadiadóba 3 , háziba pedig 2 frt köteles fizetni 
— annak egy nyomoru forintot ajándékozandunk, mellyel magán 
természetesen távolról sem segíthet! S én ezt igen nagy követke
zetlenségnek látom; mert ha h iba, midőn egy szegény erkölcsileg 
arra köteleztetik, hogy nálánál sokkal gazdagabbnak alamizsnál- 
kodjék; ha polgári törvény hiányosságára mutat, midőn egy sze
gény arra kényszerittetik törvény által, hogy dúsgazdag helyett 
adózzék : bizony hiba s pedig nagy hiba lesz az is, ha a szegény 
és gazdag nemesség egyesülve a végett fog adózni, hogy a nálánál 
is gazdagabb nemteleneken tetemesen segítsen, az igazi ügyefo- 
gyottaknak pedig krajczáros alamizsnát nyújtson!

De kérdem a földbirtok, vagyis földből, rétből, szőlőből, 
erdőből álló jószág mire való ? Nemde első s legfőbb czélja, 
hogy nekünk mindent, mi élelmünkre s mennyire lehet, ruházatunk
ra szükséges, megteremjen. Miután azonban jószágunk részint azért, 
mivel mindennel foglalkozni nem érkezünk, részint mivel egyhez 
máshoz nem értünk, mindent, mire szükségünk van, nem nyújt
hat, nemde oda irányozzuk törekvésünket, hogy abból, mihez ér
tünk s mivel rendesen foglalkozunk, minél több fölösleget termeszt
hessünk, s azt eladván pénzt kaphassunk, pénzen pedig nemcsak 
azt, mire még szükségünk van, megvehessük, hanem azt is, mi ké
nyelmünkre szolgál. A jószág két főczélja tehát az élelem és pénz. 
Ha már most azt, miből pénzt akarunk bevenni, szintolly fáradság
gal kell termesztenünk, mint az t , mi élelmünkre mulhatlanul szük
séges, valljon miért akarunk a szegény emberen épen azzal segitni, 
mivel még magunk sem bírunk, hanem mit még csak nagy fárad
sággal beszerezni készülünk; s miért nem azzal, mit már mint fö
lösleget bírunk s nagy fáradsággal bajjal keresnünk nem kell ? Mi
ért akarunk sült kenyeret és kész csizmát, mellyek fáradságunkba 
kerültek, adni annak, ki magának búzából kenyeret sütni, bőrből 
csizmát varrni tuds akar is? Miért akarunk adózónépünkönk pénz
zel segitni, mellyet még nagy fáradsággal kell földünkből kikapar
nunk , s miért nem földdel, mellyből a parasztnak kellene a pénzt 
kikaparni, keresni ?

Ha a földesur falujának nagyságához képest 40 — 50 holdból 
álió tagföldét jobbágyainak oda engedné s mondaná: „ezt művel
jétek, vessétek közösen, s jövedelméből közös adótokat fizessétek“, 
úgy gondolom, czélszerübben intézkednék, mintha évenkint 2 —3 
száz pengő forintot fizet helyettük; mert mig ezt földéből kitér— 
meszli, bizony kocsis, béres, ló, ökörre, szántás, trágyázás, vetés, 
aratás, cséplés és eladásra volna szüksége, s ki tudja a j ég nem 
verné-e el? De nem is volna szükség, kész tagot adni a jobbá
gyoknak, mert minden határban elég haszonvehető föld vagyon 
még, melly egészen hasztalanul hever. Járja, tiporja ugyan a sze
gény marha, de bizony semmit sem haraphat rajta. Istenem, mennyi 
föld van minden határban, mellyet a szegény ember örömest ásna 
vésne, ha hozzá nyúlni szabad volna. És ez a föld, melly most úgy 
szólván semmit sem gyümölcsöz, mennyi embernek adna nemcsak 
foglalatosságot, hanem élelmet is. De épen azon uraink, kik leg-
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jobban lármáznak: „adózzunk, adózzunk! segítsünk, segitsüuk a 
paraszton !“ épen azok lármáznak legjobban akkor is , mikor a sze
gény ember valami haszontalan gyepből egy nyomoru barázdát föl
déhez hozzá szántott! Milly következetesség! K— u J.

Közlemények
Ponori Thewrewk József „Utazás-naplójából.“

1842. dec. 22-dikén a tudományok őrangyala Budán a ca- 
pistrániak zárdájába vezérle, hol az elmevilág hajdani remekeit 
csodálni, s a haza egyik szeretetre érdemes fiával, nagyon tiszt, 
tudós Maczek József ú rra l, az irt szerzetesek kormányvivőjével, 
megismerkedni szerencsém vala. Őt tudományos foglalkodásban 
találván, némi lassúsággal közelíték felé, hogy hamar tisztelkedé- 
semmel a kitűzött nemes czélt valamikép el ne hibítsam. A gon
dolatokba merült férfi azonban nem halasztá figyelmét a szobájában 
levő idegen iránt, Íróasztalától fölkele, s engem fölötte nyájas fo
gadásával tudásvágyam bátor előadására lelkesíte. Azt és neve
met csak mondanom kelle, s ő vette a kulcsokat és velem a zárda 
könyvtárába indula, mellyet egy év alatt Denis remekmódja s?e- 
rint maga rendezett el. Bámulatra, de egyszersmind országszerte 
követésre méltó a rend, az elosztás, a tisztaság, mellyek a könyv
tárt kitünőleg becsesítik, ha az annyi századon keresztül épségben 
maradt ritkaságai miatt szem-, szív-, lélekgyönyörködtető érdekkel 
nem bírna is.

A tisztelt kormányvivő czélszerü gondjai és szünhetlen fára
dalmai által tavaly óta egészen uj épületben létező könyvtár hét 
ezer darab könyvet és kétszázhatvan darab különféle tárgyú kéz
iratot foglal magában. Végig futám vizsga tekintetemmel a rend
szeresen osztályozott tudományágak Ízletes szekrényeit, gyorsan 
szemügyre vevém a nevezetes, ritka, régi nyomatott munkákat, 
mellyeknek külseje minél ócskábbnak látszik, belseje annál épebb, 
annál tisztább, annyira, hogy ember a felütött háromszáz és több 
éves könyvekről első megpillantásra könnyen gondolhatná, hogy 
azok csak egy pár esztendő előtt hagyák el a sajtót. Melly gond
viselési pontosságért köszönő sohajtatinkat legnagyobb mértékben 
a már üdvözült kötelességhü szerzetesekhez az egekbe kell kül
denünk.

De egyedül a tisztelt kormányvivőt illeti a hálakoszoru, ki 
könyvtárnoki igen dicséretes hivatala alatt, mellyet előbb sok éven 
át kirekesztőleg viselt, most pedig kormányvivőségével együtt vi
sel, a könyvtárban találtató minden könyvet velős kivonattal és 
fölvilágosító észrevételekkel ellátott, hogy a tudnivágyónak a vizs
gálódás mezején az utat megrövidítse s kellemessé tegye.

A könyvtár nevezetességei közül ezeket közlöm:
1) Legenda Sanctorum Jacobi de Voragine. 1483. negyedrét

ben , melly a könyvtárban legrégibb nyomatott könyv.
2} 1493. ivrétben kiadott nürnbergi képes chronicon diákul. 

Ez egyetlen a maga nemében.
3) Suetonius ugyan 1493. és ivrétü kiadásban. Fölötte tiszta 

példány.
4) Hutterustól tizenkét nyelven Nürnbergben 1599. ivrétben 

kiadóit szentirás.
5) A bécsi első könyvműhelyben 1509. ivrétben nyomatott 

Missale, mellyről a hires Denis dicsekedve irá,  hogy ő azt bírja.
6) Liber conformitatum a Bartholomaeo de Pisis. Milanóban, 

1510. kiadott nagyon ritka könyv.

7) Arliculi PottendoríTenses 1668. Nádasdyak könyvmühe- 
lyéből.

8) Physica sacra, nyomatott Augsburgban 1731. ivrétben, 
öt kötetben.

93 Káldi György fordította szentirás három kiadásban.
A kéziratok jelesbjei ezek:
a) Egy hártyára irt codex a XIV. századból, melly Gergely 

pápa „Libri moralium“ czimü munkáját foglalja magában.
b) Másolata azon nevezetes könyvnek, mellyet a „Danica“ 

czimü zágrábi hírlap ez évi folyama 24-dik számában a XIV. szá
zadbelinek, és Bosnyákhonban a ferencziek zárdájában lenni állít. 
Az több ország és sok nemes család czimereit foglalja magában, a 
többi közt Bibics, Brankovics, Frankopanovics, Kasics, Knezovics, 
Kovacsics, Slankovics magyarországi családokéit is.

<0 Egy a törökvilágból maradi kézirat, mellynek tartalmát 
1764. ekkép magyarázták: „Liber hicconlinet grammaticam arabi- 
cam et aliquas formulas supplicarum ad sultanum.“ Ezt a keleti 
nyelvekben járatosak talán használhatnák.

A könyvtárhoz csatolt kis museum kincsei közt legelső helyet 
érdemel hunyadi Székely János hőstársa Capistrán Jánosnak ke- 
helymódra aranyzott ezüsttel, és két osztályban négy szent képpel 
ékes fa-pohara, mellynek felső részén: „Anno Domini 1456. Frater 
Johannes de Capistrano defunctus est. Kerekségén: „Hunc ciatum 
Frater Johannes a Capistrano Domino Johanni Episcopo Gurcensi in 
ultima sua uoluntate testatus est.“ Végre talpazatán: „Anno 1458 
hanc Capsam auro et argento fulciri fecit Johannes Cűrs plebanus 
in chersestina.“ A XV. században használt betűk és számokkal ké
szült felülíratok olvastatnak.

A régiségekben búvárkodni kedvelő, oklevél- és történetirati 
ismeretekkel gazdag kormányvivő az ajánlkozó szép alkalmat meg
ragadván, egy érdekes értekezésen dolgozik, mi által nemcsak a 
hőspapi poharat, hanem az ennek felüliratiból egész bizonyossággal 
vett adatok erejénél fogva némi honi dolgokat is kellő világosságra 
hozand. Es a tisztelt tudósnak épen az vala tolla alatt, midőn 
hozzá beléptem.

Nem lehet nem érintenem, hogy a hőspapi poharán levő egyik 
ikerkép későbbi kéztől egy táblára lemásoltaték, melly ezen alá
írattál függ a museum falán : „Die tafel habend lassen machen die 
ehrbaren Mannen thaman Kraft und kristof Kramer 1477.“

Ugyan a museumban őriztetik azon egyszerű feszület, melly 
előtt Budán az őrségi egyházban 1792. jun. 6-dikán dicsőemléke- 
zetü I. Ferencz 0  Felsége a hű nemzet örömére magyar királlyá 
fölkeneték.

Sok foglalatosságom miatt csak egy órát szentelheték a könyv
tár és museum szemléletére, de ez az egy óra engem soha el nem 
múlható emlékezet gyönyöriben részesíte, mellyek az őrzött ritka
ságok és az őrző ritka tulajdoninak látásából kedélyemre olly édes 
erővel hatottak. A páratlan könyvlárnoknak nincs szüksége, hogy 
neve magasztaltassék; de a közönségnek szükséges az ő kedves 
nevével megbarátkoznia. Pesten a nemzeti museum nagyszerű 
diszépülete mármár vegéhez közelítvén, bennünket egy igen nyo
mós föladás kellő megfejtése sürget — az abba helyzendő roppant 
gyüjteményink szabályszerű , szaktudományos, izlehelő , csinos el
rendezése, hová egyik legértelmesb , legügyesb , leggyakorlottabb, 
legszorgalmasb rendbeszedő segédnek nagyon tiszt, tudós Maczek 
József urat hiszem és vallom. —  Boldog nemzet, melly fiait is
meri, s inindenikét, hol kell, használni tudja!

Poz so ny b an .
Alapítá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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Kevesbítsük a liáziadót.
Mióta megyéinket, a parasztság iránti könyörülés szent lelke 

megszállotta, és sorsán, mennyire körülményeik engedik, könnyitni 
magokat szilárdul elhatározák, a háziadó összege több megyéinkben 
legalább egy pár ezer p. írtai kevesedett. Miután némelly uraink 
azon pillanattól fogva, mellyben a nemesség megadóztatásáróli esz
me keletkezett, folyvást azt követelék, hogy a nemesség ne többet, 
hanem a parasztságom könnyítés végett a háziadónak csak felét 
vállalja magára; s miután hihetőleg ezen fél háziadóval, ha törvé- 
nyesittetnék, még most is igen megelégülnének, kérdés : nem intéz
kedhetnék-e minden megye külön, vagy az országos egyformaság 
szükségessége tekintetéből az egész haza úgy, hogy a mostani há
ziadó önkint felényire leolvadván s igy az adózó népen már annyira, 
mint kivántatott, könnyitve lévén, a nemességnek hozzá járulnia 
szükségtelen lenne? Nem arra czélzok azonban itt, hogy a nemes
ség adómentessége ezáltal újólag biztosittassék, hanem inkább arra, 
hogy a háziadó fizetéséhez nem járulván, a haza közhasznú czéljai- 
ra annál könnyebben s tetemesbet adózhassék.

Ha lármázó uraink a háziadó elvállalására nemességünket 
nem azért nógatják, hogy az egész házipénztárt a kormány fölvi— 
gyázásától függetlenithelvén, s aztán tetszésük szerint szaporíthat-' 
rán, magok s utódaik részére biztos fundust alapítsanak, azaz: ha 
nem üres szóval, hanem igazán s tettleg kívánnak adózó népünkön 
segitni: akkor a mostani háziadónak összegét igenis minden rend
bontás, minden zavar előidézése, a kormányzás legcsekélyebb 
megakasztása vagy nehezítése nélkül közel felényire igen könnyen 
leszállíthatjuk. Hogyan? 1} ügy, ha uraink háziadófizetés helyett 
egy kis terhecskét önkint magokra vállalnak; pedig a fönebb érin
tett aggodalmunk megszűntével bizton föltehetjük rólok, hogy ők, 
kik minden haszonlesés nélkül legtisztább lélekkel saját zsebeikből 
adózó népünk helyett adót fizetni készek voltak volna, egyszersmind 
ugyanazon adózó nép véghetetlen haszna tekintetéből egy kis ter
hecskét magokra vállalni bizonyosan nem vonakodandnak; 2) úgy, 
ha adózó népünket egy kis áldozatra kényszerítjük; pedig hisszük, 
miszerint arra könnyen rábirandjuk, ha meggyőzzük, hogy az nem 
másnak, hanem csak neki használand; 3} úgy, ha a házi pénztárral 
még szorosabban gazdálkodunk, mert bár higyjék uraink, hogy 
avval szigorúbban gazdálkodni nem lehet, mégis szorosabb fölvi- 
gyázás mellett még több ezereket meggazdálkodhatunk; végre 4) 
úgy, ha mindazon kiadásokat, mellyek szükségeseknek csak látszat
nak, de valósággal nem szükségesek, egészen megszüntetjük. Most 
csak az első pontról szólandunk, a többieket máskorra halasztván.

Miután — a közjó vagy a szükség úgy hozván magával — a 
hazának minden ember, de legkivált a nemesember, tehetsége sze
rint szolgálni tartozik: szolgáljanak a főispányok, kiket Ő Felsége 
nevez ki, mindaddig, míg főispányok, a többi urak pedig — egye
dül pénz- s levéltárnokokat, orvosokat, mérnököket, Írnokokat, biz
tosokat, várnagyokat és formaszerinti szolgálatot tevő egyéneket 
kivéve kikel közbizodalom szólít föl hivatalra, három évig a 
vármegyének, vagy mondjuk inkább a hazának, ingyen; és ezen 
egyetlen hazafiui elszánás által megyémben a háziadó legalább is 
tizenegyezer p. írtai kevesedni fog. A parancsoló törvény, hogy a

tiszlujiíás minden három évben megtörténjék, áll; tarlassék meg 
tehát szigorun, és három évnél tovább senki, hacsak önkint nem 
akar, szolgálni kénytelen ne legyen. A hivatalképes egyének száma 
nem kevesedik, hanem inkább folyvást szaporodik, s igy annyival 
kevesbbé lehetne attól tartanunk, hogy alkalmas egyének híja miatt 
egynek kétszer három évig is kellene hivataloskodma, minél bizo
nyosabb , hogy több jólelkü urak találkozandnak, kik hat évig is 
szívesen elszoigálnak, minél szigorúbban volna meghatározandó, 
hogy azok is, kik eddig fizetésért szolgáltak, ezután, ha a közönség 
bizodalma kívánja, még három évig ingyen szolgáljanak, — s végre 
minél tagadhatlanabb, hogy igen sokan, kik most hivatalviselésre 
alkalmatlanoknak tartatnak, sokkal alkalmasabbak, mint némellyek, 
kik tettleg hivataloskodnak. Ki illy csekély s rövid ideig tartó, de 
dicsősséggel, becsülettel, sőt valódi érdemkoszoruval Összekapcsolt 
szolgálatot a hazának tenni nem kész, az se hazafiságról, se háziadó
fizetésről, se végre adózónépeni könnyítésről ne szóljon, mert csak 
rósz szándokot árul el.

És csak ekkor mondhatnák ám uraim: „én a hazámnak szol
gáltam!6 Most egyikünk azt mondja: „én a királyt szolgáltam!“ 
másikunk azt állítja: „én a vármegyét szolgáltam!“ De kérdem, 
micsoda szolgálat az, melly után százszorta jobban sóvárog az em
ber,  mint lelke üdvössége után? micsoda szolgálat az, mellyet az 
ember legfőbb czél- s boldogságnak tart? micsoda szolgálat az, 
mellyet az ember csuszva-mászva, kérve, rimánkodva keres, mely- 
lyért, hogy megnyerje, egy vagy több évi fizetését embercsá- 
bitás—, itatás-, etetés—, lélekvásárlásra elvesztegetni kész?! Nekem 
ílly hivatalnokságot szolgálatnak senki ne nevezzen, hanem inkább 
mondja: „én vármegyei hivatal mellett több évig boldogultam“ s 
igazabbat szól.

És csak ekkor mondhatnák ám uraim: „alázatosan köszö
nöm a t. KK. és RR. azon bizodalmát, mellyet csekély személyem
be helyeztetni méltóztatfak!“ De micsoda nevetséget idézünk elő, 
micsoda piszkot, magunk ellen micsoda gúnyt követünk el most, 
midőn nemcsak kéréssel, rimánkodással, hanem drága pénzzel, bor
ral, pálinkával vásároljuk meg a tömeg bizodalmát, s aztán elég 
arczátlanul föllépve mondjuk: „köszönöm a bennem helyeztetett 
bizodalmát!“

És csak igy lenne, uraim, nemcsak hivatalunknak, hanem 
magunknak is becsületünk, tekintetünk; mert azon egyetlen, de 
minden emberi kebelnek legkellemesb érzést okozó körülmény, 
melly szerint az egész közönség közbizodalma, minden mellékes 
czélzás nélkül, csekély személyünkben közponlosulva, bennünket 
valamelly hivatal elvállalására mintegy erkölcsileg kényszerit- 
ne, — ez az egyetlen körülmény, mondom, parányiságunkból ki
emelné , embertársaink fölé helyezné s dicső trónra ültetné cse
kélységünket, mellyhez mindenkinek csak tisztelettel lehetne köze
lednie; ez a roppant bizodalom örörncrzettől duzzadó kebelünknek 
erőt, szilárd akaratot, kitürést nyujtandna, a bennünk helyezett bi- 
zodalomnak minél nagyobb mértékben megfelelhetni, mert a hű ke
bel annál buzgóbban törekszik a várakozásnak eleget tenni, minél 
nagyobb s drágább kincs bízatott rá ja ; ez a bizodalom mintegy 
kényszeritne bennünket saját csekély személyünket többre, mint 
szoktuk, becsülni, és minden alávalóság-, becstelenségrei vetemü-
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léstől, melly a bennünk helyezett közbizodalommal ellenkeznék, 
hathatósan visszatartóztatna! S valóban, így igen méltán s pedig 
százszor büszkébbek lehelnénk hivatalunkra mint most, midőn alig 
jöhetünk emberrel össze, a nélkül hogy lelkiismeretünk ne súgná : 
„ime, ennek gratiájából, kegyelméből vagyok, mi vagyok! nem ő 
szorult én rám, hanem én ő rája, hogy lehessek, mi vagyok!“ 
Ugyan hogy tiszteljünk őszintén olly embert, ki illy nyomom uta
kon vergődött pünkösdi királyságra? hogyan becsüljük azon hiva
talt, mellyet együgyü részeg nép pénzért s borért osztogat?

És csak igy temethetnők el mindörökre azon gyűlöletes pár
toskodást, melly még a rendek közt is minden tisztujitás alkalma
kor mutatkozni szokott; mert sem magunk nem léphetnénk föl to- 
lakodólag, sem barátainknak nem volna okuk részünkrei embercsá- 
bitásra. Csak igy közelíthetnénk legalább megyei hatóságoknál azon 
óhajtóit czélhoz, miszerint a közhivatalokat csak legalkalmasabb, 
-érdemesebb, legjobb tulajdonokkal a közbizodalmát leginkább meg
érdemlő egyének viseljék, ügyeinket vezesséksbennünket kormá
nyozzanak ; csak igy juthatnánk oda, hova hihetőleg minden jobb 
szív jutni óhajt, hogy tisztujitásaink ne egy pár nap tartsanak, ha
nem egypár óra alatt végződjenek, a tisztviselők ne tömeg álla’, 
melly a megtisztelendő!! tehetségeit, tulajdonit megbírálni nem 
képes, hanem értelmes uraink által, kik a kijelölteket minden ol
dalról ismerik, választassanak ; csak igy szüntethetnők meg mind
örökre a zajos restauratiókat, népcsábitás—, lélekvásárlás-, etetés
itatás-, rombolás-, vérengzéseket, mert a tömeg önkint hon maradna, 
vad zajongás, részegeskedés helyett szépen szokott munkájával fog- 
lalkodnék. Milly roppant erkölcsi s anyagi nyereség az egész ha
zára! És ezért nem volnának hajlandók nemes uraink egypár száz 
forintról lemondani? azon uraink, kik a haza közboldogságaért olly 

' férfiasán küzdenek, kik adózó népünk nyomoru sorsán olly nagylel
k ű ig  szánakodnak? Ha itt életfogytiglani hivataloskodásról, vagy 
hivatallal járó kenyérről volna szó, bizony igen átlátnók illy kívá
natnak nemcsak szerénytelen-, de igazságtalan-, sőt némileg ille t
lenségét is; de itt csak rövid három évi hivataloskodásról, s pedig 
— amint mondani szoktuk — csak tisztelet-,beosületbőli hivatalos
kodásról lévén szó, úgy hisszük, indítványunk annyival kevesbbé 
mondathatik igazságtalanságot lehelének , minél világosabban hivat
kozunk abban nem kötelességre, hanem uraink nagylelkűségére!

Emlékezzünk, kérem , az 1820-dik évre vissza, mikor még 
országszerte váltóban kaptuk fizetésünket; gondoljuk meg, hogy 
akkori 11,000 forintnyi fizetésünk mostani pénzben csak 2400 fi t 
tenne: s valljon azon vagy 42 nagylelkű urak, kik az adózó népeni 
könnyítést olly kitűnőig sürgetik, nem engedhetnének-e el illy cse
kélységet a szegény adózónépnek ?! Nem kívánjuk , hogy helyette 
három évig fizessék, hanem csak három nyomoru éven át engedjék 
el; mert tudjuk, miszerint más, valamit zsebből valaki helyett fizetni, 
és m ás, jó akaratból tett szolgálatért fizetést nem követelni. De 
kérdem , valljon mi jogosított föl bennünket az 1825ik év óta fize
téseinket ezüstben követelni? Ha egy pár évvel előbb ő Felsége 
az adót ezüstben nem követeli, valljon eszünkbe jut-e nekünk di
jainkat ezüstben fizettetni? Vagy talán adózó népünk már akkor 
annyira vagyonosodon, hogy a megye tisztviselőinek harmadfélszer 
akkora fizetést könnyen megadhatott? — ezt nem hiszem. De ha 
vagyonosodon, kell—e most sorsán siránkodni, szánakodni? ki tette 
a háziadói 80 ezer váltóról, 80 ezer ezüstre? talán a köznemes
ség? Isten mentsen! S ha a köznép vagyonosodon azóta, nem kel
lett-e nekünk aránylag még inkább vagyonosodnunk, s így nem 
nélkülezhetjük-e annyival inkább az ezüst fizetést?

Milly nagy bolránynak voltunk akkor is tanúi! Miután ő Fel
sége rendelete következtében az adó ezüstben kezdett szedetni,
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vagy fél év múlva, tisztviselőink a megye rendéitől azt kivánák, 
hogy az ő fizetéseik is ezüstben fizettessenek ki. S mi történt? A 
fiatalság, melly már akkor megyei gyűléseinken méhrajkint zsibon
gott — mert már többnyire magyarul folytak a tanácskozások —  
derék busz, huszonöt évig szolgált tisztviselőinket Iepiszkolta, 
becstelen önhaszon vadászással gúnyolta, s persze az ezüst díjt meg
tagadta. Vagy egy év múlva a tisztujitás napja, melly akkor még 
nem minden harmadik, hanem többszer hetedik, nyolczadik évben 
szokott csak megtartatni, bekövetkezett, és a fiatalság a uégi tiszt
viselőké’ egyig kihányta, magát megválasztatta, az ezüst dijt, mely- 
lyet előbb becstelennek vallott, maga részére kivívta s huzza még 
maiglan is. Illyésekről a nagy hősöknek nem kellene megfeled
kezni !

S valóban, ha meggondoljuk, hogy főispányaink fizetése nem 
egyébre, mint két három nagyobbszerü ebédadásra, alispányaink és 
sok helyütt még főjegyzőink dija nem másra, mint uraink többszeri 
megvendéglésére való: reméljük, nem nagy áldozatot követelünk 
tőlük, azt kívánván, hogy a pénzt a szegény adózó népnek, melly rá
szorult, engedjék inkább át, mint olly urak megvendéglésére for
dítsák, kik magok pénzéből is vendégeskedhetnek ; hisszük, hogy 
erre annyival hajlandóbbak lesznek ráállani, minél kevesebb fárad
ságba kerül a fizetést elengedni, s minél több gondot okoz, százakat 
megvendégelhetni; reméljük, uraink is annyival örömcstebb le
mondanak az illy ebédekrei igényeikről, minél szentebb czélra for- 
dittatik a pénz, s minél lealacsonyitóbb volna rájók nézve az illy 
csekélységek utáni kapkodás.

De hát fő-, albiráink s esküdteink fizetése mire való? Egy kis 
kártyázásra, egy pár tajpipára, néhány bálra és még valam ire...; 
de hiszem, a nagy hazafiak, az adózó népen olly igen szánokodó 
urak, három rövid évre a haza közboldogságaért illy szegény él
vezetről csak lemondhatnak ! Ha pedig mégis nehezen esnék nekik; 
kérjük őket, emlékezzenek meg arról, hogy más uraink, táblabi- 
ráink szintúgy gyűlésekre, törvényszékre s más exmissiókra járnak, 
valamint ők, s pedig minden fizetés nélkül; és ha még ez sem nyug
tathatná meg őket, képzeljék magokat előbbi helyzetökbe vissza, 
mellyben tisztviselők nem lévén, fizetést nem kaptak , — gondol
ják magoknak: hát ha meg nem választottak volna, volna-e fizeté
sünk? Pedig sok a kijelölt, de kevés a választott !

Lám illyenre vetemülünk, ha azt kívánják tőlünk, hogy paraszt 
helyett háziadót fizessünk! Ugyanazért csak ezt ne, s akkor inkább 
kétszeres fizetést a tisztviselőknek, de egyszersmind háromszoros 
munkásságot, háromszoros activitást is ám! — A— u J.
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T e i* bbb é s.
Magyarország átalán véve olly gazdagontermő tartomány, 

hogy nemcsak mostohább vidékeit tulajdon terméseivel kielégítheti, 
hanem külországoknak nagy mennyiségben el is adhat. A földmű
velés az újabb időkben, ha nem óriási, legalább csendes, meg
gondolt lépéseket csakugyan tett. Minélfogva Magyarország, melly 
minden haladása mellett is, még a mezei gazdaságban nagyon hátra- 
áll, természeti termékenysége által segittetve csaknem annyi gabo
nát vihet k i, mennyit a virágzó földművelést folytató s valamivel 
nagyobb kiterjedésű Poroszbirodalom. S ha mindjárt nem tagadhat
juk i s , hogy mezei gazdaságunk koránsem emelkedett még azon 
magas fokra, mellyen a lehető leggazdagabb gyümölcsözés idézte
tik elő, mégis eredményei már ollynemüek, hogy az ország éven- 
kint szép mennyiségű pénzt húz az eladott tcrmesztményekért. E 
mellett még el kell ismernünk, hogy a mezeigazdaságban megállapo
dástól vagy viszhanyatlástól épen nem tarthatunk; mivel nem is
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gondolható, sőt mondhatjuk teljes lehetetlen, hogy a földesúri s 
jobbágyi viszonyok szorosb meghatározása, a legelők elkülönzése, 
a népesség növekedése, az értelmiség átalánosb kifejlődése, a mű - 
ipar meghonosodása, a közlekedés elömozditása, a kereskedés 
emelkedése következtében — a földművelés a mindennemű gaz
dálkodás értelmesb elrendezésében, bővebb termesztésben s pénz- 
előbb jövedelmezésben ne haladjon.

De mennyire mehet szép Hunniánkban jelenleg az esztendei 
középtermés, ezt csak közelítőleg is meghatározni már bajos; olly 
bizonnyal pedig kimutatni, hogy mondhatnék: „ Enny i  s ennél egy 
marokkal sem több, sem kevesebb11 ennek lehetlenségét mindenki 
elismerendő

Azonban, kinek fiatalkorától fogva kedvencz foglalatossága 
volt, hazáját megismertető statisticai adatokat gyűjteni; kinek kö
rülményei megengedék, tiszti viszonyai pedig megkivánák, hogy 
évenkint hazáját minden irányban megjárja: az harminczöt esz
tendő alatt egy kis statisticai kincset — ha jó akarathoz valamicske 
tudomány is járu lt, taláncsak gyűjthetett. így bizony megtörtént, 
hogy végre — huszonnyolcz vármegyéből összeszedett s tizenhét 
külön évet illető —  kilenczed- s majorsági termésjegyzékeket ma
gam előtt fölhalmozva találtam. Ezek tehát azon adatok, mellyek 
körülményeinkhez képest jelenleg tán egyedül használhatók s eb
beli számolásaimnak alapul szolgáltak. Mirenézve még megjegy
zendő, hogy ezen termés-kimutatásban

1) tizenhét évi középtermés van főivé ve;
2) a fölvett tizenhét év közt van három tökéletes rósz ter

mésű ;
3) a vetésekre szükséges mennyiség már levonatott.
Jön pedig ezen föltételek mellett középszámmal egy-egy évre
a} Gab o n a t e r m é s ,  összesen96,165,800pozs.mérő. Azaz: 

r Tisztabuza. . . . 14,800,000 )
Ősz i  ) Kétszeres . . . .  8,420,000 ; 35,179,700

f R o z s .. 11,959,700 )
f  Á r p a .. 18,800,000 )

T a v a s z i  J Z a b ..  25,670,000 S 60,986,100
r Kukuricza (szemes) . 16,516,100 )

NB. Tönköly, tatárka, köles — a r ozs  közé; burgonya pe
dig — Árva, Liptó, Hont, Turócz, Trencsén, Zólyom, Sáros, 
Szepes megyékben — az á r p a  (4 : 1 p. m.) közé soroztattak. A 
többi megyékben a burgonya föl sem vétetett.

b) B o r t e r m é s  =  21,865,400 akó. Itt is tizenhét évi kö
zéptermés van fölvéve, s pedig (a hegyi borokra nézve) Buda, 
Sz. György, Villány, Vál, Neszmély, Ruszt-Sopron, Segzárd, 
Somlyó, Badacson, Eger-Visonta, Szerednye, Hegyalja (Tokaj,) 
Ménes, Magyarád, Érmellék, Versecz, Karlovicz szőlőhegyei, — 
(a kerti borokra nézve) Pest (kőbánya), Úrhida, Kecskemét, 
Csongrád, Szeged szölőkertjei (összes földterület— 224,334hold; 
bortermés = 4 ,1 4 0 ,0 0 0  akó) tizenhét évi középtermése után szá
mítva. Miből egy ötödrész borseprőie stb. itt már levonatotf.

c) S z é n a t e r m é s .  Ez tizenhét évi középtermés után szá
m ítván: 37,722,850 mázsa; ide nem értve a sarjut, mohart, bük
könyt stb. lakarmánynemüket.

Mindezekről s egyebekről bővebben s megyékenkint a 
AIII. statisticai táblázatban. Bárándy-

Győzzön, mi jobb!
A pesti reform, főiskola iránt Századunk 1841-dik e. 32-dik 

számában igénytelen nézetemet elmondám. „Szózatom“ tudtomia 
első vala e nemben, s gyengébb, minthogy viszhangra talált volna.

De nem sokára egy nemes megye tanácskozási termében, később 
az időszaki sajtó utján, alaposabban, részletesebben s hatályosab
ban kifejtetvén az eszme, ma már számos híveket számlál, s keb
lemben megszilárditá a hitet, mikép szózatom mégis „a maga ide
jén“ volt.

Most, midőn e tárgyban a mélyen tisztelt választmány ismét 
egy derék felszólítást tett közzé, ismét szót emelek, hadd „győzzön, 
mi jobb“. S most már az előbbi czikkem jegybetüi miatt, egy igen 
tisztelt egyénre hárított gyanú eltávolításáért, de szándokom tisz
taságának érzetében i s , nyílt homlokkal lépek föl.

Ha az iskolák emelésének czélját, elvontan minden mellékes 
nézetektől, átalános elvből tekintjük, csak ezen egyetlen vélemény 
fog hangzani: „emeltessenek a hazában mindenütt.“ De ha azon 
kérdés tétetik: „emeltessék-e ott,hol már van, és emeltessék-e olly 
iskola, mclly a vallásbeli szakadások miatt olly sokat szenvedett 
édes hazánkfiait a testvéri szeretet s bizodalom olly rég óhajtott 
örömünnepétől távolabb ejti ? emeltessék-e olly iskola, mellynek falai 
közé hazánk egyik törvényes vallásának fiai saját kezökke! temetik 
be azon drága reményt, melly a közös haza nevelő-intézeteinek 
jótéteményeiben örvendetes valósulással kínálkozik? úgy hiszem, 
e kérdésekre tagadó választ kell adnunk. — És már valósággal 
halljuk a választ, a közvélemény óriás válaszát, mellyet egy rész
ben kimagyarázhatunk onnét is, hogy a pesti ref. főiskolára eddig- 
elő aláirtt somma nem „már is“, mint a mélyen tisztelt választmány 
mondja, hanem „még csak“, mint vélem én, 51,952 fr. pp. vagyis 
két év alatt csak ötödrészét teszi az egész szükséges özvegnek. 
Két év nem csekélység, s tudjuk s fájdalommal kell mondanunk, 
mikép hazánkfiainak keblében, valamint hirtelen gerjed a melegség 
legmagasb fokára a buzgóság, úgy hirtelen is alá száll a részvétlen
ség fagypontjához. Nálunk valamelly uj eszme vagy terv kivitelére 
nézve, két évnél többet alig lehet gazdagon termőnek nevezni, 
a többiek a nemes kebel legszentebb felszólításai, mint a jótékony 
napnak folyvást érlelő melege után i s , többnyire soványak ma
radnak. Én tehát e mennyiséget tagadó válasznak tartom, mert 
nem hihetem, hogy találkozhatnék e hazában csak egyetlen ember 
i s , bármelly vallás hive legyen, ki a nevelés szent czéljának elő
mozdításától csekély áldozatát—  vagyis inkább legszentebb polgári 
kötelességének teljesítését csak egy pillanatig is elvonni képes le
hetne, mihelyest az illy iskola felállításának hasznáról és szükségé
ről lelkében meggyőződött. S mivel sokan vannak, kik az áldozok 
sorában nem jelennek meg, hinnen kell, mikép mindezek akaratján 
erőt vön azon féltékenység, melly a protestánsoknak a catholicu- 
sokkali rokonulás forró óhajtásából fogamzott.

E baj, legyen bár hit vagy előítélet, naponkint tovább terje
dez. És azt a mélyen tisztelt választmány ismételt felszólítása nem 
oszlatja, sőt neveli annyira, hogy a magyar egyetem mellett buzga
lommal s ügyszeretettel szólani kívánónak épen e felszólításban 
kell keresnie állításainak legerősb védokait. így szól többek közt a 
tisztelt választmány: „Legyen ez intézet zálogjel, hogy a protestáns 
magyar a nemzetélet közép tüzpontjából parlagi térre kiszorítva 
nincs, s mintegy külvárosi darabosságra kárhoztatva már többé 
nem lehet.'1 — Igen! ez milliók keblének legforróbb óhajtása, s épen 
ezért testvéri szeretettel akarják, hogy protestáns nevendékeink a 
nemzetélet közép tüzpontjának nevelési középtüzpontjában, a királyi 
egyetemben, nemzetünk legdrágább kincséből osztályrészt vegye
nek a catholicusokkal, s a külvárosi darabosságot elhagyva, ezekkel 
karöltve juthassanak a civilisatio fővárosába. Hiszen, az Isten szent 
nevéért! a magyar egyetem sem ellensége a főváros magyarosodá
sának , itt is megtermi édes gyümölcsét Felséges Uralkodónk nem
zetiségünk iránti magas kegyelme, a catholikus néphez sem férkez-
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hetik a felekezetesség szűkkeblű érzete, hanem az emberben a 
testvért szereti, bármi templomban imádja az emberi nem közös is
tenét. S épen e testvéri szeretet karjaiba hívja rokonait, s meg
osztani kívánja vele igaz joggal birt vagyonát. De fájdalom! a test
vér elfordul, nem fogadja el a testvéri ajánlatot, s midőn a két ki
sebb testvér egyesülési frigyre lépni akar, az első szülöttet kita
gadják, vele még a haza főneveié intézetében sem kívánnak egye
sülni. Igen ők nem akarják, hogy a magyar királyi egyetem a fe
lekezetesség eltávoztának s az egyetértés megérkeztének zálog
jele legyen. S ámbár a vakbuzgóság ideje lejárt, s ember embertől, 
honfi honfitól valláskülönbség miatt, testvéri jobbját nem tagadja 
meg, de a keresztény buzgóság azon ideje még meg nem érkezett, 
mellyben ember embertől, honfi honfitól valláskülönbség miatt, test
véri jobbot elfogadni kész lenne, még a testvéri szeretet, mellyen 
egy szebb jövendőnek reménye fenekük, nem képes megszerezni 
magának azon szent hitet, hogy a sokat hányatott hon nem érzendi 
ezentúl a szakadozás átokostorát.

Pedig a felszólításban a protestáns két testvérfelekezet egye
sülésének eszméjéről ihletés magasztaltsággal mondatik, miképen 
ez, magyarországi protestantismusnak, mint régi vágyát teljesitendi, 
úgy jövendője épületének kőszirt alapul szolgálhatand.“ Hozzám, 
hi minden egyesülésnek legbuzgóbb hive vagyok, s ki jelenleg is 
az egyesülés érdekében szólok, épen nem illenék, pillanatig is 
kétkedni, hogy e nemes vágy és remény teljesedni fog. De épen 
mivel ezen nem kétkedem, s mivel ezen egyesülést lehetőnek tar
tom, nem vagyok képes érteni s fölfogni, miért ne lehetne, ha val
lási elvekre nézve nem is, legalább a polgári nevelés egyenlőségére 
nézve, három vallásnak egyesülni, s ha amaz előbbi egyesülés olly 
igen kívánatos, miért nem ez is? S ha régi volt az egyesülés 
vágya, miért történt szakadás? és ha három szakadás történt, 
miért nem régi a vágy ismét, mind a három összeforrasztását esz
közölni ? hiszen az egyesülés annál szentebb s magasztosb, mi
nél több híveket számlál. Kérdések, mellyekre a felelet minden
kinél kész, de kimondani nehéz, s nem lehet. Továbbá: mi a 
Protestantismus jövendőjének épülete, mit kőszirtre alapitni kel
lene ? Én azt hiszem, a Protestantismus eddigelö sem volt homokra 
vagy jégre építve. A haza szent törvényei, minden kőszirtnél erő
sebben védik azt. Jogai biztositvák. Hogy minden jogokkal nem 
bir, annak az idő oka, s ha bírni nem fog, azt saját hívei okozand- 
já k , kik a nekik ajánlott jogokat elfogadni nem akarják, s szüntelen 
csak a nemajánlottakat és soha meg nem nyerhetőket követelik. — 
Csak egy kőszirt van tehát, mellyen minden vallás épületének áll
nia kell, neve: s z e r e t e t .

A mélyen tisztelt választmány erősen hiszi, hogy e név „pesti 
protestáns főiskola“ erősebb meggyőződést képes gerjeszteni a hon
polgáraiba az ügy előmozdítására, mint az ékes szó minden özöne. 
Ha ez igy van, miért kellett olly buzgó és olly ékes felszólítást 
közzé tenni? S ha ez igy van, örülhet a tisztelt választmány, mert 
ritka ügy szeretettel irt szava s igen tisztes neve kevés idő, talán 
már két év alatt is , az egész pénzöszveget egybevarázslandja, s a 
protestáns főiskola néhány év alatt állni fog. De ha ez nem igy 
van, s nem igy lesz, legyen meggyőződve, miszerint a pesti egye
tem közössé tétele, a testvéri szeretet s nevelési egyenlőség iránt 
emelkedett szavak több viszhangra találtak a honpolgárok keblé
ben, mint a protestáns főiskolának nevezete. —  És ekkor győzni 
fog, mi jobb. —

A mi egyébiránt a már begyült sommát illeti, nem hihetem, 
hogy találkozhatnék ember, ki szivének nemes áldozatát, az oltárról, 
hová létévé, akár változott név, akár változott vélemények miatt 
visszavonni képes lenne, valamint azt sem hiszem, hogy ha e vál
tozott név csakugyan erős meggyőződésre változtatá sokak vona

kodását az ügy előmozdítására nézve —  ezen uj meggyőződés hí
vei képesek lennének részvétlenül maradni az emberiség ezen 
magas érdeke iránt. —  Tetteik után ismerendjük őket.

Helyesen gyanítja a tisztelt választmány, hogy „lehetnek, kik 
a pesti prot. főiskolára nem azon rokonszenvvel gondolnak, minőt 
minden honpolgár keblében tenyészni óhajtanánk“ , mert illyenek 
számosak és számok több millió. —  Értsük egymást. — Mit sze
retünk — azt féltjük. — Ezen számosak szeretik e gondolatot: 
bár „ha hit nem is, legalább remény és szeretet csatolna össze 
mindnyájunkat — Yajha az egymástóli idegenség dermesztő fagyát 
a nevelés jótékony napmelege feloszlatná — vajha megszűnnénk 
közös hazánkban idegenekül tekinteni egymást csak azért, mert 
közös istenünket külön házakban, külön nyelven és módon imádjuk 
—  vajha a közös hazának édesanyai gondoskodása a közös intéze
tek malasztiban egyiránt terjedne ránk,  hogy háboritlanul imádnók 
istenünket, szivünk melegével szeretnők édes hazánkat, koronás 
fejedelmünket, alkotmányunkat, szivünkhöz szorithatnók ember
társainkat, méltánylanók a polgári erényt, tudományt, haladhatnánk 
más nemzetek példájára a miveltség s polgárosodás tökélye felé — 
vajha a gyanú és félreértés éjjelét a felebaráti igazság fénysu- 
gára egyszer valahára eloszlatná.“ — E számosak mondom szeretik 
e gondolatokat, s épen ezért féltik, kiknek jelszava: „szeress“ és 
rettegnek e szótól: „gyűlölj.“ — S ha e féltés a protestáns főis
kola miatt feltámad és szavakban nyilatkozik, legyenek e szavak, 
mint meggyőződés és lélek igéje, a lelki szabadság barátai által 
szívesen fogadva.

Igaz az is „hogy a magyarországi protestánsoknak nincs be
csesebb kincsök , mint ama tövényesitett jog, miszerint iskoláikat 
önmagok rendezik és kormányozzák — s ezen megbecsülhetlen 
jogot a magyarországi protestantismus cserébe semmi engedélyért 
nem adhatja“ ; de a jogok s elvek csak virágok a nemzet életfáján, 
gyümölcsei a valódi jóllét, köz haszon, kivihetőség, miket, ha az idő 
meg nem érlelhet, a virágok önkint elsárgulnak — s lehulnak, s 
méltók hogy lehuljanak. Az önkormányzás szép eszme, de alkot
mányos hazában, hol többféle vallás, nyelv, szokások, institutiók 
honolnak, gyakran káros és veszélyes lehet, azért az illy jognak 
egy loyalis felsőbbség — mellynek magunk is kiegészítő része 
vagyunk — kormánya alá adatása márcsak az uralkodni kellő pol
gári elvek egyenlősége s öszhangzása tekintetéből is több hasznot 
hoz, mint az önkormányzás olly igen változékony természete. El
múltak az idők, hol a vallási forradalom emberei azt hivék, hogy a 
felsőbbség csak önvallásának ügyeire nézve tudhat s akarhat igaz
ságos lenni. Ma már rémképeket ne csináljunk magunknak. Hiány 
nélkül nincs emberi intézet, a pesti egyetemnek is vannak számos 
hiányai, de ki kezeskedik, valljon a királyi egyetemet az önkor
mányzás nem döntötte volna-e eddigelö már veszélybe, midőn el
lenben most ez is szebb jövendőnek néz elébe, mert azon fejede
lem , ki legújabban a népnevelés és ezáltal nemzetiségünk ügyében 
atyai kegyelmének fényes példáját adá, azon kormányférfiak, kik a 
nemzet teljes bizalmát és szeretetét bírják, bizonyosan a szükséges 
javítások megtételét ellenezni nem fogják, és egyetemünk nemcsak 
anyagi, hanem szellemi kincseiben is méltó leszen nevére. Illy vi
szonyok és remények között az önrendezési s kormányzási jogot, 
az egyesek és hazánk boldogsága magas eszméjéért cserébe adni, 
úgy hiszem csak nyereség volna. Mi magát a protestáns vallás el
veit illeti, ezekre az önkormányzás joga ezentúl is fenmaradhalna. 
És ennél többet kívánni nem lehet, mert polgári tekintetben min
den embernek, kit a magyar föld táplál, csak azon vallást kell kö
vetnie , mellynek ágazatai alkotmányunk könyvében megirvák, pol
gári felekezetnek vagy polgári protestantismusnak honunkban lé
teznie nem szabad. Itt mindnyájan polgári catholicusok vagyunk, s 
dogmáink egyek. Ezen önkormányzás-jogról igy lemondani, nem 
lesz felettébb nagy áldozat, mert annak valamelly ritka , különös 
és vonzó példáit és eredményit a protestantismus magyar hazánk
ban felmutatni nem tudja.

Azonban győzzön, mi jobb! —  Sz.-Fejérvár febr. 28. 1843.

Detrich Zsigmondi,
ügyvéd’

P o z s o n y b a n .

Alapítá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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A királyhegy Pozsonyban* *)
Széni, hova lépsz, a hely.

K a z i n c z y  F e r e n c a.

Tek. tudós Balius Pál Pozsony városi tanácsbeli ur „Pressburg 
und seine Umgebungen“ czim alatt 1823. közre bocsátott munkája 
78. oldalán a pozsonyi királyhcgyről röviden Írja: „Der  Kö n i g s 
b e r g .  Uiber 200 Jahre lang stand derselbe auf der nämlichen 
Stelle, wo sich gegenwärtig das Kornmagazin befindet, und wurde 
im Jahre 1775 unmittelbar am Ufer der Donau erbaut. Sein Bau 
soll 39,999 Í1. gekostet haben.“

„Magyarországnak mostani állapotja statistikai és geographiai 
tekintetben“ czimü munkának Pesten 1837. kijött II. köt. 508dik 
oldalán az érintett királyhegyről e rövid emlékiratot olvashatni: 
„A k i r á l y  h a l ma  a Duna-hid mellett azért érdemei említést: 
mert koronázáskor erre szokott fellovagolni a király, s itt teszi 
meg kardjával a 4 vágást, a világ 4 részei felé annak jelentéséül: 
hogy az országot védelmezni eltökélt szándéka, akár honnan jöjjön 
a veszedelem.“

Az óvilág két remek nemzete s az újvilág mindazon népei, 
mellyek a műveltség tetőpontja felé sietnek, kellő figyelemben, 
méltó tiszteletben tartották és tartják országos érdekkoszoruzta he
lyeiket. Istentől ezred óta csodálatosan kegyelt nemzet, a magyar, 
mellvnek jelenében annyi dicső remény fejük, nem fog e a csinosult 
népekkel minden jó, szép és nagyban örömmel versenyezni?

A szendén emelkedő királyhegyet a dunai balparttól csak egy 
szekérút választván el, az gyönyörű fekvésével a Dunán fel s alá 
hajózóknak igen kellemes látványi élvezetet nyújt. A szent hely 
kitkit a magyar nemzet legragyogóbb, leghatályosb, legüdvösb ün
nepére emlékeztetni képes. Valóban a magyar polgári életében 
nincs és nem is lehet kedvesb emlékezet annál, mint a nyolcz szá
zados alkotmány vallásosság szentesítette ünnepélyes biztosítására, s 
a soha meg nem szegett alattvalói hűségre emlékezés. E rendület
len ragaszkodás Hunniát Europa állományszövetségében legelső 
erényfokra helyzi, s a folséges uralkodó-ház és nemzet közös ál
landósága, szerencséje, virágzata, nyugalmáért örökre kezeskedik.

Immost e kérdést akarom megfejteni: „Az alkotmányos nem
zeti életre nézve olly nevezetes hely, a királyhegy iránt minő köz 
vagy magán-részvétel tanusittatik a koronázás idején kívül“?

Mit én hazafilag igényiek, az aestheticai részvételt, nemes 
buzgalmat, rendőrségi vigyáztatást föltételez, és erre nézve a kö
zönség mindeddig annyit tön, mint semmit.

Hogy egyesek találkoztak, kik a királyhegy körül mulattokban 
annak minden tekintetbeni tiszteletben tartásáról, sőt őriztetéséről 
is hőkeblüleg gondolkodtak, azt htszem, és magamról tudom is: 
mert már sokakkal beszéltem e tárgyról. De a beszéd csak szó, s 
a szó nem tény.

Ki nem annyira beszélni mint inkább cselekedni szeret, a 
pozsonyi kir. sóhivatal pénztárnoka**), tek. Poppel Imre ur, mi
helyt 1834. dec. közepén az irt városbani kir. sóhivatalnál ellen- 
őrségét elkezdé, legott a nemzeti ügyet férfiasán fölfogá s elméjé
ben higgadt hazafisággal forgatá, mikint magasítsa a királyhegy kör
nyezetét tetemes részében a tisztaság és kellem virányává.

Mit ő akkor éretten gondolt s szivében nemesen táplált, ahhoz 
1836. kikeletkor tettlegesen hozzáfogatott, és a királyhegy keletéj— 
szaki s nyugatdéli környékoldalait nemzeti hármas színre föstett 
verőczékkel körülvétetvén, válogatott virágszálak és rózsabokrok-

* ) Ponori Thewrewk József „Utazás-naplójából.“
* * )  Perceptor, Einnehmer, régen Versilberer.

kai beültctteté. S mivel azon év nedves vala, az ültetvények buján 
nőttek és illatot és díszt árasztottak el ott, hol előbb naplopóktul 
lehevert gyom és szemét létezett.

Poppel ur buzgósága koránsem volt az első érzelem köDnyü 
fellobbanása, s igy hamar tiinő szalmatüz, mellyhez hasonló esét 
honunkban, fájdalom, ezernyi van; hanem derekasan öregbedő, 
szilárd elven alapult iparkodás: miszerint o ama két oldalt, mellyek 
a városfelőli részen fekszenek, bájos virágkertté s évről évre gyö- 
nyörlehelőbbé, illatözönlőbbé varázslá, s általa kivált a vasúton já
róknak édes elragadtatást cszközle.

Honszeretet-sugalta s gyöngédség-vezette kelmém kényes 
bánást kívánván , nem a gáncs szesze , hanem a részrehajlatlan fi- 
gyelemlélek mondatja velem: hogy a fönidézett stafistica s geo- 
graphia szerzője, kinek mind neve mind elméje Fényes, Poppelünk 
virágkerteit a királyhegy körül nem említi; és ezt k i r á l y h a l — 
m á n a k hibásan nevezi.

Kinek jellemét ismerem , Poppel úrról állíthatom, hogy hirte
len nem bírná megmondani, mennyibe lelt legyen hét év óta a 
királyhegy két oldalának szépilő kezelése; mert ő a honosi tényék
nél a költségek számitását szükségesnek nem tartja. Es mivel 
ő illy feddhetlen—lelkületű, én sem akarom azok mibenlétét für“  
készni.

A királyhegy dunafelöü környékoldala legérdekesb mind ter
mészeti fekvésére nézve, mert keletdélnek nyúlik; mind pedig azért, 
mert a Dunán fel s alá siiriin úszó gőzösökön találtató utasok legin
kább azt szemlélhetik. És im ez alegkecsesb viránynak természet
től alkotott részlet most csupa undokságok fészke ; mert ott nyarat
szaka, sőt az első fii zsendülete után mindjárt, dologkerülö, hitvány, 
ronda teremtmények heverészve, a becses időt lopják, kik miatt a 
lánczra fűzött kőoszlopok is lerombolva hevernek.

Mi még több! a királyhegy harmadik oldala mintegy rendsze
resen is rongáltatik az előtte levő gőzhajózási rakodó miatt. Ugyanis 
valahányszor gőzös indul vagy jön , és az utazók be-vagy kiszáll
nak , a Dunaparthoz tódult bámész néptömeg izmosb csapatjai a 
nevezett oldalt egészen ellepik és rajta mindent rontanak, mi az ott 
heverészni szokott henyéktől még le nem romboltaték. De tegyük 
föl, hogy a most jellemzett kandi sokaságban nem egy tömeg, ha
nem csak parányi meggondolás , illedelem és józanság ébredezvén, 
az oda többé nem mászkálgatna, honnan jogszerüleg is eltiltatha- 
t ik: mégis, mivel a gőzösök járása egész ideje alatt a rakodó s 
királyhegy közti keskeny tér még szőkébbé lesz az ott naponta föl— 
torlasztott portékák, fa és kőszén miatt; a legnagyobb vigyázat 
mellett sem lehet a kerítésseli erőszakos érintkezést és igy a hor
padás és bomlásnak indult oldal közvetlen rontását kikerülni, hol az 
elporlott kőszén szélhordotta korma a romokat és tájt feketére má
zolja: de felül a sorvadás hézagjait betakarni nem bírja, mellyek 
miatt az alapjánál meggyöngitett kőfalt nem-késő roskadás, hir
telen dülés fenyegeti. És ez okvetetlen megtörténendik, ha a kér
déses oldal időközi rakhelyül is használtatik.

Itt, valóban itt van az ideje, hogy az egy híján negyvenezer 
forintba került királyhegy egész környezetével együtt az előadott 
véletlen és rendszeresített kártételek és bemocskitásoklul, sőt az 
elmellőzütt szennyezések és rontásoktul is végkép megszabadítja^ 
sék. Lélekben látom a mindenfelé derülő közérzés egén a magasult 
műveltség erőteljes sugárit lobogni, mellyek kitkit a nagyszerű 
nemzeti ünnepekre híven emlékeztető helyek iránti őszinte, buzgó 
tiszteletre gyulasztanak!

Poppel ur nem egyszer clmélkedék arról, mi jó, mi hasznos, 
mi szükséges volna a királyhegy harmadik oldalát is körűlverő- 
ezéztetni, s olly kellcmdnssá tenni, miilyenné azt a kerti művé
szet tehetné: de az annak irányában helyzeti gőzhajózási rakodó 
mind ez óráig gátolja hondicsőitő gondolata kivitelét.

Kénytelenek vagyunk tehát a haza egyetem e előtt felszólam -
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lani, s a királyhegy jövője iránti meleg érzetinket a hely méltósága 
érdekében a rövidség és igazság ikerhangján következőkben nyil- 
vánitui:

1) Mostani helyén a gőzhajózási rakodót meg kell szüntetni, 
annyival is inkább, mivel arra nézve lejebb , teszem, a kir. sóházi 
tiszti-lak és Jurenákféle épület irányában a Duna partja mind tágas
sága, mind domborúsága, mind pedig a ki- s beszállási és szállítási 
kényelem és bátorság tekintetéből sokkal czélszerübb és alkalmasb, 
sőt ott a megkivántató vízmélység is igen ajánlatos.

Ki továbbá a királyhegy fekvése által kitűzött aestheticai fő- 
czélt, a nagyszerű hatályt, teljesen érezni képes, magának tol
mács nélkül megmagyarázza, hogy az egyszerűség törvénye min
dent eltávozlatni parancsol, mi annak önálló kilátását bármi mó
don csorbítja. Ennél fogva a magas árboczok, duzzadt vitorlák, 
szélnek eresztett lobogókkal ellátott gőzösök a királyhegy ellenében 
ki nem köthetnek, a nélkül hogy azt a Dunára mosolygó regényes
ségétől meg ne fosszák és aestheticai fönségére homályt ne ves
senek.

2) A szépmüvészetek örök szabályai daczára is rendszeresí
tett bántalomkőnek, a gőzhajózási rakodónak tovább gördítése 
után a királyhegy nagyon megrepedezett kőfalait, oszlopait, kerí
téseit és részeit mindenütt ki kell pótolni, meg kell ujítni.

3 ) A királyhegy harmadik kopasz, sőt gödrös oldalát is fel
töltése s kiegészítése után verőczékkel körül kell vétetni s virág- 
kellemekkel beültetni.

4) A királyhegy három följárását tisztességes, czélszerü ka
pukkal el kell látni és zárni, hogy ott a kiszedett hajóhíd gerendái 
bekeletfől kikeletig ne tartathassanak; hogy ott holmi bolhás 
szalmazsákok kény, kedv szerint ki ne ürítgettethessenek; hogy 
ott végre semmi ollyas ne történhessék, mit az illedelmes toll ki 
nem irhát.

5) Mindenik kapu homlokán nagy betűkkel e tartalGmdus 
szavak álljanak :

„SZENT, HOVA LÉPSZ, A’ HELY.0 
és mind a kapuk mind pedig az egész kerítés nemzeti hármas szin- 
re föstessék ; s azokat külön Magyarország czimere is ékesítse.

6) A királyhegy kelet és nyugat, dél és éjszak felé éber 
symbolum gyanánt négy nagy lámpával elláttassék, mellyekben 
minden éjjel kifogáson kívül világ égjen.

7) Nemcsak maga a királyhegy, hanem az azt övedző egész 
környék mindennemű gaz és szemét és ocsmányságtól örökre 
mentté tétessék. Mit azonban pontos és kemény rendőrségi fenyí
ték,  nem pedig az által sikeríthetni, hogy ott valamelly hosszú 
póznára fölszegzett tábláni szeméttilalom álljon; mert a mindennapi 
tapasztalat szerint maga a tilfa is körül szokott undokíttatni.

De egyébiránt is Horácz aestheticai fanja szerint: „sit quod 
vis simplex duntaxat et unum :“ az egység józan törvénye szorosan 
tiltja mindazon magasra nyúlt mellékjelek fölállítását, mellyek a 
szemet a főtárgytól, a királyhegytől, bármi futólag magukra von
hatják.

8) Hogy a kijelentett tisztaság életbe hozathassák, kellőn 
fentartathassék és minden kár pontosan eltávolíttathassák, éjjel 
nappal őrködjék a királyhegy körül külön oda rendelt biztos őr.

9) Nem a játszi költők háromszor három Camoenája, hanem 
a valódi hazafiság tisztes Musája mondogatta tervem kilenczedik 
pontja ezeket foglalja magában:

Vállalkozzanak széles Hunnia nagyszivü s a hímzés művésze
tében jártas lányai közül, kik Budán a királyi várban őriztetett 
országos zászlóinkat legfelsőbb engedelem mellett hiven lemásol
ván , egy-egy példányban újakat remekeljenek, magyar fölülíratok- 
kal ellátandókat és a pozsonyi székesegyházban biztos felügyelet 
alatt tartandókat.

S miután a királyhegy forrón óhajtott épségébe, tisztaságába, 
méltósáaába, fényébe állandóan helyezteték, ott az uralkodó Feje
delem 0 Fölsége dicsőséges megkoronáztatása emléknapját isteni 
tisztelettel buzgón összekötött magyar nemzeti ünnepéllyel minden 
évben meg kell ülni: egy a szónoklati művészet szabályi szerint 
remekelt magyar beszédet tartatván és közrebocsáttatván, mellyben 
mint tiszta tükörben, a dicsőséggel országló Felség atyai kormánya 
alatt Hunnia szellemi, erkölcsi s anyagi jólétére s különösen a ma
gyar nyelv és nemzetiségre nézve történteket szív-  és lélekható 
enyhülettel látni lehessen.

Ott, olt a lobogó országos zászlók szentelt árnyékában fogadja 
az áhitatos tömérdek hallgatóság egész Hunnia nevében és képé
ben a szent fogadást: hogy mi mindnyájan, a bennünket szerető 
koronás Urunknak hazánk védelmére szentül eltökélt szándokát 
alattvalói örök hűséggel viszonozván, Öt, a szeretve tiszteltet, akár 
kelet és nyugat, akár dél és éjszak felől jövő ellenitől, mint dicső 
emlékezetű 11. Mária alatt vitézkedett magyar nemzet ivadéki, éle
tünk és vérünkkel híven megótalmazzuk.

S a szent megadás és gyermekded bizodalom mennyei lángja
itól körülsugárzott áhitatos gyülekezet Kisfaludy Sándorunk kedé
lyes sorait buzgón énekelje:

„Tartsd meg , Isten , nemzetünket t 
K irályunkat, törvényünket 

Boldog eg y e sség éb en ,
E rejéb en , fényében.“

Hogy pedig a nemzeti magas ünnepély necsak az élemedette- 
ket ragadozza, hanem a zsenge ifjúság szivét a legmagasztosb jövő
re képezze, a nemzet érdekében fekünnék, a nagy nap üdvteli 
megujultával Pozsonyban mind a katholikusok, mind az evangéliku
sok, mind a héberek iskoláiban a magyar nyelvben legkitűnőbben 
előment hat idegenajku fi- és lánytanulót egyegy ugyanazon esz
tendőben vert körmöczi arannyal és nyilvánosan megajándékozni: 
nem különben a mondott tanodákban kélkét körmöczi arannyal 
megjutalmazni egyegy tanuló ifjat, ki a fündicsért nemzeti ünnepre 
kirekesztőig magyar nyelven a legjobb versezetet szerzé.

Az előterjesztettek szerint elérhetnők az égedelemmel várt 
közörömet, miszerint ha külföldiek Bécs felől a Dunán vagy szára- 
razon hazánkat meglátogatván, Pozsony, sőt az egész ország szent 
helyét ezentúl diszfényében szemlélhetendenék, rólunk magokkal 
azon üdvös meggyőződést viendenék, hogy a hü magyarok nemcsak 
kebleik mélyében érzik, hanem külső jelekkel is bizonyítják, hogy 
tisztelik, mi tiszteletet érdemel. És lehet-e ennél szebb közvéle
mény, mi nemzetünkről külhonban elterjedhet?

Mi sokaknál lehetlenség nevet hord, kik tudnillik magokat 
a hazai vállalatok alól minden áron kivonni szeretik, a javasla
tom kiviteléhez megkivántató költség előteremtéséről kell kévés
sé szólanom.

Poppel ur gyakorlott izlete, férfias ügyessége, szünhetlen buz
galma által a királyhegy tisztába s rendbehozatalára nézve legnyo- 
madékosb szolgálatot tehetne. S ugyan ö csüggedhetlen hazafiui 
fáradalma egész erejével a királyhegy tar oldalát is édenné vál
toztatná.

F] szerint mindenek előtt kívánatos volna egy igénytelen, tény- 
erős választmány összeállása, melly Poppel úrral egyetértőleg mű
ködni, az egész tervet körülményesen kidolgozni, a felsőbb helye
ken a szükséges engedelmet megnyerni s a közönséget Jelkesitni 
gyönyörének ismerje.

A fönebbiekből világos lévén, hogy egy önkényt vállalkozott 
melegkeblű honpolgár a királyhegy szépítésére annyit áldozott és 
még többet is áldozni kész, ki kétkedhetik észszerüleg a nagy kö
zönség készsége felől, ha az az üdvhozó tárgyról kimeiitőleg, lel
kesen értesittetik ? Ezért a közelgető országgyűlés elején tüstint 
egy aláírási ivet kell a mesterileg előadandó fenforgó czélra meg- 
inditni s a dolog bizonyosan menni fog: mert minden hongyülési 
tag érzendi, hogy most, midőn nálunk a politizálás ragállyá vált, 
egyik alapos politikai óvószerünk lehet: „az országos szent helyek 
élénk tiszteletben tartása.“

A d ó *
I.

Általános a panasz, hogy korunk ifjai az idősbek átellenében 
bizonyos túlnyomó hatalmat akarnak gyakorolni, miszerint nemcsak 
napi eszméink és korunk szőnyegkérdései discussióiban kivált
ságot óhajtanak űzni, hanem ezt gyakran a legnagyobb szerényte
lenséggel is cselekszik. S ámbár bizonyos, hogy a felébredt nem
zet kebelében a serdülő kor is figyelmessé lelt közérdekű tárgyaink 
iránt, mint ezt naponkint számtalan jó és rósz példák szembetünő- 
leg bizonyítják, nem akarom azonban vitatni, igaz-e vagy mennyi
ben igaz és mennyiben nagyított az ó időkhöz ragaszkodó koros
bak emlékezetének csalódása által a fenebbi vád. De mielőtt czik- 
kem feliratának csak érintésébe is bocsátkoznám, szükségesnek
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tartom, hogy csekély „én“-emről egy kevés védelmi szóra fakad
jak. Meg vagyok győződve, hogy vannak kérdések, mellyek 
fejtegetése részint gyöngédségük, részint nagyszerűségük és bo- 
nyolódotlságuk miatt nemcsak sokoldalú tanulmányt, nemcsak szá
mos évek folyama által érlelt tapasztalást és bizonyos practicus al
kalmazási ügyességet, hanem egyszersmind hidegvérüséget, józan 
megfontolást, és — mi mindennél több •— férfias, szilárd jellemet 
is igényelnek. Hlyen kérdésnek tartván azt i s , mellyröl nehány 
szerény észrevételemet tenni szándékozom, ki tagadhatja már, hogy 
e tárgyról i s , kivált miután mind journalistikánk terén, mind a tör
vényhatóságok vitatkozásai szőnyegén róla honi inlelligentiánk leg
kitűnőbb bajnokai nyilatkoztak, csak igen gyöngéden kell bánni és 
felőle minden hozzám hasonló ujoncznak csak félénken és tartóz
kodva nyilatkozni. De mivel ugyan e kérdés egyszersmind ollyan, 
hogy tőle nem egyes személyek, nem kisebb testületek, hanem egy 
egész nemzet, a nagy európai család egyik ifjú erővel növekedő 
tagjának változása függ: minden avatlanságom mellett is bátorko
dom — bízván részint az olvasó közönség azon méltányosságába, 
mellyhez képest nemcsak a tettet, hanem a szándékot is tudja és 
akarja elismerni, részint halhatlan Kazinczynk mondásának igazsá
gában, melly szerint „ki várakat épit, a legapróbb szegnek tudja, 
mi haszna vagyon“ — igénytelen szavamat ez életkérdés körül fel
emelni. Annál nehezebb pedig feladatom, mivel böngésző lévén, 
némelly eszméket csak hosszasb e tárgyróli olvasásból merítettem, 
következőleg e soraimban talán ollyasokat is lalálandok említeni, 
mik már máskor s — mi igen könnyen hihető —  sokkal világosab
ban, sokkal több mélységgel és tárgyismérettel hozattak elő. Hogy 
ha mégis jegyzeteimet egészen üreseknek és alapnélkülieknek tar
taná a szerkesztő ur, kérem tüntesse ki irántam azon szívességet 
és zárja ez irkámat, mielőtt a betűszedő kezeibe kerülne, ama nagy 
kosárba, melly a szerkesztő-hivatal egyik zugában áll, és mellyben 
olly sok szellemi embrió kibontakozása előtt szülemlendésénél sok
kal dicsőségesebb halálát találja. Ennyi a bevezetés. Most a do
logra.

Nem kezdem oskolás penész modorban értekezésemet ab ovo, 
mit némelly jó urak rendszernek csúfolnak, mi szerint hosszasan 
bizonyítgatnám, hogy az adó minden rendezett állományban, sőt 
ennél sokkal csekélyebb társulatban és egyesületben is elkerülhet- 
lenül szükséges, mikint eredeti, mi czélja? s tudja Isten mit nem 
mondana még róla nem egy „nagy tudományú“ oktató ur. Mire 
nézve minden előzmények és előismeretek mellőzésével, azonnal a 
dologba vágok, s mindenek előtt bármilly nemű statusadónak fő, a 
természettől kölcsönözött, s ezért örök és változhallan jogai által 
szentesített elveit számítom elő. —  Midőn pedig adóiul van szó. 
okvetetlenül első figyelmünk annak mennyiségére esik. Hol az ural
kodó maga egyedüli alkotója, felügyelője és végrehajtója is a tör
vényeknek, ott az ő szüksége, vagy néha talán kedve, szenvedélye 
határozza el az adót, s igy N. Sándor gyanánt egy csapással fejti 
meg azon gordiusi csomót, mellynek feloldásában számtalan kitűnő 
férfiak fáradoznak, s melly mindamellett még pár századig mindig 
csak csomó marad. De alkotmányos országban, hol a személy- és 
vagyonbátorság minden polgár részéről biztosítva van, hol mindenki 
jogai s kötelességei szilárd törvények által meghatározvák, hol kép
viselet által az egész nemzet befoly a törvények hozásába, követ
kezőleg az adómennyiség meghatározásába i s : ott minden esetre 
elő kell fordulnia e kérdésnek: „valljon inkább a status — vagy 
ennek bizonyos része — s z ü k s é g e i h e z ,  vagy pedig a po l gá -  
rok t e h e t s é g e i h e z  legyen szabva az adó?“ És e felette fontos 
kérdés — mint az imént említők — sok nagy ész hosszú foglalatos
ságául szolgált, a nélkül hogy e mai napig is iránta tisztába jöhet
tünk volna. Mert valamint bizonyos, hogy a status szükségei fe
dezésén minden módon törekednünk kell, nehogy ellenkező esetben 
virágzása, jólléte, vagy talán fenállása is veszélyeztessék, úgy más 
részről tagadhallan az is, hogy az adózásnak soha sem szabad any- 
nyira emelkedni, hogy általa egész családok tönkre tétessenek, 
koldusbotra jussanak; mert az illy vesztesség sokkal telemesb azon 
haszonnál, mellyet adózásuk hoz. — Nem marad tehát egyéb hátra, 
mint középutat választva, az adó meghatározásának főelvét e sza
vakkal kimondani: „legyen az ugyan elegendő,de nem felesleges.“

*) A »leninire ez történik, higyje el a t. beküldő ur, hogy van reá min
denkor nyomos ok, legtöbb esetekben pedig épen csak az illy embriók 
nemzői nyernek legtöbbet e szerkesztői eljárásunknál. A szerit.

Szorítkozzunk megyéinkben is a legelkerülhetetlenebb szükségekre, 
nehogy az adózás által a népet végső tehetségétől, utolsó erejétől is 
megfosszuk, s igy keveset nyerve a nagy adó által, felette sokat 
koczkáztassunk, sőt inkább bizonyos vesztességre számítsunk. — 
Második szabály, mellynek elmulasztása mindig elégületlenséget 
okoz, megtartása pedig elmulaszthatlanul azért szükséges, mert a 
terhet könnyebben viselhetőnek teszi, az: „álljon igazságos, tehát 
a társasági törvényekkel megegyező alapokon.“ Innen következik, 
hogy igazságosb elosztása vagy kiegyenlítése csak akkor enged
tethetik meg, ha ez az egész testület kívánsága. Nagyobbitása pe
dig csak azon esetben engedhető meg , ha azt a szükség elkerülhe
tetlenül parancsolja.

Mindezt, mi eddig mondatott, felülmúlja az adó rendszeré
nek fő elve, hazánk discussioinak jelenleg egyik szőnyegkérdése. 
Ez az adóbani részesülés egyenlősége. Nagyon csalatkoznék azon
ban , ki azt hinné, hogy itt e szó alatt általános egyenlőség értetik, 
melly szerint mindenki akár bir valamivel akár nem, akár kicsiny 
akár nagy, egyenlően adózni tartoznék. Nem, itt egyedül csak ala
ki, nem pedig anyagi egyenlőség értetik; mert valamint az utolsót 
bármelly álladalomban behozni a legnagyobb oktalanság volna, úgy 
amaz, mellyet mi arányosságnak is szoktunk nevezni, eikerülhetle- 
nül szükséges. De erről annyi mondatott már, s a hírlapokban is 
olly kimerilőleg volt előadva, hogy többé arról „valljon szükséges 
és kivánatos-e, hogy a status minden tagja részesüljön az adó
ban?“ szólni felesleges.

Nagyobb fontosságúnak látszik azonban azon kérdés: „mi
hez kell az aránynak szabva lennie ?“ Voltak tagadhatlanul ollya- 
nok, kik az absolut egyenlőséget pártolva, abban központositota 
ták véleményüket, hogy mindennemű adózás csak a személyt 
illetvén, kiki egyaránt tartozzék az adó összeszedéséhez hozzá
járulni. Mások — mi igen természetes — ennek igazságtalansá
gát látván, mást állítottak ; csakhogy ők ismét egészen ellenkező 
hibába estek, midőn az adózási tartozást egyedül a birtokra akar
ták szorítani. Ha már e két véleményt egymással összehasonlítjuk 
—  mert tagadhatlan, hogy mind egyikben, mind másikban van, de 
csak relativ, igazság, valamint van hiány is — : akkor az adó
arány meghatározása számára következő szabály alakul: „Igen is, 
a személy és egyedül csak a személy tartozik adót fizetni, de a 
szerint, mikint a status akár szellemi, akár anyagi jótéteményeiben 
részesül“. Mivel pedig a jótéteményeknek valamint igen nagy ré
szét teszi a birtok — a jövedelem — úgy anyagisága miatt a szá
molást és mérést, mi közül az egész dolog forog, könnyíti; s azért 
az adó meghatározásában minden esetre a birtoknak, de nemcsak a  
fekvőnek — mint alább meglátjuk — tekintetbe kell jönie. Mind
ennek meghatározása után is mindig maradnak e bonyolódott tárgy 
körül kérdések, mellyek vagy egészen megfejtve nincsenek, vagy 
pedig különböző értelemben magyaráztatnak. így például: „mily- 
lyen viszonyt kell tartani a birtok és az adó mennyisége közt?“ So
kan vannak, kik az adót a birtokhoz képest olly magasra kívánják, 
csigáztatni, mint az csak lehetséges. De nem félszegnek és igazta
lannak találjak—e ezen doctrinát? Mintha azért, mivel valakinek 
adósa vagyok, addig volnék kénytelen fizetni, mig azt csak vagyo- 
nom győzi, habár adósságom már le is rovatott volna? Abból még, 
hogy valaki bir fizetni, korán sem következtethető, hogy azért egy
szersmind tartozik is fizetni; mert ez nemcsak a legnagyobb igaz
ságtalanságokra vezetne, midőn a vagyonbiztosság örök törvényét 
alapjában megrendítené, hanem egyszersmind a legkárosabb, mind 
egyesekre mind az egészre nézve veszedelmes következményeket 
huzna maga után. És igy áll a dolog a statussal is, mint valameny- 
nyi lakosai hitelezőjével, melly tőlök kamatot (de csak kamatot!) 
kíván; mert ennek sem tartozunk addig adózni, mig csak bírunk; 
hanem itt is meg van, meg kell lenni a „ne tovább !“-nak, mellyen 
túl nincs üdv, nincs boldogság, hanem veszély és kárhozat. Sőt le
helnek esetek, hogy a gazdag csekélyebb résszel tartozik hozzájá
rulni az adó kiállításához, mint a szegény. Soha sem szabad t. i. 
elfelejtenünk ama szabályt: „az adó se magát a személyt, se va
gyonát, hanem a személynek a status jótéteményében! részesülését 
tekintse.“ Mivel pedig a statusnak e malaszlja in ultima analys* 
mégis csak a személyt illeti, ollyan pedig, ki annak semmi állásai
ban nem részesülne, nemcsak nem létezik, hanem még nem is gon
dolható: következik, hogy minden személy, kivétel nélkül, köte
les adózni. E szerint tehát még az idegenekre is kihat e törvény,
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a mennyiben és a meddig ok is részesei az állomány jótéteményei
nek. lllyenekké lesznek pedig azonnal (? ) ,  mihelyt határai közé 
lépnek; mert ha egyebet nem élveznek is, legalább személyök és 
vagyonuk védelmére bizton számolhatnak törvényeiben. *  **))

De mellőzve e specialitásokat, vessünk még egyszer pillana
tot a birtokra, úgy a közte és az adóarány közt fenálló viszonyra. 
Hogy ennek is tekintetbe kell vétetnie az arány meghatározásában, 
már mondatott, mert ez a status jótéteményeinek egyik legkön
nyebben meghatározható ága. De soha sem szabad elvesztenünk 
szem elöl azon igazságot, hogy a birtok mindig csak megközelítő 
arányát teszi az adókivetésnek. Hibázna ennél fogva mindenki, ki 
azt egyedülinek akarná tekinteni; mert vannak esetek, hogy a bir- 
toktalan a birtokoshoz képest aránylag sokkal nagyobb részét viseli 
az adónak, a nélkül hogy ezáltal az igazság legcsekélyebb sérelmet 
is szenvedne. A tehetségeket, legyenek azok akár testiek akár 
szellemiek, úgy lehet t. i. tekintenünk, mint bőven jövedelmező 
tőkét, mellv sokkal többet behoz némelly birtoknál. És ezt akartam 
értetni, midőn fönebb emlitém, hogy nemcsak a fekvő birtoknak 
kell tekintetbe vétetnie. Áll pedig e tétel annál is inkább, mint
hogy nemcsak a birtok már magában fekvéséhez s egyéb körülmé
nyeihez képest igen különböző, hanem még ugyanazon hasznot sem 
hajtja a birtokos tudományához, szorgalmához, akaratához vagy 
kedvéhez képest. így p. o. ki valamelly diszkertet bir, melly mit sem 
jövedelmez, tartozik-e ezért olly adót fizetni, mint ha azt gabonával 
vetette volna be? Tartozik igen, ha csak az általános elvet vesz- 
szük mérlegbe, hogy e diszkért szintúgy a törvények védelme alatt 
áll, mint más bármelly tér; de nem tartozik ismét, ha tekintetbe 
vesszük, hogy ez épen nem hajt hasznot birtokosának. A capita- 
lista tartozik igazság szerint az adó aránylagos részét viselni; de 
hát ha pénzén valamelly költséges műgyüjteményt vásárol, melly 
neki épen nem fog jövedelmezni, lehet-e ekkor is a teher ugyan
azon részének viselésére joggal kénszeriteni? Vagy nem érde
melnek figyelmet az illy hypothesisek? Sőt igen is, és pedig annál 
szükségesebb ezeknek és hasonlóknak előleges felvilágosítása, mi
vel a legközelebbi országgyűlésen a házi adó aligha (?) szóba nem 
fog hozatni, melly alkalomtól méltán reméljük, hogy az adókivetés 
rendszeresítésével fog bennünket megörvendeztetni, akár ki fog 
az a nemességre terjesztetni akár nem.

Itt volna helye talán, előszámlálni az adónak különböző nemeit. 
Miután azonban a személy- és birtok-adót már említettük, még a 
fogyasztásit, melly tulajdonképen az indirect adónak egyik neme, 
kell csak előhoznunk. Ennél igazságtalanabb neme az adónak nem 
lehet a föld kerekségén. Mert ennek elve szerint minél nagyobb a 
s z ü k s é g  (!), annál többet kell adózni. Vájjon megfelelhet-e ez, 
és mikép az igazságnak? Mintha bizony a nagy költség kényte- 
lensége valamelly status-jótéteménybeni részesülésnek volna ve
hető? —

Már ezen elszórt gondolatok is világos tanúbizonyságai annak, 
mi nehéz az adóviselés egyenlőségét a theoriák országából az aka
dálydús gyakorlat mezejére levarázsolni. Pedig mit használ a sok czif- 
ra beszéd, a sok szép szó, ha az életben nincs foganatja? De ez 
mind nem elég. Van még egynéhány tartalékul fönlartva, mellyeket 
szinte elő kívánok sorolni. Vannak ugyan kik állítják, hogy az egé
szen mindegy,abirtok bármelly neme vagy bármi tetemesen adóz
tassák meg, mert ebből a kereskedés és közlekedés által a teher a 
többire is aránylag kiterjed. Igaz ugyan, hogy ezt némelly árukról, 
különösen ollyanokról, mellyek mindennapi kereskedés tárgyai, fel 
lehet tenni; de akkor ez részint a fogyasztási adó színét ölti magára, 
részint pedig számtalan kivételnek enged helyet. így p. o. ha a 
bor adóztatik meg, igen természetes, hogy a termesztő a vevőn 
adóját is meg fogja venni, s ez ismét más vevőkön, vagy azáltal 
hogy árát ismét felemeli, vagy pedig hogy azt vízzel fogja szapo
rítan i, és igy az adózáshoz kénytelen mindenki hozzájárulni, ki e 
czikkből vásárol. Innen azonban az következnék, hogy nemcsak

*) Eddig legalább az idegenek azonnali adóztatása semmi polgárosított 
országban nem létezik. A szerit.

**) Miért nem , ha senki sem kényszeritelte illy jövedelmezetlen birtok 
szerzésére? A szerk.

számtalanok a bor — vagy más esetekben, más czikk — vásárlását 
nélkülözni fogják, hanem főkép az is, hogy épen azok magok, kik 
leginkább megadóztattak — a termesztők — tulajdonképen semmi 
részt nem vennének a fizetésben, mert ezek az árába bizonyosan 
beszámitanák, és igy menne tovább, mig végre az egész teher azok
nak nyakára függesztetnék, kik akár ezen akár más czikket apró- 
donkint kénytelenek venni — tehát ismét csak az adózókéra. Eb
ből csak azt akarom következtetni, hogy épen nem közönyös biz 
az , bármikép vettessék ki az adó, sőt inkább minden itt előszámi- 
tandó és még egyéb nehézségeket is szemügyre kell venni, ha az 
igazság ősvényén akarunk járni.

1) Mindenek előtt, ki nem látja át, mi nehéz meghatározni 
azon statusjótétemények, mellyek magát a személyt illeték, és a 
birtok közötti viszonyt? Ki fog valaha a szellemi és anyagi élve
zetek közt, ha nem is absolut igazságos, de legalább megközelitő 
egyenvonalokat húzhatni ? Pedig tagadhatlan , hogy a birtok nem 
vehető egyedüli iránytűül, mert a szellemi javak gyakran az anyagi 
birtokot is felülmúlják, és habár azt nem tennék is, tekintetbe vétel 
nélkül semmi esetre nem maradhatnak.

2) De még a birtok sem részesül egyenlő jogokban, úgy 
hogy némellyik jobban van a törvények által ótalmazva mint a 
másik, egyik inkább biztosittatik a másiknál. Ezt tagadandja talán 
valaki? Már pedig úgy van ez a legrendezettebb országokban is. 
Ennek példájául elég felhoznom a be és be nem táblázott adós
ságokat, valljon ezek bár legyenek egészen egyenlők, ugyanazon 
biztosítással dicsekedhetnek-e? És ha nem, csakugyan igazság
talan volna egyenlően megadóztatni.

3) Ki nem tudja, mi nehéz a birtokot, különösen pedig annak 
mennyiségét megtudni? Ennek tudása pedig az igazságos arány ki
vetésénél elkerülhetetlenül szükséges, mert minden birtoknak adó 
alá kell vettetnie. Legnehezebbnek látszik e részben a tőkepénze
sek rendbehozása, mi annyira elleneztetik, s mi mégis olly szük
séges és igazságos. Mert ha ezt mellőzzük, akkor e jó urak min
den fáradság nélkül pénzes ládáikon ülve és henyélve kéjelegnek, 
mig m ás, munka és szorgalom által keres számukra jövedelmet, 
adózni volna kénytelen. Ha már — mit előbb felhoztam —  mel
lőzzük is annak discussioját,, valljon csak a tettleg jövedelmező, 
vagy a pangó birtok is egyiránl, vagy pedig ez utóbbi épen ne 
részesittessék az adófizetésben: még mindig marad egy nagy eldön
tendő nehézség. A jövedelem t. i. kétféle, rideg és tiszta. Lehet-e 
az első is az adóztatás tárgya, vagy nem ? És ha csak ez utóbbi, ki 
fogja a közlök levő határvonalt meghatározhatni? Itt vagy a bir
tokos, vagy a biró önkénye fogja csak eldönthetni a dolgot, mi már 
csak azért i s , mivel önkény, megvetendő. Ha pedig a rideg jöve
delem is adóztatásra fog alkalmaztatni, a közte és a tiszta jövede
lem közti arány meghatározása marad ismét hátra , mert nélkü
le, csak amúgy absolute kivetni az adót, a joggal merőben ösz- 
szeütköznék.

4) Még eddig emlitetlenül maradt azon eset, mikép rendez- 
tessék el olly birtok, mellyen tetemes adósságok feküsznek? Vall
jon ennek értéke és jövedelme vehető-e úgy mint más hasonlóé, 
melly egészen, tisztán a birtokos tulajdona. E szerint az adós, mint 
birtokos, tetemes adót volna kénytelen fizetni nem tulajdon vagyo
nától, mig hitelezője ebben csak kis részt venne.

5) De még mindennél nehezebbnek látszik azok elrendezése, 
kik semmi birtokkal nem dicsekedhetvén, vagy kézi munkájok után 
élnek, vagy szellemi tehetségekkel foglalatoskodva húznak jövedel
met. Itt a nem állandó, hanem időhöz képest változó jövedelem 
mennyiségét megtudni, vagy pedig meghatározni, ki mennyit képes 
keresni, a szorgalmatos mennyivel mehet többre a tunyánál, az ép 
erős a gyengénél, az egészséges a betegnél ? ezt mind meghatá
rozni mindentudóságot igényel.

De legyen elég errő l; úgyis kiki átlátja, mennyi akadállyal 
kell küzdeni az egyenes adónak; és ez oka, miért akadtak némely- 
lyek, kik helyette az indirect adóhoz, mint ennek sokkal könnyebb 
pótlékához, folyamodtak. Erről azonban más alkalommal.

Szochonyi.
(Vége következik.)

P o z s o n y b a n .

Alapítá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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Észrevételek.
K - u  J. a d ó c z i k k e i r e .

Századunk mult O 0 2 .)  s f. évi több számaiban K— u J. ál
tal beadott, a háziadó iránti igen jeles értekezések kerülnek elő. 
Ezeket észrevételeim- és saját nézeteimmel kisérni czélszerünek 
véltem.

A háziadó ügyének megbirálhatására mindenek előtt három 
kérdésnek megfejtése kívántatik: 1) Igazságos-e hogy a nemesség 
fizesse a háziadó bizonyos részét? 2) Mi különös hasznot várhat 
a jobbágyság a háziadó egy részének a nemesség általi fölvállalása 
következtében? 3) Kivihető-e ezen terv jelenleg fönálló körül
ményeink közt?

Mi az első kérdést illeti: tudjuk , hogy a jobbágytelkeket ké
pező földek, már Yerbőczit megelőző idő óta, adófundusra szánva 
s nagyobb-kisebb , de akkori körülményekhez képest a mostaninál 
sokkal terhesb adózásoknak alávetve voltak. A jobbágy elmozdítása 
esetében a telek mindig tisztán jött vissza a földesur kezéhez, ki 
ezt tetszése szerint másnak, a telekbirtokkal összekötött terhek vi
selése mellett, átadni köteleztetett. A jobbágyságnak tehát az ál
tala birt vagyis inkább használt telkekhez, kivévén ot t , hol szabad 
adásvevés a földesur engedménye vagy tettleges hozzájárulása mel
lett divatozott, semmi különös joga nem volt azon egy jogked
vezményen kívül, hogy az illy telekföldeket a jobbágytól elvenni, 
vagyis inkább az adófundustól elhúzni, I. 40 rész esetén kívül, nem 
lehetett. E dolog 1836. óta a jobbágyság tetemes hasznára igen 
megváltozott. A szabad adásvevés megadatott a jobbágynak, ki el
mozdítása esetében ugyanazon telekért, melly ezelőtt minden pénz
beli fizetés nélkül —  kivéve a javítások s beöntések megtérítését 
— elvétethetett, most nevezetes summa pénzt kap. Vannak megyék, 
hol egy telek eladása után a jobbágyság ezere^et vesz be; mi az 
egész országra milliókat tesz. Miből kiviláglik, milly nagy becsű 
kedvezményeket nyert a jobbágyság az 1836ki törvény által; mi 
csak azért történt, hogy ezáltal a haza közös érdekeivel szorosb 
kapcsolatba jővén, a telekhez kötött terhek viselésére alkalmasbbá 
váljék. Igazságos-e tehát, hogy a földesur, ki a telkeknek adótö
kéül már régótai átengedése s legujabbi tetemes áldozatok után, 
most azon terhek viselésére is szorittassék, mellyek ekkoráig sza
kadatlanul a telkek használata után fizettettek ?

A második kérdést illetőleg tudjuk, hogy a szállásoló s átkelő 
katonaság ellátásával járó költségek a háziadónak igen nevezetes 
részét teszik; azon megyékben pedig, hol a kivántató termesztmé- 
nyek készpénzen szereztetnek meg, az illyféle költségek a házi
pénztár minden egyéb költségeit felülmúlják. Már pedig illy terhek 
viselésére a nemességet szorítani nem lehet, mig a törvényszerinti 
született katonai kötelesség fenáll. Nem czélom itt felsorolni a há
zipénztárnak mindazon költségeit, (mit tán más alkalommal kimeri- 
tőleg teendek) mellyek részint az adózók zsebébe ismét viszsza- 
kerülnek s a kölcsönös kármentesítés eszméjét foglalják magok
ban ; részint kizárólag az adózó nép javára szánvák slb., mik ha a 
házipénztár kiadásaiból lehuzatnak, a többi költségek pedig birtok— 
aránylag a nemességre és jobbágyságra kivettetnek, az adózóra ez
által nemcsak kedvezés nem háramolnék, de mostani állásához ké

pest sorsa még inkább sulyosodnék, minthogy a nemesi birtok fel
mérése , a nemesi értékek évenkinti összeírása a tisztviselők sza
porítását tételezi fel, miáltal ismét a házipénztár kiadásai tetemesen 
növendnek. Miből kiviláglik, hogy, ha mindjárt a nemesség a házi
adó egy részét íizetendi i s , ez az aránylag szaporodott költségek 
pótlására sem lesz elegendő; miszerint a jobbágyság háziadó fe
jében kevesbet fizetni nem fog. Mi annál inkább valósuland, mi
nél bizonyosb , hogy a nemesség, mihelyt illy fizetéshez hozzájáru- 
Iand, a H. tanácsnak eddig sikerrel gyakorlott szigorú fölvigyázá- 
sát el nem fogadandja : minek következtében a házipénztárak sorsa 
könnyen az illy felügyelőstül nem függő nemesi pénztárak sorsára 
jutand. Úgy előre láthatni, hogy a tűz vagy egyéb elemek okozta 
károsítások eseteiben olly bőven adatni szokott — segedelem, ez
után inkább a szegényebb osztályzatú nemességnek fog adatni, 
mellynek sorsa az adózóénál sokkal terhesebb s birtoka sokkal ki
sebb. Kérdem már most, mi haszna lesz a jobbágyságnak a házi
adó egy részének a nemesség általi felvállalása következtében?

A harmadik kérdésre nézve szükséges megjegyezni, hogy a 
háziadónak aránylagos fölosztására egy bizonyos, elhatározott s 
igazságon alapult kulcsnak elfogadása okvetetlenül szükséges. A 
fölmérések azonban, a bánsági megyéket kivéve, csak alig tör
téntek meg; a legelők s erdők jobbágy s földesur által közösen 
használtatnak! miszerint még jelenleg olly helyzetben vagyunk, 
hogy a birtokarányt bármilly részrehajlatlan s lélekismeretes eljá
rás mellett is — igazságszerüleg biztosan meghatározni mindaddig 
nem lehet, mig a fölmérés és tagosztályos elkülönözés országszerte 
s annak rende szerint meg nem történt. Mit mondjak az adóki
vetésről, ha ez a rendkívüli, subsidionalis ajánlatok kivetésénél 
divatozó önkényszülte kulcs szerint történendnék, miáltal csak vég
telen panaszok , keserves ellenmondások , sőt nyers ellenszegülé
sek is idéztetnének elő: minélfogva bátran állíthatom, hogy ezen 
mód a kivihetetlenek sorába tartozik, zavart s végnélküli megelé- 
gültlenséget szülendő s egyebet semmit. Azt pedig, milly arány
ban részesüljön a nemesség a házipénztár terhei viselésében, elő- 
leges fölmérés, tagosztályozás és összeírás nélkül, igazságszerű 
elhatározottsággal kimondani, a törvényhozó test képes nem leend.

Nem czélom legyőzni a nemességet, vagy azt az örök igaz
ságon alapult terhek viselésétől elvonni. Segítsünk az adózó né
pen, teljes lelkemből óhajtóm. Adjuk vissza neki mindenek előtt 
azon földeket, mellyek századok óta voltak az adózó nép birtoká
ban s adófundusul szolgáltak, mellyeket curialisálni nem is lehetett; 
adjuk vissza továbbá a jobbágyságnak azon pusztákat, mellyek né- 
pesitése iránt, már századok előtt a törvényhozás rendelkezett. 
Adjuk vissza az adózónak azon puszta telkeket, mellyek a thereziai 
urbér világos rendeleténél fogva benépesitendők valónak. Hiszen 
az, hogy az időközbeni bekövetkezett több osztályok miatt ez meg 
nem történhetnék az illető családok birtok-fölzavárása nélkül, okul 
alig szolgálhat; mert mi igazságtalan alapon nyugszik, azt semmi 
polgári törvény nem képes igazolni. — Hát a nemesi birtok, az 
ősiségnek mindekkorigi fenállása mellet, bármilly számos osztá
lyok után is, a családi viszonyok még tetemesebb megzavarása 
daczára nem váltható-e vissza, néha igen csekély sommáert? 
pedig az ősiség eltörlése mellett, ez föl nem hozatott inditóok



172

gyanánt; legalább a törvényhozó test a zavarok elkerülése végett, 
eziránt mit sem rendelkezett.

Történetesen bizonyos megyének 1758/9 háziadói számadá
sai kerültek kezemhez. Egy hatalmas főrendé íüldesur B. mező
városban a lakosok telekfoldjeiből saját használatára elfoglalt 776 
pozs. mérőnyi földet. Egy más főrendé egyén ismét V. mezővá
rosban elfoglalt két egész régi telket, miket azonnal curializált. 
V. helységben egy nagy befolyású földesur szinte két régi telket 
allodializált és azokat mai napig majorsági földkint bírja, G. hely
ségben pedig másfél jobbágyteleket. Adólerovásul jövő rovatos 
öszszeirásig B. mezővárosnak 150 fr. V. mezővárosnak 40 frt. 
V. helységnek 50 fr. 634/s d. G. helységnek 9 fr. vétettek be. 
Rendszeres összeíráskor a helység rovataiból ezen földek kihagyat
tak, de a megye portái le nem szállíttatván, a teher súlya a megye 
egyéb adózói vállain maradt. Hány illy eset került elő, nem 
csak ezen, hanem legtöbb megyékben is! Ha mindazon földek, 
mellyek visszaadását az örök igazság parancsolja, ismét az adózók 
birtokába visszakerülnének, nagyobb könnyítés háromlanék ezáltal 
a népre, mint az egész hadi és háziadónak végképeni megszünte
tésével. A most említett megye 'adózói a rovatok után igen számos 
évek óta háziadó fejében fizetnek 61,000 forintot pengő pénzben; 
ugyanezen megye majdnem 300,000 nem-nemes lakosira fejenkint 
jön tehát 12 ezüst krajczár. Ha a nemesség a háziadót akár a 
birtokhoz aránylag, akár felében felvállalná, lehúzván például a 
fönebb említett megyében a katonai deperditák, károsítások és más 
veszélyes esetek, orvosi szerek, himlőoltás, úgy egyéb effélék fejé
ben, mellyek kizárólag az adózó népnek javára szolgálnak, 20,000 
forintot, a nemesség és adózók által fizetendő háziadó tenne 41,000 
forintot. Ebből, habár birtok-aránylag több jutna is a jobbágyságra, 
felét mindazonáltal a nemességre kivetvén., ez a háziadó fejében 
20,500, a jobbágyság pedig annyival kevesebbel fizetne, ha a 
szaporodott igazgatási költségek a háziadót nagyobbra nem emel
nék. De teszem, fizessen 21,500 ezüst forinttal kevesebbet az 
adózó, a népességhez képest egy főre 4 ezüst krajczár esik, s igy 
aránylag minden egyes jobbágy 4 p. kral évenkint fog kevesebbet 
fizetni. A legszegényebb koldusnak, ha évenkint és fejenkint ne
jére s gyermekeire adunk 4 kr. segedelmet, segítünk-e sorsán 
érezhetőleg? Bizonyára nem, mert ez egy napi élelmezésre, szál
lást, fűtést, ruházást ide nem értve , sem elegendő.—  Hát mit 
mondjak azon telkes gazdákról, zsellérekről, kik házasság, keresz
telés, különféle lakomák alkalmával, csapszékekben több százakat 
évenkint elköltenek, elpazarolnak, ezek a 4 krajczárnyi segedel
met föl sem veszik, inkább megvetik.— Az 1827iki országgyűlés 
után a törvényhozó test által igen nevezetes adótartozások enged
tettek el a jobbágyságnak, s mégis az ezeredik jobbágy sem tudott 
valamit ezen elengedésről, sőt mai napig sem tud; és bár milliók
ra rúgtak eme törvényesen elengedett adótartozások, midőn 1828 
évben aránylag minden helységre történt a kivetés, az egyes la
kosok alig tudtak valamit róla, a viselt terhekre nézve pedig sem
mi könnyebbülést nem éreztek. Pedig ha a fönemlített megyében a 
20,500 pp. főt. fölvállalja a nemesség háziadó fejében, habár más 
rendkívüli országos ajánlatokra mit sem á d , mégis föláldozza 
összes jövedelmeinek Vi0 részét.*} Illy aránybani adózás pedig 
a legterhesebbek közé számítandó, főleg olly országban , hol sem 
kereskedés, sem bizonyos keresetmód, mostoha és nem olly köny- 
nyen mellőzhető körülmények miatt, nem létezhet.

Tudom, máskép áll a dolog számos megyében, ha felveszem,

*) Így tehát ama megye nemessége csak 205,000 fr. jövedelemmel bír
na , s e szerint a legszegényebb, ne mondjam legkoldusabb volna
egész hazánkban. a szerk.
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hogy a múlt évben bizonyos földesur 1 ’/4 |^] mf. birtoka után 
csak feles repcze fejében vett be 60,000 ezüst frtot, egyéb tetemes 
termesztmények-, regálék-, gyapjú után bejött pénzeken kívül, ki 
ama termékeny megyének mintegy */100 részét bírja. Ezen földesur, 
ha a nemesség a domestíca fejében 40,000 p. fr. vállalna fel, ama 
megyében nem fizetne többet 400 forintnál, pedig jövedelme, bát
ran állíthatom, annyit tesz, mint bizonyos 50 portákat meghaladó 
megye összes nemességéé. Mindemellett azon népes megye nem
nemes lakosinak háziadó fejében a nemesség által fizetendő 40,000 
forint elvállalása által is igen csekély segedelem jutandna.

Fordítsunk csak egy kissé több figyelmet a helységek száma
dási vizsgálatára, mivel, főleg nagyobb terjedelmű mezőváro
sokban, ezerek pazaroltatnak el igazságtalanul. Az adókivetés
ben a legszegényebb néposztály terheltefik leginkább; a tizedesek, 
kisbirák a lakosoktól különbféle ürügy alatt mennyi zálogokat szed
nek, többnyire igazságtalanul, az önkényesen marasztaltakat tetszé
sük szerint megrovják, és a mindezekért bejött pénzeket csapszé
kekben seregesen elisszák, a helység számadásiban pedig még 
nyoma sem kerül elő e pénzeknek. A helység számadásinak szigorú 
és rendes vizsgálata, az adó czélszerü kivetésé, számtalan vissza
éléseknek megszüntetése által, több hasznot hajtunk az adózónak, 
mint az egész háziadó végképeni megszüntetésével; miért ne le
hetne p. o. az egyes községek számadásit a megyének épen úgy 
megvizsgálni, mint a helyt, tanács vizsgálja a megyék számadásait; 
mindemellett azonban, ha a pazarlás, iszákosság, melly mindenrosz- 
nak és elszegényülésnek egyedüli kútfeje, olly mértékben divatoz
ni fog, mint divatozik ekkoráig, minden bárminemű segedelem , és 
a törvényhozó testnek a jobbágy sorsa künnyebitése iránti rendel
kezése siker nélküli leend.

Mi már K—u J. azon fölszólitását illeti, hogy ha adózni kell 
a nemességnek, adózzon inkább a haza javát, boldogságát eszközlő 
vállalatokra, fölállítván azt egyszersmind, hogy ugyanazon megyében, 
mellyben ő lakik, a hadi és háziadó 200 ezer forintot teszen, a 
nemesség pedig, melly kétannyit sőt többet is bir a jobbágyhoz 
képest, fönebbi czélokra kétannyit és ott elő számlált okoknál 
fogva sokkal többet adózhat. A terv valóban igen helyes, de ki
vihetősége mostani helyzetben nem eszközölhető. Előttünk áll a 
fiumei kikötő, fiumei vasút, országunkban több vasutak, Duna sza
bályozása, kanálisok, ludoviceum, népnevelés, börtönök, nemzeti 
bank és több effélék, mellyek az ország csak némilegi virágzása 
kieszközlésére majdnem okvetlenül szükségesek, ezeknek létre— 
hozatára legkisebb számmal kívántatik 100. millió p. fr. Nemessé
günket az angol lordokhoz hasonlítva képtelenség lenne. A ne
messég fölöttébb szegény, a bukások, a legtakarékosb életmód 
mellett is mindennapiak, a jószagok jövedelmei némelly boldogabb 
helyzetű megyéket kivéve, napról napra fogynak. Drága áron vá- 
sárlott birkák mitsem jövedelmeznek, sőt a birtokosnak majdnem 
okvetetleni bukását eszközük. Ha tehát privát vállalkozókra vas
utakat, csatornákat és egyébféléket bízni sem czélszerü sem ta
nácsos, ha a status költségein más országok példájára (mit remény
leni alig lehet} ezek nem létesülnek, hanem a nemesség községein 
kell létesülni mindezen munkálatoknak; csak kamatok fejében kí
vántatik ezeknek kieszközlésére évenkint 6 millió p. fr. — Mint
hogy pedig a nemesség által felvállalandó költségek kiosztására por
tákon kívül, mellyek szerint a megyebeli adózók által fizetendő adó 
mennyisége határoztatik el, más kulcs nem létez, ha a nemesség 
olly tetemes megrovatására ezen kulcs használtatnék, azon eset ke
rülne elő, hogy némelly megyék nemessége sokkal többet kötelez- 
tetnék fizetni, mint a nemesség összes jövedelme teszen, és mint
hogy a lehetetlenségre senki sem köteleztethetik, bizonnyára ezen 
határozat a kivihetetlenek sorába tartoznék. —  Ha tehát az olly 
nemes czélt elérni kívánjuk, a nemesi javaknak fölmérése, jövedel
meik összeírása okvetetlenül szükséges. Áldozzon azután ezen ne
mes czélokra kiki aránylag és igazságos kivetés szerint, birtok és 
jövedelmeihez képest; abban K —u J. úrral egy értelemben va
gyok , hogy honunk virágzását nem a házi pénztár kölcségeihez 
való czéliránytalan hozzájárulással, hanem azon nagy tekintélyű 
vállalatokra teendő áldozatokkal érjük el.

Midőn a nemesség századok óta gyakorlott, alapos törvénye
ink által biztosított, sőt ezek erejénél fogva még országgyűlési tár-
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gyaltatás alá sem tartozó ősi szabadsága olly nagy tekintélyű és 
lényeges részéről némi magasb szempontból vezéreltetve lemond, 
és akár háziadó fejében, akár a közmunkálatok ország kölségein 
való eszközlésére állandó adót vagy fizetést vállal föl, okvetetlen 
szükséges, hogy a fölvállalandó adó kivetésében, az örök igazságon 
alapult és minden önkényes eljárástól ment kulcs fogadtassák el, 
máskép a terv okvetetlenül megbukik, az adózási elv ellenzői, az 
önkényes eljárás és kivetés által károsodtakkal egyesülve, ezt két
ségtelenül megbuktatják; a mozgalmak azon alkotmány ellen, a 
mellynek jótékonyságiban bőven részesülők legkisebb mértékben 
fognak járulni a közterhekhez, mig mások minden értékeiknek fel
áldozása mellett sem leendenek képesek a reájok rótt terheket el
viselni, sokkal erősebbek és lényegesbek leendenek, mint némelly 
csekély tekintélyű személyektől származó és viszhangra alig talált 
panslavismusi agitaliók. Javaslatom tehát az lenne, hogy addig is, 
mig a nemesi javak jövedelmei fölmérés és igazságos összeírás ál
tal ki nem tudatnak, az ország közvirágzását közelebbről érdeklő 
közvállalatok, bármilly adandó kedvezések mellett is magány vál
lalkozókra bizattassanak, az adózáshoz akkor minden rang és status 
megkülönböztetése nélkül, honfi vagy idegen, a használathoz képest, 
egyenlő és igazságos mértékben hozzájáruland, a kivetés ellen pa
nasz nem leend, a megelégültlenek és tervellenzőknek száma nem 
csak fogyna, sőt méltán állíthatom, végkép el is enyésznék. Ugy- 
szinte az adózó nép osztályának, ha miben, legezéiszerübben az 
utak és nyomasztó egyéb közmunkák terheitőli felszabadítás iránt 
nyújthatunk rögtöni segedelmet, pedig ez nevezetesb leend, mint 
a domestica ‘/3 részének fölvállalása által egyesekre esendő egy 
pár krajczárból álló évenkinti segedelem. Tudnék példákat előhoz
ni , hogy V4 telkes állományú jobbágy az utak körül évenkint 50 
igás napot is végzett, kinek háziadó fejébeni járándósága alig tett 
I pfrt. — II. Ulászló alatt, sőt ezt megelőző időkben, midőn a 
jobbágy telke utáni úrbéri tartozásai törvény állal határoztattak 
el, és a jobbágy a törvény és akkori szokás által elhatározott köz
adózások mellett birta a jobbágytelket, az utak csinálásáról, lega
lább e mostani modorbani készítéséről, mitsem tudott, mig a the— 
reziai urbér behozatával csinált és kővel kirakott utak majd egy 
megyében sem léteztek, most e végre többnyire czéliránylalanul, 
munkában és pénzben ezerek pazaroltatnak el, a teher kizárólag 
és igazságtalanul éri az adózó népet. — Vegyük föl tehát elvül, 
hogy minden ember, nemes vagy nemnemes, fizessen utivámot, az 
utak pedig árverés mellett magány vállalkozók által készíttessenek ei. 
És ezen elv fogadtassék el minden egyéb közmunkákra nézve is. 
Reményleni lehet, hogy a nemesség ezen igazságos elven sarkaló 
adózásnemet önkényt s leginkább fogadja el, ősi szabadságinak eme 
lényeges (t. i. az utakon való vámnemfizetés} törvényeinkben ala
pult részéről lemond. A költségek kivetésében és beszedésében 
akadály létezni nem fog. A szegény jobbágy pedig nevezetes en
gedményt és segedelmet nyerend, mert nemcsak a háziadó fejében 
% résszel kevesbet fog fizetni, de nyomasztó kötelességeinek 
legterhesb ága is megszünendik. Természetesen ezen ideiglenes 
rendelkezés csak a nemesi és jobbágyi birtokok rendes és tökélyes 
összeírásáig tartana, ezeknek pedig létrehozatalával alkalma lenne 
a törvényhozó testnek ezen és hasonló terheknek elviselése iránt 
czélszerübb rendeleteket tenni. ,.b..yi.

É s z r e v é t e l e k
a Pesti Hírlap

Városi szavazatjog“ és „A kir. városok az o rszággyűlésen“ 
czimű czikkekre.

A Pesti Hírlap 88ik és 22ük  számaiban állittatik: „hogy ha 
a kir. városok szavazatjoguk iránt a corpus juris avas obseuritá- 
saihoz ragaszkodnának, s ha a vármegyéket e kérdésben a törvény 
mezejére vezetnék, 23 kir. városnak országgyűlési joga lehetne 
veszedelmeztetve! mert ezen czikkek szerint annyinak joga tör
vényen nem alapul; — sőt 5 ollyan is állittatik, mellyeknek még 
csak nevök sem fordul elő törvényeinkben.“ Illy állítások és oily 
tekintélyes helyen mint a P. H., kivált főszerkesztője által hozat
va fel, a kir. városokra nézve közönyesek nem lehetnek; mert ha 
vannak is hiányok a városok jelenlegi szerkezetében, mit tagadni 
nem lehet, s azokat javítani szükséges, egészen más eredményt

reményelhetendnek, ha ujonti rendbeszedetésök az ő törvényes s 
teljes jogú befolyásukkal történendik, mint ha csak benevolus au- 
ditorok nyomorult szerepére alacsonyíttatnak le, s mint eddig, úgy
szólván alkotmányon kívül helyeztetve, elrendezésűk és országyü- 
lési állásuk octroyiroztatnék. Azért, noha hisszük, hogy minden 
egyes kir. város, mellynek joga kérdésbe vétetnék, magát védel
mezni képes leend, nem tartjuk mégis fölöslegesnek hírlapi utón 
is átalánosan megmutatni, mikép a fenidézett állítások bővebb 
vizsgálat s a törvények józanabb fölfogása után minden alapot nél
külöznek. Ugyanis ellenükben határozottan ezeket merjük állítani:

1) hogy valamennyi városnak, melly az országgyűlésre je
lenleg követeket küld, joga valóságos törvényen és nem csak 
szokáson alapul;

2} hogy az országgyűlésre hivatalos városok között egyet
len sem létezik, melly valamellyik törvényünkben mint sz. kir. vá
ros érdekelve nem volna; és ha a tengerpartiakkal együtt 49 vá
rost veszünk, azok közül 46 név szerint emlittetik a törvényekben, 
a 7 társas sz. kir. bányavárosok közül ugyan 3, u. m. Béla-bánya, 
—  melly egyébiránt Selmecz-Bányával van összekapcsolva, — 
Libet-Bánya és Újbánya, tudtunkra név szerint sehol sem fordul
nak a törvényben elő; de van szó a 7 társas bánya-városokról 
akármennyiszer, p. o. az 1553ik 29ik czikkelyben; minekutána 
pedig ezen 3 város szinte a társas bányavárosok közül való, nem 
lehet róluk állítani, hogy a törvényben nyomuk sem lenne. Ezen 
két határozott ellenállításunkat nem pusztán kívánjuk előadni, mert 
elegendő és positiv adatok s védokók nélkül a P. H. szerkesztőjével 
bizony szembe nem szálJnánk; bebizonyítani akarjuk tehát állítá
sain kát pontról pontra és szóról szóra.

Első ellenállításunkat, hogy t. i. valamenyi kir. város jelenleg 
az országgyűlésre követeket küld, mindeniknek joga valóságos 
törvényen és nem csak szokáson alapul, bebizonyitandók, szük
ségesnek látjuk előrebocsátani: a) ha törvényt magyarázni szük
séges , nem betűje hanem szelleme, lelke és indítóoka után kell 
indúlni; b ) melly törvény már valósággal foganatba vétetett, s 
ereje folytonos és százados gyakorlat által fentartatik, annak értel
mét fürkészni nem szükség, hanem abban az értelemben kell ven
ni, mellyben gyakorlatba vétetett, mert maga a törvényhozó, ki 
törvényét foganatba veszi, azt minden bizonnyal legjobban értette!

Alkalmazzuk már most ha tetszik mindezeket az 1608-iki 
koronázás utáni lső és Ulászló 7 Decr: czikkelyekre, és tekintsük 
az lső czikkely inditóokát (ratio legis—ét}); ez az idézett czikkely 
előszavában és 1. szakaszában világosan ki van mondva, t. i. az 
országgyűlési rendek aránytalanságából eredni szokott nehézsé
gek megszüntetése. — Nézzük tovább, mi a szelleme s lelke ezen 
törvénynek? ez meg van fejtve ugyan azon törvény 2. és 3. sza
kaszában t. i. hogy az alkotmány a már különben is létező 4 or
szágos rendre mint alaposzlopokra építtessék és pedig olly arány
ban, nehogy egyik vagy másik rendnek túlsúlya az ország vesze
delmére lehessen. —  Ez így lévén,'kérdjük: Ila ugyan azon törv. 
czikknek 1 Óik szakasza, az abban felhívott Ulászló 7ík D. 3 ik czik- 
kéből csak az lső szakaszban elsorolt 7 tárnoki városokat akarta 
volna érteni, megfelelt volna-e előrebocsátott inditóokának és meg
fejtett szellemének? (tendentiajának}, bizonyára nem. — De ve
gyük bár e törvény betűjét i s : még az sem igényli a P. H. által 
követelt szűk értelmet, különben itt is egyenesen kimondatott volna 
a 8. szám. — Érti tehát a fenforgó ÍOdik szakasz nemcsak a 8 
tárnoki kir. várost, hanem a többi, az Ul: 7. Decr. 3ik czikkében 
előforduló sz. kir. városokat i s ; mert neveztetnek ott igenis a tár
noki városokon kívül több kir. városok. Az, hogy a már ma nem 
sz. kir. város Ó-Buda a királyi városokkal egy szakaszba tétetik, 
ellenkezőt nem bizonyít; sőt azt erősíti, hogy 15l4ben U-Buda is 
kir. város volt, de a török iga alatt elpusztulván, többé régi jogai
ba jure postliminii vissza nem helyeztetett. Szegedy legalább azt 
állítja Tripartilumában. Tehát a 2dik szakaszban megnevezett vá
rosok is értetnek, valamint az 5—ik és 6ik szakaszban érintett va
lamennyi akkoriban már létezett kir. bányavárosok is. A törvény
nek itt általunk előadott értelmén a taglalat alatt lévő lső czikkely 
11-ik szakasza mitsem változtat, mivel hajdan számosabbak vol
tak a kir. városok; mert szinte ugyanis Szegedy szerint minden 
város, melly a királyon kívül mást földesurának nem ismert, kir. 
városnak (Civitas regia-nak} neveztetett, mellyeknek elidegeníté
sében valamint kinevezésükben az 1687ki 17ik t. ez. előtt, a ki
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rályok megszorítva nem voltak. — Lehettek tehát és voltak is ak
koriban az Ul. 7. D. 3ik czikkelyében megnevezett valamenyi kir. 
városokon fölül még több más kir. városok is, mellyek részint el
lenséges és háborús viszontagságok között, vagy elidegenitésök 
következtében elhanyatlottak, részint pedig a következő törvény- 
hozások által kir. városokká valósággal be is czikkezteltek. — 
Ezeknél fogva kénytelenittetünk nyilvánítani, hogy képtelenségnek 
tartjuk, ha valaki “tagadja, hogy 1608ban a 8 tárnoki városokon 
kívül más több kir. városok nem léteztek, és ezen nézetét arra 
építi, hogy a 8 városnak a tárnoki székhez felebbviteli, vagy 
másnemű különös kiváltsága volt, vagy hogy a Rudolf király által 
1602ben kiadott tárnoki czikkelyek élőbeszédében a nem tárnoki 
városok ország városainak — civitates regni nostri -  mondatnak, 
mi nézetünk szerint nem más mint stylusi változat; mi ennek elle
nében bízvást felhozzuk, hogy Sz. Istvántól kezdve majd mindenik 
törvényhozásnál számos, a tárnokiaktól különböző kir. városok em- 
Iittetnek. — Az sem áll tovább, hogy ama 8 város lenne a magyar 
törzsökös város, mert Korpona és Trencsinnek, mint kir. városok
nak nyoma a törvényekben régibb, mint akármellyiké a 8 közül; 
előfordul ugyanis e két város már az 1342iki törvény 31 ík szaka
szában.

De minek is sokat töprenkedni a kérdéses törvény magyará
zatán , hiszen meg van fejtve értelme mai napig fenálló foganatba 
vétele által, miszerint t. i. mindazon kir. városok, mellyek az UI. 
7ik törvény 3ik czikkelyében neveztetnek, vagy érintetnek, 1608. 
óta minden országgyűlésre meghivatnak, a nélkül hogy valami 
ellenzésnek vagy ellenmondásnak csak nyoma is volna, sőt az utób
bi országgyűléseken is nem a törvény vagy jog szempontjából 
elleneztetett szavazatuk, hanem belszerkezeti s követválasztási hiá
nyaik tekintetéből.

Ezek igy lévén, nem lesz nehéz a városok szavazati jogát 
egyébkint is törvényre alapítani, mit ígéretünk szerint ekkép tel
jesítünk;

Az 1608iki koronázás utáni lső czikk nyomán az Ulászló 7. 
D. 3ik czikkelyében következő városok országgyűlési joga fenek
ük, u. m. az akkori 8 tárnoki városon kívül Esztergám, Székesfe

hérvár, Lőcse, Szakolcza, Szeben, Szeged,*) Körmöcz-bánya, Besz- 
tercze-bánya, Zólyom, és a többi társbányavárosok, u. m. Sel- 
mecz Béla-bányával, Baka-bánya, Uj-bánya, Libet-bánya, ide ér
tetett bizonyosan a kir. városok egyik legrégibbje, t. i. Korpona, 
mint a bányavárosok előbástyája, végre Nagy-bánya. — A bánya
városok közé soroltathatott akkoriban Trencsén is , legalább az 
1681 ki 26ik czikkely 18ik szakaszában Trencsén, melly különben 
már az  1342ki törvényben mint sz. kir. város említtetik, a sz. 
kir. bányavárosok között fordul elő. Fenekük tehát az itt taglalt 
törvényen 24 városnak országgyűlési joga. — De rendre soro- 
landjuk a többiét is , úgymint :

Bazin, Szent-György 1638: 63 ; Kőszeg és Kis-Márton 
1649 : 39, 40; Breznobánya és Késmárk 1655 : 65 ; Ruszt 1681 : 
60 ; Debreczen 1815: 108; Szatmár Némethi 109 ; Győr, Ko
márom, Újvidék, Zombor 1751: 27; — Temesvár, Szabadka, 
Pozsega, Károlyváros 1790ik: 30; Bukari 1790. 61. — Fiume 
1807 : 4ik tczikkelyekben. — A horvátországi 4 , u. in. Zágráb, 
Varasd, Körös és Kaproncza városoknak gyakorlaton és szokáson 
épült országgyűlési joga, valamint az egész Horvát-és Tótországoké 
az 1625ki 61. tczikkelyben erősittetik meg.

Egyetlen egy Modor városa az , mellynek országgyűlési joga 
bebizonyítására specialis törvényt nem találunk. Azonban ezen sz. 
kir. városnak beczikkelyeztetése szorgalmaztatok a bécsi békekö
tésnél Bazin és Szent-György városokkal együtt, miért maradott el 
Modor a két utóbbitól, midőn beczikkelyezlettek, Yalószinüleg 
azért, mert Modor a kir. megszentesisést kir. kiváltság utján hama
rább eszközlé ki magának, mi az 1687ki I7ik tczikkely előtt jog—

*) Ha Szeged már akkor is nem lett volna kir. város , nem helyeztette- 
tett volna vissza „jure postliminii“ 1715. 107. czikkely által elébbi 
jogaiba, hanem egyszerűen czikkelyeztetett volna be, és mire való 
lenne a beczikkelyezés, ha nem az országgyűlési jog megnyerésére? 
E kérdést tesszük Bukari városára nézve is. —

szerüleg történhetett meg. Egyébiránt Modor az 1681. 26ik czik
kely 18dik szakaszában mint sz. kir. város fordul elő.

Mi azon állításra néz : hogy 5 olly város küld követeket az 
országgyűlésre, mellyek még csak névszerint sem emlittetnek tör
vényeinkben ; ha a fentebbiekhez még azt tesszük , mikép a hor
vátországi fenemlitett 4 város sok, különösen pedig 1659, 93 ,  
94 ik , Selm eczl659, 111, Bakabánya 1647,143ik tczikkelyek
ben névszerint is, mint sz. kir. városok emlittetnek, csak Libet- és 
Újbánya azon kir. városok, mellyek neveit a tczikkekbe fel nem 
találhattuk, de mikint fenebb említettük, ezek is általánosan, mint 
a 7 társas sz. kir. bányavárosok közé tartozók, ezen categoriában 
akármennyiszer érintetnek törvényeinkben. — Hogy pedig az elő
számolt városok közül valamellyik törvény által lenne az ország
gyűléstől tiltva, annak szorgalmas fürkészésünk után sem akad
tunk nyomára.

Mindezeket elősorolok, hogy lássa a Pesti Hírlap szerkesztője, 
mikép a törvénykönyvbe mások is bele tekintenek, és hogy ő ko- 
ránsem jól olvassa fejünkre a törvényt; fejünkre mondjuk, mert mi 
is azok közül vagyunk, kik a tisztelt szerkesztő ur avas obscuritá- 
saiban megütköztek, nem azért, mintha Corpus Jurisunkban avas 
obscuritások is nem találtatnának; hanem sarkalatos foganatba vett 
és gyakorlatban fenálló törvényeket is az avas obscuritások sorába 
igyekszik állítani, hogy lássa tovább a sokszor tisztelt szerkesztő ur, 
hogy habár valamelly törvény különös szigorú praecisióval nincsen 
is fogalmazva, azt önkényesen kinekkinek Ínyére magyarázgatni 
még sem szabad.

Egyébiránt, ha az 1687. 17. tczikkelynek betűit és szellemét 
úgy vesszük, mikint írva van, a kir. városok országgyűlési jogának 
megállapítására s bebizonyítására épen nem lészen szükség a ré
gibb törvényekben búvárkodni, mert az idézett törvény tartalma és 
szelleme minden sz. kir. városnak, mihelyt azzá lett, országgyűlési 
jogot tulajdonit; azért is nem azt határozza, hogy sz. kir. város 
beczikkelyezés nélkül ülést és szavazatot ne nyerhessen, hanem azt, 
hggy számuk ezentúl ne szaporittathassék, és hogy semmi helység 
beczikkelyezés nélkül a szabad kir. városok sorába be ne vétet
hessék, (ne peramplius numerus illarum augeatur, neve loca hao- 
tenus in ordinem ipsarum minus recepta, deinceps recipiantur). — 
Van hát jelenleg is mind a 49 *) most követeket küldő kir. város
nak nemcsak folytonos szokásnál fogva, mi már magában is elég 
lenne, hanem positiv törvényink és alkotmányunk szelleménél fogva 
is országgyűlési joga, melly jog hogy csak abban állana, miszerint 
a városi követeknek, csak mint benevolus anditoroknak ülésök és 
egy vagyis inkább semmi szavazatuk sem lenne, a világon sem
mivel sem leendne bebizonyítható. —  Ki egyébiránt e kérdést to
vább is méltányolni akarná, ne sajnálja a Századunk 1840ki 29, 
30, 31 és 32ik számaiban, „Az Alig. Ztg 1839ki 321. sz. tolda
lékjában! , „a magyar sz. kir. városokat illető czikkelyhez“ valóban 
tudományosan és tárgyismerettel irt igen helyes észrevételeket fi
gyelmesen átolvasni.

És illyen a sz. kir. városok országgyűlési állása a törvény- 
és jog szempontjából kiindulva. Hogy azt a törvényhozás utján 
változtatni, az időről időre változó körülményekhez arányozni lehet, 
sőt szükséges is , nem tagadjuk, de attól félünk (mikint az eddigi 
tapasztalásoknál fogva csakugyan félni is lehet) hogy, ha a kir. vá
rosok a törvény mezejéről magokat leámittatni engedendik, —  a 
sine nobis de nobis-ban liberaliter megegyeznének, miben mege
gyezni a fenebbi alapokoknál fogva teljességgel nem tartoznak — 
könnyen valami curiatum szavazatra, vagy ehhez hasonlóra sző
ri Hathatnának; miáltal jelentőségök sem nevekednék, és a törvé
nyek istápjától is elesnének, koránsem várhatnák pedig ama suly- 
egyent, mellyet az 1608—ki 1-ső és 1687—ik 17—ki törvényczik- 
kelyek, alkotmányunk szelleme és az álladalom közjava igényel
nek, t. i., nehogy egy rend túlsúlyú uralma, (praedominium-a) a 
többi országos rendeket elnyomhassa. Mártiusban 1843.

Egy sz. kir. városi polgár.

*) Béla-Bányával együtt; Szeng városát nem említjük, minthogy még 
követeket nem küld.

Po z s o n y b an .*•*» "
Alapitá és szerkeszti Orosz J ó z s e f— Nyomtatja Schmid Antal.
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A d ó .
II.

Előhoztam utolsó alkalommal, milly igen nagy és végké
pen soha meg nem győzhető nehézségekkel kell küzdenie az egye
nes, közvetlen adó aránylagos felosztásának a polgárok közt. Nem 
ok nélkül akadtak tehát, kik megvetni kívánván az olly sok szelle
mi küzdelmekkel párosult végrehajtást, a közvetett adót ajánlották. 
És nem is lehet tagadni, hogy ez ajánlatuk mellett szóló okoknak, 
mellveket alább nemcsak felhozandunk, de fel is világositandunk, 
sikerült is ezt elméletileg elfogadhatónak és kívánatosnak tenni. 
De valamint mindeuben, itt is végeden tér fekszik az elmélet és 
gyakorlat közt, s amannak csalhatatlanoknak látszó igazságait ez 
utóbbi gyakran a legrutabb módon czáfolja meg. De mellőzve a 
gyakorlati próbatételeket, magában az elméletben is meggyőződ
hetünk minden közvetett adónak czélszeríitlenségéről és jogelleni- 
ségéről. Miről ha kételkednénk, nem fog ártani következő vázola- 
tokat egy kevéssé figyelembe vennünk.

1) Elismert igazság az, hogy az adót a legsürgetőbb szüksé
gen kívül, soha sem kell, és nem szabad magasabbra emelni: mert 
nincs esemény, bármelly országban is , melly a kedélyeket annyira 
felingerelné, melly az elégületlenség magvát könnyebben elvethet
né, mint épen ez, mellynek szomorú példáit hazánk történetei is 
világosan tanúsítják. Már pedig lehet-e másnak valaminek tartani 
az indirect adót, mint a közvetlen emelésének? Az pedig, hogy igy 
mintegy kétszeresen kénytelen a lakos adójával hozzájárulni, még 
inkább el fogja őt keseríteni, az szenvedélyét még nagyobb mérték
ben fogja ingerelni. Ez pedig annál inkább fog történni, mivel

2) Ezt még csak megközelítőleg sem lehet arányosan kivetni. 
Láttuk a közvetlen adó aránylagos elosztásának nehézségeit; ennek 
elosztásánál azok nincsenek, igaz, de valóban nem is aránylagos. 
Mert a szükség és vagyon nemcsak hogy nincsenek aránylag a hon
polgárok közt elosztva, sőt mindennap akadunk élő példákra, hogy 
minél nagyobb a szükség, annál csekélyebb a vagyon. — Vegyük 
például, hogy az adó a kenyérhez van szabva. Ismerek, valamint 
mindenki, szegény családapákat, kik házok népével és szolgáikkal 
együtt, 10— 12 személyt kénytelenek naponkint kenyérrel ellátni; és 
ismét ismerek dúsgazdag zsugorikat, kik mindenről elvonulva, nagy 
gazdagságuk mellett is , csak szegényen élődnek, és egyesegyedül, 
magánosán laknak. Ha már mellőzzük is azon körülményt, hogy 
ama munkás egyedek fogyasztási mennyisége egyenkint is jóval 
többet tesz ez elvonult embergyülőlőénél, mégis ama népes családi 
szegény", minden szorgalma és munkássága mellett is 10 —12-szer 
annyit köteles e rendszer szerint fizetni, mint e gazdag henyélő. 
És igy áll e viszony egyéb fogyasztási czikkekkel is.

3) Vagy pedig más, csupán a gazdagok által használt czik- 
kekre fog az adónak e neme alkalmaztatni? Nem akarom ugyan 
hinni, hogy a törvényhozók, kik leginkább a magasb osztályból ál
lanak , valahol a közvetett adót egészen magokra akarnák vállalni: 
de feltéve, hogy ez megtörténnék, akkor ismét csak egy osztály 
lesz terhelve, s az egyenlőség törvénye meg van szegve. De

4) Nagy fontosságú azon körülmény is , hogy ezáltal az er
kölcstelenségnek tág mező nyílik: mert ha elgondoljuk, mennyi

bajjal, mennyi szövevényes kezeléssel lehet csak az indirect — 
bárminemű — adó végrehajtása: könnyen meggyőződhetünk arról, 
hogy az ehhez megkivántató felügyelésnek a legnagyobb szigorú
sággal kell párosulva lenni, melly szigorúság pedig a közönséges 
embert csak ösztönözni fogja uj, az adó alól magát kivonó csa
lárd cselekedetek feltalálására és gyakorlására. És igy sikerül
vén valamelly csalárdság, mindig tovább fog folytattatni, az er- 
kölcsiségben szerzőjét mindig alább szállitván. De ha e szigorú
ságot mellőzzük, akkor ismét könnyebb lévén magát tőle kizár
ni, nemcsak többen vetemednek gaztettekre, de az adó czélja is 
el lesz tévesztve. —  Más részről ismét, ha tekintetbe vesszük, 
hogy az indirect adó mindennap fizettetik a nélkül, hogy valaha 
vége szakadna, a legnagyobb elkeseredéssel tölti el az adózók keb
leit a felsőség, kormány, végrehajtó hatalom stb. ellen, s az illy el
keseredésből származó szép eredményeket (!) ki nem ismeri?

Már e sorok elején említők, hogy azok, kik ez adónemet pár
tolják , sok igen fontosnak látszó okot hozhatnak fel véleményök 
mellett. De mindez okok — bár némellyek a politica által elfogad
hatóknak tetszenek — az igazság törvényszéke előtt meg nem áll
hatnak. Tekintsük át itt a fontosbakat. s vizsgáljuk meg, mennyit 
nyomnak?

1) A közvetett adónak egyik fő elsősége az egyenes adó fölött 
abban áll, hogy ez utóbbi némellyeket aránylag, a legjobb szándék 
és igazságszeretet mellett is, igen csekélyen adóztat meg, sőt né- 
mellyekről lehetne mondani, hogy épen nem. Az indirect adónak 
föladata tehát ezt kipótolni, s a semmit vagy igen keveset adózókra 
róvni azt, mit a közvetlen adó kivetése elmulasztott. De ezen ok 
csak akkor állhatna meg, ha az indirect adó által csupán azok adóz
tatnának meg, kik az egyenesnek csekély részében osztoznak. Épen 
azért pedig, mivel némellyek aránylag kis részét viselik a közvet
len adónak, mások annál inkább meg vannak terhelve, következő
leg e nagyon megterhelteket egymás újabb adóval még inkább meg
terhelni a legnagyobb igazságtalanság. A felhozott hiányt csak az
által pótolhatni, ha lehető legközelebb arányban osztatik szét az 
adó terhének viselése, s igy nem lesz szükség illy pótlékokra.

2) Azt mondják továbbá, hogy az indirect adó épen nem olly 
terhes, mint a közvetlen; mert u. m. könnyebben fizettetik, kisebb 
mennyiségekben, nem egyszerre, s a mi több, fizetésére senki sem 
kényszerittetik bizonyos meghatározott időben; hanem kiki akkor 
rója le, mikor azt körülményei legjobban engedik, az az, mikor van 
miből fizetni. — Mi az apróbb mennyiségek szüntelen fizetését 
illeti, erről már fenebb tettünk említést. Az pedig épen nem igaz, 
hogy csak akkor fizettetik, mikor van miből; de inkább akkor, 
mikor azt a szükség kívánja. Ha ruházni akarja valaki magát, adót 
fizet azon költségen kívül, mellybe ruhája kerül. Nem akkor rovatik 
ez tehát le, mikor a körülmények kedvezők, de midőn erre a szük
ség, — a hideg, szomj és leginkább az éhség —  k é n y s z e r í t .  
Méltán kérdi tehát Rotteck: „mi joga van a statusnak a polgár 
éhsége csillapítását megnehezíteni?“

3 ) Azon okkal is támogatják a közvetett adót, hogy ez a leg— 
arányosb elosztás, mert kiki fogyasztásának nemcsak mennyiségét, 
de miségét is birtokához, tehetségéhez szabja. A gazdag többet 
vásárol, és szabály szerint jobbat a szegénynél azért, mert többet



179 180

bír. —  De valljon helyes-e ez ok? A miség csak állhat valamen
nyire, ámbár abban is számtalan a kivétel: de a mennyiség épen 
nem igaz. A szegény, bár igen csekély vagyonú, mégis kénytelen 
annyit beszerezni, mennyi elkerülhetlenül szükséges, mig sok, igen 
sok birtokos van, ki szinte csak fő szükségeit elégíti ki.

40 Hol az indirect adó már egyszer bevétetett, ott többé nem 
lehet azt megszüntetni, hacsak a statust bizonyos jövedelmétől nem 
akarjuk megfosztani. De itt a közvetett adó ellen magoknak az ezt 
pártolóknak egyik igen erősnek tartott okát lehet fordítani: mert 
láttuk már azon állítást, melly szerint bizonyíttatik, hogy az adónak 
e neme egészen önkényes, csak az adózó kedvétől és akaratától 
függő. Ha tehát nem lehet erre kényszeritni a honpolgárt, akkor 
az nem is lehet bizonyos jövedelem. Mert tegyük föl csak, hogy 
egyszer kedvök kerekedik minden lakosoknak ez adót nem fizetni, 
mert hiszen kedvöktől függ: hol marad akkor a bizonyos jövede
lem? Legjobb tehát e bizonyos jövedelmet csak aránylag kivetni, 
és úgy szedni be az álladalom szükségeire. De bár volna is olly 
bizonyos e jövedelem , miilyennek állíttattik: akkor is változhatlan 
marad azon örök igazság: hogy valamint egyeseknek, úgy az egész 
állodalmaknak sem szabad a jog s igazság rovására gazdagodni.

5) Végre még az is ajánlani látszik a közvetett adózást, hogy 
így az idegenek is kénytelenek az adóban részt venni, mi valamint 
igazságos, úgy különben, ha nem egészen lehetetlen, de legalább 
igen nehezen kivihető. Itt azonban újra föl lehet hozni azon ellen
vetést is, hogy az idegeneknek — habár igazságos — megadózta
tása végett, nem szabad a haza polgáraira nagyobb terhet nyomni, 
kivált ha az , mint láttuk, némellyeket különben is minden arány 
fölött nyomná. Az idegenek megadóztatását pedig, mennyiben ezt 
az igazság kívánja s a vendégszeretet törvényei engedik , szinte be 
kell hozni, történjék az bármi nehéz utakon is, különben pedig soha 
sem olly nagy kár, ha némelly idegen vagy épen nem, vagy arány
lag kevésbé adóztatik meg, mint ha minden idegenek megadóztatása 
kedvéért számtalan polgártársak terheltetnek.

Mindez előhozottak hideg megfontolása után, könnyen meg
győződhetünk arról, hogy az indirect adó minden országra nézve 
káros eredményű, s igy mindenesetre a sok nehézségek daczára 
is, kivívja a fölötte való elsőséget az egyenes, közvetlen adónak 
— habár csak megközelítőleg is — arányos gyakorlása.

Meghal az ember, és néni tuilja Miiért.
Komolyan véve a veendő tárgyat, szükségképen ki kell mon

danom , hogy maholnap betegeinket épen a sok melhodus curandi 
viszi sírba, mennyiben kábaságba, tévelybe hozatva, a nyomorult 
beteg a sokféleség miatt nem tudja , valljon allopathice, homoeo- 
pathice, allo-homoeopalhice orvosoltassa-e magát, vagy vizet igyák 
észveszve, midőn amaz a russische Dampfbadot ajánlja kimondhallan.

Szerencsétlenségére a szenvedő emberiségnek, veszedelmére 
az életnek, kínzására a betegnek, bizodalmatlanságára az orvosi tu
dománynak, szabad gyakorolhatására a kontárkodásnak, élvezhe- 
tésére a nyomasztó és zsaroló csalásnak, létesült a világ teremté
sével egyidős, több ezer orvosok tapaszlalásiból megfontolva al
kotott allopathiáf letaposni akaró Hahnemann — , mint 50 eszten
dős orvostól született homoeopathia, az úgy nevezett cura ex- 
spectativa, vagyis a „ha nem használ, nem is ártu fonák elvű 
orvoslásmód.

Szerencsétlenségére létesült a homoeopathia az egész szenve
dő emberiségnek , veszedelmére az életnek , kínzására a betegnek 
igenis, mert szin-szeradással, minden e rő -, tehetség nélkül any- 
nyit igér teljesitendőt, mennyit csak egy okszerű ténykezós létesít

het kellő erővel. Miáltal kecsegtető mámort fejlesztve ápol, ágyá
ba egyre csalogat egyéneket, történjék az élettel bárminő fordulat, 
o mindent a megtagadt jótékony természet gyógyerejére biz, és at-* 
tói várja mindazokat, miket a beteg gazdaságos és könnyen vehető 
szerétől, legyen amaz azutan képes az életet ön erejénél fogva az 
egésség felé vezetni, vagy képtelen, vele mitsem törődik. 0  ily— 
lyenkor a puszta várakozásnál és részvétlen nézésnél többet csak 
annyival fesz, mennyivel az egyénnek nyelvére czukrot hint, s jó 
reménnyel kecsegteti kínjai közt; mialatt a kór vagy jóra fordul, 
mint más sok orvos nélküli betegség, szerencsétlenségére a beteg
nek,  veszedelmére életének, kínzására szenvedelminek, elfajul 
és halállal végződik akkoron, midőn okszerüleg orvosoltatva egész
ségbe mehetne át.

A homoeopathia az egész orvosi rendnek tekintete, hitele, 
érdeme kisebbítésére van, mennyiben az allopathiávali alaptalan 
gyülölségből keletkező rágalmak kényszerítve viszik ezerféle al
jas tényekre az orvost orvos ellen, és mindenkor ön tekintélyük, 
hitelűk és érdemük tetemes kisebbítésével.

Az orvostudomány iránti forró hizodalomnak csüggedését, 
napi hanyatlását semminek sem köszönhetni annyira, mint az élni 
nem tudó vagy gazdagodni akaró egyének által fölállított annyi
féle összeütköző orvoslásmódok közül a homoeopathiának, és en
nek azért: mivel a mindennel foglalkozni, mindenben tudósnak mu
tatkozni szerető felekezelek pártoskodva, önérdekből magasztalva, 
kérkednek a homoeopathia jótékonyságáról, gyalázva mindenfelé az 
allapothiát. E gyengesége , pártossága sokaknak kényteti magát az 
élni akaró orvost is a r ra , hogy legbensőbb meggyőződése ellen is 
elállva az okszerűségtől, azt kövesse, minek inkább látja rósz, mint 
jó következését. Mi az illy pártoskodás következtében fájdalom 
már annyira jutottunk, hogy belépve a beteg szobájába, azt va
gyunk kénytelenek mindenekelőtt kérdeni, valljon az orvoslás allo
pathice fog-e tetszeni, vagy homoeopathice, s igy a válasz miségé
hez ragaszkodva, nem ritkán lelkiismeretűnk szorongatásával, főleg 
dámáinknál, kényesebb uracsainknál, épen azzal vagyunk kény
telenek orvosolni, mit sem nem értünk, mert érthetetlen, sem 
föl nem fogtunk, mert megfoghatlan, s mellyel, csak sorshuzat sze
rint juthatunk a szerencsehatárok édes reményei közé, és nem ok
szerüleg, előlegesen is tudva. Az orvosoknak illy kénytetett ingatag
sága , az allopatháknak homoeopathakká kényszerült képzése (mert 
élni mindenik akar és legalább is látszatos tudós lenni ebben is) 
legsorvasztóhb mérge az orvostudomány iránti bizalomnak. Jaj 
azon szegény és nyomorult betegnek, ki kínjai enyhítésére élte 
megtartójának allopothából lelt homoeopathát választ, és még oly— 
lyant, ki tetszés szerint orvosol a két homlokütköző orvoslásmó
dok bármellyikével, mert az illy egyén egyikről sem bírván kellő 
isinéretekkel, ingatagságával, tudománya iránti bizalmatlanságával 
semmi jót sem tesz , s ha tesz, akkor javíthatlan roszatés az élet
re csak ellenségeset, jót pedig maga az áldott szerencse. Illy té- 
velyben járó ingatag orvost nem egyet ismerek, és ollyant, ki mint 
hitre kapott szerénytelen homoeopathicus, a huruttal összefüggő lázat 
allopathice, magát pedig a kehét homoeopathice orvosolja. A fül- 
gyuladás ellen belsőleg hasonszenvü labdacsokat ad, a füllőre pe
dig 12 nadályt tétet, a nyakra melegített korpaborongatmányt hasz
náltat; ki a makacs székszorulás megindítására belsőleg homoeo
pathice működik, külsőleg pedig clysmát adat; ki 4 napig betegét 
homoeopathice tractálja, az ötödik nap aethert és moschust rendel 
fegy nap alatt 12 grant elköltendőt), s mégis úgy hirlelik e pártos- 
kodó betegek, hogy mindent a homoeopatha tett, meg nem gon
dolva, hogy csak a ténykező volt az, és az orvosló gyógymód allo- 
pathia.
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A homeopathia a szabad kontárkodásnak igen tág mezőt nyi
tott, annyira, hogy semmi nincs több, mint orvos és épen homoeo- 
patha, ez pedig azért: mivel midőn az allopathia észt, megkiván- 
tató készséget és éles itélőlehetséget tételez fel, a homoeopathia e 
nélkül is gyakorolható, mi hogy áll, azt a napi tapasztalás azzal 
bizonyítja, hogy nemcsak nemorvos férfiak és névszerint falusi 
mesterek, korcsmárosok , borsosok, kalmárok, szükségből több tu
dós falusi lelkészek, hanem nők is orvosolják betegeinket homoeo- 
pathice, mihez ha előlegesen kiművelt orvosi ész, érlelem, ítélet 
és okosság kivántatnék, vele ott, hol az élet és halál van kérdés
ben, illy egyének bizonyára sohasem foglalkoznának; de mivel 
ön vallomásuk szerint, illy orvoslással, ha nem használnak, nem 
is ártanak, mint gyönyörködtető kezeléssel, úgy foglalkoznak, 
és meg sem engedve azt, hogy szerencsés eseteik nem tényeik 
eredménye, hanem a jótékony természeté. Hogy a homoeopathiát 
már nők is eltulajdonították s vele kurusolnak, olly levelezésekből 
tudnám megmutatni, mellyeket láttam főbb rangú kisaszonyok ke
zeiben, kik kérkedtek, hogy ők már I. homoeopathával is levelez
nek, fölhordva szerencsés curáikat, leírva és elküldve I. homoeo- 
pathának. —  P. orvos ur, ki mint allopatha már alig élhete, a 
divat emberétől nem akara elmaradni, homoeopathának hirlé ma
gát, miben tanári ügyességét csakhamar annyira vitte, hogy kép
viselője hon nemlétében neje szokott lenni, ki egy férje halálán pa
naszló nő beszédére férjét előzve emigyen szólt: „Schau mein 
Mann, ich habe dir das schon voraus gesagt! Hättest du von 
Medicin Nr. 12. gegeben, so möchte er noch leben.“ Hogy az illy 
kontárkezek közt mennyi nyavalya fajul orvosolhatatlanná, halá
lossá : Isten annak megmondhatója.

Semmiféle kenyérkeresésmódban sincs nagyobb alkalom a 
zsarolásra , a nyomasztó csalásra, mint a homoeopathiában , melly- 
ben semmisem adatik és mégis kéretik. — Már maga az orvos- 
szer készithetése és árulhatási szabadsága is elegendő a rra , hogy 
szolgálati érdemen tulíizettethessék, zsarolva, előleges alku szerint 
a beteg, mit megállani a legnyomorultabb esetekben is kénytelen, 
sokszor egyetlen értékű javának visszapótolhatlan föláldoztával, 
mert kormányparancsolta árszabást (taxa medicamentorum) ki sem 
mutathat elő. A csalást pedig olly egyénekről mindenkor föltehetni, 
kik a gyógyszerész lelkületébe, becsületébe nem helyezik bizodal- 
mukat (Org. §. 289.) szereiket csak azért sem vásárolják kezeik
ből, mert a megcsalatástól rettegnek, meg nem gondolva azt, ki 
másban keres lelketlenséget, az maga szokott ollyan lenni, s mint 
ollyan soha sem fog rettegni csalás miatt az istenség büntetőszé
kétől , azért csal i s , miről ha élő példa kell, elég szemtelen tör
ténteket hordhatok föl.

Fonák elvűnek mondám, csupa szerencsének tényei eredmé
nyeit, és következetlenségnek azegész homoeopathiat, mert té
vedéssel tömött elvei imigyen következnek röviden.

1) A homoeopathia a természetnek semmi gyógyerőt sem 
tulajdonit (Hahnemann Bg. §. 63. Anm. pag. 110.) és azt kere
ken tagadja annak ellenére, hogy millió betegek gyógyulnak meg, 
sokszor legveszedelmesebb betegségekből, minden orvosi segede
lem nélkül, s hogy az orvos a betegágynál sem egyéb, mint kor
mányzója a természet törekvésének , kinek tiszte , ezt erőtlenségé
ben ébreszteni; kicsapongásiban fékezni, elnyomatott állapotá
ban főlszabaditni, eltévesztett útjáról rendbe igazitni, mit ha egy 
homoeopatha ellenkezőleg állit, mit állít is, úgy hiszem, elvét fonák
nak mindenkor mondhatom.

2) Homoeopathia szerint kór-okokat keresni a legnagyobb 
bohóság (Hahnemann org. §. 5. 6. Anm.) holott allopathiai elvünk 
szerint, cessante causa cessat effectus, okszerüleg gondolkodva elő

ször is a betegségnek okait szoktuk fölkeresni, s csak azoknak mi
nőségük szerint orvosolni a betegséget. Szerintünk más orvoslás 
intéztetik p. o. azon nyavalyatörés ellen, melly a belekben létező 
giliszták által okoztatik, mint melly megijedésből keletkezik. Más
féleképen gyógyítjuk azon hasmenést, melly béltisztátlanságból ered, 
mint melly bélgyuladás mellett létesül. Másképen fogjuk ^orvosolni 
azon szélszorulást, melly aranyértől van, mint mellynek oka a ki
zárt sérülés. Más orvoslást kíván a szélhüdési siketség, mást ismét 
az, mellynek oka a fülbe hullott idegen test. stb. És midőn illy vak 
nézet mellett egy homoeopatha beteget gyógyít, nem tulajdonitha- 
tom-e ténye eredményét méltán csupa szerencsének?

3) A homoeopathának csak hasonlóval szabad hasonlót orvo
solni, azaz olly szerekkel, mellyek egészséges emberekben épen 
azon beteges jelenségeket idézik elő, mellyekkel tünetkezik maga 
az orvoslandó eredeti betegség, de minden esetre olly föltétellel, 
hogy a mesterségesen előidézett betegség az eredetinél nagyobb 
legyen (Hahn. org. §. 16.) így például a pálinka egésséges em
bert lerészegit, következőleg részegnek adva az elleni orvosság, 
de úgy, hogy a mesterségesen előidézett részegség az eredetinél 
nagyobb legyen.

Azt, hogy a „similia similibus curantur“ elv több nyavalyák 
orvoslására nézve áll, úgy hiszem, egy józan és okszerű allopatha 
sem.fogja tagadni, sőt miután igenis elve szerint van, megerősi- 
tendi. Ellene csak annyiban mond, mennyiben a „contraria contrariis“ 
testvére nélkül, mint önálló gyógymód soha sem állhat. Hogy ha
sonlót hasonlóval orvosolni allopathicus elvünk, s nem egyéb mint 
különszakasztott része az allopathiának, tagadni teljes lehetetlenség. 
Lám mi a hánytató borkővel egészséges embert meg tudunk hány- 
tatni, és épen azért sok Jhányást ezzel orvosiunk meg, de csak ki
vétellel ott, hol például a hányást gyomorterhelés idézé elő, mint 
természeti gyógytörekvést, es nem adjuk azon hányásban, mellyet 
meghűlés okozott, nem, mellyet gyomorgyuladás létesít. E szerint 
tehát az egész kórtömeg két részre oszlik, mellynek egyike contra
ria contrariis, másika pedig similia similibus fog orvosoltatni, s 
midőn mi allopathák mindkét részben helytállandunk, a homoeo- 
pathák csak egy részben lesznek orvosok, t. i. azon nyavalyákban, 
mellyeket ők szereikkel egésséges emberekben előidézni képesek, 
kik azonban, aránylag véve igen kevesen lévén, nemcsak hogy nem 
egész, hanem még fél orvosok sem. így a mercunus bizonyos el
lenszere a venusnyavalyának, de mivel mercuriussal ugyanazt a 
nyavalyát előidézni teljes lehetetlenség, a homoeopathia ennek or
voslásában elégtelen. A homoeopatha nem tud előidézni vizkór- 
ellenes szerével vizkórt, himlőellenes szerével himlőt, aranyér el
lenes szerével aranyeret, májkeményedés ellenes szerével inájke- 
ményedést, podagra ellenes szerével podagrát stb ., pedig elve sze
rint ezt tudni kivétel nélkül kellene, mit ha nem tud, elvében ha- 
nyalthomlok rohan, reményében megcsalatkozik, és nem lehet ok
szerű orvos. — Emberi együgyüség, vakmerő túlzás és éretlen 
erőlködés mindez. Isteni hatalom és erő teheti csak ezt, mit illy 
módon egy múlandó földi nyomorék feszeget. Orvossággal előidéz
hetni tetszés szerint minden nyavalyát, annyit tesz, mint isteni ha
talommal, s egy tökéletes tudománnyal bírni, melly erő mellett le
hetségesnek kellene lenni minden nyavalya gyógyíthatásának, s 
lehetetlennek magának a meghaiásnak is. De hála ezerszer a nagy 
urnák! még fényeink illy eredményeivel nem dicsekedhetünk, s 
mint hiszem , sohasem is fogunk.

A homoeopathia, mint lenebb mondám, a bajt bajjal kívánja 
legyőzni. Mi önrészemet illeti, én homoeopathámnak ebbcii sege
delmét alássan megköszönöm, és előlegesen megkérem, hogy szél— 
hüdésemben (paralysis), gutaütésemben (apoplexia) nagyobbal
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meg ne üttessen, a helyett, hogy vizkórságomból kihúzzon, még 
több vízbe ne úsztasson, tüdőgyuladásomban még jobban fel ne 
gyújtson, vakságomban még jobban meg ne vakítson, orvosolja e 
szerint az elfogult gyógyulni nem akarót, de ne, ki még élni szeret. 
Ugyan megköszönné egy sárba sülyedt fuvaros, ha útjában ho- 
moeopathára találna, ki elvéhez híven ragaszkodnék s a helyett, 
hogy kellő erőt adna, 2 lovát fogná ki, vagy a kifogott 2 ló helyett 
1 csikót fogna be neki, vagy végre ezt is kifogván, similia simili— 
hús elve szerint a helyett, hogy a sülyesztő teherből szedne le, 
még többet rakna a kocsira. Elve szerint pedig ezt tenni tartoznék, 
hacsak következetlenségét nem akarná elárulni.

4 ) A homoeopathicus szerek adagairól, ezeknek csudálatos 
működéséről ,* mennyire tapasztalám, a közhiedelem egészen más 
mint minő az a maga tiszta lényegében. A nemorvosok erről úgy 
vélekednek, hogy midőn az allopatha például hideglelés ellen a 
chinaport evőkanalonkint adja, néha undort is gerjesztve, a ho- 
moeopatha annak tiszta essentiáját használja, az úgynevezett chini- 
niimot, s akkor, midőn amaz olly sokkal ér czélt, emez ugyanazon 
mennyiségnek kivont legtisztább essentiájával jut ahhoz.

E nézete a t. közönségnek valóban igen helyes, bölcs és na
gyon is okszerű, de fájdalom, hogy ez nem egyéb merő csalatko- 
zásnál. A homoeopatha diluál, midőn a fönt érintett essentia-elő- 
idézeti kezelés concentratio, már pedig diluálni, valamit fölhigitani, 
megritkitani, erejében megoszlatni egészen más , mint conoentrálni, 
öszpontositni, egybeszoritni minden tiszta erőt; diluáltatik p. o. a 
hor, midőn akközé viz öntetik, és összepontosittatik, concenlrálta- 
tik, midőn abból pályinka főzetik, apályinka diluálva lesz szinte, 
ha vízzel vegyittetik, még jobban concentrálva, ha kétszer égettetik 
ki. A homoeopatha pedig épen a diluáltba állítja a hős erőt, és nem 
a concentráltba. És épen ez okból mondjuk orvosságaikat hatásta
lan semminek, koránsem elfogult gyülölségből, mellyben fekszik az 
egész boldogtalan vakitás. Midőn mi allopathák például a chini- 
numból egyszerre egy grant adunk, a liomoeopathák ezt előbb egy 
font spiritusba fölolvasztják, s az egy fontnak csak egy csöpjét ve
szik haszonra, azt is úgy, hogy előbb egy pár Í00 czukorlabdacs- 
ra  öntetik, s azután adnak e labdacsokból 1— 2 szemcsét a nyelv 
hegyére, állítva vérontásig, hogy egy illy labdacs nagyobb hatású a 
még föl nem ritkított 1 gran chininumnál. Ebbeni csalódása igen- 
igen sokaknak annál nagyobb, minél inkább hiszik, hogy a homoeo
patha még például a chininumot is jobban és jobban concentrálva 
adja, úgy hogy maga egy labdacs alig egyéb a legöszpontositottabb 
csupa erőnél. E hibás hiedelemben, mit önmagámon történtről tu
dok, magok a homoeopathák vezetik egyéneiket, állítva, helyben
hagyva , erősítve, hogy ők minden szernek csak essentiáját adják, 
midőn mi allopathák annak szükségtelen részeit is bevétetjük bete
geinkkel. Igen, ha az úgy volna, hogy a homoeopatha azon meny- 
nyiségü orvosságnak csak essentiáját adná, mellynek nagyobb 
mennyiségével az allopatha élni szokott, és mégis elérné ugyanazon 
czélt, akkor a legnagyobb ostobaság, megátalkodott gonoszság vol
na azt, mint egyetlen jó elvet, ragadva nem követni. De épen az a 
fájdalmas, hogy a homoeopatha ugyanazon kőszirtet, mellyet az al
lopatha i  font lőporral vettethet ki, ő ennek csak egy szemcséjével 
törekszik kivetni, s nem az egy fontnak kihúzott, öszpontositott tisz
ta lóerejével. Mit természetesen sohasem érhetvén el, a fölvetendő 
szírt körül addig kénytelen forgolódni, a nézőket és várakozókat 
ígérő, biztató szavakkal addig táplálni, mig egy förgeteg, egy pusz
tító zápor vagy földrendület egy szemcse lőpora fölül a szirtet

eleibe nem gördíti, kiáltva, hirdetve, megbizonyitva mindenfelé, 
hogy mindent erőlködés és tetemes költség nélkül maga az egy 
szemcse lőpor lett meg.

Engedjük azonban, hogy a homoeopatha a szereknek csak 
essentiáját adja, mit csupa gazdálkodási szempontból sem adhat, és 
kérdezzük meg most őtet, valljon ha lehet-e minden esetben, és 
tudjuk-e minden szernek tiszta kivont esentiáját, kis adagát adni? 
lehet-e minden nyavalyát kívánat szerint egésségbe átvinni olly 
szerekkel, mellyek kis adagban szinte azon változást idézik elő, 
legalább tetszőleg, mint azokkal, mellyekkel e végre csak nagy 
adagban élhetni? allopathicus nézetünkkel, az ezerévi tapasztalás
sal ez összeütközésbe jő , mennyiben tudjuk, hogy sok természeti 
alakban beadott szereknek egészen más, vagy legalább is módosí
tott, müködésök van azokénál, mellyek vegytani kezelésnek tétetnek 
tárgyául, s mellyeknek legtávolabbi erejök más segédszerek hozzá- 
vegyitésével, a hozzá tartozandóknak elvételével az egész összeg
től különválasztalnak. Tudjuk ezen kívül azt is, hogy a melly szer 
egyiknek kis adagban tesz jó t , a másiknak hasonló bajában ugyan 
azon szernek nagy adaga stb. A chinahéj természeti poralakban, 
vagy főzve, de nagy adagban gyökeres ellenszere a félbenhagyó 
láznak, midőn a chininum, mint essentiája, bizonytalan. Az aloé, a 
resina jalappae, az oleum crotonis tiglii, mint essentialis kivonatok 
székeltetnek, valamint a mondola, a ricinus olaj, a manna, a pulpa 
tamarindorum, nagy adagban, s mégis, hol amazok jót tesznek, ezek
től semmi sikert sem várhatni, s megfordítva, hol ezek az életnek 
tápszerei, amazok bizonyos öldöklői. De magától a t. olvasóiul 
kér dem, valljon egy hatást, egyenlő erőt tulajdonit-e a fekete kávé
nak és az arsenicumnak? pedig ott, hol a félbenhagyó láz ellen egy 
allopatha fekete kávéval működik sikerrel, egy homoeopatha arse- 
nicummal dolgozik stb. s midőn az allopatha a legenyhébb szereket 
rendeli, a homoeopatha a leghősebb mérgeket használja. Mitől azon
ban a t. olvasó meg ne rettenjen, mert a méreg okos kezekben or
vosság , homoeopathicus kézben épen semmi; —  bárha állításuk 
szerint az lehetne is, midőn a legmegritkitottabb és távolabbi 
adagnak nagyobb erőt tulajdonítanak a megnemritkitottnál. —

Hogy ne feledjem, említem többek közül még azt is , a} hogy 
homoeopathia szerint vért ereszteni a legnagyobb hiba, (melly til— 
tat már maga elegendő volna arra, hogy az egész homoeopathia 
kormányilag tiltatnék le) annak ellenére, hogy nélküle az orvosi 
tudomány meg nem állhat, s hogy sok ezer ember épen az érvágás
nak, nadályozásnak, köppölyözésnek köszönheti életeni megma
radását, főleg kik gyuladásban, forrólázban, gutaütésben, szélhüdés- 
ben szenvedének; b) hogy a homoeopathia következetlen akkoron, 
midőn ellenszerekkel é l , azaz contraria contrariis orvosol, mit cse
lekszik a mérgezéseknél, midőn antidotumokat használ, s a helyett, 
hogy a mérgezéseknél nagyobb mérgezést akarna, azt kifejlésében 
elnyomja, elfojtja és kisebbíti (Hahn. Org. §. 78, note i .  — Arz
neimittellehre í  Theil pag. 63, Í95, 216, IV. Band pag. 128.)

Hogy illy elvüsége mellett a homoeopathia mégis kap pártoló 
feleket, magának az elfogult pártosságnak tulajdonítom, s némileg az 
önhaszonkeresésnek, melly mint értém, már annyira nőtt, hogy ho
nunkban rokonszenvi tanszék alapítása is fog kéretni, minek annál 
biztosb létesülhetésére, a homoeopathia nélkülözhetlenségének meg
mutatására, a jövő országgyűlésre egy munka fog készíttetni s be
mulattatni. — Erre nézve épen nem kenyérféltékenységből s nem 
azért, mivel allopatha vagyok, szó lok ,  midőn alázatos kérésemmel 
törvényhozó országos testületünkhöz én is a végett járulok, hogy 
mielőtt a hasonszenvü tanszéknek megalapilhatására kegyhatárzat 
és engedelem adatnék, méltóztassanak országos orvosgyülést tar
tatni, és avéget t ,  hogy mik papiroson elmecsavarólag hírek után 
létesülnek, állják ki a szent igazság kisérkövét az egész világ nyil
vános terén, orvosok, gyógyszerészek és nemorvos, tudós, részre- 
hajlatlan férfiak előtt. Mert a tárgy fontos, az U[ göröngyös és ollyan, 
mellynek tárgya az egészség és betegség, az élet és halál.

Költ Sümeg, marczban 1843. Ifj. Tersánczky.

Pozsonyban .
Alapító és szerkeszti Orosz József. — Nyomai3 Schmid Antal.
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É s z r e v é t e l e k
A jégverés ellen kölcsönösen biztositó m agyar egyesület 

alapszabályaira.
E szabályok legelőször is a P. Hírlap 222-dik sz. Értekező- 

jében , utóbb pedig „Századunk“ 18-dik számában jelentek meg. 
Mindkét lap örvendve s meleg részvéttel üdvözölvén az egyesület 
keletkeztét, buzditólag szóliták föl a közönséget, hogy saját hasznát 
szem előtt tartva, annak jótékonyságával élni siessen. Nem külön
ben a „Világ“ 14-dik számában a „hírlapi kalászok“ irója igy nyi
latkozik e szabályokról: . .  meilyeknek minél terjedelmesb meg
ismertetése végett — mi a társulatnak erkölcsi és anyagi érdeké
vel jár — szükségesnek hisszük azoknak minden lapbani közölte— 
tését, melly végre nemcsak e lapok szerkesztőségét — hanem min
den lap kezelőit — bátor e sorok irója még azon esetre is meg
kérni , bár ha ez velők hivatalos utón nem fogna is közöltetni stb.“ 
Illy tekintélyek s még inkább a 18 nevezetes tagból alakult egye
sületi kormány ellenében vajmi bajos akár a szabályok foglalatját 
megtámadni, akár ennek következtében az egyesület hasznosságát 
kétségbe vonni. Mi azonban annyira meg vagyunk győződve nem
csak a szabályok számos hiányairól, hanem arról is, hogy e hiányok 
miatt az egyesület a közönségre üdvösen nem is hathat, miszerint 
kötelességünknek tartjuk a t. közönséget mindkettőre (most először 
azonban csak a szabályok hiányaira} figyelmeztetni s őszintén ki
nyilatkoztatni , hogy az egyesület, ha életbe lépend is, sem közön
séges nem lehet, sem tartós életre nem számolhat.

1} A szabályok közt nem találhatni föl: mit tevő legyen a kár
vallott, ha azon jószág, melly már egyszer — például felényire —  
elveretett s a fölöttei intézkedések, egyezkedések, becsük befejez
tettek , utóbb tökéletes érettsége s betakarítása előtt még egyszer 
legalább egy harmadrészben, vagy mi többb, végképen elveretik? 
Megtériti-e a társaság ez esetben a harmadik, vagy mi több, a 
negyedik részt is ? Szükséges-e ekkor ismét a nagy költséggel járó 
s a károsultat terhelő uj becsű stb ?

2} A szabályok nem mondják: valljon fél, egy, két, három 
holdnvi jószágot szintúgy biztosithatni-e, mint száz és több hold
nyit? pedig ezt annyival szükségesebb tudni, minél bizonyosabb, 
hogy a kis birtokúak száma nagyobb mint a nagy uraké. Hisszük, 
hogy a társaságnak távolról sincs szándoka a kis birtokuakat kö
réből kirekeszteni, de egyszersmind gondoljuk, hogy azok saját ká
ruk nélkül holmijöket nem is biztosíthatják; igy az egyesület kö
zönséges nem lehet, s azokra, kiknek szerencsétlenségükben se
gítségre legnagyobb szükségük szokott lenni, jótékonyan nem is 
hathat.

3) A szabályok közt Injában keressük azt, melly a minimu
mot, min alól a társaság senkit sem kártalaníthat, határozottan ki
mondaná, azaz meghatározná: a kárnak mekkorának kell lennie, 
hogy a kárvallott kárpótlás végett saját újabb kára nélkül ügynö
kéhez bizton lépéseket tehessen? És ezen kérdés, az előbbivel 
összevéve, véleményünk szerint olly fontos, hogy a kisbirtokuak 
mit sem biztosíthatnak, hacsak az részökre kedvezőleg meg nem 
oldatik. — Legyen szabad a dolgot egy pár példával föl világosit— 
nunk. Nekem csak két hold földem van, mellynek egyikét egyik, 
másikát másik évben vetem, s igy évenkint lefölebb tiz kereszt

búzát termesztek, melly közönségesen 12 p. mérőt szokott adni; e 
termésemet 25 p. ftra becsülvén, a tőlem két mérföldnyi távolság
ban lakó ügynöknél azon 30 e. kr., mellyek e szabályok értelmében 
ennyi értéktől fizetendők, lefizetem, oda s visszamenet pedig még 
30 kr. költők — tehát egy forinttal bizonyosan kevesebb pénzem 
lesz. Jön végre nagy záporesővel egy kis jégvihar, melly véle
ményem szerint búzámban 6 forintnyi kárt okoz. Káromat bejelen
tendő, elmegyek az ügynökhez, és költők ismét 30 kr. A becsüs 
három nap alatt kijő s a megvizsgálás után mondja, hogy a kárt 
most megbecsülni nem lehet, hanem kilenczedik napon ismét k i- 
jövend s megbecsülendi. Eljön s a kárt 4 p. ftra becsüli; de 
én e becsűvel meg nem elégedvén, uj becsüt kívánok, melly 
azonban káromot ismét csak 4 ftra határozza. Már most meg kell 
elégednem s kérdem a becsüst, mi a becsüköltség? feleli: 5 
ezüst f t.! Miután e költséget nekem kell viselnem, valljon leszek-e 
kártalanítva, ha most kárpótlás fejében mit sem kapok, és káro
mon fölül még 1 ftot a becsüsnek fizetek is? Nem lesz-e igy 7 ft. 
tiszta károm , a két három napi vesztességet nem is említvén ? Hát 
ha még azon meggyőződésben is maradok, hogy búzámban nem 4, 
hanem valójában 6 ft. kár vagyon: valljon lehet-e kedvem búzámat 
továbbra is biztosíttatni? — A társaságnak tehát, ha a kis birto— 
kuaknak még nagyobb kárt nem akar okozni, okvetlen ki kell mon
dania: min — például 10 p. fi. — alól nem fog senkit kártalanít— 
n i; ki kell mondania: ha a kár 10 ftnál nagyobb, megtériti-e a tiz 
forintnyi kárt is, vagy csak azt, mi tiz fton fölül van? Ha az illye— 
sek szorosan meg nem határoztatnak — miután a kis károk gya- 
koriabbak a nagyoknál — az egyesület örök czivakodásra, nem 
pedig kártalanításra nyujfand alkalmat. Ebből véleményünk szerint 
látható, hogy a társaság kis károkat meg nem térithet, s igy a kis 
birtokúak mit sem biztosíthatnak. — De vegyünk most egy száz 
parasztgazdás falut. Ezekből nyolczvanon, azaz: tiz egy, tiz két, 
tiz három, tiz négy, tiz öt, tiz hat, tiz hét, tiz nyolcz oztályosak, 
minden termésüket biztosítják s fizetnek biztosítási dij fejében tel
kükhöz aránylag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ftt, és a jégvihar épen ezen 
arányban 2 , 4 , 6 ,  8 ,  10, 12, 14, 16 forintnyi kárt okoz egynek 
egynek: valljon mi történik ezekkel? Csak azok kapnak kárpótlást, 
kiknek káruk 10 ftnál nagyobb, vagy azok is, kiké kisebb? De 
hát a fönebbi példában miért nem kapott a 4 ftig károsult kárpót
lást? Ha pedig ezek sem kapnak : valljon van-e akkor a kártalaní
tásban igazság, miután az , ki szegényebb s jobban rászorult, mit 
sem kap, a vagyonosabb pedig, ki kárát könnyebben tűrhetné, kár- 
talanittatik ? így a 40 szegényebb jobbágyok összesen 200 ft. kárt 
vallanának, és még 100 p. ft. biztosítási dijt is hasztalan fizet
nének.

4} A 7-dik szabály mondja: a biztosittatók biztosítás fejé
ben bizonyos dijt fizetnek — a termések osztályzata szerint, pél
dául minden gabnanemektol 2 percentet — mellyet az egyesületi 
kormány fog évenkint meghatározni. Ugyan kérdem, mire való 
itt a dij évenkinti meghatározása? Nem maradhatna-e meg legalább 
öt évig ugyanazon egy dij? E szabályt még akkor sem helyesel- 
hetnők, ha az ok is, miért történendik, megemhttetnék, mert a 
dij nem múlt, banem mindig csak jövő évre szolgálhat sinormérté- 
kül, már pedig a jövő év bő vagy rósz termését s igy a gabna ol
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csó-vag}r drágaságát nem tudhatni, s így a társaság, ha alább szál
lítja a dijt, a gabna pedig megdrágul, magát károsítja, mert keve
sebbet vesz be s többet tartozik fizetni; ha pedig a dijt fölebb 
emeli s a gabna ára csökken, a tagokat sujtandja, mert többet fizet
tet velők, kik károsodás esetére kevesebbet kaphatnak. Miután 
azonban az ok távolról sem érintetik meg, bizony mindenkiben azon 
igen természetes gyanú támad, hogy az egyesületnek a dijakat csak 
fölebb emelni, de nem lejebb szállitni — a 11-dik szabály szerinti 
lejebb szállításról most eleinte még szó sem lehetvén — van szán- 
doka, mi a szabályt még inkább kárhoztatja és e biztosítástól csak 
elrettent.

5) A 9-dik szabályban mondatik: hogy az előbb emlitett biz
tosítási dijon és postabéren kívül a biztosilótul semmi más, például 
ügyvezetési, irnoki, nyomtatási stb. fizetések nem kivántathatnak. 
De kérdem, mit kell itt a postabér alatt értenünk? Mennyire me
het egyes biztosítónak postabére évenkint? Egyarányos lesz-e 
mindenkire nézve, vagy aránylagos, az az: ki csak 400 ft. bizto
sit, akkora postabért fizet-e, mint ki 6000 ft. biztosított? A posta
bér alatt egyebet nem érthetni, mintáz ügynököknél begyültt pén
zeink Pestre küldését, a jégvihar által okozott károk és becsük után 
megállapított kárpótlások bejelentését, s végre a költségek levo
nása után fenmaradandó pénznek az ügynökökhez leendő visszakül
dését; de fizet-e illy postabért az is, kit szerencsétlenség nem ért s 
ki tehát kárpótlást nem kap? különben e szabályban semmi ked
vezmény nem foglaltatik a biztosittalókra nézve, mert ha a bizto
sítási dijon és postabéren kivül nyomtatás, ügyvezetés stb. fejében 
mit sem fizetnek: bizonyos, hogy e költségek az egész összegből fe
deztetnek, s igy a kárvallottak annál kevesebb kárpótlási kapnak, 
minél több kiadások történtek ezekre az egészből, és ez épen 
annyit tesz, mint ha a költségeket zsebeikből fedezték volna. Bár 
inkább előre meghatároztathatnék, e mellékes költségek mennyire 
menendnek évenkint? kevesedendnek, szaporodandnak-e, vagy 
állandóan ugyanazok maradandnak? Bár kimondathatnék: legfőlebb 
hány levelet szükséges mulhatlanul minden ügynöknek a társaság
gal s a társaságnak minden ügynökkel évenkint váltani; mert a vi
lágon semmi sem édesgetheti az embereket annyira az intézethezi 
csatlakozásra, mint szigorú gazdálkodás, költség-kímélés és a tel
jes kárpótláshozi biztos remény; semmi sem idegenithet el annyira 
tőle, mint a hasztalan nagy költségeskedés és nem a károk, hanem 
költségek nagysága miatti kártalanítás lehetlensége. Ha például 
postabérekre annyi pazaroltatik el, mennyivel egy egész községnek 
kárát pótolni lehetne; ha az irnoki, ügyvezetési, nyomtatási stb. 
költségek annyira emelkedendnek, mennyi tiz egész határok kárta
lanítására elég leendett: bizony alig találkozandik ember, kinek 
kedve legyen valamijét biztosítni, látván, hogy pénzével a világon 
minden biztosittatik, mindenkinek dija szorgosan megfizettetik, csak 
az ő kára nem pótoltatik teljesen — csak a főczél, mellyért fizet, 
taszittalik háttérbe, szorul maradékra, mellyből száz helyett húszat 
kap. De talán bővebben szólhatunk e tárgyról más alkalommal.

6) Miután a jég gyakran ugyanazon egy órában két, három, 
sőt több határokat is el szokott verni, a 13-dik szabályban pedig 
nem becsüsök, hanem csak becsüsről volna szó , kérdés: valljon a 
társaságnak minden ügynök mellett csak egy, vagy szükség ese
tére több becsüse is lesz-e? Ha például ajég ugyanazon órában há
rom határt elvert, s mindenik elvert határban húsz biztosított, és 
minden biztosittolnak a határban szanaszét elszórt tiz darab kisebb 
nagyobb földje van; ha megvizsgálás következtében a becsüs által 
az találtatik czélszerünek, hogy a károk csak 9 — 10 nap alatt be- 
csüllessenek meg: valljon azon egyetlen becsüs a kétszáz darab 
földnek megbecsülését mikor végzendi el? kivált azon esetben, ha 
többen az első becsűvel meg nem elégedve, újabbat sürgetend- 
nek ? Pedig illyenkor a becsűnek hovaelőbb kellene megtörténnie, 
mert vajmi gyakran megeshetik, hogy a kárvallott termesztményé- 
nek ama csekély részével, melly földjén épen maradott, követke
zéskép mellyért a társaságtól kárpótlást nem követelhet, nem tö
rődvén, azt hovaelőbb levágatni, betakarittatni, nyomban fölszán
tandó földjét olly maggal bevettetni szeretné, melly után még azon 
évben majdnem annyit érő termést remélhetne, minőt földje, ha 
jég nem éri is, hozott volna. Csak két hétig húzódjék a becsű, ezt 
többé nem tehelendi, szembetűnő kárára.

7) Nem különben a szabályok i 3-ban mondatik, hogy a biz
tosított a jégvihar által vallott kárát az ügynöknek 48 óra alatt be

jelenteni köteles, és a becsüs három nap alatt, a becsű napját, 
mellynek legfőlebb tizedik napon mulhatlanul meg kell történnie, 
meghatározandó, a hely színén megjelenend. Itt több kérdéseket 
tehetünk: valljon a jégvihar, vagy a bejelentés után három nap alatt 
jelenend-e meg a becsüs? Valljon a becsüsnek mindkétszeri meg
jelenése kölcségeit viselendi-e a kárvallott, vagy csak az egyikét? 
Valljon a becsii költségeit maga a becsüs határozandja-e meg tet
szése szerint, vagy a társaság, vagy egy harmadik egészen közö
nyös egyén? És ha a becsüs vagy a társaság halározandja meg: 
ki lesz bíró közlök, ha a kárvallott az önkénvüleg meghatározott 
költségeket fölöttébb nagyoknak találandja?

8) A 17-dik szabály mondja: „mind az első becsű, hacsak 
benne világos hibák nem találtatnának, mind a fönebbiek szerint 
eszközlött második beosü, kötelezi a társaságot a kárnak szabály
szerű megtérítésére; —  minél fogva minden, bár mi módon ered
hető viták esetében a biztosítottak irányában magát ezen egyesület 
t. ns. Pest megye első, vagy ha ez nem volna, avvagy akadályoz
tatnék, második alispánjának szóbeli per utján az 1836: XX. és 
1840: Xl-dik czikkek értelmében aláveti.“ — A társaság min
den egyes tagját becsületes, igazságszerető embernek s igy az 
egész társaságot annyival inkább olly testületnek vagyunk hajlan
dók tartani, hogy egyes károsult embert még inkább kárositni, 
vagy a mi több, megcsalni nem is akarhat: tehát mondása, ál
lítása, ítélete igazságáról kételkedni szinlugy nem lehet okunk, 
valamint bonyolódott viták keletkezhetését magunknak nem is 
képzelhetjük ; mert a szabályoknak — mint formaszerinti szer
ződésnek — minden lehető eseteket kijelölniük, s olly világosak
nak kell lenniök, hogy más bíróságra, mint azokbai betekintés
re szükség se lehessen. így t. ns Pest megye akármellyik al
ispánjának bíróságát csak azért is fölöslegesnek tartjuk, mivel az 
érdeklő felek a világos szabályok betüszerinti értelmén túl mitsem 
követelhetnek; mivel bonyolódott kérdéseket egyes, illyesekben 
gyakorlatlan alispán távolról sem Ítélhet meg úgy, mint a társaság 
gyakorlott összes tagjai; mivel ha olly eset adná magát elő, melly- 
röl a szabályokban távolról sincs említés, az véleményünk szerint 
mindig a társaságot mint nem eléggé gondoskodott telet terhelné, s 
Yégre, mivel illy alispáni bíráskodás a társaságnak csak ártalmára 
lehetne, de mit sem használhatna. Ugyanis micsoda vitás esetek 
fordulhatnak itt elő? Először az: ha ott kárt lenni állítanánk, hol 
becsüsünk a kárt egyszerűn tagadná. De e kérdést nem a társaság 
vagy alispán, hanem a becsüsök Ítélhetik meg, s nekem a szabá
lyok világos értelme szerint legfőlebb a második becsűvel megelé
gednem kell vén, vitát nem is kezdhetek. Másodszor az: ha én 
mindkétszerü becsüt igazságtalannak mondanám. De itt ismét nem 
a távolban székelő s a kárt saját szemeivel nem látó társaság vagy 
alispán, hanem hasonlókép csak becsüsök Ítélhetnek, s én az elejé
től fogva előmbe terjesztett szabályokat kötelezőknek elismervén, 
becsüjök ellen kifogást nem is tehetnék. Harmadszor az: ha a tár
saság a becsüsök által elismert káromat úgy mint a többi károsul
taknak megtérilni vonakodnék. De ezt ismét a társaságról föl sem 
tehetni, mert különben maga magát tettleg megdöntendné. Ha azon
ban a társaság mégis illy lépéseket tenni megkísértene, a szó nem 
a körül forogna, hogy a társaság kárpótlást fizetni nem akar, hanem 
hogy némellyeket aránylag úgy mint a többieket, ámbár tehetségé
ben állna, kármentesitni vonakodott; szó volna arról, mennyit akar 
némellyektől elfogni, mit a többségtől nem fogott el? Miután ez a 
mennyiség a biztositolt értékhez aránylag sokaknál csak csekélység 
5— 10— 20 — 30 frt lehetne: igen természetes, hogy senki magá
ban kedvet nem érzendne a kétséges kimenetelű perre költséges— 
kedni, Pestre irkálni firkálni, ott ügyvédet kerestetni, vagy talán 20 
és több mérföldnyi távolságról személyesen oda láradni s a társa
ságot alispán elébe idéztetni; hanem mindenki azt mondaná: „vi
gye lidércz azon nehány irtokat, de én a társaságnak többé lova 
nem leszek 1“ S ekkor valamint a piszkolódás- és gyalázásnak vége 
hossza nem lenne, úgy a társaságra nézve a következmények is 
csak szomorúak lehetnének. A szabályban emlitett világos hibákról 
szó itt nem lehet, mert ezek csak számvetési hibák lehetnének, s mi
helyt kimutattatnának, azonnal az azokra épített követelések is önkint 
megszűnnének. Szóval: ha a szabályok értelmében megtörtént be
csüknek változhatlanoknak kell maradniok, hogy azok érvényessége 
a társaság jóváhagyásától ne függjön, s azokat azon társaság, melly 
a kárt nem látta s igy meg sem is Ítélheti, kénye szerint meg ne
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változtathassa: hisszük, hogy vitás kérdések nem keletkezhetnek; 
ha pedig mégis lehetségesek, szükséges, hogy azok a szabályokban 
világosan kijelöltessenek. Ha pedig a társaság a hiba nélküli becsü
ket reformálhatja, akkor ments isten illy biztositó egyesülettől.

9 ) A 1 ldik szabályban ezek mondatnak: „Midőn a társaság 
szerencsés években biztosítottjainak kárát teljes mértékben meg
térítvén, még valami felesleggel is b ir, ebből tartaléktőke képez- 
tetik, meily csupán városi telkekre betáblázás és háromszoros biz
tosság mellett adatik ki kamatozásra, s a kamatok ezen társaság 
évenkinti ügyvezetési költségeinek fedezésére fordittatnak.“ —  Jól 
van; de van-e hazánkban tökéletes biztosság ? Nem vész-e el gyak
ran pénzünk nemcsak földesuraknál, hanem városokban is minden 
betáblázás és tízszeres biztosság daczára is ? Nem gondolunk-e gyak
ran ott teljes biztosságot, hol az leginkább hiányzik? Ninos-e a go
nosz és rósz akaratuaknak ezer módjok a társaságot rászedni, meg
csalni? Lehetetlen-e, hogy a társaság tagjai közül is találkozzék go
nosz , ki a pénzt vagy alattomosan elpazarolja — mint több megyei 
adószedő — vagy vele megszökjék? S illy esetekben ki kezeskedik 
pénzünkért? Ki téríti meg kárunkat ? Az elnök és 18 kormányzó 
tagok bizonyosan nem, mert ők pénzünket nem kezelendik. Tehát 
ki? Talán az igazgató? Nem hisszük, mert bár a 22-dik és 23-dik 
szabályban „tetemes felelőségéről“ szó vagyon, az mégis távolról 
sem mondatik, hogy ő illy esetekben a pénzt meglérilni köteles, 
valamint a fundus sem neveztetik meg, meily vagyonából pénzünk 
tökéletes biztosítására zár alá vétetett volna. Pedig ha mi jó fize
tést adunk valakinek azért, hogy pénzünket kezelje, számolja, bi
zony igen megkívánhatjuk tő le, hogy pénzünkért jót álljon. Más 
országokban ritkábbak s nem olly könnyük a csalások mint nálunk, 
ugyanazért azok példáira nem hivatkozhatunk. Nálunk a csalások 
mindennapiak s azért teljesen senkiben sem bizhatunk. Ez az egyik 
oka, hogy mindenben, mit kezdünk, nyomban fölsülünk.

Mondalik továbbá az említett I l ik szabályban: „Ha a tarta
léktőke annyira növekednék, hogy annak kamataiból az egyesület 
költségei teljesen födöztethetnének, akkor a netáni kamatfelesleg a 
kártalanítási öszveghez fog csatoltatni; eme növekedés Útmutatásul 
fog szolgálni arra, hogy a biztosítási dijak lejebb szállíttassanak.“ 
Ez magában helyes és jónak látszik; de tekintsük csak a dolgot 
gyakorlatilag s hihetőleg a szabályt nem helyeslendjük. Ugyanis 
tegyük föl, hogy az első évben minden költségek, úgymint a vi
déki ügynökök s az igazgató jutalomdijai, a társaság által viselendő 
ügyvezetési és a 16. §-ban kijelentett s a társaságot illető má
sodszori becsülési költségek levonása után az összes dijmaradék 
1,500,000 pfrtra, az összes károk pedig három millióra rugand- 
nak. nemde a károsultak csak felényire kártalanittathatnak, fele 
kárukat pedig kipótolhatlanul örökre elvesztik? E szerint, ha az én 
károm 100 pfrt volt, csak 5/10-dél vagy is =  50 frt kapok ; ha 
ebből 4 fr. biztosítási dijamat, meily hasonlókép elvesz, és a becsü
lési költségeket, nemkülönben a postabért levonom, marad 40 ftom, 
60 pedig örökre elveszett. Tegyük föl , hogy a második évben az 
összes dijmaradék ismét 1,500,000 frtra, a károk pedig három 
milliónál is többre menendnek s az első évi károsultaknak legalább 
felét ismét szerencsétlenség érendi: nemde az előbbi számításom 
szerint ez évben 100 frt helyett már legfölebb csak 30at kaphatok 
s vesztek ismét 70 frt, tehát már 130at. Tegyük föl, hogy harma
dik évben az összes dijmaradék ismét 1,500,000 frtra, az összes 
károk pedig csak 750.000-re menendnek: s nemde, az ez évbeni 
károsultak tökéletesen kármentesittetnek, és még 750,000 tarta
léktőke is alakuland? De kérdem: van-e itt csak egy mákszemnyi 
igazság is, midőn az egyik teljesen kármentosittetik, mig a másik 
százharmincz percentet vesztett? Van-e itt igazság kiváltakkor, 
ha illy iszonyú károsodások mellett 750,000 ftos ollynemű tarta
léktőke alakul, mellynek a károsultak, ha elhalnak vagy biztosítók 
lenni megszűnnek, soha legkisebb hasznát sem veendik? Ez az 
igazságtalanság még szembeszökőbb lenne, ha e tartaléktőke hét, 
nyolez év alatt annyira növekednék, hogy annak kamataiból nem
csak az egyesület ügyvezetési költségei teljesen födöztethetnének, 
hanem felesleget is adva, a kártalanítási öszveghez csatoltatnának s 
a biztosítási dijak lejebb szállíttatnának; mert a kilenczedik évben 
több ezer uj biztositók léphetnének az egyesületbe, kik a tartalék- 
tőke alakításához még csak egy krajczárral sem járultak, s mégis 
nemcsak a mi kárunk mellett alakult tartaléktőkének vennék annyi
tól hasznát, mert kisebb biztosítási dijt fizetnének, hanem nyomban

az első évben, ha a károk csekélyek volnának , teljesen kármente- 
sittethetnének, ha jószágaikat jégvihar érné, holott mi a tizedik év
ben, ha tömérdek károk történendnének, ismét ötven, hatvan per
centet is veszthetnénk!! Ez, uraim, igy nem maradhat! A társaság
nak tehát nem a külföld által kitalált szabályokhoz kell ragaszkodni, 
hanem kötelessége ollyakat alkotni, meüyek szerint, ha száz évig 
fenálland is, mindenki egyaránt kártalaniftathassék. De talán lesz 
alkalmunk erről is máskor bővebben szólhatni. —

Ugyan ezen szabályban mondalik végre: „Ha a társaság meg
szűnnék, a tartaléktőke kamatait az akkori társaság által kijelelendő 
közintézet fogja használni mindaddig, mig a jégverés elleni kölcsö
nös biztosításra valamelly más, ezen egyesülethez alapelvben ha
sonló biztosító társaság nem alakul, meily azt a tőke el nem költé
sének és az itt körülirt módoni kezelésnek kötelessége mellett hasz- 
nálhatandja.11 Ez is igen visszatetsző; mert az egyesületnek fő és 
egyetlen czélja a károsultakat, mennyire lehet, kármentesitni, nem 
pedig tartaléktőkéket alakitni, azokat per secula kezelni, s vég
re megszaporitva olly egyesületek- s embereknek átadni, kik 
minket távolról sem érdekelhetnek többé. Uraim! mi kárpótlást 
akarunk s pedig — ha lehet — teljeset, de nem saját kárunkkal 
másoknak tőkét szerezni. E czélnak feleljen meg a társaság, s üd- 
vözleni fogjuk. Különös valóban! Én még ez évben az egyesület
be lépek, és húsz évig folyvást ÍOOpftal 5000 ftnyi értéket bizto
sítok, tehát a társaságnak 2000 p. frt adok. Húsz év alatt kétszer 
felényire elveri a jég biztosított 5000 ftnyi értékemet, tehát okoz 
5000 ft kárt, s igy van a főnebbi 2000 ftal, 7000 ft károm; de a 
fatum úgy akarta, hogy a szerencsétlenség épen olly években ért, 
mikor a társaság 4o percentnél több kárpótlékot nem adhatott. 
Vissza kapom tehát befizetett dijaimat, vagyis 2000 frt, de az 
5000 ftnyi károm örökre elvesz, — elvesz akkor, mikor a társa
ságnak például két millió tartalék tőkéje van, mellyet sine me de 
me olly társaságnak vagy intézetnek adnak végre át, mellyet gyá— 
molitni kedvem épen nincsen. Ez nem igazság! —

10) Legfurcsább azonban véleményem szerint a 15ik szabály, 
mellyben a társaságnak azon szerencsétlen jog tulajdonittatik, mi
szerint a kárpóllékok mekkoraságának meghatározásában szorosan 
sem a befizetett biztosítási dij mennyiségét, sem a biztosított jó
szágban okozott kárnak értékét tekintetbe venni nem tartozik, ha
nem majd az egyiket, majd a másikat, a mint t. i. rá nézve hasz
nosabb, szabad tetszése szerint, sinórmértékül választhatja, — és 
a társaságnak e jogáról a szabály igy nyilatkozik: „ezen választási 
joga a társaságnak a dolog természetén s ama jogviszonyokon alap
szik, mellyekben a társaság egyes tagok irányában áll; mert a tár
saság biztosítottjainak többet fizetni teljességgel nem tartozhatik, 
mint mennyit a valóságos kár teszen, s a biztosítottak többet semmi 
esetre sem igényelhetnek, mint a mennyi értéktől biztosítási dijt 
fizettek.“ Ez már ugyancsak furcsa igazság, meily egyedül azon 
alapszik, hogy a gyarló ember soha sem képes azon jószágának 
értékét, mellyet biztosit, előre szorosan meghatározni! De lássuk 
a dolgot példában Ha én 10 fttal ötszáz forintnyi értéket biztosí
tok, s ezen értékemnek fele jégvihar által semmivé tétetik, bizony 
nincs természetesebb a világon, mint hogy a társaságtól 250 frt. 
kárpótlékot várok; azonban a társaság nem veszi tekintetbe az én 
10 frtos biztosítási dijamat, hanem megvizsgálja földemet, valljon 
lett volna-e rajta 500 ftnyi érték, ha jégvihar közbe nem jő? Ha 
azt találja, hogy jégvihar közbe nem jötte esetére is azon csak 250 
ft. érték lehetett volna, a társaság természetesnek találja, nekem 
nem 250, hanem csak 125 fr. kárpótlékot rendelni s ha kikerül, 
megadatni, mert mondja, „a valóságos kár csak ennyit teszen, töb
bet pedig a társaság fizetni teljességgel nem tartozhatik.“ Jól van! 
legyen itt igazsága a társaságnak; de kérdem: tartozom-e én 250 
frt értéktől 10 frt biztosítási dijt fizetni? Bizonyosan nem. Ha te
hát a társaság nem köteles kárpótlékom meghatározásában biztosí
tási dijamat tekintetbe venni, bizony én sem lehetek köteles a tár
saságnak 250 frt értéktől 10, hanem csak 5 frt fizetni; s így ha a 
társaságnak joga van, nekem csak 125 ft. kárpótlékot rendelni, van 
nekem is jogom fölösleges biztosítási dijamból 5 frt vissza köve
telni, mire azonban e szabályban a társaság épen nem köleleztetik. 
Ha megvizsgálás következtében a társaság azt találja, hogy 10 fttal 
biztosított földemen, ha jégvihar közbe nem jő, nem 500, hanem 
1000 frt érték lett volna: akkor nem az értéket, hanem a biztosí
tási dijt tekinti, s nem 500, hanem csak 250 ft. kárpótlékot ren-
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del, mert mondja: tőle senki többet nem igényelhet, mint a mennyi 
értéktől biztosítási dijt fizetett.“ Jól van; de ha a íönebbi esetben 
a társaságnak joga volt mondani: „a valóságos kár csak ennyit te- 
szen, többet pedig a társaság fizetni teljességgel nem tartozhaíik1 
s a nagyobb biztosítási dijt eltenni, valljon miért nem volna nekem 
most jogom mondani: „a valóságos kár teszen 500 frt, tehát biz
tosítási dijamat 10 írttal megtoldom s 500 frt kárpótlékot követe
lek? De hasztalan, i t ta lefizetett biztosítási díjhoz ragaszkodik a 
társaság s fizet500 helyett 250 frt —  ha fizethet!! Már az istenért! 
kinek legyen kedve e szerint valamijét biztositni ?! Húsz évig biz
tosítom földemet 10 írtai s fizetek a társaságnak 200 ft; huszadik 
évben valami különös falum miatt biztosított jószágom nem 500, 
hanem csak 250 frt ér, felényire a jég elveri, s kapok kárpótlékul 
— ha mégis kaphatok — 125 frt.! K—u J.

A d ó .
III.

Lépjünk már közelebb hazai ügyeinkhez, hol most az adó kér
dése annyira foglalatoskodtatja az értelmet, annyira ingerli a kedé
lyeket. Ezer meg ezer okok vannak arra, hogy ennek egy részét 
a nemesség is magára vállalja. Versenyeztek hírlapjaink is azokat 
fejtegetve, mint tolmácsai a közvéleménynek, megmutatni az adó
elvállalásnak nemcsak igazságát, hanem szükségét is. Gyöngeségün- 
ket árulnék el tehát csak, ha azt újólag tenni akarván, csak a régi 
húrt pengetnők, ismét és ismét előhordván az okok azon tömegét, 
mellyeket hírlapi irodalmunk mezeje megtermelt. Igazságos és szük
séges tehát, hogy a nemesség is adózzék, ez elismert igazság: bár 
mit bizonyítson is némelly megyei gyűlés, hol az összecsőditett 
csoportok kivívják az eddigi jó szokás további uralkodását. Most 
csak már a körül forog a kérdés: mikínt történjék a nemesség 
megadóztatása, úgy hogy ezáltal a szegény adózón könnyittessék, de 
egyszersmind a nemességre is szerfeletti teher ne függesztessék 
Történtek már eziránt is számos felszólalások és ajánlatok, mely- 
Iyeknek rövid áttekintetése s egykét jegyzettel kisérése nem lesz 
szükségtelen.

1) Első mód, melly szerint az adó a nemességre is kiterjesz
tetnék : ha a nemesség az egész háziadót az adózók vállairól le- 
vévén, fizetésére magát eltökélné. Igaz ugyan, hogy van több ok, 
melly e nagyszerű tettet ajánlatossá teszi; ha azonban azokat is 
összevetjük az ellenokokkal, meggyőződünk, hogy ez épen nem 
helyes. Ha t. i. a nemesség az egész háziadót magára vállalná, 
akkor az adózó népen csakugyan könnyíttetnék, s igy el volna ér
ve a czél, melly főleg tűzetett ki, hogy a nemesség is részesüljön az 
adóviselésben. Éhez járul még az is, hogy a kivetés és általában 
a kezelés ezáltal felette könnyíttetnék; mert nemcsak a legnagyobb 
szükségekre szoritaná a nemesség az adót, maga és egyedül csak 
maga lévén kénytelen ajánlását fizetni, de elosztása is sokkal köny- 
nyebben esnék nehány száz, mint ezerek között minden megyében. 
De a józan politica mindenkor karöltve jár az igazsággal. Azt pe
dig senki sem tagadhatja, hogy midőn a háziadó szükségei mind a 
nemességet mind a parasztságot illetik, s mégis csak a nemesség 
fizetné, hogy ez az igazságnak épen nem felel meg. Hiszen azon 
kívül hogy az adózó népen segíteni óhajtunk, második okunk, melly 
az adóbani részesülésre ösztönöz, az igazság. Ezt tehát valamint 
egy, úgy más részről is szigorúan meg kell tartanunk.

2) Második eset, mellyet a nemesség követhet, az, ha a házi 
adónak bizonyos meghatározott részét, például felét vagy harmadát 
vállalja magára. Ezzel rokon lévén a

3) Harmadik mód is, ha t. i. bizonyos rovatokat fog a nemes
ség fizetni, mint ezt legújabban Mosony megye már határozá is or
szággyűlési utasításul adatni. E kettő iránti észrevételeket együtt 
terjesztjük elő. A P. H. 24. száma e tárgyról igen alaposon érte
kezik ; nem követek el tehát hibát talán azáltal, ha kivonatban elő— 
számlálandom az ott bővebben kifejtett okokat, mellyek e két mód 
ellen irányozvák. Nem helyeselhető pedig e két mód a) azért, 
mert nem igazságos, u. m. melly az annyira óhajtott, annyira sür
getett arányt csak kedv, kény, szeszély szerint határozná meg.

Pedig mi igazságot, mindenek felett csak igazságot követelünk. — 
Megvetendő továbbá b) azért is, mivel e véleménynek semmi alap
ja nincsen. Mert nézzünk csak végig a háziadó különféle rovatain, 
és meglátjuk, miszerint azoknak egyikéről sem lehel elmondani, 
hogy nem közös. Minden alap nélkül osztanék fel e szerint az adót 
„ha csak az úgy  t e t s z i k  szavakban cselekvésünk okát s igaz
ságát nem keressük.“ Annál inkább megvetendő pedig az illy — 
rovat szerinti — elkülönzés c) mert a legrosszabb következmé
nyekkel fenyeget. Nemcsak segíteni kell a népen, hanem szükség, 
hogy ez azt el is ismerje. Ha pedig csak némelly rovatokat vállal 
el a nemesség: nemde okot fog ez szolgáltatni a parasztságnak illy 
okoskodásra: „Lám azon terhet elvállaltátok, mellyről bizonyosak 
vagytok hogy nem fog nőni; az ingatagot, változót pedig a paraszt 
nyakára vetettétek.“ De d) aligha nem volna igazsága a népnek, 
mert a nemesség bizonyosan a meghatározott rovatokat vállalná 
magára; a meg nem határzottak köre pedig (mint p. o. az előre 
nem látott szükségeké) naponkint tágul. így tehát mindig terhelve 
érezné magát az adózó, e) Feltéve azonban, bizonyos rovatokat 
akarna a nemesség fizetni, valljon tehát mellyeket? Hiszen ezek az 
országgyűlésen valószínűleg szabályoztatni fognak; nem lehet te
hát tudni, miilyenek lesznek, s egyesek mennyit foglalandanak 
magokban? f) Az illy adófizetés a kezelési, kivetési és behaj
tási bonyolódást növelné, mit inkább könnyitenünk, egyszerite- 
nünk kell. Végre g) nem lévén az aránynak semmi alapja, a ne
messég is mértéken túl terhelve érezné magát, nem volna mód ki
tüntetni a jogszerűséget, mellyet Washington méltán a legjobb poli
tikának nevez. —  Ennyit a P, H. Lehetne még tán több okokat is 
felhozni, mivel azonban ezek a fők, az apróbbak idézése épen 
szükségtelen.

4 ) Negyedik javaslat az adó elvállalása iránt az, hogy a házi 
adó maradjon ugy mint eddig volt, a nemesség pedig adózzék 
más szükségekre, mellyek állal az ipar, kereskedés stb. előmoz- 
díttatnék. És itt ismét sokat, igen sokat lehet előhozni ez indítvány 
támogatására, a nélkül azonban hogy ezáltal az ellenokok legyő- 
zethetnének. Többek mellőzésével elég azon egyet megemlíteni, 
hogy ezáltal a népen — bár közvetve — valamennyire segittet- 
nék; mert utak építése, csatornák ásása, folyók szabályozása, gyá
rak működtetése stb. által mindig uj meg uj, s egyik a másiknál 
inkább jövedelmező keresetűt nyílnék meg. E szerint tehát az adó 
elvállalásának egyik főczélja el volna érve, de nem a másik. Mert e 
mellett még mindig fenállana azon igazságtalanság, melly onnan ered, 
hogy a háziadót, melly nemesnek és nemnemesnek egyiránt szük
séges, egyedül ez utóbbi viszi. És tekintsünk csak vissza a nem 
régen lefolyt időkre; mi zajt nem ütöttünk akkor, midőn Wildner 
Ignácz hátramaradásunk fő okát az adó csekélységében kereste, 
s most mi állanánk elő azon indítvánnyal, mellyért másra olly ha
talmasan és határzottan kiáltottuk a „feszítsd meg!“-et. — Hátra 
van még

5) Az ötödik és utolsó mód, melly szerint a nemesség
e g y e n l ő e n  —  alakilag egyenlően, vagyis a r á n y l a g  — része
süljön a parasztsággal a háziadó terhének viselésében. Azokból, 
mik eddig e tárgyról jelenleg mondattak, kiviláglik már, miszerint 
az arányosság alatt koránsem értetik, de nem is értethetik az, hogy 
a háziadó felét a nemesség, felét a nép fizesse. Nem, nem! Ez 
nem igazságos arány. Járuljon hozzá kiki a közteher viseléséhez a 
szerint, mint a közkedvezményekben részesül. Ne mentegetőz
zünk azzal, hogy az illy arány lehetetlen, holott a parasztnak a fé
nyes életűhez képest egy krnyi jövedelme vagy birtoka sincs. 
Nemcsak a birtok szolgálhat adókivetési kulcsul, és nemcsak a 
birtok jövedelmez; kinek ép keze, lába, öt érzéke s ehez még 
munkához kedve van, lesz annak mindenkor bizonyos jövedelme. 
Ne is aggódjunk azon, hogy ez arány nem lesz tökéletes. Hiszen 
hol találunk emberi intézkedést, melly ment volna minden hiánytól. 
Csak megközelítésről van itt szó, melly bonyolódott, nehéz ugyan, 
de nem lehetetlen. Elismeritek, uraim, mindnyájan igazságát an
nak, hogy a nemesség a háziadó viselésében részt vegyen , vall
jon mi az tehát, mi az igazság létrehozásának akadályozására ösz
tönöz benneteket? Szochonyi.

P o z sonyban .
Alapitá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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* 5 .  s z á m .  Ha tod ik  esz tendei  folyamat  1843. M a r t i n s
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több olly iratokat kell olvasnunk, mellyek a Magyarországban fen- 
forgó hiányokra és azoknak , mint mondják, gyökeres orvoslására 
vonatkoznak; —  mit, ha javítás szükséges, inkább hon mint kül
földön kellene elmondani. E szerzők állítják, hogy a jobbnak felta
lálására és meghatározására az értelmesség annyira kifejlődött, 
hogy már épen nem korlátozható tovább, s az előítéletek elhárítása 
után a legjobb siker bizton remélhető.

Elmellőzvén azokat, mik a személyes és tárgyilagos jogokon 
alapulnak, négyre figyelmeztetek s ugyan 1) az uradalmi jobbá
gyokra s illetőleg az adózó népre, 2) az ősiségre s birtok-képes
ségre, 3) a terhek felvállalására, 4 ) az ország kereskedésére.

Előre kell bocsátanom, hogy az értelmesség kifejlődése iránt, 
mint a tapasztalás bizonyítja, soha kevesebb jó reménnyel nem le
hetőnk, mint jelenleg. —  Gondoljuk meg csak, milly renddel tartat
nak mai nap megyegyüléseiijk és tisztujításaink; milly rend ural
kodik itélőszékeinknél. Valamelly előre feltett vélemény nem az ér
telmes és jó érzésű férfiak bölcsessége, hanem egy vagy másik 
szóvivő által, miután mások a beszélő véleményére már előre el
készíttettek és gyakran fel is fogadtattak, állapíttatik meg; — s 
megállapítva, noha már hon minden jóérzésüek ítéletével ellenke
zik , mégis törvényhozói utasításul adatik, az országgyűlésen hosz- 
szu vita alá vonatandó. — A megyei itélőszékek, nem lévén tör
vény által elrendezve, táblabirákból önkény szerint alakíttatnak; 
úgy hogy semmiféle osztály személyes és tárgyas jogaira nézve 
sem nyugodhatik meg azokon.

S ime ez a megyei igazgatás , melly az ország boldogságának 
főrészét teszi; hajózható folyam jó forrásból származik, melly ha 
gyenge , a belőle eredő vizek posvánnyá válnak. Jól rendezett po
litikai s törvénvkedési igazgatástól függ minden csak gondolható 
intézetek fönállása s boldogsága, melly a mostani lármázó igazgatási 
rendszer mellett mindig hiányos és állhatatlan lesz.

Oda kell tehát minden igyekezeteket fordítani, hogy ollyasmi 
állapíttassák meg, mi a gyűlöletnek, irigységnek s ármánykodások
nak, szóval, játéknak alája vetve nincs, mi szigorú felügyeletnek 
alárendelve, a király s a hon atyái által helyeselve, azt, mit a tör
vény parancsol, változtatni s kérdés alá vonni óvakodandik. Mert ha 
a felek rend nélkül tanakodnak, ha az igazság kiszolgáltatása a pártok 
közt ingadoz, illy felekből álló ország mikép mondathatnék boldog
nak? Ki forditandja gondját a nemzeti ipar előmozdítására vagy 
hasznos intézetek alapítására, ha mindezek a nyilvános üléseken az 
ellenkezők szózatai által felforgattathatnak ? Ha az igazságot kere
sőnek annak megnyeréséről még kétkednie is kell, bizonyára senki 
sem fogja fáradságát s vagyonát ráforditni, hacsak minden részről 
biztossá s nyugodtá nem tétetik. Valóban több önkénytesen szán- 
déklott jót egyedül e felelem törlőit el eddig, s eltörlend mindig, ha
csak mindkét igazgatás alapjában máskép nem állapíttatik s alkotta— 
tik meg ujonan. E körül t. i. mint a boldogság tengelye és sarka- 
lata körül fordulandnak minden egyebek, mik az ország virágzását 
czélozzák, e nélkül semmi sem nyerend tartósságot s megállapodást,

semmi törekvő ösztön e nélkül gerjesztetni nem fog. Mit használ 
tehát a haza boldogságáról mint czélról tanakodni, mig ennek elé
résére a legelső eszközöket elhanyagoljuk.

Ugyan mire való a politikai rendszabályok hozatalára s a leg
felsőbb és felső rendeletek megtartására amaz iszonyú csődülés ? 
A közigazgatásnak egy részét a vidéken kezelő egyének járásuk 
dolgait elhanyagolják, s mennyi költség háramlik az adózók által 
fentartandó pénztárra, mennyi ember és ló hozatik mozgásba, mely- 
lyek otthon hasznosabban foglalatoskodhatnának öndolgaikkal! Mi 
nagy csoda, ha az adózó a terhek viselésére képtelenné tétetik, 
kinek rovására naponta több és több keltetik ?

Ha már olly nagy pénzösszeget fizetnek az adózók, miért 
nem állittatik helyre a közigazgatásnak annyira óhajtott rende, s ez 
egyedül az igazgató egyénekre szorítva, miért nem fordittatik a 
fölösleg az ország egyéb hasznos czéljaira? vagy jobban mond
va: miért terheltetik az adózó nagyobb fizetésekkel, mintsem 
szükséges?

Ezek elrendeztetvén — mire véleményem szerint legfőbb te
kintet fordítandó — sok ezrek a status javára fordittathatnának, 
mellyek most minden közhaszon nélkül elenyésznek.

Ha állandó s független itélőszékek egy helyre szorítva len
nének, milly alkalmasság és serénység nyeretnék ezáltal az igaz
ságszolgáltatásban, mennyivel hamarább intéztetnének el a kisebb 
vétkü foglyok ügyei, mennyi ártatlan és gyanús bocsáttathatnék 
el előbb ? mig jelenleg mindezek , a bírák egy évben négyszer hi
vatván össze, iszonyú költségeket okoznak s kívánnak meg.

Azon rimánkodás tehát, hogy a nemesség a terhek viselésé
ben segítségül hivassék, ha igazságos volna is, mégis főleg azt kí
vánja , hogy a megkönnyítendők annyi haszontalan adózások bilin
cseitől szabadíttasanak meg.

Már az elsőre: ohajtatik, hogy a jobbágy telke tulajdonát nyerje 
meg.— Ha e kívánat megindítója részrehajlatlan gondolkozásu volna, 
meg kelle vala gondolnia, valljon bármelly országban jutott-e job
bágy olly könnyű módon bírt telkének szabad eladhatásához ? — A 
földesur a jobbágyteikeket a legigazabb utón, gyakran megnagyob
bítva is, osztá el, sőt vidékieknek is birtokban adá, távolról sem 
sejtvén azt, hogy jobbágya egykor a kezére bízott teleknek olly 
erős birtokosa leend, hogy gyakran fényűzésre és adósságcsiná- 
lásra adván magát, urának telkét eladva, gonosz tetteit elpalástol
hassa , vagy mint történni szokott, a jó karban levő telket eladván 
gazdagodjék, s másutt ócsobb áron mást szerezzen.

Ez azonban már megtörtént, s ha ez engedmény a köz ter
heket viselőnek javára lön, az uradalmakra azon dicséret háramlik, 
hogy ekkép is mindinkább képessé tették az adózó népet a terhek 
viselésére. Elállóit továbbá a földesur a kisebb adózásoktól, mely- 
lyek az uradalmak kiterjedéséhez aránylag évenkint több ezrekre 
rúgnak. Csakhamar más lépés tétetett, hogy t. i. az adózások s 
s munkák iránt örökváltsági szerződések köttethessenek. — Mi 
több kívántatik tehát e rövid idő alatt, midőn ez engedményeknek 
az adózók javára befolyása még gyakorlati eredmény által nem ta- 
pasztaltathatott? Nem, hosszabb időre kell hagynunk annak meg
mutatását, valljon e lépések az urától egy kévéssé elkülönzött job
bágynak boldog sikert hozandnak-e?
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Véleményem szerint országunk még azon helyzetben vagyon, 
melly a jobbágynak urátóli teljes elválasztását épen nem javasolja, 
hanem az inkább veszedelmesnek lenni látszik; mivel urától, kivel 
többé nem bir, mit sem remélhetvén, a status, mellynek forrásai 
illy esetekre nem tápláltalak, leend terhére; mint legújabb példák 
tanúsítják, hogy a kiéhezett nép, kimerítve lévén az uradalmak se
gédforrásai, illy közgondoskodásra szorull. — Jóllehet továbbá az 
országnak több részeiben a telkek eladhatása a jobbágyra nézve 
nagy jótétemény, mégis legtöbb helyek ollyanok, mellyek lakói ez 
engedménynek semmi hasznát nem vehetik. Milly hasznot és ked
vezést hozand tehát illy helyeken a jobbágyságtóli megváltás? milly 
érzést gerjesztend az országban, midőn az egyik megváltott, a 
másik azontúl is jobbágy leend? Illyések kedvező törvény léte 
mellett az időre hagyatandók, melly az ország boldogságát vissza 
idézvén, észrevétlenül, kényszerítés nélkül szerencsésebb állapo
tot szülend.

Véleményem szerint azonban, miután a jobbágyoknak telek— 
eladhatási engedmény által, s mivel a telek, az adó fundusához tar
tozván, a földesur által többé el nem sajátítható, —  annak tulaj
dona a vérörökösökre is átruháztathatik, olly birtokokban, hol a 
fölmérés az illető hatóságok által helybenhagyatott, uj szabályozás
nak nem kellene történni, hacsak az egész község részrehajlatlanul 
meghallgatva abban meg nem egyezne. Mert mit használ, őt olly 
jótéteményben részesítni,melly változásnak van alája vetve?Sokan, 
kik földjeiket szorgalmasan mivelik s javítják, az uj szabályozásban 
szükségképen történendő változás által fáradságuk gyümölcsét illy— 
kép legnagyobb kárukkal elvesztik s munkájuk eredményét fájda
lommal más kezekre jutni látják.

Illy módon csökkentetik az ip a r, s mit a törvény ennek tu
lajdonított jogul, azt ama szabályozás másévá teszi; e tárgyban 
tehát legnagyobb körültekintés szükséges, melly azonban nem ama 
fönebb említett tömegre bízandó, mellynek befolyásától minden ur, 
bármit kíván tőle, könnyen megnyerhet, hanem olly állandó tör
vényszék meghatározására, melly független lévén, az uradalom ön- 
kényire ok nélkül hajolni nem fog.

Más volna, ha az úgy nevezett uriszékek a földésurrali kap
csolat fentartására gyakorlatban hagyatnának és a megyei törvény
székek függetlenül, az evés- és ivásnál egyebet nem tudó tömeg 
kényétől mentten elrendeztetnének, mellyekre a megsértett jobbágy 
ügyét elégtétel reményében fölebbvihetné, azon igen üdvös törvényt 
tovább is fenhagyva, hogy önválasztotta ügynök által, a tiszti ügy
véd mellőzésével, ügyét előmozdittathassa, a helyett hogy mint 
most, a veszedelmesen összebérelt tömeg önkényétől függne.

Mi a terheket illeti, véleményem szerint azt tartom legsúlyo
sabbnak, mellyből, ámbár az adózó vállait nyomja, más ingyen 
húz hasznot; illyenek a közutak, csatornyák, vizvezetések, hidak és 
töltések építése; mindez a fönebb említett felkiáltó sokaság által 
mint a jobbágyok javával — de melly gyakran semmi — össze
kapcsoltnak állittatik, s hathatósan pártoltatva, kivitel végett a sze
gény adózók vállaira hárittatik. — Ha az utak nem építtethetnek 
úgy mint Galicziában s mikint a római nemzet történetében olvas
suk, hanem az adózó nép munkáját kell segítségül venni, miért ra
gaszkodik hát a nemes száraz és vizvám mentességi jogához olly 
erősen s miért igyekszik más fáradságát ön kényelmére ragadni ? 
Mondjon le e jogáról s inkább erszényét megnyitva meneküljön a 
sáros és kellemetlen úttól; állíttassanak közvámok, mellyek nem az 
urnák, hanem a dolgozónak szolgáljanak javára.

Ezt tartom az adózó nép fölségitése leié haladásnak, ezt azon 
határnak, mellyet az ország boldogsága magátol, a minden sebeket 
legjobban gyógyító idő folytával, kiterjesztend magának.

Az adózási terhekről az országgyűlés gondoskodik, a megyei 
terhekről már fönebb érintém, hogy ha a közpoliticai s törvényke
zési igazgatás máskép leend elrendezve, sok százezer lesz fordít— 
hatandó az adózó nép javára, melly mindeddig a közmunkákon kí
vül , mellyeket a fönebb érintett módon tennie s illetőleg pótolnia 
kell, mérték fölött nyomatott.

Eszközöljék a haza atyái, hogy a katonaság terhes tartása, 
melly az illető törvényhatóságok közt aránytalanul van felosztva, 
pénzzel váltathassék meg, s igy az összes teher egyenlő mérleg 
szerint essék minden hatóság s az ország minden részeire. Emlé
kezzenek meg a hatóságok, hogy e szerencsés korszakban minden 
megyék együtt véve az ország társaságát képezik, s azért, mint
hogy mindegyikök egyenlőn részesül a hon javaiban, ugyanazon 
mértékben egyenlő rendnek is legyenek alája vetve; száműzessenek 
a kiváltságok és törekvés a terhet magától elhárítani s nagyobbítva 
más hatóságra tolni.

A nemesek szolgái, az uradalmi tisztek, szóval minden nem
nemesek különbség nélkül adó alá vettessenek, nehogy ezentúl is 
alkalom maradjon és igyekezet az ország s uraság jótéteményeit 
élvező embertömeget minden tehertől fölmenteni, s mindent az 
adózó osztályra hárítani; száműzessék részrehajlatlan összeírás al
kalmával minden kivétel — vinczellér, pásztor, bérlő, eonventiós 
— s akkor majd, ha a teherviselésre többen lesznek, bizonyára 
könnyebb leend, mi most, midőn annyi ezeren kiváltságoltatnak, 
fölötte terhes.

A bel igazgatásnál arra legyen figyelem, hogy a községeket 
illető teher az egyesek tehetségeihez aránylag szabassék; igy, 
minthogy a terhek okvetetlen viselendők, az azokat viselőnek sorsa 
legjobb remény mellett felette könnyítve leend.

Egyébiránt kétséget sem szenved, hogy ez ország lakosi min
den fönemlitett terhek mellett sokkal jobb sorssal bírnak, mint igen 
sok egyéb tartományokéi, s ha még a fönebbi könnyítésben is 
részesíilendnek, állíthatjuk, hogy másoknál sokkal boldoggabbak 
leendnek.

A m ásodikra: az ősiségről és birtokképességröl.

Miért kelle hazánkban az ősiségnek törvényeink szerint fön- 
tarlatnia, a honi történeteket ismerő előtt világos; ha tehát az 
örökös felvallások érvénytelenítésének kérdései ama törvények ho
zatalának koráig felvitethetők, igazságos, hogy az itélőszékek a 
szükség vagy hasznosság körülményeit meghatározzák, nehogy mi
dőn a birtokosoknak javaikat a haza védelmére kelle feláldozniok, 
utódjaik is érezzék az ország közterheit. Minthogy azonban törvé
nyeink állal a javak megterhelése s eladása megengedve, a törvényt 
s illetőleg a szerződőket, főképen pedig a vevőket kijátszani nem 
kell; ennél fogva törvény által óvást tenni s meghatározni lehet, 
milly renddel történjék a javak eladása, mi ha megtartalik, az örö
kös vallás érvénytelenítésének helye ne legyen. Ezt azon tekintet
ből is szükség tenni, mivel az érvénytelenített felvallás következ
ménye a változó pénzérték s kelet miatt mindig a birtokosra nézve 
káros, holott a jószágot a legigazságszerííbben vette s arra fáradsá
gát és pénzét fordítja.

Szűnjék más részről amaz erkölcstelenség, miszerint a javak 
visszaváltásának lehetlenitése végeit nagyobb sommák íratnak az 
örökös vallásba, mint valósággal fizettettek. De mivel az ősiség 
kérdése az adományozót és adományozottat s ennek örököseit illeti, 
a magvaszakadás esetében a királyi jognak sértetlen kell marad
nia ; ennélfogva illy örökösödés esetében a javak, bárhol legyenek, 
a királyi fiscusra essenek vissza; mirenézve a birtok föltétien s kí
vánt biztossága máskép el nem érhető, mint ha a javakat nyerők a
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királyi fiscus káratlanitásának czime alatt meghatározandó összeget 
a javak átvételénél teendnek le , és a tettleges birtokosok szabad 
rendelkezhetés végett a királyi fiscust teljesen kármentesitendik.

Noha a fenérintettek nagy fontosságúak, még sem ollyak, hogy 
honatyáink tanácskozásai által rajtok módosítás ne történhessék, és 
akár az adományul kapott, akár vett birtok szilárdsága máskint meg 
ne alapittathassék.

De úgy látszik, elleneinket jobban foglalkoztatja azon eszme, 
hogy az ingatlan javak birhatása nemnemesekre is ruháztassék. 
Mennyire nem tanácsos e kívánat, mennyire megrendíti egész al
kotmányunkat, napnál világosabb az előtt, ki a nemeseknek előjo
gaikkal összekapcsolt kötelességeiket, ki a közpolitikái és törvény
kezési igazgatás, az országgyűlésem képviselés és a királyi trón 
ebből eredő fényét, végre az ország eredetét részrehajtatlan és el
fogulatlanul tekinti. Mindezt felforgatni s a vérrel szerzett, védett, 
áldozatokkal s engedményekkel legnagyobb virágzásra emelt hont 
külföldieknek prédául kitenni, most és jövendőben annyi, mint tu
lajdon tetteink emlékezetét ellörleni és a magyarok dicsőségét leta- 
podva, a föld javait azoknak engedni át, kiknek ősei a szerzésben 
s íentartásban semmi részt nem vettek. Nem is lehet itt más or
szágok példáit reánk alkalmaztatni, mivel honunk a többiek íölölt 
eredete óta valami különös érdemmel b i r , meilyet a külföldiek tő
lünk lenézésünk s minden népek csodálkozása nélkül el nem ragad
hatnak. Nem rég hallók ama legkegyelmesebb szózatot: „Szeretem 
alkotmánvtokat, de ti is szeressétek s tartsátok fen.“ Ez tehát 
volna a haza szeretete, ez fentartása? midőn őseinknek a királyért, 
hazáért s ön jogaikért ontott vérökkel kivitt diszöket eladni, keserű 
verejtékkel szerzett sajátjukat idegeneknek átengedni, szóval kül
földieknek kényelmes székhelyet adni, magunkra pedig a becste
lenség bélyegét sütni készülünk. Ezek azon botor elmefakadások, 
mellyektől tartok, hogy azoktól erednek, kiket Cicero Catilina elleni 
beszédjében következőkép jellemzett: „mások ollyanok, kik ámbátor 
adósságok alatt nyögnek, mégis uralkodásra vágyódnak, hatalmas
kodni akarnak, s olly méltóságokat, meliyeket a köztársaság békés 
állapotában elérni nem remélnek, annak megzavarása után meg
nyerhetni vélnek.“

Nem hiszem, hogy ez a józanabb rész gondolkozásmódja 
legyen; illy veszélyes tanácsok az ország egész rendszerének 
megváltoztatása tekintetéből, a dolog jelen állása mellett, a hon 
jövendő boldogságának alig ha megfelelőknek fognak tartatni. E 
szándékolt változtatások véleményem szerint Magyarország nevét 
el nem törlendik ugyan, de a magyarok hire lassankint annyira el 
fog enyészni, hogy a kebleket egyedül a hajdan élvezett boldogság 
száműzött emlekezete és zokogó sóhajok fogandják el ; — számű
zött mondom, mert az elenyészendett birtokban alapul a honi bol
dogság, a hazaszeretet pedig a szülőfölddel van össze kapcsolva.

S mi e kívánat czélja? Ha a javak elsajátításának könnyítése, 
a nyilvános hitel forrásainak megallapitása — mellyek nélkül az 
ország igaz és szilárd boldogságra sohavilág nem jutand —  ha 
végre a kereskedés szabadságának megnyitása után a javak birto
kosai idegen pénzre nem szorulandnak, hanem a javak értékének 
illy mfdoni növekedése mellett saját tehetségökben lelendik biz
tosság- és hitelforrásukat: miért nyitnánk, mielőtt még az említett 
teendő intézeteket megizlelnők, azoknak, kik földbirtokunkból hasz
not húznának , lakásainkhoz és nekik s utódaiknak élelmére s jóllé
tére legbiztosabban vezető mezőt?

Azon eszme: „a hitel s a javak értéke növekedni fog“ va
lóban kárhoztatandó; mert ha a fönebbi intézkedés megállapitta- 
tik, a hitel magatói emelkedni és a bizodalom forrásai elren- 
deztetvén, szükség esetében a birtokból a pénzszerzésre! visz-

szalépés mindenkor megtörténhetni fog. Ellenben a birtokból ki- 
vetköztetni s az eddig élvezett jogoktól, mellyek kincset képez
nek, megfosztatni, annyit tesz, mint nevét, hitelét és jövendő 
boldogság, reményét egy csapásra elveszteni.

Legvégsőt csak akkor kell kisérleni s koczkáztatni, ha a czél- 
zolt és kívánt boldogságra szelidebb rendszabályok nem vezetné
nek ; pedig a mindeneket argusi szemekkel vizsgáló férfiak bölcses
sége s királyunk legjobb akarata mellett ez eset nem forog fen és 
soha sem adandja magát elő; a továbbira mindig léphetni, de ha 
már végső lépés történt, a visszalépés felette nehézzé s tán lehe
tetlenné válandik.

( Vége következik.)

K öz ügyek a szomszédban.
Posen nagyherczegség tartománygyülésre összejött rmdei e 

gyűlés megnyitása után válaszul a királyi megnyitó rendeletre kö
vetkező feliratot terjesztettek szabály—ellenileg egyenesen a porosz 
király e lé , mellőzve a királyi biztost.

Legfölségesebb , leghatalmasabb Királyi 
Legkegyelmesebb Királyunk és Urunk!

Méltoztatott Felséged Posen nagyherczegsége rendéit alkot— 
mányszerü müködésök újólagos gyakorlására összehívni; ők mun
kálataikat kezdeni készülnek. A múlt hó 23—ki legkegyelmesb 
előterjesztési levélből a legnagyobb elégtétettel érték, hogy 
Felséged e nagyherczegségbeni személyes mulatósa alatt hiv 
alattvalóji érzelmeinek kifejezését méltatá s a hő szeretet bizo- 
nyitványit kegyesen fogadá. Azon honatyai ígéret, hogy Felsé
ged továbbá is az ország java- és üdvéről, minden rend jogairól 
és javáról gondoskodandik, mindinkább szilárdabb bizodalomra bá
torít. E bizodalomra támaszkodva, Felséged lengyel alattvalói el 
nem fojthatják azon szomorúságot, mellybe az országgyűlést be
fejező 1841. aug. 6ki legfelsőbb levél által ön hibájok nélkül ejtet
tek. Nem akarák ök félreismerni azon tényt, hogy e nagyherczeg
ség Félséged birodalmának egyik része. Azonban e politicai ösz- 
szeköttetés mellet is, lengyel nemzetiségük fentartása és megóvása, 
haza, nyelvüknek minden köztanácskozásbani használhatása bizto
síttatott nekik. Ha netalán, a nemzetileg már nem létező litván és 
vallon ajkú jobbágyok példájára, egyesülési pontjokat a „Porosz“ 
névben kénytelenek találni, úgy ebben amaz Ígéret veszélyezte
tését látják; tartanak attól, hogy többé nem lehetnek azok, nem 
nevezhetik magokat azoknak, a mik nyelvök , szokásaik és törté
neti emlékezezeteiknél, a mik ünnepélyesen kötött szerződéseknél 
s adott biztosítékoknál fogva: lengyelek. — Felséged magas tróné
hoz emelik kérelmeiket, méltoztatnék őket aggodalmaikban leg
kegyelmesebben megnyugtatni, s megengedni, hogy jogaikhoz ra
gaszkodjanak. Feszült figyelemmel kisérék Felséged hiv rendei azon 
tanácskozásokat, mellyek a múlt év végén az egyesült rendi vá
lasztmányokkal tartattak. Ha ezen tanácskozások Felséged várako
zásainak bőven megfeleltek, úgy e siker annál inkább tulajdoní
tandó valamennyi tartományok képviselőinek érdeméül, minthogy 
tanácskozásaik módja és köre tekintetében a meghatározott rend
szabály által megszorítva, valamint végzéseik jelentősége által alá
rendelteknek lenni látszottak. Felséged poseni luv rendei a rendi 
választmányok összehívásában a rendi alkotmány további kiképző
dését látják; de azt tartják, hogy müködésök csak akkor nyerhet 
teljes jelentőséget, ha ezen egyesüléssel mindazon intézmények 
életbe lépnek, mellyek az 1815. máj. 22ki legfelsőbb rendelet által 
Ígérteitek. Felséged trónralépte óta megszokva, legfelsőbb rende
letiben Posen nagyherczegség iránti honatyái kegyelmét látni, hív 
rendei sürgős kötelességnek tartják, el nem titkolni azon fájdalmas
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benyomást, mellyet a legújabb censuraszabály okozott. Nem fojt
hatják el azon legalázatosabb kivánatot, vajha e szabályt ismét 
eltörölve s a szabad igét jogába helyezve láthatnák. Méltoztassék 
Felséged legfelsőbb bölcsesége szerint e nézeteket és óhajfatokat 
tekintetbe venni s kegyelmesen teljesíteni, és ama változhatlan sze
retet és hivség biztosításait elfogadni, mellyel maradunk, Posenben 
mart. 8. 1843. Felséged Posen nagyherczegségének hatodik tarto- 
mánygyülésre összegyűlt legalázatosabb rendel.

A király válasza e feliratra következőleg hangzik:
Mi Fridrik Vilmos, Isten kegyelméből Poroszország királya 

stb. Posen nagyherczegségi hiv rendeinknek f. h. 8ki feliratukra 
következőben nyilatkozunk. Minthogy a benne foglalt kérelmek s 
vélt panaszok az 1824. mart. 27-ki törvény 3 4 ., 42. és 44. §§. 
tekintetbe vétele nélkül rendszabály ellenes utón jutottak Hozzánk, 
Mi azt rendeinkhez válasz nélkül utasitnók vissza, ha mellőzni nem 
akarnék, hogy a részünkrőli hallgatás nemcsak kir. összes orszá
gaink, hanem különösen Posen nagyherczegsége szeretett és hiv 
rendéiben kétséget gerjeszthetne az iránt, hogy az e föliratban ki
fejezett nézeteket és ajánlatokat felette roszaljuk. Mindenek előtt 
tudatjuk az összes országgyűléssel, mikint jól isméretes Előttünk, 
hogy azon indulat, melly lengyel törzsökü alattvalóinknak e felira
tában birodalmunk valamennyi törzsökéinek egy közös névben adott 
egyesülési pontját teljesen tagadóba venni akarja, csak egy párt 
indulatja, melly gyászos elvakultságban félreismeri, mikint iparko- 
dánk honatyai szeretettel nemzeti sajátságukat kímélni s őket biro
dalmunk közviszonyai- és körülményeivel, az ottani tartomány igazi 
javára, öszhangzásba hozni. E szándékunkat az 1841. apr. 6-diki 
országgyűlést bezáró levelünkben világosan kifejezők; s az, kivévén 
ama pártot, mindenki által illőleg méltattatott, névszerint Posen 
nagyherczegség lakosainak nagy többsége azt kellőleg elismerte s 
ezáltal hálás érzetében erősödék azon számos jótéteményeknek, 
mellyekben mint „Poroszország“ részesült.

Nem titkolhatjuk el az országgyűlés előtt, hogy ha ama nézet, 
melly lemond a közös kapcsolatról, lemond birodalmunk egységéről, 
a poseni országgyűlés nézete gyanánt jelentkeznék, Mi, annak jog
szerű következtében s királyi hivatásunk kötelességeinek élénk ér
zetében , a nagyherczegség rendéit az országnak adott azon Ígéret
ben, hogy a monarchia tartományrendei rendes időszakokban ösz- 
szehivatni fognak, tovább nem részesitendjük. A rendi választmá
nyok hatóságának hirtelenkedő megítélése nem képes befolyást 
gyakorolni ez intézet alapitásánali megfontolt szándékunkra. Kegyel
münkben nem akarunk azon nyilatkozatokról közelebb szólni, mely- 
lyek olly mezőre csapongnak, mellynek Min megfontolásunk- és ha
tározatunknak kell fentartva maradnia, sem pedig az alkalmazhatlan 
hivatkozást olly rendeletre (1815. máj. 22.} melly, mikint azt a 
Porosz királyság részérei gyülés-záró 1840. sept. 9ki levelünkben 
világosan kinyilatkoztatok, Ránk nézve köterővel teljességgel nem 
bir, minthogy már boldogult atyánk ő Felsége, eziránt tőlök meg
kéretve , kivitelét nemzetének javával megegyezhetőnek nem talá
ló, s helyébe az 1834. jun. 5ki törvényt lépteié. F. é. febr. 4. és 
23. rendeletinkben a sajtó iránti akaratunkat olly határozottan és 
világosan mondók k i, hogy a rendek teljességgel nem várhatják, 
mikép a fenálló szövetségi és országtörvények sajnos nemtudásá
ban emelt, semmi alappal nem biró, a f. h. jan. 31. általunk hely
benhagyott censuraszabály elleni szózat Bennünket abban valami 
változtatásra indíthatna. Az országgyűlés e mellett egészen feledni 
látszik, mikint Mi ugyanozon pillanatban, midőn a köz rendet egye
dül a fenálló törvényekre emlékeztetés által óvtuk meg a sajtó visz- 
szaélései ellen, egyszersmind egy uj törvény által a sajtónak min
den lehető önkény ellen eddig nem létezett ótalmáról gondoskod
tunk. Remélvén, hogy hiv rendeink jobb véleményre térendnek, s 
megbánandják, hogy honatyai szeretetünkből eredt királyi üdvözle
tünket olly nyilatkozatokkal viszonzák, mellyeknek szivünkre fáj
dalmasan kelle hatni, maradunk hiv rendeinknek kegyes hajlan

dóságban. Berlin mart. 12. 1843. (Aláírva) F r i d r i k  Vi lmos.  
Poroszország herczege. Boyen. Mühler. Nagler. Rother. Alvens- 
leben. Eichhorn. Thile. Savigny. Bülow. Bodelschwingh. Stolberg 
gróf. Arnim.

Észrevételek néni ellj magyarosított hadi 
műszóra.

A Századunk f. e. 14-ik számában R. I. Kiss Károly m. tár
sasági taghoz irt levelében találtam egynéhány magyarosított hadi 
műszóra, a mellyekbe nem egyezhetek.

A tacticát hadászatnak nevezi közlő ur, holott talán jobb 
volna azt hadásztannak nevezni. Azon szó : Generalstaabswis- 
senschaft tábornoktudományra való magyarosításával sem értek 
egyet; mert az a főtáborikarnak (Generalquartirmeisterstaab) 
lulajdon gyakorlati tudománya , melly tudniilik annak úgy háboru- 
mint békességbeli gyakorlati szolgálatjáf illeti, és részszerint tarto
mányok, csaták és egyes vidékek leírását, részszerint minden
féle tiszti benyújtásoknak, parancsoknak, javaslatoknak szerkesz
tését tanítja; én tehát azt inkább fötáborikartudománynak ne
vezném. Azon szó- várnok-tudomány sem fejezi ki a szónak való
di fogalmát, mert a Geniecorpsnak nemcsak várakkal (erősségek
kel), hanem sánczokkal, földmérésekkel és épületekkel is van dolga; 
és tehát javasolnám e szót: Genie, mellyet majd minden nyelv 
magáévá tett, a magyarban is megtartani: vagy tán a hadépitészi 
tudománnyal felcserélni, noha a Genienek valódi értelmét kifejezni 
nehéz. A vár (Festung) sincs jól kifejezve. Várnak t. i. mondatik 
minden egyes, nagyszerűbb, többnyire régibb időkről származó úri 
lak vagy palota, melly volt, vagy még most is meg van erősítve, 
tornyokkal ellátva s fallal és többnyire árokkal körülvéve. Én tehát 
azt gondolom, hogy ezen szó erősség, sokkal jobban fejezi ki a 
dolognak valódi értelmét; Feldschanze is jobban volna sáncczal, 
földerősséggel, vagy tábori erősséggel kifejezve mint földvárral. 
A többiben megegyezek. Mihályban Sopron vármegyében mart. 
l Okén Í843. />. ft, S.

É s t ö k ó *  c s i l l a g *

A nehány napok óta alkonyat után nyugaton mutatkozó fejér 
vonalról a szakértők véleményei eleinte eltérők voltak ugyan, most 
azonban már egyhangúlag üstökös csillagnak ismertetik el. A budai, 
bécsi és római csillagvizsgáló tornyokból következő tudósítások 
közöltéinek felőle:

Buda ,  mart. 18. A mart. 17-ei est olly látványt mutatott, 
mellyet az égbolton illy nagyszerű kiterjedésben 1769 óta senki 
sem látott. Esti 8 óra felé bizonyára m ndenkit meglepett a láthatár 
nyugati pontja közelében mintegy 1 —2 foknyi szélességű fény vo
nalban jelentkező farka egy üstökösnek, melly a „nagy kutya“ csil
lagzatáig hatott s tehát közel 65 foknyi Játszós kiterjedésű volt. 
Maga az üstökös teste ez időtájban már leáldozott vala. stb.

B é c s ,  mart. 19. Tegnap mindjárt az éj beállásakor a tüne
mény ismét mutatkozott, majd ugyanazon helyen, felső végével alig 
egy fokkal felebb emelkedetten. Hosszas keresés után sikerült azon 
vonal alsó végének irányában fénypontra akadni, mellyet, habár 
felhők által ama fényvonaltól elválasztva volt, teljes alappal üstökös
nek lehete tartani, mellynek farka ama tünemény volna.

B é c s ,  mart. 21. A tegnapi bécsi újságban kifejezett azon 
vélemény, hogy az égbolton nyugotdélre esténkínt mutatkozó tüne
mény óriási üstökös, teljesen igazolódott, minthogy mart. 20. ab
ban illy égi test mozgása és alakja határozottan vétetett észre. Ez 
érdekes tüneményről hovahamarább többet közlendünk. Littrow K. L.

Róma ,  mart. 6. Reggeli 4 órakor végre a Collegio romano 
csillagvizsgáló tornyán az ismeretes Cauchoixféle látcső elé állott 
Langier urnák , pályáján visszatérő, üstököse. A skorpió szivénél 
valamivel előbbre s igen közel mutatkozott azon helyhez, mellyet 
számára Petersen nem rég kijelölt. Ama fénytömeg. mellyet foly
vást hátrahagy, azon reménnyel kecsegtet, hogy őt, mihelyt az ég 
kiderül, még huzamos ideig fogjuk szemlélhetni.

P o z sonyban .
Alapító és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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P ó t l é k  é s z r e v é t e l e k
K— u J. adóczikkeire.

Századunk f. e. 22. számában közlőit értekezésemből némelly 
adatok (nem tudom mi okból) kimaradtak, mellyeknek tárgyalása 
épen nem felesleges, sőt közfigyelemrei méltatásuk s minden oldal- 
róli vitatásuk annál üdvösb, minél bonyolódotlabbak hazánkban az 
adóügy körüli nézetek, s minél szükségesebbnek mutatkozik napról 
napra az örök igazság törvényén alapuló, .aránylagos adózási 
elvnek benső meggyőződésre épült, általános elfogadása s őszin
te lelkes elismerése azon megczáfolhatlan valóságnak, hogy ha
zánk jobb jövendője, örvendetesb virágzandása, nemzetiségünk 
országos megszilárdulása, alkotmányos szabadságunk dicsőbb ki
fejlődése, európai tekintélye s minden vész elleni biztosítása, a 
nemesb magyarságnak legszentebb reményei az országos közter
hek igazságos kulcs szerinti felosztásán, aránylagos felvállalá
sán s egy nemzeti közérdekben egyesült közakarattal s közerőveli 
viselésén alapulnak. Ennek tettleges elismerése nélkül országos 
fenállásunk bizonytalan, alkotmányos szabadságunk ingadozó , bol— 
dogulandhatásunk lehetetlen! Az adóügy vitatásából keletkezett 
életkérdések okos vagy okatlan megfejtésétől függ tehát ha
zánk egész jövendője; minélfogva ezen ügynek megbirálása kö
rülményeink s viszonyaink minden oldalú komoly vizsgálatát, a kor 
kivánatinak okos felfogását, megrögzött zavar fogalmainknak óvatos 
felvilágosítását s főleg a sokféle magányérdekeknek és tarka ve- 
gyületű érdekábrándoknak közérdekbeni kiegyenlítését s méltalmas 
összeolvadását mé l t á n  i gényl i .  Ez pedig Magyarországban igen 
üdvös, minthogy az adómentesség szomorú szabaditéka nálunk 
ugyanannyira megrögzött, hogy van soknál több, ki ezt a nemes
séggel azonitja, miszerint az aránylagos, közös adózási elvnek el
fogadásával a nemességet s alkotmányos szabadságot veszélyez
tetni látja; vannak ismét, kik az aránylagos adózást elvileg ugyan 
pártolják, de az adónak igazságszerü kivethetésén mindaddig ké
telkednek , míg egy a háziadó aránylagos felosztására okvetetlenül 
szükséges, bizonyos, elhatározott s igazságon alapult kulcs el nem 
fogadtatik s meg nem állapittatik. Mi pedig jelenleg olly helyzetben 
vagyunk, hogy a birtokarányt igazságszerüleg biztosan meghatá
rozni nem lehet: minélfogva azt, mi l l y  a r á n y b a n  r é s z e 
s ü l j ö n  a n e m e s s é g  az o r s z á g o s  t e r h e k  v i s e l é s é b e n ,  
előleges felmérés , tagoszlályozás és összeírás nélkül, igazságszerü 
elhatározottsággal kimondani a törvényhozó test sem lesz képes, 
így tehát előrelátható, hogy az aránylag közös adózásnak törvé- 
nyesitése által, midőn a törvénynek végrehajtása kerülend szőnyeg
re, csak végtelen panaszok, keserves ellenmondások, sőt nyers el
lenszegülések is idéztetendnek elő; minek természetes következ
ménye lesz hazánk boldogulandhatásának még messzebbrei vissza- 
löketése. Ezt méltányolva s ebbeli hátramaradásunkat elismerve, 
statuspolgári kötelességünkké válik, mindenekelőtt a hozandó üd
vös törvénynek végrehajtását akadályozható viszonyok kiegyenlí
tése felől okoskodni s eziránt czélszerüleg intézkedni.

Minapi értekezésemet mintegy folytatólag, vagyis inkább pót
lólag, vegyük tehát a háziadónak nevezetesb költségei taglalatát mai 
okoskodásunk tárgyául :

A háziadónak — a szállásoló s átkelő katonaság ellátásával 
járó költségeken kívül — igen nevezetes költségnemét teszik a bo- 
niflcáták, mellyek a jég , árvíz, tűz, marhadög s egyéb elemi ese
mények által okozott károsításokért a házi pénztárból az adózóknak 
évenkint fizettetni szoktak. Ezekre nézve tekintetbe kell vennünk, 
hogy, ha a nemesség a háziadó viseléséhez járuland: vagy neki is 
hasonló károsítások esetében kapni kell kárpótlást, vagy ezen osz
tályzatú kiadásnak végképen ki kell maradni. Az első esetben 
mennyire növekednék a házi pénztár terhe, ha a nemességnek is a 
szenvedett károkhoz és aránylag fizetendő adóhoz képest elfogadott 
kulcs szerint kárpótlás járulna; a második esetben hány illy ká
rosodott adózó szegényülne el végkép rögtöni segítség megnem- 
adatása miatt ? Annyi azonban tagadhatatlan , hogy ezen pénzek fi
zettetnek ugyan a házi pénztárból, de egy krajczárig ismét az adózó 
zsebébe visszakerülnek, kölcsönös kármentesítés eszméjét foglalván 
magokban épen úgy, mint legközelebb ns Szabolcs megyének az 
adózók tűz általi károsilásügyében hozott határozata.

De tovább mit mondjak az orvosi szerekről, mellyek kizárólag 
az adózók által használtatnak; mit a himlőoltásról, mit végre az 
adózó nép javára különösen szánt orvosokról, sebészekről s bá
bákról ? Itt ismét tekintetbe kell vennünk, hogy, ha a nnmesség 
a háziadó aránylagos viseléséhez járuland, akkor okvetetlenül sza- 
poritni kell a fizetéssel ellátott orvosokat, sebészeket s bábákat, mi
szerint ezek a nemességnek is szolgálhassanak; úgy ennek követ
keztében a szegényebb nemesség is a házi pénztár költségén gyógy
szerekkel ellátandó , a himlő-oltás ingyeni jótékonyságában része
sítendő lesz; mi a háziadó költségterheit ismét nevezetesen sza- 
poritandja.

Nem akarom itt részletesen taglalni, hogy a közigazgatási 
tárgyakon kívül, a tisztviselők inkább a l l  milliónyi népség, 
mint a 3—400 ezernyi nemesség által használtatnak, hogy az 
elöfogatok majd egyedül az adózók ügyében eljáró tisztviselőknek 
járulnak , hogy a mezei rendőrség behozatánál fogva némelly me
gyékben újólag megállapított szolgabirák a házi pénztárbóli fizetés
sel ugyan ellátvák, de a törvényesen elrendelt büntetésekből fize
tésük bőven nemcsak pótoltatik, hanem több száz sőt ezer for .tokát 
felülhaladó sommák a házi pénztár javára még fon is maradnak.

Mindezeknek elfogultlan méltánylata után eléggé bebizonyo- 
dik, hogy, ha a katonatartási költségeket, mellyeknek viselésére 
a nemesség semmi jognál fogva nem köteleztethetik, a házi pénztár 
költségeiből lehúzzuk, a többi költségeket pedig birtokaránylag a 
nemességre s jobbágyságra kivetjük , ezáltal az adózó jobbágyság
nak nemcsak kedvezés nem nyujtatik, hanem sorsa épazáltal még 
inkább sulyosodandik, minthogy a nemesi birtok rendes fölméré
se, értékeinek évenkinti összeírása a tisztviselők száma szaporí
tását okvetetlenül következteti, miáltal a házi pénztár kiadásai tete
mesen növendnek. Ennélfogva bátran állíthatom hogy, ha a ne
messég a házi adónak egy részét fizetendi is, ez az aránylag sza
porodott administratíonalis költségek pótlására sem lesz elegendő; 
miből ismét az sül k i, hogy illy körülmények közt a jobbágyság 
kevesebbet háziadó fejében semmi esetre fizetni nem fog; sőt igen
is valószínű, hogy majd többet fizelend. S azért ismétlem minapi 
kérdésemet, valljon mi haszna lesz a jobbágyságnak, ha a háziadó
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egy részét a nemesség magára vállalja? Mi pedig az adózó job
bágyságon segitni akarunk; melly nemes őzéit azonban a házi adó
nak aránylagos fölvállasása által most még el nem érhetjük, mert 
*— tisztelet becsület, de igazság is — a sok előleges teendők súlya 
nyomasztja szűz vállainkat.

Segítsünk tehát az adózó népen , de úgy, hogy az szellemileg 
s anyagilag erősödve élvezze az atyáskodó törvény üdvös ered
ményeit. Adjuk vissza az adózó jobbágyságnak a zavaridőkben igaz
ságtalanul elfoglalt remanentialis földeket, mellyek századok óta, 
az adózó nép birtokában, adófundusul szolgáltak, mellyeket az I: 
40. világos rendeletén kívül elfoglalni s — mint már mondám — 
curializalni nem is lehetett, mellyek csak azon ürügy alatt vétettek 
el a jobbágyságtól, mivel a thereziai urbér behozatalkalmával tör
tént összeíráskor a jobbágy kevesbet vallott és Íratott be, mint tett— 
leg birt. Hiszen ha a földesur a hiányt nem pótolta olly eset
ben, midőn fölmérés alkalmával kisült, hogy a jobbágy az urbér 
behozatalakor többet íratott be mint tettleg birt; s ha illy eset
ben csak az úrbéri adózások szállíttatlak aránylag alább : hogyan 
lehetett ott a jobbágyság által századok óta birt földeket elfoglalni, 
curializálni s az adófundustól elvonni azért, mert az úrbéri telkek 
összeírásakor hiba történt? Illy esetben jogszerüleg csak az úrbéri 
adózásokat lehetett s kellett volna aránylag szaporitni, de a szá
zadok óta birt jobbágyföldeket elfoglalni, curializálni s az adófun
dustól elvonni bona fide nem lehetett. Adjuk vissza az adófundusnak 
mindazon pusztákat, puszta telkeket stb., mellyek súlyos háborúk 
s belforrongások idejében a földesuraságok által elfoglaltattak, 
mellyek népesitése iránt a törvényhozás már századok előtt ren
delkezett , mellyek a thereziai urbér rendelete szerint már rég be- 
népesitendők valának: mert valóban épen nem dicsekedhetünk 
igazság-s törvényszerűséggel, miután el kell ismernünk, hogy 
ezen törvényileg régóta benépesítendő puszták s puszta telkek mos
tani birtokosai, az 1836—ki törvény rendelete mellett, e benépe
sítés törvényes kötelességétől csak azon oknál fogva mentettek föl, 
mivel a benépesítés 70 évek óta meg nem történt; mi egyszers
mind tagadhatlan bizonyságul szolgál, hogy a törvény iránti tisz
telet köreinkben még igen gyönge lábon áll. Nincs pedig ország, 
melly boldogulhatna, mig törvényszerűség a polgárok lelkében, 
szivében foganatosán nem működik. Engedelmeskedjünk tehát az 
örök igazságon alapuló törvénynek; adjuk meg Istennek mi Istené, 
királynak mi királyé, az adófundusnak mi adófundusé! Ezáltal 
nemcsak az adófundus nevezetesen szaporodni, hanem a haza vi
rágzása is —  több munkás kezekre kerülvén a birtok — sikeres
ben eszközöltetni fog. Ez pedig minden tisztakeblü magyarnak 
legforróbb kívánsága.

Közfigyelmünkre méltó a kor kivánata, melly a nemesi, pol
gári s jobbágyi érdekek legszorosb összeforrasztását, a magányér
dekeknek közérdekbeni összeolvadását, a nemnemeseknek alkot
mányos szabadságbani részesítését, s ezáltal az alkotmányos életen 
kivül lebegő s azért nemzetileg ingadozó , külön felekezeteknek egy 
tekintélyes nemzetté ösztestesülését igényli; mi csak az országos 
közterheknek birtok- s vagyon-aránylag közös viselése és törvény 
előtti egyenlőség által eszközölhető. Mirenézve igen kívánatos, 
hogy a nemesség az országos közterhek viselésében minélelőbb 
részesüljön. S igy czélszerü lenne talán — a nemesi ajánlatok 
fölosztására szolgáló kulcs hiánya mellett — törvény által megha
tározni, hogy mindenki jövedelmének tizedrészét, 6 éveken át, 
közczélokra átadni köteles legyen, miszerint kiki jövedelméhez 
képest aránylag áldoznék a haza javára.

Tagadhatlan ugyan, hogy a jövedelmek mennyiségét elhatá
rozni igen bajos; de ennek törvényeinkben is már nyoma lévén,

sokkal tanácsosb ezt idcigleni föiosztás-kulcsul elfogadni, mi n t a  
porták utáni, vagy más ennél még terhesb, önkényszülte kulcsot 
megállapitni és ezáltal némelly népesebb, portákkal túlterhelt me
gyékben lakozó nemességet végső Ínségre juttatni. Egyébiránt 
mondám már,  hogy ezen ideiglenes rendelkezések csak a nemesi s 
jobbágyi birtokok rendes és tökélyes összeírásáig tartanának, melly- 
nek megtörténte után a törvényhozó test képes leend a közter
hek milly aránybani viselése iránt czélszerűbb rendeleteket tenni, 
igazságon alapuló fölosztáskulcsot kidolgozni s ezt törvényileg 
megállapitni.

S ezek azon nézetek, mellyeket minapi értekezésemhez — 
észrevétéleim fölvilágositásául — pótlólag csatolni kívántam.

____________ . .b  . .yi.

Észrevételek
„Zur Charakteristik der Gegenwart in U ngarn“ és: „Ungarn 

im Jahre 1841“ czimü könyvecskékre.
( J é g é .)

A Harmadikra: Az önvéleményü szerző honi tapasztalás által 
tanácsot szerezni magának nem tud vagy nem akar, s azért mások
kal, még pedig külföldiekkel, azon ocsmány és hamis állítást akarja 
elhitetni, hogy a magyar nemesség semmi terheket nem visel. Ha a 
magyar történetnek azon kivonatát, mellyből az iskolai ifjúság tanul, 
vesszük tanácsul, kiviláglik, hogy a nemesség kezdettől fogva 
Magyarországot vitézül védelmezte bandériumaival, sokan e végre 
javaikat elzálogosítván vagy örökösen eladván, legtöbben megölet
vén , mások legsulyosb rabságba hurczoltatván, vagy a fogságban 
a kegyetlen ellenségtől megöletvén, végre miután ez az ország
ból kiüzetett, a népség nagy része török tartományokba hurczol
tatván. Mindez elleneink előtt semmi érdemmel nem bi r ; jóllehet 
az újabb idők is bizonyítják a nemesség e védelmét és súlyos költ
ségeit.

A political közigazgatás az ország eredete óta a nemességto 
viseltetett, még pedig semmi vagy kevés, említést sem érdemlő 
tiszteletdij mellett; sőt azokra, kik a közszolgálatokat három évre 
felvállalni vonakodnának, törvényes büntetések méretvék. Az 
ügyek szaporodtával s az ország békéje helyreállítása után a hiva
talokra szabattak ugyan fizetések, de olly szűkén, hogy hacsak tu
lajdon tehetségökkel magokon nem segítenének a tisztviselők, hi
vataluk mellett koldusbotra szorulnának. így vannak díjazva a fő
helyek tisztségei is , mellyeknek viselőji még nagyobb külfényre 
kötelezvék. Ez okból a megyei tisztviselők nyomoru állapotának 
fölsegélése végett nyugintézetek létesittelnek , nehogy az elerőtle- 
nedeltek, özvegyek és árvák legvégső szegénységgel küzdeni kény- 
szerittessenek: A megyék rendei ön költségükön jelennek meg a 
gyűléseken, hol a haza java melleit az adózók ügyei is tárgyaltainak.

A nemesség az országgyűlési követeket meghatározott napi 
dijakkal látja el, az országgyűlés által reá vetett terheket lerója; 
illyenek voltak az igazságos háború viselésének segítsége és a haza 
díszére s hasznára alapítandó intézetek előmozdítása. A nemesség 
a legutóbbi háborúk idejében a királynak felszólitására nem ké
sett segedelmeket nyújtani, mellyek által a haza védelmeztessék. 
Az adó fundusát nemcsak megerősítette, hanem szaporította is, 
a jobbágyoknak telkeik szabad eladását engedte, több nevezetes 
engedményeket adott és végre a jobbágyok birtokábani örökösö
dését annyira korlátozta, hogy azt alig használja többé.

Az uradalmak fentartották magoknak az úri székeknek ön 
költségeiken tartását, mellyek előtt a pörlekedő jobbágyok ügyei 
azoknak teherviselése s alkalmatlansága nélkül döntetnek el; díjaz
nak s tartanak ügyvédeket a szóbeli sőt örökösödési ügyek el
végzésére.
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A nemesség aránylag legtöbb nem egyenes terheket visel, 
mellyek az adózó népet ritkán és alig érik.

A nemesség előjogaival összekapcsolt kötelesség még tettleg 
íenáll, s jóllehet buzgón óhajtandó a béke, még sem lehet jelenleg 
előre látni, milly költségeket kivánand e törvényes kötelesség.

Mindezeket át nem látják elleneink, hanem, minthogy a ne
messég az összeírás rendje szerint az adózó néppel nem egészen 
egyenlő állapotú, ebből azt következtetik, hogy semmi terheket 
nem visel. Ha a fönebbieket felszámoljuk, könnyen meggyőződhe
tünk , hogy az országban lakó nemeseket nagyobb teher nyomja 
mint az adózó népet, kivévén a közmunkákat, mellyek az adózótól 
is lehetségig elhárilandók volnának.

Könnyű volt előre látni, hogy a nemességet egykor majd ter
hek viselésére ellenséges szózat fogja felhívni, s! azért jobb lett 
volna mindjárt, még az engedmények tétele előtt, megvitatni s el
dönteni e kérdést, nem pedig az engedmények tétele után, mellyek 
a teherviselés eszközét tették volna, a kedvezésekről lemondani és 
a terheket felvállalni. Erre nézve úgy vélekedem, hogy a tehervi
selés kérdése ne tárgyaltassék részenkint, hanem ha tán a teher- 
felvállalási szükség, mellyet az előrebocsáttatlak további ugymara- 
dása mellett épen nem látok, fenforogna, az azok miképeni viselé
sének rendszere egyszerre s együtt tárgyaltassék, s betudván a 
betudandókat, határoztassék meg, mennyit tartozzék egyik is má
sik is fizetni?

Ugyanazon ellenségek szemére vetik a nemességnek, hogy ke
zeire bizvák a köz szolgálatok, azon három évet, mellyet a válasz
tott, jövőjéről bizonytalan, tisztviselő élvez, s ama nyomorult fize
téseket irigy szemmel tekintvén. — Lássuk tehát, milly hivatalok 
állnak nyitva a nemnemeseknek, s pedig sokkal hasznosabbak, dija— 
zottabbak s élet folytáig tartók. Kik az egyházbeliek? kik a poli
tikai és törvénykedési főhivatalok és vármegyék alsóbb szolgála
tait viselők? kik az ezredekben, a hadikormányszékeknél és katonai 
osztályokban a tisztviselők? kik a kamarai és postai igazgatóságok
nál,  só-, harminozad-, száraz és vizi vámhivataloknál szolgálók? 
kik a consulok és a külföldi követségek mellékesei? kik a kama
rai és magányuradalmi tisztek? kik a szabad királyi, bánya- és 
szabadalmas városok tisztviselőji ? kik az ügyvivők és törvényszéki 
ügyvédek? kik a nyilvános oktatók és tanítók? kik a gazdagon 
adományozott kolostorok papjai és a szerzetesek? stb. stb.

Könnyen átlátni, mire vezetnek mindezen olly alaptalanul 
mondott- s írottak, s azért a törvényhozás bölcsesége úgy fog in
tézkedni, hogy illy hamis állitásoklul épen nem vezéreltetve, a ha
za javait élvező mindenki iránt egyaránt igazságos legyen, mi mel
lett mindegyiknek jogai szükségképen sértetlenek maradnak, nehogy 
ezeknek oda engedése által a hőstettek dicsősége és a hozott áldo
zatok emlékezete eltemettessék, s a nemesség az őt közvetve vagy 
közvetlenül érintő kötelességek és terhek további fenmaradása 
mellett még másokat is részenkint és aránytalanul magára vállaljon.

N egyedszer: A kereskedésről.

Igen gondosok a szerzők külkereskedésünk előmozdítása iránt, 
de meg nem gondolják, hogy honunk belkereskedése sincs elren
dezve még, mi mégis tulajdon intézkedésünktől függ.

 ̂ásárinkon, hova az utak roszasága miatt az adók-vevők 
csak nagynehezen juthatnak, az egyikre rovatik helypénz, a másik 
előjogánál fogva a fizetéstől felmentve ; s minthogy a helypénz kö
vetelése kellő felügyelet hiányával van, a kinek mint tetszik, annyit 
követel. — A viz- és szárazvámok s vásári jövedelmek a városok
ban többnyire haszonbérbe adatnak, s a bérlők a szegény népet ir
galmatlanul zsarolják; a mészárosok- és kenyérsütoknek tág meze

jük van csalásokra, mellyek orvoslása végett a megyék a városok
kal gyakran legnagyobb összeütközésbe jönnek. —  Ha darabka ut 
csináltatik, vagy ha a csinált olly rósz is, hogy szekértörés vagy 
— a rázás miatt — egészségronlás veszélye forog fen, mégis vám 
fizetendő ; és ki által ? — A polgár ment a vámoktól; áruszállítá
sival rontja a más munkája által készült utat, s e jótéteményen kí
vül még abban is részesül, hogy e szabadalmánál fogva ugyan
azon árut olcsóbban adhatja el, mint a munkával és pénzzel áldozó 
szegény jobbágy.

A folyóknak több mint 100 év óta meghatározott szabályo
zása, valamint a D una-és Drávának a Szávával s a Balatonnak 
a dunávali összeköttetése a jámbor óhajtások sorába tartoznak.

Azon czikkek , mellyeket a külföldiek keresnek, első, második 
évben legjobb reménnyel kecsegtetnek a kereskedésre nézve, azon
ban már a harmadikban a nyereségvágy annyira megvesztegeti a 
termesztőket, hogy a meghamisitás, és olly czikkeknek, mellyeknek 
valódi tisztáknak kellene lenniük, más különnemüekkeli megvegyi- 
tése felfödöztetvén, elijesztetnek a vevők, s igy efféle czikkek ké
sőbb egyik vagy másiknak egyedárusságára szolgálnak, s ez okból 
a legszorgalmasabb és legbecsületesb termesztők fáradsága s igye
kezetei meghiúsulnak.

A nyers anyagok, millyeket honunk iszonyú mennyiségben 
termeszt, gyárok hiánya miatt ipar- s kézmüvekké nem válnak, 
vagy ha válnak i s , olly roszak, hogy a kézművesek kénytelenek 
külföldről szerezni meg azokat az ország szükségeire, a honiak pe
dig csak a pórosztály részére szolgálnak, jóllehet mint nyers anya
gok külföldiek által megvétetve, olly alakba öntetnek, hogy kidol
goztatva s kikészítve — mi itthon nagy nyereséggel történhetett 
volna — a mieink által ismét visszavásároltatnak.

S valljon az ipar felvirágzásának tétetik-e valami akadály? Ki 
akadályozza a pénzes egyéneket és társaságokat, hogy gyárokat ál
lítsanak, mellyek honunkban a gyártásra szükséges mindennemű 
anyagok olcsóbbsága miatt nagyobb haszonnal állhatnának fen, mint 
a szomszéd ausztriai tartományokban? Ki akadályozza, hogy ugyan 
e termékek olly jól és azon módon készíttessenek el, miszerint ne 
kelljen a külföldiekre szorulni?

Számittassék fel, hány milliót tesz évenkint e külföldi ipar- és 
kézmüvek behozatala, mellyek mind hon is megteremvén, kívánt 
minőségüekké átalakíttathatnának; mennyi henye ember találna ez
által keresetmódot; a termesztők, gyártók és a gyártmányokat hasz
nálók közt mennyi pénz kerengne, melly most az országból kivite
tik? Se pénz az ipart emelné s minden felvállalandó munkára érez
hető haszonnal hatna. Akkor a vetélykedés olly fokra hágna, hogy 
mindegyik igyekeznék a legjobbat előállítani, minthogy ez a reá for
dított munkát megfizetné; ő pedig még nyilvános jutalmat is nyer
hetne. — E honi ipart minden módon feléleszteni szükséges, mert 
szerencsétlen azon ország, melly nyers termékeit a külföldieknek 
kivinni s eladni kénytelen, tőlök pedig a gyártmányokat nagy áron 
visszaváltja; szerencsés ellenben az, melly honi kellékekkel min- 
denunnan úgy el van látva, hogy senki másét meg ne kívánhas
sa, fölöslegét a külföldieknek olly mennyiségben eladja, hogy ezáltal 
azok, miket külföldtől vennie kell, födözve legyenek.

Abban pontosul tehát össze véleményem, hogy megjavítván 
azokat, mik egyenlőtlenséget okoznak az eladók között, s megnyit
ván azon utakat, mellyeken a nyers anyagok, termékek és árak ke- 
lete előmozdítandó, a honi ipar annyira felélesztessék, a hazai 
nyers termék úgy készíttessék el és olly alakba öntessék, hogy 
illyesmiben a külföldre szorulni ne kelljen; végre olly módok nyuj- 
tassanak, mellyek által a fölösleg a külföldieknek könnyebben s 
hasznosabban átszolgáltathatandó legyen.

Némelly czikkeket a fiumei kikötőn, másokat a fekete ten
geren, Galiczián és Erdélyországon át, másokat végre az ausztriai 
tartományokon keresztül az ország hasznával lehetne eladás végett 
külföldre szállítani.

Földünket tekintve, az, hogy hajózható csatornák építtessenek, 
hogy a harminczadok a kereskedésnek akadályul ne legyenek, ma
gunk intézkedésétől függ; a mi pedig az ausztriai tartományokat 
illeti: minthogy minden birodalom és ország igazgatása jövedel
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meinél és szükségei födözésében bizonyos tekintettel viseltetik, más 
szomszédország nem kívánhatja, hogy e tekintetek az ő önhasznának 
legyenek alája rendelve; azért az országok közt kereskedési szer
ződések köttetnek e kötelezéssel: do ut des. Honunk az ausztriai 
tartományokkal már illy viszonyban volt, minek nyoma a törvé
nyekben. Ha azon idő óta történt változások mást szükségeinek, 
mint mi az 1609-ki szerződésben megállapittatott, ajánlani kell, 
mit az ország haszna megkíván. — Ujittassanak meg az 1802. 
1805. és 1807i felterjesztések, mellyek az országgyűlésen e vég
ből intéztettek. Ez azonban ne sikertelen jajveszékléssel történjék, 
hanem tettleges megajánlásával annak, mi önhasznunkkal kapcso
latban van. Ugyanazon kegyes Fejedelemnek koronája alá tartozó 
minden nemzetek iránti egyenlő hajlama nem hagy kétségben, hogy 
csak az, mi méltó és igazságos, fog tőlünk kivántatni.

Tekintsünk csak vissza a legutóbbi háborúk idejére. Mi okoz
ta, hogy akkor nyers termékei, bora, búzája, pályinkája eladhatásá- 
ról senki sem aggódott? Nem kellett azokat ajánlgatni, a vevők ma
gok keresték; sm iért? mivel azon tartományokból ezekre szükség 
vala, nem voltak olly nagy mennyiségben ellátva, miilyen a szükségek 
íödözésére megkivántatik. Ha tehát itthon a nyers anyag foglal- 
kodtatni fogja az embereket, ha a külföld ipar- és kézmüveket nem 
hozand be, és itthon minden termékek keringő pénzzé válandnak, 
a külföldiek pedig azokat, mellyek nekik hiányzanak és nálunk 
megvannak, önkint keresni fogják: akkor megnyílván a kereskedés 
utai, sokféle áruink az ország legnagyobb hasznával a kültartomá- 
nyokba vitetendnek. Száműzessék csak a honi termesztmények és 
iparczikkek iránti gyűlölet és idegenkedés, ne szégyeljen senki honi 
posztóval, vászonnal, selyemmel és bőrrel ruházkodm, éljen min
denki honi italokkal, legyen nagyobb felügyelet a hamisításokra — 
hölgyeink kerüljék a külföldi piperét, irtózzanak az idegen készítet
te szagos olajok- és szeszektől, testök tisztaságát a hon fris vizé
vel tartván főn: ép azon mértékben jól érzendik magokat, mellyben 
most, midőn másokét kívánják meg, magokat s övéiket vagyonúk
ban hanvatlani látják. Szánják honosink tehetségök felét a ha
zai termesztményekre, másik felét magok s övéik számára tegyék 
el, s igy mind magokat, mind a hazát boldoggá teendik ; ne vágyód
janak külföldi mulatságokra, hanem gyönyörködjenek önhonuk kéj
teljes völgyei, hegyei r, rónáiban, és saját vagyonuk fölött őrköd
vén , elég kedvderitésök leend ; tulajdon kertjeiket műveljék s má
sokéban sétálgatván ne csodálják csak azt , mi idegen, s ne tartsák 
magokat boldogtalanoknak, ha külföldi növényeik nincsenek; emlé
kezzenek meg, hogy minden idegen növényeknél jobb honi tölgyfánk, 
mellyet nem kell meleggel ápolni, melly bármilly hideggel is da
czol s a távol nemzetektől is napról napra jobban kerestetik. A 
hasznos tárgyak tehát elsőbbséggel bírjanak, s minden, mi aranyunk 
s ezüstünk kivitelét szüli, országos törvény által eltiltassék és meg- 
ntáltatfassék. Mert ha az ország viszonyai a külföldiektől behozandó 
fényűzésre fajuló hajlammal s országunk lakóit szegényitő igyeke
zettel összeütközésbe jönnek, illyetén kárhozatos igyekezetek or
szágos törvény által gáfoltathatnak és a törvények áthágóira a leg
szigorúbb büntetések szabathatnak. Illy példákat a legrégibb nem
zetek nyújtanak, mellyek honi kincseiket megóva virágzónak, és 
másokon, kik a kül fényűzésnek hódoltak, uralkodónak. Annál in
kább kell honunknak ezt követnie, mivel a szenvedőleges keres
kedésbe naponta jobban sülyedvén, nyilván a külföld adózójává 
teszi magát, mi szerencsés helyzetében megfordítva lehetne.

Yégső észrevétel az intézetekről.
Jóllehet a vallási és iskolai alapítványok adományozása nem

csak az országtól, hanem magányosoktól is eredt, és bizonyos 
meghatározott czélokkal bír: ha mégis ez alapitmányok annyira 
bővelkednek jövedelemmekkel, hogy más, az országban bevett 
vallásbeli iskolák, egyházak és lelkipásztorok adományozására is 
szolgálhatnának, magam is egyátalján azt tartom, hogy ezek — a 
nélkül azonban, hogy ezáltal az uralkodó vallás rövidséget szenved
jen , az ország minden vallásbeli lakosainak szolgáljanak. Mert a 
terheket közösen viselőknek a jótéteményekben is közösen kellene 
részesülniük.

Más kérdés az , valljon lehet-e á római katholikus egyháznak 
méltóságaihoz különösen kötött és a királyoktól adott, valamint 
magányosoktól is hagyományozott javak jövedelmeit más vallásbeli 
alapitmányok- és javadalmakra fordítani? Részemről azt tartom, 
nem; mert mig a méltósággal felruházott személy é l , e jövedelmek 
annak kizárólagos, senkitől meg nem sértethető tulajdonát teszik, 
a megürülés esetében pedig a rendelt intézetre esnek vissza. Vegyük 
tekintetbe azt i s , mikor történt országunkban, melly szent István 
óta katholikus volt, a vallások változása? Azon időben az adomány
zások teljesen a tulajdon gyakorlatában voltak. Nem lehet tehát azon 
következtetést vonni, hogy mivel a katholikusok része vallását meg
változtató, azt más kárával változtatható meg. Ez törvény által 
megengedett öncselekedet volt, melly csak önveszélyre , nem pe
dig mások kárára történt. Ezen jövedelmek azonképen tulajdonai 
az egyházi személyeknek, mini az egyes javadalmasokéi, mellyek 
hasznát a status csak kihalás esetében húzhatja. Továbbá senki sem 
lehet tulajdonában biztos, ha ez az alapitó czélján kívül és másnak 
önkénye szerint alakittathatik át. Végre az, hogy hasonló javak haj
dan törvényes terheket viseltek, annyit tesz, mint nem tudni, hogy 
e terhek szükség esetében most is tettleg rájok hárilhatók, és jö
vedelmeiket bizonyos összegre szorítván, a fölösleg különben még 
mainap is közczélokra fordítható. Ha végre a status jelenleg főn 
nem forgó szükség esetébe ejtetnék, hogy kifogyván jövedelme, 
ennek födözésére az ország lakosainak tulajdonához kelljen nyúlni, 
akkor bizonyára nemcsak egy rend köteleztethetik annak födözésé
re , hanem minden lakostól, ki az ország kedvezéseit élvezi, se
gedelmet joggal követelhetni, hogy mind a jóban mind a roszban 
mindnyájan egyenlően részesüljenek. Ez az egész országnak, az 
egyetemes társaságnak — mellynek czélja egy és ugyanaz: a kül
ső és belső, egyiránt ohajott s azért közös és egyenlő terhek által 
is föntartandó biztosság — közkötelessége.

Végszó:
Azok tehát, mik az említett könyvekben mondatnak, az ország 

boldogságára nézve inkább felületeseknek mint gyökereseknek lát
szanak. A nyelvet, mellyen a közigazgatás ügyei folyjanak, épen 
nem akarom megtámadni, hanem csak az annak terjesztésére hasz
nált eszközöket és erőszakos módokat olly igen czéliránytalanoknak 
tartom, hogy több kárt, elkülönzést, gyűlöletet és idegenkedést 
szülni látszanak, mint hogy az irántai szeretet előmozdító eszkö
zeiül tekintethetnének. Már mások is szólották e tárgyban és a 
tény valóságát a tapasztalás bizonyolja. —  Mi egy évtized alatt 
szelídség által megtörtént volna, azt egy század sem hozandja helyre, 
s tán ama gyűlölet, mellyet a használt eszközök szültek, az e tárgy
ban tett eddigi haladást is elfojtandja. — Mi módon akarnának e 
szerzők a haza boldogságáról intézkedni, következő példázatból lát
ható : Egy valaki szép, kellemes angolkertet akar magának alkotni, 
de olly té ren , mellynek közepén igen kellemetlen bűzü posvány 
fekszik; —  ezt tovább is előbbi állapotában fenhagyva, köröskörül 
szép virágokat ültet, bájos mulatóhelyeket idéz elő, árnyas utakat 
nyit, — szóval a gyönyörélvezetekre mindent a leghelyesebben 
elkészít, — de a terjedelmes posványon kívül még a kerthez ve
zető járatlan utakat is meghagyja, úgy hogy a nehéz odajuthatás és 
az ottani igen kellemetlen mulatós miatt nemcsak nem dicséri 
senki e helyet, hanem inkább mindegyik irtózik tőle. — Mit kelle 
vala tehát e kert művelőjének, hogy munkájából gyönyört, dicsére
tet és hasznot szerezzen magának, cselekednie? Nem egyebet, mint 
a tért előbb elkészíteni, az oda vezető utakat és séta-ösvényeket 
kiegyengetni, és csak azután készíteni mulatóhelyeket és ültetni 
virágokat. így a honi boldogság előmozdítására legelőbb jó ala
pot kell tenni, miáltal minden egyéb önkint megújulva s szilár
dítva leend — a hitel, közigazgatás, igazságszolgáltatás erős alap
ján —  és a hon minden lakosának, mennyire lehetséges, birtoka 
biztosítása által, emelkedni fognak az igyekezetek, törekvések és 
egyletek, mellyek a honi p o s v á n y t  lecsapolandják; és mi jelenleg 
még járatlan és rögös, kiegyengetve leend; nem lesz erre semmi 
parancs, semmi erőszak szükséges; — önkint tenyészend az állandó 
boldogság virága, mellyet az emlittettek kellő elrendezése után az 
egyesség és hünszeretet önlözgetni s bizonyára virágoztatni is fog

P o z sonyban .
Alapító és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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W ildner és német elvrofconai.
Rendszeresített megtámadása a magyarnak, szokásaiban, in

tézményeiben, erkölcsében, nemzetiségében, vallásában külföldön 
iró németek által nem uj jelenet, tehát benne semmi meglepő, va
lamint nincs azon természetes körülményben, hogy ez utón minden
kor — kivétel nélkül mindenkor és minden időben — a kitűzött 
vagy reméllett czéllal ellenkező eredmény hozaték elő. Ha lappang 
valahol meglepetés, azt csak az ügyetlenség mély fokozatában lel- 
hetnők, melly ügyetlenség a — különben tanulmányos — tapasz
talás haszonvétét tökéletesen kizárja. A jelenet magyarázata pedig 
egyszerű, s félre téve az itt értett írók igen nevetséges de obligat 
szerelmi „vonzódásukat a nagy [nemzet, a nagylelkű magyar és 
szép hazájuk iránt“, mellyekből v a l a mi t  alkotni olly annyira bu
zognak és égnek, két mozditót, vagy inkább okot, szemlélünk fő
leg mint valóságos tényezőket.

Elseje ezeknek azon javítási törekvés, melly a civilisatio által 
előidézve, különböző alakban mutatkozik és szünetlenül működik, 
működendik. Párosulva, testesülve e törekvés az ember nemesebb 
részével — tagadhatlan — legbecsesb tulajdonát képviseli az értel
mes lénynek; de elvesztvén talpkövét, gyáva üzésbe fajul, az em
beri természetet lealacsonyitóba. Híjában is keresnők mi az erköl- 
csiséget s értelmet a magyar ellen irányzott röpiratok gyártóiban, 
kiknél ama magasztos érzelem, melly szerint az ember olly annyira 
szeret fajának emelésére közmunkálni, azon Írási viszketegbe ol
vad szét, melly csak szánakodást gerjeszthet. Ezen írási viszketeg 
azonban, melly a szegény embert szünetlenül és addig unszolja, mig 
becses önmagát és ötleteit nyomtatva nem látja, magában véve 
még nem magyarázza a német irók magyarellenes törekvéseit; de 
ha szem előtt tartjuk, hogy hazájok —  ha hazájok azon ország, 
mellyben laknak — ügyeiről ezen bölcsek egyfelől mit sem tudnak, 
nem tudhatnak, mert előttök ott minden mély titok, másfelől pedig 
az úgynevezett igazságok felfedezése az indiscretióval könnyen 
felcserélhető lévén, az irás csak fájdalmas következéseket szülhet 
kelmökre: megfogható lesz, mikint gyakorolhatják magokat a né
met reformátorok édes hazánkon és népén. Mi pedig ez ártatlan 
gyakorlatot rósz néven nem vehetjük , mert csakugyan megtörtén
hető, hogy egykor majd honn is hasznát veszik annak, mit itt 
tanultak.

Bámulatos mégis, hogy a szünetleni, következetes, változat
lan, ugyanazon irányú megtámadások sem eszközük nálunk és köz
tünk azt, mit efféle események mindenütt és szükségképen esz
közölnek: a nemzeti egységet, a közegyetértést; melly jelenetből 
csak azt lehetne kihúzni, hogy vagy nem elégséges erejű még a 
megtámadás, vagy hogy már elértük az érzéketlenség örökre csen
desítő fokát. Ez utóbbi, mint látni fogjuk, nem áll, valamint nem 
lehel mondani, hogy kirekesztőleg Magyarországon és rajtunk gya
korolják a világjavitók tompa fegyvereiket, mert úgy látszik, már 
is a 7000 négyszeg mértföld felé fordultak s hogy azt majd némi 
éjszaki és éjszaknyugati segéd-csapatokkal erősülve, következe
tesen ostromlandják, s igy a qui vive! sora a — szomszédra jut.

A másik indító vagy ok nemzeti alkotmányunk, a „rozsdás, 
redves, férges, rothadt, a század szellemével ellenkező“ cpitheto-

nokkal bőven ellátott. Ezen már geographi helyzete által is gyűlö
letes alkotmány még alkalmatlanabb lett, mióta Varsóban a rend 
uralkodik, mióta a bourgeoisie hajlékonysága a septemberi tör
vényekben nyilvánult, mióta a kölni Dorn a szónoklatot költészeti 
hévre emelte ; és ha német reformereinket — becses tulajdonaik 
mellett — még a század szelleme vezérli, buzgó törekvéseik czél- 
ja kétes nem lehet, mellyet különben is csinos nyiltszívüségök 
bélyegez.

Általában a németeknek, de különösen az itt említésre mélta
tott Wildner reformereknek alkotmányos életről, s igy alkotmány
ról tiszta fogalmuk nem lehet, mert effélét az ember anyatejével 
szokott beszíni, és ha az úristen ezen reformerek egyikét vagy má
sikát egy kis ép ésszel megajándékozván —  ollyannal t. i. miilyen 
kell bizonyos jelenetek felfogásához —  édes hazánkba küldi, ta- 
pasztalandja ez itt, mikint azon megvetett magyar parasztban, 
kinek sorsát még eddig senki sem irigylette, ha csak Wildner nem, 
ki előtt még korán sem adózik eleget, hogy ezen nyomorult pa
rasztban, mondjuk, sokkal több szabadsági és függetlenségi érzelem 
lakik, mint lakik és lakni fog — tudom is én mikor — az egyete
mes németség mindennemű firkászai— s . . .  cratiajiban ; s miért? Mert 
az alkotmányos élet varázsereje áthatja az ország lakosinak mind
egyik tagját, s mint electrioai folyam valamennyin keresztül fut, va
lamennyit élteti; ezen folyamot a Wildnerek szeme még nem látta, 
kik csak eszméleti utón merítik könyvekből és hírlapokból höl- 
cseségöket — és reformálnak; ők a német önérzetéből kölcsönözik 
szegény mérőjüket, és mindegyik, bármelly alakú mintába egya
ránt gyúrható gyáva anyagát gondolják észrevenni a többi nép- és 
nemzetben. És melly utón módon ostromolják a német reformerek 
nemzeti alkotmányunkat ? Régin és mindig újon: „a civilisatio ne
vében, a szabadság és egyenlőség zászlóji alatt:“ Lavez done 
votre livrée!

Midőn W. először tűnt fel — különös ragyogásu csillag — 
a magyar mozgalmak egén; midőn a főakadály feltalálója először 
pendíté meg költészeti magyar lantját, s egy röpiratkában testesité 
ennek bájoló hangjait: a magyar p u b l i c i s t á k  figyelmezteték őt, 
hogy kilépése helytelen és szükségtelen volt; helytelen, mert a 
magyar ideáktól mérhetlen távolban, szükségtelen, mert a tárgy- 
báni impulsus és irány adva s az anyag élőkészitve volt. Megbi- 
zonyiták a m. p u b l i c i s t á k ,  hogy W. azon könnyelméjü, silány 
opusculumában minden tárgyismeret nélkül mutatkozék, s hogy, 
egyszóval, ollyasmibe avatkozott, mire nem termett; kijelölték 
továbbá a magyar publicisták — nagy mesterség a dologban nem 
volt —  hogy W. logicája és argumentatiója mindmáig ismeretlen, s 
talán valamelly távol leskelődő korszakban nyerend polgári jogot — 
ha t. i. majd szalma terem agyvelő helyett a koponyákban; — de 
minden figyelmeztetés, bebizonyítás és kijelölés falra hányt borsó 
lön W. sziklajellemének átellenében, mer t—  ut figura docet — 
ismét ir, s mintegy játszva győzi le rettentő ellenségeit en masse, 
melly wildneri gyözedelmen majd meghal örömében a — Világ. *)

*) W. ur igen rósz néven vette, hogy m.é. lapjaink 35—38ik számaiban 
azt állítottuk első rőpirata felől, mikép akaratja tán a legjobb lehetett, 
de a szerző a magyar közügyekről mit sem tud. E merénynek elret
tentő fenyítéséül egy nyomással kívánván parányiságunkat összezúz
n i, egy második ropiratban nemcsak minden publicisticai tudást,
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Csekélységünk W. főakadályát nevetségesnek tartá, mert más 
oldalát hiában kereste; ezért rajta jó ízűt kaczagott, mi W-re néz
ve csak kecsegtető lehet s ezen felől hálás köszönetét számba ve
vő, mert világosan látván jó előre azon kedvetlen benyomást, 
mellyel röpiratának az országban előhoznia szükségképen kelle, s 
melly kellemetlen benyomás csakugyan nagy mértékben be is kö
vetkezett, szükséges volt azt egy kissé mérsékelni akarni, melly 
czél — vallja meg csak W. —  egy kis jó kedv által leginkább el
érhető. De akarja-e tudni a bölcs reformer, mi hozta főleg elő ama 
kellemetlen benyomást? Koránsem az, hogy főakadálya rósz néme
tül volt firkálva, nem az, hogy költője Wildner indigena, nem a tárgy 
— a nemesi adó kényes kérdése, melly, mint említők, élénk vita 
alatt volt; hát mi? a főakadály születési helye édes reformer ur, 
azon földpontja, mellyről Írva van. — — Nem volt-e a história 
nevetséges ?

És ha szétnézünk hazánkban s az adóügy megbuktatásának 
okát keresvén — a világosan előttünk álló természetes okon kívül 
esőt — eszmezavaró kalandozásaink közt more solito a sajtóra bu
kunk, csakugyan sokkal helyesebben, sokkal valószínűbben állíthat
juk, hogy azt W. röpirata buktatta meg, nem pedig a Pesti Hírlap. 
Ha pedig megbuktatásán W. örül mint a ------- s azt büszkén felso
rozza érdemei közé , csak az ecset szerepét usurpálja. —  Ha most 
No 2 röpiratában W. elmondja, hogy ő kölcsönös és országos pénz
tárt, nemzeti kezelést, utakra, csatornákra, oskolákra stb. fordítást 
akar, kíván vagy ajánl: mi szükség volt és van emlegetni a ma
gyar nemzeti hadsereget, a trón nagyobb fényét és a statusadós
ságot? Ez megfordított ügyességre mutat.

W. polémiája a lehetőségig sekélyes, képzeten túl üres; egyéb 
ismertető jelei majd ki fognak nyomoztatni, részünkről vele nincs 
miért bajlódnunk; hanem neki eresztette a No 3át, a magyar alkot
mányt , Lipcsében; ebben a művész — mint mondani szokták — 
maga magát felülmúlta —  mi mégis nehéz lenne —  s igy meleg 
részvétünket veszi számba. Nem szeretvén pedig reformerünk a 
tréfát, a dolgot egy kissé komolyabban veendjük, remélvén igy 
édes uj hazánkfia helyeslésének megnyerését.

A No l.,N o  2. és ittNo3ban is egész teljes czimét nevét ki
tette az iró ; utóbbi mestermüvében a magyar alkotmányt Í té l i .  (!) 
A m e g íté lé s ,  hihetőleg mert a kifejezés egykissé kérkedő, e l í 
télésbe változik az iró körmei alatt, s később átalakításba, kiküszö
bölésbe, javaslóit átváltoztatásba, ha úgy tetszik, vagy végre teljes 
gyökeres reformba: s igy már a röpirat felírásában is a botrány, a 
zavar. Hogy W. teljes czimét oda nyomtatja, mindenkor elismerést 
igénylő tapasztalásra mutat részéről; tudja t. i. és igen jól tudja, 
hogy értelmi tárgyban az auctoritas az ész által nyilvánul, rajta ala
pul és benne központosul, nem pedig a czim által és czimben; tud
ja továbbá, hogy hol az első hiányzik, oda a másikát kell tenni, s 
igy köszönettel tartozunk neki, hogy a Wildner név mellett külön
féle czimek állanak, mert különben nem lenne magunkat mihez

hanem a logikát, az ép észt és a hazafiságot is kereken megtagadta 
tőlünk. Illy axióma ellen a magyar olvasó közönség előtt, hála, 
replicára nincs szükség, valamint általában W. tanárral a magyar 
ügyek felett komolyan nem szólhatunk, már csak azon tarka ruha 
miatt sem, mellyben ugrándozik ; de t. olvasóink mulattatására jövő 
lapjainkban mutatványokat közlendőnk indigenánknak a magyar al
kotmány körüli legújabb szüleményéről, melly egyenesen felőle ho
zott ítéletünk igazolására látszik Írva lenni, a nyájas olvasóra hagyván, 
a tudós tanár tudatlanságának adand-e elsőbbséget, vagy a szerelmes 
hazafi rósz akaratának. — De W. a német közönség előtt a magyar 
alkotmányt eltorzította s gyűlöletessé tenni igyekszik. Eziránt találko- 
zandunk vele a maga helyén, komolyan, a tárgy fontosságához illően, 
nem chinai párduczokkal. Ott majd egy kissé szorosabban veendjük a 
dolgot, előkérvén a reformer úrtól az e tiszthez szükséges oklevele
ket, s a tudomány segítségével kihozván, hány fontot, vagy jobban 
mondva latot, vagy tulajdonképen szemért nyom az uj osztrák-ma
gyar publicisticai üstökös. A mserk.

tartanunk; csakhogy ne panaszkodjék azután W ., hogy személyes
kedünk, s emlékezzék — Dandin Györgyre.

Szerencsével forogván t. ez. W. ur a párhuzamok közt, ha
sonlításba hozhatja a következő tüneményeket.

a) Magyar indigena, mint német reformer a magyar mozgal
mak csataterén.

b) Ausztriai jogász és jogtanár, magyar alkotmányt Ítélő, ja
vító, változtató — németül.

c) Bécsi oktató s a váltójog tanítója, mint magyar elleni pam- 
phletaire; mindhárom Lipcsében.

Ha t. ez. W. ur ezen három, becses személyében conglomerált 
nevezetességet figyelemmel tekinti, körülbelől következő eredmé
nyekre jutand.

a) A magyar indigena magyarul ir, akár törekszik nemzeté
nek javát előmozdítani, akár nem; de magyarul ir, ha olvastatni akar 
magyarok által; a magyar indigenának tehát k e l l  magyarul tanul
nia ha nem tud; ha pedig János *) már nem tanul, iratát lefordí
tana ; a magyar indigena kirekesztőig hazáját illető iratát Ma
gyarországban adja ki, de nem Lipcsében, és mivel t. ez. W. ur 
szünetlenül szájában hordja drága —  miért drága? — Hunniáját, 
édes szerelmes hazáját, kellene neki annyi szemérmetességet sze
reznie, mennyi szükséges, hogy polgári kötelességének megfeleljen. 
A magyar indigena továbbá nem tartja méltóságával megférhető- 
nek, lipcsei provocatiók által olly térre csalogatni ellenfeleit, ked
ves hazafiait, mellyen sem becsülettel, sem szabad emberhez illő 
nyiltszivüséggel mozogni nem lehet; a magyar indigena végre nem 
választ olly fegyvereket, miilyenekhez nyúlni önlealacsonitása nél
kül senkinek sem lehet.

b) Az ausztriai jogásznak, ha a magyar alkotmányról ir , s 
azt itélgeti, tudnia kell — ha kivált ki is nyomtattatja — hogy a 
magyarnak van felszentelt királya, alkotmányának egyszersmind 
legfőbb és felséges őrzője, megtartója, hogy nemcsak esküszi an
nak fentartását, hanemazt s z e r e t i  is,mit több ízben a nemzet ko
ronázott és felszentelt királyai ünnepélyesen nyilvánítottak. így áll- 
ván a dolog, mellyik törvényben tanulta W ., hogy egy jogásznak 
meg szabad támadni a legfőbb törvényt ? bármelly okból az alkot
mány lényeges eltávoztatását unszolnia, affelől vastag tudatlanság
gal ítélnie? Mit gondol, mire jutna, jutott és jut Angliában és Fran- 
cziaországban illy vakmerő iró ? És kikerülvén hazája törvényeit 
s külföldön nyomtatván firkáit, melly bizonyítványát adja ezen jo
gász törvények iránti tiszteletének? Nemde Ausztria és Magyar- 
ország törvényeit hágja át egy időben?

c) A bécsi professornak szoros kötelességei vannak, egybe
kötöttek tárgyával; mi ezenkívül van, abba avatkoznia nem szabad. 
De ha a professor tárgyába vágó dolgokról i r , kérlelhetlenül meg- 
kivántatik tőle, hogy rendszeres és kimerített munkát adjon, ne 
pamphleteket *) **) ; olly hangulatban írjon, miilyen tudományos em
berhez illő, ‘miilyent a közönség tőle követel, nem pedig handaban- 
dát, és nem a pukkadásig felcsigázott szenvedélyben, kepinczke- 
lődve, mint valóságos Hanswurst. (Ez nem magyar szó, teljes 
czimzetü reformer ur!)

Elérvén ezen eredményeket W. ur — igen természetes — 
még inkább felhevülend és szenvedélye crescendo dühbe változan- 
dik át; mi pedig ártatlanok maradunk, mert csekély véleményünk
re szükség sem volt. Ide járul, hogy nagyon sajnálnék, ha t. ez. 
W. ur megszűnnék libellázni, mert teljes meggyőződésünk, hogy o 
nekünk tetemesen használ és c s ak  igy használ, folytatván hazánk- 
és nemzetünkre nézve megbecsülhetlen törekvését. Bizonyítványul 
pedig, hogy őt erősíteni és buzdítani kívánjuk, némelly specialitá
sokba ereszkedünk, bocsánatot kérvén (az olvasótól), ha itt ott a 
komolyság megszökik — akaratunk ellen is megszökik.

W. találta fel, és találmányát mindenütt előhozza, hogy „a 
nemzet egyik része a királyt a törvényhozásban korlátolja“ —  s

* ) W as der Hansel —
* * ) W ildner sok munkát adott már k i , többek közt jól meghízott könyvet

az ausztriai hitrebizottsági jo g r ó l, ellenben egy  nagy nemzet alkot
mányáról igen sovány röpiratbát. Az elsőről azt mondják, hogy nem
elég , a másik soknál is több.
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mivel még eddig senki sem érti, mit akar evvel a galimathiassal 
mondani a tanár és oktató, 5 azután commentálgat, mert tudni kell, 
hogy ő commentateur par é ta t, par coeur et par la grace de Dieu. 
És W. senkire sem botlott még, ki neki megmagyarázza, hogy olt, 
hol alkotmány létezik és ezen alkotmány szerint a törvényhozó test 
két vagy három különböző hatalomból áll, mindegyik egyes hata
lom természetesen és szükségképen korlátolja a többit, mindegyik 
egyes hatalom pedig különvéve erősebb a többinél; körülmény, 
az igaz, melly több és egy kissé nagyobb renddel organizált velő
ket is megrázott már, mint miilyennek ősi birtokosa indigenánk, itt 
libellistánk. Nem is kell csodálni, ha illy velők, szabadulni töreked
vén az aggasztó gondolatoktól, a szétterülő fogalmakat egybe sze
retnék összíteni, s igy ama különböző hatalmakat is egyszerűsíteni.

W. gyakorta, sokszor és ismételve említi felsőbb és alsóbb 
oskoláink, oktató intézeteink csekély számát és hiányait, az értel
miség csökkentét, a nevelés hibás létét s igy az erkölcsiség mély 
állását. W-nek, — habár nem is erkölcstanár — tökéletes igaza 
van; csak hogy ne mondja ezt ugyanazon röpiratában, mellyben a 
nevelés és oktatás ügyéta kérdésen túl lévő királyi magán- és fen- 
tartott jogok közé számitja. Az efféle feledékenységek mindenkor 
alkalmatlanok, mert ez esetben p. o. W-nek meg kell bizonyítania, 
hogy a magyar nemzet tanulni és mivelődni nem akar, az oskolákra 
és az erkölcsiséget alapitó intézetekre pénzt nem adott és nem ád ; 
mit tán több országgyűlési munkálatokból legjobban kihozhatna W. 
De ne felejtse el ismét, édes u r , milly forróan szereti édes hazá
já t, kedves Hunniáját, és a nagylelküleg őt keblébe vette magyar 
nemzetet.

W. méltán kikel a törvények iránti tiszteletnek Magyaror
szágban közönséges hiánya ellen. A fájdalmas jelenet nem tagad
ható, mert a társaság minden fokozatán észrevehető, és a rósz 
példa, tudja professor ur, szinte hat, mint a jó. A jelenet azonban
— úgy látszik — kirekesztőleg, Oagy tán főleg?) a magyar 
vérben gyökerezett*), de ekkor a baj nem ott van édes W. ur, 
hogy valamelly alkotmányos nemzet ön-hozta törvényei teljesítésén 
is őrködik — gondolkozzék csak egy kissé W. ur mit tesz a szó: 
nemzet vagy polgári társaság — mert az illy törvényt nem tisztelő 
nemzet még kevésbbé tisztelné azon törvényeket, mellyek nélküle 
hozatnak és nélküle teljesittetnek. Ha az alkotmányos magyar tör
vényeit, mint YY. állítja, katonák nélkül végrehajtani nem lehet ma, 
gondolja-e a tudós tanár, hogy eltörölvén a megyei hatóságokat, 
ama törvényeket végre lehessen majd hajtani holnap, és csakugyan 
katonák nélkül?

Egyik furcsa modora YY-nek az érzelgés, a moralizálás; ezen 
nevetséges tulajdonába minduntalan bukkanik, holott tudnia kellene, 
mint jogtanárnak, hogy az illy dolgoknál, miilyenek a száraz tör
vény- és jogviszonyok, nyugodt és hideg meggondolás kell érett ész 
mellett, s hogy itt a declamatiót minden okos ember kerüli. Ol
vassa meg csak (egy pohár sör után), minő zöldeket firkált pas- 
quillejének 83. 84. 88. és 89—ik lapjaira, és mondja meg azután, 
miféle állat mondhatna ollyasmit kívüle?

YY\ radical reformer, valóságos jacobinus, és egy csapással 
akarja azt a rósz alkotmányt — átváltoztatni jóba; — szinte kö- 
nyeket hullat fájdalmában (lásd 100 lap) hogy ezen alkotmányon 
mindig csak sebek üttetnek —  melly operatióban a csintalan már 
részt is vett, és kaczag — és igen bölcsen argumentálgat, hogy 
mit felépítünk, azt le is rombolhatjuk. Y igyázzön, professor ur, mit
tanít; Másfelől YY. a magyar alkotmányt ismét 1 é n y e g é b e n  igen
jónak tartja, s gondolja, hogy vele még lehetne valamire menni, ha
— igen, ha — azok az a c o e s s o r i á k  nem lennének, mellyek,mint 
mondja, csak amúgy nyúlnak be az alkotmányba, s tehát hozzá nem 
tartoznak. Yalóban szegény YV. ur, ha csak azért vesztegetett 
annyi epét, hogy az alkotmányhoz nem tartozó visszaéléseket 
^ b 'e§®zzej nagyon kár volt magát fárasztania; ezek megszünte
tésén törekszik az egész haza, mennyire törekedhetik. A német sta
tusbölcsek és reformerek óhajtásai itt épolly kevéssé használand- 
nak mint YY. elucubratioi: itt dolog kell, nem firka. Csakhogy olly 
dolgokat is felczepel YV., mellyek szorosan véve sem az alkotmány 
lényegéheznem tartozó a c oe s s o r i á k ,  sem visszaélésekből nem

Aem rég ol\ástuk egy akadémiai beszédben, hogy a zsarnok törvé
nyeknek senki sem engedelmeskednék; a tény nem philologiai u°yan
mert a törvénynek nincs neme; ha törvény, engedelmességet követel
már természete szerint.

eredtek, hanem mellyek a nemzet éltével szoros egybefüggésben 
vannak. Ha egyik vagy másik táblánál a hallgatóság illetlenül viseli 
magát s azt véli, hogy színházban van, az elnökök hatalma elég 
nagy, nem csak a botrányos zajt azonnal megszüntetni egyenes ki
utasítás által, hanem a kitűnő vétkest meg is büntettetni. Hiszen 
ez a jó ur, (YYr. ur t. i., a teljes czimzetü) még a kerületi ülésekbe 
is be akarja küldeni azon királyi táblát, melly föintézetnek csaknem 
egyedüli rendeltetése — YV. vakmerő tudatlansága szerint — a 
diaetánál az legyen: hogy a nyilvános beszédben mérséken túl ment 
követet azonnal elitélhesse és szigorú büntetésre vonhassa. Honnan 
pottyant e XIX. századba illyszőrü reformer ? midőn a kor humani
záló szelleme szigorúan megkívánja, hogy a régi vadságból fenma- 
radt, a mai civilisatióhoz illetlen szokások megszüntetésére emelje 
kiki bármelly gyenge hangját, nem pedig, hogy teli tüdővel kiabálja 
valamelly fanatizált YVildner: nyomd, üsd, békold, nyakazd! —  
Miért nem kel ki YV. a diaetai kardok ellen, e minden ároni béke 
századában?

YV. azt mondja, hogy „a királynak egyik táblánál sincs a l ko t 
mányos  orgánuma.“ Röpiratának első szakában pedig a követ
kező factumokat sorozza fel.

Az ország nádora, a távol levő király helyettese, elnöke az 
egész országgyűlésnek, mint elnöke a főtáblának; — befolyást 
gyakorol a királyi táblára az alnádor és itélőmesterek választása 
által. — A püspököket, az ország nagyait, valamint a főispánjukat 
is —  W. az örököseket kiveszi — a király nevezi ki. A többi 
ezen táblánál ülő mágnások felől W. itt ott közvetlen és közvetve 
ollyanokat mond, mikből azon mágnások jelentősége a dolgokat nem 
ismerő olvasó előtt csaknem elenyésző egyfelől, másfelől pedig, 
mint a „stabilitás elvéré nem alapított“ , czélszerütlen. Elvonván 
tehát a személyesen megjelenő független mágnásokról, táblájoknál 
egyedül a király marad képviselve.

A követek táblájánál a királyi személynök elnököl, mellette a 
királyi tábla. A király által kinevezett papi személyek; a megyei 
követek, kiknek választására, mint YV. mondja, a király főispánjai 
által befoly; a királyi jóváhagyás mellett választott városi követek; 
a távollevő mágnások helyettesei, kiknek YV. fájdalmára szavazat 
nem engedtetik, képezik a második táblát.

Tán szives lesz YV. nekünk Lipcséről megmondani, mikint 
van tehát a király képviselve, ha alkotmányilag nincs? 0 azonban
— mindig csak W. —  ministereket nem ajánl, mert ezek azon 
„Collegialis intézménnyel, melly az egész Austriai monarchiát min
den birodalmaiban fe l és fe l keresztül hatja, az országgyülésseli 
összeköttetés illy alakban egészen gondolhatlan, hanem a magyar 
alkotmány t a l á l t a t h a t n a  más utakat, ollyan féle személyeket, 
nagy tekintetű helyzetben egyik s másik táblába küldhetm *). YVild
ner itt ismét elfeledé az általa idézett propriis legibust et consve- 
tudinibust, különben megismertetne bennünket a collegákkal is. 
Némellykor ez a reformer a kétségbeesésig világos, és szinte 
sajnálja az ember, hogy Lipcse Pesten nincs.

Átsimul reformerünk a fő corpus delictira, s a magyar indi- 
gena úgy ir Lipcsében németül a magyar nyelv ellen, mintha a 
zágrábi újságba küldene 1 fr. 36 kr. pengőért egy szép czikkelyt. 
Ugjranazon mélységű argumentatio, ugyanazon szeretetre méltó 
pártolása a latin nyelvnek, hihetőleg, mert ennek köszönheti az 
angol, hogy belőle — YV. szerint — „a világhatalmak egyike lett“
— bizonjusan a porosz után. És a radical reformer meg akarja 
szüntetni az alig egy pár év előtt hozott törvényt, és nem akarja 
megengedni, hogy magyarul beszéljen a magyar, mert mondja: ki
fecsegi a titkokat, s azután minden amber tudja, hányadán van. 
Bravó pagliazzo, éljen a magyar indigena!

Egyik további baja YV.nek, hogy a megyei követeknek utasí
tás adatik; másik baja, hogy azok visszahivatnak; ismét baja 
YV.-nek, hogy csak egy országgyűlésre választatnak. Első abbeli 
baja bizonyosan megszűnik, ha a többi megszűnik; addig már csak 
türjük édes YV. ur. Az angolok könnyen beszélhetnek mindenévi 
parliamentjök mellet, de YV. ur nem látszik az évi országgyűlése
ket pártolni, és elfeledte, hogy voltak idők, mellyekben két ország- 
gyűlés között édes Hunniájában egy egész követivadék a legna
gyobb kényelemmel kihalhatott. Hány országgyűlésre kívánta volna 
ekkor választatni a követeket? Attól pedig ne féljen YV. ur, hogy a

*) S z ó r ó l  szóra fordítás; halavány képe az eredeti nyelv nyomorult lé
tének.
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féktelen, tudatlan és tapasztalatlan ifjúság minden helyet elfoglal 
és a korosabbakat kitúrja, mert majd törvényt hozunk, hogy jövő
ben csak vének szülessenek. Látja W., hogy radotage-jain lehet- 
len jó kedvre nem kerekedni, mert bohózatait nem bírhatni meg. 
Ha komolyan veszi a dolgot, ki is hozandja, hogy a jókedvű criti- 
cus reá nézve valóságos szerencse, csupa boldogság. A követ-re- 
vocatiót illetőleg tessék csak tudós professor urnák a Constitutional 
history of England lapocskáit forgatni, és maradjon bámulatos ta
pintata mellett, melly szerint csakugyan kitalálja mindazt, mit a 
magyar alkotmány a c c e s s o r i á i  közül még eliminálni szeretne.

W. azt gondolja, hogy ha ő az angol alkotmányról szól, majd 
valaki őt tanult, vagy legalább olvasott embernek hiszi. Keserű csa
lódás édes W. u r ! Épen ellenkezőleg áll a dolog; mert szembe öt- 
lőbben sehol sem nyilvánítja hihetlen felületességét mint itt, épen 
úgy, mint nyilvánita már több valóságos hazánkfia, ki hogy hazájá
ról mondjon valamit, az angolról kezdett beszélni. Az illy Wildner- 
féle fogalmuaknak, kiktől nem lehet követelni, hogy azon elemek
kel bajlódjanak, mellyek járulnak általában a népek és nemzetek, 
de különösen valamelly adatott nép vagy nemzet kiképezéséhez, 
kisebb nagyobb kifejléséhez, az illyféle fogalmuaknak, mondjuk, 
tökéletesen elég tudniok, hogy a dolgok itt igy, amott pedig úgy 
vannak. Ha pedig kotnyelesen tudakozódnak, miért vannak a dolgok 
itt igy, amott pedig úgy? azt feleljük nekik, hogy azért, mert 
imigy és amúgy vannak, mert az egyszerű factumok csak létének 
is elismérése a Wildnereknek már nagy elmefeszültségbe kerül. 
Ok gondolják, hogy van ezen csinos földön két, három s több 
nép, mellyeknél ugyanazon intézmények ugyanazon eredményt 
hozzák elő; ők gondolják, hogy az Úristen a népeket ugyan
azon kaptára vonta. Lássa W. ur, ez nem megy; igen igen saj
náljuk becses személye miatt, de biz ez nem megy; híjában, édes 
ur, minden népnek máskint — s mi nagyon különös, tulajdon 
ut ján— kell boldogulnia, különben boldogtalan; a népek és in
tézeteik közti analógiák felkeresése és hasonlitgafása különben 
is l u s t a  foglalatosság, hasztalan kis mulatság, belőle mi sem kö
vetkezik , mert a mellett hogy alkalmazásba hozni a talált ered
ményt nem szokás, olly különbözőségekre találunk majd mindenkor, 
mellyek azután sagacitásunkat csúffá teszik ; melly körülmény nem
csak a nép és nép közti hosonlitásra mutat, hanem az egyén és 
egyén köztire i s ; igy p. o. Wildner és Döbler közt az ügyesség 
tekintetében lelkisebb hasonlítás sem tehető. És mit hoztak mind 
máig ki édes hazánkfiai, az angol és magyar alkotmányt párhuzam
ba vonók? Azt, hogy ott a boldog szigetben tömérdek, a miénkhez 
hasonló dolog van, de hogy nálunk mit sem lelünk, az övéikhez ha- 
sonlithatót. Meglepő, tanulmányos, bámulatos eredmény! Ide járul, 
hogy W. és Co. urak tojáshéjjal szolgálnak olvasóiknak tojás he
lyett, és igen okosan, mert igy bajba nem keverednek. De tegyük 
fel , hogy W. az angol alkotmányt a könyvekből imigy amúgy ki
hozta*), mint hozta ki a magyarét, tegyük fel, mikint W. teljes 
meggyőződése, hogy az angol nagyság az angol alkotmány szülött
je ; tegyük fel továbbá, hogy a népek és nemzetek közkifejlődését 
kívánván W ., nem tudja eléggé az angolt ajánlani, mint dicső és 
követésre méltó példát; feltevén mindezt, nem lehet okát látni, miért 
nem ajánlja W. a muszkának, a töröknek, a chinainak s a t. To try 
the constitution in their own country, melly „dicső nemzetek és 
gyönyörű országok“ W. figyelmét és barátságos részvétét kétségen 
kül megérdemlenék; és miért nem lenne ő belőle szinlolly jó és 
meleg chinai honfi, mint lett édes polgártársunk? Dicséretes pedig 
reformerünkben, hogy az angol alkotmányba nyúló a c c e s s o r i á -  
k a t  bölcsen, már jó előre, kihagyta, hihetőleg azért, mert sze
rinte —  W. szerint —  ezen accessoriák lesznek okai az angol 
egykori megbuktának, mellyek hasonlitásnélküli párhuzamában 
következőleg találhattak volna különben helyet: nemzetének köze
pette lakó király; erős ̂ nemzeti kormány; tengeri és szárazföldi 
nemzeti hadsereg; felelős ministerium szinte nemzeti; várnait ön

*) A feltétel absurdum , mert W. szintúgy nem tud az angol dolgok- és 
nyelvről semmit, mint nem tud a magyarról; a potlerborugh és old 
Sarura tán Otahaitiben vannak? Ha egykor jó kedvünk lesz ésW.nek 
tetszik , bebizonyítjuk, hogy tulajdon nyelvét sem tudja.

hasznára állító; független bírák; esküdtszékek ; habeas corpus; a 
hét domb befolyása teljesen eliminálva; a sajtó tökéletes szabad
sága stb. Mert ha már Lipcsében beszélgetünk az angol alkotmány
ról édes W. ur, a szűk libériát felgombolhatnók!

Minekutána reformerünk magyar atkotmányát illőleg elitélte, 
úgy tesz mint szokás a gyermekkel: „ha jól viseled magad, hajó 
fiú Ieszesz, majd Ígérek valamit“. Ha t. i. a magyar kiküszöböli ezt 
meg azt,  megteszi emezt meg amazt, mi t. i. W. indigenának tet
szik, azután Wildner jogász majd módokat talál azon „vámok meg
szüntetésére , mellyek testvér hazák közt szomorú bizonyítványául 
állanak fen, mennyire testvértelenül f!) cselekszik Magyarország0 
CL 124 lap). És ezen soroknál kérdezhetni: kié lesz a győzelem a 
tudatlanság, szemtelenség és ügyetlenség közt, ha ezek ugyanazon 
egyénben vetélkednek ?

Szükségtelennek tartván W. urra a phisiologiát alkalmazni — 
az objectum igen is nyomoru — elég lesz reá nézve koponyájának 
egyszerű anatómiája; és mondhatjuk, hogy mindaz, mit hazánkat 
illetőleg eszének normális állapotában mond vagy ir, az nálunk 
már számtalanszor sokkal jobban mondatott és iratolt i s , a nélkül 
hogy eddig szükséglett volna Lipcse felé fordulni; azzal pedig, mit 
W. eszének abnormis állapotában hord fel, mindaddig nem boldo- 
guland, mig —• journalista nem lesz. Nagy ideje, hogy — magas 
hivatásának megfelelőleg —• reális szerkesztőjévé váljék a — Világ 
nevű újságnak. .....  < —

A németektől általában a magyarnak nincs mit követelnie, 
nincs mit várnia. Hogy ők szünelleni vándorlásaik közt az ubi 
bene-t megtanulták, hazánkbai s még ezen túli kandikálásaikból 
elég világos. Hadd keressenek édes hont, ha honn meg nem fér
nek ; legyenek boldogok a leur maniére. — W. és rokonai firkálni 
fognak Magyarország ellen, mig körmeiket bírják, azért is adunk 
itt számukra egykét tényt, mellyeket, épen mivel nem értendik és 
megfogni nem képesek, igen könnyen megczáfolhatnak.

1) Ha szétnézünk Ausztria népei és nemzettöredékei közt, 
a sziveket és lelkeket az erkölcs és igazság mérlegére tesszük, 
azon tagadhatlan eredményre jutunk, hogy hűségben a magyart 
egyike sem múlja felül, melly magyar valóságosan imádva tiszteli 
fölszentelt királyát, s ennek legkisebb közelítését is közszeretettel, 
közlelkesedéssel hálálja.

2) Ha szétnézünk azon országok és tartományok között, mely- 
lyek az ausztriai birodalom egészítő részeinek tekintetnek, azt lel
jük, hogy valamennyi közt legnagyobb, legnépesebb és legszebb 
Magyarország; és ha van köztök egy, melly különös pártfogást, 
részvétet, közgondot, közfigyelmet és közmunkát érdemel, és mind
ezt gazdagon jutalmazni képes: ez Magyarország.

3) Ha szétnézünk Európában és találjuk, hogy a nemzetisé
gek közmozgása, a hatalmak erősödése és terjedése, szinte erős 
nemzetiségeket tesz szükségessé ; ha találjuk , hogy Ausztriának e 
köztörekvésben részt vennie elkerülhetetlen kell: meggyőződünk, 
hogy mindenek felett Magyarországban kell nemzeti erőt előidézni.

4 ) Ha szétnézünk Magyarországban s ennek lakosit vizsgáljuk 
erkölcsi, szellemi s polgári tekintetben: azon kikerülhetetlen követ
kezmény álland élőnkbe, hogy ha ezen országban ennnek népeiből 
valaha nemzet lesz és erős nemzetiség fejlődhetik, illyen egyedül 
csak a magyar elem által lehető.

5) Ha találjuk —  és mint látszik, valószínű — hogy Magyar- 
ország társasági és polgári viszonyai szükséges javításokat felté
teleznek: minekelőtte az említett czél sikerülhet, elmulhatlan azon 
közmunka, mellyet a nemzet alkotmánya követel. De látni kell, 
mikint várja a nemzet felszentelt királyának élénk fellépését; tudni 
kell a nemzet javítási készségét; hallani kell, mikint idézné elő Jó
zsef szakát; érteni kell, mikint várja felülről a mozgás irányát; 
megfogni kell az alapnélküli, most légben hadarászó, ittott ájult 
akaratot.

6) Ha megismertük végre ezt a magyart: nem szökhet el
szemünk elől, mikint vele jó lélekkel és békével mindenre, csel- 
szövénnyel és erőszakkal semmire sem mehetni; s hogy,ha kifejlő
dést és erősödést akarunk, a kifejlődés és erősödés feltétéit meg
tagadni nem akarhatjuk. N.

Pozsonyban .
Alapítá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.



3 8 .  szá m . Á p r ilis  6

SZÁZADUNK.
Hatodik  esz tendei  folyamat  1843.

W ildner tanár é s  a magyar alkotmány*
Azon röpiral;, mellyel a tudós indigena legújabban az olvasó- 

közönséget —  nem tudjuk a magyart-e inkább vagy a németet — 
megajándékozta, és mellyből mutatványokat igérénk, e czimet viseli 
homlokán: „Ungarns Verfassung. Beurtheilt von Dr. J. Wildner 
Edlen von Maithstein, Indigena von Ungarn, Hof- und Gerichts- 
advocaten und Professor des Leben-, Handels- und Wechselrech
tes, so wie des gerichtlichen Verfahrens in Wien11. — A könyv
ecske Lipcsén Jelent meg Wigand Ottónál.

Hogy ezen elme(?)szüleményt sem rendszeresen, sem komo
lyan nem bírálhatni, legalább a magyar közönség előtt nem, már 
mondottuk, s az a felhozandó töredékekből világosan kitetszendik.

W. nem holmi régibb s újabb könyvekből merítette magyar 
publicistikai tudományát; illy könyveket ő gavallérosan ignorál, ha
nem „alkalma volt huzamosb ideig a magyar országgyűlés folyamát 
igen közelről figyelemmel követni.“ (Előszó V. 1.) — E közelebbi 
vizsgálat következtében helyesen fedezte lel ugyan, hogy a főren
dek teremében hosszú, posztóval bevont asztal létezik, székekkel 
körülvéve ; (csodálatos !) de a rendek teremében kissé elhagyta éles 
vizsgatehetsége, mert ő annak földszinén (Parterre) n é g y  igen 
hoszu asztalt látott, szinte székekkel körülvetteket (igen csodála
tos!) s mindegyik asztalnál ülnek egyegy kerület követei, úgy 
hogy két asztal, az elnöktől jobbra, a Dunán inneni s túli, a tőle 
balra eső két asztal pedig a Tiszán inneni s túli követek által 
foglalva e l ; — a terem emelkedettebb részén pedig többek közt a
m. udv. cancellaria s az udv. kamara tagjait fedezte fel az éles- 
szemű tanár, s ott léteznek szinte a k. tábla hites jegyzőji (juratu
sok) is. (31. 1.)

Illyéseket látott a szerző, de ezeknél fontosabbak, miket hal
lott ; úgy például, hogy a kezdeményi jog (Initiative) a főrendek 
tábláját is illeti (71. és 77. L ), hogy a szabad kerületek a felső 
táblánál a nádor által képviselvék; hogy a kir. táblánál a személy- 
nök távollétében az alnádor elnököl; (19. 1.) hogy a megyékben a 
főispán elnöke a sedriának s ez itélőszék ülnökeit holtiglan nevezi 
k i; (12. 1.) hogy léteznek apátok, kiknek különös káptalanuk 
(ein eigenes Kapitel) van (2. 1.) s több illyféléket.

Hogy azonban a német közönséget — mert a jelen röpirat in
kább a német közönség számára írottnak látszik, valamint a „Fő
akadály“ a magyarnak — a magyar alkotmánnyal egyszerre ismer
tesse me g , azon törvényeket sorolja fel, mellyeken az egész alap
szik. Számuk 27. Az első közülök a Tripartitum; a 9ik az 1597 : 
46. Particularia Conventiculapost absolufam generalem diaetam serio 
interdicuntur; a 11-dik az 1635: 79. az országgyűlésre későn 
megjelenők büntetéséről; a 13ikaz 1649 :4 4 .De Tricesimatoribus 
ad Concessum Statuum Regi non admitfendis; a 16ik az 1681: 
51. De ablegalis Dominorum Magnatum et eorundem viduarum ad 
Diaetam mittendis; a 18ik az 1715: 107— 109, mellyben Szeged, 
Debreczen, Szatmár-Némethi a kir. városok közt felvétetnek; a 
23ik az 1764/65: 6. De honore Bronatus Capitaneo Turrnae 
Nobilium Praetorianae addendo; a 26ik az 1807 : 4 , melly által a 
fiumei kormányzó a főrendek táblájánál ülést nyer stb. (35 — 37.1.)

Hogy ezen törvényeken alkotmányunk sarkallik, ki merne ké

telkedni ? E törvények választása azonban amaz orvosra emlékez
tet, kinek tudománya egy csomó reoeptekből állott, mellyek szám
mal meg lévén jegyezve, a tudós tanár koczkázott felettök, s melly 
rendelvényre esett a szám, azt küldötte a patikába. Ha azonban, 
mint bizton előrelátni, e röpirat több kiadást nyerend, még 
nehány, szinte alkotmányunk fősarkait képező törvényt ajánlunk 
tanár urnák fölveendőket. Hlyen az 1647 : 96. Decimae agnorum 
et haedorum exigantur usque ad festum nativitatis S. Joannis Ba
ptistáé;—  az 1659 : 23. Magister Annonae Comaromiensis in edu- 
cillatione vini mensura Posoniensi ulatur; — az 1662 : 44. Lapi- 
cidae, Carbonarii * ) , Metallicidae, in sylvis exstirpatis agros et 
prata sibi vindicantes, Comissione mediante corrigantur; vagy az 
1729 : 12. De non recipiendis ad concivitales Yagabundis.

De hagyjuk magokra a Wildner-bakokat és ismertessük meg 
olvasóinkat a tanár urnák alkotmányunk leglényegesebb részei fe
lőli nézeteivel.

„Mi az országgyűlést illeti — mond honosított publicistánk **) 
— léteznek ott hiányok (Gebrechen), mellyek az egész ország
gyűlést, vagy ollyanok, mellyek az egyik vagy másik táblát illetik. 
Legelői amazokat vonandjuk szemlélet alá. Ki egy törvényhozó 
testnek magasztos czélját ismeri, annak igen k e l l e m e t l e n ü l  
(unliebsam) k e l l  f e l t ű n n i ,  h o g y  a k ö z ö n s é g n e k  m i n d 
két  t á b l á n á l  m e g e n g e d v e ,  t e t s z é s é t  v a g y  i d e g e n 
k e d é s é t  k é n y e  s z e r i n t  (!) s a t á r g y a l t a t á s o k a t  
m e g z a v a r ó l a g  k i f e j e z n i .  Ez t ö r v é n y t e l e n s é g ,  mert 
a fenidézett törvények világosan mondják, hogy a tárgyaltalá- 
sok „sub silentio“ legyenek, melly törvénnyel e lármázás (die
ses Lärmen) csakugyan világosan egészen megütközik. Ezenfe
lül hiszen minden tagnak joga van, véleményét illendőséggel s 
mérséklettel „cum moderamine et gravitate“ előterjeszteni (an 
Mann zu bringen); e jog azonban a közönség által (sziszegésé- 
v e l, lármájával stb.) olly gyakran zavartatik meg, sőt az egész 
még amaz absurdumra vihető vissza, hogy épen semmi tag mit 
sem szólhat többé; csak ollyan emberekkel legyenek megtöltve a 
karzatok, kiknek egy része az egyik, más része a másik párt által 
van meg fizetve, e megfizetett csoport folyvást felváltólag zajt 
csináland. Valamint a közönségnek e nyilatkoztatásai mint nyilvá
nos igazságtalanságok tűnnek fel, úgy szinte egészen minden jó 
zan p o l i t i k a  elleniek; megütköznek t. i. a törvényhozó test 
m é l t ó s á g á v a l ;  ennek t. i. felemelkedve kell állania az egész 
nemzeten felül, mert hiszen ennek egyetértőleg a királlyal törvényt 
adnia kell, s a közönség köteles, őrjöngjön bár a törvények fe
lett vagy átkozza el azokat, (es möge über die Gesetze jauchzen oder 
sie verwünschen) azoknak e n g e d e l m e s k e d n i ;  ez a törvény
hozó lest állása a közönség ellenében , ez képezi (macht aus) ma
gasztosságát s méltóságát! Kérdem már most: Valljon nem egészen 
ellenkezik-e ezzel, ha a közönségnek megengedtetik a tárgyaltatások 
fölött őrjöngni vagy sziszegni? Valljon a közönség, mint a szín
házban, b i r ó - e  a létrejövendő (entsehen sollende) törvény fe

*) Csodálkozva láfandja ebből a tudós tanár, hogy a carbonariusok go
nosz társulata már a 1 Tik században létezett Magyaroszágban.

**) A fordítás a lehetőségig hiv, a mennyire t. i. a tudós tanárnak min
den képzeleten túli rósz és zavart Írásmódja engedi.
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lett, magasabban áll-e (erkölcsileg) mint az országgyűlés? Ez ha
tározzon-e az országot illető valamelly rendszabály keletkezte vagy 
elmaradása felett? Hány egészséges, a jogelvnek és alapos politiká
nak megfelelő eszmék maradnak továbbá kimondatlanok, vagy azért, 
mivel a zajongó közönség bőszültségében nincs egy értelemben 
v e le , s a szónoknak meg nem engedi szóhoz jutni Czu Wort kom
men) ; vagy mivel ez nem bátorkodik a közönségnek e balhiedel
mével szembe szállani, sziszegését, kifütyülését (Auspfeifen) 
stb. előidézni. Hányán nyilatkoznak, ifjúsági hiúságtól elcsábítva, 
csak olly kifejezésekben , mellyek a karzatoknak hízelkednek s ta
lán egészen meggyőződésök elleniek, csak hogy beszédjük jó őr
jöngéssel fogadtassék! Mennyi igazság hallgattatik tehát el, mennyi 
nemigaz bocsáttatik napvilágra! Mikép reméltesse magát (sich er
warten lassen) igy talpraesett eredmény, mikép találja a világos 
észtörvény, melly senkinek sem terhesebb mint a közönségnek, 
([köszönjük szépen!) megfelelő útját a törvényekbe, ha az (az 
út) ezen eljárás által annyira benőve bogáccsal és tövisekkel! Milly 
tanácsosnak jelentkezik itt a törvény pontos teljesitéséhezi visz- 
szatérés“ (93 .1 .)

Egyik további hiány mindkét táblában az , hogy a királynak 
egyikökben sincsenek alkotmányos műszerei. (Lásd N. értekezését 
e lapok legutóbbi számában).

„A harmadik hiány az annyi törvényekben II. Leopold császár 
ideje óta a nemzet által olly igen óhajtott és megrendelt országos 
választmányok; ezek valóban Európa minden alkotmányai közt 
egyedüliek magok nemében, anomalia minden jól alkotott statusban, 
s azért a jelen pontig majd egészen siker nélkül maradtak az or
szágra nézve, noha igen nagy somma pénzbe kerültek. A király 
képviseli a legfőbb észtörvényt, tőle világítson a világ a nemzet 
fölé, oktassa az t, vezérelje fel (hinanführen) alapos tudomásához 
annak, mi az emberiségnek hasznos; előre járnia kell az országvi
szonyok részletes ismeretével, történeti kifejlésével, jobb jövendő
jével, azaz, minden fontosabb tárgyakban a király ragadja meg az 
initiativát, minden szilárdabb jellemeket és kitünőbb észtehetsége
ket trónja közelébe helyezzen s tanácsukkal tegye a törvényjavasla
tokat, hogy a diéta legott a jog és statusbölcsesség elveit, mellyek- 
ből a trón kiindult, átlássa, a trón barátjai összeálljanak, azokat 
másoknak lelkűkre kössék (dieselben Andern e i n s c h ä r f e n )  s 
igy egyesülve oda törekedjenek, hogy az országgyűlés megegyezése 
minélelőbb kieszközöltessék, a minél a királynak fenebb említett 
műszerei erejüket kifejtenék. Valóban, ezen ut sokkal hamarább 
volna a czélhoz vezető, mint az országos választmányoké, mely- 
lyeknek olly gyakori (?) használatánál a természeti viszony egé
szen megfordítva á ll, mert itt a népnek e része rendesen az 
ország szükségeire figyelmeztet, tőle induljanak itt ki az igazság 
és statusbölcsesség elvei, a királyt előkészületlenül lepjék meg(!) 
(sollen den König unvorbereitet überraschen) miután a diétáig, 
a midőn a dolgozat behozatik, csak igen rövid vagy épen semmi 
idő nem marad a megfontolásra (zur Überlegung); ha azután ott 
az országos választmány javaslata keresztülmegy, a királyra 
nézve még nehezebb még csak akkor lépni közbe nézeteivel, el
veivel és elhatározásaival, az országgyűlés által már elfoga
dottnak alakját vagy tartalmát lényesen megváltoztatni, az e ja
vaslat iránt már hajlandó közvélemény ellen megvívni. Ez okból 
megfogható, miért ügyelnek Angliában olly féltékenyen fel, hogy 
minden (?) javaslatok a királytól induljanak k i* ) ,  miért néz még 
a parlament is buzgón arra, hogy ez mindig történjék, hogy min
den tag azonnal visszahúzza initiativáját, ha a király meghatalma-

*) Bizony igaza van N-nek, hogy nehéz elhatározni, tudatlanabb-e a
a magyar ügyekben a tudós tanár vagy az angolokban.

zottjai által nyilatkoztatik, hogy e tárgy felelt a korona javaslatot 
akar behozni. *) Vigyáznak ott igen jó l, miszerint a trón ragyogó 
fényét mindig megtartsa, hogy a nemzet minden rendei a törvény 
iránt azon mély tiszteletet érezzék s gyakorlatilag igazolják, melly- 
nek pontos gyakorlása nélkül semmi nemzeti üdv,  semmi feligye— 
kezés az erkölcsi s anyagi nagysághoz nem gondalható.“

Negyedik hiány a v e g y e s  ü l é s e k .  — „Mire szolgáljon, 
hogy egy k. leirat eleinte az egész gyülekezetnek, s aztán ismét el- 
különözve még az alsó táblának is felölvastassék. Nincs-e itt az 
alsó táblára nézve elvesztegetve azon idő, mellyet a főrendek te
remében tölt? Valljon a leirat, ha már kétszer felolvastatik, nem 
olvastathatik-e fel a mágnásoknak s az alsó táblának elkülönözve? 
— így szinte a pecsételők (sigillatoriae) is valódi idővesztés és 
valami teljesen szükségtelen, minthogy semmi sem könnyebb, mint 
teljes biztossággal, hogy csak az, mellyben mindkét tábla a leg— 
tökéletesben megegyez, 0 Felségének helybenhagyás végett elő
terjesztessék, a vegyes ülések e nemét eltávolitni. **) Ezzel a tör— 
vényczikkek előterjesztésének (Vorlage) módja az országos ren- 
delménybei (Reichsdekret) iktatása végett és maga ennek szer
kesztése függ össze. Az egész nyilván s z ü k s é g t e l e n ,  sőte mel
lett még veszélyes tény (Act), mert csak az állíttatik össze a con- 
certatio-biztosság által törvényczikkekbe, miről már az egyetértés 
a király s a két tábla közt megtörtént, azaz, mi a koronázási ok
levél értelmében már törvény; minek tehát azt még egyszer 
összeszerkesztve (zusammengefasster) a királynak előterjeszteni 
azon kéréssel, hogy azt sanctionálja, miután azt úgy is már meg
tette? De v e s z é l y e s  azért, mert hiszen előkerülhetne, hogy a 
megegyezők része a már megtörtént egyezés daczára most egy
szerre a végső ténynél bármi nehézségeket tenne s nyílt zavart 
(offene Confusion) okozna!! —  Mennyivel czélirányosabb volna 
mindezen szükségtelen, veszélyes formálitásokat kikerülni s a tör
vények összeállítási módját csak a királynak engedni át stb.—- Kü
lönösen botrányosnak látszik nekem a mindig és mindig (immer 
und immer) előforduló Ígéret, ezen előrehelyzett czikkeket meg
tartani s mások által megtartatni. A király megígéri ezt hitle
velében — sőt esküszik reá kétszer, a templonban és nyílt pia- 
czon! E királyi szó s királyi eskü legyen elég, s azért szűnjék meg 
e szünetlen ismétlése a törvénykönyvben, leginkább mivel ez
által akaratlanul azon gondolatra hozatik az ember, mintha bizony a 
király nem volna köteles már a hitlevél és eskü következtében a 
tőle elfogadott törvény megtartására, s tehát másféle Ígéretre volna 
szükség stb. (97. 1.)

(Folytatása következik.)

(■yözzön, mi jobb!
Ellenvélem ény a protestáns föoskola ügyében.

Az egyesülés magasztos eszméje méltán foglalatoskodtatja az 
újabb időkben valamint a külországok politicai életének bajnokait, 
úgy különösen honunk fiait is. Mert ha az ész, e szövétnekc létünk 
hosszú és gyakran igen homályos éjeinek, nem is mutatná meg ele
gendőkép annak szükségét a priori minden intézkedés sükerdus 
eredményeinél: előttünk áll nemzetünk ezer éves történeteinek gyá
szos képcsarnoka, mellynek minden baleseménye felett vérbetük- 
kel írva: „ v i s s z a  v o n á s ‘‘. Ez volt hazánknak azon ördöge, 
melly tíz századon át népét híven ostorozta, hogy végre öröknek 
látszott álmából kiábrándulva, lássa át az égi malasztot hintő egye
sülés szükségét. De hogy is ne óhajtanok ezt mi is, midőn ma már 
minden civilisált országok kormányai a penészes „divide et vinces“

*) S mégis minden javaslatok a királytól indulnak ki. Bravo!
**) Szorul szóra híven fordítva. Az eredeti még zavarosabb.
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száműzött elv helyébe egy másikat ültettek, hogy árnya alatt a 
nemzetek boldogulásának növénye virágozzék. És ez elv nem más, 
mint az egyesülés, öszpontosítás eszméje. Óhajtja ezt mindenki, 
tadván, hogy valamint a nap hiával örök éj leple simul a föld- 
gömbre , felkelte után pedig, mig a tetőpontig emelkedik, az árnyék 
is minduntalan fogy: általa is ugyanazon mértékben csőnkül a kü
lönféle bajos viszontagságok ereje, s mint a nap melege, általa is 
szakadatlanul terjedez a nemzet boldogulása. Egyegy testvérnek 
máshoz csatlakozása ugyanannyi felrakott kődarab a honi nagyság 
és dísz fényessé leendő épületén. E szempontokból kiindulva bal
gatagság volna el nem ismerni azon óhajtás szépségét és kívána
tosságát, melly e lapok 20ik számában a protestáns főoskola tár
gyában megújítva nyilvánittatik. Kinek lehetnének visszatetszők az 
illy szavak és elvek: „ha hit nem is , legalább remény és szeretet 
csatolna össze mindnyájunkat, — vajha az egyraástóli idegenség 
dermesztő fagyát a növelés jótékony napmelege feloszlatná, vajha 
megszűnnénk közös hazánkban idegenekül tekinteni egymást csak 
azért, mert közös istenünket külön házakban, külön nyelven és 
módon imádjuk“ stb. De valamint buzgón óhajtóm ezer másokkal 
én is az elősorolt kívánságok létesítését, egyszersmind kérdem, 
lehet-e, tanácsos-e azok kivihetlenségétől a korszerű növelést még 
jövőre is , és pedig, ha körültekintünk, huzamosb időig feltételez
nünk? — És ennek némi felvilágosítására legyen szánva ez alka
lom, hogy itt is győzzön , mi jobb!

Az említettem czikk írójának jámbor óhajtása, melly ezer más 
hő keblekével rokon, arra akar bírni, hogy a protestánsok terve
zett egyesült főoskolájok helyett csatlakozzanak a már fenálló egye
temhez, igy az egyesülés eszméjének megtestesítéséhez egy nagy 
lépést teendők, „hogy protestáns növendékeink a nemzetélet közép 
tüzpontjának növelési közép tüzpontjában, az egyetemben osztály
részt vegyenek a catholicusokkal, s a külvárosi darabosságot el
hagyva, ezekkel karöltve juthassanak a civilisatio fővárosába.“ A 
jámbor óhajtást következő alapokokkal kívánja a t. szerző ur mo
tiválni, hogy u. m. „a magy. egyetem sem ellensége a főváros ma- 
gyorosodásának, itt is megtermi édes gyümölcsét Fels, uralkodónk 
nemzetiségünk iránti magas kegyelme, a catholicus néphez sem 
férkezhetik a felekezetesség szűkkeblű érzete“ stb. Igen ám, de 
az Isten szent neveért! kiáltok fel én is t. szerző úrral, hiszen ez 
még mind nem elég arra, hogy a lehetetlent lehetővé tehessük. 
Már pedig én a protest, főoskolának a kir. egyetemhezi csatoltatá- 
sát — legalább még most —  teljes lehetetlennek tartom.

A protestánsoknak a királyi egyetemhezi csatlakozásuk két 
módon gondolható. Vagy úgy, hogy lemondva oskola-kormányzási 
jogukról, a magy. kir. egyetemben csupán egy protest, hittani taní
tószék állíttatnék fel; vagy pedig úgy, hogy tanítóikat magok vá
lasztanák, tudományaikat rendezhetnék, szóval, mindent magok úgy 
kormányozhatnának, mint az többi növelő intézeteikben történik. 
Lássuk mindkét esetnek kivihetőségét és eredményeit.

Maga a t. szerző ur is megvallja, „hogy a magyarországi pro
testánsoknak nincs becsesebb kincsök, mint ama törvényesített jog, 
miszerint oskoláikat önmagok rendezik, s ezen megbecsülhetlen jo
got a magyarországi proteslantismus cserébe semmi engedélyért 
nem adhatja.“ És mégis olly felette gyáváknak, olly semmi szel
lemi élvet nem ismerőknek , szóval olly szolgalelkűeknek képes 
bennünket, magyarországi protestánsokat a t. szerző ur tartani, 
hogy e törvényesített jogról, e kincsről, mellynél becsesebbünk 
nincs, hogy e megbecsülhetlen jogról, mellyel semmi engedélyért 
cserébe nem adhatunk, csak amúgy könnyen lemondjunk. Nagyon 
sajnálnám, ha hitsorsosimróli e vélemény sokakkal volna közös; de 
nem, nem, itt a t. szerző ur csak a kifejezésben hibázott, és akarom

hinni, hogy midőn olly ihletéssel szólott az egyesülésről, sérteni tá
volról sem vala szándéka. „A jogok s elvek csak virágok a nemzet 
életfáján, gyümölcsei a valódi jóllét; a virágok önkint elsárgulnak — 
s lehullnak, s méltók hogy lehulljanak.“ így folytatja tovább a czikk 
írója szavait. Maradjunk, ha úgy tetszik a képes beszédnél. A 
jogok s elvek tehát virágai a nemzet életfájának, gyümölcsei a va
lódi jóllét, de valamint a kert faji virág nélkül gyümölcsöt nem hoz
hatnak, úgy a nemzet életfáján sem teremhet meg a valódi jóllét — 
közhaszonjogok és elvek nélkül. És jaj annak, ki olly virágoktól 
vár gyümölcsöt, mellyek méltók hogy elhulljanak, jaj annak, ki olly 
elvekre alapitá a közjó reményét, mellyek méltók hogy elsárgulja
nak s lehulljanak. Nem akarom itt vitatni, valljon „gyakran káros 
lehet-e az önkormányzás szép eszméje, hol többféle vallás, nyelv, 
szokások, institutiók honolnak“; mert meglehet hogy az valóban 
gyakran káros és veszélyes lehet. Csak arra bátorkodom a t. szerző 
urat figyelmeztetni, hogy itt épen nem political kormányzásról van 
szó, hogy pedig a protestánsok közt fenálló többféle nyelv, szoká
sok, institutiók napról napra inkább olvadjanak eggyé, ez a felállí
tandó protestáns pesti főoskola egyik czélja; mert annak alapjai 
megvetésétől a két protestáns egyház egyesülését is szeretjük re
mélni. Ha pedig az önkormányzás annyira káros, annyira veszélyes 
a protestánsokra nézve „az önkormányzás változó természete“ (mi 
a változást csak akkor tartjuk károsnak, ha jóból roszra, nem pedig 
ha roszból jóra, vagy jóból jobbra megy át; pedig csak feltehetni, 
hogy a protestánsok önkormányzási elve is megegyez vallásuk ezen 
főelvével: „győzzön, mi jobb I“)  tekintetéből, akkor ez csak rájok 
nézve lehet káros és veszélyes, s minél inkább vesztenek ők, an
nál többet nyer a másik rész. — Tudjuk azt mi is, és nyiltan vall
juk — bár „vallási forradalom embereinek“ neveztessünk is — 
hogy „azon idők elmúltak, mellyekben hívők, hogy a felsőbbség 
csak önvallásának ügyeire tudhat s akarhat igazságos lenni“ ; mi 
sem „csinálunk magunknak rémképeket.“ De azért csak elhiheti t. 
szerző ur, hogy mindenki legjobban önmaga tudhatja, hol fáj neki, 
és e szerint a protestánsok is magok legkönnyebben fürkészhetik ki 
és orvosolhatják egyházuk hiányait, miilyenek, kivált a kormány
zásban, hogy számosán vannak, a legbuzgóbb protestáns sem lesz 
eléggé vakmerő tagadni. Hogy pedig mégsem olly veszélyes a 
protestánsokra nézve a megtámadott önkormány törvényesített joga, 
világos tanúbizonyságul áll főn a lefolyt három század, mellynek 
különféle viszonyai közt is a protestánsok minden szegénységük 
mellett is oskoláikat, habár a műveltség magasb fokára nem is 
emelhették, bizonyosan megtartották, de azon, mellyen a kor kivá- 
natinak szinte úgy megfelelnek, mint más vallásu nevelőintézetek. 
A mi pedig a jellemet, a tudományt illeti, ha végig tekintünk ha
zánk kitünöbb fiain, (mert itt csak főoskolákról van szó) szinte nem 
nagy különbségre akadunk, bár mi valláshoz tartozzanak is azok. 
Látjuk s mély hálával ismerjük el a catholicus főoskolákban növe
kedett nagy férfiak messzire ágazó ismereteit, finom tapintatát, ren
dületlen honszeretetét s általában a jegecezel versenyező jellemtisz
taságát és szilárdságát; de azért nem kételkedünk (és úgy hiszem 
a t. szerző úrral egy józan catholicus sem) hogy illy kitűnő férfi
akra hitsorsosim közt is akadhatunk. — -------

Végre arra, miszerint az önkormányzási jogról nagy áldozat 
nélkül lemondhatunk, holott „annak valamelly ritka, különös é& 
vonzó példáit és eredményit a protestantismus magyar hazánkban 
felmutatni nem tudja“, erre részint, mivel azt a szerénység paran
csolja , részint az okosság kívánja, mellynek törvényei szerint nem 
lehet mindenkinek mindent mindenhol és mindenki előtt mindig 
mondani, — hallgatva felelek.

A z o k b ó l, m ik et it t  e lo szá m ito tta m , k itű n ik  a czikk írójának
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azon igazsága, hogy „az önkormányzás megbecsülhellen jogát a 
magyarországi Protestantismus cserébe semmi engedélyért nem 
adhatja“ , s igy a protestáns föoskolának az egyetemhez csatolta- 
tása egyik módjától már meg van fosztva. Tökéletesen egyetértek 
abban is a t. szerző úrral, hogy az önrendezési s kormányzási jogot 
a nevelésre nézve egyesek és hazánk boldogságáért cserébe adni 
csak nyereség volna; de mellyik szent írásban van az megírva, 
hogy mihelyt mi azt mondjuk, „jól van, mi a királyi egyetemhez 
csatlakozunk, lemondva minden rendezési jogunkról“, hogy mondom 
azonnal mint valami deus ex machina, meg se álmodjuk honnan, 
egyszesre itt terem a megtestesült honi boldogság. Miképen függ
hetne a haza boldogsága egyedül csak a protestánsoknak az egye- 
temhezi csatlakozásától, emberi korlátozott elmém felfogni nem ké
pes. De feltéve, hogy az egyesek és haza boldogságának ezáltal 
nem teljesülhető reményétől valamikép elámittatva elfogadnók a sz. 
fejérvári ajánlatot, valljon mit nyerünk ezáltal, teszünk-e valami 
lépéseket az egyesüléshez? Épen nem, hiszen nekünk eddig is 
meg volt engedve a a kir. egyetemet látogatnunk, valamint vannak 
is évenkint számosán, kik itt szedik a tudományok virágait.

Vessünk most egy pillanatot még a második módra. Itt azon
ban, mivel ennek kivihetlensége mindenki előtt világos, koránsem 
szándékom annak bővebb taglalásába bocsátkozni. De ismét felté
ve , hogy e mód kivihetése találna sikerülni, hol fogunk állani akkor 
az egyesülés tekintetében ? Ott hol most állunk. Mert hogy egy he
lyen különböző időben több felekezet tanul, még az nem egyesü
lés. Nem igaz pedig, hogy „midőn a két kisebb testvér egyesülési 
frigyre lépni akar, az első születtet kitagadják“ ; mert hiszen a 
pesti prot. főoskola oktatásában valláskülönbség nélkül szabad 
leend részesülni, legalább a mennyire ez a két „kisebb, egye
sülési frigyre lépni akaró“ testvértől függ.

Az egyik mód szinte úgy mint a másik — legalább most 
még — kivihetlen lévén, világos, hogy t. szerző ur óhajtása csak
ugyan pium desiderium. Vagy késleltessük a nevelés előmozdítását 
azon a messze jövő sötét láthatárán túleső czél elérésének reménye 
által? Nemde most is fájlalnunk kell inkább, hogy a művelődés e 
felette hathatós emeltyűje mind e mai napig olly gyenge alapokon 
nyugszik ? Nem , nem, sőt inkább sietnünk kell minélelőbb a czél- 
hoz, mert Magyarországnak e tekintetben is drágák pillanatai, ne
hogy mi, a szomszéd müveit nemzetekhez képest már is igen hát
ramaradottak, késedelmezésünk által amazoknak gyors haladása 
mellett még inkább hátramaradjunk.

Most még nehány kérdésre kellene válaszolnom, mellyeket a 
t. czikkiró értekezése folytában előhoz. Hlyének: „miért ne lehetne, 
ha vallási elvekre nézve nem is, legalább a polgári nevelés egyen
lőségére nézve, három vallásnak egyesülni, s ha amaz előbbi egye
sülés olly igen kívánatos, miért nem ez is ? s ha régi volt az egye
sülés vágya, miért történt szakadás ? és ha három szakadás történt, 
miért nem régi a vágy ismét, mind a három összeforrasztását esz
közölni?“ stb. Mivel azonban maga is elismeri a t. szerző ur, hogy 
ezek oliy „kérdések, mellyekre a felelet mindenkinél kész, de ki
mondani nehéz, s nem lehet“ : ebben ismét vele kezet fogván, azo
kat hallgatással mellőzöm el. Annyi bizonyos, hogy e mindenkinél 
kész feleletek sok pontban különböznének egymástól.

Nem hagyhatom azonban végre még érintetlenül azon észre
vételt, melly szerint „a protestáns főoskola építésének szükségéről 
halljuk a közvélemény óriás válaszát, mellyet egy részből kima
gyarázhatunk onnan is, hogy a pesti reform, főoskolára eddigelő 
aláirt summa nem „már is“ , mint a mélyen tisztelt választmány 
mondja, hanem „még csak“, mint vélem én (azaz Detrich Zsigmond, 
ügyvéd) 51,952 fr. p. p. vagy is két év alatt csak ötöd részét

teszi az egész szükséges összegnek.“ Lehet-e ezt a közvélemény 
válaszának általában, és lehet-e óriás válaszának különösen venni, 
arról legyen szabad a t. szerző ur engedelmével kételkednem, ré
szint azért, mivel naponkint látjuk, hogy a legszükségesebb inté
zetek kivitele és életbe léptetése részvéthiány miatt kénytelen du
gába dőlni; részint azért, mivel az aláírási ívek csak már bekül
dött — tehát kis — részének, összege amaz 51,952 fr; részint 
végre azért i s , hogy a felállítandó oskola neve előbb csupán re
formátus volt, ezentúl pedig általában protestáns leend, mi az 
ágo.stai evangelicusok előtt nagy érdekkel bir. Egyébiránt erről 
legjobban a jövő világosíthat fel bennünket; addig is ne sajnáljunk 
egy kis béketüréssel lenni.

Végzem soraimat azon kérelemmel a lek. szerkesztő úrhoz, 
hogy miután a kérdéses czikknek lapjaiban helyt engedett, igazság- 
szereteténél fogva méltányosság tekintetéből igénytelen észrevéte
leimet se zárja ki, hogy audiatur et alia pars; és azon nyilatko
zással a czikk Írójához, hogy szavaimban sértést csak a szűkkeblű 
pártérdek és gáncsvágy kereshet, mert sérteni valóban nem vala 
szándékom, egyedüli czélom lévén, hogy a vélemények összehason
lítása után, tekintetbe vévén különösen a jelen körülményeit, tűnjék 
ki és győzzön, mi jobb ! Sz— yi L—s.

'Replika.
Nyitra Szerdahelyi Lőrincz „Századunk“ 18. számában rövid 

kis „Észrevételt“ közöl a valaki által a p. egyházi lapban pap lelkész 
stb. helyett javaslott „vallásnok“ iránt; de a helyett hogy annak 
helyes vagy helytelen, bevehető vagy be nem vehető voltát vitatná, 
elégnek tartja a papságot átaljában amúgy falusi tanító módjára jól 
megleczkéztetni! „A tisztelendő s tiszteletes urak, úgymond, nem 
tudom miért üldözik a divatos egyszerű „pap“ nevet? inkább oda 
ügyelnének egész szívvel, egész lélekkel, hogy e szó elibe egy kis 
epithetont nyerjenek, miszerint őket érdemileg igy nevezhetnők: 
„jó pap“. —  Én pedig kívánnám, hogy N. S. L. „észrevételeit“ úgy 
szerkesztené, miszerint őt, ha semmi másnak, legalább „jó észrevétel- 
írónak“ mondhatnók; mert rosszul vette észre, hogy a tisztelendő 
s tiszteletes urak a divatos — talán jobban honos, rég i, mert bi
zony csak régecskén van már divatban— „pap11 nevet üldözik; 
hiszen „lelkész, népész, őrész, istenész“ s mit tudom én mennyi 
„ász, ész“ mindez kegyetek, azaz, a sebesen haladó, mindent 
ujitó, czifrábbnál czifrábbat indítványozó, a kor kivánatihoz (!) 
mindent reformáló ész-szekrényéből került ki, s akarva nem 
akarva tolatott ránk; s igy talán ezen javaslott „vallásnokot“ is, 
mellyet én átaljában nem helyeselhetek, mert a kath. papra nem 
illeszthető, csak azért tekinti N. S. L. kancsal szemmel, mivel non 
ex vestris prodivit lumbis! Végre annyira haladunk, hogy a tiszte— 
letes es tisztelendőknek még saját körükben sem lesz szabad mozog- 
niok, mielőtt kegyetekhez privilégiumért nem folyamodtak, ha csak 
jó ledorongálást nem akarnak vonni fejőkre. Szeretnők tudni, mi
hez feltételezi N. S. L. a „jó“ epithefon megérdemelhetését? Talán 
szivünkre vennők „jó“ tanácsát; mert ki nem óhajt, kivált ná
lunk s korunkban „szellemdus, szivbájoló, eget kérő“ czimekkel 
piperkőzni! De valljon nem több tekintetben s több joggal javasol
hatnék mi papok kegyeteknek, észrevételiróknak, hogy a „jó, bölcs 
okos, ildomos“ epithetonokat szerezzék meg magoknak; mert ki a 
tárgy megvitatása helyett átalányos személyességre csusszan át, 
azt távol sem „jó, vagy okos, vagy ildomos“ hanem méltán „rósz“ 
észrevétel irónak-tartom. Dr. Molnár

Bécsből.

Nyilatkozás.
A névbetük hasonlatosságából eredhető minden további félre

értések kikerülése végett szükségesnek tartom kinyilatkoztatni, 
hogy a Századunk f. é. 22ik számában „Észrevételek K — uJ. adó- 
czikkeire“ feliratú és . . b. . y i névjeggyel ellátott értekezésnek 
írója nem vagyok. Vieszka, mart. 27én 1842.

Szeberényi Lajos.

Pozsonyban .
Alapítá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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m agyar cliampagnei (pezsgő) a pesti első 
honi iiiükiaüitásoii.

Minél szegényebbnek látszott eddig Magyarország ipari mü
vekben , s minél kevesebbet lehele e tekintetben önmagunkban 
bíznunk, annál meglepőbbek voltak a Pesten tavaly tartott iparmü- 
kiállitás eredményei. Gyakorlottabb tolira hagyom a tökélyesedés 
ezen ünnepének, a magyar művügyesség tehetségeinek és az em
beri elmeél e versenyzésének kimerítő leírását, s annak csak 
azon visszahatására szorítkozom, mellyet Pozsony városra gyakor
lott; mert Pozsony is képviselve volt benne, pedig e város tisztes 
lakosainak igen becsületére váló módon.

Öt jutalom esett az innen beküldött honi kelmékre. Több urak, 
u. m. Kiessling testvérek vegytani festékre a nagy arany érdem- 
pénzt, Rasch Ferdinand esztergályos, bronz érdempénzt, Fischer 
János és Schönbauer tanár magyar champagneiökre, Maisch And
rás szíjgyártó munkájára, és Kopfsgutter Filep fénybőr-(glacé) 
keztyüire Írott bizonyítványokat kaptak, hogy mutatványaik magok 
nemében a legjelesebbek voltak, s hogy a beküldött pezsgő és a 
fénykeztyűk a franczia legjobb készítményekkel felérik. A kitünte
tések a városi tanácsnak kiosztás végett megküldettek, s ez körül- 
velten a választó polgárság és az itteni valamennyi czéhek elöljá
róitól, e szép feladatát f. e. mart. 3. ünnepélyes ülésben végezé, 
mellyet t. Baicsy József városbiró ur avval nyitott meg, hogy a 
nevezett uraknak a tanács és az egész gyülekezet nevében köszö
netét mondott azon tiszteletért, mellyben jeles készítményeikért 
Pozsony városa részesült, mi minden polgárnak legélénkebb buzdí
tására válhatnék, hogy az ipari tökélyesülés pályáján az egész haza 
virágoztalására haladni iparkodjanak.

Kiessling ur a megtiszteltek nevében kevés de mélyen érzett 
szavakban válaszolt e beszédre, s a szivemelő és jótékonyan visz- 
szaható ünnepélyes tényt számos éljenezések és szives kézszori- 
tások fejezék be, de még nem végzik rövid tudósításomat.

Habár mindenki az egyesek müveinek osztatlan tetszésével 
adózni kénytelen, a müvek mégis a nemzeti jóllétre vonatkozó je
lentőségökre nézve egymástól megkülönböztetendők. E szempont
ból Fischer János és Schönbauer Mihály tanár urak pezsgője még 
különös méltánylást érdemel. Ez igen jeles termék minémüségéről 
írni azon oknál fogva szükségtelen ugyan, mivel a minap az ország 
ipari pályabírói által, valamint némi idő előtt Bécsben is az ottani 
iparmükiállitás alkalmával, a legjelesebbnek ítéltetett. A világ színe 
előtt nyert e bizonyítvány felebb áll hírlapi hirdetéseknél és öndi
csekvésnél, habár senkivel Ízlése miatt vitatkozni, vagy minden em
bert egy kutból itatni nem akarunk. Azonban ha van, ki a magyar 
pezsgő készítése által a honi jóllét körül érdemeket szerzett ma
gának , bizoyosan Fischer János és Schönbauer Mihály tanár urak 
kitünőleg azok. Őket illeti mindenek előtt a haza köszöneté az ő 
gyártmányok által a franczia champagneitől elvont és a monarchiá
nak megtartott minden fillérért; mert ők voltak az elsők, kik már 
1825 és 26ban magányban költséges kísérleteket tettek s készitmé- 
nyökkel az idegen élődivel a tusát megkezdék; gyáruk még most 
is az ország legnevezetesbje, legnagyobb vásárral bir, s minden 
skéőbbi vállalatok, Pozsonyban és kívüle, gyors és nem irigylett

felserdülésöket bizonyára csak azon jó hitelnek köszönhetik, melly
ben a magyar pezsgő a törzsökgyár szolgáltatásai által már minden
ütt részesült. Sem költség sem fáradság nem kiméltetett, hogy ez 
urak kitűnőt nyújtsanak , sőt annyira ment kedvencz foglalkozásuk, 
hogy egy , minden fensőbb előismeretekkel felruházott ifjú egyént, 
ki most a gyártást vezérli, saját költségükön Francziaországba kül— 
dének, melly ifjú ember egész a daróczkabátig leereszkedvén, egyik 
legjelesb gyárba mint közönséges munkás lépett, itt nehány év 
alatt az egész kezelést gyakorlatilag megtanulta, s e szerint olly 
pezsgőt nyújt, melly v a l ó d i  f r a n c z i a  m ó d r a  k é s z í t v e ,  
principálisainak az ország említett elismerését és kitüntetését meg
szerző.

A magyar ipar haladásának 
egy barátja.

ISoiavéílelem.
Szép és dicső dolog a hősi érzés, a vitézi Ielkesülés. A kato

nai szellemnek a magyar nemzetben kialudni sohasem lehet. Bajnok 
eleink a hazát és szabadságot nyolcz századig csupán vitézségük 
által laitolták fen ; Árpád, Nagy Lajos, Hunyadi Mátyás korai örök 
emlékei lesznek a nemzet bátorságának, bajnoki erényeinek. Igaz, 
az emberiség s nemzetek boldogsága nem eszközöltetik dárdákkal, 
ágyukkal, congreve-rákélákkal, hanem a béke édes adományaival; 
mindamellett a törvényeknek a hős érzést mindig pártolni kell, mert 
mind imádott Fejedelmünk királyi széke ellen, mind nemzetiségünk 
egén olly dühödő ellenségeskedések tornyosulhatnak fel, hogy a 
tárogatót megfuvni ismét szükséges leend, s a gőzfüstök helyett 
ágyufüstök fognak légkörünkben karikázni. Azért hála az ország
nak , hogy a banderiális rendszer felvétele által a hősi szellemet e 
szittya nemzetiségnek mind mostani mind jövő ivadékában fentar- 
tani igyekszik! A czél, az elv jó , szent; ellene szólni nem kívá
nok. De ha némelly megyéknek e tárgybeli végzéseit jól megfon
tolom, polgártársaim prismalikus és tarka vegyületü eszméit össze
vetem, nem látok egyebet, mint hogy a túlhév s buzgóság könnyen 
olly törvényeket alkottatnak velünk, mellyek a czélnak talán nem 
egészen lesznek megfelelők. Kötelességemnek ismerem tehát meg
győződésemet közrebocsátani. Noha katona nem voltam, a csata- 
piacz párolgó holttetemeit nem láttam, azért mégis szemlélődő 
életem azon meggyőződést szülte bennem, hogy hazai tárgyakban, 
kivált a nemzeti honvédelemre nézve, olly intézeteket kell létre 
hoznunk, mellyek, alkotmányunk szelleme s nemzeti jellemünk te
kintetbe vétele mellett, már a külföld példája által is hasznosoknak 
és sikereseknek bizonyultak b e , nemcsak eszméletileg, hanem 
gyakorlatban is.

Nem tudom, mit akarunk az úgynevezett lustra által, és igen 
tartok tőle, hogy némileg nevetséggé fog válni s csak gyülölséget 
gerjeszteni az ügy ellen. Lustra alatt mást nem érthetni, mint min
den esztendőn előforduló bizonyos idejű katonai gyakorlatot. Erről 
szerény véleményem az, hogy az első és második esztendőben a 
tárgy újsága sok fiatal embernek, kivált a lovasságnál, tetszeni fog, 
sokan a front előtt szép angol paripákon ide s tova száguldozand- 
nak, kivált ha nem messze kocsikon szép dámák fogják nézni a 
hadgyakorlatot; mások ismét az illy összejövetelnél a szünórákban
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nehány ez eret elíáraózni és pezsgő palaczkokat földhöz verni fog
nak; az első és második esztendőben, mondom,a fiatalságnak illye- 
sek tetszeni fognak; de már a harmadikban ráunás lesz a vége. 
Mert némellyik, ki a lustra idején házi és családi dolgaival lesz el 
foglalva, a lustrára igen kedvetlenül menend, másnak épen akkor 
keilend útnak indulnia, egy harmadik, hanem fekvő beteg is, de 
gyengélkedő egészségű lesz, s unni fogja a lovaglást vagy a jókori 
felkelést, vagy a melegbeni exerczirozást, s végre az egész csak 
terhet és tetemes költséget okozand a nemzetnek; haszna pedig alig
ha tetemes leend. Mert ha egykét hétig gyakoroltatik is a nemes
ség a hadi fordulatokban, azokat a jövő esztendeig megint elfelejti. 
Sokkal jobbnak látnám tehát, hogy minden fiatal ember ennekutána 
20 esztendős korától egész 24-ig a rendes katonaságnál szolgál
jon. Ezáltal jól megtanulja a katonai gyakorlatot, s nem fog minden 
évben lustrára hajtatni, ollykor épen akkor, midőn házi dolgai őt 
legkevésbbé nélkülözhetik; pedig, uraim, erőszakkal sem jó pa
pot, sem jó katonát, sem jó művészt nem képezhetni.

Azt hallom mindenfelülről, sőt most legközelebb Veszprém 
megye is felszólalt, hogy mivel hazánk netalán történhető éjszaki 
berohanásnak legjobban van kitéve, rendszerezzük a bandériumo
kat, alakítsunk lustrákat, öntsük az eddigi felkelést más alakba, 
építsünk az ország ottani szélein várakat, és Isten tudja mit min
dent. De uraim! azon maroknyi magyar nemes, kik gyakoroltatni 
fognak, s kiket az ország hadi lábra kiállíthat veszedelem idején, 
ugyan mit fognak ezek tehetni az országunkon elözönlő öt vagy 
hatszázezer ellen? *3 Bizony akkor nem sok hasznát fogjuk venni 
a költséges lustráknak és bandérium fentartásának. Akkor a her- 
czeg, gróf és nemes rántson kardot, a földműves vasvillát, kaszát, 
cséplőt, a polgár, kereskedő, ki mit foghat kezébe, s akkor ha több 
millió magyar felkel, mentve lesz a nemzet lustra és költséges ban
dérium nélkül. Tekintsünk a spanyolokra, ott Napoleon seregei mind 
a nemes insurrectiót, mind a rendes katonaságot csak úgy elfujták, 
mint szappanbuborékokat; de bezzeg midőn Palafox, Romana, Em- 
pecinado , Merino a népet felszólították , s kivált a guerrillák ala
kultak , akkor Napoleon uram megvakarta fejét, s végre két esz
tendei iszonyú pusztítás, vérontás és a franczia nemzetnek sok 
millióba kerülő megerőtetése után, mi lett a dologbul? Napoleon 
seregeivel együtt kitakarodott és a szép spanyol földből csak talp
alatnyit sem foglalt el. E spanyol háború mutatja, hogy minden 
seregeket megverhetni, de soha olly nemzetet meg nem hódíthatni, 
melly uralkodóját szereti s tömegben kel fel. Hát az amerikaiak 
és görögök valljon insurrectio és reguláris katonaság által vivták-e 
ki szabadságukat? Hát Tyrol regényes hegyeiben nem a nép fel
kelése okozta-e, hogy a francziáknak olly tömérdek nehézségekkel 
kelle küzdeni! pedig sem Speckbacher, sem Hofer, sem Habsinger, a 
hires capucinus, soha nem voltak lustrán , de azért mégis vissza
verték a francziákat s kőszikláikat vérökkel festették. Mi is ke
vésre fogunk menni a lustrában gyakorlott insurrectioval; veszély 
idejében nemzeti lelkesülés kell, pedig ez illy módokkal nem igen 
eszközölhető. Véleményem tehát az, hogy a felkelési ügy a régi 
mellett maradjon, de alakíttassanak a kor kivánatihoz képest kö- 
vetkezendők:

13 Minden magyar nemes ifjú, mint Poroszországban, három 
évig szolgáljon a katonaságnál. Ezáltal eléggé ki lesz képezve a 
magyar nemesség a hadi fordulatokban, ha insurrectióra kerül a 
dolog.

23 Az állandó felkelés mellőztessék, s helyébe a mostani ma
gyar ezredek nemzetiesittessenek mind belszerkezetök mind kül-

*) Szembeszállani az ellenséggel, felséges Urunk roppant hadserege
mellett. A szerk.

sejökre nézve. Nem szebb volna-e p. 0 . a magyar gránátos, ha 
szép magyar kalpag födné fejét, s az izmos testet teljesen magyar 
öltöny diszesítené.

Legyen , mondom, magyar hadsereg, mellyben minden nemes 
három esztendeig szolgálni tartozzék, vagy ha szolgálni nem akar, 
maga helyett embert állítson; s akkor a czél el lesz érve, a nélkül 
hogy megint uj terhet és alkalmatlanságot vegyünk magunkra.

Sokan avval ábrándoznak, hogy minden nemes tartozzék ka
tonáskodni, maga helyett mást ne állíthasson. Ez állhat akkor, ha 
köz felkelésre van szükség; dehogy rendes háborúba s insurrectióra 
is pénzemért magam helyett embert ne állíthassak, az helytelen kí
vánat. Ugyan mi haszna lesz a hazának olly katonából, kinek fele
sége, gyermeke, vagy ha nőtelen is , házi csendessége mindenek 
felett kedves lévén, olly félve, olly kedvetlenül fog az ellenség 
elébe menni, mintha akasztófára vinnék? Katonának fiatal ember 
kell s az is csak ollyan, kinek kedve van hozzá, vagy pedig ha- 
szon-vagy dicsvágyból lép Mars piaczára. Szomorú füzfakatona 
vagy insurgens lesz abból, ki csak azért fog menni, mivel a tör
vény parancsolja, kedve pedig egy csep sem lesz hozzá.

Hiában, nálunk minden tulágosan megy, egyik terhet a másik 
után rójuk nyakunkra, a sok uj tervekkel régi szabadságunkat egé
szen tönkre tesszük, s végre a nagy újítási vágy annyira visz ben
nünket , hogy a legjobb szándék is csak roszat szülend.

Ne gondolja a nyájas olvasó , hogy tán magamra nézve óhaj
tóm, hogy a ki katonáskodni nem akar, maga helyett mást állíthas
son. Távol legyen. Ünnepélyesen kimondom a haza előtt, hogy ha 
olly szomorú csillagzat támadna egünkön , hogy hazánk minden fiá
nak karját megkívánja, akkor csak úgy kiszállok síkra, mint bárki 
más; de annyi tagadhatlan, hogy köztünk nemesek közt ezeren 
meg ezeren vannak, kik részint gyenge testalkat, részint házi és 
családi viszonyok és egyéb mindenféle okok miatt tökéletesen al
kalmatlanok a hadi é le tre , s e tekintetben sokkal jobb a hazára, 
ha, ki magát katonaságra termettnek nem érzi, maga helyett alkal
matos egyént állítson; mert nem az a kérdés az ellenség előtt: ne
mes ember vagy-e? hanem az: jó katona vagy-e?

Gróf Fái) István, 
az uralkodó máltai rend vitéze.

Si íac«i§§e§ * pSiilosojrfius maiisisses.
A „Nemzeti Újság“ 15-dik száma Nagy Sándortól „Korunk 

ügyei“ czim alatt egy czikket közöl, mellyben az a Nyitra megyétől 
indítványozott, a kath. egyházat közelebbről érdeklő két pontot — 
az ünnepek, s a kath. papok nőszülése — kath. szempontból véden
dő ez utóbbira olly ügyetlenül s a tárgyat nem illetőleg ügyészke- 
dik, hogy a fentebbi deák közmondást egész terjedelmében rá il
leszthetni : „si tacuisses, philosophus mansisses.“

Mellőzvén tehát az első pontrai védiratját, melly ellen semmi 
kifogásom nincs, ezúttal csak a másikai t. i. a papok nőszülését il
lető észrevételeit szándékom kissé taglalni, megmutatandó, hogy 
N. S. hívatlan prókátorkodása által a szent ügyet, melly önmagának 
leghatalmasb védnöke szokott lenni, s mellyel bármelly egyes me
gye indítványozása az egész catholikus világ szilárd meggyőződése 
ellenében még nem veszélyeztethet, azon sz. ügyet, értem a papi 
nőtlenséget, inkább eltorzitá mint széppé tévé, s a gordiusi csomót 
a nőtlenség ellenei szemében inkább bebonyolitá, mintsem meg- 
oldá! Mert kérdem: ki az, nem mondom kalholikus de bármelly 
felekezetű, ha elfogultság nélkül a dolog velejére behatni képes, ki a 
papok nőtlenségének nőszülésük előtti elsőbbségét tagadni merné ? 
vagy azt, ha szükség, bebizonyítani, s pedig nem olly mindennapias
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triviális, gyanusítgató, a nősállapotot lealacsonyító argumentumok
kal, mint millyeket e czikkében N. S. használ, nem tudná?

0 ugyan is a papok nőtlenségét védendő, felejtve vagy nem 
tudva ama magas eszmét, mellytől vezéreltetve a kath. egyház a 
papok nőtlenségét hozá b e ; felejtve vagy nem tudva azon valódi s 
nem képzelt lelki jót, mellyet az egyház általa elérni szándéklott, s 
el is ért; felejtve vagy nem tudva a papi hivatás fenségét, mellynek 
lehető legnagyobb teljesítését a nőtlenség előmozdítja; felejtve 
vagy nem tudva a papi nőtlenségnek a kath. egyház által positive 
kimondott*) szüzesség hittanjávali legszorosb összefüggését,melly 
nemcsak a kath. egyházban kezdettől égi mesterünk sz. Pál taní
tása szerint**) de a régi pogány nemzeteknél (Lásd: Der Cölibát, 
I. Abtheil. 1. Abschnitt 16 s követ lap.) már a legnagyobb becsben 
tartatott, s kivált azoktól, kik a hit titkaival foglalatoskodtak, meg
kívántáéit: mind ezt mondom felejtve vagy nem tudva, vagy fel
fogni képes nem lévén, ő a nőtlenségnek nőszülés előtti elsőbbségét 
bebizonyítandó a contrario kezd okoskodni, a házasság terheit, ba
jait, rósz oldalait emlegetvén, s ennek megmutatására, ámbár jól 
tudja,quod exempla sint odiosa, a protestáns és görög***) nőszülő 
papság példájára hivatkozik; „mivel díszesebb, úgymond, ezeknél 
az egyházi rend? miben van ezeknek nagyobb hasznuk?“ Ne fe
szegessük ezt mélyebben , mert okai igen fent lebegnek , s csak a 
világtalan nem látja s az oktalan nem tudja! „Számláld elő barátom, 
folytatja, igazán meggyőzőleg, azután majd én is előszámlálom , sőt 
magokkal ezen nős papokkal számláltatom elő a pap házasságá
nak terheit, bajait, rósz oldalait.“ Mit magunk megtehetünk, minek 
azt másra bizni? ismertessen meg bennünket Nagy Sándor azon 
terhekkel, bajokkal stb. Mi nősállapoti ellenszenvét homoeopatice 
curálandjuk, ellenadagul szívesen szolgálván a nős állapot örömeivel, 
kényelmeivel, hasznaival stb., s pedig ollyakkal, mellyek hatásukat 
bizonyosan nem fogják eltéveszteni; örömökkel, mellyeknek per- 
czei hónapok ürömét megédesítik 1 Azután e széles világon mellyik 
azon állás, mellyel bajok, terhek, stb. ne lennének összekötve? 
maga a chinai császár, pedig ez csak nagy u r , még sem él minden 
baj, teher nélkül kénye, kedve szerint! De azért elegendők-e arra, 
hogy miattok ez vagy amaz állapot alóli vállvisszavonásra türköz- 
zünk? Bizony, bizony N. S. barátom, ha nőtlenségünk szent ügyét, 
annak jogszerűségét, hasznait, convenientiáját illy lévtelen okosko
dással fogjuk csak támogatni, ha csak azért nem gyújtunk fáklyát 
Hymen oltárán, mert az bajokkal s terhekkel teljes; ha midőn él
tünkre e lépést tevők, semmi magasb és nemesb czél nem duz
zasztó keblünket, eszünket pedig illy ingó okokkol altattuk e l : bi
zony mondom, a mindennapias, gvávácska, szűkkeblű, nyulszivü 
emberkék rendjébe ujonczoknak bátran beállhatunk ! De én hiszem 
s még N. Sándort sem véve ki, bátran merem állítani, hogy minden 
kath. pap, midőn a nőtlenségre határozza magát, sokkal magasabb 
czélt tűz ki magának, mint egyedül a nőszülés terhei s bajai elől 
menekedni.

Az ezekre következő ellenvetést a nőtlen kath. papság nevé
ben igen szépen köszönöm N. Sándornak, de annak megoldása egy 
részről merő rágalom, másról vastag tudatlanságon és semmi ta
pasztaláson nem alapul. Hogyan? ha kívánja N. S. majd meginuta-

* ) Tridenti sz. zsinat XXIV. ul. lOik Can.
* * )  Könnt. I. lev . VII. r, 38. vers.

* * * )  Az illy nevezetek s vallások elrendezésére bátor vagyok minden il
letőt figyelmeztetni egy  kis szorosb logicára , akár az alphabelumot 
vegyük sinorm érlékül, a g előbb áll mint a p , akár a clironologiát, 
akár honunk törvén yeit, akár a logica azon következetes postulatu- 
m á t: quod prius est in rea iila te , prius debet esse  in cogitatíone, 
mindez kívánja , hogy a „görög“ akár mint vattás akár mint nevezet 
ne mindig a „zsidó“ praecursora legyen ! Eznánt 2 év előtt l ig je l-  
meztetém a „Jelenkor“ t. szerkesztőjét, de ő nagy bölcsen privát 
tudomásul vevén a figyelm eztetést, azt „ad acta“ tévé.

tóm, de most menjünk át a 114. lapon 4. szám alatt álló valóban 
túlságos s egyssersmind sértő, csupán üres szavakba foglalt nő
szülés elleni detonatiojára.

(V é g e  k ö v e tk e z ik .J

Wtldiier tanár és a magyar alkotmány.
( Folytatás.)

„Ötödik hiány az 1741: 8. szomorú fenállása. — Ha e tör
vény szavait a királyi hitlevéllel összevetjük, az sül ki, hogy a 
nemesség alapjogainak értelme s gyakorlása, különösen annak adó
mentessége ellen semmi végzést az országgyűlésen hozni nem sza
bad. — Magából e czikkelyből megfogható nagy része azon tes- 
pedésnek, melly Magyarország elhaladásában létezik. Egy angol
nak minden nemzeti kifejlődés ez alaborja (Hemmschuh) oily kü
lönösnek tetszenék, hogy ön intézvényei érdekének és a nagy con
trast érzetében itt csintalan (muthwilliges) kaczajra fakadna. *) 
Valóban, milly kitünőleg szépen (hervorragend schön) áll Ausztria 
absolutismusa 7000 [^] mérföldön, hol a törvény előtti egyenlőség 
elve nemcsak a törvénykönyvekben áll, hanem már annyira van tel
jes gyakorlásban, hogy a népélelet áthatotta, magasan s fenségesen 
olly alkotmány felett, melly illy tételt rejt magában, s ugyan olly idő
ben még, mellyben Európa minden nemzetei már a n e m z e t  mi n 
den t a g j a i  j ó l l é t e  elvének hódolnak, hol minden más országok
ban a legvagyonosabb osztályok már becsületöknek tartják , hogy 
vagyonukkal a közjólléthez járulnak , fiaikat örömest és készséggel 
kebelezik azoknak soraiba, kik életűkkel a belbátorságért, a kül— 
feléi függetlenségért ott állanak! Tudom ugyan, hogy e czikkely- 
nck már nehány seb üttetett, például az utolsó hiteltörvényekben 
annak megszorítása, bogy a váltótörvényszékekhez nemnemesek is 
alkalmaztatnak és ennélfogva nemesekre is Ítéletet hozhatnak. De, 
miért csak s e b e k e t  ütni, mért azt és a hitlevélnek vonatkozó 
záradékát nem  e g é s z e n  eltörülni és meghagyása által a megja- 
víthatlan önzőknek fegyvert adni kezökbe, illy sebek szemrehányá
sával a törvényhozó test ellen fordulni?**) Miért ne legyen tör
vény, hogy jövendőre az alapjogok, meg a nemesi előjogok stb. 
király és országgyűlés közti megegyezés tárgyai lehessenek, kö
vetkezésképen az 1741 : 8 t. ez. s a vonatkozó megemlítés a hit
levélben eltörültessék? stb.“ (99. 1.)

„Hatodik, az egész országgyűlést illető hiány végre a n y e l v 
ügy Magyaryrszágban. A d i á k  nyelv a legrégibb idők óta a 
törvénynyelv volt, ez mindazoknál, kiknek a diétán szólásuk volt, 
olly honos lön, hogy azt a gyerkőcze már atyjától tanulta meg, s 
hogy épen ezáltal minden jobb osztályú nemes (jeder Adelige der 
bessern Kategorie), minden város stb. diétán és a megyei gyűlé
sekben magát hallatni képes volt, származására nézve magyar, tót, 
szlovén, horvát vagy olasz legyen bár — kik most egy csapással 
joguktól megfosztvák a megtanult diák nyelv segítségével a köz 
tárgyaltatásoknál hozzászólhatni, mert rögtön nem tanulhatni nyel-

* ) Itt a tanár ur választása nem igen szerencsésen  esett az angolra, ki 
olly szilárdul szít alkotmánya alapelveihez, hogy azoknak meg távol— 
róli megtámadását is a legnagyobb bűnnek tartja. Aligha pórul nem  
járna W. ur, ha Angliában meghonosodván s az alsóházba választatván, 
je le n ten e , mikép ő nehány nap múlva azon indítványt hozandja be, 
hogy a habeas corpus acta, a ministerek fe le lősége, a sajtószabadság, 
subsidiumjog , esküdtszékek , nyilvánosság, szóval az alkotmány fő
alapjai „ e g é s z e n  eltöröltessenek.“ Aligha igen csendesen hallgat
tatnék ki, s bajjal találná a háznak olly tagját, ki motioját gyámolitná. 
Pedig lássa W. u r , Magyarország e tekintetben sokkal hajlékonyabb 
mint Anglia, mit a bölcs indigenának tudnia kellene, ha e hires publi
cista tudatlansága még a jelen mindennapi m egyei esem enyekre is 
nem terjeszkednék ki szintúgy mint honunk egyéb viszonyaira.— Nem  
fogna tehát az angol „csintalanul“ (!) kaczagm, h igye el W . ur.

* * )  Milly v ilágos, szabályszerű, tudományos előadás! A németben m ég  
sokkal szebb.
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vet stb. E lépések következése ugyanaz volt, melly József császár 
alatt mutatkozott, ki a magyar népesség egy részét, azaz a néme
teket vette figyelembe és egyetlen csapással egész Magyarországot 
németnek kívánta (deutsch haben wollte. Gyönyörű styl!); azaz, a 
külön nyelvek most a legnagyobb ingerültséggel szemközt állnak 
egymással stb .*) — Azok, kik a magyar nyelvvel nem bírnak s 
kik Magyarország lakosainak legnagyobb részét teszik, erősen hát- 
ráltatvák tulajdon menetükben, nekik tulajdon fejlődésükben egy
szerre meg kell állapodniok, mindent abban hagyniok és magyarul 
tanulniok, azon pontig pedig, midőn azt tudandják, le kell mon- 
daniok az annyi századok óta már fenálló alkotmány által nekik biz
tosított részvevősről a megyékben, az országgyűlésen stb. tehát ez 
előjogok élvezésén kívül helyezvék; sőt,  magok sem ismervén a 
nyelvet, azon aggodalomban is vannak, valljon gyermekeik annyira 
iulajdonitandják-e azt magoknak, hogy e praerogativákat ismét 
gyakorolhassák, ismét képesek leendnek közremunkálni az igazga
tásban és alkotmányban stb. —  Nem, e szigorú lépésnél a magyar 
nem kérdezte szívét, melly kétségtelenül jóakaró; e rendszabályok
ban csak neki valamelly élénk észtehetsége által (lebhaftes Ta
lent) előtükrözött czél felé siethetett, a nélkül hogy azt közelebbről 
megvizsgálná. Hol maradt itt a testvér, a hontárs iránti szerelem, 
ki hiszen szinte maga módjára örömest szolgál a hazának, és ne
hezteléssel látja magát kirekesztve annak szolgálatjából. Valamint 
történeti tény, hogy magyarok, szlávok és németek a szép Magyar- 
ország földjét lakják, úgy a szeretet és igazságnak, melly mindenki 
által tulajdon nyelvén olvastatja a törvényt, a bizonyosan jó magyart 
.arról kellett volna meggyőznie, hogy mindkét máskép beszélő sta
tustársa emelésére bizonyosan hathatósan segitend is, ha a törvényt 
ők is ön nyelvökön olvashatják s teljesíthetik. A szeretetnek és 
igazságnak e ténye felett örömzaj támadt volna, a törvény a magyar 
nyelvnek legjobb mestere lett volna a máskép beszélőkre nézve, 
és kölcsönös hajlandóság és szeretet által fertály század alatt kön
nyen oda jutott volna, hogy a magyar mint egyedüli ügynyelv olt 
állott volna. Milly meszire van e czél jelenleg kitolva. Mert a 
szenvedély közbenjárt, makacsság és dacz innen és túl befészkelőd- 
te k , egyik a másiknak kifejezése módját gyűlöli mint legkeserübb 
ellenségét! Épen olly időben,hol az emberiség ábrázatját mindenütt 
öntetszőleg emeli, Magyarországban a testvér testvérrel haragosan 
áll szemközt, mert az egyik a másiknak egész belsejét C?) (Inneres) 
minden hangjait a gyenge ifjúságból, mellvekben ősei még reá 
lemosolyognak **) elvonni akarja. Vajha itt a magyarnak méltányos
sága hamar találna kiegyenlítést, vajha minél előbb meg lenne en
gedve, hogy a gyülekezetekben mindenki ősei nyelvében hallassa 
magát, hogy a többi nyelvek (jungen) szinte magok nyelvén 
(Sprache) olvashassák a törvényt stb. Tekintsetek Csehországra, 
Lengyelországra, déli Tirolra, hol a törvény mindenütt az egyik ha
sábon németül, a másikon az ott beszélt (gesprochenen) nyelven 
létezik, hol az első hatósági bírák szinte kerületük nyelvén tár
gyalnak , hol tehát a felsőbb hatóságu bírák mindkét nyelvet bír
ják; milly béke, milly csendes egymásmellett-lakás, milly kölcsönös 
kicserélése a nyelveknek, úgy hogy majd mindezen országokban 
minden lakos mindkét nyelven beszél. Ez a megfontolt építés, a 
kölcsönösen engedményező szeretet utján keletkezett, nem pedig

*) Minthogy itt W. azokat hozza fel, mik a hosszas nyelvvitában már az 
unalomig mondattak el, a helyszűke tekintetéből itt valamint másutt is 
csak a legbélyegzőbb tételeit adhatjuk hű fordításban.

■**) Hangokban lemosolyogni (in Tönen herablächeln) , valóban Byron 
lordhoz méltó költői kép !

vihar és jégeső közt. Találna bár az ildom visszhangra, szűnnék 
bár meg a panszlavismus felőli hiedelem álomrémeket festeni. *) 
A szlávok külön nyelvei soha sem tartottak össze, mindig gyűlölték 
egymást, véres háborúkban mindig egymás ellen tönkre tették ma
gokat (sich gegen einander aufgerieben); a történet tele van bi
zonyítványokkal, még azon lapjaiban is, mellyeket önszemeink előtt 
felgörditett. Sőt még ugyanazon törzsök tagjai patvarkodának azon
túl (haderlen fortan —  „fortwährend“ helyett) magok közt, vagy 
nem volt ez Lengyelországban az eset, melly a fekete tengertől a 
keleti tengerig, a Kárpátoktól messze Oroszországba benyúlt (hin
einragte) ? Nem addig czivakodtak, vívtak, gyaláztak-e ot t , mig 
egy darab a másik után s végre az egész birodalom elenyészett? 
S ki vette ugyan a legnagyobb részt belőle ? A nemzetrokon oro
szok, ez a felelet.**) Milly hiúk itt tehát mindezen aggodalmak! 
De ha alaposak is volnának, mégis csak az egész világban egé
szen visszás mód, őket***) a haza ellen fordítni.

Mi különösen a f ő r e n d e k  t á b l á j á t  illeti, méltóságának 
megfelelőbb lenne, ha a közönséget tereméből egészen kiutasítaná s 
a karzatokra szoritná, vagy legalább a podium elszedése után, melly 
magasabb pont a közönséget nem illeti, korlátokat huzatna, mellye- 
ken kívül csendesen viselje magát. Továbbá szabad legyen, hogy a 
tagok bizonyos részének kívánatéra a nyilvánosság ezen gyűlésre 
nézve teljességgel megszűnjék, mert valóban vannak tárgyak, 
mellyek nem e törvényszék elébe valók, mellyeket kihordani nem 
szabad (ausgetragen werden) stb. de mellyek iránt tudtomra sem
mi intézkedés (Vorsehung) hozva nincs. Továbbá a fenemlitett, 
a statusok kényszerítése (Nöthigung) miatti törvények, az ország
gyűlésnél pontosan megjelenni, szorosabban volnának teljesitendők, 
különösen a főispánok, főtisztnökök, püspökök, nagy birtokosok (? ) 
stb. szorgalmatosán (fleissig) volnának arra szoritandók, hogy a 
diétán pontosan megjelenjenek, hogy a scientia et dignitate prae- 
stantiores mindig jelen legyenek (vorhanden sind „seien“ helyett) 
és a nádornak a többség kijelentését a törvények értelmében köny- 
nyebbitsék. Mig minden mágnások, kiknek semmi vagy csak cse
kély birtokuk van, még olly években is, hol alig érték el teljeskoru- 
ságokat, üléssel és szavazattal bírnak az országgyűlésen, elkerül— 
hetlen szükséges, a nádor ezen előjogának fentartását sürgetni, 
mert csak ez óvhatja m eg, hogy a felső tábla ne váljék az éretlen 
nézetek, a szánandó eredményekkeli agyrémek, a legfüzesb óhajtá
sok stb. még ármányosb küzdhelyévé, mint csak Franczioország 
legfiataliasb (jugendlichsten) első kamaráinál valaha volt az eset. *4) 
Csak illy módon tartathatik fen a stabilitás elve, melly minden 
felsőbb törvényhozótestnek legyen a vezérlő szándéka (leitende 
Absicht [?]) mint az egész Angliának méltóságával és virágzására 
történik. Csak akkor, ha valaha a szavak e vezérlő szándék sze
rint szabályozvák, kerülhet a szavazatok aggodalmatlan számsze
rinti olvasására, mint Nagybrilanniában, a nélkül hogy a lényeges 
statusintézvények stabilitását csak legkevésbbé is megrázkódtat
ná. *5)

( Folytatása következik.')

*) Itt különös figyelemért esedezünk , mert a tudós tanár belép a külső 
statusbölcsesség tömkelegébe.

**) Punctum. Porzót reá ! Most már mindent tudunk.
***) Kiket? a lengyeleket-e vagy az oroszokat, kikről legújabban szólt a 

tanár?
*4) Bámulatos publicislicai Írásmód!
*5) Itt már most teljes stabilitást óhajt a tanár u r , fönebb pedig az alkot

mány sarktörvényeit teljesen eltörülni kívánja. Ugyan mit akar tehát 
tulajdonképen?

Pozs onyban .
Alapítá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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SZÁZADUNK
Hatodik  esz tendei  folyamat  1843.

V á l á s ® * )
e czikkre:

Meghal az ember és nem tudja miért.
Scientia non habet osorem, nisi ignorantem. 

Józan logica nélkül bármi tárgyat helyesen bírálni, úgy hiszem, 
lehetlen. Különösen a tapasztalati tárgyakban nem tud Ítélni egy 
logicus, mellőzvén az itteni legfőbb argumentumot: a tapasztalást, 
azon axiómája szerint: in rebus empiricis non datur argumentum 
a priori. De tudnak mások! és pedig ollyanok, kik azt képzelik, 
hogy okosan gondolkodnak; azért elég merészek fellépni nyilváno
san a t. közönség előtt. Ezeknek felelni valóban haszontalan idő
vesztegetés; de fájdalom, felelnem mégis kell; ezzel tartozom az 
emberiségnek, tartozom tudományomnak.

„A nyomorult beteg nem tudja a sok methodus curandi miatt, 
valljon allopathice, vagy homoeopathice, vagy allo-homoeopathice 
orvosoltassa-e magát, vagy vizet igyék észveszve, midőn amaz 
(magyarul szólván) a russische Dampfbadot ajánlja kimondhatlan. 
De különösen az emberi nemnek legnagyobb szerencsétlenségére 
létesült a homoeopathia, melly Hahnemann — mint 50 éves *) or
vostól született.“ Ha e sokféle gyógymód közt respective tökéletesb 
volna az allopathia, nem mondom, hogy más gyógymódhoz, külö
nösen a homoeopathiához is nem folyamodnának először is azok, 
kik az allopatháktól elhagyatva, veszedelemben forgó életöket más 
úton iparkodnának megmenteni, mint ollyanok, kik már hajótörést 
szenvedvén, fűhöz fához kapkodnak; nem mondom, hogy tán 
ujságvágyból is kisebb bajaikban meg nem kisérnék a homoeopathiát 
mások; —  de csak hamar visszatérnének az elpártoltak régi jobb 
ápolójukhoz, érezvén az uj gyógymódnak éretlenségét. És mit mond 
a tapasztalás? Alig van homeopatha orvos és nemorvos, ki ezelőtt 
allopathice nem gyógyított vagy nem gyógyittatott volna, és ime — 
rendithetlen hívei a homeopathának épen azok, kik ennek hatásít ta- 
pasztalák; heves, de igazságtalan ellenségei azok, kik e gyógymódot 
hiv tapasztalásukra nem is méltatták. Már pedig két tárgyról csak 
az hozhat józan ítéletet, ki mindkettőt minden oldalról úgy ismeri, 
mint kell. Nem csak az orvos, a nemorvos is meg tudja sokszor 
ítélni, „mit mivel a természet egyedül, mit az orvosság segedel
mével“ ; meg tudja ítélni p. o. a tüdőgyuladásban szenvedő, vall
jon müködött-e „a kis czukor“ ? midőn ennek bevétele után válto
zást, például álmot, ezután javulást, enyhülést tapasztal, mit a be
vétel előtt nem érzett. Non datur eífectus absque causa. Vagy tán 
illy criticus változást a természet maga is hozhat elő? Uram, va
lóban furcsa dolog, ha azon természet, mellynek működését a kis 
czukor bevétele előtt semmikép sem lehete észrevenni, midenkor 
épen azon időben kezd munkálódni, midőn az orvosság bevétetett. 
Ez pedig minden gyógyítható betegeinknél megtörténik. Látják, ta-

*) E czikket következő levéllel vettük: „A f. é. 23ik számú Századunk- 
ban megjelent homoeopathia elleni czikkre, mellynek felvételéért iga
zan köszönünk, a tudománynak igen érdekében lenni látván, hogy az 
megtamadtatások által szilárduljon, válaszolni, a pesti hasonsz. orvo
sok ideigleni egyesülete Araenti Döme tagját kérte meg , ki ezt meg 
is tette, s igy küldöm el a választ, kérvén, hogy ezt b. lapjába felven
ni , s máskor is minden megtáupdtatásunknak, ügyesnek ügyetlen
nek , helyt engedni ne lerheltessék. Dr. Ivanovich, társai nevében.“ **)

**) 50 éves nem lehetett H. mikor a hasonszenvet szülte, mert 1793. 
találta fel, s a most is élő csak 87 éves.

pasztalják mindezt betegeink , azért ne boszankodjék, „midőn fo
kép miveit dámáink és uraink olly gyógymód szerint kívánnak 
gyógyittatni,“ mellynek üdvösb hatását részint magok, részint má
sok által tapasztalak; „de mihez t. uram (a mint állítja) nem ért, 
mert érthetellen (esze szerint), mellyet fel nem foghat, mert meg- 
foghatlan“. (Igaz, egyik csak három, másik tiz lépésre is jól lát). 
De ezért nem kénytelen ön elve ellen gyógyítani, sőt az emberiség 
nevében kérem , orvosoljon okszerüleg inkább, „mint hogy sors
húzás szerint (a mint mondja) juthasson a szerencsehatárok édes 
reményei közé,“ és biztassa magát azon biztos édes reménnyel, 
hogy t. i. ha bizonyos időre egy betege sem leend, az elpártoltak— 
nak vissza kell térniük. — Szép lesz ekkor a diadal. Csak erősen 
viselje magát, ócsárolja addig is a homoeopathiát, kárhoztassa a 
homoeopathicusokat, menjen fel az országgyűlésre — önre várnak 
ott — hogy a homoeopathia temetésén mint érdemdús vitéz elő— 
vihesse a nagy keresztet.

A „divatot“ nem mindenben követik dámáink és uraink; ok 
nélkül bizonyosan nem követendik ott, hol az egészségről, életről 
van a kérdés; sőt merem állítani, a régi bevett szokás olly hatal
mas erejű, hogy ezt ujjal, noha jobbal, felcserélni mindenkor nagyobb 
erőnkbe kerül. (Ezt bizonyítják jelenleg political viszonyaink is). 
Hogy tehát a homoeopathia számtalan ellenkezés daczára is a világ 
minden részeiben naponkint észrevehetőleg terjed, ezt csak na
gyobb tökélyének lehet méltán tulajdonítani.

Hogy „semmi sincs több mint orvos“ igaz, de még a homoeo
pathia előtt is szinte közmondássá vált ezen állítás. Azon tehát fen 
nem akadhatni, hogy több, de legalább olvasni tudó, értelmes egyé
nek is gyógyítanak homoeopathice, midőn allopathice több tudatlan 
vén banyák tudós orvosokon is diadalmaskodnak (uram , ez tény).

„Nincs nagyobb alkalom a zsarolásra, a nyomasztó csalásra, 
mint a homoepathia, hol semmi sem adatik, s mégis kéretik“ etc. 
Csak durrogjon, pattogjon, menydörögjön ; tiszta lelkiisméretünk 
mellett illyesmi bennünket igen igen jól mulattat; és mindezekre 
csak annyit mondok, részemről ama percztöl, mellyben a homoeo
pathiát gyakorolni kezdém, mostanáig, egy fillért sem kívánok adott 
gyógyszereimért; ezt teszik tudtomra több collégáim is . .

Továbbá fonák elvűnek mondja a homoeopathiát t. ügyfelem, 
mert tévedéssel tömött elvei ezek:

1) „A homoeopathia a természetnek semmi gyógyerőt sem 
tulajdonit“. Olvasson ön többet Hahnemannból, látni fogja tévedé
sét. De álljon dato non concesso ezen hamis ráfogása; elegendő ok- 
e az egész gyógymódot Hahnemann e balvéleménye miatt konokul 
megvetni? miután nem ezen véleményen alapszik a homoeopathia, 
és miután e vélemény csak olly puszta theoria, mellynek az orvosi 
praxisra nézve épen semmi befolyása sincsen? Mit Ítélne ön egy 
éhség miatt halállal küzdő keresztyénről, ha ez készebb volna meg
halni, mint alamizsnát egy irgalmas zsidótól elfogadni, csak azért, 
mivel zsidótól jön ?

2) „Homoeopathia szerint kórokokat keresni a legnagyobb 
bohóság.“ Kereken tagadom. Szerintünk is (hogy felhozott pél
dáival éljek) más orvoslás intéztetik azon nyavalyatörés ellen, melly 
a belekben létező giliszták által okoztatik, mint melly megijedés- 
ből keletkezik. Ugyanez ér a többi előhozott eseteire nézve is.

Tudják ezt más, a bomoeopathiában avatottabb allopatha urak. 
Ön hallott valahol harangozni, de nem tudja hol. Más allopathák 
által t. i. szemünkre az hányatik, hogy a betegség belső okaiva
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(causa proxima morbi) mit sem gondolunk, mit (a mint ön is tud
ni fogja) számtalan kórokban nem is lehet tudni; azért mi illy or
vosi speculátiókba valóban nem bocsátkozunk. Mennyire bizony
talanok ezek, naponkint bizonyítják az allop. orvosi tanácskozá
sok (consilia medica), mellyekben, midőn például három s pedig 
tudós allopathák vesznek részt, nem egyszer történik, hogy mind a 
hárman külön véleményben vannak^a betegség iránt, úgy annyira, 
hogy egyedül a beteg szerencséjétől függ, midőn ennek és nem 
amannak tanácsát követvén, agyon nem sujtatik. Ez nem rágalom, 
ezt századok óta igazolja a szomorú tapasztalás. Gondoljon csak 
egy kissé vissza a cholera idejére, mennyiféle orvosság javasolta
tok akkor! midőn mi elvünk szerint prima vista szerencsésen 
gyógyitánk. — Az allop. consiliumokról szólván, eszembe jut a 
vak ember anecdotája, ki nagy bottal kezében jobbra balra ha
darászván, végre két előtte álló tárgy (beteg, betegség) egyikére 
ü t, — mellyikét üti agyon, az esettől függ.

3) „A homoeopathának csak hasonlóval szabad hasonlót gyó
gyítani. így például a pálinka egészséges embert lerészegit, követ
kezőleg részegnek adva ez elleni orvosság.“ Tegyen ön különbsé
get a hasonló (simile) és ugyanaz (aequale) közt. így az előhozott 
példájában a pálinkától lerészegittettet mi nem pálinkával orvosol
juk, hanem olly gyógyszerrel, melly midőn az egészséges által nagy 
adagban bevétetik, a részegséghez hasonló symptomákat hoz elő. 
Hlyen a többi közt az opium.

„Egy józan és okszerű allopatha sem fogja tagadni, hogy a 
„similia similibus curantur elv több nyavalyák orvoslására nézve 
áll, de nem állhat mint önálló gyógymód acontraria contrariis test
vére nélkül.“ (Nobile par fratrum , csak össze ne vesszenek) Jól 
tudom, hogy ön mint hiv követője az állopathiának, majd ezen, majd 
azon, majd maga sem tudja minő elv szerint gyógyít, de hála ezer
szer Hahnemannak, mi, elvéhez ragaszkodva, más elvre nem szoru
lunk. Ha van talán egy két ujoncz homoeopatha, ki, mint ügyfe
lem állítja, a fülgyuladás ellen belsőleg h. labdacsot, a fültövére 
pedig 12 nadályt rendel, ezt mint ujoncznak méltán meg lehet bo
csátani ; az allopathia maradványa még ez —  ab asvetis desve- 
scere durum est — de hiszem és remélem, ezek is lassankint el
hagyják régi rósz szokásukat, stricte hasonszenvileg gyógyitand- 
nak, mert higyék, nincs önöknek mitől rettegmök.

„Bajt bajjal kiván legyőzni a homoeopathia. Mi engemet illet, 
én a homoeopathának ebbeli segedelmét alásan megköszönöm, és 
előlegesen megkérem, hogy gutaütésben nagyobbal meg ne üttesser., 
a helyett hogy vizkórságómból kihúzzon, még több vízbe ne úsz
tasson, tüdőgyuladásomban még jobban fel ne gyújtson, vakságom
ban még jobban meg ne vakítson.“ Milly contradictio! Most retteg 
ön a homoeopathiától, ezelőtt ugyanazt semminek nevezé! Hacsak 
egy kevés logicája lenne, (engedelmet őszinteségemért) ezen tu
lajdon észrevételéből következtethetné, hogy a homoeopatha elve 
után csak kis adagot nyújthat betegének ; s mégis, mint jövő sorai
ban látni fogjuk „a homoeopathiát, mint egyetlen jó elvet csak azon 
feltétel alatt akarná elvállalni, ha itt nagy adagok használtatnának“. 
Önnek ezen akaratát követvén a homoeopatha, (hogy szavaival él
jek) a gutaütésben csakugyan agyonüttelne, vizkórságban a vízbe 
úsztatna, tüdőgyuladásban még jobban íelgyulasztana stb. Felfogja-e 
már ön elvünket; átlátja-e, hogy itt nem lehet mást, mint kis ada
got használni? Gondolkozzék csak egy kissé! Igaz, hogy „a sárba 
sülyedt fuvaroson“ mi homoeopathice nem segíthetnénk, de orvosi 
elvünket mi csak a gyógyításnál szoktuk követni, ön, a mint látom, 
allopathicus elvét mindenre alkalmazza; boldog és szerencsés! ki 
nemcsak a betegségekben, hanem az élet ezerféle viszonyaiban is 
„egy orvosi elv“ szerint tud segíteni!

4) „A homoeopaticus szerek adagairól s ezek csodálatos mű
ködéséről úgy vélekednek a nemorvosok, hogy például midőn az allo- 
palha hideglelés ellen a chinaport evőkanalonkint adja, a homoeo
patha ennek tiszta essentiáját, az úgynevezett chininumot használja, 
és akkor, midőn amaz sokkal ér czélt, emez ugyanazon mennyi
ségnek kivont legtisztább essentiájávál jut ahhoz.“ Uraim! kik igy 
gondolkodnak, valóban csalódnak. Isten ments bennünket! mi csak 
dilualt, higitott szert adunk betegeinknek, nohat  ügyfelem „csak 
azon esetre nevezhetné a homoeopathiát egyetlen jó elvnek, mely- 
Iyet a legnagyobb ostobaság, megátalkodott gonoszság volna ragad
va nem követni, ha itt azon mennyiségű orvosságnak concentrált 
essentiája adatnék, mellynek nagyobb mennyiségével az allopatha

élni szokott.“ Borzasztó gondolat, mellyet követni nyilvános gyil
kolás lenne. Igen uram! kiszámított gyilkolás. Mert elvünk ugy-e 
bár „similia similibus“? — Vegyünk fel tehát valamelly betegsé
gét p. o. tüdőgyuladást. Ha már itt elvünkhez képest T. ur fiatal 
esze szerint „azon m mnyiségű orvosságnak p. o. aconitumnak, con
centrált essentiáját adnék , mellynek nagyobb mennyiségével az al
lopatha élni szokott“ többnyire minden betegünknek lege arlis Ter- 
sanszkyanae meg kellene halnia, és ekkor csakugyan „meghalna az 
ember, és nem tudná miért“ ; meg kellene halnia számtalan bete
günknek, mert T. ur szerint a megégetett kezet nem lenne elég a 
tűz mellé tartani, vagy pálinkával megnedvesitett ronggyal, vagy 
vattával (melegítő szerek, de a tűzhöz képest igen csekély mérték
ben) beburkolni, hogy elvünk szerint meggyógyuljon, hanem directe 
a tüzbe tenni (nagy adag) hogy egészen megégjen. Jól felfogván 
elvünket, itt már az ész a consequenti kívánja a legkisebb adagot, 
ugyannyira, hogy T. ur szavait használván, valóban legnagyobb os
tobaság, megátalkodott gonoszság volna a homoeopathiát, mint úgy
szólván statarialiter ölő elvet, követni azon esetre, ha itt a gyógy
szerek nagy adagban, vagy a mi mindegy, concentrált essentiákban 
adatnának.

Sok hasztalan szószaporitás után t. ügyfelem" többek közt 
említi még: a) „hogy a homoeopathia megtiltására elegendő ok 
volna az , hogy itt vért ereszteni a legnagyobb hiba“ ; és mindezt 
azért, mert. T. ur elve, felfogása ellen van, vért nem ereszteni. 
Gyuladást, forrólázt stb. szerencsésen gyógyít a homoeopatha vér- 
eresztés nélkül, vércsillapitó szereivel; és valamint a tűz mellett 
lévő viz forrásának megszüntetésére elég a vizet eltenni a tüztől, a 
nélkül hogy annak egy része kiürittessék, úgy minden véreresz- 
tés nélkül lehet (experientia) a vért lecsillapítani illő szerekkel.— 
b) „Contraria contratiis elv szerint orvosol a homoeopatha, midőn 
a mérgezéseknél antidotuinokat használ.“ Mondám, első foglalatos
ságunk mindenkor: elhárítani a betegség okait, mert tudjuk mi is, 
hogy csak cessanle causa cessat effectus, és igy igen természetes, 
hogy a mérgezéseknél antidotumokat használunk.

Végre t. ügyfelem „alázatos kérelemmel járul az országgyű
lési t. ez. testületekhez az iránt, hogy mielőtt a h. tanszéknek meg
állapítására kegyhatárzat és engedelem adatnék, állják ki a szent 
igazság kisérkövét mindazok, mik papiroson elmecsavarólag hírek 
után (?) létesülnek“. Szándokunk az országgyűlésre csak a ho- 
moeopathiának törvényes állásáért folyamodni, tanszéket ö Felsége 
kegyelméből reményiünk. Bécsben illyen már állíttatott. Egyébiránt 
én T. ur helyzetében egész alázattal ispotályokért esedezném a 
homoeopathák részére , hol ők minden akadály nélkül elvök szerint 
gyógyíthatnának, ezeket naponkint szorgalmatosán látogatnám, ana- 
themát joggal szórandó a homoeopathiára, ha nem valósulnának 
mindazok , mik a papiroson léteznek. A hiv tapasztalás tapasztalati 
tárgyakban a legfőbb argumentum; az emberi észnek van határa, 
hol minden bölcsessége megsemmisül; ß kérdem, megvetheti-e a 
nyomorult az ég számtalan ajándékit csak azért, mivel ésszel azo
kat fel nem fogja? Tanuljon, tapasztaljon ön, és valamint a vak, 
kinek orvosa most ránlá le szemhályogát, örömében feljajdul: úgy, 
ha az emberiség sorsa igazán szivén fekszik önnek, örülni fog, lát
ván a gyógyszerek uj világát, mellyet nem sejditett, ésszel fel nem 
fogott. Ennyit most; hasonló tárgyban remélem nem sokára többet 
olvashat a Jelenkor melléklapjaiban. Adieu.

Argenti Döme.

l l  ildner ianár és a magyar alkotmány.
(Folytatás.')

„Sokkal több óhajtások gerjednek bennem az alsó táblára 
nézve, melly ugyan csak illetlenül neveztetik statustáblájának, mert 
hiszen a főrendek táblájában is statusok ülnek. Itt mindenek előtt 
az utasítási ügy (das Instructions-Wesen) teljesen megvetendőnek 
jelen meg. Ez ellenkezik a) az országgyűlés egész eszméjével b) 
az alsó tábla követekre a legnagyobb részbeni megszorításának 
egész czéljával, *) és véleményem szerint c) az 179 V2 : 12 vilá
gos rendeletével, minél ugyan nincs szándékom, azt aggodalmasnak 
tartani, hogy a követnek sérelmek veleadatnak (mitgegeben wer-

*) Dem ganzen Zweke der grössltheiligen (!) Beschränkung der untern
Tafel aut Deputirte. Tessék ebből akárkinek józan értelmet kihozni.
Az oskolában megvesszőzik a fiút, ha illy constructiót ir.
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den), vag}' hogy neki elküldetése idején e vagy amaz óhajtás vele- 
adatik (mitgegeben w ird), hanem csak az, hogy a követ minden 
királyi előadások s az országgyűlés minden más tagjának öncsi- 
nálta törvényjavaslata felöl küldöttjei által vezetgettetik (gegängelt 
w ird ), folytonos levelezésben, folytonos tudósításban, a részletes 
utasítások folytonos vételében létezik, ö tehát csak a gyűlések ha
tározatainak utóhangja! A diéta azért gyűl össze, hogy az ország 
java felett tanácskozzék és végzéseket hozzon; itt egyik individuum 
a másikat világítsa fel, oktassa az ország viszonyai felöl stb. Milly 
távolra vezet ezen utasítási ügy e fényes czéltól, milly könnyen ma
gyarázható belőle, miért marad a dolog mindig és mindig csak 
önző igyekezeteknél (bei egoistischen Tendenzen), miért kelet
kezhettek eddig olly kevés nagyszerű eszmék, mellvek az egész 
többi Európában már a gyakorlati életbe mentek s a törvényekbe 
mehettek át. A követnek t. 1. nem szabad úgy szavazni, mikép 
arról az egész testület felvilágosításai általi benső meggyőződése 
szerint Isten és a világ előtt felelhetne; nem, neki ahhoz kell magát 
tartani, mit a közgyűlés az ő, minden esetre hiányos (?) tudósítá
sára — mert ki tudna minden aprólékos adatokat összefoglalni, 
mellvek elmondattak s a meggyőződésre mély benyomást tettek! —  
a nélkül hogy mindazon százak eleven szavát hallotta volna, kik a 
diétán mellette s ellene szólották, a nélkül hogy localitása előítéletein, 
helybeli önzése igyekezetein fölül emelkedhetnék, végzett s neki 
kimondani meghagyott; a közgyűlés, mondom, mellynek qualifica- 
tiója, sokkal legnagyobb majoritásához képest, ollyképen van ala
kítva, hogy róla épen semmi nagyszerű fölemelkedést, semmi le
mondást önző igyekezeteiről, semmi akaratot, ön haszna félretéte- 
lével az egész országnak használni, fel nem tehetni, mellytől tehát a 
képességet meg kell tagadni, hogy olly mélyen fekvő, olly alapos 
tudást igénylő eszmék felett, millyenek az országgyűlésen tárgyal
tatnak, méltó végzést hozzon. Hiszen ott a műveletlen sokaság ural
kodik, s ez álljon a követ f ö l ö t t ,  ki bizonyosan a megyének egyik 
legalkalmatosbja, ki még azonfelül a diétán olly sok szónok által a 
legjobban értesittetik. *) Ez hatalmaskodjék az ő eleven meggyő
ződésén, sőt ölje meg azt, tegye őt géppé, szócsővé, melly által 
csak a megye műveletlen tömege hangzik a diéta teremébe? Igen, 
ez az eszközöknek olly visszássága, mellytől az ép ész visszabor
zad , és melly fölött minden igazságbarátnak boszura kell fakadnia 
(ergrimmen muss), ki itt részletesen tudja, mit foglal mind magá
ban ezen utasitás-ügv, s mi közt a veszedelmes behatás a követek 
Janusképeire, kiknél soha sem tudni, meggyőződésöket fejezik-e ki 
vagy megyéjük véleményét, nem a legkisebb ! Milly egészen más
kép van ez Angliában, sőt minden fontosabb alkotmányos országok
ban, hol minden követ méltóságán alulinak tartaná, hogy magát illy 
utasítások által megköttesse, de hol e balfogás elő sem kerülhet, 
mert a választóknak csak a választástényre szabad összegyűlniük s a 
követre egyéb semmi befolyást nem gyakorolnak.**) Hány alkot
mányos országban tétetik le olly tartalmú helyes eskü (trefflicher 
Eid), semmi tekintettel tulajdon vagy akárkinek magányérdekeire s 
egyedül a közösre pillantásával szavazni. Illyesmi (so was) okos, 
vezet a magasztos czélhoz, mozdítja elő az ország fényét s hatalmát, 
mig az olly képességdús (anlagenreich) Magyarország, melly ra
gyogón előlállhatna, annyira hátra van! A városi követeknél ez 
utasitási-ügynek még más kára is van, mert csak ezen utasítások 
által gondolható, hogy a vármegyék szemökre hányják, mikép csak 
a választott polgárságot képviselik, nem a városokat, tehát nem a 
műipart és a kereskedést; mert ha utasítások nélkül állnának ott, 
ha az országgyűlés alatt a választott polgárságokkal épen semmi 
összefüggésben nem volnának , azon helyzetben léteznének, hogy 
általános hivatásukra, az egész országért munkálódni, többet s 
alaposabban támaszkodhatnának, mint a megyék, mellyek követei 
bizony csak kerületérdekeket védenek és csak alattomosan (ver
stohlen) , sokszor utasításaik több vagy kevesebb fortélyos vagy 
bátor félretételével, foghatnak ahhoz , mi az országnak használ, de

*) De hogyan érfesittethetik olly követek által. kik szintolly tudatlan és 
önző küldők által megkötvék, mint ő maga ?

**) AJó tanár ur ismét megfelejtkezik a választások alkalmával az igénye
sük által tartatni szokott beszédekről, vagy tulaidonképen hitvallás
ról, mellynek megegyezőnek kell lenni a választók többségének néze
teivel , ha a candidalus czélját elérni akarja. Ez azután tulajdonkepen 
a követ utasítása, mellének szoros megtartása lelett őrködik a mindig 
éber sajtó , s aligha többet nem koczkázlat a hütelen követ Angliában 
mint nálunk.

küldőik sokaságának kellemetlen; * ) tudnék példákat felhozni, de 
exempla sunt odiosa! **) (106 I.)

b) Valamint ez a diétának ésszerű czéljával (eszméjével) 
ellenkezik , úgy ellenkezik szinte a czéllal, melly a vármegyei kö
vetek behozásával (Einführung) az országgyűlés előtt lebegett. 
Az 1494: 26 szerint az egész nemesség (Rilterstand) volt az or
szággyűlésre meghivatandó. E harmadik rendnek természetesen 
nagyobb tömege következtében a legaprólékosabb érdekei (klein
lichsten Interessen) voltak, azok következtében ez volt a minden 
előmenetnek és minden rendszabályoknak, mellyek az ország javára 
valónak létrehozatandók (gemacht werden sollten) , a magát legin
kább ellenszegülő rész.***) Ekkor az országgyűlés a status javával 
jobban megegyezőnek találta, a harmadik rendet már többé nem 
személyesen megjelenni hagyni, mi az 1608: 1. czikkből kiviláglik, 
hol az a harmadik rendnek neveztetik ugyan e l , de csak még de 
nuntiis comitatuum van szó. Ez idő óta keletkeztek is (datiren 
sich) jobb idők Magyarországnak. Az utasítási ügygyei azonban 
most épen annyi, mint ha ezen egész harmadik rend ismét szemé
lyesen ülne az országgyűlésen (!) ( a u f  dem Reichstage süsse) 
mert az ő, minden gyűléseiben csinált végzéseik az utasítások czél- 
ja szerint az alsó táblában eldöntők (entscheidend) legyenek; *4) 
tehát ismét minden csekélyes tekintet, minden személyes érdek, 
minden helybeli viszony az országgyűlésre hozva,- s ezáltal, ha szo
rosan az utasításokhoz tartatik, az ország felemelkedése szintúgy 
lehetetlen, valamint 300 évek előtt volt lebilincsezve; ha pedig az 
utasítások megszegetnek, talán még épen ollyanok által, kik elég 
gyengék voltak (die Schwäche hatten) pontos megtartásukra esküt 
letenni, s meggyőződésöket azáltal épen a legesztelenebb rabszol
gaságba kárhoztaták (absurdeste Sclaverei verdammten), akkor olly 
erkölcsromlottság a következése, melly borzasztó eredményeiben 
mérhellen. (!) De ezen utasítási ügy az 1 8 9 % : 12 szavai ellen 
való. Ott a király a törvényhozó hatalmat az ország rendéivel nem 
mint ollyanokkal osztja, hanem a törvényes módon országgyűlésre 
összegyűlt országrendekkel, s a diétán kívül nem gyakoroltathatik. 
Ezzel a koronázási hitlevél is megegyez. Igaz ugyan, hogy a me- 

1 gyei gyűlések többségét képező nemesség az ország rendei s karai 
közé való; de hiszen e megyei gyűlések nem jelennek meg a diétán 
(non confluunt legitime ad conntia) tehát nincs is joguk közremun
kálni a törvényhozásban ; e j og  e g y e d ü l  a k ö v e t e k e n  nyug
szik , mert ezek status, mivel az egész gyűlés nevében jönnek , azt 
képviselik (vorstellen); ők azonban az országgyűlésre is jönnek,

1 (confluunt ad comilia) s pedig úgy, mint a törvény megkívánja 
(legitime), mert gyűlésnek magának már nem szabad többé meg
jelennie s országgyüléseni részvétét a követekre átruháznia kel l ,  
ha nem akar egészen elmellőztetni s meghallgattatlan maradni. Ha 
pedig másképem lehetetlenségnél, a törvényhozásom részvétét el
vesztenie, együttszavazási jogát a követekre ruháznia kell, már 
nem fekhetik többé hatalmában a követet utasításhoz kötnie. *5)  
Hiszen akkor az utasítások következtében a törvényhozójog egyút
tal minden gyűlésekkel is közös lesz, mint ollyan statusoké, mellyek

*) E hízelgő leírás ellenében mikép magyarázza meg nekünk a (udós ta
nár azon tényt, hogy épen azon táblánál, melhnel „a teljesen megve
tendő utasítási ügy" uralkodik , újabb időkben a legüdvösb , minden 
„önző igyekezetektől, helybeli magányerdektől" ment, csak az egész 
ország boldagságát czélzott törvények indítványoztattak, a legmele
gebben pártoltaltak, s még ollyan közhasznú „nagyszerű eszmék“ is, 
mellyek törvénnyé nem válhattak, ott többséget nyertek? hogy tovább 
épen azon követek, kik illy közhasznú, nagyszerű javaslatokat teltek s 
pártoltak . küldőik által a legnagyobb lelkesedéssel fogadtattak s köz- 
hálával jutalmaztattak azon tömegtől, melly „helybeli önzése igyeke
zetein fölülemelkedni nem tud , mellyről semmi akaratot, önhaszna 
félretételével az egész országnak használni, fel nem tehetni?“ Ez te
hát világos ellenmondás a számos (érnek s a lelölök hozott osztrák
tanári ítélet közt Talán nem szerénytelen a kívánat, hogy miután 
a magyar országgyűlés már olly kecsegte ő színekkel lesietett a né
met közönség előtt , legalább illy szembeszökő ellenmondások oldas
sanak meg a nagy képíró által.

**) Jól vigyázzon W. u r , hogy e példák előadása ne Eöveteitessék tőle 
olly heh ült, hol aztán holmi chinai párduczokkal alig ha véget érend. 

***) Alázatosan köszönjük!
Illy galimathiast ir a 19. Századba egy professor nemzeti ügy körül!

* s) M uss sie aber bei sonstiger Unmöglichkeit, ihren Antheil ander 
Gesetzgebung zu verlieren , (?i ihr Recht mitzustimmen auf die De
putaten übeitragen, so kann es nicht mehr in ihrer Befugmss liegen, 
den Depulirten an Instructionen zu binden. (110. l.j Irl-e már vala
ha magyar ember illy képienséget!
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a diétára nem gyűlnek össze törvényesen (qui n o n  confluunt ad 
Comitia), mi egyenesen e törvényczikk szavai ellen való. Még 
több! hiszen a czikk v i l á g o s a n  mondja: rn e c  extra comitia 
exerceri posse.“ Ha a törvényhozójog nem gyakoroltathatni a dié
tán kivül, úgy a megyei gyűlésekben sem gyakoroltathatik; ezek
nek tehát szinte nem lehet szabad szavazattal az országgyűléshez 
járulni, következőleg azt a követnek sem beküldeni ahhoztartás vé
gett, azaz, nincs joguk, utasításokat adni, azért joguk sincs, a kö
vettől előbb, mint sem szavaz, tudósításokat követelni, őt majd még 
a gyűlés végzésére várakoztatni! Vajha ezen a közönséges észben 
és Magyarország positiv törvényeiben, s Európa minden alkotmá
nyos nemzetei gyakorlatában fekvő tétel, hogy minden illyféle uta
sítások erőnélküliek (null und nichtig), s hogy a követnek csak leg
bensőbb meggyőződése, a neki mindenek tárgyaltatása által jutott 
felvilágosítások, az ország javárai tekintettel, azért minden egyéni s 
helybeli igyekezetek félretételével, kell szavazatát adnia, általános 
elismerésre találna; vajha mindenki méltóságán alulinak, az ország 
boldogsága elárulásának CD tekintené, hogy meggyőződését illy 
utasítások által lebékóztassa (knechten lassen); akkor majd köny- 
nyebb leend a segítség ; a szilárd jellemű férfi (Mann von Charak
ter) élő meggyőződésével lépend elő, nem fog a gyűlésekkel ka- 
ezérkodni (koketiren); majd kikelend akkor a nagyszerű, s az ország 
virágzása felcsiráz#nd, mint a legszebb virág! Ha ellenben a mostani, 
az alkotmány szavaival és szellemével ellenkező gyakorlat az utasítá
sokkal tovább folytattatik, ha minden megye törvényjavaslatokra lé
pend, azokat az utasításokba befonandja, a többi 51 megye javas
latait elfogadandja, megvizsgálandja, felölök szavazand, utasításokat 
adand, úgy annyira jutand, mig minden jó törvény lehetlenség leend 
vagy legalább évszázad muland e l , mig valamelly többség nehány 
§§on túl jövendett! *) Gondolja csak kiki magát jó következetesen 
(recht consequent) az utasítási ügybe, s csakhamar azon absurdu- 
mon álland, hogy eszmedus törvényhozás a mostani állapotban sok
kal kevesebben kaphat létre, mint volt az eset, midőn még az egész 
harmadik rendnek volt szabad megjelenni, mert ez legalább azon 
elsőbbséggel bírt, (hatte das voraus), hogy mindenkinek eleven sza
vát, kik az országért beszéltek, hallhatta s abból magának meggyő
ződést képezhetett; de ez most lehetetlen, s mégis a megyei karok 
minden tagjai (vagy legalább többsége) a törvényhozás rendsza
bályaihoz most úgy szavazzanak, mint hajdan az országgyűlésen. 
De mennyire növekedett azóta e harmadik rend, mennyire nőtt 
épen ezen szaporodása s az ipar- és kereskedésbeni hátramaradás 
miatt szegénysége, milly magasra emelkedett tehát a veszély mind
azokra nézve, kik a status iránt jól gondolkoznak, miután hiszen 
rövid idő múlva alig lehet már biztos az ember, valljon e tömeg 
nem kisérlendi e igen szépen a communismust! (112 .1 .)

Az utasítási ügytől már befolyásának nagy része volna elvéve, 
ha a k ö v e t n e k  s e m m i  v i s s z a h í v á s a  nem e n g e d t e t 
n é k  meg az o r s z á g g y ű l é s  f o l y t a  a l a t t ;  második hiány, 
melly a követet minden önállástól megfosztja, őt küldői rabszolgájává 
teszi, meggyőződését gátolja s meggyilkolja, minthogy minden szem
pillanatban félnie kell, hogy megyéje iránt engedelmetlen s a visz- 
szahivásra megérett leend. Hol létezik Angliában, hol más alkotmá
nyos országban illy balfogás ? Valamint maga az utasítási ügy egé
szen törvénytelen, úgy természetesen ezen visszahívási gyakorlat is, 
mert csak eszköz, hogy az utasítások végrehajtása erőteljesebben 
követeltessék. Azonban itt még más indokok is találtathatok, rnely- 
lyek azt teljesen megvetendőnek ábrázolják. A törvényhozás t. i. 
csak a diétán t ö r v é n y e s e n  összegyűlt rendeket illeti részben 
(statibusetordinibus l e g i t i m e  ad comitia confluentibus). Legiti
me azonban magok a megyei gyűlések nem jelennek meg, mert csak 
hövetjöknek szabad a diétához jönni, de ennek sem szabad, kivévén 
ha a megyei gyűlés a királytól arra felhivatik ; még csak a királytól 
a gyűlésnél követelt (abgeforderter) küldött tartozik tehát a status 
legitime conílentes közé. Ebből önkint foly, hogy minden követ, ki 
az országgyűlés folyamata alatt a gyűlés által választatik és külde
tik, hogy valamelly előbb már küldöttet pótoljon, már nem lehet le-

*) Bis eine Mehrzahl über einige §§ hinausgekommen sein wird!

gitime confluens status*), mert ő Felsége felszólítása már lelje— 
jesítve, tehát hatásnélküli lön, tehát további felszólítás a tróntól 
nem létezik; a tróntól felszólítás nélkül küldött követ pedig nem 
legitime ad comitia confluens, tehát az elnök által v i s s z a u t a s í t -  
t a t h a t i k ,  mikint az szinte minden más alkotmányos országokban 
történik is, hol mindig az uj választásnak ismét a trón által kell ki- 
hirdettetnie, különben érvénytelen. **) Ha pedig a megyei gyűlések
nek nem szabad uj követet a király felszólítása nélkül küldeni, úgy 
az először köldöttnek megmaradása (Permanenz) úgy is tenyéren 
fekszik, ***) E tétel azonban még épen onnan is fejlődik, hogy a 
törvényhozás a statibus ad comitia legitime cogfluentibus kö z ö s ;  
mert az először küldött követek a status legitime ad comitia con- 
fluenteshez tartoznak; nekik tehát a törvényhozás szinte közös, az
az, van nekik most jus quaesitumok a törvény szerint, azt az or
szággyűlés alatt gyakorolhatni, ennek számára tulajdonképen reá- 
jók ruházva, de vissza nem vétethetik. A meghatalmazás szabá
lyairól itt szó nem lehet, mert a megyei gyűléseknek egyet válasz- 
taniok kel l ,  neki tehát a jogot átadniok ke l l ,  minthogy magoknak 
megjelenniök nem  s z a b a d ;  minthogy tovább a király őket fel
szólítja, hogy egyet küldjenek az egész diéta folytára, ők tehát ha 
teszik, annak megígérik, hogy réa az egész idő alatt az ügyet bi- 
zandják. Ha e törvénynek világos szavaibóli következtetés felett 
szigorúan őrködve s e szerint a követ illően védelmezve volna, ha 
a megyei gyűléseknek nem volna megengedve a királynak újabb 
rendelése nélkül más választást hirdetni, úgy a követek nagyobb 
önállásáról, annak megszüntetéséről, hogy puszta szócső legyen, 
már szilárdabban és tártósabban gondoskodva, s tehát magasztos 
eszmék kivitele könnyítve volna. *4) (112. 1.)

E mellett azonban mindig egy másik baj maradna, t. i. hogy 
az idő, melly alatt a választott a törvényhozáson részt vegyen, fe
lette rövid, t. i. legfőlebb egy diétára, mig minden alkotmányos 
országban a választás hosszab időre történik, különösen Angliában 
hét esztendőre, s pedig a legjobb sikkerrel, mint a tapasztalás ra
gyogóan mutatja, a nélkül hogy a kormánynak valaha komoly ter
mészetű megzavarodások készittetnének, mert a parlament feloszla
tása jogával bir. E rendszabály a legszilárdabb alapokon is nyug
szik. Egy részről több függetlenséget ad a követnek; hoszu ideig 
nem kell arra gondolnia, valljon fog-e ismét választatni, s tehát 
inkább beszél meggyőződése, mint küldőji óhajtása szerint, e miatt 
könnyebben emelkedik a közjóiléthez, felül tehát küdőinek önző, 
ködben fekvő érdekein. Más részről pedig ezáltal alkalma van a 
követnek, a status közönséges viszonyaiban derekasan körültekin
tem, a törvényhozói tapintatot magának tulajdonilni, mindenfelől 
tanulni s a tanultat ismét illő helyen alkalmazni, szóval, bölcs, mér
sékelt, talpraesett férfiúvá lenni, miilyeneket az angol alsóházban 
olly nagy számban csodálni minden okunk van. Milly egészen más
kép van a dolog ott, hol majd minden uj országgyűléshez uj követ 
jön, hol tehát a törvényhozásbai beleszólás joga olly sokszor má
sokra megy által, ha meg kell is vallanom, hogy ügyesebb fők 
(gewandtere Köpfe) igen hosszú ideig, néha öregségökig magokat 
fentartani annyira értik, hogy mindig ismét megválasztattak ; igen 
sok illyeseket mutatának nekem. *5)  De, milly hatalmasan tolako
dik az ifjúság utána, milly tárva neki a mező tolongásra, milly 
hamar jutand oda, minden becsületes embert rövid idő múlva gya
nússá tenni, a haza körüli fáradozásaira háladatlanságot szórni, s 
őt félretolni azon oltártól, hol ő annyi áldozatot hozott! E tolako
dásnak elejét kellene venni, mig idő van még reá, és mindnyájan, 
kik oz ország jóllétét komolyan szándékozzák, közmunkáljanak e 
bajnak erőteljes orvoslásán; csak gazdag áldás eredhetne belőle az 
országra. (113. 1.)

( Folytatása következik.')

*) így tehát ha valamelly megyének egyik követe meghal, a másik pedig 
más akadályok miatt nem jelenhet meg, a megye az egész diéta alatt 
nem lesz képviselve.

**) Magyarország muntcipalís szerkezete itt a tanár urnák nem jutott 
eszébe.

***) Liegt anf flacher Hand ; rectius: auf flachem Kopfe.
*4) Illyésekre lehet-e komolyan válaszolni?
*s) Man wies mir auf(?) Viele dieser Art.

Poz s onyban .
Alapítá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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3 1 .  s z á m .  Ha todik  esz tendei  folyamat  1843. Á p r i l i s  2 0 .

Éljetek ezekek! éljetek szegény 
kézm űvesek!

íme Kossuth Lajos ur is mutatja, mintha né
mi Kis figyelmet követelne részletekre ; 
vigyázva higyetek !

„Evertere domus totas oplanlibus ipsis
Dii faciles .

Juvenalis sat. IO. v. 7.

Em beri, keresztényi és statuspolgári kötelességeim  érzete , a 

valódi haladás, az erkölcsös m ivelődés óhajtása, különösen pedig a 
szegényebb polgári sokaság emberi m éltóságának tisztelete ösztön
zött „Figyelm eztetés a czéhekre“ terjedelm es értekezésem  Írására, 
mellyet a Hírnök t. szerkesztősége a m. é. Századunkban 93 — 

lOOkig kiadni sz ív esk ed ett, miért is ezennel mind m agam , mind 

azon sok száz ezernyi szeg én y , de becsületes polgárok nevében, 
kiknek polgári á llá sa , m iv e lé se , b ecsü le te , sőt élete érdekében  

szólottám, legbuzgóbb köszönetem et lefizetni szoros kötelességem 
nek ism erem , kérvén egyszersm ind , legyen szives e jelen C2ikke- 
met is mint amannak szükséges folytatását felvenni.*")

Ha a sok üres szót a napi tapasztalással összevetjük, alig tud
hatjuk, hányadán vagyunk? és nem csudálbatnók, ha valaki a my- 
stificatio, vagy magyarán szólva a bolonditás korszakát vélné nap
jainkban létezni. Ugyanis mit hallunk szüntelen? „Törvény!11 s 
ime mindenfelé törvénytelenség! „Igazság!“ s ime, más igazainak 
elorzása, megtámadása, ősi jogainak letapodása. „Szeretet!“ s ime 
mindenütt gyülölség, az egyik felekezet rettegése, a másik ok nél
küli epesztése, a népek elkeseredése. „Haladás!“ és ime az erényt, 
a polgári szabadságot tekintve, tagadhatlan hátramaradás, sőt visz- 
szainászás; mert mig a lOik és 11-ik századokban Europa pogány 
népei a felfeszitetettnek győzedelmes zászlója alá sereglettek, s 
ama gyűlölt latánkodás segedelmével rabszolgákból miveit és sza
bad polgárok, tudatlanokból tanultak lenni kezdettek: most a ke
resztényekből több Ízben pogányok kerekednek, a szabad polgárok 
gyárrendszerei tettleges rabszolgaságra füzetnek, a tanultak helyett 
pedig a felületesek özöne szaporodik annyira, hogy inneniül nem 
lesz ritkaság még Lycurgus és Solon helyein is ollyanokat találni, 
kik latáni nemtudásuk miatt a magyar jog első kutforrásait meg 
sem közelíthetik és azt sem gyaníthatják, micsoda fán teremhet a 
lelkes magyar nép szellemével megegyező törvény. Azért is a 
megriadó tárogatóra, vagy akarják vagy nem , kénytelenek tánczot 
járni. Mintha bizony tehetnénk arról, hogy kétezer évekkel ezelőtt 
nem éltünk. „Népnevelés!“ és ime néprontás! „Hazafiuság!“ s ime 
párloskodás, a pattanásig kifeszitett idegek rángatása, a szükségte
lenül felizgatott kedélyek kérgesítése, mintha szeretettel, okos en
gedékenységgel, bölcs várakozással nem lehetne többre menni, töb
bet reményiem; mintha a tőlünk különbözőknek, a nálunk alantabb 
álló szegényeknek milliói tehetnének arról, hogy ők is emberek s 
érzik emberi méltóságukat. „Ipar!“ s ime a szegény sokaság föld
jének, kenyérkeresetének elvétele. „Iparegyesület!“ s ime az ipar- 
űzők legbecsületesebb társulatainak irgalmatlan eltörlése, mintha 
nem volna könnyebb a kész jót idővel reáragadott salakjából ki
tisztítani, mint helyette a még ki sem gondolt jobbat állítani.

*) Sőt inkább nekünk van teljes okunk a köszönetre a t. szerző ur i]]y 
gyakorlati s kimerítő czikkeiért. \  sierk.

Ezeknek és több más illyeseknek komoly megfontolása, úgy 
vélem nem gúnyra méltó bibelődés; ezek ellenében a népmivelhetés 
és boTdogithatás eddig igazán figyelembe sem vett sőt megvetett 
kulcsának, tervének ajánlása, gondolom, szent kötelessége az ezek
ről is gondolkodó jó polgárnak ; sőt meg vagyok győződve, ha vala
ki bár az ellenkezőt tartva — jól van, ez is szükséges — szólalna 
fel az illyesekben, idejét haszontalanul „hirlapfirkászokkali csaté- 
patézásra“ épen nem vesztegetné. Annyival kevésbé, mivel, mint 
mondatik a Pesti Hírlap 229ik számában „még az olly avatatlan 
kezek közt levő lapban is, minő például a Nemzeti Újság , (Q nem 
egyszer tűnnek fel teljes figyelmet érdemlő dolgozatok, mellyek a 
napi kérdések tisztábahozatalát dicséretesen elősegítik.“ Annyival 
kevésbé, mivel „tapasztaljuk, hogy a melly kérdéseket a sajtó elő 
nem készített, azok elő nem készítésének nyomai a törvényhatósá
gok országgyűlési utasításaiban is észrevehetők.“ Azaz: a gondol
kodó, tanuló, életet ismerő „zugprokátorságnak“ kell előbb a kész jót 
kitálalni, mert különben a „potencirozotl intelligentiák“ bébukkot 
sem tudnak hozzá szólani, vagy ha szólnak, nincs benne köszönet, 
mert csak azután lehet a becsületes dolgozatot gúnyokkal, csúfok
kal marczangolni, csak azután lehet belőle a jó gondolatot kilopni 
és sajátkint árulni. Mert a zugprókátorság közbeszólása nélkül 
még a hozott törvényekre is — késő bánat, szegény gondolat — 
megvakarjuk fejeinket, mikor a kétségbeesett koldusok millióit 
szaporodni s Anglia pauperismusát közöttünk is honosulni tapasz
taljuk.

Minthogy „Figyelmeztetés a czéhekre“ czikkem legérthetőbb 
válaszát, a megyéknek „a czéheket el kell törülni“ nyakrafőre tett 
határozatában láthatom, mert t. Szepes megyét kivéve, melly a 
Hírnök f. e. 16. sz. szerint, „a czéhek szabályoztassanak , de el 
ne törültessenek“-et rendelte, még a conservativeknek tekintett me
gyék is — a Cato „Carthaginem esse delendain“-ját P. H. 229. 
sz. parancsolják. Ezért a f. e. „Kis Futár 4. sz. szerint én is 
vélvén, hogy „főképen nagy jótét volna, ha a szegényeket és tu
datlanokat meg lehetne menteni azon tőröktől, mellyekkel őket 
most a hitetlenség—  hozzá adhatjuk: a máséból, különösen a sze
gények verejtékéből ingyen gazdagulni vágyás — ezer alakban 
körülfonja!“ ez okból, mondom, épen gondolkodtam húsvéti dol
gaim elmúlta után „Iparegyesület és a czéhek“ czim alatt egy kis 
értekezést irni, mellyben legderekabb kézműveseinket figyelmez
tetni szándékoltam azon határra és szempontra, mellyen kívül alig 
lehet reájok üdvös a magában tiszteletre méltó Iparegyesület.

Mert ha — mitől Isten őrizzen, még egyszer mondom, Isten 
őrizzen! — a honunkban mindenütt sürgő, a legüdvösebb társula
tokat maszlagositó illuminatusok vagy St-Simonisták stb küldöttjei 
találnának az Iparegyesület tagjai közé is befurakozni, akkor ugyan, 
minthogy a konkoly könnyebben tenyészik, hamar nadrágnélküli 
Csansculotte) irányt vehetne az egész, müipari törekvést, vetélke
dést, méltán)Iást ébreszteni vágyó, magában igen tisztes egyesület; 
—  akkor ugyan „timeo Danaos et dona ferentes“ , kötve higyjünk a 
komának; akkor ugyan az arany, ezüst ‘és bronz emlékpénzek, a 
dicsérő oklevelek stb. a haza egyik legtisztesb tagjaira, a legjele
sebb kézművesekre, iparüzőkre, csupa száraz korty, fapénz és bo- 
londitó füst lennének; s akkor ugyan derék mesterembereink, ipar-
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űzőink rettenetesen megadhatnák a kis csecsebecse árát 1) azáltal, 
hogy majd csak a fenemlitett szellemhez szegődött nyomornak di
csértetnének hegyen völgvön, csak ők kaphatnának a tolakodó aján
lások által munkát, a többi ezerszer értelmesb- és becsületesbek 
pedig éhen halhatnának; 2) azáltal, hogy ha előbb utóbb — ré
mülök a gondolattól — a gonosz fa gonosz gyümölcsét megterem
hetné, akkor ugyan azt mondom: mig magok között magokhoz 
hasonló érdemes mester- és polgártársaikból választhatnak be
csületes czéhmeslereket, atyamestereket stb: hívatlanul magokat 
feltoló , őket hátuk mögött lenéző , kinevető , sujtogató, fő- és al- 
czéhmesterek bilincseibe magokat ne verjék, s mig saját keb
lükből választott dologhozérlö „munkalátók“ állal vizsgáltathatják 
készítményeiket, addig ugyan idegen emberek által munkáikat 
fitymáltatni ne engedjék.

Ments isten , hogy a mostani Iparegyesület érdemteljes tag
jainak valamelyikéről igy gondolkodjam, de idején kell a themának 
nemcsak magát ajánló kellemetes, aranyfüsttel is kiékesitett oldalát, 
hanem a színfalak mögé rejtett, a csalitban lappangható viperáját 
is megtekinteni.

Érdekében áll az izgató pártnak, hogy a hol valami nagy
szerű vagy csillámló terveztetik, m. p. o. az Iparegyesület, ott 
magát közbefurja és szájaskodásával azon hiszemet vívja ki, mintha 
nála nélkül semmi jó fel nem állhatna, és ha ő nem volna, a világ 
bizonyosan összeomlanák*). Érdekében áll, hogy miután valamelly 
országban a hatóságok, különösen, a mi legveszedelmesebb, a jegy
zői hivatalok, a tudósok, a nevelők és a fiatalság körül már tűrhető 
számú hívei vannak, érdekében áll mondom, hogy különösen a 
kézmüvesi osztálynál legyenek lekenyerezettjei; mert ezek nél
kül lehetetlen boldogulniok, lehetetlen a fenálló társasági viszonyo
kat ellenkező mirigyes társulatokkal felváltaniok és a legfőbb egy
házi s világi hatalmat, mellyhez becsületes utón nem juthatnak, 
melly után pedig legjobban ádáznak, kezeikbe keriteniök, pedig 
ez az, a miért viaskodnak**) és qui vult finem, debet velle 
media.

Mikor épen ez és más ide tartozó gondolatokkal foglalatoskod
nám, azon tűnődvén, hogyan lehetne idején, korán, egy részről a 
mélyen tisztelt iparegyesületet a korunkban mindenütt dolgozó poli
tikai illuminatismus maszlagától megóvni, más részről derék kéz
műveseinket a megkábitás kelepczéjétől megmenteni ? — mi pedig, 
úgy vélem, nem megvetendő kis kérdés körülményeinkben — épen 
akkor kerül kezembe a Pesti Hírlap 229. száma, mellyben is a 
vezérczikk ez: „Némi journalisták s a czéhek.“

Miután a Pesti Hírlap“ lOlik sz. „Czéhrendszer és iparsza
badság“ czimü vezérczikkben t. t. Pulszky Ferencz ur különösen 
a magyarországi czéheket irgalmatlanul ostorozta volna, mondva: 

„Magyarországban a czéhrendszer semmiképen fel nem ele- 
venittethetik.“

„A czéheknek alkotmányunk mellett mindig csak rósz követ
kezményei fognak bennünket nyomni, mig a nemesi szabaditékok s 
alkotmányunk szelleme“ — oh te boldogtalanul elcsavart szellem! hát 
te a szegény nemtelen polgárok millióinak baromi lealacsonitását

*) Wo eine grosse , herrliche Begebenheit vorgeht, da muss gemuth- 
masst w erden, dass sie durch uns geshehe.“ Ezt a teczkét adta 
Weishaupt Ádám, az akasztófák czimere, a maga híveinek. Jarke 
vermischte Schriften 2. Th. 278. 1.

**) „Der Illuminatismus“ —  értsük meg magyarul, felvilágosodás , hala
dás“ , ugy-e szép szavak? — „ist der Versush ein Gebäude aufzu
richten , welches im Gegensätze gegen die bestehende gesellschaft
liche Ordnung, einen neuen Staat und eine neue (antichristliche) 
Kirche in sich beschliesen sollte. Geistliche und weltliche Gewalt in 
dieser neuen, die ganze Welt umfassenden Gesellschaft, sollte sich in 
den Händen der Ordensobern vereinigen.“ Jarke vermischte Schrif
ten 2. Theil 280.1.

sugalhatnád még továbbra i s ? —- távol legyen tőlem illy káromló 
gondolat! — „lehetetlenekké teszi a jótékony következményeket“.

A czéheknél „mindjárt kezdetben az egyedárusság iránya 
nyilatkozott, s kitűnt a czélzat: elnyomni mindazon ipar űzőket, kik 
az egyesület tagjaivá lenni vonakodtak“. Istenem, de könnyű a si
ketet átkozni, a vakot gödörbe taszítani, a magát védeni nem tudó 
ártatlant korbácsolni!

A czéhrendszer „mesterséges , a természettől eltérő rendszer“ 
annak, a ki elhiszi.

„Közelgőt már azon időszak, hol a czéhek, bármikint gyámo- 
littassanak is, önmagokban megszűnnek.“ Meg ám, a hol az illumi
natismus akármelly alakban kitűzheti zászlóját, mint p. o. ötven év 
előtt Rajna mellett, legújabban pedig Spanyolországban , hol Seoane 
főkapitány proclamatio utján minden kézműves-egyleteket, mind 
nyilvános- mind titkosokat, szigorúan eltiltott (f. e. Hírnök 11. sz.) 
De bezzeg nem szűnnek meg, a hol törvényes rendszerető kormány 
és hű polgárok léteznek.

„Ha a czéheknek fenállását“ — t. i. Magyarországban — „kí
vánják, fel kell áldozni a nemesi szabadságot; ha a nemesi szabadság 
mellett harczolunk, dőlnek a czéhek; mind a kettő egymás mellett 
jól elrendezett országban meg nem állhat.“ Nem ám , némelly jó 
urak agyában, de megállhat, meg is kell állania, a becsületes polgári 
életben.

Ezen mondásai a P. H. 101-ik sz.nak úgy vélem, csakugyan 
igen igen „alkalmatosak ingerleni a kedélyeket a czéhek kiirtásá
ra.“ legalább magyar honunkból, és talán még sem egészen „nyo
morult politikai zugprókátorság“ (P. H. 229. sz. 164. 1.) ezen 
magyarán kiirt mondásokat korunkban megérteni. Pedig jól meg
jelelje a nyájas olvasó, Kossuth Lajos ur, ki egyébkor olly szorgal
matos a csillagos jegyzések megtételében, ez alkalommal egy betű
vel sem rovta meg t. Pulszky Ferencz urnák mindezen épen nem 
tréfálódó szavalt. Pedig, ha mint most szinli, „az eltorlött helyte
len“ CO institutio helyébe más helyesebb eszközt“ kívánt volna 
eleitől, vagy most kívánna igazán állíttatni, ha mint mondja: „ez 
volt mindig, ez most is véleményünk“ , ha szívből volna, a mit 
mond: „és valóban nem csudálkozhalunk eléggé, hogy a czéhek 
eltörlését még azon megyék is akarják, mellyek az ősiséget meg
tartani ügyekeznek“ : ébredjetek a czéhek ostorozásával saját szi
veitekben kést forgató, idétlen és következetlen conservativek! lm, 
az ellenség jobban érti óm, hol fekszik legdrágább kincsetek! Mi
kor ti nem értitek, ő érti: hogy az „ösiség s a czéhek“ arislocra- 
ticus országunknak egymástól elválhatlan szegletkövei, mellyeken 
nyugszik egész polgári holdogságunk. Ha, mondom , szivbeli volna 
ezen Csodálkozás, ha most nem kétsziveskednék, ugy-e : kötelessége 
lett volna t. Pulszky ur idézett szavaira az érdemlett rovást meg
tenni ? Ámde hallgatott.

( Folytatása következik.')

Recapltulatio.
K —u J. adóczikkeire tett észrevételeim Századunk 26. szá

mában ismét elferdítve adattak elő. *) Részletes taglalással sem az 
érdemes szerkesztőséget, sem a közönséget untatni nem kívánom, 
felvilágosításul mindazonáltal észrevételeim tartalmát rövideden 
előadni több becsúszott hibák miatt szükségesnek véltem.

Általányosan és teljes meggyőződésemnél fogva a háziadónak 
a nemesség általi felvállalása ellen nyilatkoztam, három oknál fog
va: 1) mert azt igazságosnak Századunk 22. számában érintett okok 
mellett nem tartom, 2) mivel az adózó nép sorsán ezáltal mit sem

*) Bizonyosan nem általunk. A szerk .
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segítünk, 3) minthogy a nemesség adóztatására ekkoráig nem lé
tező kulcs hiánya miatt eszközölhetőnek sem vélem.

Egyébiránt óhajtóm, hogy segítsünk az adózó népen; népesít
sük be a terjedelmes pusztákat, mellyek iránt törvényeink már 
századok előtt rendelkeztek; adjuk vissza neki a remanentialis föl
deket, úgy a teréziai urbérben följegyzett puszta telkeket, mellye- 
ketaz I: 40. ez. ellenére nem is lehetett curialisalni; mentsük fel az 
adózót kötelességeinek legnyomorult ágától, az utcsináláslól és 
egyéb közmunkáktól.

Mi egyébiránt a nemességet illeti, ne szorítsuk azt a háziadó 
fizetésére, hanem adózzék inkább az ország javát közelebbről ér
deklő és honunk virágzását egyedül eszközölhető vállalatokra. A 
költségek kiosztására hiányzó kulcs [nem léteiében kettőt javasol
t a m: 1) hogy most, a mennyire csak eszközölhető , a közmunkák 
magán-vállalkozások utján bizonyos adandó kedvezések mellett tör
ténjenek, 2) hogy az országgyűlésen a nemesi terhek felosztására 
alapittassék meg bizonyos kulcs, a nemesi javaknak felmérése s 
jövedelmeiknek most mindjárt elhatározandó összeírása előbocsá- 
tásával, és akkor kiki jövedelmeihez aránylag áldozzák ezen honuuk 
javát és boldogságát eszközlendő vállalatokra.

Egyébiránt a t. szerkesztőség Századunk 22. számában ész
revételeimre * alatt úgy nyilatkozott, hogy legszegényebb, sőt kol
dus megyének tartaná azon megyét, mellynek összes nemessége 
215,000 pfr. tiszta jövedelemmel nem bir. Ki olly jeles statistical 
adatokat közöl lapjaiban, tudni fogja azt i s , hogy bizonyos terjedel
mes urodalomnak, melly egy egész megye 19/20 részét teszi, birto
kosai évenkmt általánosan 244,000 vfr. jövedelemben osztoznak; 
ha ehhez az 1/20 részt hozzá tesszük, a nemesség összes jövedelme 
azon megyében 100,000 pfrnál csak igen kevéssel rúg magasbra, 
pedig ha az italok árulásában gyakorlott egyedárusság a törvény- 
hozás által megszüntetnék s az italok szabad és korlátlan bevi
tele megengedtetnék, mit a fen érdeklett megye adandó utasításában 
óhajt, akkor a jövedelmeknek, ha nem z/3 része, 
meg fogna szűnni.

fele okvetetlenül 
. . b . .y i.

W ildner tanár és a magyar alkotmány.
( Folytatás.)

„Negyedik hiány az olly g y a k o r i  s z e n v e d é l y e s s é g  
a vitatásoknál stb.“ — Miután a tudós tanár a szenvédelyesség 
veszedelmeiről szokott modorában okoskodott, átmegy a gyakorlati 
alkalmazásra Cl 16. 1.) „Magyarország ősei ezt bölcsen meggondol
ták ; ők a királyi táblát igen czélszerüen helyezék a status táblája 
színpadára (Bühne), ez elnökeivel együt, a két alsó rendeken 
felül magasztosan üljön, azt jelentendő, hogy ítéletet tart ama 
szentségtelen felett, ki merészlendne arra tapogatni Can das zu 
tasten) mi az embernek szent legyen s maradjon. Az 1623: 7 
tezben az ősök, kiknek annyi bölcs tanjai általában nem volná
nak olly könnyeden felejtendők, azon rendelmény mellett, hogy 
cum moderamine et gravitate tanácskozzanak, egyúttal a bünteté
seket is elhatározták, mellyekkel e törvényszék által a gyalázók 
vagy magokat még nagyobb vétkekkel terhelők legyenek meg- 
fenyíttetendők. Ha, mint szomorú esetek előfordulának, nem a be
látás (Einsicht) a hivatás magasztosságába, az egész országnak 
tartozó mérsékletbe, minden szenvedélyek czéliránytalanságába, a 
positiv helyzelt büntetésekbe, nem a más országokban előforduló 
követésre méltó példa mégis végre illy elfajzások becstelenségétől 
tartóztathatna: e törvényszék, miután annak elnöke sikeretlenül 
intett, szent kötelességét pontosan s bátran teljesítse; minden be
csületesek legszinletlenebb háláját s -diszteljesebb elismerését nye
rendő Hogy a kerületi ülésekben se forduljon illyesmi e lő , ezek

ben is foglaljon helyt (setze es sich auch in diese), mert az 1723:
7 nem mondja csak: in loco diaelali, hanem hozzá is tesz i: aut 
publici consessus, *) szóvilágosan megmutatandó, hogy más tanács
kozási helyeken (Berathungslocalitäten), igy tehát a kerületi ülé
sekben is, illendőség s méltóság uralkodjék, tehát oda is kinyújtsa 
a Tabula Regia ítélő karját, hogy a törvényhozás háza disztemplom 
legyen, tiszteletteljes az emberbeni magasztosb iránt, igy tehát tisz
teletteljes az ember- s trón méltósága iránt is. Ezen a hivatás méltó
sága iránti kivétel nélküli tisztelettel igen jól megfér, hogy afensőbb s 
legfensőbb igazgatás teltei az ideállal összehasonlítva, rajtok ezen 
ideállali megnemegyezése kiemeltessék, azon vélemény, hogy tehát 
e pontban máskép legyen, felállittassék, szóval, hogy törvények s 
igazgatási rendszabályok gáncsoltassanak, hogy előlépés lehetsé
gessé váljék, miután hiszen e rendszabályok is emberektől jüvének. 
Azonban hogy e gáncsok az előmenet magasztos czélja feléi tekin
tettel tétessenek, épen a legnagyobb nyugalom, minden szenvedé
lyek távolléte , a legérettebb okosság szükséges; itt semmi dúlás 
(Poltern), semmi tombolás (Tőben), semmi méregteljes sikítás 
(zornvolles Kreischen) nem értettetheti el a szándékot, hanem csak 
igen is elronthatja; merte mellett nem felejtendő, hogy az gáncsol- 
tatik, mit ideálnak tekintettek épen azok, kik hajdan, szintúgy mint 
az épen együttlévő országgyűlés összeültek s az ideált találtnak 
hitték; hogy tehát a szavak ügyetlen használata által, az előbbi or
szággyűlésben s általa az épen jelen is könnyen minden tekintettől 
megfosztathatik; hogy, igazgatási rendszabályokat illetve, ollyasok 
lépései forognak fen, kiknek nemtisztelése a legszomorubb követ
kezéseket vonhatná maga után. Épen e mezőn használtalandó tehát 
a legnagyobb kímélet és körültekintés, ha a czél elérve legyen. 
Vajha ez szívre vétetnék mindenektől, kiknek a haza drága szó, 
kik azt mélyen a szívben s nemcsak a nyelven hordozzák (116. 1.)

Ezen negyedik hiánnyal egy további (ötödik) függ össze, 
t. i. a sok k e r ü l e t i  ülés.  Tulajdonképen csak azért léteznek, 
hogy t a r t ó z k o d á s  nélkül a nyelvnek folyama engedtethessék, 
semmi törvény által a mostani alakban nem helyeselvék , úgy hogy 
azokat megengedni semmi személynök sem volna köteles ; (!) **) 
hiszen őt a királyi táblával az előbbi § szerint nemcsak in loco 
diaetali, hanem akármelly más helyén (Locale) is a nyilvános ülés
nek (publici consessus) a felügyelés gyalázások stb. elűzésére 
(zur Abwehrung von Schmähungen u. s. f.) illeti; valljon ki tilt
hatja neki ennek következtében, ha a kerületi ülésekben is meg
jelen , azaz országos ülésekké változtatja át azokat, lőképen mivel 
azok magán az országos ülés helyén (in dem Locale der Reichstags
sitzung selbst) — (in loco diaetali) tartatnak. Vagy talán létezzék 
valahol hely, hol a törvények az 1743: 7-től kivételt enged
nek?***') Ha pedig kétségtelen, hogy a Tabula Regia minden nyil
vános ülésteremben felügyelhet, hogy szent és tisztelt maradjon 
az, minek a status alapjai megrázkódtatása nélkül nem szabad gya- 
láztatnia, hiszen akkor a kerületi ülések czélja egészen elesik, sőt 
azok inkább mint valami f e l e s l e g e s ,  vagy épen i l d o m t a l a n  
(Unkluges) állanak fen; felesleges, minthogy hiszen az országos 
ülésben mindenkinek komoly szót, mihelyt azt cum moderamine et 
gravitate előadja, emelni szabad, következésképen minden tárgy a 
szavazás e l ő t t  elegendően megvitathatik, hogy teljes meggondo
lással és az okok szoros megfontolásával a szavazásra lépni lehes
sen; — ha szorosan menne az utasítási iigv szerint, úgy ezen elő— 
leges beszélgetés, mint valami teljesen fölösleges, létre soha sem 
jönne! — Az okok és ellenokok előleges meglatolására tehát a 
kerületi tanácskozás világosan fölösleges; de egyszersmind i l 
d o mt a l a n  is; mert hányszor nem történik, hogy az országos ülé
sen más többség alakul, mint miilyen a kerületben keletkezett; de 
milly megsértése az egész tábla becsületének, ha illy rövid idő alatt 
egymásután ellenmond magának (sich nach einander widerspricht) ; 
milly ferde világot vet ez tagjai üzésére (Treiben), milly kevéssé 
képes illyesmi bizodalmát gerjeszteni a közönségben, a törvények

*) Nincs tehát ok, miért ne foglaljon helyet a k. tábla a megyei gyűlé
sekben is , miután ezek is publici consessus

**) go dass kein Personal si zuzulassen brauchte. —
***) Ismételve kérdezzük : lehet-e illyesekre komolyan válaszolni?
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iránti tiszteletet beléje oltani! Innen mutatkozik is, hogy a kerületi 
tanácskozásokbani szavazás csak visszaélés, épen mivel senkit sem 
kötelez, s a végett, hogy végzés alakjában, miilyen a főrendek táb— 
lájáhozi izenetre megkivántatik, létre hozassék, az országos ülés
ben még egyszer szavazni szükséges ! Milly idővesztés továbbá, 
kénytelennek lenni az egész vitatkozáson s az egész szavazáson min
den tárgy felett legalább kétszer átesni (durchmachen zu müssen)! 
Ha a király szigorúan a diétának törvényes kéthavi idejét, melly 
olly keményen parancsoltatik, megtartaná, nem maradna akkor idő 
a megyékhez küldendő tudósításokra, utasításaik bevárására és 
kerületi ülésekre , a miből bizonyos , hogy mindezen jelenleg gya
korlatba vett képtelenségek (prakticirt -werdenden Ungereimthei
ten) nem a múlt század országgyűléseinek szerkezetében feküdtek, 
ez tehát akkor sokkal helyesebben s észszerüebben volt megértve 
mint jelenleg.

Hatodik hiány a szavazatokbani zavar. — Már feljebb ki
fejeztem, hogy a megyei követek minden többi tagoknak (a káp
talanok, mágnások, kerületek és városok követeinek) az egyen- 
kinti szavazatot, hogy t. i. minden törvényhatóság magáért egy 
szavazattal bírjon, szilárdon megtagadják, noha a törvények tel
jes világosan mellette szólnak, vagy legalább épen olly vilá
gosan, mint a vármegyék mellett. Minden okok, mellyek e szavaza
tok érvényessége ellen a csatatérre bocsáttatnak , alapos juridi- 
kai magyarázat előtt összerogynak, mert az általam felhozott tör
vénynek betűje magyarázatot nem enged, hacsak épen ezen fesze- 
getéssel (Kritteln) magoknak a megyei szavazatoknak jogérvényes
ségét kérdés alá vonni nem akarják. E szóhang pedig az országos 
törvények világos szándéka által is támogattatik, mert hogy, vala
mint a felső táblában, úgy az alsóban is a clerusnak igen nagy be
folyást a végzésekre szerezni akartak, Magyarország egész történe
téből csakugyan világos és megczáfolhatatlan; de mikép egyez meg 
e világos szándékkal, hogy neki most épen semmi, vagy legalább 
csak collectiv-szavazatot akarnak engedni? Szintigy világos a 
magyar aristocratia-viszonyokból. hogy a mágnások követei eldön
tő szavazattal bírjanak. A királyi tábla votumai megfoghatók a tör
vények alkalmazásánál! állásából, hol nekik (kiknek?) a fenálló 
törvények hiányainak önkint kelle szembe szökniök, igen egy
szerűen. *) Ez okból igen czélirányos volna a váltó-főtörvényszé- 
ket az országgyűlésre huzni (ziehen) , de bírói eljárásai megsza- 
kasztása nélkül. Leginkább világos azonban a városokkali tenden- 
tia, mert hiszen ezek egész Európában a királyok által mindenütt 
a végre használtattak, a harczhoz kissé igen szokott nemes
séget előbb a status magas czéljaihoz alkalmaztatni, őt tehát erős 
befolyásuk által lassankint a törvény alá kényszerítni (unter das 
Recht beugen); stb. **) Milly igen hátra van ismét e pontban 
Magyarország, milly igen mutatkozik itt ismét, valamint minden 
lapok folytában eddig (so wie im Verlaufe aller Blätter bisher), 
hogy Magyarországnak legtöbb bajai a törvények iránti kevés tisz
teletben alapulnak, hogy azoknak szavait felette sokan elelménczes- 
kedik (wegvernünfteln) és saját vélekedésüket teszik helyébe. De 
a jogpör még nincs eldöntve; sem a felső tábla sem a király a 
vmegyék követeléseihez „igent11 nem kiáltott, s nem is tehették, mint
hogy az 1741 : 8. illy előjogot védelem alá vesz ; de legkevesbbé 
vonhattak el a megyék követei olly jogot, melly, mig a fönebbi tör- 
vényczikk fenáll, nem is töröltethetik e l , a városok s káptalanok 
folytonos ellenmondásai daczára, e két utóbbinak, s várni lehet, 
hogy a megyei követek olly világos jog követeléseinek engedni 
fognak; legalább a személynök hatalmában van, a hármaskönyv III. 
r. 2. ez. 8-ik §hozi szilárd ragaszkodás által a jogot elismerni s a 
káptalanok s városok szavazatait a mérlegbe vetni, mint illik a tör
vény szerint; mert a személynök e joga is fenálló gyakorlatban 
vagyon, s el nem törültethetett egyoldalú interpellation?) által, mi

*) Die Vota der Tabula Regia begreifen sich aus ihrer wichtigen Stel
lung bei der Gesetzanwendung, wo ihnen (?) die Gebrechen der be
stehenden Gesetze von selbst (!) auflällen mussten, sehr einfach.

**) Megkíméljük itt az olvasót a tudós tanár mély történeti deductioi val, 
mellyekben különös erővel bir, kivált Angliának hazánkkali összeha
sonlításában.

után felőle világos törvény létezik s ez csak az országgyűlésen 
(diaetaliter conventum) törültethetik el.

( Vége következik.)

Sí tacnisses« philosoplms niansisses.
(Jege.)

Ha mindaz állana, mit e szám alatt N. S. alaptalanságból, 
gyanusitgatásból, sérteni kívánó szándékból a levegőből merített s 
tapasztaláson nem alapultságból dobál a házas állapotra, bizton állít
hatom , senki, ki azt józanul méltányolná, többé e lépésre magát el 
nem határozandaná! de szerencse ti görög s protestáns lelkészek 
rátok nézve, hogy ez nem igy van! s itt ismét a nős papságot val
latja N. S. „Ezen tárgy eldöntésére, úgymond,'a nős papságot hí
vom fel, ti mondjátok meg, a nő barátokat vagy ellenségeket szer
zett-e nektek?“ felelet: ha nem barátokat, legalább egy hiv barátot, 
t. i. ön magát, ki minden bajban s veszélyben, búban s örömben 
híven osztozik veletek, s kire támaszkodva e világ rögös pályáján 
biztosabban kelhettek át, mint a magában buezkándozó! — Ám de, 
folytatja tovább, „mondjátok m eg, ha a házasságban véghetetlen 
bajokat, ellenségeket, gyülölséget, üldözéseket magatoknak szerezni 
nem akartok, szabad-e, lehet-e szivetek titkos vonzalmát, ösztönét 
a házaspár választásában követnetek? vagy pedig a körülmények 
s z o r os  megfontolása után a fönebb mondott bajokat elkerülendők, 
nem vagytok-e kénytelenek választani azt , kit a körülmények leg
jobban ajánlanak?“ Ugyan ugy-e? hányszor násznagyoskodék, vagy 
hányszor gyónák meg N. Sándornak papjaink illy kénytetett nőszü
léseiket? szeretnők numerice tudni, hogy mi is hozhatnánk követ
keztetést! s kérdem önt, — ha öntől függne —  a kettő közül ki
nek függesztené homlokára a bölcsességi tanár koszuruját, annak-e, 
ki felobbant indulatja első pezsgését s a felhevült képző erő első 
—  többnyire csalékony — képét igyekeznék megragadni? vagy 
ki eme fellobbanását minden körülményekkel egybehasonlitva, ezt a 
józan ész komoly itélőszéke ebbe vonván azt teendi, mit ez utóbbi 
javasol s jobbnak tart? Ha ön, N. S. a felelet-adással haboz, kérdje 
meg falusi tanítóját, ez majd kisegíti ezen ambarrából!

Eddigelé azt hivé, hogy a problematicus nőtlenség pap-nőszü- 
lés elleni quadratum-rotundum hypothesisét ő oldá meg első, s leg
jobban, büszke öntudattal, hogy egy ütéssel sújtsa le elleneit, a nő- 
szülendőket, ezen szarvas dilemmába, mint kettős kelepczébe, akarja 
akasztani: „de hát házasodjunk meg- és szerezzünk uj nexust — 
de kit vegyünk feleségül? — vagy pap léanyát, vagy világi léanyát. 
Ha pap leányát, no lesz n e p o t i s m u s ;  jaj annak, kinek kevesebb 
s alacsonyabb tisztelendő uram sógora lesz! — Ember legyen ám 
gáton a deák, hogy pappá lehessen, ha nem ad gentem sanctam 
tartozik!“ alig fogok csalatkozni, hogy ha N. S. e soraiban a gúnyos, 
szeszélyeskedő s csipkedni akaráson kívül jó adag rósz indulatot is 
fedezett fel, s ha ehhez hasonló declaratiót tenne bármelly megye 
teremében —  mutatis mutandis — a tízszeres „Actio“- t ,  vagy is 
biblice „feszítsd meg“-e t aligha kikerülhetné! De én mondása ko
paszságát eme szavakkal vagyok kész mentegetni: „dimitte ilh, 
quia non scivit quid dixit!“ ítélje meg ön, illő-e egész testületeket 
s hatóságokat illy alacsony gyanúval terhelni, mint ha lelkes elöljá
róink a szent czélt felejtve, csupa vérség által vezéreltetnének! va
lóban Kristus Urunkat is nepotismussal vádolhatnék e szerint, mert 
12 apostolt nem tuda választani az egész Israel népéből a nélkül, 
hogy egypár atyafit meg nem hivott légyen e méltóságra. — De po
sitiv dolgokban csupa okoskodással mit sem vívunk ki; tettekkel, 
adatokkal szükség előállani. Én magam s megyém papságának leg
alább egy harmada nem tartozik az Aaron famíliájához! s ha caete- 
ris paribus buzgó püspökeink a szent családból származottaknak 
elsőbbséget adnak is, lehet-e őket ezért az egész országíelőlt gúnyos 
vádlottakká tenni a nélkül, hogy az ellenük szórt vád a szórónak 
nyakába essék, s ez csupán tapasztalatlanság s a körülmények is
merete hiánya miatt. Ugyanazért N. Sándort nyilván felszólítom, 
hogy vagy nyilatkozatát adatokkal bizonyítsa be, vagy azt ünnepélye
sen huzza vissza, különben ezen egyházi főnökeinket gyanúsító 
nyilatkozatára az ocsmány rágalom bélyegét sütni egy perczig sem 
kétségeskedem. Dr. Molnár Becsből.

Poz s o n y b a n .
Alapítá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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É s z r e v é t e l e k
az adó, tized, kilenczed és emancipalio körül,  s még valami 

a kisebb birtoku magyar nemesnek és Kassa városának.

Magyarhonban álfalányosan azon szomorú panaszt hallani, 
hogy a jobbágy adóját fizetni nem képes; a mire kérdés támad: 
mi lehet ennek oka? Feleletül többek hozatnak fe l , miket azonban 
itt elmellőzvén, csak kettőt veszünk taglalat alá, és ez a tized és 
kilenczed, valamint az 1836-ki úrbéri törvény, melly a jobbágy 
gyermekeinek egyenlő osztályt enged.

Az elsőre nézve az az észrevétel, hogy miután a jobbágy a ki- 
lenczedet kiadja vagy megváltja, minden 10 kereszt gabonából (egy 
keresztben 20 kévét számítva) két kévét helytelenül visz el a tizedet 
haszonbérben biró földesur vagy a papi dézsmát szedő tisztség. 
Lehúzván l. i. a 10 keresztből a kilenczedet, mellyet már a job
bágy kiadott vagy megváltott, marad csak 9 kereszt, a mellyből a 
papi dézsmában 18 kéve járna, s mégis elvisz a földesur tizedben 
20 kévét, azaz egy keresztet. — Felvevén már most sinórmérté- 
kül egy közönséges jobbágyhelységet, mellynek 20 egész telkes 
ülése van, s minden egész telkes sessióra évenként termésül 100 
kereszt szalmás gabonát számlálván, a 20 egésztelkes sessio 
után terem egy évben 2000 kereszt szalmás gabona , mellyből 
kiadván vagy megváltván e 20 egész telkes gazda a 200 kereszt 
kilenczedjét, marad még papi dézsma alá esendő 1800 kereszt. 
Ebből tizedben járna 180 kereszt; de a dézsmáló földesur 200 
keresztet visz el, következve 20 kereszttel többet, mellynek 
közönségesen 3/4 része őszi, 3j4része tavaszi, s melly olly nagy 
kévékben köttetik a jobbágyság által, hogy keresztje közönségesen 
i 2/4 pozsonyi mérőt megád. Ezen helytelenül elvitt 20 kereszt ga
bonánk ára , szalmájával együtt keresztjét csak 4 vforintjával szá
mítva, tesz 80 forintot, a mivel egy 20 egész telkes jobbágyság 
megkárosittatik; s igy ha ns Vas megyében 20 ezerből álló egész 
jobbágy sessio van, a jobbágyság hiánya és megkárosítása egyegy 
évben 80 ezer váltó forintra rug, a boron kívül.

E felszámítás helyességének és a jobbágyság károsításának 
kimutatására vessük ide az 1500ki XXlXdik czikket, a melly ek- 
kép szól: Nonae Dominorum terrestrium ante exaclionem decima- 
rum exigantur: Articulus quadragesimus nonus de decimis prout 
in Decreto minori positus est, observandus relinquitur. Séd quia 
super connumeratione et solutione earumdem Decimarum plurimae 
differentiae inter spirituales et saeculares Personas hactenus habi— 
tae fuerunt, propterea universis differentiis partes inter easdem 
sedatis exinde conclusum es t : quod a modo in futurum successivis 
temporibus Decimae Dominorum Praelatorum et Personarum Ec- 
clesiasticarum hoc modo solvantur : Primum Domini Terestres tarn 
de segetibus decimari solitis, quam eliam de vinis nonas eorum 
solitas exigant, et quidquid a nonis residuum fuerit, de eo solum- 
modo Domini Praelati et Ecclesiasticae Personae Decimas colligant. 
— íme a kilenczed és tized zavaros szedése miatt az 1351 iki Vlik 
tezikk alkotása után, a mellyben a kilenczed létre hozatott, 149 
éveken át szüntelen fenforgó annyi meg annyi viszálkodások követ
keztében ez lett ama jótékony törvény, melly , mint mondani szok
tuk, pro allevianda miserae plebis sorté csak igazságot rendelt;

mert ha a 10 keresztből a kilenczed kiadatik, már nem lesz többó 
10, hanem csak 9, és ebből jár ki a tized. Egyébiránt ha az, hogy 
a kilenczed is beszámíttassák a tizedbe, megváltoztatható, akkor 
megfordítva számítsa be a földesur is a tizedet a kilenczedbe s 
e szerint maradjon meg végre a szegény jobbágynak magja. — 
De valljon meghagyatott vagy megállott-e ezen isten és ember 
előtt legigazságosabb törvény? Bizony nem! mert a mindenféle 
üldözéseknek és háborgatásoknak kitett Deo dicata decima iránt 
(S. Stephani Libro 2o Cap. 52.) újabban az adózó nép sérel
mére az 1507-ki XV-ik czikkben az rendeltetett, hogy elsőben 
ugyan a kilenczed a földesurnak, azután pedig a tized a papi rend
nek vétessék ki, nyolez maradván a jobbágynak. S miért? Azért, 
mivel már akkor a földesurak a sok viszontagságoknak és viszál- 
kodásoknak általok kitett tizedet magok kezére haszonbérbe átvenni 
törekedvén s a papi rend is a földesurak czivakodásait tűrni el
unván, végre azt akaratjok ellen is kénytelen volt haszonbérbe ki
adni; holott az 1481 ki Viliik, az 1498ik XXXXlXik és LXVik s 
több ezekhez hasonló törvények által világosan elhatároztatott, hogy 
a tizedet pénzzel megváltani ne lehessen, hanem a mit és a mint 
a föld hozta, tizedeltessék meg örökre és semmiféle szin alatt con- 
tractusokat lenni a papi jószágok árendálására szabad nem lesz, mert 
azok erőnélküliek fognak lenni. — Erre volt intézve az 1545dikí 
Lili—k czikk is, mellyben itt is elég világosan kitételeit, hogy az 
egri tized az urak kezeiből a király által szabadittassék ki és az 
egri vár építésére forditfassék. —  Ugyanezen értelemben kérték meg 
az ország nagyai az 1547ik XXIik czikkben ő Felségét a győri püs
pök tizede iránt, hogy azt a már úgyis elég nagy hasznot és uzsorát 
huzó németektől vegye el s Győr vára építésére fordítsa. — De még 
ezenkívül igen nevezetes az 1553ik Viliik ez., hogy valamint a 
földesurak annak adják jószágaikat és terméseiket, a kinek akarják, 
úgy a papi rend is, ha ki akarja adni a tizedét árendába, annak 
adhatja, a kinek akaija, s ha nem akarja, nem tartozik senkinek 
is haszonbérbe adni, mivel a várakban és azokon kívül is őrsere
geket kell tartania és a tizedlől katonát állilnia. — Egyébiránt 
is esküjük és a canon ellen sem tehetik, hogy a papi rend javait 
és jövedelmeit elidegenitsék, s azért a dézsmának az uraságok 
által erőltetett árendálása ellen solenniter protestálnak is.

Miután tehát mind ezen mind több felhozható törvényekből 
csak az tetszenék ki, hogy a tized a papi rendnek méltóságához 
illő élelme fentartására, de egyszersmind a status szükségei födö— 
zésére is szánt kir. adománynak ismertetnék, arra nézve mint sem
mi sérelmet magában nem foglaló törvénnyé váljék, hogy annak 
adattassék a tized; ki a status teiheit viseli, fentartván a papi rend
nek is méltóságához illő élelmére a fentartandókat; és mivel mosta 
jobbágy viseli részét azon terheltnek, mellyeket régenten a papi 
rendnek viselnie kelle, az állitván katonát, fizetvén az adót, adván 
zabot, szénát, kenyeret feleáron : adattassék át a tized a jobbágynak, 
vagy a mostani arendalis summa tőkéjének lefizetése mellett, vagy 
az 1481 ki Vik tcz. szerint: Item quod centum denarii regales ubi- 
que pro uno aureo recipiantur, quodque pro quatuordecim capeciis 
unus aureus, aut centum denarii tantummodo exigantur, prout esl 
consvetum ; — az 1495iki XXXXIik czikk ezt világosítván meg: 
Quod in omni Dioecesi, ubi Decimae cumpeouniis exsolvunlur, cen-
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tum denarii sine omni additione pro unó floreno recipiantur; azaz 
14 keresztért száz dénárt és nem többet fizetvén, s ekképen egy 
egész telkes jobbágy 100 kereszt szalmás gabona terméséből a tized 
kiváltságára esendő 10 kereszt gabona árának esztendei interessé 
71 e/ i 4 dénárt tévén, a járandó tőkének (jszáztól 6 frt kamatot vé
ve) tizenegy forintoknak és 55 kroknak pgő pénzbeni lefizetésével 
a gabonatized szálljon örökre át a jobbágyra, melly tőkét ő Felsé
ge az I486ki XXXXVik czikk határozata szerint: quod causas 
Decimarum non alii Judices Regni, nisi sola Regia Majestas perso- 
sonaliter semper discutere possit et valeat, átvevén, felét fordítsa a 
status szükségeire, talán nemzeti bankra; a másik felét hagyja és 
adja a papi rendnek élelmezésére, hogy Sz. István rendelkezésének 
és a törvényeknek is elég tétessék; azonkívül a papi rendet, melly 
a tizednek átengedésével felette nagy áldozatokat tesz, mentse fel 
örökre nemcsak a várakra fizetendő terheitől, hanem minden íllyes 
rendkívüli adózásoktól is; ide nem értvén azonban a nemesi rend
del együtt viselendő terheket és fizetéseket.

A földesurak kötelesek átengedni a tizedet a jobbágyságnak 
azon arendalis summában, mellyben ők bírják, azon törvényes ok
ból i s , mivel a tized csak feltételezve illetvén a papi rendet, és á!- 
talok a törvények elleni szerződések mellett biratván, ők azt saját- 
jóknak épen nem tarthatják. De a papi rendre nézve sem állhat 
meg a szerződés, mert a status szükségeire fordítandó adományt 
vagy jövedelmet örökös árendálással elidegeníteni ollyanoknak, kik a 
statusnak e szükségeit nem fedezik, hatalmukban nem volt, és vala
mint már előbbi időkben is az országgyűlésen a tized-árendálások- 
ról szóló contractusokat megsemmisíteni folyvást lehetett, úgy most 
is a legtörvényesebb környülállások következésében, a törvényes 
szokás ereje mellett, a tizedről fenálló szerződéseket megmásítani 
miért ne lehetne ? De a transveslionalis torvény szerint is a jobbá
gyokat illetvén , kötelesek a dézsmagabona árendafizetését, és ve
le együtt a tizedgabonát is átruházni; tudván, hogy a papi tized— 
gabonának közelebbi rokona nincs, mint a jobbágy gabonája, melly 
általa a magáéval együtt vettetik ugyanazon földbe, arattatik és 
köttetik össze. — Ide értetik azonban az i s , hogy a mennyire a 
tized az egyházi rend által még természetben szedetnék, olt is, az 
árendalis kulcsok vagy a felhozott törvény szerint sem az árendá- 
lás, sem a kiváltás a jobbágyságra nézve ne akadályoztassák.

Mind ezen törvényes okoknál fogva, mind pedig azért, hogy 
azon 1500ki XXIXik czikkben foglalt jótékony törvénynek szembe 
ütköző természet elleni igazságtalan elrontásával és az 1507—diki 
XVik czikknek a szegény adózó nép sérelmére törvénysértés elleni 
felállításával s becsuszíatásával sem az egyházi rend, sem a föl
desurak a tized megváltoztatására nézve jogosítva nem lehetvén s 
az 1507ik évtől egész 1842-ig minden évben a minden 100 ke
reszt gabonából helytelenül, azaz sem isten sem ember igazságos 
helybenhagyásával elvitt egy kereszt gabona már most 335 ke
resztre menyén, ezek árának és kamatjának felszámításával, a mi 
valóban rebonificalandó volna, nemcsak a tizedtől, hanem szőrös
tül bőröstül menten és szabadon állana a jobbágy.

Nincs tehát egyéb hátra, mint hogy a jobbágynak a tized ki
váltsága a fenirt mód szerint engedtessék meg, hogy legyen neki 
kis jövedelmező fundusa mind adójának megfizetésére, mind pe
dig kívánt emancipatiojára. — Addig pedig, mig a tized kivált
sága sikerülend, az I500ki XXIXik jótékony törvény, melly is
ten és ember előtt igazságos, állíttassák vissza, hogy a job
bágy sérelme megszűnjék s a törvényhozó testről e részben is 
mondathassák: mindeneket jól és igazságosan cselekedett.

C F o ly ta tá s a  k ö v e tk e z ik . )

É fjetek. ezélaek! éíjetek szegény 
kézm űvesek!

( Folytatás)

Miután tehát Pulszky ur az idézett ingerlő szavakkal osto
rozta a czéheket, én pedig illő férfias komolysággal, lelkiismeretem 
szerint épen ellenkezőt védelmeztem, és a tettleges rabszolgaságra, 
a szegények irtózatos angol levesére, a koldusbotra kijelelt millió
nyi becsületes polgártársaim szabadsága s kenyere mellett szót 
emeltem, az azoktól, kiknek kötelességük lelt volna inkább mint ne
kem a veszélyeztetett szegények mellett felkelni, nemértésből-e vagy 
nem tudom mi kárhozatos hanyagságból elhagyottak ügyét pártol- 
tatni, joggal gondolhattam, hogy vagy t. Pulszky ur, vagy különö
sen az „iparegyesület választmányi aligazgatója“ szokott kegyes 
modorjával czikkemet szó nélkül nem fogják hagyni.

Azonban mindekkoráig érdemeden lévén ezernyi ezer szegény 
árvák, özvegyek és munkások érdekében irt czikkem a megemlí
tésre, méltán számlálhattam magamat, Kossuth urnák embertársait 
máltánvolni igen helyesen értő szavaival élve, azon „egyes emberek 
és emberkék“ közé, kiknek „értelmi incapacitásának taglalgatásai- 
val bíbelődni“ nem lehet feladata egy szüntelen olly roppant dol
gokkal vesződő nagy léleknek, miilyent Kossuth urban van sze
rencséje üdvözleni a magyar égnek; ki a „piszkolódások registra- 
turája, nyomorult szóferditések, értelemelcsavarások, költött rá— 
fogások s helyükből, összeköttetésükből kikapott egyes kitételek 
malitiosa összeállításai“ ellen emel panaszt; ki „a P. Hírlap ellen 
folyvást megújuló sokszor igen piszkos kikeléseket teljesen igno- 
ralni“ kivált mikor a kézzel fogható igazság ellen nem lehet tovább 
harczolni, és a P. Hírlapon kívül más hírlapban bele sem tekintő 
több potencirozott intelligentiát tanácsosabb a régi jó hiszemben 
megtartani, fel nem ébreszteni, azokat mondom, ignoralni mindig 
jogosítva véli magát, „valahányszor ollyanoktól erednek, kiknek po
litikai készületlenségöknél s avatatlanságuknál fogva, még balvéle
ményeik sem lehetnek károsak, kiknek tehát malitiájok kimutatá
sával , értetlenségük felvilágosításával vesződni sem az igazságnak, 
sem a közügynek“ — talán a Pesti Hírlapnak? Kövesse meg magát, 
őt a közügy képviselőjének el nem fogadjuk — „érdekében nincs“ ; 
ki azonban ezen egy lap s nehány sor hosszú czikkében szól a 
„gondolatmásolók szolgaseregéről C„imitatorum servum pecus“-ok- 
ról) „gr. Széchenyi István gyékényére szorong“ottakról, a „meg
fordult Világ“-ról, a hon által poraiban is mélyen tisztelt és kora 
elhunyta után még Kossuth ur által is gyönyörűen jelemzett, jelen 
czikkében pedig mégis ironice a „megfontolás nehéz asztalához 
leült bölcsnek“ gyalázolt és igy poraiban is embertelenül üldözött 
becsületes hazafiról; szól még Helmeczy Mihálynak függni óhajtó 
Függetlenéről; az avatatlan kezek között levő Nemzeti Újságról, 
szól még a czéhek „védhetlen monopolialis részét is védette C? 0  
Századunkról,“ és igy paucis curtis mindenik megkapta a magáét.

Mindezek azonban ellent nem állván, mégis mondja: „azt, a 
mi jó , mi a közélet mezején“ —  azonban hihető, a „Figyelmeztetés 
a czéhekre“-i  czikk nem erre a mezőre tartozik —  „figyelmet s 
befolyást érdemel, akárkitől jöjjön i s , kétségtelenül mindig teljes 
elismeréssel méltányolandjuk.“ ítéljen már a kegyes olvasó az itt 
felsorolt panaszokról, mások lesujtásáról s mégis magát hánvtor- 
gatásról, és mondja meg: ha létezhetett e valaha a világon Zoilu— 
sabb magaviselet, mint ezen eljárás?

Minthogy tehát Kossuth ur adta ki, még pedig minden jegy
zés nélkül, t. Pulszky urnák a czéheket ostromló czikkjét; ő maga 
hirdette s hirdeti még most is a czéhek ellen a monopólium na
gyitó üvegén látott vádját; valamint „ránk jutott csupán kártékony
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oldalakat, műipar-tanitás tekintetébeni“ gáncsaikat stb. minthogy 
a P. Hírlap 29ik sz. a czéhekre nézve magát elég nyílt ellenség
nek kívánja tekintetni, mikor mondja: „Ne tévesszék össze a Pesti 
Hírlap elveit az iparegyesület czéljával, szándokával, munkálatával. 
E kettő egészen két külön dolog,“ hol egyszersmind megújítja el- 
lenök az egyedárusági zsarnokság'hamis vádját; őket politikai te
kintetben elavultaknak nevezi és legjobb részökben is, „a mennyi
ben a müiparnak mintegy gyakorlati tanodáját képviselik, radical 
reformjokat“ — hihető az i 793-ki franczia publicisták értelmében 
— kívánja: ugyan nem igazsággal kell—e , lehet-e őt a czéhek 
kiirtására ingerlő ellenségnek tekinteni?

De ha már csak árnyékában kívánta volna is valaha ezen be
csületes szegény emberek jóllétét, ezt valahol ki kellett volna je
lentenie; már pedig soha semmi határozott pártfogást nem olvas
tam tőle mellettük. Azért igen meglepettem, a P. Hírlap 229. szá
mában olvasván, miképen már most ő is sokalja, hogy „mint Cato 
Carthaginem delendam“ja , úgy fordul elő mindenütt a czéhek el
törlése.“ Igen meglepettem tapasztalván, hogy mikor Kossuth ur 
előbb a világ kincséért sem látott legkisebb jót a czéhekben, most 
egyszerre „a műiparos nevelés gyakorlati részének s iparegyesü
leti associationak eszméjét“ látszalik bennük helyesleni, sőt any- 
nyira elismerni, hogy már most nézete szerint „a törvényhozó nem 
tenné a mit tennie kell, ha puszta eltörlésre szorítkozva az eltorlött 
helytelen institutio helyébe más helyesebb eszközt nem állítana.“ 
Igen meglepettem, értvén, hogy mostani kijelentése szerint, „a 
czéhbeli monopólium — hát csak czéhbeli monopólium? hát nem 
szabad a fixa ideától búcsút venni? — igen kívánatos eltörlé
sével a müiparos associatio, kölcsönös segédtársulat és gyakorlati 
nevelés eszméjét is semmivé tenni, s e részben, a czéhek helyében 
semmit sem állítani, annyit tenne , mint — közbeszéd szerint —  
fürdővel a gyermeket is kiönteni.“

Miután többször idézett czikkemben mondottam ki előbb mint 
Kossuth ur: hogy a polgárság mivelődését, becsületességét előse
gítő czéhek társulata akármelly jó polgár figyelmét követeli; én ro- 
szaltam előbb korunk azon fiainak tettét, kik a czéhek felett kimon
dották a cherem átkát, mielőtt valamelly jobbnak helyettöki ajánlá
sáról gondolkodtak volna; én mondottam ki előbb: a czéhek tár
sulata az iskolában és templomban hallott szent igazságokat átülteti 
az életbe; mi ott eszméletileg tanittatik, itt gyakorlatilag létre— 
hozatik, következésképen nemcsak a müiparos, de mi több, még a 
színházaknál a vallásos és erkölcsös gyakorlati nevelés épületesebb 
iskolájának hirdettem a köznépre nézve; én mondottam ki előbb, 
hogy a czéhi társulat a polgárság egész tömegénél az elmebeli te
hetségek kifejtését, valódi müveltetést eszközöl; én mondottam ki 
előbb, hogy a gyárok által a szellemet legtöbb felebarátunkban elfojt

juk, a czéhek által pedig még a csekélyebb tehetségüek szellemét is 
foglalaloskodtatjuk, következésképen, hogy müiparos nevelés és ipar
egyesületi associatio van a czéhekben, hol a jó egyén a társak se
gítségével testi és lelki tehetségeit kifejtheti; miután én mondot
tam ki előbb, hogy ezen annyi becsületes polgárokat idomító társu
latok semmiképen ne illettessenek, hacsak valamelly üdvösbbel 
fel nem cseréltetnek; hogy a czéhek visszaéléseinek kiirtására 
nincs-e más orvosság, hanem a gyermeket a mosdóval együtt kell— 
e kiönteni ? Miután mindezeket kimondottam előbb mintsem Kos
suth ur a czéhekről értekezett volna; ő pedig most ezen eszméket 
sajátjakint árulgatva, még mint professor tanítványainak themát 
is ád fel: „Mi az, mit a czéhek helyére állítani lehet?“ úgy vé
lem, elég nyereség a czéhek igazságos ügyére, hogy legveszedel
mesebb elenségöket csak ennyi elismerésre is bírhattuk. Én ugyan 
ennyit sem reménylettem.

Hlyen az igazság ereje. Akkor keríti tőrbe ellenségeit, mikor 
és hol legkevesbbé vélik vagy akarják. Hihető, Kossuth ur sem 
számlált egy „Figyelmeztetés a czéhekre“ czikkre, még pedig min
den czéheket illethető érdeken kívüli embertől; különben majd 
szóburokjait más alakba öntötte volna, hogy a régi oraculumok 
kétértelmű tacticája — „ibis redibis“ ki hogyan kommázza, attól függ 
értelme — ez alkalommal hivebb szolgálatot tehetett volna pártjá
nak. Mert most az egyszer egy megyei betyár szónok ki
fejezése szerint, a „zubbongos“ , vagy ismét más betyárok osufja 
szerint „a fekete köntösös“ ember, aligha felül nem fordult; még 
pedig úgy, hogy, kivéve a megátalkodott gonoszkodást, sémidé 
sem oda. — Hihető, a szegény emberi sokaságnak ellenségei 
azt vélték, hogy majd a czéhek felforgatásán is könnyen keresz
tülesnek ; nem gondolták ők , hogy az isteni gondviselés épen a 
czéheknél, gonoszkodó terveik elébe egy kis — vonást húzhasson. 
Mert fenekedjenek bármint és fenekedéseikkel mostanság rontsák 
el a czéheket, de meg fogja teremni gyümölcsét ezen becsületes 
társulatok kifejtett eszméje, és derék városi, kivált fővárosi polgá
raink torkukra fogják előbb utóbb forralhatni ellenségeiknek go
noszkodásaikat. Legalább van reménységem, hogy a czéhek álsur- 
rogatumával, az iparegyesülettel, nem fogják azt eszközölhetni, mit 
talán terveztek. Nem könnyű feladat volt eredeti ozikkel védelmezni 
a czéheket, kivált magyar honban, hol azok az alkotmány ellenségei
nek rágalmaztattak; de megsegített Isten.

( Folytatása következik.')

W ildner tanár és a magyar alkotmány*
(Végé.)

„Minden eddig tárgyaltakból mutatkozik, hogy, ha a magyar al
kotmány lényegére nézve fentartatik s némelly kevés javítások mel
lett mindazon hijányoktól, mellyek csak a törvények megtartásábani 
langyhaságból idézvék elő, megtisztittatik, az utóbbiak szoros vég
rehajtására nézve szigorúan felvigyáztatik, az minden esetre még 
szép fölemelkedés eszközlésére alkalmatos, bármi szomorúak voltak 
légyen is eredményei — némelly újabbakat kivéve. Valljon egyéb-e 
mint törvénytelenség, hogy annyian s olly nyilván vesztegettetnek 
meg? egyéb-e mint törvénytelenség.hogy a közönség, noha a tör
vény sub silentio parancsol tárgyalni, mindenféle lárma által bírónak 
feltolakodik a tárgyaltatások felett? egyéb-e mint törvénytelenség, 
hogy a megyei gyűlések magoknak tulajdonítják (sich es zuschrei
ben), követeiket csupa szócsőül használni, hogy végzéseiket az also 
táblába bekiáltsák (hineinzurufen), hogy az országgyűlés kérdései
nek elhatározásait magokhoz vonják, tehát az 1790/i : 12 világos 
szóhangja ellen, melly szerint őket magokat, mivel nem ad comitia 
contluentes status, semmi szavazatjog a diétán nem illeti, nekik azt 
követeikre átruházniok klelle, a törvényhozásban az országgyű
lésen részt gyakorolnak (einen Antheil üben), azt tehát egyenesen 
e czikkely szavai ellenére: extra illa exerceri non posse, magokhoz 
ragadni törekszenek?—  Nem törvénytelenség-e, hogy a megyei 
gyűlések merészelnek (sich herausnehmen), a nélkül hogy k. meg
hívó levelek által felszólítva volnának, uj követet a már megvá
lasztott helyébe küldeni, holott ez újonnan választott, mint meg nem 
hivott, nem legitime ad Comitia confluens Status? Nem törvényte
lenség-e , hogy az alsó tábla tanácskozásaiban olly szenvedélyes
ség uralkodik, noha mindennek cum moderamine et gravitate kelle
ne megtörténnie? nem törvénytelenség-e hogy különnemű gyala— 
zásokra fakadnak (dass man sich Schmähungen verschiedener Art 
erlaubt) noha azok az 1723 : Then tilosak, s pedig nemcsak in loco 
diaetali, hanem a publici consessus minden más helyén? —  nem
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törvénytelenség-e,hogy a kerületi ülések alakja általa TabulaRegia- 
és a személynöktől menekedni törekszenek (zu entledigen sucht), 
holott ezeknek mind in loco diaetali, mind más publici consessus 
helyén előfordult gyalázások felett kell itélniök, kik tehát épen úgy, 
mint az alsó táblának többi tagjai oda valók (hineingehören), vagy' 
talán nem épen úgy' hivatvák meg, mint a többi tagok, talán ezek
nek a reualisokban egy' hivatással t ö b b  van? Ha pedig mindnyájan 
egy formán tartvák (gleich gehalten) , ugyan miért ne jöjjenek ezek 
a kerületi ülésekbe? Egyéb-e végre mint törvénytelenség, hogy 
a clerus, a kerületek, városok és mágnások követei a szavazásnál 
ne bírjanak egyenkinti szóval? Itt e pontokban a törvénynek szo
ros megtartása követelve, s a magyar országgyűlés nagy közelitő 
lépést tett az angol parlamenthez. Ha aztán — törvényes utón, 
magában értve! — még nehány javítások jönnének hozzá, ha t. i. 
a megyei gyűlésektől az igazgatási jog elvétetnék, egy általok vá
lasztott, állandóul összeülő kisebb collegiumra bízatnék, ez illőleg 
eskü (Eid nnd Pflicht) és felelőség alá vonatnék, a gyűlések egye
dül a választásokra, parancsok, törvények stb. publicatiojára, ügy 
szinte a sérelmek és követelések szerkesztésére szorittatnának; 
ha szigoruabb qualificatiok alapittatnának meg, valamint a válasz
tókra úgy a választandókra, több tekintet fordittatnék a birtokra, 
kevesebb a nemesi minőségre, a választások hosszabb időre tétet
nének érvényesekké; ha a regaíisták képességére, a mágnások 
táblájánál ülhetni, a stabilitásnak több kezessége, tehát nagyobb 
földbirtok kivántatnék, s aztán a felső tábla szavazása rend- 
szeresittetnék; ha a vegyes ülések megszűnnének, s egyszerű, jobb 
eszközök által pótoltatnának, az országos törvény (Reichsdecret), j 
mostani alakjában elmellőztetnék, következésképen minden törvény 
mindjárt a megtörtént egyezés után kihirdettetnék, vagy mégis le
galább az országos törvény' alakja egyszerüsittetnék; ha az ország 
minden nyelveinek az országgvüléseni elfogadása által (durch Zu
lassung aller Sprachen des Landes auf dem Reichstage) — fentart- 
ván a magyarnak elsőbbségét —  s e  törvényeknek az igazság elve 
szerint mindezen nyelvekbeni szerkesztése által a nyelvek harcza 
elmellőztetnék, a meghasonlott tagokba egyesség hozatnék, tehát 
szeretet ébresztetnék ott, hol most a gyülölség fúriái a hazának se
beket ütnek; — akkor, akkor csakhamar világosabb lámpa kelend 
fel Magyarországnak, a törvények majd hatályosabbak lesznek, 
mert semmi akaratos (unlenksame), azoknak szavát és szellemét át 
nem látó sokaság nem vágandja százszorta keresztül; tisztelve s 
becsülve lesznek a törvényhozó testek, mindkettejök felett a szelid 
trón atyai szándékaival álland, törvények iránti tisztelet honosuland, 
vele a hitel, a hitellel az őstenyésztés, az ipar s a kereskedés vi
rágzása : mindezen rugókat igazságos és méltányos adó- s fegyver- 
törvény gyámolítaudja (unter die Arme greifen), becsületté fog 
válni, vagyonából hozni valamit áldozatul Magyarországnak (dem 
Lande Ingarn), érette katonáskodni; a kincstárnak e jobb pénz- 
ereje aztán majd több és jobb mindennemű utakat, vaspályákat, 
csatornákat, oskolákat hozand létre. Mindez a földtermékek értékét 
emelné, léteznének módok, a vámvonalokat, mellyek a testvéror
szágok közt szomorú jeléül, milly testvértelenül cselekszik Magyar- 
ország, (!) fenállnak, eltüntetni! Szóval, egészen más Magyarország 
lesz, mint miilyent most szemlélünk, s pedig illy szép tehetségek 
szendergése felett a legbensőbb szomorúsággal szemlélünk! stb.“ 
(122  1. )

Ez W. legutolsó röpiratának lényeges tartalma hű fordítás
ban , mi pedig a tanár ur minden kritikán aluli írásmódjánál nem

mindennapi feladás. Komolyan nem szólhatunk e holmiról, de is
mételjük: válasszon az olvasó a tudós tanár tudatlansága s a sze
relmes indigena rósz akarata közt; melly utóbbi olly gyönyörűen 
uralkodik a jelen röpiratban, hogy mély hallgatással mellőztetnek 
alkotmányunknak még azon elsőbbségei i s , roellyeket Magyaror
szág legkajánabb ellenségéi is eddig méltányolni valának kényte
lenek , ellenben az egyes hiányok, a ritka kivételek rendszeres és 
állandó rosznak bélyegeztetnek, nagyobbittatnak.

De forduljunk el a visszásság e szomorú szüleményétől, melly 
minden magyar kebelben csak utálatot és undorodást gerjeszthet, 
kivévén a Világ czimű hírlapot, mellynek itélőszéke előtt W. ur 
roppant magyar publicista. E legutolsó mesterműröl azonban mé
lyen hallgat mindeddig a magyar journalistika vezéresillaga, noha 
feszülten várjuk mély belátásu kritikáját, kivált „G róf A s ia 11 tol
lából, melly lovag még párbeszédben is elő szokta adni Wildner 
bölcsességét. Névszerint a Világ 26. számában e szavakkal „Wild
ner és az adó“ kezdi III. czikkét: A vitézek, kiket Wildner emlí
tett újabb röpiratában derekasan (!) megszabdal: Orosz (Hírnök 
szerkesztője), TrefFort, N. K. és Kossuth.“ S miután Treffort „meg- 
szabadaiását“ párbeszéd formában leférczelte volna, igy folytatja: 
„Orosz, N. K. s Kossuth sokkal felületesbek voltak megtámadásaik
ban , s inkább csak gyanusitgattak Wildner ellen — minek ez ha
tározottan ellene mond —  hogysem itt különös említést érdemle
nének. Egy két „paprikát“ Orosz ur számúra mégis följegyzendo- 
nek tarték. — Orosz: „Az adó csak szükséges rósz, mellynek le
hető kevesbitése az országbölcsesség főfeladata.“ — Wildner: „Hal
latlan vala még eddig, hogy a mag elültetése magában szükséges 
rósz, hogy jó gyárra fordított pénzöszvegek szükséges rósz volná
nak. Orosz ur alkalmasint a lappok- s äthiopokhoz járt iskolába 
országbölcsességet tanulni. Azok a szükséges roszat egészen eltá- 
voliták magoktól, közczélra épen semmit sem fizetnek, s igy az 
Orosz-féle Eldoradót valósiták. Sőt a madarak a levegőben, a halak 
s mindenféle állatok Orosz-rendszert követnek.“ — Orosz: „A 
nemzetek boldogsága relativ, a mi egynek legfőbb boldogság, az a 
másiknál ellenkezőt szülne.“ — Wildner: „Orosz ur uj philoso- 
phiai iskolát akar alapitni. A nemzeti boldogság egyes részleteibeni 
minden változatok mellett van abban mégis valami állandó, a mi 
legfőbb boldogsága minden nemzetnek, u. m. szigorú erkölcs, ren- 
dithetlen jogszolgáltatás, a művészet, tudomány, ipar és kereskedés 
magas foka.“ stb. stb. Szegény Gróf Asia, szegény világisták! hát 
csak odáig ér statustani felfogástok, hogy illyesmit helyeselve bá
mulatos tudatlanságokat áruljátok el! Illy tanároknak csak Madrid 
kalapja illik fejökre.

Legcsudálatosb azonban a „gyanúsítás“ vádja olly bírálatra, 
melly épen W. ur „Főakadályában“ szándékát védte tudománya ro
vására — mit azonban jelen röpiratára nézve már nem tehet — 
amiről a Századunk illető lapjai bizonyságot tehetnek. Gyanúsítás! 
Boldog Isten, gyanúsításról vádoltatni a Világban, a gyanúsítások e 
műhelyében, hol fő tanvájokat ütötték fel a gyanúsítok par état, 
par coeur et par la grace de Dieu zz Nagy Károllyal szólva.

De kérdi az olvasó: „Kicsoda e gróf Asia? Nevét a magyar 
mágnások lajstromában nem találom; ez hihetőleg álnév.“ —  Nem 
álnév, nyájas olvasó; háromnegyedben legalább nem az, noha a 
név közönségesen máskép szokott végződni. De nem álnév. A csa
lád valóban létezik, sőt igen kiterjedt s felette régi. Már Noáh vett 
parancsot az Urtóí, hogy bárkájába két Asi . . t vegyen fel, s 
tulajdon szemeinkkel látók, Sammt-Breughelnek egyik hires képén, 
mint vándorol Gróf Asia ősapa nőstűi a bárkába — kissé szomo
rúan, igaz, és levert fővel — oda tett deszkán. — A család 
azóta rendkívül megszaporodott; jelenleg minden országban és 
osztályban találni A s i . . kát, s azért nincs is okunk kételkedni, 
hogy a grófok s kivált a Világ dolgozó társai közt ne találtassanak 
e nagy család némelly tagjai.

Végre arra kérjük az olvasót: vegye elő Századunk f. e. 27. 
számát, és olvassa N. czikkét, mellynek czélzásai most, a röpirat- 
tali megismerkedés után, hihetőleg érthetőbbek lesznek, s ott W. ur 
s a Világ szerkesztői aligha „egy két paprikát föl nem jegyezhet
nek“ melly tán nagyon is csipendi nyelvüket.

Po z s onyban .
Alapító és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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Töredékek utasuk állapotáról.
A status anyagi jóllétének forrásai minden értelmes Ítélete 

szerint a legnagyobb fokra vitt termesztésben és annak bel és 
külföldre való kicserélésében, vagyis a kereskedésben pontosulnak 
össze, melly megint csak a jól készített müvutak, csatornák és 
folyók elrendezése, valamint vaspályák életbeléptetése által moz- 
ditlathatik elő. Ezen vezérfonalon raenvén, úgy látszik, mi még 
nem vagyunk tisztában, mellyik közlekedési mód érdemli az elsőbb
séget. Ennek megoldása leginkább az ország pbysicai helyzetétől 
függ. Tekintsünk a kereskedés magas fokán álló nemzetekre, An
gliára, Hollandiára s a német statusokra, a két első tengernéli 
szerencsés helyzeténél fogva folyói és csatornái szabályozása által 
könnyen jutott a nagy tengerhez, s az egész világ térés útja nyitva 
előttük; nem úgy Németországban, melly Európának belsejében 
lévén helyheztetve, folyói és országutai által hozá a bel és külföldi 
kereskedést élénkségbe; és midőn ezen módok már kielégítők nem 
valának, vasutak hozattak létre, mellyek nemsokára egész Európát 
hálókint fogják összeszőni. Az amerikai statusok a hajózást első 
tényezőnek tekintvén, tavaikat és folyóikat csatornákkal köték ösz- 
sze, s igy legócsobb közlekedési módot teremtének, és az ott többe 
kerülő országos utakra nem nagyon ügyeltek, a mit most a kevés 
vas de több fapályák által helyre hozni el nem mulasztanak.

Ha már most min térképi állásunkat a tengerhez és a szom
széd művelt országhoz tekintjük, helyzetünk a külkereskedésre 
nézve nem a legszerencsésebb : folyóink olly nemzetekhez visznek, 
mellyek csak kézimüvekben szűkölködvén, termékeinkre szüksé
gük nincs; az Adriai tengerhez sem állunk olly közel, hogy termé
seinket folyók- vagy csatornákon oda szállithatnók. Illy mostoha 
fekvésben, midőn külkereskedési virágzásunkat csak nagy áldoza
tokkal lehetne elérnünk, annál nagyobb figyelemmel kell lennünk 
fontosabb belkereskedésünkre, mellynek első factorai a jó és ál
landó országutak és hidak, mit a szomszéd austriai tartományok na
gyobb virágzása elegendően tanúsít, hol a nagy adó mellett is a jó 
utaknak létrehozása és fentartása által a belkereskedés nagy nyere
séget nyújtó fokon áll. Ezen hiányunkat mi is már régen elismertük, s 
mégis az 1826i Országgyűlés óta semmi vagy igen kevés tétetett, mi 
tetemes haladásra mutatna; most is sajnosán látni a megyék választ
mányi utasításaikból, hogy a nemzeti jóllét e pontját kevés megye 
méltányolta lelkesedéssel. Pedig itt csak az országgyűlésen egy 
akarattal kimondott s,legyen“ életbehozása segíthet; nem létezik 
most országos tervezet, melly ezen közhiányt szabályozná, s csak 
Pest első kereskedési városunkat it Béccsel vagy fiumei kikötőnk
kel müvut által összekapcsolni rendelné, s a ki tavai télen vagy 
harmadévi ősszel utainkon járni kénytelen volt, kezet fog velem, 
hogy az utakat ollyan állapotban hagyni nemzethez nem illik, s az 
köteles eddigi indolentiáját férfias akarattal váltani fel; s valamed
dig az egyes megyék az utakat magok érdekei szerint tervezik és 
hibásan s nem közös czélra építik, addig az országos kivánatok- 
nak elég nem fog tétetni. Sok czélszerűt, bölcset hallék már ezen 
tárgyban mind az „alföldi levelek“ felejthetlen szerzőjétől, mind 
tisztelt gr. Andrássv Károly barátom által hírlapjaink utján tervez
ni; de mivel némellyek talán még nem érintettek, ezeknek közlé
sével bátorkodom hontársaim figyelmét ébreszteni.

Hogy czélszerü, jó és tartós országutakhoz juthassunk, eddig 
követett egész úti rendszerünket megváltoztatni szükséges, melly
nek részletes hibáit, ki ez ügy legcsekélyebb ágaiba beavatva van, 
elégségesen elismerendi; de van még nézetem szerint e hibás 
rendszeren kívül még egy főakadály , mert némellykor a legszor
galmasabb vármegyéknek utaik melletti felügyelése és fáradalmas 
munkáik megsemmíttetnek. Ezen akadály a pesti országos vásárok
nak martius és nov. napjaiban tartása; mert húsz és több eszten
dőtől fogva figyelemmel követvén hazám és vármegyémnek az utak 
körüli munkálatait, és külföldön is azon tapasztalást tévén, hogy 
tiz esztendő folytában az ut talán csak egvkétszer borittatik erős 
kéreggel, novemberben a fagy, martiusban a keleti szelek által, és 
igy a társzekerek, mellyek a vásárokra nagy számmal csődülnek, 
azt leggyakrabban összerongálják ; midőn például martiusban a föld 
felolvadott fagy és havak után leglágyabb és rugékonyságát egészen 
elveszti, hozzájárulván még az esőzés is, akkor a két és több láb— 
nyira átázott utat, mellyet a vármegye az adózók által múlt nyáron 
készített, a terhes társzekerek át- meg áttörik, összerombolják, 
magoknak és másoknak járatlanná teszik , a nélkül, hogy csak egy 
garassal is járultak volna készítéséhez vagy épentartásához. 
S melly különbség létezik a külföldi és magyar teherhordó sze
kerek közt! ott a kerekek talpai legalább 4 — 5 hüvelyknyi szé- 
lességüek és csak 40 mázsát visznek, a szélesebb talpuak vi
hetnek többet is, mig az egészen széles kerékvasu szekerek a 
vámtól egészen felmentetnek. Nálunk ellenben a közönséges szé
lességű sluvai, pacskai vagy erdélyi kerekekre 80— 100 mázsa 
rakatik, sőt Pesten egy gyapjúval terhelt szekeret láttam, s tu
lajdonosánál kérdezősködvén, azon választ kaptam , hogy az lega
lább 120 mázsával van terhelve. Ezenfölül a szekeresek azon 
hiedelemben vannak, hogy marháik könnyebben húznak egy ke
rékvágásban, és igy 20— 30 egymás utáni szekér a legjobb 
készített utat is elrongálná. Mindenki által megfogható, hogy illy 
fuvarosok a felszázad óta minden évben kétszeri illy pusztításnak 
kitett utainkat okvetellenül semmivé teszik; pedig ha a pesti vá
sárok, ajózsefi husvét utánra, a novemberi pedig octoberbe szabá- 
lyoztatnának , ezen romlás némileg mellőztethetnék, ámbár az em
beri terveket legtöbbször az idő szokta rendszerezni. Ha a két em
lített pesti vásár alkalmatos időszakban tartatnék, oda kétannyi 
utazó is sereglene, mi csak a város és a haza közhasznára szolgál
na. Nem említem itt az ország tetemes vesztességét, a fuvarok fel
emelt ára miatt; mert ha egy sileziai, morvái vagy debreczeni fu
varos jó utón 12 — 15 krajezárra alkuszik egy mérföldre mázsájáért, 
martius és novemberben bizonyosan 20 — 30 krajczárral sem bol
dogulhat, ha útközben gyakran előfogatokat használni kénytelen, 
vagy ha 7 lóval indult s öttel jön haza a feneketlen utak miatt. 
Ezenfölül ez időszakban a folyók is majd legtöbb áradást szen
vednek, s a ki hidainkats folyókon átvivő közlekedéseinket ismeri, 
tudja, milly akadályok azok az utazóra nézve, s hogy a szabott 
határnapra valahol megjelenni gyakran egyátalján lehetetlen, a ke
reskedés nagy kárára. A városoknak a vásárok jó időbei áttétele 
másrészt is hasznos volna, minekutána most rósz útban több száz 
szekér az utczákat sárral hordja tele, a kövezet is jobban rontatik, 
és a sátorok csúnya ide ben alig hozzák be a reájok szánt költsé-
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get, stb. úgy, hogy nem csodálkozhatni, ha évről évre halljuk, 
hogy a pesti martiusi és novemberi vásár igen rósz volt, és a ve
vők és eladók csak gyéren találtattak.

Ennek orvoslásáról már volt ugyan egy idő óta szó , s a gaz
dasági egyesület osztályaiban több ízben megpendítetett, mikinl 
lehessen a dolgon segíteni, és a mint emlékezem gr. Széchenyi 
István tisztelt hazánkfia, a ki minden tehetségeit a jónak előmoz
dítására szenteli, megkéretett, hogy mint választott polgár, e vá
sároknak jobb időbeni tartását a köztanácsban előmozdítsa. De ha 
ezen dolog egész országot illet, bizonyosan igyekezendnek lelkes 
követeink kereskedésünk ezen egyik akadályát elmellőzni és utaink 
megromlásának egyik főokat elhárítani.

U -cs.__  •

Éljetek czéliek ! éljetek §*egény 
kézm űvesek!

(.Folytatás.}
Azonban ne higyük, hogy a fenebb idézett simulást szinlő egy

két kifejezés után némellv uraink jobb baráti legyenek a polgári 
sokaságot tápláló, a legszegényebb embert is, nemcsak müipari, 
de vallási és erkölcsiképen nevelő, nemesen polgárosító, a szabad
ság drága fűszerében részesítő társulatoknak, a czéheknek.

Elvárjuk pedig minden esetre a czéhek helyébe, a feladott 
themára mi jobbat fognak ajánlani „a nevezetesebb szaktudó
sok“ CO Ugyan kik fognak ezek lenni? hihető Kossuth ur kaptája 
szerinti intelligentiával potencirozott, csordultig teljes emberek. 
Akkor pedig azon hiszemben vagyok: hogy in concreto árnyékában 
sem képesek méltányolni azt, mi a czéheket létrehozta, és általuk 
már egyszer Európát polgárosította, a rabszolgaság jármából kisza
badította! miről Ludvigh ur, Kossuth urnák „egyik nagy tudományu 
levelezője, ime vallomást teszi: „ha fáradságot vennénk az eredeti 
-— t. i. czéheket létrehozó és fentartó — „szellemet felfogni, csudál- 
nunk kellene a political bölcsességet s emberszeretet, melly nekik 
életet adott.“ Ez már jól van. De sokan nem engednék a czéheket 
olly könnyen, mint engedik, ha becses forrásukat csak annyira sej
tenék is, mint azoknak ellenségei, mikor azokat bedugni meslerkél- 
nek. Én mielőtt Kossuth ur a themát feltette volna, az 1842—diki 
„Századunk“ lOOik sz. felölök imigy nyilatkoztam:

,,A czéhek annyi becsületes polgárokat idomító és rendbeníar- 
tó üdvös társulati semmiképen ne illettessenek; hacsak valamelly 
üdvösbbel fel nem cseréltetnek, melly cserét azonban aligha nehe
zebb nem lesz feltalálni, mint a kész jót elrontani. Mert ez esetben 
építeni kellene, ez pedig valamicskével mégis nehezebb mint a 
rontás. Ezen üdvös cserének kitalálására pedig nem hazug dicsek
vés, nem feszelgés, nem fenekedés, hanem istentől ajándékozott 
igaz bölcsesség kivántatnék.“ — Most is ezeket ismétlem, mielőtt 
a Kossuth ur által méltánylandó potencirozott intelligentiáju, ne
vezetesebb szaktudósok bölcs szüleményeit csak gondolattal is 
sejthetném. Mert a jó fának üdvös gyökerét ismervén és poromig 
lelkemből tisztelvén, meggyőződve vagyok, hogy ha csak az ala
peszmét, akármelly alakban, hálátlan elismerés nélkül onnan nem 
lopják, bizonyára meg sem tudnak mocczanni.

De úgy látszik, ez egyben Kossuth ur is velem tart; mert ime 
a máskor kérlelhetetlen radical reformer a vágtatva haladó, előre 
is csak impotencirozott intelligentiáju couversativ és fontolva hala
dó szájában és tollában illő imez alázatos feneket keríti: „Mi az, 
mit e tekintetben a czéhek helyére állítani lehet? erre nézve „gyarló 
elménkkel, eredetiségeken nem kapkodva, nem késendünk a neve
zetesebb szaktudósok javaslatait megismertetni.“

Ugyan midőn meggondolja az ember, hogy Kossuth ur a Pesti 
Hírlap 224ik sz. az adót megajánló vagy meg nem ajánló megyék 
intelligentiáját, mint kalmár a sáfrányt, latolja, midőn más emberek 
lelki tehetségeit, mint kofa az egri szilvát, bögrével méregeti; 
midőn a húrján tánczoió majmok intelligentiáját potencirozza ; most 
pedig magát „gyarló elméjű“ eredetiségeken nem kapkodó ember
nek vallani olvassa, a haza intelligentiájának , olly irgalmatlan aris- 
tarchának ezen vallomására, nincs e joga akárkinek is gondolni: sunt, 
qui se nequiter humiliant!

Mi egyébkint Kossuth urnák „gyarló elméjét“ illeti, ezt ha 
más mondja, bizonyosan megharagudott volna, de minthogy maga 
állítja, mi is, már csak udvariságból is, tökéletesen megegyezünk 
benne, és legyen nyugolt, hogy vagdalkozó, csintalan-könnyű sti— 
listai tehetségét kivéve, őt nyomosabb emberek soha reális egyé
nek közé nem számlálták, hanem csak igen középszerű észnek 
tekintették.

Mi továbbá az „eredetiségeken nem kapkodást“ illeti: kár, igen 
kár, ez alkalommal, a radical reformerek leghatalmasabb eszközé
nek ezen jogáról lemondani. Avvagy az ősiség megtámadása , a 
czéhek eltörlése, a mesteremberek keresetének elrablása, a szegény 
nemesek világbóli kiszámítása, nem annyi meg annyi hallatlan ere- 
detiségek-e a magyar földön? pedig minden derék eredetiségek 
fölötti kapkodásról tűrhető tanúságot nyújtanak aP. Hírlap hasábjai.

Igen, ez esetben nem akar Kossuth ur kapkodni az eredeti
ségeken; mert jól látja, hogy a czéhek igen nemes alapeszméjénél 
alkalmatosabbat potencirozott intelligentiának akár vegytani kivo
natja sem képes előállítani.

így készíti tehát elő olvasóit, hogy ha majd elferdítve, meg
csonkítva, más szóköntösbe öltöztetve, akár a czéhek nemes cor- 
poratiojának alapeszméjéből; akár ennek, a „Figyelmeztetés a 
czéhekre“-i  czikkünkben adott magyarázatából fog, a világot mys- 
tificálva, netalán előadni: senki semmit szemére ne vethessen. Az
ért e tárgyra nézve igen is kérjük Kossuth ura t , hogy radical re
formerhez illő eredeti jobbal állítson vagy állitasson elő. Ha pedig 
ezt nem lenne képes megtenni, tisztelettel esdeklünk, éspedig 
esdeklünk a milliónyi legbecsületesebb polgárok nevében és ér
dekében, hagyjon békét a kész jónak! mert a becsuzott visszaélések 
kirostálásának szükségét nála nélkül is kimondottuk. De menjünk 
tovább:

Kossuth ur a czéhek eltörlése általános kivánatának három 
okát adja. 1) „A czéhek müipart sorvasztó s igen botrányos jelene
tekben mutatkozó monopolialis részének igen méltó általános gyű
löletét, melly gyűlölet, minthogy a kérdés sajtó utján eléggé nem 
volt elkészítve“, (elégnem jó, a becsületes polgárok millióit gyű
lölet tárgyává tenni, élőtöktől, becsületüktől, polgári állásuktól, mi 
több, szabadságuktól is csupa rágalommal megfosztani akarni, ele
gendő ok és előkészület nélkül! avvagy nem a „zubbonyos ember“ 
szólott-e először fel Magyarhonban , és pedig a haza háláját min
den tekintetben megérdemlő Századunk utján, a szegények, árvák, 
özvegyek és öregek száz meg száz ezereinek védelmére, az őket 
kegyetlenül elnyomni vágyók ellen?} „az instilutio eredeti eszmé
jében rejlő józanabb ágozatokra“ (nó hála Isten! hát még sem olly 
fekete az ördög, mint Írják! hát mégis rejlik bennetek, czéhek, va
lami józanabb is?} „is különbség nélkül átvitetett.“

2} A 127 esztendők ólai megszokást, a czéhek eltörlésének 
országgyülésekeni sürgetésében.

3} Gr. Széchenyi István ur epochalis munkáiban a czéhek 
ellen is emelt hatalmas szózatját.

Hogy ezek legyenek a czéhek ostromlásának gyökeres okai, 
talán Kossuth ur maga sem hiszi! De ha a Pesti Hírlap több olvasói
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ezeken felül más valamit gondolatban sem kívánnak, elégedjenek 
meg velők.

Mi ezen okok elsőjét illeti, ezt a múlt 1842ik évi Századnnk 
799 — 801 hasábjain csupa rágalomnak bizonyitottam be, gyanúsító 
hazug ráfogásnak, mellynek bolonditó szép színével, csak azok 
ámítják és bőszitik a szegény magokat védelmezni nem tudók ellen 
a könnyen hívők seregét, „kik a forgó szélen szeretnének nyargal
ni, hogy a vihart vezérlőleg intézhessék.“ Megmutattam azt is, 
hogy „igazat szólva, inkább kellene a ezéhekért panaszt emelni a 
gyárak ellen, hogy azokat kenyérkeresetükből kiforgatják , mint 
akármelly szempontból a gyárakért a ezéhek ellen. Mert a termé
szet rendjén a nagy hal nyeli el a kicsinyek sokaságát, nem pedig 
a kicsinyek falják fel a nagyokat. Mielőtt tehát Kossuth ur, vagy 
akárki más , az itt előadott védokaimat megczáfolta volna, nem il
lik olly rémitő gonoszságban, mint a ezéhek eltörlése, megegyez
nie, és a csupa rágalom és gyanúsító ráfogás jégalapján terveit 
építenie. Kérem is szeretettel, nem ön érdekemben, hanem azon 
milliónyi becsületes szegény polgárok, valamint ezek árváinak, 
betegeinek , özvegyeinek, tehetetlen öregeiknek nevében , kiknek 
élete, becsülete és mindene van itt potyára téve , az Istenre is ké
rem, a mint ember embert kérhet, ezek nevében, ha mégis, mint 
hiszem, emberi s z í v  dobog Kossuth urnák és társainak mellében, 
hagyjanak fel már egyszer, ezen akármelly becsületes publicistát 
legméltóbban gyalázó fixa ideával! Szűnjenek már egyszer meg, 
magokat is másokat is mystificálni 1 Mert bizony egy betű igazság 
sincs az egész monopolialis vádban, és ha mégis netalán valahol 
léteznék honunkban valóságos ezéhi monopólium, szűnjék meg 
Örökre; de a polgári nevelés- és szabadságnak ezéhekben rejlő 
drága kincse semmi esetre se illettessék!

Az ürügyeit második okra pedig mondom: Édes hazánknak 
1715ki, I723ki, 1729, körülményeit semmiképen sem kell össze
zavarnunk , mai szomorúnál szomorúbb szorongatásainkkal. Avagy 
talán 50 évek előtt Rajna mellett, és e folyó évben, Seoane által 
Spanyolhonban is azon okokból töröltettek el a ezéhek, mellyek az 
idézett évek országgyűléseiből felhozatnak? Mert a ezéhek ügye 
épen nem egyedül magyar kérdés. Hisz Voltaire, Europa mai 
vajúdásának egyik eszközlője, először csak 1772-ben ugrott el 
Angolhonba, hogy azután az olt már királygyilkolást, és pauperis- 
must, és minden emberi elvetemülést termett gonosz elvekkel 
még jobban megittasodván, térhessen először ugyan Genf szom
szédságába, későbben pedig Parisba, hazáját és az emberiséget 
megvesztegetendő. Egyébkint semmit, de semmit, ne kételkedjünk, 
hogy ha az említett 1715-ik, 1723-ik és 1729-ik években a 
ezéhek el is töröltettek volna, ezáltal csupán az akkori fogyatko
zásaikból tisztiitattak volna ki, és megifjudott alakban, mint er
kölcsi, népnevelő és polgárosító intézetek, bizonyosan szebb virág
zásra ébredtek volna! — Ámde ki meri ezt állítani az i 825diki és 
a mai idők körülményéiről? 1 Igenis a ezéhek elmúltával ma is fog
nak kerekedni társulatok, de nem erkölcsi hanem immorális, nem 
népnevelő, hanem néprontó társulatok, az évszak, emberjogok, 
vörössapkások, kéküngosök stb. czifránál czifrább társulatainak 
szörnyűségei!

A harmadik t. i. gr. Széchenyi István ur Stádiumából kölcsö
nözött okra pedig felelem: Ez tagadhatlanul élesztette a ezéhek el
leni részt; de főképen kiknél? azoknál, kik a hazájáért élő s haló 
derék honfiúnak jó szándokát félrecsikarva, ő belőle talán czimbo- 
rájokat szerellek volna készíteni! kik most, mintán e reményök 
meghiúsult, épen olly mértékben, vagy nagyobban szomoritói, mint 
egykor magasztalói voltak! — A magát utolsó fellépésével olly igen 
tiszteletre méltó nagy hazafinak tanúsított férfinak jelen keserű
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ízű harcza, eléggé kezeskedik, hogy szándoka, a ezéhek elleni fel— 
szóllalásában is szeplőtelen volt; hogy bizonyára, kétszeres buz
galommal fog inkább majd mellettök küzdeni, mint egykor ellenök 
támadott, ha előbb utóbb meggyőződhetik a ezéheknek alkotmá
nyunkkal! aíyafiságos természetéről és arról, hogy a ezéhek az 
aristocraticus országnak Ieghathatósb védbástyái, hogy jól értve 
és jól elrendezve a müiparnak semmiképen nem akadályai, sőt té
nyezői! ha meggyőződhetik, hogy a ezéhek elleni egész felzúdulás, 
csupám:veres sapkás machiavellismus! Csaknem kell e nagy em
ber nevével felforgató tervek védelmére visszaélni! ő ezeket soha 
nem akarta; különben olly érzékeny szomorításoknak nem tette 
volna ki magát legújabban, mikor hatalmában volt a tapsok özöné
ben úszni.

( Folytatása következik.')

É s z r e v é te le k
az adó, tized, kilenczed és emancipatio k ö rü l, s még valami 

a kisebb birtoku magyar nem esnek és Kassa városának.
(Jég e j

Ne legyenek tehát idegenek a földesurak ezen igazságos élet
kérdéstől , mert hiszen ha a váltsági tőke lefizettetik, nincs már ok 
húzással vonással akadályozni a dolgot, habár az adózó robotját ki 
nem váltja is.

Hogy pedig a kiváltságból eredett jövedelmező fundust eman- 
oipatiojára használhassa a jobbágy, el kerülhetetlenül szükséges, 
hogy az 1836-diki úrbéri törvényben megrendelt egyenlő osztály 
csak addig is fölfügesztessék, inig az emancipatio létrehozatik; 
mert ha ezen törvény megáll, nemcsak hogy azon már váltság által 
megszerzett 9-ed és 10-ed jövedelmező fundusnak hasznát nem 
veszi, hanem az osztályok által elszegényedik, iparkodásában fen- 
akad, kiböcsülések erednek, egyik költözés a másikat éri s végre 
az emancipatiónak sírja ásatik. — De ha ez az egyenlő osztályt 
magában foglaló törvény felfüggesztetik, nehány évek múlva a ki
lenczed és tized jövedelme hozzájárulásával a jobbágy robotját is 
kiváltani képes leend; vagy ha ennek kiváltságára előlegesen pénzt 
kölcsönözne is, lesz miből a kamatot s részenkint a tőkét is megfi
zetni. E végre szükséges, hogy az országgyűlés a robot árát előre 
határozza el, hogy a megváltásról a jobbágynak eszméje lehessen 
és ösztönül szolgáljon neki az emancipatio életkérdése vagy faladata, 
mert hogy egyszerre megváltsa magát a jobbágyság, arról álmodni 
sem lehet.

Csak a kilenczed, tized és füstpénz megváltása lévén itt fel
véve, a feljegyzett számítások szerint egy egész jobbágytelek meg
váltására 95 fr. 15 kr. kivántatnék pengőben, s igy ha Vas me
gyében 20 ezer egész telkes hely vagyon, a megváltási tőke egy
millió nyolez száz öt ezer pengő forintra megy; országosan pedig 
a hatszáz ezer egész telkes üléseknek megváltása ötven hét millió 
egy száz ötven ezer forintra. E megváltást részint a jobbágyság
nak maga erejével, részint kölcsönnel lehetne eszközölni, egyszers
mind az országgyűlésen módokat kellene keresni, hogy a jobbágy
ság azon jövedelmező fundusait, a kilenczedet és tizedet, hováha- 
marabb kezére vehesse. — A földesuraságok azon irgalmassággal 
lehetnének jobbágyaik iránt, hogy a megváltási tőke kamatjának, 
lefizetése mellett, magának a tőkének a jobbágy által három vágy
hat év alatti lefizetését elfogadni kegyeskednének.

Mindezeknek csak az a természetes következése, hogy a ne
mesi rend is törekedjék e dús reményű életkérdést elősegíteni; az 
adó, vagy más akármelly néven nevezendő fizetésektől ne vonja 
magát vissza, és szilárd segedelmezésével ollyan eszközöket fejtsen
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ki, hogy nemosak maga, hanem az adózó nép is érezhesse hasz
nait; csak igy s nem máskép érethetik el ama kívánt czél, hogy a 
jobbágy jövendőre képes legyen adóját lefizetni; a nemesi rend 
általi segedelmezések pedig haladási czélokra, boldog és hasznos 
intézetekre lehetnek fordítandók. — Itt nyissuk fel szemeinket és 
füleinket, a terhek viselésére nézve , hogy a tizedet biró földesurak 
könnyen megfizethetik a máséból, a papi rend dézsmájából, a reá- 
jok esendő terheket, mellyeket a tizedet nem biró nemesség kény
telen volt mindeddig helyeltök viselni, s melly nevezetes jövedel- 
mezési ág, tudni illik a tized, a terhek viselésekor talán még soha 
a íöldesuraknak jövedelemül fel nem vétetett. — Ide tartozik még 
az is, mit a nemesi rend nagylelkűsége magával hoz, hogy a me
gyei tisztviselők fizetését vállalja el a nemesség.

Hát te hazámfia, kisebb birtoku nemes társ, nem gondolkodói 
sorsodról? Még most sem hiszed, hogy a minimum szükséges? Oh 
be boldogtalan előre nem látó ember volta te Verbőczid, ki még 
kicsiny birtokodra is azt az átkot mondotta: „Aequalis divisio non 
conturbat fratres.“ Ugy-e, ez magában helyes és igazságos, de a 
te nemesi kis birtokod, szabad alkotmányos állásod és családod 
fenfartására nézve még sem jó, mert az apró birtokok felosztásával 
végtére a non conturbat helyett „exturbat fratres“ lesz következés; 
ez koldusbotot ad kezedbe, és elenyészel családoddal együtt, és 
tettleges szolgaságra jutsz. — így enyésztek el sok szép régi csa
ládok, a mellyeknek eleji a hazáért bajnokul vívtak, és a kiknek 
nevei most csak könyvekben vagy régi oklevelekben emlékeztetnek 
vissza a hajdankorra. — De még az is mondatik, nemes társ, hogy 
az ősiség eltörlése (nem tudom érted-e?) hitelt, garanliát és ela
dandó birtokokért sok pénzt ad. Jól vigyázz, mert ha az ősiség el
töröltetik , és ennek eltörlése által az adó vagy illyesmi fizetések 
erősödnek, gyökeresednek és a birtok fizetésekkel megterheltetik, 
el teheted akkor a magyar kereskedés virágzása mellett az ősiség 
eltörlése kecsegtetésével ígért nagy somma pénzeket. Sem itt, sem 
ott nem lesz helyed.

De kérdezed talán, nemes társ : hogyan legyen, hogy a minimum 
felállításával a te szép reményű ép, egésséges öt fiaid közül négynek 
el kelljen költöznie, s nem lesz helyök, hová menekedjenek? Fele
let : a jól nevelt, becsületes magaviseletü ifjú majd fog gondoskodni 
élete módjáról, mesterséget tanul, szolgálatot vállal fel s végre 
szerencséhez jutván jó családba beházasodik, s iparkodó jó polgár 
válik belőle. De még ezeken kívül igen óhajtott czél lenne egy 
honi tartalék katona-őrsereg felállítása, mellybe a minimum által 
kiszorított vagy máskép is hely nélkül levő nemes ifjak, honoratio- 
rok, és városi polgárok gyermekei beveendők lennének és mene
déket lelnének. — Illy őrsereget két, három vagy több vármegyék 
öszveállva tartanának, mellyet várak őrzésére, belső bátorságra és 
szükség esetében ellenségre is használni lehetne, s készen állana 
több ezer lovas vagy gyalog nemzeti őrkatona. — Egyébiránt illy 
tartaléksereg képét ábrázolná azon erős nemzetnek, melly vérrel 
szerzett hazájának megtartását, dicsőségét és alkotmányos sza
badságát még most is mind egyre szivében és keblében dobogva 
érzi; valóban nemzetének ezen élő szobra minden igaz magyar
ba uj erőt, ösztönt, és elszántságot öntene, akármelly ellenség
gel is szembe szállani, hazájáért élni és halni. —  E tartaléksereg 
felállításával megszűnnék a szegényebb nemesség nem a gyáva 
gyűlöletes hanyagság és henyélés, a korhelység fenyíték és zabola 
alá jönne és a népnevelésnek is akadályai ezáltal némünémü rész

ben elhárittatnának, szóval, lenne sok ifjú embernek kenyere, kinek 
most nincsen hová hajtani fejét; ide járulván még az is, hogy ezen 
körbüli menekülésre egyedül szerencsés megházasodás és örökösö
dés szolgálandna okot. — Mindezekről vagy illyesmikről az or
szággyűlés gondoskodni fog.

A Pesti Hírlap 225-dik számában az országgyűlési szavazás 
iránt a nemesi rend ellen igen feszült kifejezéseit olvasván n. Kassa 
városának, azokra rövideden csak azt felelem : lassan, csak lassan! 
Nem kell anyira handabandázni, nem a tálas fontot az egyik felén 
anyira lenyomni; bizony elszakad a kötél! — Tisztelet becsület a 
magyar eredetű honfipolgároknak, kikkel kezet fogni mindenkor ké
szen áll a nemzet, és kikről fel sem is tehetni, hogy, midőn az egye
sülésről megkezdetett a vita, most még ők, a honfipolgárok, gör
dítenének olly akadályokat elő, és olly kiterjedésű szavazási arány
talan jogot igényelnének magoknak, a melly által a haza boldogsá
gára kész lépéseket hátráltatni szándékoznának , tudván s tapasztal
ván, hogy ők is szeretik alkotmányos hónukat és szabadságukat. 
Adná Isten, hogy egybeforranának hatóságaink! —  De a városi pol
gárok nagyobb része, az idegen földről ide kültözöttek. — Azt 
mondják a Pesti Hírlapban: nem szorulnak a nemesség kegyelmére 
és discretiojára az országgyűlési szavazási jog miatt, és jelentik, 
hogy ha az individuális szavazat meg nem adatik a városoknak, 
készebbek az országgyűlést elhagyni. Hiszen nem is tartozik már 
többé nekik a nemesség sem kegyelemmel sem discrelioval, vagy 
jobban mondva, nem is kívánhatnak már többet, meit ezeket már 
megadta nekik akkor, mikor vérrel szerzett hazájában menedéket 
és lakhelyet ajándékozott nekik, a mellyért hálaadatatossággal tar
toznak. — Hát a magyar panaszt, ki segedelmezésével már ak
kor és akkor, mikor sok ezer magyar nemes a végvacsorát ette, 
Árpád unokáinak részese vala, az már csak semmi sem? Nem jó, 
városi uraimék, igen magasra hangolni a hurt, mert ha majd szoros 
számvetésre kerül, aligha el nem törpédnek némelly igen óriási 
igények. Azért lassan, csak lassan! L. J.

Légliajózás.
Olvasóink még alkalmasint emlékeznek azon léghajóra, mely- 

lyet Leinberger Nürnbergben tervezett s mellynek részletes leírá
sát tavalyi lapjainkban adtuk. A feltaláló legvőzhetlen akadályokkal 
küszködik most eszméjének testesitésében, melly akadályok főkép 
a pénz hiánya és a gazdagok dermedő részvétlensége. Leinberger 
legközelebb elhagyá hazáját s Bécsbe költözött, hol az iparegyesü
let gyámolitása által tervezetét létrehozhatni reméli, s hol müvének 
mintáját mutogatja. Ezen minta egy 6 láb hosszú és 2 láb vastag 
léglaptából áll, melly 1 2 V2 köbláb tartalmú; alatta 2 láb hosszú 
gőzhajócska van a gőzgéppel, az evező kerékkel, a szeszadó ké
születtel, a kormánnyal és a többi szerekkel. A minta részeinek 
aránylagos nagysága csak kisebb siker létrehozására van ugyan 
számítva, de azok annyira kiterjeszthetők, hogy a léggőzös a fel
találó terve szerint száz személyt bútorostól szállithatand hegyen 
völgyön, tavakon s tengereken át minden órában 100 német mér- 
földnyire, vagy is a közönséges léglabdákénál ötszörte nagyobb 
gyorsasággal. Zivatar és szélvész az utazást nem fogják akadályoz
hatni, minthogy a gőzössel a légkör fensőbb rétegeibe lehetend 
emelkedni s a veszélyt ekkép elkerülni. Hahogy a feltaláló remé
nyei valósulnak, ha szilárd állandósága győzni fog azon akadályo
kon, mellyek elejbe gördülnek, akkor az emberi szellem ez uj dia
dala véghetlen s felszámithatlan hasznot hajtand a kereskedésre és 
iparra, az átalányos közlekedésre, a nemzetek és ezek egyes ré
szeinek összeköttetésére, s az egész emberiség anyagi és szellemi 
életére.

Pozs onyban .
Alapító és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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34. szám. Hatodik  esz tendei  folyamat  1843. Május I.

A  megyék liatározatai.
Átnézvén ezeknek tetemes és jellemző sorát, a magyar szív 

emelkedik, mert nemzete önérzetében, önerejében leli reményeinek 
valósultát; a nem magyar pedig kénytelen elismerni, hogy illy nem
zetnek jövendője van.

Az idő igen rövid — alig mait egykét év — melly alatt az 
elébb csak sejdített eszmék, vagy tán közönségesen óhajtott javítási 
eszközök, észrevehető, bizonyos alakokba öltözének. Az eredmény 
meglepő; hasonlót a többi nemzetek nem mutatnak, nem mutattak 
az értelmi hatás csendes utján, a fenálló törvények korlátái közt.

Mi hozta elő ezen gyönyörű eredményt? Valamellyik gon
dolkodó hazánkfia, jeles munkájának méltó tárgyává teheti. Meg- 
lelendi az általános, állandó okok közt nemzetünk elhanyaglását, 
árvaságát, sülyedtét; megleli a feltornyosuló , bennünket körülvevő 
veszélyeket, szellemieket, anyagiakat; a közelebbi indítók közt 
lelendi a végtelen módosításokban mutatkozó akadályokat, ellen
zéseket, mcllyeknek természetes hatása itt is nyilvánult; elünk
be adandja, a közmunkához miként járult és segített minden erő, 
minden osztály, minden szinzet, tudtával vagy tudta nélkül, de 
segített.

Nem kevésbé meglepő a határozatok szelíd természete, mint 
egyszersmind eldönthetlen bizonyítványa nemzetünk helyes tapin
tatának, vagyis azon vezérelv tisztaságának, melly a nemesebb ér
zelmekből vevén eredetét, minden aljast és visszást kizár. Híjá
ban is keresnők a megyei határzatok közt az utópiát, a communis- 
mus tanait, a republicanismus vagy democratismus elveit, híjában 
azon anarchiái szellemet, melly csak a meglevőnek lerombolásá
ban nyilvánul, s melly szellemet nekünk magyaroknak tulajdonítani 
már több egyén volt hajlandó : de megleljük bennök azon tiszta al
kotmányos elvet, melly nemzeti éltünk alapja s mindenkor tisztele
tünket idézi elő bámulatunkkal egyetemben, elődeinknek, az alkot
mány első alapítóinak, mély bölcsessége iránt.

Visszatekintvén az alig lefolyt egy pár évre, számtalan in
dítványt szemlélünk, a rögtönzés bélyeget viselőt; de az eszmék 
tisztulának, a távolból ijesztő rémalakok közelebb jővén, félelmet 
többé nem gerjesztének, a nemzet pedig megtanulta társasági kér
déseit az ész hideg mérlegére tenni, jól tudván, hogy a szó és betű 
végre a közcselekvést feltélezik.

Kétségen s kérdésen túl van ma, hogy valamint az itt érin
tett üdvös eredményt egyedül az értelem hozá elő, úgy alapitand- 
ja jövőben is egyedül az értelem — természetesen az erkölcsre tá
maszkodva — mindazon rendszabásokat, mellyek hazánk és népe 
javát eszközlendik. Tisztán állván a magyar előtt ezen egyszerű 
igazság, lépteit irányában biztosítandja. Azon kicsapongásokon, 
mellyek nehány megyében történtek, az egész haza feljajdult; az 
inkább szomorú jelenet a fájdalom mellett sajnálkozást, szánakodást 
gerjeszt még akkor i s , ha tagadni nem lehet, hogy más országban, 
illy körülmények közt, olly fontos kérdések mellett, miilyen p. o. 
a nemesi adó, hasonlításon túl nagyobb rendetlenség és több baj 
történnék és történt is; sajnálkozásunkat pedig teljesen számba 
veszi azon eltagadhatlan körülmény, hogy a kicsapongások kire
kesztőig csábítások eredményei, s ha egyfelől a rendetlenségeknek

az erkölcs és értelem uljáni megszüntetését óhajtjuk, nem lehet 
eléggé szigorú rendszabásokat nem kívánnunk, a csábítók működé
seit mindenkorra gátlókat.

Alkotmányos társaságban a majoritások elvét mellőzni nem 
lehetvén, csaknem bizonyos, hogy azon értelmi súly, melly máig 
hazánkban olly dicsőén nyilvánult, rövid idő múlva előhozandja 
azon észszerűen határozó többséget, melly a nemzeti kérdések 
feloldására elmulhatlan szükséges és egyszersmind a maradandóság 
kezessége.

A journalistica egyik kötelessége a lettdolgok puszta feljegy
zése, mit itt a megyei határozatokat illetőleg némileg teljesíteni kí
vánunk, a mennyiben t. i. az eddigi részletes adatok engedik. Re
méljük, hogy többen találkozandnak , kik statisticai, mások ta
lán épen taglaló és eszmélkedő alakban adandják elő a megyei in
dítványokat és határzalokat, idő és tárgy szerint összeállítván az 
egynemüeket, rövid kivonatokban melléjük tévén a vezéreszméket 
is, mint szintannyi kiindulási pontokat.

A határozatok összegét három főosztályba sorozhatjuk. Az el
sőbe tartoznak azon rendszabások,mellyek a ne mz e t i  ügy  v i s e 
l é s t ,  azaz a dolgok menetét általában biztosítják. Ezen osztályt az 
alkotmány alapjának tekinthetjük, melly tehát magában foglalja mind
azon sarkalatos törvényeket, mellyek szerint a társaság intézkedési 
tehetsége változatlanul fentartatik egyfelől, másfelől pedig a pol
gárok természetes és alapjogai, mint minden további kérdésen túl 
esők, biztosíttatnak.

Közelebbről tekintvén az ezen osztályba tartozó megyei hatá
rozatokat, azt leljük, hogy vannak közöttök olly pontok, mellyek a 
lefolyt időszakokban egy vagy más alakban alkotmányunkhoz tar
toztak, gyakorlatban voltak, de lassan lassan a mindent megemésztő 
idő állal elnyelettek; vannak továbbá közöttök olly pontok, mellyek 
az újabb kor szükségei által előidézve, az alkotmány elmellőzhetlen 
pótlóivá, támaszaivá lettek; vannak végre olly pontok, mellyek 
megszüntetését követelik olly viszonyoknak, mellyek százados és 
százados szomorú tapasztalás által végre mint minden további kifej— 
lésünknek valóságos akadályai ismertettek meg. Az ezen osztályba 
tartozó pontok összege alkotmányunk ujra-öntését eszközlendi, ha 
törvénnyé válik, és eszközlendi, hogy a magyar alkotmány, mint 
kikerekitett nemzeti charta, mostani töredékeiből kivetkezve álland 
a többi alkotmányos nemzetek elrendezett és írott alkotmányai 
közé. Szem előtt tartván ezen megjegyzést, meg kell barátkoz
nunk azon eszmével, hogy az alkotmány gyökeres átnézetét és el
rendeztél akarjuk, ha ama pontok összegét akarjuk. Mint a dolgok 
állanak, a törvényhozó test képessége nálunk sem az assamblées 
primairek, sem a convention nationale eszméi által nem fog kétség
be hozatni; azért is fog jelen alkotmányunk legbecsesb része ab
ban nyilvánulni, hogy áfalakultát békével, minden rázódás nélkül 
eszközlendi: dicső, még máig a népek történetében nem mutatko
zott jelenet. Szintúgy elismerjük a pontok összegéből, hogy mi ma
gyarok társasági reformot ezélzunk, reformot, miilyent Europa né
pei közt, minden nemzetiségi és nemzetnagysági törekvésök mel
lett sem szemlélünk, tehát nem valamelly aprólék javítást, miilyen
nek következése ismét csak zavar lenne és a teendők sorát na- 
gyobbitaná. Ezen tekintetben mondhatjuk, hogy' az óhajtott és már
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czélba vett társasági reform, nemzetünk erejének, nemzetünk te
hetségének valóságos mérője.

A második osztályba sorozhatjuk mindazon határzatokat, mely- 
lyek részint a m ár  m e g l e v ő  a l k o t m á n y  s z i l á r d í t á s á t  
czélozzák s annak további kifejlődhetését biztosítják, részint a 
nemzetiség erősítését, valamint a polgári társaság kifejlését a civi- 
lisatio által kitűzött útban eszközöljék. Az ezen osztályba sorozott 
tárgyak azonnal az első osztályba lépnek á t , mihelyt elérék lehető 
legnagyobb kifejlettségüket, mert a két osztály közti különbség 
egyéb nem lehet mint a z , hogy az elsőben foglalt lények állandóan 
és változatlanul fentartatnak mint a társasági szerződés talpkövei, 
mig a második osztály pontjai bővebb kifejlést és javithatást en
gednek és feltéteznek is.

A harmadik osztályba esnek végre mindazon határzatok, mely- 
lyek természetök szerint a k ö z k i f e j l ő d é s  és k ö z s z ü k s é g  
által előidézve, szakonkint jelennek meg és annál számosabbak, mi
nél élénkebb a mindenoldali kifejlés, szellemi és anyagi. Ezen ősz-, 
tály pontjai változók is egyszersmind, mert sok ideigleni rendsza
bást foglalván magokban, a kitűzött czél egyszer eléretvén, módo
síttatnak vagy egészen megszüntetnek, mint a dolgok természete 
kívánja. Szintezen esetben vannak mindennemű törvénykönyvek
nek, kivált kisebb érdekű, czikkei.

Óhajtható volt, hogy általában a sajtó — nem csak az időszaki 
— nagyobb részt vegyen a nemzeti átalakulás közmunkájában, s kü
lönös figyelemmel lévén a nemzeti ügyviselés egyik jelentő orgá
numaira, a megyékre, azon tárgyakat vegye tüstinti taglalás alá, 
mellyek mint napi kérdések, egyik vagy másik megye foglalkozását 
igénylék. Ezen óhajtás nyilván bélyegzi azon csaknem közérzel
met, hogy az alkotmányos élet fő feltété, a nyilvánosság, csak egyik 
részében mutatkozik természetes alakjában, s hogy épen azon te
temes egészitője, melly kívül esvén a pillanat bényomásain, a hig
gadt ész hathatós működése által eszközöl, s mint legbecsesb, és 
mint látjuk, egyedül biztos kalauz vezeti a nemzetet czéljaihoz, nem 
vetheté mindig elmellőzhetlen egész súlyát társaságunk mérlegébe, 
s épen mivel nem vetheté, kikerülhetlen lelt az itt ott észrevehető 
bizonytalan irányú mozgás azon tágas térben, melly részrehajlóig 
a szenvedelmek számára nyílt.

Ismételjük, hogy a megyei határzatok sorát, mennyire azok az 
átalakulás elvét bélyegzik, rendszeres munkában szeretnők a nemzet 
elébe terjesztve látni, melly rendszeres munka vizsgálva és esz- 
mélkedve jelölhetné ki mindazon közelítéseket és eltéréseket, mely- 
lyek valamelly tiszta felfogáshoz hasonlítva, a külön megyékben 
nyilvánultak, feszített figyelemmel lévén azon három irányú ered
ményre, melly a határzatokból összesen és különvéve az e r k ö l c s i ,  
é r t e l m i  és a n y a g i  nemesülést, erősülés és gyarapulást előhozó 
kifejlésből okvetlenül származand. Mit mi itt kiemelünk, egyedül 
csak azon pontokra szoritkozandik, mellyek egyik vagy másik megye 
határozatai közt előttünk mint lényegesek jelennek meg azért, mer t  
a m o s t  m e g l e v ő  e g y i k  v a g y  más i k  t á r g y n a k  v a g y  
v á l t o z t a t á s á t ,  v a g y  m e g s z ü n t e t é s é t ,  v a g y  v é g r e  uj ,  
társasági viszonyaink közt eddig nem létezett, e l em b e h o z a t á t  
c z é l o z z á k ;  természetes, hogy azon határozatokat, mellyek a 
meglevő tárgyakat és elemeket változatlanul ismét meghagyják, 
vagy tán visszálépést jelölnek, — miilyen p. o. a sajtó jelen moz
gásának szorosabb korlátozását, erősebb megszorítását czélzó me
gyei határzat — nem vehetjük tekintetünk tárgyául, mert az i l l y— 
n e m ű  r e n d s z a b á s o k  a n e mz e t i  k i f e j l ő d é s  e s z m é j é 
v e l  e g y b e h a n g z á s b a n  ú g y  sem l é v é n ,  azon átalakulást, 
azon nemzeti és társasági reformot, mellyet itt említünk, nem kép
viselik. A határozó megyék neveit jelen röpszemlénkben kijelölni
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felesleges lenne, valamint nem ragaszkodhatunk a felsorozott pontok 
ezennel telt osztályzatához, elismervén, hogy itt ott felváltva áll
hatna egyik vagy másik pont, kivált a két első osztályban.

A mint a megyei határzatok , a törvényhozó test átellenében, 
törvényjavaslatokká, tehát az országgyűlésben szintannyi indítván
nyá változnak, a pontokat mint illyeneket fogjuk következőleg so
rozni.

( Folytatás következik.)

Éljetek czéliek! éljetek szegény 
kézművesek!

(Folytatás.)
Én azonban a czéhek eltörlése-általános kívánaténak egészen 

más okait vélem; és pedig másokat, mint mellyekkel e tárgy az 
illuminatus érdekektől akárhol is ostromoltatik ; másokat ismét, mi
ért különösen honunkban még a conservativ rész is könyelmüen 
megegyez az üdvös társulatok elemésztésében.

A. Miért üldözi az ilíuminatismus a czéheket?
A korunkban Europa szerte minden törvényes felsőség, min

den polgári jó rend és minden vallás ellen fenekedő akármiféle 
társulatok tagjai, általános nevezettel illuminatusoknak neveztetnek.

E gonosz emberek munkálatainak tulajdonítja a M. Herald 
minden jobb lelkű, a köznép között mindegyre jobban áradozó ke- 
vély ellenszegülést, féktelen életet és vele karöltve járó iszonyú 
szegénységet, mellyet e lap Angolhonban ekképen ád elő „Általános 
iszonyú gyülölség lelkesíti az alsóbb osztályt a magasb ellen. . . A 
munkás osztály egy része a legvadabb democratismusnak hódol; 
egy másik pogányságra serdül fel; egy harmadik baromi utálatos
ságban é l ; a negyedik emberi természetből kivetkőzve, piszoktól 
merevedett; az ötödik egész élet idejét átsorvadozza ; a hatodik a 
szó betüszerinti értelmében törköllyel és döggel táplálkodik !u Ir
tózatos szomorú igazság !

Hogy pedig e fajtól édes hazánk sem szűz többé, tanúsítják 
gr. Széchenyi István „Kelet népé“nek semmiképen meg nem czá- 
folt számos kitételei, mellyekben emlékezik a törekvésről „minden
kit gyanússá tenni, kinek valamije van, minden felsőbbet a gyűlölet 
pelengérjére állítani, minden létezőnek helyességét kérdésbe venni, 
hazánk municipalitásait lehetőleg elnépszei ütleniteni, minden piszkot, 
minden aljast szőrszálhasogatólag feltúrni.“ 1 0 i. 1., hol emlékezik 
azon hazánkban is mutatkozó revolutionalis sillogismusról, „melly- 
nek majorja a nagy birtokosok gyűlöletessé tétele, s mennyire lehet, 
vagyonaik elkobzása; minorja a kisebb vagy minden birtokosnak 
szinte e sorsra juttatása; és conclusioja: szinte olly zavar, melly 
Magyarországot vagy ódik Béla idejére löki vissza, vagy“ stb. 
120. 1., hol emlékezik némi közöttünk létező uraságról, melly 
„Urunk s fejedelmi családja egyéneivel szemközt egyenesen áll mint 
a nyárs“ 346. 1.

Illy fajú emberek közöttünki létezését bizonyltja az 1841 -ki 
„Hírnök“ 60. sz. székes-fejérvárí tudósítás, hol a gyűlésben né- 
melly párt, magára nézve nyiltan „minden eszközt szabadon gya
korolhatnak“ mondott, midőn ellenvélemény megczáfolása, midőn 
az övékétől eltérő irány kárhoztatása van kérdésben.

Tanúsítják ezt ama furcsa liberális fogások, mellyekkel Nó- 
grádban az ősiseg elrontatott, u. m. a „szólni kívánók ki nem hal- 
gatása“ a „voksok szemmérték szerinti becsülése stb.“ pedig más
hol még más eszközök is használtatnak, mint p. o. a népes gyűlés 
első napi határozatának egy hét után a néptlenedett gyülésbeni 
elrontása, ha az intelligens f? 0  liberális uraknak nem volna Ínyére
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stb. — Ezt bizonyítja a f. e. Hírnök i3. számban a szombathelyi 
levelezőnek imez kitétele: „Szinte kézzel fogható, hogy májusi 
gyűlésünkön mindent, mi a köznemességet közelebbről nem ér
dekli, mint majorátust, aviticitást stb. „ ha l ommá  d ö n t e n -  
d ü n k . “ Úgy e?! hát az alkotmányos épület szegletköveit halom
má döntenditek , a valóságot a köznemességnek meg nem magya
rázva ?

Tisztelt hazámfiai! Máshol is csak igy készült ám a nem j ó ! 
azért az előjeleket látván, emeljük fel fejeinket és vegyük figyel
münkbe az okokat, mellyekért a polgári becsületesség és jóllét 
egyik iskoláját, a czéheket! üldözi a reformerek serege?

1) A polgároknak egymástóli elszélyesztéseért amaz elv 
szerint: „divide et vinces!“ hogy t. i. semmi közelebbi érdekeik 
egymás között nem lévén, sem az élet ínségeiben, sem az erkölcsi 
vezetésben, sem a becsületességben egymást ne gyámolithassák. 
így azután elkerülhetlen lesz egy részről a pauperismus, az er
kölcsösségnek ama rettentő előfutója, melly mellett minden neve
lés , minden oktatásnak meg kell hiúsulnia, mert szükség törvényt 
ront; más részről ellenben bizonyos a néprontás és a suttogás, a 
fenekedés már rendszeresítve tenyészhetik; mert a társ intése 
már nem figyelmezteti a gondatlant; az emberi szív mélyében ol
tott önméltóságának érzete azért meg nem szűnik, és igy mikor 
becsület utján lehetetlen kifejlődnie, a fenekedésben annál vadabb 
lesz, minél inkább izgattatik a szerencsétlennek kedélye!

Ha mélyebben vizsgáljuk a radical indítványok utolsó kime
netelét, tapasztalni fogjuk, hogy mindig a családok fönmaradhatá- 
sának gyökerét vagdalják. Jól rendezett, kivált aristooraticus or
szágnak, fő maximája mindenkor a családok fentartása; ezt kell 
tehát az ellenségnek szükségképen megtámadni. De nem is mu
lasztja el; mert az ősiség elpusztítása, a czéhek eltörlése, ellenben 
a gyárrendszer, a pénzkereskedés szörnyű fenéje, épen nem ná
lunk keletkezett mérges gombák; ezek ellen nyugati Európában 
már eléggé megvívtak az emberi nemnek igaz baráti. — Az ősi
ség elenyészte ugyanis a földtől fosztja meg a családok ezereit, 
és azt egy két dúsgazdag pénzesek kezére játsza. De azért még 
ezeket sem biztosítja; mert minthogy minden falka juhból van ele
sendő, és igy vagy tehetetlen, vagy gondatlan, vagy tékozló, vagy 
árvaság, betegség és egyébképen nyomorgó ivadék a dúsgazdag 
földbirtokos magvából is kerül, minduntalan ezer ut nyílik, a tehe
tetleneknek mindenbőli gonosznál gonoszabb kiforgalására.

így a czéhek eltörlése ismét a munkától, a kereset általi biz
tosításától foszt meg millioinnyi és milliomnyni családokat, mert 
azonnal nincs rendezve a munka a statusban; ellenben a gyárrend
szer a munkások ezereit egy két ember irgalmatlan jászolához 
köti; a pénzkereskedés ismét ma jéghegyeket, vizoszlopokat épit, 
mellyeket holnap a sik tengerbe merit, áltáljában pedig az em
beriség keresetének zsírját nehány kereskedőház oozeánjánba szi
várogtatja.

2) a tömegek elbukásáért, becsületességbőli kivetközteté- 
seért. Tudják ők azt igen jól, hogy bár minden harmadik háznál 
egy praeparandia, vagy kisdedóvó-intézet, vagy nevelőház, vagy 
iskola létezzék: mégis mindig igaz marad, hogy a szegénység a leg
nagyobb szemtelenség; tudják hogy a szükségtől gyötörtetett sze
rencsétlennek sem kedve sem módja tanulással, önmivelődéssel ve
sződni, hogy általa még az előbb miveit egyén is elparasztosodik ; 
tudják igen jó l , hogy ha a szegényebb embert a hozzá hasonló 
sorsosinak figyelme, feddése vagy intése a becsületesség korláti 
között meg nem őrzi, már többé az állati félelmen kívül nincs mi 
őt fékezhesse. Minthogy pedig a jól rendezett czéhtársulatok által a 
polgárok nagy tömege neveltetik, miveltetik, a becsület korláti kö

zött tartatik és e miatt az ő nagyságok, dicsőségük gyakran meg- 
homályosittatik, azért nincs irgalom, el kell múlni a czéheknek! De 
épen azért ismétlem, a czéheket vagy csak a tudatlanság, a tárgy 
nem értése, vagy a legrutabb erkölcstelenség üldözheti. —  Azon
ban üldözik

33 a vallástalanság terjesztése miatt is. Ismerjük a szabad 
gondolkozók egész törekvését, hogy sem isten, sem emberek nekik 
ne parancsoljanak, és minthogy leikökből az őket kárhoztató ítélő 
biró érzetét semmikép ki nem irthatják, főgondjok a vallásosságot 
elősegítő minden eszközt, intézetet, következésképen a czéheket is, 
üldözni. Azt sem fogja senki tagadni, hogy jelenleg Europa a cul- 
minatio pontján állván, a pogányság bizonyos nemének néz elébe, 
melly tetlegesen már eléggé divatoz, és csak egy Muhamed által 
kell formába öntetnie, azonnal kész lesz, mit igazságos büntetésül 
érdemlettünk! Láthatjuk is, mikint készíti a gondviselés a tőlünk 
elköltözni készülő keresztény hit számára a hidakat, hogy belső 
Ásiának és Afrikának jobbszivü népeit ajándékozza meg kegyel
mének világával, elvevén azt azoktól, kik megvetik; ámbátor azok
ból , mik újabban Angliában és Francziaországban e részben ben
nünket vigasztalnak, méltó reménységet nyújtanak, hogy talán meg 
fog bennünket őrizni az egykor virágzó napkeleti kereszténység 
sorsától. Láthatjuk, hogy Europa mint egy korhadt régi fa, az er
kölcsösségben, polgárisodásban nem csak nem ifjudik, sőt minden 
emberi erő megfeszítésével alig akadályozható sebességgel rothad 
és podvásul. Nehogy tehát a lódulásnak indult gonoszát a czéhek 
társulata valamiképen akadályozza , el kell őket törülni! — 3 őrnek 
a czéhek ellen utoljára

4-3 hogy a zavarosban szabadabban halászhassanak azok, kik 
pulya czudarságaik miatt iparkodás és becsületes magaviselet ut
ján sem névre, sem hivatalra, sem gazdagságra jutni nem képesek, 
s igy csak a felfordulás utján hirt nevet, méltóságot nyerhessenek, 
máséból gyarapulhassanak. Pedig mig czéhek léteznek, mindez csak 
nagy bajjal, vagy többször épen meg sem történhetik.

T. i. a czéhtársulatban élő polgárok a törvényes felsőséget 
tisztelik, parancsainak engedelmeskednek; ők az élet emberei lé
vén, az ábrándos bolond tanokat megvetik, a magokat nagyoknak 
tartó kevélyek hiúságát kinevetik; emberi és polgári állásukat 
tisztelvén, magokat elámittatni nem engedik, sőt megtántorodott 
társaikat is többször észre térítik. Ez pedig mind ollyan, mit a re
formerek nem csak olly szegény sorsú embereknek mint a czéh- 
beli tagok, de akárki másnak sem bocsáthatnak meg. Mert egyetlen 
utolsó törekvésük, hogy ösztöneiket kényök kedvök szerint elégít
hessék, a megkábított emberi sokaságot pedig mint vágyaik eszkö
zét használhassák.

Ide járul, hogy a más országok példája azt mutatja, mikép a 
lázadásnak városokban, kivált pedig a fővárosokban kell készülnie, 
kiütnie. A megbolonditott kézművesek inasainak, legényeinek kell 
a kövezetét felszedniük, a torlasztékokat késziteniök, ezeknek kell 
mint dühös ebeknek a rendőrszolgák és a katonaság ellen uszittat- 
niok; magokat a biztos helyről ingerlő és intézkedő gazemberek 
helyett feláldozniok; feleségeiknek, leányaiknak kell a jó rendért 
harezolók fejeire a vizet forralniok és az emeletből leönteniük. 
Már pedig a hol jól alakított ezéhekben van a polgárság, ott inkább 
a jó rendért küzdők mellé csatlakozik; mert tudja, bog} az élet 
nem agyrém; mert gyermekkorától megszokta az engedelmességet, 
a felsőbbek iránti tiszteletet; mert meg tudja gondolni, hogy csak 
kell valakinek elöljárónak lenni, neki pedig engedelmesség min
denkori kötelessége; mert sorsa szerinti polgári állásával meg lévén 
elégedve, nem épit magának a levegőben várakat. Minthogy tehát 
gonosz vágyak eszközéül nem olly könnyen használtatható a ezéh-
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beli polgárság, kígyót békát kiáltanak ellene és irgalom nélküli 
elpusztítását sürgetik.

( Folytatása követhetik.)

M e m z e í e s i t é s
a pestm egyei ev. esperesség némelly szláv iskoláiban.

Elmellőzve a keserű reminiscentiák zengedezését, mellyet 
kénytelenek valánk s vagyunk hallani azon egyet nem értők- s a 
nemzetiség elleni érzelmekkel megtelt felektől, kik a haza magas 
érdekeit szem, szív elől veszítve , a legszentebb ügy ellen is kikel
ni nem pirulnak; egy szelidebb, senkit háborgatni nem kívánó 
kedély szempontjából indulva nézzük a jelen pestmegyei ev. es
peresség nehány szláv iskoláit, a hol a nemzeti nyelvet tanulni 
akaró növendékek buzgalma s a tanítók fáradhatlan szorgalma di
cséretes, sokban kitűnő.

De minden kitüntetés mellett mégis szomorú kinézésnek mon
danék jelen iskolai helyzetünket, mert még mindeddig van min ke- 
seredkünk, mikép Juvenalis panaszkodék látván, hogy akkoriban a 
rómaiak inkább a görög nyelvet művelték, mintsem hazai nyelvü
ke t* );  ha nem tudnók, hogy Magyarország kellő közepén számos 
felekezeteink tót ajkúak, tót szelleműek ; s ezeknek rokonérzetök, 
régi szokásaik s előítéleteik, ellenséges indulataik, nem csekély hát
ráltatást fejtenek ki a magyarosodás legszentebb ügye körül; ezek 
ellen tusakodni és mégis békességes egyetértéssel kivivni a dicsé
retet, nem könnyű feladat bármilly buzgó lelkésznek s tanítónak is, 
kivált ollyannak, ki még maga sem tökéletesen jártas a magyar 
nyelvben.

De áthatva a honszeretet által azon különben nagy igyekezető 
szerény férfiak, a haza szent szavát szivökben ápolni, s tudatni fog
ják a nemzedékkel, hogy a közhaza fiaiban kell közszellemnek, 
közakaratnak léteznie, melly a közdolgokat a magányosok elől hát
térbe nyomulni soha sem engedi. És igen örvendünk, a midőn meg 
vagyunk aífelől győződve, hogy ezt értik s éreztetik; a midőn 
nemcsak az iskolák felügyelői, de a haza hatályos törvényei is leg
hőbben tiszteltetnek s teljesittetnek. Nincs szülő, ki ne kívánná ön 
gyermekének boldogabb jövendőjét, ki ne kívánná azt, hogy gyer
meke becsületesebb hazafi, vagy legalább honának hű gyermeke, 
szóval, hogy több jót ön, s övéi, és a haza s emberiség javára képes 
legyen cselekedni. Ha hol a szülék a magyarosodás elleni elége
detlenséggel vádoltatnak, azt szükségtelennek tartják körökben; 
de olly helyeken, ahol  nélkülözhetetlensége felől mindegyik meg 
van győződve, a kinek csak kohára vagy taplóra van szüksége, 
olt valóban a hibát nem másban mint a népnevelőkben kell keres
nünk, kik vagy csekély dijok miatt elkeseredve, megunva éltök 
helyzetét, szigorúságra vetemednek, ütéssel, veréssel dorongolják 
tanitványaikba a különben is nehezebb értelmű s mondatu szavakat, 
s azáltal azt egész csömörig untatják meg; a gyermekek panaszai 
sértik a szülék füleit, s ezek is elidegenittetnek

Valóban a népnevelők a lelkészekkel egyértelműig sokat, sőt 
mindent tehetnek, mi a magyarosodást előmozdítja, és ha azt

*) Juv. Satyr. VI.
Quid raneidius, quam quod se non putat ulla 
Formosam, nisi quae de Tusca Graecula facta est 
De sulmonensi mera Cecropis? omnia Graece,
Cum sit turpe magis nostris nescire latiné. —

alig ha. értenek a dologhoz, vagy nem akarnak. De mivel nálunk 
mondják, hogy nem tehetnek, —  szabad legyen kételkednem —  
hála az istennek a közakarat megvan, tehát a siker sem fog elma
radni. Mert valóban a nép kiván boldogulni, az rendeltetése, 
czélja, és ha kiván, fesz is, elkövet mindent, mi czéljához vezet; 
csak mi ne zárjuk be füleinket kötelességeink előtt, sziveinket, 
tisztán érezni tudó keblünket ne vonjuk el azoktól, kiknek arra 
legnagyobb szükségük; tudassuk velők, mit tudniok okvetetlenül 
kell; csak mi legyünk lelkesek, s hiszem, hogy a tiszta kebel meg
tenni gyümölcseit; fáradozásunk jutalma pedig a nyugott tiszta ön
tudat leend.

Nehány illy igyekezetü férfiút bátorkodom a t. közönségnek 
bemutatni, a kik a népnevelést, édes honi nyelvünk ügyét felvirá
goztatni ollyan helyeken is tudják, a hol az mindeddig csak siral
masan tengődött. Ugyanis a legközelebb múlt tavaszelő végével 
a pestmegyei ev. esperesség czinkotai decanatusában létező iskolák
ban t. Melna Mihály körlelkész ur (decanus) elnöklete alatt köz
vizsgák tartatván, honi nyelvünk terjesztésére vonatkozólag kivált a 
csomádi és péteri iskolák növendékei vivák ki a közmegelégedést. 
A csomádi iskola néptanítója t. Györgyei János, a nevelés körüli 
ügyes tapintata, forró buzgalma mindenkit kielégite : midőn a vizsga 
alkalmával, a kis sereg magyar nyelven énekelt, imádkozott, ma
gyar üdvözlettel köszönté a hallgató közönséget, egész tökéletesen 
magyarul olvasott s a magyar nyelvészetnek egész részleteit gya
korlatilag értelmesen elmondá, földleírást, erkölcsi s oktató mondá
sokat versekben tót nyelvre fordítva, s a hetedik parancsolathoz 
kapcsolt 1840dik évi országgyűlésen alkotott törvények 9ik czikk- 
jét, mind a két nyelven magyarázva dicséretesen előadá, magyarul 
számola, párbeszédek által érzékenyen s erkölcsre mutatólag ma
gyarul szavala.

Azonképen Péterin, a hol már nagyobbára szép előmenetellel 
taníttatnak magyarul a növendékek Dobronyovszky János, és ifjú 
Dobronyovszky János népoktatók által, s itt különösen dicséretet 
érdemel az első tanító ur, a ki is már huzamosb idők óta, közel 50 
éve, hogy esztendőnkint mint egy 125 gyermekek körül, férfias 
szilárd jellemmel, semmi kisértett időben csüggedezni nem tudó áll
hatatossággal, buzgó szorgalommal működik, s ezen kitűnő szorgal
máért, az igen tisztelt földesuraság s az egész érdemes község tet
szését és legnagyobb megelégedését nyeré.

S ezen jól elrendezett iskolák után lehet nevezni a fóthit, hol 
Juhos János, a czinkotait, hol Linczeny, a keresztúrit, kol Huszka ; 
a maglódit, hol Pokorny tanító urak működnek.

Ellenben ezek daczára fájdalom ! ollyan iskola is létezik ezen 
kerületben, mellyben próbatét alkalmával a felsőség szigorú ren
deleté s a haza törvénye meghagyása daczára egy magyar betűt 
sem lehetne hallani. Csodáljuk, hogy azon különben ügyes tanító, 
mikép mulaszthatta el a haza javára czélzó törvényt, Pestvmegyé- 
ben! kár megfelejtkezni annyira.

Azonban erős hiedelemben vagyunk , hogy ez többé nehezen 
fog történni, s hogy valamint a szorgalmatos ügyes tanilóktól, a í. 
megye által számokra rendelt jutalom el nem fog vonattatni, úgy a 
hanyagoktól is szigorúbban fog megkivántatni kötelességök telje
sítése. D—y K.

------------------ — ------------- -

P ozs onyban .
Alapító és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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Éljetek czéliek! éljetek szegény 
kézm űvesek!

( Folytatás.)

És imp., ha a czéhek elleni általános kifakadásoknak ezen okait 
adja Kossuth ur, korunk körülményeivel egyhangzóbban és igazab
ban szólott volna. De a czéhek ellen fenekedő pártnak fő fegyvere 
a rágalom, a gyalázás, mindaddig mig az emberek füleit tele nem 
tölti és a koholmányokat velők utoljára el nem hiteti. El is kell ott 
mindenütt mulniok a czéheknek, hol az izgató párt győzni akar; mert 
elenyészőket szintúgy megkívánja érdekük, mint több más erköl
csi társulatoknak meg kelle szűnni, mielőtt a reformerek mostani 
erőre kaphattak. De lássuk már

B. miért egyez meg különösen honunkban még a conserva- 
tiv rész is a czéhek eltörlésében? — Ezt okozza

a) A czéhek kérdésének valóságos nem ismerése. Minthogy 
a kik leghatályosabban szólhatnának e tárgyhoz, szerencsésb hely
zetük és magasb állásuknál fogva, a közönséges polgárokkal köze
lebbi viszonyban soha nem éltek, a czéhi intézeteknek a po'gáii 
élet kifejlődésére üdvös befolyását soha meg nem ismerhették: 
tapasztalásokat legjobb szándékuk mellett sem tehettek, mert ha 
ollykor van is. vagy volt is velők némi dolguk, őket inkább feszült 
helyzetükben, mint természetes állásukban szemlélhették. A mi ke
veset tudnak tehát a czéhekről, azt jobban hallomásból, olvasgatás
ból és elmélkedésből, mint az életből merítették; legtisztább óhaj
tásaik mellett sem képesek azért magokat áthelyezni azon körbe, 
melly őket a ezéhszerkezet jótékony befolyásának méltánylására 
segíthetné.

Magam is, majd harmincz esztendeje, gondos figyelemmel kö
vetvén a körülöttem történteket, teszem a polgári élet majd minden 
ága körüli tapasztalásaimat, szüntelen azon tusakodván, hol s mikép 
lehetne az emberek vezetésének szerencsésb kulcsát kinyomozni ? s 
mivel a szegény emberi mindig szerettem, áldom a gondviselést, hogy 
a különben bízodalmatlan suttogok bizodalmát is sok esetben meg
nyertem; igy kívánt tapasztalásaimat hivebb alapokra tehettem, és 
mondhatom, sok tapasztalás és elmélkedés után szerzett lelkiisme
retes meggyőződésemet közlöm jelen soraimban szeretett hazámnak; 
bár haszonra! — Szegény sorsú czéhbeli mesteremberek között szü
letvén és neveltetvén, fejlődésem első éveiben tréfás játszisággal, 
a nélkül hogy tudnám mit cselekszem, latoltam e szegény de be
csületes emberek minden beszédét, lépését, cselekedetét; egyházi 
renden neveltetésem után pedig, mint nevelő, láttam, keseregtem 
a magnasi házaknak bőség és fény melletti gyengeségeit, szinte 
saját nyomorait. Kilencz évekig, életem legszebb szakában, mint 
egyházi nevelő és tanító szerencsés voltam több, mind mély tudo
mányuk , mind feddhetlen jellemök által köztiszteletet és nevet ér
demlett , általam poromig tisztelendő férfiak társaságát sőt barátsá
gát élvezni. Tizennegyedik éve már, Kemenes igazi magyar szelle
mű népe között, különösen jobbágyokkal lévén szorosabb viszonyom, 
folytatom a köznép körüli észrevételeimet, a czéhbeli mesterek és 
legények felüli tapasztalásaimat mindig figyelemmel tartva és pár
huzamba téve. Itt különösen mind a jobbágyság suttogatásainak, 
mind a pásztorok vadságának orvosolhatása felett sokat tűnődvén,

jöttem a ozéhtársulatok kellő figyelmére, s ama, épen nem ábrándos 
rideg theoriából, hanem életből merített gondolatokra, mellyeket je
len kényes körülményeinkben a hazával közleni lelkiismsretes kö
telességemnek tekintettem.

Talán nem vétek mondani, hogy a czéhek védelme érzékeny 
s kényes feladás ; azért igen kívánnám , hogy kik e tárgyban még 
közelebb észrevételeket tehettek, szinte közölnék azokat, mert több 
szem többet Iát, és a csupán szobatudós képtelen e tárgyban, ki
vált nekünk magyaroknak, segédkezet nyújtani. Pedig ha alkotmá
nyos kormányformánk igaz lelkét értem, shasánczait valamelly ár
nyékban már egyszer az egész népre kiterjeszteni akarjuk, sokkal 
szorosabbaknak kell a ezéhekkeü viszonyainkat vallanunk, mint ed
digi feiiileteségeinkkel tekintettük; pedig én, kivéve mit előbbi 
értekezésemben az 1842ki Hírnök 17ik sz. idéztem, honi nyel
vünkön a czéhek melleit csak egy betűt sem olvastam.

Az emancipate vagy is a nemteleneknek az országos rendek 
közéi felvételének nagy kérdése előttünk van és messze nem ma
radhat. A képviseleti rendszernek másholi fogyatkozásai, vergődé
sei előttünk állanak ; ideje volna talán arról gondolkodni, „miképen 
lehetne, távol a radicalismus maszlagától és érdekeitől, az igazi ne
velés, polgárosodás és keresztény hit szelleméből sarjadzó magasz
tos szabadságnak drága jótéteményeiben minden nemesre kész és 
képes magyar népünk egész tömegét részesíteni?“ Ez alkalmasint 
emberi és nemzeti méltóságunkhoz illőbb kérdés volna, mint a 
kedélyeinket jelenleg ingerlő ősiség s czéhek eltörlésének vagy 
más igazak elorzásának, a családok elszélyesztésének, megrontá
sának idétlen indítványai.

E magasztos kérdés megfejtésére épen nem szükség az áb
rándozott, soha valósággal nem létezett democratismushoz fordulni; 
épen semmi szükség az aristocralicus kormányformát feldúlni, sőt 
inkább épen azt tökéletesebb alapokra kell helyezni. Maradjon meg 
a nemességnek nemesb osztálya mindörökké; szükséges ez min
den tekintetben, nem is ostromolhatja azt más, mint a fenekedo 
kajánság, a ezudar önzés és az oktalan értetlenség. Maradjon meg 
ez , de azért mégis lehet ám minden szegény polgárt a társas élet 
minden fűszereiben részesíteni. Véleményem szerint a képvise
leti rendszer, a választási és választhatási jog nagy kérdése, soha 
ártatlanabb móddal meg nem fejtethetik, mint a czéhi társulatok 
alapeszméjének kellő alkalmazásával. Kriszlálv-tiszta ennek forrá
sa ; a jó fa nem teremhet rósz gyümölcsöt. Ismétlem, mit felebb 
mondottam: a czéhi társulatok csak valamellyes alkalmazása már 
egyszer megmentette Európát a rabszolgaság gyalázatosságaitól; 
miért tehát a jacobinusi gonoszkodás által készült pauperismusnak 
és elbutitásnak második tőrétől is meg ne menthetné a népeket? 
De nem kell megvetni, nem politikai zugprókátorságnak gúnyolni, 
lenézni az élet igen sok nemét figyelemmel és tanulással kisérő ta
pasztalásból merített eszmét, azért, mert épen meg nem gondolt 
szugolyból adatik elő, melly ha falán valamelly saloni kihiresedett 
név firmájával kérkedhetnék , alkalmasint több ügyeimét fogolt éb
reszteni. Egyik itt, a másik amott lát.

Kérem tehát azokat, kik e részben több tapasztalással s is- 
mérettel bírnak, segítsék a haza és az emberiség javára kifejteni 
a szükséges eszmét. Mert itt a csak irni tudó szobatudósok inkább
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ronthatnak mint építhetnek; a szegényebb sorsú sokaság jeliemét, 
gondolkodását pedig legjobb szándékuk mellett sem ismerhető 
magasabb rendű polilicusaink igenigen könnyen hibázhatnak, itt 
pedig annyival inkább, mivel e kényes és érdekes tárgy melleit 
majd semmit sem olvashatnak, ellenben a jacobinusok, radicálok, 
sz.-simonisták egyre vágó rágalmait szüntelen hallják, a mirigyet 
ezen alakban hintő könyveket olvassák , s igy a legállhatatosabb 
lelkek is utoljára a sok mézes széditgetésektől megkábittatva, el
fogulva, akaratuk ellen is irtják a polgárosodás, népnevelés, nép
táplálás, mi több, a szabadság drága fáival gazdag kertet, mely- 
lyet inkább ápolniok kellene. Szóljanak hozzá tehát, kérem még 
egyszer, kik elég tehetséggel megáldvák; különben majd utóbb, ha 
legjobb (?) fordulást venne is e kérdés, a Pesti Hírlap bizonyo
san magának tulajdonítaná. Okozza ezt

b) a czéhek kérdésének, valamint sok más kérdéseknek felü
letes tárgyaltatása. Egyet meggondolnak, mást nem. A felforgató 
elvek fényes oldalát örömmel átkarolják, de hová vágnak, meg 
nem fontolják. Ennek következése, hogy a conservativek önma
gokkal s indítványaikkal szüntelen következetlenségben élnek s a 
potencirozott radical—intelligentiától minden lépten Iegyőzetnek. El
lenben a rontó párt magával, t. i. a gonoszkodásban mindig, tehát a 
czéhek üldözésében is, következetes, a mennyiben rontani igyek
szik; mig a conservatív ídétlenség, valamint egyéb jónak úgy a 
czéheknek védelmében is gyenge és következetlen; sőt mindig 
magát ostorozza és az ellenpártot segíti, nem mintha az igazság 
magával ellenkezhetnék, hanem mivel totum ex omni parte, 
malura ex quolibet defectu! *) Nem méltó oka van-e ugyanis 
az ellenpártnak szüntelen nevetni, kaczagni, mikor p. o. egy 
megye magát ugyancsak conservativnek tartja, de az ősiséget ki
átkozza? a másik az ősiséget teljes erővel védi, de a czéheket 
utálja? a harmadik talán a czéheket valamelly alakban eltűrné, de 
az adót megajánlja? a negyedik az adóról hallani sem akar, sőt 
gyűlésében meg sem szabad mellette mocczanni, de a jobbágyokat 
megosztoztatja, a kis nemességet, védelméről nem is álmodva, irgal
matlanul pusztítja, a mágnások sajátját, a papság jószágát kasza
kordéra adja? Valóságos maskara, melly felett a czivódás almáját 
odavető szeszélyes, csak épen a tárgy oda-dobásakor szóló, külön
ben pedig a nagy hazafi burka alatt lappangó ellenség, magát igen
igen jól mulathatja. Conservativjeink ezen felületessége, magok- 
kali szüntelen ellenkezése tehát igen természetesen okozza a czéhek 
eltörlésének csaknem általános kivánatát.

c) A szegény mesterembereknek gőgös lenézése, falatjoknak, 
gönczüknek, gyermekeik tisztességes nevelésének stb. irigylése. 
Hasztalan, emberek vagyunk! Igaz, hogy nem kellene ennek igy 
lenni; nem kellene ezt valakiről fel is tenni; a ki hízelkedni tudna, 
annak el kellene ezt hallgatni! Ámde, ha mégis igy van, mit nyerünk 
a  hízelgéssel, mit a hallgatással akkor, mikor polgári boldogságunk 
van koczkára téve?! Valami különös opiumi édessége lehet ama 
nagy hatalom kitüntethetésének, hogy a megyei gyűléseken —  hol

*) El nem hallgathatom itt, mit Jarke Robespierreről irt czihkében meg
jegyez : „An Robespierre zeigt sich die grosse Wahrheit: dass im 
Laufe der Revolution, auf die Dauer, immer die consequenteste 
Partei den Sieg über die minder consequenle davonträgt, und dass 
schneller oder langsamer jeder Grundsat« alle seine Früchte trägt. 
Das ist aber das Gericht der Nemesis in der Geschichte, dass jede 
Thorheit und jeder Frevel sich selbst bestraft, denn die Zeit ist, 
wie einer der grössten Denker unsers Jahrhunderts sagte, der Gros
srichter Gottes! Daraus erhellt, was von der Gesinnung und den 
Urtheil Derer zu halten sei, die, wie es vorläufig geschieht, die 
Prlncipien der Revolution lieben , und die terroristischen Folge
rungen hassen, oder die schönen Tage der Revolution bedauern, 
die durch schlechte Menschen getrübt und in Leid und Trauer ver
wandelt wären.“ — Értsenek, kik csak habatolnak, s egyet akarnak, 
de mást nem.

s szegény polgárnak hallgatás a sorsa, és szerencséje, ha még 
hallgató lehet — a ezekekről lévén szó, valaki kimondhatja a „fe
szítsd meg“-ct! és megmutathatja, mert ura a Burgernak! — Tisz
telet a kiveendőknek , mert vannak igazi nemes keblek, e nyo
morúságoktól tökéletesen mentek; de az embereket ismerő egye
nes lélek soha sem fogja tagadni, hogy a czéhek ellen pattogó több 
ostorok csípéseiből, ha nem is irigység, de bizonyára még a lené
zés mellett is fanyaron furdalódó vetélkedés kandikál ki. — Csu
da-e azután, ha az illy emberek magok ellenére is a czéhek 
ellen szavaznak ?

d) A conservatív résznek nálunki ki nem fejlettsége, s azért 
mindannak, mi őtet közelebbről nem érdekli, könnyelmű és hideg 
kezelése. —

Későn érő gyümölcs az ember! a jóra vajmi lassan tud kifej— 
leni. Jó vagy csak tűrhető conservativnak is lenni minden esetre 
ezerszer nehezebb feladás, mint fáklyás zenével és becses képének 
árulásával megtisztelt radicalnak! Ennek pedig igen egyszerű oka 
van: könnyebb t. i. rontani, mint építeni; ölni, mint nevelni; el
venni, mint őrizni; tékozlani, mint szerezni. Azért sokkal jobb né
ven vehetnek reformereinktől, ha a „mindent halommá döntendünk“ 
„eredetiségeken nem kapkodva“ de mégis pusztítva helyett, olvas
hatnék tőlök: „még mi az idők vasfoga által ledőlt is alkotmányos 
hazánk épületéből és keresztényi jámborságunkból, azt is felépi— 
tendjük! — Olly jót fogunk előmutatni, mellynek példáját még a 
történetek tárházában senki nem olvasta!“ így már köszönetét sza
vazhatnánk nekik; de „döntendünk, pusztitni fogunk11 — ez sze
gény vitézség, gyalázatos kérkédés.

Minthogy tehát a haza boldogitásának nagy feladását megol
dani a conservativek kötelessége, ez pedig mély tudományt, sok ta
nulást, elmélkedést, igaz jó akaró szivet, nagy éberséget, állhatatos 
küzdést feltételez : mi csuda, ha a conservatív rész — melly ná
lunk még csak most kezdi imitt amott a mámort szeméből törülget- 
ni — majdnem mindenütt kisebbségben marad, következésképen 
ha a czéhek ügyét sem képes pártolni? Mi csuda, ha megyéket lá
tunk, mellyekben egy talpra esett conservatív követet fényes dél
ben lámpással sem lehet találni? és mivel a szóvezelők többnyire 
csak a könnyebb oldalú „rontsunk bontsunk11 mesterséget űzik, mi 
csuda, ha a conservatiot óhajtó nemesség egész összege, kénytelen 
kelletlen választ olly követeket, kikről búteljes arcczal csak azt jó
solja, hogy neki a vermet megássák?! — Nem kétlem, ki fog ha
zámban fejlődni a conservatív rész, a minthogy már is tízszer jobb 
lábon áll, mint három év előtt; ámde előbb saját kárán kell okul
nia. — A kik saját vagyonukat, erszényüket, személyüket nem 
képesek eléggé a támadók ellen védelmezni, hogy várhassuk azok
tól a munkásoknak, szegényeknek, árváknak, özvegyeknek, hogy 
követelhessük a czéhek védelmét? — Ezekhez sorolom utoljára

e) Az iít ott nálunk is, habár kevés de mégis csak található 
democrata katholikus papokat, melly uraknak, mélyen tisztelt sor- 
sosimnak, mégis csak kellene érteni, aristocraticus kormányformá- 
nak hol fekszik gyökere? kellene érteniük, a morális társulatoknak, 
következésképen a czéheknek is kimondhallan érdekét akár a pol
gári, akár az egyházi társaságra! Ámde akár a beteg németnek, 
akár ezeknek! —  itt már minden hasztalan! — Azon csekély 
bántalom, mellyet talán nehány őket lenéző idétlen szakállos uracs
tól méltatlanul szenvedtek, ama szánakodásra méltó kis kirúgás, 
mellyet a maga tehetetlenségében ficzkándozó köznemes több íz
ben elkövet, s még nem tudom , büszke lenézés-e vagy kajánság, 
nem képes őket az aristocratiával kiengesztelni, és fájdalom! mikor 
magokat az egyház szolgáinak vallják, a democrata részvényeket, 
elég bolondul, aláírják! Ezektől tehát következetességgel a szegény
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czéhek sem várhatják lelkes pártolásukat. Azonban ne csudáljuk, 
az apostolok között is volt Judás; a franczia clerus között is volt 
Párisban Sieyés, volt Lyonban Challier! miért ne találtathatnék ná
lunk is a tiszta búza között egy két szem konkoly?!

íme Kossuth ur! ezen okokból származtatom én a czéhek el
törlésének nálunki általános kivánatát. ítéljen okaim és Kossuth ur 
okai közölt, ne a hívatlanul potencirozott intelligentiák, ne az 
„imitatorum sersum pecus“ hanem Ítéljen a hazájok javát lélekis- 
méretben óhajtó, a szegény polgári sokaság mivelésén boldogitásán 
őszintén munkáló , az emberiség javáért élni halni hész jóknak ér- 
telmessége; s legyen igaza annak, kinek okai, korunkat tekintve, 
nyomosabbak.

Előadván Kossuth ur az okokat, mellyekből a czéhek eltörlé
sének általános kivánatát származtatja, azt mondja:

„E kérdésre nézve az időszaki sajtó, (papjainkat sem véve ki) 
nem tön eleget; mert vagy védhetlen monopolialis részét is védette, 
(mint a S z á z a d u n k ) ,  vagy pedig csak futólag érintgeté (mint 
a P. Hírlap) de tiizöltesen — ex professo — nem taglalá.“

Ha a czéhek kérdéséről, a Századunkban kijött czikk ellen, 
mellyet én írtam, Kossuth urnák semmi más kifogása nincs, mint 
hogy a czéhek „védhetlen monopolialis részét is védette“ úgy hát 
Kossuth ur Ítélete szerint is a többiben igazam van, és akkor miért 
nem ád dicsőséget az Istennek ? Hisz ez csak ráfogás ismét, hogy 
én a monopóliumot védettem. Már miért kell olly számos és jeles 
olvasó közönséget, mint a Pesti Hírlapé, ámitgatni? Mondhatom, 
soha, de soha gondolatomban sem volt akármiféle monopóliumot 
védeni. Én a monopóliumot — kivéve, ha valamelly esetben a sta
tus közboldogsága szintúgy parancsolja, valamint az adót — mindig 
az uzsora egyik nemének hittem; ezt pedig keresztény katholikus 
hitem szerint, mint vérszopó gonoszát, mindenkor kárhoztattam és 
kárhoztatom i s , azt tartván „non missura cutem nisi plena cruoris 
hirudo;“ mint a piócza a bőrt el sem ereszti, mig vérrel meg nem 
telik, úgy az uzsorás a szegényt addig gyötri, mig zsirjában torkig 
nem úszik. — Ez lévén mindenkori elvem, a monopóliumot nem véd
hettem, nem is védettem; és ha, akaratom ellen, valamelly képmu
tató farizeusnak illy botrányos gondolatra valamelly kifejezéssel 
okol adtam volna, ime ezennel ünnepélyesen kijelentem: hogy ki
véve mikor a törvényes felsőség, a status közboldogságáért kény
telen valamelly monopolialis intézkedést tenni, minden monopóliu
mot kárhoztatok, és eltörlendőnek vallók. De bezzeg nem így érzek 
a népnevelő, néptápláló és polgárositó üdvös társulatokról.

Annyira nem védtem a czéhi monopóliumot, hogy értekezé
sem első lapján, a czéhi társulatok határozatát adván, abból „a 
méltán gyűlölt czéhi egyedáruskodást“ kihagytam, és „csak az ön
haszonvágyból sarjadzotl fattyukinövésnek“ neveztem. Kimondot
tam a 792—ík hasábon, hogy „az egyedáruskodásnak még árnyékát! 
is ki lehet a czéhszabályokból hagyni.“ Megmutattam a 799— 800ik 
hasábokon, hogy falusi czéheinkben árnyéka sincs az egyedárus- 
kodásnak; hogy ennek végkepeni megszüntetésére városokon is 
csak egy vonás kívántatik, hogy „a czéhek teljes virágzása mellett, 
egyedül a hatalomszólól függ, az iparnak minden megkívántaié tért 
engedni.“ Megmutalám, hogy becsületes mesterembereink épen 
nem kérdésbe vett egyedáruskodhatásukal sajnálják a czéhek 
megszűntében; mert azért mindig szabó fogja ám a ruhát,és varga 
a sarut varrni; ez ő nekik legkisebb gondjok , erre csak azt fele
lik, két kezünk munkája után mindig eltart az Isten. Hanem epeked- 
nek a sorsosaik között „felbomlott fegy és rend miatt.“ Megmutat
tam, hogy a czéhek épen nem monopolialis érdekből, hanem „az 
erkölcs, testvéri mivelődés, szegényebb sorsú polgárok tisztelete,
becsülete és csekély szabadsága, emberi méltósága biztosításának

nemes czéljából eredtek és maradtak eddig fen“ és továbbra iff 
„szükségesek fognak maradni.“

Annyira nem védtem a monopóliumot, hogy inkább a gyár
rendszer igazán kegyetlen egyedáruskodhatását én támadtam meg. 
Én tettem választást a ezéhrendszer imez emberi „éljünk és 
élni engedjünk!“ és a gyárrendszer ime vérszopó „faljunk, ami t  
felfalhatunk, más szegényre mi gondunk?“ elve között, amazt vé
delmezvén , ezt pedig ostromolván. — Illy fellépésem mellett rá -  
galmazhat-e engem becsületes ember, mintha én a védhetlen mo
nopolialis részét védtem volna aczéheknek? Inkáb Kossuth ur védte 
és védelmezi a legkegyetlenebb monopóliumot, mikor a szegény 
polgári sokaság szájából a falatot kiveszi, hogy egy pénzben telhet— 
len külföldi gyárosnak zsebébe tömje; mikor a gyárrendszert pár
tolja „teljes korlátlan müipari szabadság“ engedése felől kérdezős
ködvén és mindegyre az ezzel szomszédos „szabadítsuk fel a föl
det“ rempülvén. 0  igazán patronusa a monopóliumnak, mikor a 
pauperismust nemző elveket terjeszti, védelmezi, hogy senki más em
ber ne lehessen, hanem csak a kiknek ő orgánuma. Én ostromlot- 
tam , ostromlóm is a valódi monopóliumot; de Kossuth ur épen ak
kor mesterkéli felállítani a legkegyetlenebb vérszopó monopóliumot, 
mikor más e részben ártatlan ellen azért vádolódik, hogy a megva- 
kitott közönség ne is gyaníthassa, mit akar? Csak elveink utolsó 
kimenetelét vizsgálja valaki meg, azonnal világos lesz előtte, kettőnk 
közül ki a szegények véréből gyarapulni vágyó egyedáruskodás 
hőse? — Én akarom, hogy minden szegény ember élhessen, ma
gát mivelhesse, az Istent és4hazát szolgálhassa; és hogy ezt aka
rom, kezeskedik érettem, bízom Isten kegyelmében, egész életem és 
környékem. De hát Kossuth ur mer-e szemtelenség nélkül magá
ról igy szólani? Ugy-e, ha az üres szép szó elég volna?! Ámde 
már is élvezzük munkálatainak keserű gyümölcsét! Azért ez eset
ben jobb lett volna hamis vádjával elhallgatnia.

Igaz, a 768. hasábon a ezéheket, mint a „beteg legényeknek, 
szegényeknek , árváknak és özvegyeknek életbiztosító intézeteit is“- 
ajánlván, mondottam ezeket i s : „mi pedig talán néha egy kis mo
nopóliumot is elnézethetne, kivált nálunk, kik szegényadóra nemt 
számíthatunk.“ — Ámde ezeket csak farizeus magyarázhatja a 
„védhetlen monopólium védelmére.“ Eszem ágában sem volt e sza
vaimmal a monopóliumot védni; ezzel csak a szegények, árvák, öz
vegyek és öregek tápláltatásának, legártatlanabb, legtisztesb és 
legkönnyebb tervét akartam nyújtani. Hisz különben a koldusper— 
selyből városi felügyelés alatt naponkint nehány fillért nyerő sze
gények is irigylendő monopóliumot bírnának, minthogy csak nekik, 
kik fel vannak véve, nyujtatik alamizsna és nem másoknak. Hát már 
annyira jöttünk, hogy honunkban a szegények, árvák, öregek és 
özvegyek tápláltalasáról sem szabad az embernek gondolatját kije—

! lenteni, a nélkül hogy miatta az egész haza előtt a legczudarabb 
félremagyarázással ne lakoljon.

Igaz, a 7Tőik hasábon mondottam:■
„A kénytelenség legjobban fejtheti meg azon kérdést: valljon 

városokban el kell-e tovább is tűrni azon ezéhszabályt, meliy szerint 
csak czéhbeli mester űzhesse e vagy ama mesterséget ?“ és ismét 
„ha a két rósz között, t. i. a czéhek kikiáltott egyedáruskodása és a 
tisztes középrendü polgárok nagy részének különben bekövetkez
hető kenyértelensége között kell választani: városokon minden eset
re a czéhek biztosítását kell eltűrni.“

De hát ezeket mondván, a monopóliumot védettem? Ezzel sem 
többet, sem kevesebbet egy betűvel sem mondottam, mint mit 
Ludvigh ur a P. Hírlap 229-dík sz. mond : „a munkát báriniképen 
mégis csak organizálni kell.“ — Ezzel csak magokat védni nem 
képes igen becsületes kézműveseinket általában egy gonosz hamis
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•váddal terheltetni mondottam akkor, mikor a radical politikusok 
okét egyedárusoknak elég szemtelenséggel kiáltják azért, hogy vá- 
Tosokon csak czéhbeli mester űzheti e vagy ama mesterséget! Ez
zel csak azt tagadtam, hogy a ozéhek monopolisták, ezt pedig most 
is kereken tagadom és a szegény polgárok rágalommal teljes meg
támadásának nyilvánítom. — V alóban kétségbeesett gonosz ügy
nek kell lenni ennek a Kossuth ur és hőstársai által czélba vett 
czéhek ügyének, midőn annyi száz és százezernyi jámbor polgárok 
becsületét, szabadságát, életét fel akarván dúlni, a szörnyeteg in
dítványt elferdítésre, rágalomra kénytelen építeni.

Hisz az okos politikának ott kell a szegények nyomorának 
enyhítéséről aggódnia leginkább, hol azoknak csoportulása legna
gyobb. Plébániám népe között erre nincs szükség, mert Istennek 
légyen hála, egy házaló koldus sem találtatik közöttük, ámbátor 
pedig itt is elég szegény van, vagy inkább mind az. Ámde 
itt az egész, fél, öt fertály síb. helyes jobbágyok, ámbátor sanyarú 
földet túrnak, de kivéve a korhely éhetetleneket, iparkodásuk és 
takarékosságuk után sorsuk szerint többnyire jól állanak és adó
jukkal sem tartoznak; minthogy pedig a megosztoztatás mirigye 
még nem rontotta meg okét, minél népesebb családdal vannak, an
nál erősebbek; tehetetlen öregeik, betegeik s egyéb nyomorulta- 
iknak annál képesebbek gondjokat viselni. Itt a dolgos zsellér, a 
kegyes uraság könyörülő szárnyai alatt, aratással, csépléssel, favá
gással és más munkával majdnem esztendő által el lévén látva, ke
nyerét, ruháját, adóját megkeresheti. Itt még a szegény gyermekes 
lakó vagy pásztor és az ügyefogyott özvegy is eltenghet, mert mun
kájáért kis fát, burgonyának egy kis darabka feles vagy tiszta föl
det stb. csak nyer, s így nem kénytelenittetik más ajtajára menni. 
De igy van-e, igy lehet-e ez városokon is ? Ott sok a szegény ember, 
földje nincs, koldulni nem mehet, élnie, gyermekeit táplálnia, adó
já t ,  házbérét fizetnie pedig mégis kell! Ha még keresete sincs 
biztosítva, s egykét telhetetlen tőle ezt is elfalhatja, mi lesz akkor 
sorsa: ugy-e, London, Manchester, Liverpool s Anglia egyéb gyár
városai ezernyi ezereinek irtózatos pauperismusa? A munka elren
dezésének ajánlása tehát, kivált népes városokban, semmi esetre 
sem monopólium védelme.

Ha emberi tsziv dobog Kossuth ur mellében, utasítom azon 
Buda-Pesten is található ezer meg ezer elszegényült, népes, több
nyire igen becsületes czéhbeli mesteremberek hajlékába, menyek
ben a nyomor, az éhség, a bu, a kétségbeesés halavánitja és aszalja 
a tetőtől talpig derék polgárokat. Itt hallgassa meg a kenyérért síró 
éhes gyermekek kiáltásait; itt értse meg, a kicsurdolt könyük közt 
csiggató anyának feleletét: „hallgass ! hol vegyem, ha nincs! majd 
hoz apád profuntot a katonáktól!“ Itt vegye figyelmébe a magán 
segíteni nem tudó, habhoz is kapkodó, a kétségbeesés között majd 
nem Isten ellen fellázadó szerencsétlen apának ránezos homlokát; 
itt lássa, itt tanulja meg a ezéhi társulat figyelme a „hozzám nem il
lik!“ miatti kimondhatlan magazabolázását az Ínség szorongatta 
polgárnak: s azután, mondom, ostromolja a ezéheket, rágalmazza 
őket monopolistáknak!

Dicsértessék az Isten szent neve! én ismertem, én tápláltam 
ám illyen szerencsétleneket, azért lelkemből tudom szánni szegé
nyeket; szemeimmel láttam ám 1816ban, mikor a tiszta, de tiszta 
konkolyból sült kenyér a szegény czéhbeli mesterember szájából kö
nyük között fordult ki! mikor a megdarált árpakenyeret édes izü 
kalácskint falta; de azért lopni vagy dúlni még sem ment. Imádom 
a gondviselést, hogy eddig ezektől megmentett, és köteles hálámat

az 5 szegényeinek jelen védelmével is óhajtóm teljes tehetségem 
szerint lefizetni. Ezereket nekik nem ajándékozhatok, de a jobb 
szivek előtt összetett kézzel, könnyes szemekkel esdekelve érettök 
és ügyöket pártolva, teszem a radicalismus incselkedése ellen, a 
mit tehetek.

Ez lévén szegény polgártársaim iránti vágyam, hogy védhet
tem volna előbbi czikkemben, vagy hogy védhetném most a vér
szopó monopóliumot? Avvagy ha ez nem elég, felszólítom elleni- 
met, mutassanak csak egy általok irt, e szegény emberi sokaság 
érdekét őszintébb és buzgóbb lélekkel sóhajtó értekezést, mint az 
én czéhekroli czikkem. Ha pedig illyent mutatni nem tudnak, ne 
rágalmazzanak. Néptáplálást, népnevelést és polgárosítást szomju- 
hozó, nem pedig monopolizáló értekezés az én czikkem. Ugy-e, ha 
most valamelly vállalatnak részvényese, vagy kézi mesterségnek és 
ezéhnek tagja, vagy talán városi polgár volnék, kész volna ellenem 
a második rágalom is, hogy saját hasznomat, vagy polgártársaimtóli 
megnesztoroztatásomat hajhászom? De hála az égnek, az agyafúrt 
gonosz lelküeknek minden tömege sem találhat illyen gáncsot egész 
helyzetemben; mert csak egy pár csizmát kelljen is foltoztalnom, 
másfél árát fizetem. Egyébkint pedig a minden várostól távol lakó 
kemenesaljai szegény földmivesek és pásztorok csak egy köhen- 
tést sem fognak tenni azért, ha ezerszer több szerencsével küzdők 
is a városi szegényekért. Mondhatom, egy fillér hasznot sem vet
tem eddig irt czikkeimből, sőt inkább a mellett hogy dolgoztam, 
még költöttem is miattok. De mondhatja-e ezt Kossuth ur? Ugy-e 
hogy őt agitatoroskodása jól meggazdagitotta ? mert neki az elálta- 
tolt közönség minden betűiben a tojáshéját is aranyokkal fizette.

Ezek után Kossuth ur annak elhitetésére, mintha ő eleitől fog
va a ezéheket, „a mennyiben a müiparnak mintegy gyakorlati isko
láját képezik, javitandóknak (nem eltörlendőknek)“ hitte volna és 
hinné most is (?) mondom, ennek eihitetésére, hivatkozik lapjai
nak lső, 32ik es 89ik számaibani idevágó figyelmeztetéseire.

No! de hát itt csak gondolja a nyájas olvasó, hogy ugyancsak 
derekasan napfényre hozza azt, mit bizonyára maga sem hisz, se 
nem is hihetett agitatoroskodása óta magáról! Távol sem! Az egész 
csak szó s ismét szó ! Kertülés és ismét kertülés! Meglehet, a 
Pesti Hírlap olvasóinak néhány, „imitatorum servum pecus“ elhiszi, 
mit Kossuth ur szándékozik magáról elhitetni, ámde olvassa bárki 
meg az idézett helyeket az eredeti 229ik lapjában, s inkább az 
ellenkezőrül fog újra meggyőződni. Ugyan is :

1) Ki volt, vagy ki légyen Kossuth ur a czéhek iránt, helye
sen kifejti itt is, mondva: „e hajdan szükséges, hajdan nagy hasz
nú institutionak csupán kártékony oldala jutott el ránk.“ így tehát 
ma már csupán kártékonyság a mi a ezéhekben van, Kossuth ur 
szerint, s mégis radical reformer létére „nem eltörlendőknek“ hi
szi őket! Credat Judaeus Apella! Higyje a vak zsidó! Én pedig 
ámbár a czéhek hiányait kifejtettem, mégis azokat most is hasz
nos, sőt, ha jót akarunk, elkerülhetlenül szükséges institutioknak 
tisztelem.

2) Szól itt ismét valamelly ábrándos „erőfeleslegről, melly 
a földművelési érdekek tökéletes födözése után felmaradva“ for- 
dittathatik jó renddel a müiparos mezőre. No hát helyesen magadta 
neki! Ez már ugyancsak nem avatatlan kezek között lévő hírlap
íróját méltán gyalázó political zugprókátorság, kontárkodás, hanem 
ex tripode kimondott finom politicai tapintat! Szeretnek tudni: 
mikor lesz meg ez az erőfelesleg? avagy mikor és hol volt meg? 
és ha megvolt, m i é r t  vo l t  meg? !  Mind ollyan kérdések, mely- 
lyeket a potencirozott intelligentiáknak előbb illett és meg kellett 
volna fejteniük, és pedig nem üres szóval, hanem intelligens em
berhez illő okokkal, mielőtt illyen bolondforma beszéddel akár 
magok, akár másnak eszét vesztik.

( Folytatása következik.')

Pozs onyban .
Alapitá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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Honi vasutak.
Az idei országgyűlésen szőnyegre kerülendő fontos tárgyak 

egyik legfontosabbja a vasutkérdés leend, a közfigyelmet különö
sen magára vonandó. Minthogy a vasutak használása a nemzeti 
gazdagságnak fensőbb kifejlődésére majd mindenütt okvetetlenül 
szükséges rendszabálynak ismertetett és méltattatott, bizton fel
tehető, hogy haladásnak indult honunk e tekintetben sem fog hátra
maradni , s újabb korunk, e nagyszerű találmánya felszámithatlan 
hasznaiban szinte részesülni fog.

Már az 1836-iki hongyülésen az 1840. újon megerősített és 
kiterjesztett 25 t. ez.ben azon 13 vonalok, mellyek mint legfon- 
íossabbak legelőbb létesítendők és különös kedvezményekben ré- 
szesitendök, pontosan meghatároztattak és megállapittattak.

A törvényhozó testület e 13 vonal közt a Pestről az ausztriai 
határra menendőt elsőnek, tehát legfontosabbnak és legszüksége
sebbnek jelölte és emelte ki, mivel e vasútvonal a Duna bal partján 
a pestdebreczenivel egyesülvén legnagyobb kiterjedésű, mivel ál
tala két legnagyobb vízi utunk s az ország legfontosabb kereskedő 
városai egymás között s az éjszaki pályáhozi csatlakozás következ
tében Austria-, Silezia-, Morva- és Csehországokkal, valamint az 
egész éjszaki külfölddel minden évszakban járható közlekedési ut 
által összeköttetnnének, továbbá a magyar bő termékeknek a szük
ségtelen hidvámok, szállítási költségek és raktári kiadások stb. ki
kerüléséveli pénzrefordítása ezáltal lehetségesnek tétetnék, honi 
termékeink legjutányosabb elkelési útja megnyiltatnék , s azoknak 
morva, sileziai és cseh gyártmányokkal leendő kicseréltetése ok- 
vetetlen megkönnyittetnék.

Hogy a dunabalparti vasút létesítése által a magyarok jólléte 
közösen, vidékünk lakosaié pedig különösen emeltetnék, a keres
kedés és ipar gyámolittatnék, a föidmivelés előmozdittatnék, s a  
honnak sok más nagy fontosságú jók biztosíttatnának, épen olly 
átalánosan elterjedt és tökéletesen alapos előrelátás, mint az, hogy 
a vasút a Duna bal partján példátlanul csekély nehézségek, felette 
kedvező építési körülmények, ennélfogva nem felette költséges 
előállítás, és, majd minden kétségtől ment bizonyossággal feltehető, 
személyközlekedés és tömérdek áruszállítások melleit, teljes létesí
tése után nagy pénzbeli haszonra adna kilátást.

E vasút építése sokáig halasztatolt; most azonban, midőn a 
prágai statusvaspálya bevégeztetését várja, midőn majd minden 
német kormányok magokkal és a távol külfölddeli közvetlen vasut- 
összeköttetést csodálatra méltó energiával és állandósággal, sőt a 
legnagyobb áldozatokkal életbe léptetni törekednek, továbbra nem 
hagyattathafik.

Magyarhon nem fogja az alkalmat elszalasztani, miszerint 
magát vaspályák által a nagy statustársasághoz csatolja, melly egye
sülésből reá a legnagyobb haszon háramlánek. Ezokból legben
sőbb bizodalommal remélhetjük honi képviselőink bölcsességétől 
ez országgyűlésen ezen életkérdés minélelőbbi s kedvező eldön
tését; s erre nézve azon mód, mikint a porosz statuskormány még 
csak minapában a frankfurt-boroszlói pálya körül intézkedett, 
nem csekély befolyást gyakorolhatna. E kormány, mellynek al
kalma volt a vasutügyben legkülönfélébb tapasztalásokat tenni,

mikint a folyó évi Wiener Zeitung 109-ik számából kivehető, 
legtanácsosb- s legczclszerübbnek fartá, a vasutvállalkozásokat, 
mint azelőtt, magányosokra hagyni, az építési költségeket azonban 
3V2 perc. kamatokig, ezenkívül az első évre két perc. díjt s a 
vállalatnak kármentességi és rendelkezhetési képességet biztositni, 
magára pedig a részvényösszegből tetemes részt vállalni. Világos, 
kogy e kormány nem szándékozik mást, mint hasonló vállalatokra a 
bizodalmát emelni, fentartani és megerősítni, a nélkül hogy sokat 
koczkázlatna; minthogy a frankfurti pálya kamatjainak 3V2 perc-ig 
való biztosítása neki épolly kevés pénzbeli kárt okozand, valamint 
Magyarországnak a balparti vasút illő kamatbiztosítása épen nem 
ártana. Itt is ott is csak erkölcsi segedelem forog fen: és ha my 
gyámolitás álfai a legszükségesb és legfontosb balparfi vasút kivi
hetősége az ország által bíztosíttatik és meghatároztatik, ha továbbá 
hasonló módon a pest-debreczeni pálya is lélrehozatik, később 
pedig a fiumei pálya tervének sikerítése épolly gyorsan eszközöl
tetik, akkor bizonyára a vasutak legáldásdusabb következményei
nek örvendhetünk és olly jövendőnek nézhetünk elébe, mellynek 
eredménye a leghőbb képzelet reményeit is felülhaladhalja.

Tiszamelléki.

Éljetek ezéliek 2 éljetek szegény 
kézművesek!

( Folytatás.J

A Pesti Hírlap 101 —ik számában Pulszky Ferencz ur azt 
mondja: ,, hazánkban nagy még a műveletlen földnek területe.“ — 
Hát miért kell a tagosztály által a kisnemesektől, a legelő szabályo
zásban a jobbágytól elvenni, még a mi kevés földet eddig művel
hettek is, hogy már most egy libát vagy tyúkot sem tarthat a 
milliónyi szegény sokaság, mellyben rejlenek pedig a legnemesebb 
erők, lelki tehetségek, ha, a mint Isten rendelte, kifejtethetnének. 
Furcsa emberek! Előbb megfosztják a szegények millióit a föld
től, kiszámlálják a munkából, és azután ők csevegnek, hogy éljen, 
még pedig mint nevelt és tanult emberhez illik! Éljen, de miből 
vagy hogyan, mikor se földje se munkája? Ugy-e, ezt ő lássa? 
Ugy-e, ez nem a reformerek gondja? Egész beszédjök, egész in- 
tézkedésök valóságos gúny és csúf a szegények millióira. Mind
addig számolnak, mindaddig okoskodnak boldogitásukra, mig a 
nyomorultakat mindenből kinullázzák ; azután éljenek 1 Valósággal 
az összebilincselt rabot verik, hogy fusson, a kopaszfott madarat 
rezzegetik, hogy repüljön, a szárazra kiszorított halat marczangol- 
j ák, hogy ússzék 1 Szeretném ezen saját hasznukat olly igen szem 
előtt tartó nagy polilicusok akármellyikét megpróbálni, ha a leg
jobb minémüségű földön egy családos és marhát nem nélkülözhető 
jobbágy szerepét a nálunk gyakortábbi száraz években, négy hold 
legelőn, miként tudná mások épülésére példázni? miként tudná 
megtanítani a mesterséget, hogyan kell semmiből valamit kihozni? 
s ha majd a „nincs“ vendég, vagy a „szükség!“ mester házához 
mégis be találna köszönteni; a „fizess!“ és „tedd-meg!“ urfi, majd 
mégis találna körülötte sürgelodni, akkor a Pesti Hírlapból fognék 
éhgyomorra nehány boldogító vezérczikket vigasztalására felol
vasni s megkérdezni: az egész kis comoedia hogyan tetszik?
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De folytatja továbbá Pulszky ur „itt még elegendő munkát 
sok millió kéz találhatna.“ Találhatna ám, meg találna is, ha a föl
det el nem vették volna tőle; ha az árenda úgy fel nem csigáztat- 
n ék , hogy lehetetlen mellette a szerencsétlennek eltengődni. — Itt 
ismét szeretném jó urainkat néhány, vidékünkön találtató fárad- 
hatlan munkás zsellérek körébe iktatni, és azután a több évekig 
parlagon és vadon hevert föld mellé állítani, mellyhez azonban nem 
lenne szabad nyúlni, s mondani nekik: „ime! ha dolgos emberek 
volnátok, ti ebből boldogul elélhetnétek! mert e föld egyedül csak 
azért méretett el tőletek, hogy azt többé nem illethetvén, belőle és 
rajta boldogul élhessetek; ha koldusok lévén, mégis jól megfize
titek az árát, megvehetitek!“ és hogy csemege ne hibázzék, sze
retnék nehány dúsgazdag angol neveket is serkentésökre meg
említeni!

íme tehát, a Pesti Hírlap szerint van föld is, van munka is a 
magyar hazában; de hihető, eszes, dolgos, elég szegény ember 
nincsen, ki az elvett föld és meg nem engedett munka nélkül bol
dogul el tudna élni, ki pénz nélkül drága földet, még pedig sza
bad földet, tudna vásárolni. — így tehát erőfeleslegről még nálunk 
szó ezer év múlva sem lehet, melly jó renddel, „a földművelési 
érdekek tökéletes fedezése után,“ a müiparos mezőre fordíttathat— 
nék. — Azért is igy végzi Kossuth ur az 1 so számbóli idézésének 
szavait: „pedig ha elébb lesz a müipar mezeje egészen szabaddá 
mint a föld, az arány majd nagyon megfordul.“

így hál fogni kell még legalább is tízezer évig nálunk a kéz
műveseket, fogva kell őket a müiparos mezőn, különösen a mono- 
polisáló czéhekben tartani, hogy egészen kézművesek nélkül ne 
maradjunk; mert majd a jobbágyok, zsellérek, de legkivált a buj
dosó lelkekkint kujtorgó kis nemesség helyzetét megirigyelve, mind 
a földművelésre sietnek, hogy a reá lépni sem szabad földet művel
hessék. így hát a czéhek még legalább is tízezer évig állhatni 
fognak! De hát ekkor mit akar a P. Hírlap 101-ik sz. e kifejezés : 
„a czéhek, bármikint gyámolíttassanak is, önmagokban megszűn
nek?“ és ismét, nemesi szabadság és czéhek „egymás mellett jól 
elrendezett országban meg nem állhatnak.“ Miért kell hát a czéhek 
eltörlésének kérdését ennyire jutni engedni?!

De másik oldalról tekintve ez okoskodást, még az is követ
kezik belőle, hogy magyar hazánkban még legalább is tízezer 
évig a földet se nem kell, se nem lehet felszabadítani. Üdv, három
szor üdv, drága potencirozott intelligens urak! — Ugyan is, ha 
még most nálunk felszabadított föld nélkül is, fogva kell a kéz
műveseket műhelyeikben tartani, nehogy a földművelésre adják ma
gokat, szörnyű oktalanság lenne majd a földet is felszabadítani, hogy 
annál többen telket vásárolhatván, majd kötve se lehessen őket 
a müiparos mezőn megőrizni. „Mert különben az arány nagyon 
megfordul.“ Én azonban nyugodt vagyok, hogy az isteni gond
viseléstől rendelt „éljünk s élni engedjünk“ utón, sem a föld, 
sem a kézművesek közötti arány soha sem fog megfordulni, csak a 
reformerek ne avatkozzanak az Isten dolgába; mert már is igen 
megfordult hívatlan gondviseléskedésök miatt az arány; de ha 
eleve utjokat nem állják, bizonyosan, mint neki uszított szelinde
kek fogunk mi egymás ellen fordulni, egymás vérében fürödni, s 
még sem fogunk semmit nyerni!!

No! de habár egy kis hiba, egy kis sántikálás van is itt az 
okoskodásban, ezt nem kell olly nagyra tenni; katonadolog! Azon
ban Kossuth ur nem ellensége a czéheknek, nem akarja őket eltör
jem! — Elhinnők, el! már csak felebb ne mondotta volna: „e haj
dan nagy hasznú institulionak csupán^kártékony oldala jutott el 
ránk“ ; már pedig a mi csupán kártékony, azt józanul nem lehet,

nem szabad megtartani, s igy Kossuth urnák nem egészen 16 sorú 
saját idézetében el is kell törülni a czéheket, mert ma már csupán 
kártékonyak; szükségképen meg is kell őket tartani, mert különben 
a müipár mezeje és a földművelés között, „az arány majd nagyon 
megfordul.“ — Ha ez nem megfordult agyú ember okoskodása, úgy 
nincs szükségünk a gyrgattumra.

Mit se rettegjen pedig Kossuth ur, hogy a fölösebb műiparüzés 
által még valaha sok szükséges kéz és erő elvonassék a földműve
léstől. Legyen nyugodt minden tanácsos társaival együtt, ez eset 
soha sem fog bekövetkezni, csak a nép a telhetellenség démona ál
tal ne szorittassék ki a földről, akár legyen az azután megvásárolható, 
akár nem, mindegy; csak más részről ne fosztassék meg a munká
tól. a többi mindig az ő gondja lesz, és bizonyossá teszem, soha 
sem fog a vértolulás esete bekövetkezni. Biszonyossá teszem, soha 
sem fog a nép Kossuth úrhoz, vagy társaihoz folyamodni tanácsért, 
mikor dolgozzék a műhelyben, mikor ismét a mezőn? Ezen felette 
mostoha anyai aggodalomtól rég felmentették ujszabatu statusböl
cseinket a kis városokban és falukon lakó becsületes czéhbeli mes
teremberek száz meg száz ezerei, kik a mellett hogy műhelyeikben 
dolgoznak és dolgoztatnak, tavaszkor a szőlőt mivelik, azután ku- 
koriczát, burgonyát pohálnak, töltenek, aratnak, utána pedig ollykor 
csépelnek, szüretelnek, késő ősszel burgonyát szednek, és egyedül 
csak igy, és nem máskép élhetnek. Mert monopóliumról vádolt 
mesterségök mellett vajmi igen felkopnék álluk. Lehet mondani, 
czéhbeli mesterembereink legfelebb egy tizede él csupán mes
terségéből, kivéve talán a fővárost. Ámde máshol is emberek van
nak ám a világon. Azonban itt is a közönséges kézműves fele Ín
séggel küzd, habár a budai hegyeken egy kis szőleje is van mes
tersége mellett.

S épen e körülállás hazudtolja meg legjobban álbölcseinket, 
mikor a czéhbeli társulatokat csupán müiparos associatióknak te
kintik, monopolistáknak rágalmazzák és szörnyűséges gondoskodással 
aggódnak C?ü felölök, nehogy majd általuk a földműveléstől a szük
séges kezek elvonassanak. Mert micsoda monopólium az, mellyből 
az azt űzőknek legalább is kilencz tizede nem képes elélni? Akkor 
az agitalorkodás bizonyára biztosabb monopólium, mert ebből 
nemcsak elélni, hanem meggazdagulni is lehel; mit se féljenek ál
bölcseink: csak ne forgassák ki derék polgárainkat a földből, ne 
zárják el a munkától, majd fognak ők, mikor kell a mezőn, máskor 
ismét, de kivált télen, a mesterségben dolgozni, mint most csele- 
kesznek falusi takácsaink, s épen e móddal élvén, tengenek köny- 
nyebben, mint egyéb zsellérek, kik, mesterségök nem lévén, telet— 
szaka csak ásítoznak. A czéhlársulat legkevésbé egyedül és csak 
egyedül müipáros associatio, sőt jobban morális és politicai társu
lat; s épen azért ajánlottam hazánkban, még a nem kézműves pa
rasztokra, cselédekre és pásztorokra is kiterjesztetni, ha mégis 
igaz , hogy népünket kívánjuk nevelni.

Ez ismét csak az agitátoroknak mindenben kotnyeleskedő, de 
fortélyon kívül máshoz alig értő, kotlóslyukféle szorgoskodásai közé 
tartozik, mellynek minden nyomon olly gyönyörűséges példáit talál
juk. Ott tépelődnek, aggódnak, hol legkisebb ok sincs a félelemre; 
ott ellenben teljes erővel dúlnak, hol józan észnek és emberi kebel
nek rémülni kell az elkerülhetlen szomorú következésektől. Mind
ezekre nyomatékül azt mondja Kossuth ur: „ez volt mindig, ez most 
is véleményünk.“ No! tartsa meg magának, de senkinek meg ne 
mondja, kivéve az olly potencirozott intelligentiákat, mellynek egy 
szép példáját érdemes megemlíteni a múlt farsangból, a midőn is 
egy társaságban, bizonyos főbíró egészen infascináltatva lévén 
Kossuth ur álmélásában, felkiáltott: „Istenutse Kossuthnak több
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esze van, mint fél Magyarországnak 1“ de tiistint rákapott a párjá
ra, mert egy boldogtalan fontolva haladó impotencirozolt intelligen- 
tia, el is feledkezvén magáról, nyomban, de nyomban ráfelelt mond
va: „Isten utse! az urnák egy csepp esze sincsen, egész bolond, 
nem fél!!“ Már mosta kettő közül mellyiknek volt igaza? De men
jünk tovább.

3) Előhozza maga igazolására, „az 1715 óta több törvény- 
czikkekben“, különösen pedig 1827ben igen határozottan a czéhek 
általános eltörlését sürgető országos lépéseket, és közbevetve az 
általa „nem eltörlendőknek“ szinlett, de szerencsetlen áldozatul 
szánt társulatokról mondja: „mellyek ha nem léteznének, léteibe 
bizonnyal nem jönnének.“ Nem ám! ha a mezítelen asszonyt Paris
ban, a székesegyházban, pompás kocsiban ünnepélyesen kisérő, a 
főoltárra ész isten symboluma gyanánt állító törvényhozók és 
philosophusok fognák a kormányt vezetni! ekkor ha nem mondja 
is Kossuth ur, elhiszem hogy léteibe nem jönnének; de bezzeg lé
teibe jönnének, ha majd 10, 20, vagy 50 évek után a kergetegség- 
ből kijózanodván a nép, ismét a rendre visszatérne. —  De csak 
olvassa meg Kossuth ur a f. e. Hírnök 23—ik sz. a Drezdában 
alakult ügyészegyletet; a 24—ik sz. ismét, hogy Parisban, a forra
dalmi lélek szünésével, miilyen egyesületek kerekednek; a „Religio 
és Nevelés“ f. e. 12-ík sz. a „Paulai szent Vinczéről nevezett 
egyesületet“ , majd akkor talán nem fog idegenkedni, hogy idézett 
mondásából valamit lealkudjunk. Bár ki mit mondjon, a czéhek el
törlésének általános sürgetése hazánk szörnyű sülyedését s önve
szedelme felé sietését jobban tanúsítja, mint akármi. Ezen közbe
vetés után pedig kimondja: hogy ekképen „úgy monopólium mint
műipar-tanitás tekintetben közel más fél század óta“ a czéhek ellen
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fellépések tétettek; azért is mondja: „nem agyunkban rémlett, ha
nem ennyi országos kútfőkből merített közegyetemes gáncsok el
lenében kértük a czéheket, hogy ha szeretnek maguknak jövendőt 
ígérni, simulniok kell a kor kivánatihoz.“ Nemde a radical reform 
kivánatihoz ? akkor gondolom, gyönyörű jövendőjök lenne. — De hát 
derekasan fog Kossuth urnák fegyvere. A Pesti Hírlap 88-ik sz. a 
„városi szavazatjog“ vezérczikkben, a corpus juris „avas obscuri- 
tas“ és ime, mégis ahol  valamit ínyére foglal, ott helyt kell 
állania. Ámbátor, mint felebb megmutattam, ezen hivatkozása a 
czéhek ellen mit sem nyom; de ha nyomhatna is valamit, még sem 
illik a hazai capacitások olly Aristarchusának, mint Kossuth ur, ön
magától avas obscuritásnak keresztelt kútfőből legcsekélyebbet is 
meríteni. De azután, minthogy itt is , szinte országos tekintéllyel 
erősiti a szegény czéhek ellen a „monopólium“ és műipar-tanitás 
tekintetbeni vádat, ezzel ismét ostromolja, nem pedig pártolja őket; 
miért szíveskedik tehát, mintha csak „javitandóknak, nem eltörlen
dőknek“ hinné őket? Ezekután

40 azon ügyesen és cum plenitudine potestatis Kossuth ur 
által osztogattalni szokott arczulcsapásokból, mellyeket az ő húrján 
nem tánczoló olly sok becsületes írónak vagy szónoknak kelle pár 
év óta kiállnia, nekem is kegyeskedett egyet juttatni imez igéiben : 
„Ez az, mire egy fontolva haladó vastag homlokkal azt fogja rá, hogy 
ezen czikk ingerlendő vala a kedélyeket a czéhek kiirtására! nyo
morult politicai zugprokálorság!!“

ítéljen már feleltünk a haza, illy garázda sujtogatásoknak lé
vén kitéve, mellyik szerény honfinak lehet igaz kedve az irói pályá
ra lépni? Ha nem írunk, ha nem szólunk, nem vagyunk intelligen
sek: ha Írunk, szólunk „nyomorult politicai zugprokátorság“-ról 
vádoltatunk.

„Virtus est in hoste laudanda!“ ha „Figyelmeztetés a czé- 
hekre“ czikkem nem volt is Kossuth urnák Ínyére; de miután a

czikkben mégis volt valami, mit, mint fönebb megmutattam, Kossuth 
ur maga is onnan kapott ki, és jelen czikkében 229. sz. tulajdon- 
képen csak e miatt szabódik; miután én ott sem őtet, sem P. Hír
lapját szóval sem említettem, sőt a mennyire talán valahol magát 
érintve gondolhatta volna, magam kimentettem és sehol nem lép
tem fel személy, hanem csak okok ellen, úgy vélem, ha nem ia 
méltánylást, legalább „vastag homloku, zugprokátori“ megtisztel
tetést még sem érdemlettem. Igaz, hogy nevemet nem említi meg, 
de mégis csak én szenvedem az arczulcsapást. A hírlapi czikkek 
máshol is csak ollyan formák, mint az enyém volt; miért szükség 
tehát, még az irói pályán alig ismerteti hamarjában, illy méltatla
nul lesújtani. Hisz az igazságnak súrlódás által kell kifejlődnie s 
biztosabb alapra állíttatnia. Én millió becsületes polgárok vallása, 
neveltetése, tápláltatása és szabadsága érdekében szólaltam fel olly 
pályán, melly egészen töretlen, járatlan, sőt majdnem egészen is
meretlen volt előttünk, mellyet inkább rágalmak s csúfok által el
rejtve, elzárva, semmint valaki által méltányolva láttunk. A Hírnök 
és Századunk szerkesztősége szives volt czikkem felvételében a 
tömérdek szegény sorsú ugyan de igen becsületes polgárok ügyét 
pártolása alá venni, és ime mi a fizetésünk?*) A Századunk 
vádoltatik, mintha erkölcstelen tárgyat, védhetlen monopóliumot vé
dett volna; én pedig vastag homloku, fontolva haladó zugproká- 
tornak neveztetem. Hisz, ha hibáztam volna is, szándékom tiszta
sága , a szegények millióinak pártolása kímélést érdemlett.

Kossuth ur felhozott okaimat egy betűvel sem czáfolta meg 
mert „egyes emberek és emberkék incapacitásának taglalgatásai- 
val bíbelődni“ nem tartja érdemesnek akkor, mikor nem tud más
sal , mint gúnnyal és a monopólium hamis fogásán nyargalásával 
előállani. Ellenben a czéhek legnemesebb vonását, t. i. a középosztály 
erkölcsös és vallásos nevelését, művelését és polgárosítását, czikk- 
jében egy szóval sem említi; mintha ezen becsületes, annyi száz 
meg száz ezer derék polgárokat képező corporatiok már többé leg
kisebb jót sem volnának elégségesek eszközleni, mintha csupa gaz
emberekből állanának! sőt Ludvigh ur, magasztalt nagy tudományu 
levelezője, világosan mondja: „A czéheket csak elfajultságaikról 
ismerjük“ s igy Kossuth és Ludvigh urak szerint, már többé sem
mi j ó , hanem csak elfajultság létezik bennök. Mit feleltek erre, 
Buda-Peslnek czéhtársulatokban élő igen becsületes polgárai, mes
teremberei? Lássátok, illyen kígyót tápláltok kebletökben magatok 
ellen! Ébredjetek! mig idő van, most ébredjetek fel, ti, szerettem 
becsületes szegények, derék kézművesek, ismerjétek meg ellen
ségeiteket; ismerjétek megmiattok csúfot szenvedő szegény polgár
társatokat. Az egész jó, mit czéhi társulatokban Kossuth ur elis
merni szineskedik, imez kétes szavakban foglaltatik: „amennyi
ben pedig“ t. i. a czéhek „a müiparnak mintegy gyakorlati iskolá
ját képezik, javitandóknak (nem eltörlendőknek) hisszük. Hót még 
a müiparos részben is csak „mintegy“ és nem kétségtelen eddigi 
gyakorlati iskolák a czéhek? s mégis azt meri Kossuth ur mon
dani, hogy a czéheket „nem eltörlendőknek“ hiszi ? Ugyan , minket 
tart-e bolondoknak Kossuth u r , vagy maga nem jár jó utón ?

Én a czéheket épen nem egyedül csak műiparos, hanem a mi 
legtöbb és eléggé meg nem becsülhető, erkölcsi, népnevelő, nép
tápláló associatioknak tanítottam lenni, és most is annak tanítom;

*) Vigasztalja magát a tisztelt beküldő ur: czikkeinek kitűnő belbecse 
csak a pártszellem állal ismertethetik lélie , hazánk valódi intelligen- 
tiája azt bizonyára méltatni lógja , s a bennök kifejtett elvek fenma— 
radandnak , mikor számos vezérczikknek még hire sem fog már fen -  
állani. A P. H. teljességgel nem itélőszék, hanem párt, mellynek igaz
ságáról nem a pillanat ingerültsége , hanem a higgadt pártatlan jö
vendő fog Ítélni. A szerk.
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pedig épen ez a z , mit a czéhekben a felforgatok kérlelhetlen gvü- 
lőlséggel üldöznek! Ha tehát mikor előbb, sem Kossuth urat sem 
lapját meg nem említve,szólottám a czéhek melleit, és mit el nem 
kerülhettem, a sophismus fenekedéseit megilletni bátorkodtam , már 
is illy rósz fát tettem tűzre; elgondolom, mi várhat reám jelen vak
merőségemért, mikor a czélba vett szegény de becsületes polgárok 
milliói pártolásáért egy részről az Europa szerte gonoszkodó jaco- 
binismus infamilásait, más részről ismét Kossuth ur sántikálását, 
pártjától imádott majestását, „zubbonyos“, „fekete köntösösu ember 
létemre, elég vakmerő vagyok nyíltan megtámadni. Ám történjék 
velem akármi, ezen egész fellépésemben nem fedd lelkiismeretem. 
Más terjedelmesebb és hivatásomat illető munkálataimnak igen
igen alkalmatlan félbeszakasztásával, minthogy e kényes és lelkiis
meretes tárgyban mások hallgattak, félve az igaz biró előtti szám
adástól, kényszerítve éreztem magamat, e körömön messze tulvágó 
tárgyra tollat emelni. Bízom benne, ha jót nem i s , de roszat semmi 
esetre sem cselekedtem ! Az egyet tudom, hogy szegény polgártár
saim boldogitása vágyán kívül legkisebb más érdek nem vezetett. 
Mert mint egyik azok közül, kik mellett felállottam, elszigetelt szo
morú helyzetemben az élet ínségeivel küzdők, és ha jelen szorgal
mammal és takarékosságommal Tobolszk zordoniban nyusztot fog- 
doznék ; ha Sahara homokiban struczfiakat vadásznék, ha Egyiptom 
mocsáriban krokodiltojásokat keresnék, ha kákából gyéként sző
nék, bizonyára remélhetnék annyi jutalmat, mennyit most nyerek, 
mikor hálaadatlan ekével kövecset turkálva, örvendek, ha egy 
szemért négyet arathatok! és mellette, mennyire Isten kegyelme 
segít, a szegények istápjának, a betegek gyámolójának, az öregek 
támaszának is kell lennem, akarok is lenni, míg a szent lélek ma- 
lasztja el nem hágy.

Nyugodtan várom azért Kossuth urnák minden ellenem inté
zendő csúfjait és nyilait, valamint megvetését is; de figyelmezte
tem amaz elmés mesére, melly szerint a sas büszkeségből szétrug
dalta a szegény hangyák fészkét, ámbátor ezek a földön mászkálván, 
amaz pedig a levegőben repdesvén , útjában a szegények nem le
hettek. A hangyák a méltatlan elszóratást ugyan kiállották, de fel
keresvén a rengeteg legsudarasb fáját, mellynek tetejében rakta a 
sas a maga fészkét, nagy sereggel oda felmásztak, a sasnak mezíte
len fiait megemésztették, és magának tollai közé bújván, őt is az ég 
magasiból a földre terítették! A szegény czéhbeli mesteremberek 
serege nem vétett Kossuth ur ellen, miért rugdalja őket szét? de 
én sem vétettem ellene? miért ver arczul? Ezeket mondja meg ama 
kevély alattomosoknak is, kikről mi is alkalmasint elmondhatjuk, 
mit a francziák minap Thiersről, hogy azáltal is megkülönböztetik 
magokat Pythagorástól, hogy magok hallgatnak és tanítványaikkal 
beszéltetnek, kik netalán Kossuth urat is a magok terveire, mint 
visító picolo—sípot használják !

5) Utoljára hivatkozik K. ur, a P. Hírlap 89ik sz. az ipare- 
gyesületrol általa mondottakra ekkcpen: „megmutogattuk, mikint az 
iparegyesület a czéhek eltörlésére nemcsak nem munkál, sőt in
kább azokat mint valódi tényezőket munkálati tervébe foglalta.11

De ez mit próbál Kossuth ur részére ? miért ugyanazonitja itt 
ismét magát az iparegyesülettel ? holott az idézett 89ik sz. maga 
nyilvános szavakkal elkülönöztetni kéri saját véleményét az ipar
egyesület czéhekrőli véleményétől imigyen: „Ne tévesszék össze a 
a P. Hírlap elveit az iparegyesület czéljával, szándokával, munká
latával. E kettő egészen két külön dolog.“

No már most ítéljen az ember ezen, még a megyei hatósá
gokat is szabdalni szokott úrról. Világos szóval külön dolognak 
nevezi a czéhekrőli saját véleményét az iparegyesület czéljátóí, 
és most, mikor ajtó közé szorítják, az iparegyesületnek a czéhek 
iránti czélját mégis mint sajátját árulja. Itt már igazán „non curo 
quantitates, dummodo carmen eat.“ Kérem Kossuth urat, ne za
varja az iparegyesületet a maga bajában, mert azt is gyanússá 
teheti, és pedig annyival inkább, minthogy ezen per eminentiam 
czéhnek vagy jobban a czéhek czéhének maga Kossuth Lajos ur 
alczéhmestere, azaz: „Választmányi aligazgatója.“

A felebb idézettekhez még ezeket adja: „és újra ismételők 
nézeteinket, miszerint a czéheket, a mennyiben egyedárusági zsar
nokságot űznek, tartjuk kártékonyoknak.“

Hát mégis csak űznek egyedárusági zsarnokságot? ámbátor 
felebb megmutattam, hogy majdnem kilencz tized része czéhbeli 
mesterembereinknek nem él e l , nem is élhet egyedül és csupán 
mestersége üzéséből. Mert, kivált kisebb városokon, mind bir házá
hoz egykét szántóföldet, vagy bérben vesz fel legalább is egy vagy 
két láncz vagy hold kukoricza- vagy burgonyaföldet, vagy szőleje 
van, vagy elmegy aratni, vagy napszámba dolgozni, és mindezekkel 
mesterségét segíti, kiváltképen ha a kereskedésben , korcsmamé
résben, vagy feleségének a kofáskodásban stb. egy kis szerencsé
je van. Valamint ellenben kézmüvének jövedelme mellé eme kis 
mellékességek igen jó segítség, de czéhbelisége minden esetre őt a 
becsület utján fékezi és polgári tekintetét fentartja.

Ugyan már miért teteti magát Kossuth ur, mintha a czéhek el
enyésztél valaha nem akarta volna, vagy most nem akarná? holott 
őket „egyedárusági zsarnokságot űzőknek“ nevezi most is? avvagy 
ezen egyetlen egy falovon kívül volt-e más fogása valaha a radica- 
lismusnak a czéhek ellen? Hisz ezt annyiszor mennyiszer ismétel
vén ellenök, annyit mond, minél többet sehol sem mondottak, nem 
is mondhatnak ellenök. — Mert mi a czéhbelieknek magok közötti 
visszaéléseit, lakomáit stb. illeti, ezt más emberek között nem találja 
meg Kossuth ur? Hol, vagy mikor nem talált az ember valamelly 
ürügyet a „jó nap csinálásra“ , az evésre és ivásra? A parasztok, 
a pásztorok nincsenek czéhben, nem is lakmároznak tehát a ozéh- 
háznál, de elisznak négy öt nap is a zsidónál, ha egyszer beleegye- 
lednek, úgy hogy utoljára betüértelemben az üngök sem az övék! 
hát ennek is a czéh lesz az oka? Ezen s egyéb visszaéléseket a 
czéheknél igen jó módjával és legkönnyebben lehetne akadályozni, 
csak arravaló és talpraesett czéhbiztosok lennének.

Miután Kossuth ur utolsó fohászában is „egyedárusági zsar
nokságot űzőknek“ nevezi a czéheket; „a czéhbeli monopólium igen 
kívánatos eltörléséről szól, miután mindegyre „bizonyos mellőz- 
hetlen előzményeket kíván“ , mielőtt a czéhek eltörültessenek, kö
vetkezéskép az előzmények teljesülése után a czéheknek mégis 
csak szünniök keilend; miután a föld felszabadításának eszközlése 
után a czéhek megszüntetésének valósulását mégis csak reményű, 
mondjuk ki világosan: Kossuth ur a czéheknek soha sem volt ba
rátja, még most sem az, következésképen a P. Hírlap 229ik sz. 
vezérczikkjével derék kézműveseinket, minden esetre pedig a 
buda-pestieket, mystificálni vagy magyarán mondván, bolondokká 
akarta tenni, hogy alczéhmesterjöket annál készebbek legyenek 
benne tisztelni.

( Vége következik.)

-------- ------------------- -

Poz s onyban .
Alapítá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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N y i l a t k o z á s
a Századunk 29. számábani e ezikkelyre: „Magyar cham- 

pagnei Cpezsgö) a pesti első honi rnükiállitáson. ‘
Azon nyilvános dicséret, mellyet Fischer és Schönbauer tanár 

ur nyerőnek, örvendeztet; de az említett czikk névtelen szerzőjé
nek , ama tudósításnál, hogy az ország ipari mübiráí Fischer és 
Schönbauer urak pezsgőjét a legjobbnak ismerték el, ezen szókat: 
„a beküldőitek között“ hozzá tenni, és minden ő hozzá általában 
nem illő magyarázgatástól, vagyis inkább valamint a bécsi úgy a 
pesti műkiállitási országos biztosság Ítéletének értelmén túli kiter
jesztésétől , ugyszinte minden más nemcsak maga, hanem még az 
országi biztosság előtt is ismeretlen ipargyárokra s vállalatokéi 
alkalmazásoktól tartózkodnia kellett volna. Többnyire, a ki nyilvá
nos lapban megró, vagy dicsér, annak meg kell magát neveznie, 
hogy ítélhessen a világ, valljon competens biró lehet-e ő? E szer
ző könnyen kitalálható. De bárki legyen is, annyi bizonyos, hogy 
azon vállalatokat, mellyeket befejezésül elhomályosítani akar, nem 
is ismeri. Én legfinomabb pezsgőm készítését mükedvelésből, 
s hogy a haza körül érdemet szerezzek, nagy költségekkel vállaltam 
fe l , s nálam a gyártást nem valamelly tanítvány vezérli, hanem én 
magam kezelem; pezsgőm azonban mindeddig sem Bécsbe sem 
Pestre mükiállitásra nem küldetett; ha azonban megtörtént volna, 
nem kétlem, hogy mindkét ország műbirái különös finomságát bi
zonyára érdem szerint méltányolták volna. De honnan ismeri a 
névtelen szerző a Pozsonyban és kívüle létező különféle pezsgő
vállalatokat annyira, hogy tudhassa, mellyik a legnevezetesebb, és 
mondhassa, hogy egyikök legtöbbet ad el? Fischer és Schönbauer 
uraknak 1831. óta, midőn pezsgőmmel Pozsonyba jövék , a Press- 
burger Zeitung szerint számos biztossági raktárai voltak és mindig 
hiteli üzleteket tettek. Nekem csak 1842ki ősz óta van első biztos
sági raktárom Bécsben és Pesten, s pedig csupán azért, mivel 
gyakran idegen készítmények az enyéimnek adatnak ki. Az egész 
időn ál semmi más üzletet nem tevék, mint csak azonnali készpénz
ért. Nálam tehát eddigelé egy bizonyos eladott mennyiségnek fele 
nagyobb bizonyítványa a jó elkelésnek, mint miilyen két annyi 
vagy még sokszor annyi is volna, ha bizonyos időre s hitelre ten
nék üzletet, mert pénz nélkül sok kelmét lehet szétküldözgetni. 
Sértő minden más gyárokra nézve a névtelennek azon állítása: 
„hogy minden későbbi vállalatok Pozsonyban és kívüle, gyors és 
nem irigylett felserdülésöket bizonyára csak azon jó hitelnek kö
szönhetik, mellyben a magyar pezsgő a törzsökgyár szolgáltatásai 
által már mindenütt részesült.“ Ezen állítás egészen uj is. Tehát 
nem készítményem kitűnő minőségének köszönhetem, hogy vevőim 
10 év óta a pénzt mindjárt pontosan beküldők, hanem más gyár
nak,  melly biztossági raktárt tartott és hitelre adott? Ezt szinte 
megfordítva is gondolhatni, t. i. ha valamelly ház, mint például én, 
egyedül készpénzre intézi üzleteit, úgy minden vevőket, kik nem 
fizethetnek mindjárt — s ez a nagyobb szám — arra kényszerit, 
hogy a másik háztól vegyenek, hol az árut hitelre is megkapják. 
Különben a magyar pezsgőnek állítólagos jó hitele általán véve 
mainap sem létezik. A névtelen szerző befejezése, mellyben a 
Francziaországba küldött fiatal embert emliti, ki daróczruhába öl

tözködve közönséges munkás gyanánt állott be, igen kényes érin
tésű. Ha a jeles franczia gyámok tudtával történt, úgy nem volt 
szükség álruhára, hogy pedig titkon és álköntösben volt ott, azt 
talán csak nem akarja mondani a névtelen szerző. Többnyire 
közönséges munkás csak a közönségesen ismert kézifogásokat ta
nulhatja, mellyeket Champagneban, minden illy pinczebeli nap
számos pár frankért megmutathat. Lényegesbet épollv kevéssé kö
zölnek vele Champagneban, mint nálunk. Nálam 10 évig dolgoz
hatnék , s mégis keveset tudna. A pezsgőgyártás különös tünemé
nyei daróczba öltözött munkásnak nem fejtetnek meg; ezek olly 
különbözők és rendkívüliek, hogy a champagnei legtapasztaltabb 
üzérek azokat sem előre nem láthatják, sem mindig nem őrizked
hetnek tőlük, mint azt egy tapasztalt franczia szerző e szókkal Írja: 
,,Ces phénoménes sont si variés et si extraordinaires, que les ne- 
gociants les plus experimentés ne peuvent ni les prévoir, ni s’en 
garantir toujours.“

Ezen szóban forgó czikk névtelen írójának tehát úgy kelle 
vala tudósítását tennie, nehogy a befejezésben, más előtte ismeretlen 
gyárok- és vállalatoknak káros vonatkozásokat függesszen hozzá. 
Mert ha még a legtiszteletreméltóbb férfi és szakértő nevének ki
tétele mellett is, annyira megfeledkeznék, hogy hírlapban valamelly 
gyár felől más előtte ismeretlen gyárok- és vállalatokra! legcse
kélyebb sértő vonatkozással írna, mégis ezeknek tökéletes jo
guk volna a legünnepélyesebben ellenmondani; annál kevesbbé 
szabad tehát névtelenül mások kárával illy vonatkozásokra fakadni.

Aigermant Kereszt. János.

Éljetek czéliefc! éljetek szegény 
k é z m ű v e s e k !

(Jégé.)

Értekezésem befejezése előtt kötelesnek érzem magamat 
még azon szomorú eredményekre is figyelmeztetni, mellyeket a 
czéhek eltörlésének a szegény polgári sokaságban szükségképen 
kell szülnie.

A czéhek elrontásából következik:
a) A m e s t e r s é g e k n e k  e l a l j a s o d á s a ,  ső t  l e g n a 

gyobb  r é s z b e n i  e l e n y é s z t e  a s z e g é n y e b b  s o k a s á g  
k ö z ö t t .  Most a népesebb és rendesebb czéhekben megvannak, 
előbb bizonyosan tudom hogy megvoltak , az úgynevezett „munka
látok.“ *) Ezek minden fertály évben mikor senki sem vélhette, 
hivatalosan eljártak minden műhelyt, és a kész munkadarabokból 
tetszésök szerint valamelly darabot elővévén, megvizsgálták. —  
Elgondolhatjuk, hogy ezen rövid kis rigorosum is bizonyára a 
leghathatósb izzasztó szerek közé tartozott; mert a pirulás, a 
pirongatorium, a rósz munkát készítő, mesterségét nem értő 
legénynek e móddali hivatalos kitudásán kívül, még minden ki
tett tagadhatlan hibáért az erszénynek is lakolnia kelle. Letöretett 
illyenkor a különben délczeg betyárnak szarva; de más részről 
ösztön s figyelem is ébredeli a jóravalóban. Mert ha munkája, több
szöri vizsgálás után, hivatalos felügyelők által jónak találta'otl, sor-

*) A műszóiárban nem lenne-e jó, a criticusokat s/inte .,munkalátóknak
nevezni?!
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sósai között tiszteltetett, jobb műhelyre, jobb fizetésre s néha sze
rencsés házasságra is számolhatott.

Alig hiszem, hogy a közép vagy épen gyengébb tehetségű 
nagy sokaságnál — pedig ezt kell ám főfigyelemmel követni — 
az iparegyesület emlékpénze, diplomája stb. elégséges legyen vala
ha illyes valamit eszközleni. S kérdem, a czéhek eltörültetése után 
képzelhető-e a szegény legényi sokaságnak illy nemesszerü maga- 
művelése a mesterségekben ? Nem nagy veszteség-e a közállo
mányra, ha a pénzvágyon kívül minden más ösztön az öntökéletesí
tésre elfojtalik a tömegnél? így szükségképen a kontároknak kell 
mindegyre sokasodniok és a magokat jól értőknek gyérülniök. — 
E munkavizsgálás még erkölcsi eredményt is szült; íllyenkor 
ugyanis igen helyes alkalom volt a feszelgő sihedernek azt is sze
mére lobbantani, mit különben senkitől el nem fogadott volna. Igen 
jól emlékezem, mikor az illyen vizsgálás után még harmadnapra 
is alig merte szemét fölemelni a helyesen kikefélt ficzkó.

De továbbá a czéhrendszernél sokkal több szegény tanulhat
ja és tanulja meg rendesen a mesterségeket, mint ha azok rideg 
függetlenségben űzetnek, noha talán a theoreticus elmélkedők épen 
ellenkezőt képzelnek magoknak. Ugyanis a czéhrendszernél az azon 
czéhbeli mesteremberek gyermekei ingyen, mások pedig csekély 
fizetésért tanulhatják meg a mesterségeket. Itt még a szegényebb 
kézműves, ki évenkint alig fertály esztendeig dolgozik vagy dol
goztat a mesterségében, t. i. csak ollyankor, mikor jobb folyamatja, 
jobb kelete van munkájának, mondom, még ez is tarthat, taníthat 
inasokat, habár azok az évnek három részében inkább dajka- vagy 
földmives-kötelességet teljesitnek is nála. Igaz, az igy tanított inas 
többnyire igen gyenge az ő mesterségében, mikor felszabadul; ám
de azért némi kis alapot, fogalmat már mégis csak bir belőle, mi 
már magában elég nyereség a szegényebb, kivált falusi sokaságnál, 
mert foltozóknak is kell ám lenni, s a szegény mezei ember nem 
viheti rongyait igazittatni az iparegyesület által diplomatizáltakhoz. 
De ha bár nehány szegényebb műhelyben tanuló inas felszaba
dulásakor gyengébb i s , eléggé helyrepótolhatja ezt a vándorlás 
által, mellyet legalább is három évekig ki kell töltenie, amint 
hogy legtöbbnyire ekkor képezik is ki magokat a jóravalók.

Történhetik-e majd mindez, ha a czéhek megszűnnek? Nem; 
akkor már azon szegény kézműves gyermeke, ki maga nem képes 
folytatni mesterségét, ki a czéhek annyira vádolt monopóliuma mel
lett csupán csak napszámoskodásból vagy földmivelésből tengődik, 
már többé ingyen nem tanulhatja a mesterséget. Nem az atyjánál, 
mert nincs tehetsége folytatni mesterségét. Az irigység és a titko
lódzás mindegyre inkább fog növekedni az egykét tehetősbekben, 
kik idegent csak nagy fizetésért fognak megtanítani, és mintegy csa
ládi monopóliummal, csupán saját gyermekeik számára igyekeznek 
majd mindenütt a mesterségeket biztosítani, s egy jótehetségüt, ki 
előbb utóbb nyakukra növekedhetnek, meg nem fognak tanítani; 
és a kik megtanulják is, minthogy a vándorlás kötelessége nem 
fogja őket szorítani, kivéve nehány szemesebbet, hon fognak ma
radni , ha örökség ulján pénzök lesz, vagy a mesterségei folytató 
szülőik halála után, tüstint műhelybe fognak szállani, mielőtt csak 
türhetőn is megtanulták volna mesterségöket. így aztán ezek is 
tönkre jutván, a haza mindegyre uj meg uj idegen kézművesek által 
lesz kénytelen szükségeit pótaltatni.

Itt tűnik ki anomáliája azok gondolkodásának, kik a czéhek 
eltörléséből a hazai kézművesek értelmesbségét és sokasodását 
ábrándozzák. Csak lessék el! Bizonyára nincs most a hazában 
negyedrésznyi ollyan kontár, ki természetes hajlamánál fogva egy 
vagy más mesterséget képes ne volna űzni, ha a ezéhrendszer 
megengedné, mint a hányán szegénységók, kereskedésük, gazdasá

guk , vagy más körülményeik miatt a czéhbcliek közül nem foly
tatják mesterségöket. Ezen természetes kontárok soha sem lesznek
elégségesek a czéhek szüntével megfogyatkozó becsületes kézmű
vesek számát kipótolni. Pedig itt még azt is hozzáadhatjuk, hogy 
akkor ezen természetes kontárok száma is fogyand, mert nem lesz 
oily könnyű alkalom akár a kézmüveket, akár a műhelyeket, akár 
a megkivántató eszközöket úgy és annyinak megismernie, mint 
most; mert akkor a ki mit tud, jobban rejtve fogja tartani; mint 
most láthatjuk a ezéhen kívüli parasztságnál, mit egy ollyan, minden 
várostól messze elszigetelt vidékben, mint az enyim, lehet tapasz
talni legjobban. —  Itt igen gyakran elkerülhetlen szüksége van 
az embernek a kontárra, hogy vasfazékát drótossal, bundáját suba- 
varróval, csizmáját valamelly pásztorral stb. folloztassa, hogy el
törött szekerét valamelly természetes faragóval, lakatját kovács
csal igazitassa; ha borotválkozni nem tud, szakállát valamelly csép
lővel lefaragtassa! Jól van! de hát ki derekabb illyenkor, mint 
az illyen ember? gyengéden kell vele bánni,mint a tojással, külön
ben legnagyobb szükségében hagyja el az embert, arról pedig senki 
ne álmodjon, hogy valakit mesterségének titkába beavasson. így 
fog a czéhek megszűntével a szegényebb sokaságra nézve ez még 
várasokon is történni. De több jó urak csak beszélnek, a nélkül hogy 
az életet ismernék; a nélkül, hogy a szűkölködő nagy tömeg magány 
házi körülményeit valaha figyelmükbe vették vagy vehették volna; 
s mégis ők határoznak, sürgelődnek!

Ne is hivatkozzék itt senki Angolországra, hol czéhek nem lé
tezvén, mégis az izlésteljes és legalkalmatosb kézmüvek onnan jön
nek ; sőt Anglia pauperismusának iszonyatossága buzdíthatna inkább 
minden jobbkeblüt a czéhek ótalmára, ha gondolkodni képes. — 
Azután az angol tudásvággyal a magyar lajha jellemet senki párhu
zamba ne tegye. Ide járul, hogy mi a chinaiak és afghánok legyő
zésére, az egész világ piaczára nem számolhatunk, pedig még ez 
sem elégséges Anglia pauperismusa növekedésének gátot vetni. 
Jönnek igen is angol műhelyekből jeles készítmények, mert ha hon 
meg nem fizetnék is, az egész világ valahol csak megfizeti nekik; 
de csak szorítanák őket hazájok korlátái közé, aligha alább nem 
szállanának; kétlem hogy úgy birnák-e a szegények sokaságát 
táplálni, mint édes hazánk annyira gyalázott rendszere el tudta 
szegényeit tartani. Élhetett itt előbb minden szegény, sőt az 
országát otthagyta jöttmentnek is tudott jó kenyeret adni, ki most 
hálaadatosságból irigy szemmel vagy csúfolva nézi ősi birtokunkat, 
szabadságunkat. De bezzeg igy van-e ez már most? így fog-e 
ezután még lehetni ?

A czéhek múltával tehát a mesterségeknek szegényeink kö
zölt el kell aljasodniok, sőt nagy részben el is enyészniük. De kö
vetkezik ebből még

b) K ö z n é p ü n k  e l k e r ü l h e t l e n  e r k ö l c s i  r o m l á s a ,  
e l a l j a s o d á s a .

A jól rendezett czéhek lelkiismeretesen ügyelnek az erkölcs
re, kivált az ifjúságéra; kikeresik, keményen fenyitik ők, a leghe
lyesebb jury, a sorsosok közötti elitéltetés által a káromkodást, pa
ráználkodást és más erkölcstelenséget. Innen az összecsoportosult 
számos czéhbeli ifjúságban nem lehet azt az elvetemülést tapasz
talni, mellyet csekély számú czéhnélküli szolgákban, bojtárokban s 
egyéb testvéri fényiték nélküli ifjúságban. —  Nem fog-e majd ez 
az irány a czéhek megszűntével egészen megfordulni ? Ismerjük az 
ifjúkor pajtáskodásának szomorú gyümölcseit, mellyek annál gya- 
koriabbak, minél számosabb valahol a hasonlók figyelmétől nem 
tartózkodó fiatalság. Ha még a jól nevelt, iskolákat végzett ifjúság
nál i s , mikor az szorosabb felügyelés nélkül valahol nagyobb szám
mal létezik, a legritkább jelenetek közé sorozzuk az olly ifjat, ki a
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pajtáskodás veszélyeitől meg tudta magát őrizni, ugyan mit remél
hetünk czéhek nélkül a neveletlenebb és szegényebb sorsú kéz
műves fiatalság seregétől városokon? Ha most, mikor egymást 
mégis csak fékezik; mikor a bejárás vagy czéhgyülés emlékezete 
olly hathatósan korlátolja őket, mégis elégszer van velők dolga a 
rendőrségnek; ugyan mi fog akkor történni, ha a városkapitányon 
kívül senki más figyelmétől nem fognak tartani? Most a becsületes 
magaviselésre a czéhbei felvétel reménye , vagy ellenkező esetbeni 
elvettetés félelme is érzékenyen serkenti a czéhbeli legénységet; 
de ha majd czéhek nem lévén, valamint a napszámos ott és akkor 
telepedik le, a hol akar, ugyan fog-e a bebörtönöztetésen kívül 
más valamitől fékeztetni? Ide járul, hogy ez esetben, szükségképen 
gyakoriabb lévén a bebörtönözés, ennek félelmét is leteszi, sőt 
könnyen némi vad dicsőséget fog benne helyhezni.

Azt pedig ne mondja senki, hogy mindezt a nevelés, tanítás 
akadályozni fogja; mert hogy mindez, kivált népes városokon, az 
ifjúkor kirúgása által meghiusittatik, tanúsítja azon szülők ke
serve , kik mikor minden áldozatot hoznak magazatjaik jó nevelé
sére , mégis ifjúkori elvetemülésök szállítja őket idő előtti sírba. 
Eltörültetvén tehát a czéhek, a kézműves ifjúság erkölcstelen elve- 
temüléseit mi sem fogja továbbá akadályozni. — De épen hasonló 
fog történni a már saját kezeikre dolgozó emberkorra jutott kézmű
vesekkel is.

Kivéve talán nehány előkelő városi polgárt, a czéhek ele- 
Dyésztével a szegényebb kézműves sokaságot minden esetre na
gyobb elaljasodás és erkölcsi romlás várja, mint mellyet most a pa
raszt sokaságnál tapasztalunk. Ajobbágyokat ugyan is és az urada
lomban lévő lakókat felette sokban fékezi az uradalmi tekintet, a tőle 
remélhető jótétemények, vagy ellenben azoknak elvesztése, a hely— 
bőli kitiltás félelme, előfordulható kérdéses esetben a nempártolta- 
iás vagy épen megnyomatás rettegése. — Ámde mindez nem fé
kezi , nem fékezheti a két kezein kívül majd mivel sem biró kéz
művest. Ezt most legtöbb esetben czéhe általi neve, hitele, polgári 
tekintete és ezekből sarjadzó önérzete korlátolja; de ha e fék reá 
nézve egészen széltépetik, ha mellette munka nélkül lézengni kény- 
telenittetik, ha ínségtől is szorongattatik, ugyan mi fogja a legva
dabb elvetemülésektől visszatartóztatni. Semmi, mint az egy bör
tön! A minthogy erre elég példát nyújt a királyi várasokban ta
láltató , semmivel biró, a czéhtársak figyélmetől nem fékezett, min
den gyalázatosságra akármelly órában kész, üres emberek serege.

Ha most a czéhbeli mesterlegényen vagy mesteremberen 
akármelly kihágásáért a felsőség ítéletéből némi gyalázat történik, 
a legutolsó paraszt is ujjal mutat reá; de nemcsak arra, a ki meg- 
gyaláztatik, hanem még czéhbeli társaira is. Ha ellenben paraszt 
tizszerte nagyobb meggyaláztatást, megveretést vagy bilincset szen
ved is, semmibe veszi, és ha valaki szemére veti, vállat vanitva 
és mondva, „paraszthoz illik!“ tovább megy. — Épen e miatt még 
aljasabb gyalázatosság várja a szegény városi kézműves sokaságot 
a czéhek elmúltával

c) A nép  e l s z e g é n y ü l é s e ,  An g l i a  p a u p e r i s m u s á -  
nak m e g h o n o s í t á s a .

Felebb megmutattam, hogy kézműveseink kilencztized ré
széről alig lehet mondani, hogy épen s egészen csak kézmüvéből 
élne; pedig a czéhrendszer által városainkban a munka valamen
nyire mégis csak van rendezve, a szegény éhes sokaság kezéből 
a kenyér végképen még sincs elfalva j sőt valamint a szolgálatban 
lévő embernek a szolgálatából bevett bár csekély jövedelem fe
lette nagy segítség gazdaságához, úgy még a szegényebb, mester
ségét silányabban űző kézművesnek is felette nagy jótéteménye 
van azon csekély jövedelemből, mellyel egyéb foglalatosságai mel

lett , p. o. ősszel folytatott mesterségéből nyer. — Most sok száz
ezer embernek honunkban a munka mégis csak van biztosítva, 
mellyből tengetheti vagy legalább segítheti életét, és a czéh utján 
alkalmatos cselédeket is könnyebben szerezhet. Ha most azért mes
terembereink majd kilencz tized részéről alig lehet mondani, hogy 
a biztosított munka mellett is csupán és egyedül mesterségéből 
éljen; mi fog akkor velők történni, ha még e munkabiztositás sem 
fogja szegényeket az élet Ínségeiben segíteni?

Megszűnik pedig ezen a középszerűséget ártatlanul fedező jó 
rend a czéhek elenyésztésével, pedig nem a természetes kontárok 
működésének megengedése miatt, épennem; ezeket akár most is a 
czéhbeli mesterembereknek igen csekély rövidségével meg lehetne 
engedni, de semmivé teendi kivált a középszerűeket és gyengébbe
ket az, hogy már többé a czéh utján őket kisegíthető jó legényeket 
nem fognak nyerhetni; semmivé teszi őket az, hogy hitelük, becsü- 
letességök mellett többé a czéh tekintete nem kezeskedik; semmivé, 
koldusokká teszi őket leginkább az, hogy az illy módon elszegénye
dettek helyett más jövevények vagy épen speculans kupeczek foglal
ják el, kik 15 vagy 20 vagy több elszegényedett kézművest vagy le
gényt bérben felfogadva, nagyban űzetik azt, mit most sok szegény 
kicsinyben folytatván elégít ki, és így akkor e sok szegény minden 
családjával együtt szükségképen kenyér nélkül marad ; de mester
ségéből kiszorittatva, ki fog kopni egyéb csekély kis polgári birto
kából is; mert már többé nem segítheti mesterségéből egyéb mel
lékes kereseteit; élnie pedig még is kell s igy napról napra alább 
szálland, mig végre koldulás lesz sorsa! Irtózatos nyomorúság néz 
becsületes kézműveseink legtöbbjeire, ha megszüntetvén a czéhek, 
még a mi kevés rend van is honunkban a munka körül, az is ele
nyészik. Hát mit kellene itt még szólanom a szegény középosztályt 
elnyelő gyárokról, mellyek, mikor ezer vagy kétezer napszámosnak 
adnak szánandó kenyeret, épen akkor húsz, harminczezertöl 
mindent elfalnak. Azonban erről máshol.

Munkáját, kenyerét s mindenét fogja tehát a czéhek megszűn
tével egszerre több százezer kézműves és családjaik veszteni! S 
ugyan ki fogja őket majd eltáplálni? Talán Kossuth ur, vagy a kik 
őt a többinél harsányabb és már kipróbált síp gyanánt használják? 
Jaj nektek szegények ezernyi ezerei, ha ezek irgalmára szorul
tok! Az angol nemzet „gazdag, nagy tehető, jótékony és hazafi in- 
dulatu nemzet“ mégis miután az ipariasság fékei széttépettek, az 
egyre szaporodó szegények nyomora már olly iszonyatossá vált 
nála, hogy sir R. Peel nem vonakodott a parlamentben kinyilatkoz
tatni , hogy a fenálló pauperismusi bajok orvoslására közvetlen 
írt nem tud. (A842ki Századunk 102. sz.) Remélhetjük-e tehát mi, 
hogy az íntelligentiával kérkedő, a hol megbuknak, a korteskedést 
olly igen gyalázó publicistáink, ki fognak bennünket az elkerülhet— 
len bekövetkező pauperismusból segíteni? Hisz leglármásabb új
ságírónk is még csak most gazdagult meg, többi jó uraink pedig 
egyre szegénységről panaszkodnak és a váltótörvényszékek né
ha C?) már egy kis CO executionalis munkát találnak.

Én tehát nálunk a czéhek megszüntetéséből a legborzasztóbb 
iszonyatosságokat sejtem; ezt pedig annyival inkább, mivel nálunk 
a kézművesek elnyomatásán kívül már más két ulja a pauperis- 
musnak helyesen el van készítve s pedig 1) a szegény nemesség 
elpusztítására a tagosztályok, 2 j  a jobbágyok megrontására a meg- 
osztoztatás.

Istenem! milly keserű kifakadásokat kell olvasnunk lármás 
intelligens uraink tollából majd minden újságban az intelligentiának 
lebotozása, lebicskázása, a kortesek lerészegilése fölött, holott azt 
kell inkább józanul csudálnunk, hogy kis nemességünk előbb fel 
nem ébredett, és conservativeink illy soká szunyátoliak felvilágosí
tásával; csak azt kell sajnálnunk, hogy az üdvösen tárgyaltai hatott 
adókérdésnél kell feleszméledme. Más időben e kérdés szép siker-



Tel döntethetett volna el; de miután a communista elvek maszlagos 
iránya itt már szinte erszényünkhez akar nyúlni, szükségképen el
lene kell lennünk. így mérgezi meg a pók még a mézet is.

Csak menjen valaki végig egy közbirtokos kis nemességgel 
rakott helységen, hol tagosztály van kérdésben, és ha emberi szíve 
van, érezzen azon száz vagy ezer lélek iszonyatos nyomorának meg
gondolására , melly ott a földönfutásnak ki van téve, se földje, se 
mestersége, se szolgálatja, a számos család előtte, s mennie, pusz
tulnia kell; nincs hova fejét hajtsa; a paraszt kineveti, sőt örvend 
nyomorúságán; a tehetosb nemes nemcsak nem pártolja, hanem 
inkább nyomja; a városi polgár be nem fogadja. Eddig törzsökös 
fészkén legalább nemessége volt biztosítva, de most keresztelő le
velét sem képes kiváltani; látja tehát a halálos Ítéletet feje felett. 
Oh! nem szükség az illy, veszélyt maga előtt érdeme nélkül látó 
szerencsétlent csak egy pohár borral is részegíteni. De valamit 
kell pedig országosan gondolni; mert ha Soprony megyének igen 
bölcs utasítása a minimumról, ha Sáros megye választmányi mun
kálata a jobbágyok megoszfoztatásának megmásitása iránt minél 
előbb el nem fogadtatik, előrelátni lehetetlen, az előjelekből mi kö- 
vetkezhetik.

Ezekhez és a parasztság elszegényedéséhez, minden segíthető 
vagy segíteni vágyó gondolat nélkül, még a mesteremberek ke
nyérből kiszorítása is járulván, ugyan mi akadályozhatja az úgy 
is szegényeknél a legvadabb pauperismus meghonosítását?

Véleményem szerint itt a legfőbb perez , minden intézkedést 
megtenni ezek akadályozására; de nem ám felforgató, hanem igaz 
conservativ lélekben. Mert ha még a ezéhek elenyésztével a sta
tustestület harmadik főere is megnyittatik, lehetetlen hogy belőle 
minden jó vér ki ne folyjon, a statustest alélásba ne jőjön. Ezt pe
dig meg kell akadályozni, mig neki nem kezd lódulni, mert akkor 
már szükségképen egyre fog növekedni, s nem lesz emberi erő, 
melly képes legyen megakadályozni, példánk legyen itt Anglia. — 
Ezek után igen természetesen következik a ezéhek eltörléséből 
utoljára

d) A p o l g á r i s o d á s  e l k e r ü l h e t e t l e n  a k a d á l y o 
zás a .

Természetes t. i., hogy mi a polgárisodást hatalmasan eszközli, 
ugyanannak elnyomása azt hason mértékben hátráltatja. A ezéhek 
emelték ki a rabszolgák kezéből a müipart, ezek segítségével ke
letkeztek és nyertek tekintetet, mivelést a szabad polgárok ; a ezé
hek elmúltával tehát szükségképen ismét mindennek az előbbi vá
gásba kell visszamennie. Ki nem hiszi, irigyelje Irhon rongyos so
kaságának, London, Nottingham, Bristol, Glasgow s egyéb angol és 
skot városokban találtató sok ezernyi iszonyatos nyomorban tengő 
kézművesek, vagy ha tetszik, munkások polgárisodását. De erről 
mostanra legyen elég.

Kérdem már most, ugyan miben mutatnak, vagy miben mu
tattak eddig orvosságot a ezéhek ostorai mindezen emberi szóval 
eléggé ki nem fejezhető szörnyűséges erkölcsi, polgári s politikai 
gonoszok ellen? Talán az iparegyesülelben? Talán a szabad föld
ben? Ez annyit tenne, mint a szegényebb sorsú, kevesebbel biró 
sokaság kiraboltatására. elpusztítására szabad utat nyitni; hogy a 
kinek még egy két hold földje van i s , minél előbb a zsidóhoz vi- 
hesse pályinkáért. Ez is egy hatalmas tanács a pauperismus meg
honosítására. Hisz a pénz, mellyet valaki földéért nyer, minta 
harmat elenyészik, kivált szegény ember körül; a föld pedig meg
marad örökké. A pénzkezelés igen okos, igen figyelmetes embert 
kíván; a föld pedig eltáplálja az együgyüt, a tehetetlent is, kit 
szinte nem gyilkolhatunk meg. A zsák- és a róka-indiánok is pár 
évek előtt csekély pénzért adták el földjöket, hazájokat Ujyorkban, 
így hát mi is csak küldjünk oda követeket, hogyha valamivel jobban 
fizetnek, mi is már ezután eladandjuk nekik hazánkat. Bár csak 
ezen derék publicistáink magok cselekednék, mit olly igen javasol
nak; bár csak adnák el minden közöttünki birtokukat, és felszedvén 
pénzöket költöznének ama dicsért boldogabb hazába; van re
ménységünk , nálok nélkül is valamiképen csak megélhetni. — 
Akár vásárolható a föld, akár nem, az mindegy; csak a szegény 
ember illendő munkáért vagy arendáért, vagy elidegenithetlen
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örökben bírhassa, s el fog élni. De bezzeg ha kifizetik belőle, fel
szedheti sátorfáját és mehet a hová tetszik. Vagy ugy-e, vegyen 
mást rajta. Igen hát adott mindenkinek erre az Isten elegendő észt, 
elég erős jellemet? hát egy gyáva vagy korhely sihederért a késő 
becsületes unokák is földönfutókká tétessenek ? A kisdedeknek és 
tébolyodottaknakjavait zárgondnok által őrizteti a haza, háta ma
gával jótehetetlen szegény sokaságot nem kell-e mint saját hasznát 
vagy kárát eléggé nem értő kisdedet a státusvezetőknek önnön 
boldogságára vezetniük? Ha hazát akarunk, nem hogy a föld elkó- 
lyáltatása által a hazafiakból is sehonnaiakat tegyünk , inkább a kö
zöttünk megtelepedett vendégekből is hazafiakat alkossunk, nem
csak a nemességnél, nemcsak a parasztságnál, de még a városi 
polgároknál is meghatározván a minimumot. Ugy-e, de ezt nem 
zubbonyos embernek kellett volna először kimondani, akkor talán 
még méltó lett volna figyelembevételre.

Ha már egyszer a reformokban bele kezdettünk, ám legyenek 
meg, de egyedül a népek boldogitását eszközlő alapokra építsük 
azokat, alapokra, mellyek évezeredek óta az Isten gondviselésé
nek mintáját magokban hordozván, az emberi nem boldogitását va
lósággal már eléggé munkálták. Radicálainknak sem indítványai, 
sem fegyverei nem újak, máshol már mindezek kipróbáltattak és 
elég keserű gyümölcsöt is hoztak, azért midőn most hazánkban 
forgásba hozatnak, nem lehetetlen akár valóságukat, akár követ
kezéseiket kipuhatolni.

Reforraáltassanak tehát, vagy is becsuzott visszaéléseikből 
tisztittassanak ki a ezéhek is ; de épen ne a közöttök létező mono
pólium szempontjából; mert ez nem igaz; mig a monopóliumot lélek
ből kárhoztatom, a ezéhekben azt létezni kereken tagadom. Töröl
tessenek csak el ama visszaélések, mellyek különösen a ezéhbei 
felvételnél elhatalmasodtak; hozassanak ismét életbe amaz üdvös 
rendszabályok, mellyek előbb közöttük a vallást, az erkölcsöt, a 
polgárisodást és magát a kézmüvesi tökéletesedést is hathatósan 
eszközlötték, mellyek azonban korunk vallástalanságra s engedet
lenségre hajló jelleme által közöttük is igen megtágultak. Ez az
után építés, nem rontás; üdvös reform, nem pedig kárhozatos 
deform lesz.

Mint saját ügyét vegye azért ótalmába a ezéhek ügyét hazá
ját és alkotmányát szerető minden igaz conservativ. Akár marad
janak, akár dőljenek, én legkevesbet sem vesztek sem nyerek, és 
lelkemben nyugodt vagyok, hogy irántoki polgári kötelessége
met teljesítettem, de azt mondom, ne tekintsék félvállról e kényes 
kérdést azok, kik tárgyalására a gondviseléstől hivatvák; s kérem, 
ne nézzék le e szegény de becsületes embereket, ne adják őket 
martalékul az elnyelni készülőknek.

Becsületes polgárok, derék mesteremberek, tiszteletre méltó 
iparmüvesek, értsétek meg ezekből ezéhi társulatotok becsét. Isten 
őrizzen benneteket, hogy valaha a radicalismus kivánalihoz simul
jatok ; hanem ha a ezéhi szerkezetben birt polgári kincseteket ed
dig becsülni nem tudtátok, ezután mint szemeitek fényét őrizzétek. 
A jobb kebel szánakodását méltán követelő szegény kis nemesség 
gyalázatos lenézetésén, kicsufoltatásán és szomorú pusztulásán tanul
jatok. Vigyázzatok, ne higyjetek a benneteket szép szóval és fapénz
zel tőrbe keríteni vágyóknak; nem a ti boldogságtokat: saját er
szényüket és dicsőségüket keresik ők , mikor benneteket eláztatni 
mesterkélnek. A királyi városok követei az országgyűlésen a ti kö
veteitek is; ezéhi társulataitokrendithetlenvédelmét ezeknek szint
úgy meghagyjátok, mint az erdélyi szászok meghagyták követeiknek; 
valamelly derék Schreiber Simont még tatán a ti pártoltástokra is 
rendel az ég! különben unokáitoknak keservei fogják gondolatlan- 
ságtokért Isten és az emberek előtt a panaszt letenni.

Szeretett magyar hazám! színed előtt meghajolva födözöm fel 
gondolkozásom elvét, melly vezérlett és buzdított ezen egész dol
gozatomban: „Ha jó, mit az emberiség javára Írni szándékoztam, 
Istené! ha nem jó, a magamé.

Kenyériben, apr. hóban 1843.
Fekete János s. k . ,

hittanár, kenyéri plébános, kemenesaljai alespe- 
rest és tek. Vas megye tbirája.

*
296

P ozs onyban .
Alapitá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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Országgyűlés előzményei.
Nyitvák előttünk a honi hírlapok hasábjai, mellyek hangosan 

hirdetik azon ingerültséget és rendbomlást, mellyet a beállandó 
országgyűlésre készülő utasítások, s némelly megyékben már a kö
vetválasztások is okoztak. Olvashatjuk itt, mi ö r d ö g i  módon bics- 
káztatott agyon a kebel meggyőződésé, í tiszta akarat, a rósz szán
dék; olvashatjuk, mint képes az aljas és piszkos önzésnek f o r i n t o s  
izgatása a nappal versenyező tisztaságra is szennyet vetni azok 
előtt, kik elég vakok az illy becstelen ámításoknál tovább nem lát
ni; olvashatjuk azt i s , mi ravasz utón csábíttatik a köznemesség a 
követválaszlás helyére az alkotmány fentarlása, honboldogság stb. 
ürügye alatt, csakhogy a más véleményüek szándékát porba ti
porhassa, szóval, mint nem pirulnak némelly urak a legundo
kabb eszközökhöz nyúlni tervök sükeresítésére e szép elv sze
rint: finis sanctificat media. Ha torzképet akarnék írni, több 
egyes jelenetet terjeszthetnék elő utasítást adó és követválasztó 
némelly megyéink dicsőséges drámájából; de gúnyra kelni illy 
szomorító tüneményeknél épen nincs ^kedvem. — Az itt meg
pendített s eddig minden szinezetü hírlapjaink utján már is eléggé 
megismertetett eseményekből némelly következtetéseket akarok 
hazánk jelenére s jövőjére nézve vonni, mit sem tartva tőle, 
hogy a Világ ismét magleczkéztet hívatlanul, mint adóról irt 
czikkemért. Hiszen megtörtént ez már több, és pedig érde- 
mesb férfiakkal i s , a nélkül hogy azáltal érdemeikből legkeveseb
bet vesztettek volna. Lássuk tehát, mi tanúságul szolgál ez inge
rültség, e lelket és szivet renditő jelenetek gyászhíre ?

1) Jele ez mindenek előtt annak, hogy a köznemesség azon 
állapotban, mellyben jelenleg látjuk, igen műveletlen. Műveletlen
nek mondom, nem konoknak vagy rósz szándékúnak, mert hiszen 
e rombolásainak egyedüli oka az ámítás, és igy a haza súlyos átka 
is egykor majd lelketlen csábitóira fog egész terhével nehezedni. 
Ha fel volna a nemesség világosítva a dolgok valódi állásáról, akkor 
— ha bár nagy része valamennyire ellenzené is a dolgok sebesebb 
menetét — a többség bizonyára Örömest alkalmazná magát a kor 
kivánatihoz. Vagy kételkedik tán ezen valaki? De a tények mel
lettünk szólanak. Tekintsünk csak azon megyékre, hol az ámítok 
vagy nem merték, vagy talán szükségtelennek tartották, az ámítás
ban csalásban olly messzére menni, mint p. o. Zalában vagy Sza
bolcsban; mi történt ott? Nagy számmal sereglett ott is a megye 
teremeibe az adó elvállalását, az ősiség eltörölését stb akadályo
zandó köznemesség. De alig kelt fel egy vagy két érdemdús fér
fiú, kik lelkesülve a hon kebleikben olthatlan lánggal égő tüzétől, 
s a tárgyak magasztosságától, ki tárák őszinte szándékukat, tiszta 
akaratukat, megmutatták hogy egyedül a haza javáért, de ezért 
mindent cselekesznek, megmutatták, mi dús áldás fog ömleni a kí
vánt utasítási pontok létrehozásából: és a nagy tömeg előbb párt
főnökei tiszta akaratában kétkedni, lassankint csüggedni kezdett, 
mig végre a szónokok isteni szavaitól ihletve egész odaszánással, 
meggyőződve szép czéljokról, hangos éljenekkel dörgi a beszéd vé
gére hatalmas ámenét fi. Hírnök 24 sz. a Gömör megyei gyűlés
ről szóló tudósítást). És illyennek tartom én általában hazánk köz
nemességét, melly mindenre, tehát a jóra is fogékony, s a meilyre a 
legközelebbi benyomásnak legnagyobb hatása van. Csak nevelésre 
van szüksége, hogy közügyeink menetelébe ne gátlólag hanem in

kább előmozditólag folyjon be. — S ime a gondolatok lánczolata 
maga visz

2) a második tanúságra, melly az utasítási adó és követvá
lasztó gyülésekbeni rendzavarásokból származik. Uj ösztön ez arra, 
hogy a népneveléshez, mellynek szép nevét már fél század óta bi
toroljuk , valaha hozzáfogjunk. Mert mellőzve ennek e tárgyra vo
natkozó egyéb áldásait, csak azon egyre bátorkodom a t. közönsé
get figyelmeztetni, hogy ha a köznemesség elegendőkép nevelve 
volna, legalább egy része venne részt a hírlapi irodalom olvasásá
ban. Hogy pedig csak ez egy résznek is az utasításba menendő 
tárgyakróli felvilágosodása üdvös eredményeket szülne, senki sem 
tagadhatja. Mert e néhányan nemestársaikkal minden nap összejő
vén, előterjesztették volna felfogásához képest azon okokat, mely- 
lyek a kívánatos indítványok mellett az időszaki sajtó utján felho
zattak. Ne mondja senki, hogy ez okok, és pedig — mint például 
Zalában képzelhető, hol a halhatatlan, s mint egy köznemes őt he
lyesen jellemző, aranyszáju Deák, kebletrázó igazságszózata hang
zott — lelkesebben a megyegyülések helyén is elmondattak, s még
is mi sükerök volt, a szomorú tapasztalás bizonyítja. De valljon 
ez isteni szavaknak lehet e ott már hatásuk, hol a neveletlen tömeg 
ámitóktól elcsábittatva, a legrutabb előítéletekkel lelkileg, szeszes 
italokkal testileg, fuladásig saturálva jelen meg azon helyen, melly
nek tanácskozásihoz legszentebb érdekeink —  alkotmányunk, nem
zetiségünk, vérünk fentartása — csatolvák ? Késő akkor észhez 
szóló okokkal előállani, midőn már az ámitók eleve gondoskodtak 
arról, hogy a nyers tömeg azon parányi felfogási tehetségétől is, 
mellyel őt a rideg természet megajándékozta, inegfosztassék, s nem 
mondom oktalan állattá, de vezére szavai után mozgó géppé fajul
jon? Pusztában kiáltozóékint hangzik ott el az angyali szózat, hol 
már előre az ördög és bandája űzi kárhozatos játékát. De feltéve, 
hogy a köznemesség jobb nevelés mellett sem nyert volna tiszta 
meggyőződést az utasításba menendő tárgyakról, vagy pedig, hogy 
a haladás szellemével ellenkező meggyőződéssel jelennék meg a 
gyűlés helyén, akkor mégis sokkal örvendetesebb volna állapotunk 
a mostaninál. Mert buknék bár a jó ügy, de nem látnok legalább 
azon kebeldermesztő kicsapongásokat, azon az emberiségen alul ál
ló erkölcstelenséget, melly mostani helyzetünkben számos megyék 
évtörténetét undokitja. Nem dorongolnának, bicskáznának, fokosoz- 
nának és késelnének (gyönyörű kifejezések , mellyek még sem fe
jezik ki kellőkép az illető mocskos történeteket), nem puskáznának 
rablók gyanánt, nem lennének gyujtogatókká legalább ott, honnan 
ezernyi áldás áradt az egész hazára, következőleg reájok — a 
méltatlanokra is, szóval nem nyilatkoznék a szenvedély minden iz
gatások mellett olly aljas embertelen módon, mint most. És e körül 
forog a fődolog. Mert nem az szomoritja a nemesb kebleket, hogy 
némelly óhajtott intézkedéseink egykét évvel hátráltatnak, hanem 
az, hogy azok illy erkölcstelenségnek, illy rakonczállanságnak kény
telenek engedni; hogy a köznemesség müvetlenségében pillanatnyi 
érzéki kedvezés miatt képes testi és lelki üdvét, meggyőződését 
eladni s a legrutabb cselekedetre vetemedni vak dühében. És itt 
van helye

3) megemlíteni azt is, hogy e dorongolásoknak s velők rokon 
hősieskedéseknek egy részben okai magok a haladás baráti. Nem 
azon értelemben, mintha buzgóságukban a túlzásig mentek volna, 
mit némelly urak olly határozottan akarnak hataloinszavokkal ki
mondani; sőt inkább ellenkezőleg azt tartom, hogy épen igen ke
vés történt e részben, sokkal kevesebb, mint mennyinek kellett 
volna, hogy némelly tárgyak, mellyekhez eleinte a nemesség nem 
igen akar szokni, közkedvességüekké válván diadalmaskodhas
sanak. Nem azért, mivel nálunk az időszaki sajtó csak a felső és 
közép nemességre — s illetőleg csak ez utóbbira — bir hatással, 
kötelességökben állott volna azoknak, kik ezt tehették, az alsórendü 
nemességet is a dolgok állásáról, a haza kivánatiról tudósítani és az 
utasítást adó gyűléseken előfordulandó tárgyakra elkészíteni. Nem
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akarom ez által értetni, hogy a haladók is bár nyúltak volna azon 
fegyverekhez, mellyeket az ámítok használni nem rettegtek, s ra-ely- 
lyekre csak ügye jóságábani nembizás érzete vetemedhetik , mert 
sokkal nagyobb méltóságuaknak tartom a haza ügyeit, semhogy bol
dogsága előmozdítására illy aljas eszközökhöz nyúlni szükségesnek 
bírnám bármelly esetben is tartani. De a dolognak valódi, nyilt, 
őszinte előadása, a kor kivánatainak előterjesztése, az igazság ég
hez kiáltó szózatának visszahangoztatása valamint az igazsággal és 
az ügy magasztosságával összeillő, úgy ez utóbbira minden esetre 
szükséges és jó eredményű lett volna. Hogy pedig az illy észszerű 
értesítéseknek lett volna sikerök, alig lehet kételkedni, mert min
denhonnan, hol a háziadó elvállalása, az ősiség eltörlése, birhatás- 
jog st. h. nyers erővel megbuktattatott, azon vigasztalással fejez
tetnek be a hírlapi tudósítások, hogy hiszen az értelmes rész, vagy 
kardosok, vagy még mikint neveztetnek, mindnyájan mellette sza
vaztak. Nemde satyrája ez aztán annak, hogy a jó ügynek győzni 
kell, ha egy egész megye értelmes része ellenében egy vagy két 
hivataltól fosztott vagy tisztujitáskor megbukott egyed aljas önér
dekből indulva diadalmaskodik, megmutatván, hogy ha a pálmára 
nem juthat, mégis fel tud mászni — az ugorkafára? Ennek nem le
het, nem szabad igy maradni, mert ez olly veszedelmes kórállapot; 
hogyha hováhamarább elejét nem vesszük, lehetetlen hogy igazság, 
hon, nemzetiség, alkotmány és minden, mit a magyar szentnek 
és sérthetetlennek tart, veszélybe ne döntessék. S pedig perorál- 
junk mi bár mennyit, azon semmi sem segíthet annyira, mint a nép
nevelés; mert csak ez terjesztheti a felvilágosodást, melly minden 
alkotmányos országnak sine qua non-ja. — Legyen szabad e soro
kat Rotteck eme szavaival rekesztenem: Ohne Aufklärung keine 
Vollbürtigkeit, das heisst keine vollreehtliche Persönlichkeit des 
Volkes, also auch kein wahrer Gesammtwille und keine echte Re
presentation. Ein dummes Volk muss beherrscht, nur ein aufge
klärtes kann regiert werden“. — Népnevelés tehát, és szüntelenül 
csak népnevelés! Szochonyi.

K orteskedjünk!
Nem kételkedhetünk tehát már többé, és a mindennapi ese

tek tanúsítják, hogy az elesett, elhunyt adókérdés felett gyászol
nunk kelletik; elesett, és ha mindjárt nem is örökre, de bizony
nyal későre marad, hogy az ellenkező hatások, mellyek mai nap
jainkban a kedélyeket megszállották, megszűnjenek és azon eszme, 
mellynek előbb utóbb mégis megérnie kell, egy eltökélett honpol
gár által valahára, a nélkül hogy egy csordának ütlegei ölet ré
mítsék, ismét életre feltámadandjon.

E csapás mellett szenvednünk kell; fájdalommal tölti keblemet, 
szemmel látván azon óriási akadályokat teremtetni és születni, 
mellyek hazánk jobb voltát és előmenetelét gátolják; szégyen kí
nozza belsőmet, midőn eszembe jutnak a tettek és módok, mellyek 
ezen szomoritó eseteket kisérik; azonban csodálkoznom még sem 
lehet, mert az utak s eszközök, mellyek eme tárgy körül eddig 
használtattak, szerencsésebb eredményeket soha sem Ígérhettek, 
se nem adhattak.

Nem lehet tagadni, hogy szép hazám jelenleg két különböző 
lételemre felosztva lévén, egyikét bizonyos nemű reformerek, a 
másikat az úgynevezett tespedők képezik.

É s  k ik  e z e n  r e f o r m e r e k ?
Kisebb száma ezeknek azon lángeszek, kik az átalakulásunkban 
fő részt véve, kétség kívül sok jót és üdvöst hozandnak és te
endőek, ha fellengős eszméjükkel nem planétái földünk körül — in
kább a holdvilág köre felé röpdösnek. Ők azok, kik a nagy válla
lat kövét elsők kihajítván, már most annak sebes röptét irányozni 
nem képesek.

A másik valamennyire nagyobb számot teszik, részint ki
hűlt tisztviselők, részint bün-bélyegezte egyének, emberek, kik 
vagy már azelőtt semmivel nem bírlak, vagy a birtokot szerencsé
sen el harácsolták, kik kevesebbet tanultak, hogysem avval létöket 
biztosíthatnák, s igy emberek, kik az átalakulási műhelyben nyer
hetni reményinek, veszteni pedig mit sem félhetnek.

Harmadik része a nevezett újítóknak a virgoncz ifjúság, 
melly az imént érintett két rész által tévútra csábítva, elég éretlen 
bizakodni abba, hogy ő a tökéletesség tetejére juta s magának hí

zelkedve és tetszve azt hiszi, hogy valamelly isteni malaszt szállta 
meg és pótolja azt, a mire hosszas fáradozás és tanulás szokta csak 
az embert emelni. A virgoncz ifjúság, melly minden éghajlat alatt, 
minden viszonyokban a rendkívüli és fellengős tárgyak iránt elő
szeretettel viseltetik, az ifjúság mondom az, melly, ha mindjárt 
nem ritkán a legjobb akarattal lelkesítve, az izgatásokban részt 
véve, azokat tehetsége szerint elősegíti; az az, melly álprophetá- 
jánák minden szavát égig magasztalva, a máskint gondolkozóknak 
ráfogott tudatlanságait sajnálja, kaczagja, gúnyolja s gyanúsítja; 
ez az, melly a szólásszabadság mellet harczol, de a nem egyértel
műek nyilatkozásit zajával és kicsapongásával elnémítja; ez az, a 
melly a kormány és haza közti egyetértés felett hálálkodik, midőn 
egyszersmind némelly követek érdemeden esküjök mellett őr
jöngve örvend; ez az, melly a szabadság és kiváltságodul pa
pol , mig egyszersmind az egyházi kiváltságos javakra kancsal sze
meket vet.

Innen azt lehetne köv>tk eztetni, mintha a magyar ifjaság tes
testül lelkestől elkorcsosult volna; pedig, légyen hála a gondvise
lésnek, nincs úgy. Eldődeink nemes vére bizonyosan magyar ifiainkra 
is átszállott; lelkesítve van annak keble a legjobb szándokra, s benne 
a Felség és Haza iránti vonzódás elfojtva nincs; egyedül a kő 
vettetett ki és elveszté irányát; az ifjúság eltévedt, s azt csak a 
haza nemtője fogja ismét igaz útra téríthetni.

A negyedik osztályt képezik azon finom tapintatu pseudo-po- 
liticusok, kik bár meggyőződésük ellen a szélnek köpenyt fordítva, 
a majoritást hajhászák, hogy hivatalba könnyebben ültettessenek, 
vagy, ha abban vannak, benne bizonyosabban megmaradhassa
nak.—  Lételemeinket végre a birtoktalan és vagyontalan nemesség 
kevesebbé és részint egészen miveletlen nyers tömege egészíti ki.

Mennél vadabb az ember, annál nagyobb annak előszere
tete az ököljogra; mert csak szelidebb kiképeztetés adhat meg
győződést arról, miképen a szellemi miveltség körében a nyers 
erőnek, bár minő tömegben mutatkozzék is, eltörpülnie kell; men
nél kevesebbé miveit, annál nagyobb vonzódása a társas életre 
nézve olly igen veszedelmes szabadság iránt, annál nagyobb haj
lama a rakonczátlan kicsapongásokra, annál nagyobb a zabolátlan s 
vad örömök iránti érzelme. És ezen emberi gyengeségek azok, 
mellyektől hazánknak érintett lételemei, kik magokat a haza szele
im részének olly örömest keresztelik, nemcsak el nem rémültek, 
sőt azokat már esztendők óta a furcsaságok minden neve alatt hasz
nálni törekedtek. Ezer meg ezer hordó ürült ki, s hétszámra má- 
morgott a hamis apostol a vad tömeg közt, elkábitandó a fejt és 
megvásárlandó a lelket e vagy ama barátja részére.

És a n a g y  m u n k a  t e l j e s ü l t
mert hazánk ama másik lételemei, kiket tespedőknek neveztek, s 
kik szinte más czélt a haza boldogságán kívül nem esmernek — csak 
hogy oda jutni léggolyón tanácsosnak nem tartván, erős pályán 
ohajták aztelérni —  a nyers erőszak által a háttérbe szorítva, min
den szellemi befolyástól a Iehetségig kizáratvák. Mi csoda tehát, 
ha e miveletlen nemesség, a magyar nemesség, mellynek ereiben 
mindig harczias vér folyt s melly azt anyatejjel szíta b e , mégis 
az önállástól annyira el engedé magát téritetni, hogy feledvén ez 
iránti önérdekeit, egyúttal a haza előmeneteli érdekeinek ellen
ségévé használtatik.

Látók Tolnában, és élő példák Zágráb, Szabolcs, Vas, Zala 
Gömör és Marmaros gyűlései; hallunk és tapasztalunk véres jele
neteket minden részén az országnak, és ezen jelenetek, a kor
szellem édes baráti, a ti dicső müveitek! ti nem tagadhatjátok, és 
maga az annyira gyakorlott P. H. sem mentheti magát avval, mint
ha az okot ezekre akár a kormány, akár az úgynevezett fontolók 
szolgáltatták volna.

Quod semel factum, infectum fieri nequit; következőleg okos
kodni vagy bármiként vitatkozni a felett, hogy minek mikép kel
lett vagy keilend megtörténni, csak a teendőkre használandó idő
nek vesztegetését szülné, holott itt a perez, melly komolyan int, hogy 
kölcsönös j ó  akaratú szándokkal, egymást félre nem értő erős lel- 
küleltel és nyugodt elmével kezdjünk ahhoz, mit a haza és nemzet 
boldogsága igényel; azt virágoztatni minden jó s igaz magyar 
óhajt s elérni szívből törekedik.

Édesen hat reánk azon visszaemlékezés, midőn a magyar ne
mest az egyetértés szent kapcsa összetartá és lelkesité, midőn a
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szegény és kevesebbé miveit, ön tehetetlenséginek érzetében, ma
gát a lelki nagyobb és miveltebb szárnyának bizodalmosan alája 
veté, annak tanácsára őnkinl és meggyőződve hajolt. Ezen bizo
dalmát ti száműztétek s annak helyébe a legveszedelmesebb gya
nú lépvén — 100,000 cortes — minden kaputostól mint zsarnoktul s 
árulotul rémül vissza, a helyett hogy úgy mint valaha, benne men
torát és barátját üdvözlené.

Ezen bizalmatlanságot, melly, fájdalom, már egész hazánkban 
erős gyökérre fogamzott, és már nemcsak a tespedőket, hanem a 
vágtatva haladókat is (lásd Vas, Zala, Gömör) egy mértékben sújt
ja , úgy tekintem, mint egy felette rósz számolásból következett 
szerencsétlenséget, mellynek mesteri ugyan mi vagyunk, és melly 
jelenre minden előmenetelünknek legyőzhetlen gátot vetett.

Magyarország csak akkor lehet képes lényeges és üdvös áta
lakulást reménylhetni, ha a jelen görcsben sinlődő állapotunk, melly 
a 16-dik századnak sem válnék dicsőségére, jótékony ír által elosz- 
lattatván, a régi barátság, egyetértés és bizodalom országába vissza- 
lépend. — Ennek eszközlése, barátim, /egyen egyedüli közös tö
rekvésünk, mert csak ezen nyílás, és nem más, adhat jövendőnk
nek édenkilátást. Nemcsak nem hiszem — sőt tökéletesen meg 
vagyok győződve arról, hogy rósz szándékot vágtatóink keble nem 
ápolt, és hogy a szerencsétlen eredmények egyedül a csillagászi 
körben elpazarlott, nem pedig a földi gyakorlatból merített szá
molásnak tulajdoníthatók. Ugyanazért, ti baráti a csillagászatnak, 
koránse piruljatok e l , de bűnbánó gyenge „mea culpau mégis jö
het ajkitokra, melly benneteket meggyőzzön azon kor- és körül— 
ménykivánía szükségről: hogy nekünk kezet nyújtsatok, egy szán
dokkal s akarattal helyre igazitandók azt , mi tettünk után az igaz 
útból kifordult. Találkoznak emberek, kik hazafiui érdemnek tart
ják, rólatok semmi jót. nem mondani — benneteket jakobinusoknak 
keresztelni sat. sat. Én rólatok más és jobb Ítélettel vagyok.

Minden dolognak megvan a maga jó és rósz oldala; és e 
szerint az elfogulatlan és részre nem hajló bennetek is akadhat di
cséretes tulajdonokra. Ti lelki erőt fejtetek ki, ezt kétségbe vonni 
nem lehet, és lelki erő bizonyára nem a tespedők kitűnő tulajdona 
vagy érdeme; de ti letépitek a még éretlen gyümölcsöt, midőt a 
tespedők azt túlérni engedik; pedig minden gyümölcs, hogy táp
láló ereje legyen, csak érett stádiumán élvezhető. Ti a magas lég
körben fellengtek, a tespedők pedig a földhöz ragaszkodnak; eresz
kedjetek valamennyire le és árasszátok tettleges égi villányitokat 
(positiv electricitást, nem fog ez bennünket sújtani) reánk, tőlünk 
pedig fogadjatok el egy bő adag vércsillapitó szert, s olly keveré
ket nyerünk, melly a betegeskedő hazának gyógyszerül szolgáland. 
így majd nem fogunk akár erőtetve rombolni, akár nehezkésen 
fontolni, hanem bizonyára üdvös eredménnyel latolni.

100,000 cortes felizgatva a hazában elhatározatlan áll, kinek 
higyjen, kibe bízzék, vesztve az egyensúlyt kétes kedéllyel baj
lódik az igaz ut keresésében, szóval, nem tudja mit cselekedjék; 
e 100,000 barátink habzó leikeiket lecsillapítani, őket oktatva meg
győzni és tehetetlenségüket a tátongó örvénytől megmenteni — 
kötelességeink legszentebbike maradand.

K o r t e s k e d j ü n k
tehát jövendőre is minden lelkűnkből, küldjünk téritőket a nemesi 
községekhez, úgy mint eddig hetekig köztök időzendőket, csak 
hogy gyengeségeikkel vissza nem élve, hevöket veszedelmesen 
nem élesztve, egyházi és világi elöljárók ellen nem izgatva, mérték- 
letlen kicsapongásokra le nem alacsonyitva, iparkodjunk töreked
jünk a nyers erőt oktatni és őket minden jóra s üdvösre fogéko
nyokká képezni. Ennek sikeréért és édes gyümölcseiért a magyar
nak minden dicsőre és nemesre hajlandó keble kezeskedik.

Makvári Ferencz.

H l a b ű n ö s ?
I.

A p. hirlapisták, kik nemcsak eddigelé feltűnt zavaraink
nak, hanem a hon sorsa, jövendője fölötti aggodalmainknak is egye 
dűli okai, folyvást ingerkednek azon nehány egyén ellen, kik elég 
bátrak valának a köznemességet felszólitni a végett, hogy kö- 
vetutasitási gyűléseken megjelenve, a háziadó elvállalása ellen 
szavazzon; és jószivüségök nem engedi belátniok, mikép inger-

kedésök által a már égő tűzre olajt öntenek —  a tévedteket nem 
bünbánatra bírni törekedvén, hanem, ha lehel, szilárd és határo
zottabb izgatókká bőszitvén. így F — s Györgynek győrbeni fogad
tatását olly csúfosan Írják le, hogy annak csak elkeserednie kell, de 
ha bűnös, javulnia lehetetlen. Ráfogják, hogy bujóskát játszik, Deák 
Ferenczre bűnös rágalmakat lehelleni nem irtózik stb. —• tények, 
mellyeket kivált a győri hirlapisták bebizonyitni nem képesek. így 
fogadóbani szállásán insultáltatott, éjjel macska-zenével háborgatta
tok; és jószivüségök felejtető velők, hogy a conservativ párt intel- 
ligentiája a vágtatva haladókat soha és sehol nem insultálja, hogy 
macska-zene, fáklyás esték stb. külföldi, sem a conservativ párt 
emberei, hanem a vágtatva haladók hősei által hazánkba átplántált 
ostobaság, mellyel a szerény, mérsékelt, józan rész hazánkban még 
sohasem élt, de igenis a vágtatva haladó rész exaltált, légben rep
kedő , üresfejű osztálya — gyakran bölcseik társaságában — majd 
egyiken dühös boszuvágyát kiöntendő, majd másikát, féktelenségé
nek hízelgőt, istenisitendő, majd találékonyságát s igy intelligentiája 
tulnyomósságát kimutatandó, már sokszor igen pompásan használt.

így vádolják, hogy a nehány sorokból állott levelének bizonyos 
járás nemessége közti környeltetése által a nyers tömeget elcsábitá, 
s igazságszeretetök nem engedi belátniok, mikép mesterök — a P. 
Hírlap szerkesztője — olly csábitó, minőt hazánk ezer év óta nem 
ismert; nem engedi belátniok, miszerint az nem egy írott, nem 
nehány sorból álló, nem egy járás nemességéhez, hanem már 
tán tiz ezernél is több, két sűrűn nyomtatott ívből álló leveleket 
az egész honban környeltetett, és elcsábitá nem a nyers tömeget, 
nem az önálló, gondolkodni, elmélkedni tudó s tapasztalt férfiakat, 
hanem a tekintélynek vakon hódoló, tapasztalatlan, az élefgyönyö- 
reinek hajhászása miatt elmélkedni nem érkező , s igy a nyers tö
meggel akár ész, akár tudományra nézve bizton egy categoriába 
helyezendő, de erkölcstelenség, pajzánkodás és féktelenségben ezt 
igen is felülmúló osztályzatot. Nem, a P. Hírlap szerkesztője nem 
csábított önálló, gondolkodni tudó, tapasztalt, saját szemeikkel néző 
s bizonyos elvekkel, meggyőződéssel biró férfiakat; mert valamint 
az egész hazának ellenkező véleményű, elvű intelligentiája nem volt 
képes őt csak egyetlenegy elv vagy véleményétől! eltérésre bírni, 
úgy nem sikerült neki, bármi bűvös politikai szónoklatival csak 
egyetlenegy, elveiben szilárd férfiút eltántoritni, részére csábitni; 
mert azon intelligentia, melly elveit s nézeteit osztja, szintúgy bírt 
már K. Lajos fellépte előtt azokkal, valamint az ellenkező véleményű 
intelligentiának is megvoltak már saját elvei, meggyőződései, mie
lőtt azok a többi józanabb irányú lapokban közöltettek volna. A 
tapasztalás eléggé bizonyítja, hogy a tanullabbak elméleti dolgokban 
többnyire mindig saját meggyőződésük mellett maradnak, bár tel
jes életűkben folyvást vitatkozzanak. Csak tanítványokat csábíthatni 
el, de okos embert nem. A ki bizonyos, írásban közlött vagy szó
vei mondott eszmét, Írásban vagy szóval helyesel vagy kárhoztat, 
csak annyit bizonyít, hogy ő is ugyanazon eszmével birt s azt 
ugyanúgy helyeslette vagy kárhoztatta mint a közlő.

A P. Hírlap szerkesztője tehát csak a könnyelmű fiatalságot 
csábitá el, s pedig azáltal, hogy lapja a tilossal határos. Csak egy 
lépéssel tovább, s bele lép a tilosba. Minél közelebb áll hozzá, 
minél tilosabb vágyakat ébresztget, minél veszedelmesebb magva
kat hintegett, annál mohóbban kapja a fiatalság; mert kivált ennek 
egyik főgyarlósága, jobban szeretni a tiltottat, inkább kedvelni a 
rendetlenséget, korlátlan szabadságot, függetlenséget, mindenbe 
avatkozhatást, féktelenséget — miket a P. Hírlap majdnem nyíl
tan ígér —  mint jó rendet, másoktóli függést és alárendeltséget. S 
ime, K. Lajos lapjának becse, érdeme, kapósságának oka egyedül 
ezekben rejlik. Illy körülmények közt nem tagadhatjuk, hogy a P. 
Hírlap ferde politikája a fiatalság hozzácsatlakozása által folyvást 
nagyobb tért nyerhet, mig a józanabb politika mindig szükebb kor
látok közé szorul, mert mig ennek emberei a világ színpadáról las- 
sankint letűnnek, amaz a növekedő fiatalság által folyvást terjed. És 
e körülményt hazánkra nézve csak azért is veszedelmesnek tartjuk, 
mivel kevés remény táplálhat, hogy a fiatalság megszokott hibás 
politkájából kijózanulva, éllesebb napjaiban helyesebben gondolko- 
zandik; mert mit a gyenge Jancsi megszokott, azt a vén János rit
kán hagyja el. Nyer K. Lajos igenigen sokat, kivált anyagilag, azon 
körülmény által is, hogy lapját azok is, kik elveit, nézeteit teljesen 
kárhoztatják, s pedig tán többen mint kik helyeslik, járatják, csupán 
azon képtelenségből, hogy elleneikkel szembe szállhassanak. Hi-
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gye el K. Lajos ur, sok igen sok fő van hazánkban, mellyek bár 
csekélyebb tehetséggel megáldatva, mégis akár tízszer kapósabb 
lappal léphetnének föl, ha mindent megtámodniok, rohanniok, szét— 
dulniok megengedtetnék s illy politikától leikök mélyében nem bor
zadnának; mert illy lapot ekeszaru helyett még a pórnép is kézben 
tartandna; de meddig? az egészen más kérdés.

Távol van tőlem F— s György vagy K—r J. körleveleit vé
deni akarni, mert minden izgatást, csábítást szívből gyűlölök ; de 
legyen szabad legalább kérdenem: ha szabad úgy nagyban csá- 
bitni, mint K. L. és hívei tesznek, miért nem szabad úgy kicsiny
ben, mint ezen urak tettek? Hiszen valamint K. L. nem csábit adó
zásra úgy, hogy az adózni nem akarók agyonverettessenek, gyilkol- 
tassanak, felperzseltessenek, úgy e körlevelekben sem ingereltetik 
a nemesség azoknak meggyilkolására, kik adózni akarnak. Ha pedig 
illyesmi szerzőikre bebizonyítható, akkor ezt kárhoztassák bennök, 
és az illető hatóságok ne arról tanácskozzanak, megactiozzák-e ? 
hanem büntessék őket mint gonosztevőket, és ne azt becsméreljék, 
mittenniök szintúgy szabad volt mint K. Lajosnak. Ugyan kérdem: 
csábitnak-e ezen urak valakit valaha nemadózásra, ha K. Lajos az 
egész hazát előbb adózásra nem csábítja ? És ha egynek bizonyos 
korlátok közt valamelly osztály közjogát megtámadni szabad, nem 
szabad-e azt másnak ugyanazon korlátok közt védenie ? K. L. szán
dékosan felgyújtja a házat, F — s György pedig azt mondja az em
bereknek : „ne olcsótok“ ; és K. L. derék fi, F— s György pedig a 
bakonyi zsiványoknál is gonoszabb. K. Lajos egy szegény ur nem 
ismert czéljaira valószínűleg haszonnélkül elveszendő pénzt kér 
bizonyos uraktól kölcsön; F— s György pedig azt mondja: „ne ad
jatok , mert rósz következménye lehet“ — és K. L. a haza boldo
gítója, F— s G. pedig gyilkolója! Igenis, a Duna ott, hol eredetét 
veszi, nem tesz károkat, de már hazánkban falukat, városokat sodor 
el és milliókra menő károkat okoz. Igenis, a P. Hírlap ott, hol ere
detét veszi, azon műhelyben , hol készül, nem kártékony, de 4700 
példányokban hazaszerte szétküldetve, iszonyú rombolásokat tesz, 
feleseléseket, ingerültséget, elégületlenséget szül, vérengzést, öl
döklést okoz, a hazának sirt készít stb. És K. L. egyeneslelküsége 
nem engedé belátnia, hogy F — s G. és K —r J. körleveleiknek vég
telenül csekélyebb hatásuk, közvetlen eredményűk lehet, mint a P. 
Hírlapnak; nem engedi belátnia, hogy, ha K. Lajosnak szabad volt 
éveken át az egész hazát adózásra felhívni, ezen uraknak is szabad 
volt egyetlen egyszer egy nyomom levél által nehány községet nem- 
adózásra felszólitni; nem engedé belátnia, mikép ha F. és K. urak 
körleveleikben a nemességet bizonyos, arany hegyeket ígérő okok
nál fogva adózásra szólítják föl, K. Lajos nem gonosz csábítóknak 
nevezendi, nem becstelenség-bélyeget süt homlokukra, hanem lel
kes hazafiaknak hirdetendi, elvbarátinak fogadandja; szóval, nem
adózásra szólitván föl a nemességet, nem tettek többet, mint tett s 
folyvást tesz K. Lajos, ki adózásra csábítgat; a különbség csak ab
ban áll, hogy ezek csak egyszer s csekély körben csábítottak, K. L. 
pedig folyvást és hazaszerte csábit.

Ha K. L. azon elveknek ellensége, mellyeknek most barátja, 
vagy is, ha az adómentességnek, majoratus-senioratus-ősiség, aris- 
tocratiának pártolója, democratiának ellenzője, a magáé mellett más 
törvényesen bevett vallásnak is tisztelője, béke, rend s fokonkinti 
haladás embere volna — mikint per absolutum valamint más sokan, 
úgy ő is más körülmények közt azzá lehetendett, sőt ha ezeknek 
pártolása olly dicsőséget, annyi anyagi hasznot, mint eltörlésök s 
kiirtásuk melletti küzdés nyújtana, talán lenne is, — F —s és K—r 
urak pedig az említetteknek tüzes ellenei volnának, és mindent, mit 
ő pártolna, eltöröltetni, zavart, rendetlenséget előidézni törekedné
nek , a nemességet mindezekre csábítgatnák : valljon mit mondana 
rólok K. L. ur ? Volnának-e gazabb emberek előtte a világon mint ők ? 
És ha ő illy szigorun Ítélné őket, valljon miért Ítélje épen őt szeli— 
debben a világ? Pedig bizony bizony mondom : egy kis dicsőségért, 
egy kis haszonért — mellynek ő hires ellene — még soha sem juta 
senkinek eszébe annyit mondani, mennyit ő mondott, minden érdeket 
annyira megtámadni, az egész hazát annyira veszedelmeztetni, mint 
5 cselekedett; és ha más csak ezered részét mondja is azoknak, mi
ket ő mondott, azonnal a crucifigét kikiáltandja rá ja ; mert mély

bölosesége nem engedi belátnia, mikép ha alkotmányos hazában 
minden institutiók ellen illő korlátok közt kikelni nem tilos: azok 
mellett, mik törvények által szentesitvék, szólni, Írni, vitatkozni 
hasonlókép tilos nem lehet. Öldöklésre, gyilkolásra senki sem 
izgatott; de ha K. L. a „semmit rólunk nélkülünk“-et fölállitá, be 
kelle egyszersmind eleve látnia, mikép egyedül a háziadó „nélkü
lünk“ biztos sikerrel ki nem vihető, és ha elvállalása csak „velünk“ 
vala gondolható, be kelle előre láthia, hogy ez a „velünk“ igen sok, 
többnyire miveletlen ember, hogy ez mind összetóduland, és vala
mint mindenütt, hol igen sok illy szőrű nép gyűl össze, úgy nálunk 
is kicsapongások , vérengzések történendnek kivált azon" esetben, 
ha a kisebb rész a nagyobbnak ellene szegül, azt legyőzni, arra 
bírni törekvendik, mit ez szívből utál, gyűlöl; be kelle látnia, hogy 
valamint mindenben, úgy a háziadó ügyében is a vélemények meg- 
oszlandnak, minden megyében többen kevesebben találkozandnak, 
kik ellene szót emelendnek s természetesen véleményük támagatására 
legtöbb sikert ígérő eszközökhez nyulandnak — szóval, a közne
mességgel, melly inkább tesz mindent, sem mint adózzék, a házíadót 
megbuktatandják. Mindezek olly annyira előre láthatók valának, 
hogy rólok csak egy perczig is kétkedni nem lehete; és ha egye
dül K. L. nem látta ezeket előre, bizony minden híressége mellett 
is nagyon rövidlátó; ha pedig belátta és a rendkívüli zavart mégis 
előidézni nem borzadott, bizony szive nem lehet olly jó, mint hi- 
reszteltetik. —

Azon józan politica, melly azt mondá: „semmit rólunk nélkü
lünk“ egyszersmind azt is tudható, hogy a nemes ember törvényes 
megintés, indéztetés stb. nélkül még valóságos adósságainak lefi
zetésére sem kényszerittethetik, annyival kevesbbé köleleztethe- 
tik tehát hire tudta nélkül ollynemü örökös fizetésre, mellyről 
soha még nem is álmodott; és ha mégis hire tudta nélkül vál
lalnak el illy terhet, bizony kenyértörés alkalmával teljes joggal 
mondhatja: K. L. és hívei, kik a „nemzetet“ teszik, azt mondák, 
hogy „rólam nélkülem“ mitsem végezhetni; miután tehát ezt a ter
het „nélkülem“ „rám“ rótták, azt magamtól ünnepélyesen eluta
sítom s nem fizetek. És igazsága lesz a nemes embernek, és nincs 
törvény, nincs biró, ki törvényesen fizetésre kényszerithesse; és 
el lesz fogadva a háziadó, de nem lesz ki fizesse. Ha pedig a 
háziadó elvállalását illető szándékunkat minden nemessel tudat
nunk kell, szinte bizonyos, mikép minden ember azt kérdendi 
tőlünk: miért? minek? És ha azon okokkal lépünk föl, mely- 
lyekkel K. L. a háziadót eddigelé védé: „hogy a különböző nép
osztályok kibéküljenek, egybeforrjanak, olvadjanak, s az adózó 
népen könnyítve legyen“, bizony egy cseppet se kételkedjünk, mi
szerint minden köznemes azt felelendi: „nem adózom!“ És igy 
bátran állíthatom, hogy a háziadó csak azon megyékben fogadtatha
tott el, hol 1) köznemesség alig van; hol 2) a háziadó viselésének 
terhei a köznemességgel kellőleg nem tudattak vagy egészen nél
küle tárgyaltattak; hol 3) a köznemesség nagy része jobbágy telke
ket bir és fülébe az mondatott: „a törvény már áll, nektek, akár mit 
tesztek, fizetnetek kell, azért tehát saját hasznotok tekintetéből vál
laljátok el a háziadót, mert minél többen fizetik, annál kevesebb jut 
rátok, — és ha már ti fizetitek, fizesse más is, fizesse földesuratok 
is“ , és végre hol 4) a köznemesség arany hegyek Ígéreteivel da
rab időre elámittatott, de azért ha fizetésre kerül, természetesen 
fizetni mégis vonakodandik.

Miután tehát K. Lajos elve: „semmit rólunk nékülünk“ a többi 
között bizonyosan — és korunkban tán leginkább — azt is paran
csolja, hogy a háziadót „nélkülünk“ vagy is hírünk tudtunk nélkül 
senki által nyakunkba vetni ne engedjük, hanem kiki saját megegye
zése vagy ellenzése nyilvánithatása végett a háziadóról tanácskozan
dó gyűlésen megjelenjen: igen világos, hogy a köznemesség nem 
egy két fölszólító ur levele, hanem K. Lajos említett elve következ
tében jelent meg a gyűlésen; s miután tudva van, hogy több helyütt 
egyedül a köznemesség buktatta meg a háziadót és idézte elő a 
zavarokat: bizonyos, hogy ki az elvet fölállította, a háziadót is az 
buktatta meg, a zavarokot is az idézte elő —  ha nem is közvetlen, 
de közvetve bizonyosan —  s igy, a ki mindennek oka, az tagadhat- 
lanul bűnös is. /jf—u J.

P o z s o n y b a n .

Alapító és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.



SZÁZADUNK.
3» . szám. Hatodik  esz tendei  folyamat  1843. Május 18.

K i a bű n ös?
II.

Minden esetre fölösleg, szükségtelen volt némelly uraknak 
a háziadé ellen körleveleket bocsátniki; mert azon megyékben, 
hol az a köznemesség hire tudta nélkül fogadtatott volna el, a me
gyék határozata vagy semminek tekintetett, vagy nemessége fize
tésre törvényesen soha nem kényszerittethetett volna; azon me
gyékben pedig, hol a kérdés a köznemesség tudtával s jelenlétében 
tárgyaltatott — természetesen az előbbi számban megemlített négy
féle megyéket ismét kivéve — olly bizonyosan, mint kétszerkettő 
négy megbukott volna; mert a világon misem természetesebb, 
mint hogy a szegény nemes azon kérdésünkre: akarsz-e ezután 
mindörökre bizonytalan mennyiségű , sem neked sem másnak nem 
használható —  mert hasznossága még eddig csak említve volt, de 
megmutatva nincsen — adót fizetni? Azt felelendné: nem! S így 
már csak a fölállított elv „semmit rólunk nélkülünk“ következté
ben is a háziadónak ingadoznia, azon tekintetnél fogva pedig, hogy 
legtöbb megyékben mégis csakugyan sokkal nagyobb a köz- mint 
a közép nemesség száma, teljesen buknia kellett volna. Ugyanis

E kérdés: nemes tá rs! akarsz-e ezután örökre háziadót 
fizetni? egészen s tökéletesen hasonló ehhez: te paraszt! akarsz 
e ezután több adót fizetni, mint eddig fizettél? És bár jósló nem 
vagyok, mégis életemet merném rákötni, hogy valamint az egész 
hazában csak igen igen kevés paraszt találkozhatnék, ki ezen kér
désünkre; akarsz-e ezután több adót fizetni, mint eddig fizettél? 
azt felelendné: „akarok“, de igen is mindenik ezt: „nem biz én! 
bár inkább semmit se kellene fizetni, nem hogy még többet adóz
zam:“ úgy alig találkoznék csak nehány köznemes is, ki ezen kér
désünkre : akarsz-e ezután örökre háziadót fizetni? azt felelendné: 
akarok; de igen is mindegyike ezt: „nem biz én!“ S e szerint 
szinte bizonyos, mikép a köznemesség, ha egyszer megtudná — 
pedig megtudnia kellene — hogy a háziadó elvállalásáról leszen 
szó: minden nógatás, fölszólitás, csábítás, körlevél nélkül is a 
gyűlésre betódulandna, és ha tehetségében áll, azt megbuktatand- 
ná — betódulandna olly erővel, hogy azt, ki visszatartóztatná, in
kább megdorongolná, hogysem szavára hallgatna. S igy magya
rázhatnék mi a parasztnak a „több“ vagy a nemesnek a „háziadót“ 
mennyit akarnók, ők mindig és átalkodottan azt felelnék: nem! 
nem! nem! hacsak világosan és megfoghalólag meg nem mutatnék 
nekik, hogy a „több“ és a „háziadó“ fizetéséből mégegyszer annyi 
hasznuk lesz, mint mennyit fizetnek. S épen ez az, mit a közne
mességnek a háziadóra nézve megmutatni elmulasztottunk, — el
mulasztottuk pedig azért, mert annak azon szerinti elvállalafából, 
mint tervezve van, a világon semmi haszon sem várható, hacsak a 
parasztság mostani adóján fölül adózni, pénzünket nem a háziadó
ba vetni, hanem közhasznú czélokra fordítni nem akarnók; ez eset
ben pedig a háziadóhoz semmi közünk. Egyébiránt nem tagadhatni, 
hogy a háziadót sok megyékben, a köznemesség hozzájárulta nél
kül, maga az intelligentia is megbuktatta volna, sőt mondhatni, meg 
is buktatta, sok helyütt pedig ellene szólnia nem kellett, miután 
annak megbuktatására maga a köznemesség is fölöttébb elegendő 
voltamért higyjék el a P. Hirlapisták: Sok, igen sok ur kárhoztat

illy tetőtül talpig homálylepte adót, ha bár ellene megyegyülésen 
nem nyilatkozik is.

Ezt K. Lajosnak mint hires, a messze jövendő mély titkaiba 
világosan látó poiiticusnak belátnia, vagy arról legalább meggyő
ződve lennie kellett volna, hogy illy fontos kérdés, mint a nemes
ség megadóztatása, kivált olly rögtönözve, mint ő akará, teljesség
gel ki nem vihető, következőleg ő neki a nemesség adómentességi 
eltörlését és más százféle fontos kérdések a legközelebbi ország
gyűlés általi eldöntését nem erőtető-, ijesztő-, gúnyoló-, fenyegető- 
kedélylázitólag sürgetni, követelnie, hanem, mint pártfőnöknek, 
nyakra főre rohanó híveit a lehetetlenségre, rósz következésekre 
figyelmeztetni, mérsékletre, béketürésre ébresztgefni, serkenteni 
volt volna legszentebb kötelessége; — most pedig nem kellene 
följajdulnia minduntalan: „gyilkolják a hazát! elvész a nemzet! sa
ját sírját ássa a nemesség!“ stb. stb. Igaz, igy a nemesség meg
adóztatása egy pár év alatt ki nem vivathatott volna — mi azon
ban most, s igy minden öldökléseink daczára szintúgy nem történ
hetett meg — de annak békés kivivhatására legalább biztos re
ményünk maradt, zavarok nem történtek, nemességünk demorali- 
satiója tökéletesen be nem fejeztetett volna. Hasztalan támaszkodik 
a tudós szerkesztő F— s, K —r. stb. körleveleire, mintha azok a 
nyers tömeget föllázitották s a háziadót megbuktatták volna , mert 
ezek nélkül is buknia kelle, mert K. L. saját kezeivel buktatta 
meg már akkor, mikor gyönyörű elvét „semmit rólunk nélkülünk“ 
kimondá; mert ezer meg ezereket bőszitett föl maga ellen, kik a 
háziadónak elleneivé csak azért váltak, mivel K. L. sürgefé. Ha a 
köznemességnek kidobni való péuze, az olvasásra üres ideje, és a 
P. Hírlapot járatta, szorgalmason olvasta volna: hiszi e K. L., hogy 
lapja leginkább és százszor jobban mint F —s, K—rstb.  föllázitotta 
volna a köznemességet a háziadó ellen?

K. Lajos tehát a háziadónak főbuktatója, és ha az bűnös, ki 
megbuktatására segítségül szolgált neki , akkor K. L. a főbünös, 
F— s és K— r urakat pedig csak úgy tarthatjuk bűnösöknek, ha 
K. Lajost már előbb főbünösnek elismertük. Csak egyetlenegy kö
rülmény szolgálhat K. Lajosnak mentségére, és ez az : hogy leve
lezői megcsalták! Folyvást ferde relatiokat tettek megyéjeiktől, saját 
pártjuk hibáit elhallgatták, tagadták, fedezgelték, szépítették, az 
ellenfélét pedig fennen harsogtalták, nagyították, költöttekkel tol— 
dogalták stb; mindig kedvező hírekkel hízelegtek neki, mindig ma
gokat s néhány barátaikat tartották megyéjök egész intelligentiá- 
jának, s igy mindenhatóknak hívén magokat, örökké biztatók, hogy 
ez és amaz okvetlen keresztül megy, mert az egész intelligentia 
mellette van, és mindig saját s nehány barátaik szellemét, véle
ményét egész megyéjök szellemének, véleményének hiresztelték, 
a sok szerény hallgató urakat pedig tekintetbe sem vették — és 
K. Lajos szépen hitt nekik, és elbizakodott, az ellenkező véleményű 
megyéket gúnyolni, a többieket leczkézni, tanítani, fenyegetni stb. 
kezdé; és már hívé, hogy ő szab tetszése szerint törvényeket; és 
jósló lön, csaknem jobb kezét igéré, hogy a nemesség a háziadót 
fizetni fogja, és —  és —  mi lett belőle? zavar, ingerültség, öl
döklés, stb. s a háziadó bukott!!

Híjában mondja ő most: „már most kérdjük. s fölemelt fővel 
kérdjük: mellyik oldalon áll a hongyilkolás?“ híjában mondja:
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„im a tükör előttetek, nézetek belé.“ (Tásd a „Kórság és gyógy
szer“ vezérczikket.) Mert ha K. L. a világon mindent, de azt ta
gadni még sem képes, hogy ha az ő lapja nem támad, vagy „vág
tatva“ helyeit „fontolva haladó“ irányt tart, ezek mind nem történ
nek, hazánk csendes marad, és a szükséges reformok idő jártával 
okvetlenül bekövetkeznek, szép csendesen kivivatnak. Igenis, a 
nemesség „mint szilaj erejének érzetére jutott vad,  tör, ront, öl, 
pusztít kíméletlenül, s rombolva, pusztítva rohan bizonyos sírja 
felé“ ; de ki ébreszté föl őt szilaj erejének érzetére, mint K. L. 
és hívei? Ha vágtatva haladók nem támadnak, soha sem jár a köz
nemesség közgyűlésekre, hanem hon marad, mint hajdan; soha 
nem gyanítja, annál kevesbbé tudja meg, hogy neki ott szava, el- 
határzó, eldöntő szava van, hanem marad azon hitben, mellyben 
volt, hogy nemesi joga nem a dologhoz szólhatásban, hanem a gyű
lésen jelenlehetésben áll, s igy honát soha nem gyilkolandja , soha 
bizonyos sírja felé nem rohanand. Híjában s ugyancsak nagyon 
meggondolatlanul mondja továbbá K. L. „Némelly emberek, kik 
azt gondolják, conservativ irányban működnek, pedig valóságos 
destructiv anarchicus ösvényen járnak, nem szűntek meg első pil
lanat óta a progressiv párt ellen kigyót békát kiáltani, — azon 
párt ellen, melly örökké békés utat s törvényes eszközöket hir
detett, mellynek szent ügyét a reform- kérdések körüli tanácskozás 
mezején sem lélekvásárlás, sem népcsábitás, sem a nyers erőnek 
öllázitása még nem fertőzteté; mellynek egyedüli fegyvere az ér

telem s ennek sugallata melletti szent szeplőtelen lelkesedés.“
Uram 1 a vágtatva haladó párt embereit kivéve, az egész haza 

bizonyságot tehet arról, hogy e sorokban egy betű, de csak egy 
betű igazság nincsen, a tények pedig ezt még világosabban bizo
nyítják. Uram! A ki régi mellett maradni, semmi régit szét rom
bolni, semmi újat kivívni nem akar, annak sem lélekvásáilásra, 
sem népcsábitásra, sem nyers erő föllázitására szüksége nincs; ha 
pedig hitében, véleményében, jogaiban s régiekhezi ragaszkodásá
ban megtámadtatik, akkor a „jó ügy melletti szent szeplőtelen lel
kesedés“ kényszeriti, hogy magát védje —  védje azon eszközökkel, 
mellyekkel győzhet s minőkkel megtámadtatott. Ellenben, ki régit 
rontani, jogoktól fosztani, uj épületeket fölállitni akar, annak em
bervásárlásra , népcsábitásra, nyers erőre mulhatlan szüksége van, 
és a vágtatva haladók használók is ezt, kényszerítvén elleneiket 
hasonló fegyverekhez nyúlni. A szerény conservativ pártnak nép
csábitás, lélekvásárlás, nyers erő föllázitása tán soha eszébe sem 
jut ,  ha e gonosz mesterséget a vágtatva haladók nem kezdik űzni; 
— telhetetlen, egyedüli uralkodásvágyuk és a conservativ pártot 
minden befolyástól, hivataltól megfosztani törekvésök által ezt is 
hasonló eszközökhöz nyúlni kényszeritették. Mintegy 20— 25 éve 
hogy e métely hazánkban uralkodni kezde, s azóta a vágtatva hala
dók — körülbelől ekkor kezdék fejőket emelni — minden me
gyében legelsők használók e gonosz mesterséget, mert ők mindig 
erőszakoskodók, föltolakodók voltak s maradnak , mire a szerény 
conservativ pártnak, ha általuk nem kényszeriltetik, soha szüksé
ge nem lehetett, s igy e gonosz mesterség soha eszébe nem jut
hatott volna.

Ez a népcsábitás, lélekvásárlás legelőször tisztujitások, kö
vetválasztások alkalmával kezdett használtatni, de nem a conserva
tiv rész, hanem a progressiv párt által, melly ama rész kizárásával 
minden hivatalokat magához ragadni és mindenkin teljes hatalommal 
uralkodni vágyott. Utóbb K. L. lapja és progressiv elvei még job
ban fölheviték híveit, s már most nyers erőt nemcsak hivatalok 
szerzésére, hanem más korkérdések — természetesen általok föl
állított korkérdések —  eldöntésére is használni kezdettek. A vág
tatva haladók a conservativ pártnak egyenes és örökös megláma-

dóivá lettek, és ha ők győzésre nyers erőt használtak, bizony igen 
természetes, hogy e rész is maga védelmére ugyanazon erőt hasz
nálta, bizonyosan nem használandó soha, ha meg nem támadtatik.

Ugyan kérem : ki támadta meg a papokat, hogy a toties quo- 
lies 600 p. ftra büntettessenek, valahányszor bizonyos föltét telje
sítése nélkül vegyes házasságot megáldani vonakodnak? ki támadta 
meg őket akkor, mikor azt tevék, mit hitök parancsol, mit tiz mil
liónyi nép egy szívvel lélekkel óhajt, mit fülsőbbségök iránti enge
delmesség következtében tenni kötelesek voltak? kik kívánták jó
szágaikat elkoboztatni, tizedöket elvetetni, főispáni hivataluktól, 
királyi tábla ülnökök hinevezési joguktól, ország- s megye gyülé— 
sekeni szavazatuktól megfosztani? kik? a conservativ párt-e vagy 
a vágtatva haladók? Ha ez „jó ügy melletti szent szeplőtelen lel
kesedés“, akkor nincs mit szólnom K. Lajosnak.

És ha a „szeplőtelen lelkesedésű“ urak, mint megtámadok, e 
jeles korkérdések kedvök szerinti eldönthetésére „nyers erőt — 
mit K. L. tán csak nem fog tagadni —  használtak, valljon kárhoz
tathatni-e a conservativ pártot, ha illy botor megtámadások ellené
ben itt ott magát hasonlókép nyers erő használatával védte ? Kér
dem, ki támadta meg az ősiséget, majorátust, senioratust, incapaci- 
tást stb. a conservativ vagy progressiv párt? És ha e megtáma
dás által magát is , ama pártot is megtámadta, győzelmének ki
vívására nyers erőt használt — mit K. L. ismét nem tagadhat — 
valljon csak a magát védelmező fél vétkezett, és a megtámadó rész 
„nyers erő föllázitása által magát soha meg nem fertőzteté ? 1“ 
Vagy —  hogy K. L. szavaival éljek —  „azt gondoljátok, e párt
nak nincsen emlékezete ?!“

És ha a progressiv párt „örökké békés utat s törvényes esz
közöket hirdetett“, ha „egyedüli fegyvere az értelem és ennek su
gallata melletti szent szeplőtelen lelkesedés“ , valljon miért kényte- 
lenittettek köznemeseink legközelebb múlt apr. 12-én Gömör me
gyében S. K. részére letett s hat foglár által őrzött több bor- s 
pályinka-hordó nedvét a padlással inegitatni, a sok húst pedig az 
éhező czigányoknak kidobálni? Valljon ki számára volt e bor és 
pályinka rendelve? Bizony talán csak urak és nem nyers erő ré
szére! De hiszen bor és pályinka „szent szeplőtelen lelkesedés“ 
teremtője! „lm itt a tükör előttetek, nézzetek bele!“

És ha a progressiv párt a törvényeket olly annyira tiszteli, 
törvényes korlátok közt szeret maradni, valljon kik tagadják meg a 
helytartó tanácsnak, udv. cancellarianak stb. az engedelmességet? 
talán a conservativ párt? kik jogosították föl magokat világos tör
vényeink ellenére országgyűlésen kívül is törvényeket kényök 
kedvök szerint magyarázgathatni? kik akartak országgyűlés nélkül 
is uj törvényeket alkotni? kikhez érkeztek fölülről megsemmitő 
rendeletek? kik engedtek meg fenálló törvényeink daczára pap 
nélküli, vagyis egészen polgári házasságokat? kik lázitották föl a 
köznépet körlevelek által, hogy vegyes házasságokban a papságnak 
ne engedelmeskedjék? kik csináltak abból országgyűlés elébe ter
jesztendő sérelmet, hogy ő Felsége a nemzet legforróbb óhajtását 
teljesité s néptanítókat képező intézeteket állita föl? kik akarták a 
nemességet országgyűlés nélkül megadóztatni stb. stb.? Ej, Ej! 
bizony tán csak a conservativ párt?! „lm itt a tükör előttetek, 
nézzetek belé.“ Valóban csodálkozhatni K. Lajoson, hogy „fölemelt 
fővel“ igy handabandázni nem pirul! Végül ajánljuk neki: nézzen 
a szatmári követválasztás borzasztó drámájába, és tanulja meg, 
hogy a vágtatva haladók nem értelemmel, hanem „nyers erővel“ 
gyilkolással győznek, mindig erőszakoskodók, föltolakodók, szem
telenek voltak s maradnak. Ok azok, kik, miután magoknak hitök, 
vallásuk, erkölcsök nincsen, az együgyü népet is vallásából s e r -  
kölcsiségéből kivetköztetik. Ugyan azért csak e gonosz fajtól ments
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meg uram miket s minden hazát! mert ok semmit sem akarnak, 
mint féktelen szabadságot magok részére és török modorú zsarno- 
koskodhatást mások fölött! Reméljük, megérendi K. L. azon napot, 
mellyen az egész nemzet anathemát mondand lázitó, rontó fejére!

De különösen vakmerő K. L. azon állítása, hogy a vágtatva 
haladók soha népcsábilók nem voltak, holott országzzerte tudva 
van, mikép legújabban a háziadó ügyében is legtöbb megyében utón 
útfélen csábítottak, faluról falura, városról városra futkoztak, ott 
több órakat töltöttek, több helyütt a kortes urakat etették itatták, 
majd arany hegyeket Ígértek nekik, majd avval ámították, hogy 
csak egy pár garast kell adózniok, majd azon csalfa tacticával 
akarták őket a gyülésrei bejövetöktől visszatartóztatni, hogy a há
ziadó úgy is megbukik s igy bejövetelök szükségtelen; majd a me
gyék határozata ellenére a gyűlést hirdető körlevelekben a házi 
adó fölvételét megemlitni elmulasztották stb. stb. De maga K. L. is 
megvallá, hozy Pest megyében, nevezetesen Alpáron, csakugyan 
potenter csábítottak másfél óránál tovább : s még sem csábítottak ! 
Vagy azt gondolja K. L. hogy e pártnak nincs emlékezete? Vagy 
azt gondolja K. L . , hogy csak az népcsábitás, ha az adózni nem 
akarók részéről valaki azt mondja: ne adózzunk! és az nem néposá- 
bilás, ha a vágtatva haladók óra hosszat a népet arany hegyek 
ígéretével adózásra édesgetik?! Különben már mondók, hogy a 
háziadó elleneinek a népet nemadózásra csábitni fölötte szükség
telen volt volna, mert épen s leginkább a köznemesség nem akart 
adózni; és ha egy két ur ezt mégis tévé, bizony igen szükség
telenül tön. Csak lehetett volna a köznemességet akár pénzzel is 
adózásra elcsábitni, fogadom, minden vágtató csábitóvá vált volna; 
— csak azért nem csábítottak hatalmasabban, mivel elcsábithatás— 
ra semmi reményük, kilátásuk nem volt.

Igen helyesen mondja gr. An. K. Kossuth Lajosnak, hogy a 
bunkocratia ellen gyakran fájdalmasan följajdult ugyan, kivált ha 
elveit buktatta meg,  de erőteljesen ellene soha föl nem lépett; és
K. L. azt feleli rá, hogy annak leginkább az oka, mivel tudtára a 
szőnyegen forgó korkérdések ellen igen, de mellettük a bunko
cratia még sehol sem használtatott. És itt K. urnák, kivált legújabb 
korkédéseit illetőleg, némileg igaza van. Miért? mert ha a sző
nyegen forgó korkérdések mellett volt a többség, a kisebb számú 
oppositio meg sem motczant, a többség akaratában minden ellen
szegülés nélkül megnyugodott, s igy a vágtatva haladóknak a bun- 
kocratiát használni sem okuk sem alkalmuk nem volt; ellenben hol 
a szőnyegen forgó korkérdések ellen a többség harczolt, ott a vág
tatva heladó kis rész csak igen ritkán nyugodott meg a többség 
akaratában, többnyire mindenhol megátalkodottan elleneszegült, az 
időt húzta vonta, mig végre a többség elkeseredve, a kisebb számú 
oppositiót megbunkocratiázta, ezt bizonyosan soha sem cselekeden
dő, ha a kisebb rész a nagyobb résznek nyomban engedni kész, 
mihelyt látja, hogy az ellenei harcz úgyis hasztalan. De édes K.
L. ur 1 akár hitemmel merném erösitni, hogy ha a korkérdések el
lenei csekélyebb számmal volnának és a vágtatva haladóknak el
lenszegülnének, mikép a vágtatva haladók teszik, mikor kisebb 
számával vannak: a bunkocratia a korkérdések mellett olly divatba 
jőne, hogy nélküle egyetlenegy gyűlésünk sem végződnék. De 
nemde! ez ekkor vagy nem lenne bunkocratia, hanem jó ügyérti 
buzgóság, szent lelkesedés, tiszta hazaflság, vagy ha bunkocratia 
maradna, az ellenfél hibája, nyakassága idézné azt elő, és a sze
gény conservaliv párt K. L. itélőszéke előtt mindig bűnös volna, 
akár bunkocratiázna, akár megbunkocratiáztatnék; hívei pedig 
mindig ártatlanok maradnának. Ismerjük K.L. részrehajlatlan igaz- 
ságszeretelét.

Azt mondja K. L. továbbá: „a rendetlenséget a szabadság

várának föladásával nem kell orvosolnunk“ s ebben tökéletesen 
egyetértünk vele; de nem egészen ezen választásában: „a szabad
ság renddel párosítva;“ mert gyanítjuk, hogy „a szabadság neve
léssel párosítva2 többet érne, de nem olly neveléssel, minővel több 
vágtatva haladó bir. A jó nevelés a jó rendet már magában foglal
ja, és jó nevelés nélkül jó rendet képzelni alig lehet. A fölöttébb 
nagy szabadság szintúgy káros a neveletlen embernek, mint a még 
neveletlen gyermeknek; ugyanazért a még neveletlen tökéletesen 
szabad se legyen, mert szabadsága által mind magának, mind em
bertársainak csak kárára volna. A jó nevelt ember csak kissé ci- 
vilisált hazában alig lehet nemszabad, mert az embernek szükséges 
szabadságot senki sem tagadhatja meg tőle, az álló törvényeken 
pedig felülemelkedni akarni, nem szabadság hanem gonoszság, 
mellyet jól nevelt emberben föl nem tehetni. Ugyanazért óhajtottuk 
volna, ha K. L. a köznépet tekintve inkább nevelésről s annak szük
ségességéről irt volna annyit, mennyit irt szabadságról, szavazás
ról, képviseletről, választásról és Isten tudja miféle ürességek
ről s erkölcstelenségekre vezető és neveletlenek által gyakorolva 
semmi hasznot nem hozó bohóságokról.

K—u J.

F e l e l e t
a Századunk 24ik számában a jégverés ellen kölcsönösen biztositó magyar 

egyesület alapszabályai iránt tett észrevételekre.
Az észrevételek Írója, úgy látszik, megolvasta a máshol fenálló 

hasonló egyesületek alapszabályait, mert észrevételeiben leginkább 
az foglaltatik, mit azokból a magyar egyesület módosítani vagy mint 
feleslegest végkép elhagyni jónak talált; és úgy látszik, ama közön
séges hibába esett, hogy a honi vállalatot csak azért becsmérli, 
mert nem külföldi. Hiányokat talált a tisztelt ur is e társaság sza
bályaiban ; de hiszen könnyebb is hibát találni, mint tökéletest 
létre hozni; megrója azokat, de nem mondja mikép kellene kijaví
tani; már bölcsőjében végromlást jósol az intézetnek, mintha a kép
zelt hiányok kijavithatlanok volnának, a helyett, hogy tanácsával, ha 
mi jót adni képes, segítené az egyesületi kormányt. — Megenged
jen az érdemes ur, de a szándék, melly észrevételeiből kitűnik, nem 
egészen tiszta, mert egy közhasznúnak ismert intézet iránt rész
vétlenséget előidézni, s azt első zsengéjében elfojtani akarni nem 
tiszta szándék. *)

Azonban, úgy remélem, czélt nem ér a tisztelt ur, mert ki a 
megtámadott alapszabályokat jól megolvasta, s ezen észrevételekkel 
egybevetve fontolgatta, felleli azokban egy kis józan okoskodás mel
lett a czáfolatot. Azért rövid leszek feleletemben.

Az 1 —ső észrevételre megfelel az alapszabályok 2ik §a; ott 
előszámláltatnak a kivett esetek, mellvekben a társaság a jégkárt 
meg nem téríti; ezek közt az első észrevétel esete nem foglaltatik, 
tehát kétségkivüli, hogy a társaság a biztosított termések többszöri 
jégkárát annyiszor mennyiszer tartozik megtériteni. Ama kérdés : 
valljon szükséges-e a nagy költséggel járó uj becsű? nevetséges, 
mert minden újabb károsodásnál uj becsüt tétetni mindaddig mel- 
lőzhetlen, míg csak valaki fel nem találja azon számvetési módot, 
melly szerint a múlt jégkárból a jövendőt kiszámolni lehessen; mél- 
tóztassék K. ur e módot feltalálni, ha tudja.

2ra. A szabályok nem mondják, hogy kis birtok termését biz— 
tositni ne lehetne; lehet tehát.

3ra. A most mondottakból, minthogy lehet a csekély termést 
is biztosítani, természetesen következik, hogy a kárt is, habár mi 
csekély, a társaság megtériteni tartozik. Annak korlátozásául pedig,

*) Uly szándék az illető észrevételekben teljességgel nem tűnik fel, mert 
ha ezt táplálta volna az értekező ur , úgy inkább azt kelle kívánnia» 
hogy az intézet ki ne tisztuljon hiányaiból. Illy alkalommal igen czél- 
szerü megkülönböztetni az intézetet az intézőktől. A szerk.
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tőgy oily csekély termések ne biztosíttassanak, vagy olly csekély 
károk be ne jelentessenek, mellyeknek becslési költségei netán a 
kár összegét megközelítenék vagy meghaladnák, ezen társulat azt 
használta, hogy a becslési költségeket a kárvallott kártalanitási il
letékébe betudandóknak rendelte. Ezáltal elhárittatik ama kellemet
lenség, hogy minden csekély kárért a társaság munkája szaporít
hassák s pénze hasztalanul fogyasztassék, a mi különben gyakrab
ban előkerülendvén, nagyobb vesztesség fogna lenni a társaságra 
nézve, mintsem mit egyesek illy csekély s a dolog természeténél 
fogva Cmert a becsű költségeit fel nem éri) a biztosításra egyálta
lában nem alkalmas kár mellett szenvednek; — azonfelül ezen in
tézkedés mellett a költségek igazságosabb arányban oszlanak fel az 
illető tagokra, mintsem midőn azok az egész bejött összegből le
vonatnak, mert igy a nagyobb becsű költségeit az viseli, kinek 
kedvéért az végbevitetett. — Egyébiránt ez nem akadályoztatja 
azt, hogy kisebb birtokuak is ne biztosíttathatnának, mert illyeknek 
nem azokat nevezzük , kik 24 frlnyi értéket biztosíttatnak ; ugyanis 
mindenki biztosíttathat s érdemes a bizlosittatás, mihelyt a kár a 
becsű költségeit meghaladja; ezek pedig nem lesznek olly szerfe- 
lelíiek. Olly kárt pedig, melly a becsű költségeit sem éri fel, egy 
társaság sem fog, bármilly szabályai leendenek is, biztosíthatni 
nyilvános vesztessége nélkül. A parasztgazdák pedig többen együtt 
biztosíttathatják magokat, leginkább akkor, ha földjeik egymás mel
lett egy darabban fekszenek, s jutalmas lesz ekkinti biztosittatásuk, 
mert a becsű költségeit is közösen viselhetik.

4re. E részben nagyon szűk fogalma van K. urnák, mert ő a 
termések árának csökkentét vagy szökkentét veszi a díjszabás kul
csául, holott ez, mint legingatóbb futurum contingens, erre kulcsul 
sohasem szolgálhat. Egészen más körülmények határozzák el a di
jak lejebbszállitásának vagy felebbrugtatásának szükségét, s ezek 
leginkább azon tapasztalatok, hogy a jég némelly terméseket, né- 
melly vidékeket gyakrabban ver el, mint másokat, vagy egyálta
lán e honban nagyobb pusztítást tesz, hogysem a kiszabott dijak 
mellett jutányos kárpótlást remélni lehetne; vagy megfordítva, a 
dijak olly magasak, hogy felesleg is marad a károk teljes pótlása 
után. Illy tapasztalatok nyomán szükségessé válik a terméseket 
újabban osztályozni, a dijakat változtatni, sőt bizonyos vidékekre 
nézve egészen külön díjszabást határozni. — Egyébiránt nincs is 
ok, miért kötötte volna meg a társaság öt évre kezét, miért szorí
totta volna meg jogát, a szerzett tapasztalatok nyomán szabályait 
javíthatni s czélját előmozdíthatni. K. urnák azon aggodalma, hogy 
az egyesületi kormány a dijakat bizonyosan felebbemelni és nem 
leszállítani fogja, igen alaptalan, mert a kölcsönösség elvére alap- 
tott társaságban ninos semmi idegen elem, mellynek érdeke a tár
saság érdekétől elválva volna, mint ez a nyerészkedési elvre alapi— 
tottaknál szokott lenni. Ezen egyesületnél a biztositó és biztosított 
eszméje minden tagban egyesül, s a ki az egyest sújtja, sújtja az 
egészet, sújtja maga magát, mit a társasági tagokról feltenni csak 
nem lehet. Nincs tehát ok a l ü k  szabályt kárhoztatni s attól el
rettenni.

5re. A postabér alatt azon postadijak értetnek , mellyek akkor 
fizetendők, midőn a biztosítás vidéki ügynökségeknél s nem közvet
lenül az igazgatóságnál történik, mert illy esetben a biztosítási be
vallás az ügynökségtől az igazgatósághoz postán küldendő, s ha a 
bevallás elfogadtatik, a biztositó levél (Polize) az ügynökséghez a 
félnek leendő kiszolgálás végett visszaküldendő. Ezen két postadijt 
fizeti az illető fél. A pénzküldözgetés nem fog postauton járni, ha
nem kiki ott fogja kártalanítását megkapni, hol magát biztosítás vé
gett bejelentette. Megnyugtatásul azt mondhatom K. urnák, hogy ha 
valamelly társaságnál, úgy ennél bizonyosan, a költségkímélésre

nagy figyelem fog fordittatni; s hol minden kiadás olly nyilvános
ság s olly ellenőrködés mellett fog történni, mint millyet ezen tár
saságnál az egyesületi kormány bizton igér, ott nyugodt lehet min
denki, és K. ur rósz szándéka, gúnyolódása és gyanusitgatása nem 
fogja azon hatást gyakorolhatni, mint a millyet remélt.

6ra. A társaság ügynökei által több becsüst fog alkalmazni, 
mihelyt ezt a károk terjedettsége kivánandja; hogy pedig nem be
csüsök, hanem becsüs emlittetik a 13ik szabályban, ezáltal az érte
tik s fejeztetik k i , hogy ugyanazon egy földdarab kárának becslé
sére egy becsüs elég; mi költségkimélet tekintetéből rendeltetett 
úgy. De ezáltal épen nincs kizárva, hogy kiterjedt károknál több 
becsüs működjék egyszerre, s kiki az általa szemügyre vett részről 
adja ki a becsüt.

7re. Az itt előforduló kérdések szinte meg vannak fejtve 
az alapszabályokban. — Az első, valljon a három nap a jégvihartól 
vagy a bejelentéstől számítandó-e? furcsa kérdés. Minden esetre 
a bejelentéstől, mert a jégvihar, ha és a mig be nem jelentetik, 
non ens az ügynök és becsüsre nézve, s határidőt, az igazságosság 
nézetéből, csak azon időponttól lehet számítani, mellyben az illető 
félnek tudtára jutott. A másodikra: a becsű költségei alatt minden 
költségek értetnek, s igy szükség esetén az isméti megjelenés által 
okozottak i s ; végre a becsüs napdija által log meghatároztatní egy- 
eleve mindek esetre; a fuvarbért az illető fél előre maga kialkud
hatja, vagy kocsiját küldheti a becsüsért, ha magának van; de ez a 
társaság belső oeconomiájához tartozik s az ügynöki s becsüsi uta
sításokban bővebben van előadva s nem az alapszabályokba való.

8ra. Hanem lett volna meghatározva, hogy a keletkezhető 
viták mikép s ki által határoztatnak el, úgy bizonyosan K. ur ebben 
akadt volna fel, s azt mondaná: a szabályok meg vannak írva, de 
ha meg nem tartatnak, ki szolgáltat igazságot? Szép kis törvények, 
mellyeknek, ha meg nem tartatnak, sanctiojuk nincs. — Most, mi
vel van garantia, ez sem tetszik, és K. ur elő akar minden eseteket 
számlálni, mellyekben viták eredhetnek, s a részletek előszámlálá- 
sával kimutatni, hogy sem első, sem második, sem harmadik eset
ben vitatkozás nem lévén képzelhető, a bíróság szüksége egyáltalán 
megszűnik. De e részben vizet rostával merít, mert tökéletes ca- 
suisticát s minden kigondolható esetet előszámlálni lehetlenség. íme 
K. ur, milly igen fáradott mindent előszámlálni, s mégis elfelejtett 
egy negyedik, tán ötödik, hatodik stb. esetet p. o. hogy az ügynök, 
becsüs és állítólagos kárvallott egy kézre játszva, ott, hol jégvihar 
nem is volt, jégkárt jelentenének és eziránt becsüt küldenének be, 
a társaság pedig nyomába jutna e csempészkedésnek. Hlyen volna, 
ha a társaság azon esetekben, mellyek K. ur nézete szerint nincse
nek az alapszabályokban foglalva , - olly értelemben volna, mint K. 
ur, s azt mondaná: csak az, mi betű szerint van az alapszabályok
ban, kötelez; s illy elvű gondolkodás mellett nem akarná ugyan
azon termésnek másodszori jégkárát megtéríteni, mivel ez az alap
szabályokban nem foglaltatik; ekkor is bíróra volna szükség. Ek- 
kint lehetséges még száz eset, hol a biró szükségessé válik; ezek 
előfürkészésével azonban fejünket törni nem akarjuk, mert ez há
látlan munka volna. Elég legyen a mondottakhoz még azt adni, 
hogy habár nem is lehet feltenni, miszerint a társaság adjon vala
ha vitára alkalmat, lehet mégis eset, mellyben egyes károsultak a 
társaság nyilatkozatával vagy nézetével meg nem elégedvén, kép
zelt jogukat keresni akarnák. Ezen esetben tehát mindig jobb és 
czélhoz inkább vezet a kijelelt biró és rövid ut, mintsem, ha ez ki
jelelve nem volna, a rendes perut. A bíróság kijelölése tehát, ha a 
társaság szilárdsága s egyesek józansága mellett felesleggé vállhat
nék is, olly üdvös előregondoskodás, mellyet méltányolni s dicsérni 
inkább lehet, mintsem előfordulandó peres esetekben a bíróság hi
ányát s az egyesületnek eziránti gondalatlanságát megbocsátani. 
C2élszerü tehát a bíróság eme kijelelése, hogy előfordulandó jog
kérdések iránt ítélhessen, mellyekről az abspán, ki hazánk törvé
nyei szerint a bíráskodásra meghiva van, tud Ítélni, s nem gyakor
latlan , mint K. ur elég éretlenül mondja. A technical kérdéseket 
pedig amúgy is a becsüs s illetőleg becsüsök itélendik el a 13dik 
§-us értelmében.

(Vége következik.)

P o z s o n y b a n .

Alapitá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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Az ország nádorának ő cs. kir. Főhgségének 184-3. máj. 
18kán a mlgos Főrendek országos ülésében mondott beszéde.

E x ce l s i  P r oce re s !
Dum Excelsos Proceres, hoc loco iterum congregatos, plurima 

salute excipio, — nihil est, quod respectu muneris legislativi, eo- 
rundem Excelsorura Procerum ex parte agendi, non jam obtineret 
magis, quam ut desiderio locum esse censeam.

Sincerum stúdium Excelsorum Procerum, communi Principis 
et Patriae bono, atque ita publicae Regni prosperitati, duclu avita- 
rum institutionum nostrarum, pro ratione temporis optime consulen- 
di, — ab antiquo cognitum teneo; neque dubito, intimae propen- 
sioni, qua Excelsos Proceres complecti non desino, veteranam vi- 
cissim Eorundem in me fiduciam porro quoque responsuram.

Ita proinde comparati, spem fovere merítő possumus, — ad 
implementum votorum : ut praesens Regni conventus, auxiliante 
divino Numine, salutarium legum ferat fructum, per Excelsos Pro
ceres plena mensura conferendum esse. —  Magyarra fordítva :

Mél t óságos  F ő r ende k!
Midőn az e helyen ismét összegyűlt főrendeket legnagyobb 

üdvözléssel fogadom, nincs, törvényhozói hivatásukra nézve, ugyan
azon fomlgu rendek részéről teendő, a mi már sokkal inkább meg 
nem volna, hogysem kívánatnak helyét lenni gondolhatnám.

Őszinte igyekezetét a mlgos főrendeknek, a fejedelem és haza 
közös javán, s igy az ország köz jóllétén, ősi intézményeink nyomán, 
az idők viszonyai szerint legjobban segíteni, — régóta ismerem ; 
nem is kétlem, legbensőbb hajlandóságomnak, mellyel a méltóságos 
főrendek iránt viseltetni meg nem szűnöm, viszont bennem helyzeti 
régi bizodalmuk továbbá is megfelelend.

Illy állapotban tehát méltán ápolhatjuk a reményt, —  hogy az 
óhajtások teljesedéséhez : miszerint a jelen országgyűlés, Isten se
gedelmével, üdvös törvények gyümölcsét hozza, a mlgos főrendek 
teljes mértékben járulandanak.

Királyi Személynök ö Nagy-Méltóságának 1843ik május 
18-án a Tekintetes Karok és Rendek országos illésében mon
dott beszéde.

T e ki n t e t e s  Karok és Rendek!
Az 1840—ik országgyűlés a köz megelégedésnek érzései kö

zött szétoszolván, bővséges alkalom juta a nemzetnek, az áldott 
béke élesztő karjai között, a közbejött három évben ön magára 
fordítani figyelmét, és valóban kevés korszakot foghatnánk találni 
történetünkben, mellj ben a köz szellem e részben éberebb, kiter
jedtebb és állhatatosabb lett volna. — Az országos választmányok 
feszült szorgalommal végzék munkálataikat, a megyék, más tör
vényhatóságok , az időszaki sajtó, eddigelé nálunk nem ismert ha
tással felfogták, minden oldalról felvilágosították a kor kérdéseit, s 
azokat hazánkra alkalmazva, hosszú sorozatba álliták elő a nemzet 
boldogságára, kifejlődésére czélzó indítványokat, javaslatokat, a 
törvényhozásnak termékeny, hasznos de egyszersmind nem köny- 
nyü mnnkálatú anyagul szolgálandókat.

Ugyan i s , nem egy uj polgári társaságos élet első megalapí
tásáról, vagy rablánczait szétszaggatott és minden fenálló kénysze
rűéit viszonyokat lerombolt nép uj átöntéséről vagyon nálunk szó; 
egy kilenczedfél századot átélt polgári létnek szilárdítása és javí
tása van itt kérdésben —  nemzetünk az időnek századokig reánk 
nehezedett viharai közölt csak legdrágább kincsét, nemzeti szabad 
alkotványát mentette meg; szabadnak mondám, mert hol vala nem
zet, kivált a múlt idők megszoritó képzetei szerint, mellynél többen 
részesültek volna a szabadság áldásaiban, mint nálunk, és valljon 
ki van-e egészítve a kör, mellyet tovább terjeszteni, mellybe 
többet bevenni nem lehetne? nincsen — bőven folyt nálunk min
dig a szabadságnak forrása, nem tiltottunk, sőt önkint meghívtunk 
mindent, ki képes és érdemes vala annak élvezésére, használatára
— mi szabadságot nem keresünk, nem kérünk, nem erőszakolta- 
lunk ; — mi azt — Istennek legyen hála — bírjuk; de épen azért, 
mivel bírjuk, féltékenyek valánk a drága kincs őrzésében; és köz- 
intézvények, viszonyok támadának polgári életünkben, sőt a sza- 
badságos osztályok egyes felekezeteiben is, messze szétágazók, 
századok által meggyökeresedettek, s jelenleg is fenállók, mellyek- 
kel a szabadságot —  az idők képzete szerint mint megannyi kötelé
kek által meghonosítottuk, magunkhoz szorítottuk, és a mellyeket, a 
mennyiben az idő változást vagy legalább tágítást kíván, nem 
egyszerre szétvágn', de halkan és vigyázva feloldozni lehel és kell; 
illy körülmények között rögtöni változást vagy a bár honnét eredő 
önkény, mellyről azonban ez úttal szó nem lehet, vagy a gondat
lanság tehet, melly vagy czélt vesztve, nem várt ellenzésre találna, 
gyengítve a hasztalan összeütközés által a nemzet erejét, vagy — 
a mi legkárosabb —  megsértve a virágzó és gyümölcsöző szabad
ság fájának gyökerét, melly majdan messze másokra is kiterjesz- 
tendené jótékony árnyékát és megszaporilná sarjadékait —  vég
kép és visszahuzhatatlanul elölné épen azon szabadságot, mellyet 
jó szándékkal ugyan, de meg nem fontolva, készületlenül, időnek 
előtte kiterjeszteni kívánt; — és épen ezen tekintet az, melly a 
nemzet boldogságára és kifejlődésére czélzó javaslatok és indít
ványok között megnehezíti a választást, és még inkább az alkal
mazást: — azonban ő Felségének, ősi szabad alkotmányunk örö
kös őrjének, és az országosan egybegyült Rendeknek bölcsessége 
Ieend majd e részben is a czélra vezető fonal, és ha nem hibázok
—  az ellenkező véleményeknek minden elfogultság nélküli meg
fontolása, méltánylása, és egy részről a fenálló intézvényekhez, 
más részről az időnek kifejlett szükségeihez és kivánataihoz való 
bölcs alkalmaztatása, a legbiztosabb eljárási mód; mert illy körül
mények között, hol — belső meggyőződésem szerint — minden 
szinületü felekezet hazánk javát hordja szivén, az ellenkező véle
ményt nem tűrni, gyanusitni, polgári vétek; ön véleményünkhöz 
pedig minden ellenkező tekintetek félretételéve! ragaszkodni, pol
gári hiba.

De mindenek előtt a polgári élet kifejlődésére elkerülhetetle
nül szükséges, hogy a nemzeti test erős és egésséges, s ennek kö
vetkeztében az átalakulás korszakában is a nemzet boldog s meg
elégedett legyen. Valamint az emberi testben megkivántatik , hogy 
az éltető orgánumok ép állapotban s ös-izehangzó működésben le
gyenek, és csak az egésséges gyermekből lehet virágzó ifjat, erős
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férfiút és tartós öreget v á rn i: úgy a nemzeti testben is, annak min
den életszakában , hogy é lje n , annál inkább hogy gyarapodjék , a 
polgári testet éltető és fentartó orgánumokat nélkülözni nem lehet.
—  Személy- s vagyonbeli bátorság, tisztelet, engedelmesség a fe- 
nálló törvények iránt, erős, ellenállhatatlan hatalom azoknak végre
hajtásában és a törvényrontók megzabolázásában, a polgári igaz 
szabadságnak fő tenyésztője a törvényes rend, és a törvények meg
tartását belső ösztönből eszközlő vallásosság és erkölcsiség közön
ségesen — polgári alkotmányunk kiegészítő részét tevő minden 
rendek törvényes jogainak méltánylata, fentartása, a különböző 
vallás és nemzetiségi felekezeteknek egymás iránti nem csak hideg 
eltűrése, de forró szeretete és az alkotmány egyességében szoros 
öszveolvadása, nálunk különösen azon lényeges előleges feltételek, 
mellyek nélkül a nemzet alig tud élni, annál kevesebbé pedig előre 
haladni — mellyek mellett ellenben átalakulásunk nem egy — 
hosszasan tartó előfájdalmak utáni, gyakran halált okozható ujra- 
születésnek, de egy természetes, önkint következő, minden lép— 
csőzetében megelégedéssel párosult kifejlődésnek Ieend gyümölcse; 
s igy is kell ennek a dolog természeténél fogva lenni —  mert épen 
az élő embernek , a jelenvalóságnak vannak legerősebb igényei az 
élethez, és bár a jövendőség java szemünk előtt forog i s , ön sze
mélyünkre és a jelenre is megelégedést, boldogságot kívánunk a 
polgári társaságtól, mert e földön múlandó időben él az ember, és 
itteni létének biztosítása, kellemetesitése végett állott össze a pol
gári társaság. Milly szerencsés, természetes öszveköttetés! A mi a 
jelen kornak jó létet a d , ugyanaz alapítja a jövőnek boldogságát s 
előhaladását, mert csak erőstől származik erős és jó. Törvény ál
tal el vannak rendelve nálunk is eme a nemzeti test élhetőségére 
nélkülezhetetlen organikus kellőségek; ezeknek teljes erejökbeni 
fentartása, s a mennyiben hatásuk időjártával felakadott, vagy bár 
mikép megakadályoztatott volna, helyreállítása — kiterjesztése, a 
törvényhozás első teendői közé látszatik tartozni.

Mély hálával tartozunk eleinknek, kik több százados véres 
küzdések között nemzetiségünket, polgári alkotmányunkat fentar- 
tották, nem csuda, hogy annyi baj s veszély között örökségben nem 
hagyhatták reánk azon hasznos intézvényeket, mellyek már most az 
egész müveit világban a társaságos élet első szükségeihez tartoz
nak , és a mellyeket más nemzetek, gyakran eleink védfal gyanánt 
szolgáló vitézsége által is biztosítva, régóta meghonositni kezdet
tek. Mi e tekintetben uj nemzedék vagyunk, sok még e részben 
nálunk a tennivaló, igyekezzünk tehát —  mennyire erőnk engedi, 
a létezőknek kiterjesztése, a hiányzóknak megalapítása által meg
szerezni a polgári társaságos életnek ezen első, mindenki által — 
bármelly politikai felekezethez tartozzék — jótékonynak elismert 
szükségeit. így — hogy többek közölt a legkitetszőbbeket említsem
— javítva a vétkest, biztosítsuk személyünket és vagyonúnkat, 
szilárdítsuk hitelünket, készítsünk utakat a közlekedésnek és keres
kedésnek köz akarattal és erővel, és ha majd rövid időn; fedezve 
s előállítva lesznek ezen első szükségeink, a gyarapodó jóllét és 
megelégültség érzései között ismét újra természetes folyamatban 
fog terjedni, kifejlődni a nemzetnek szellemi s anyagi boldogsága.

Már talán sokat is és tudva lévőket mondva, visszaéltem a 
Tekintetes Karok és Rendek figyelmével; de kiki azt teszi a haza 
oltárára, mit belátása szerint jónak s hasznosnak lenni gondol, s e 
legyen az én mentségem is. Nincs is egyéb hátra, mint hogy ne
hány szót csekély személyemről szóljak. — Felséges Urunknak 
kegyelme s parancsolatánál fogva másod ízben lépek fel ezen 
valóban terhes elnöki pályán, mellynek azonban megvan — ha 
szerencsések vagyunk — a maga kelleme és édes jutalma, melly 
elfelejtet, sőt kedvessé tesz minden fáradságot; a Tekintetes Karok

és Rendek bizodalma és — hogy kimondjam, mit szivem érez és 
óhajt — vonzódása és szeretete, talán nem hízelkedem magamnak, 
ha még most is egész valómat átjáró örömmel kimondani bátor va
gyok, hogy ezen jutalomban a múlt országgyűlése alatt részesülni 
szerencsém vala — a legnagyobban, mellyet polgár polgárnak — 
az öntudat érzetén kívül adhat. —  Kérem Istenemet, hogy oda 
vezérelje minden szándékomat és tehetségemet, hogy a Tekintetes 
Karok és Rendek részéről is ezen jutalmat megérdemelhessem, és 
pedig bármelly óhajtott legyen az, nem csak magamért, de főképen 
a közjóért, melly az illy egyesség által mindig előmozdittatik: — 
részemről ismét nyílt egyenesszivüséget, minden párt és véle
mény tekintete nélküli részrehajlatlan elnökségi eljárást, Fejedel
mem, Hazám, a Tekintetes Karok és Rendek és magam törvényes 
jogai fentartására ellökéllett szándékot hozok, fogadok és ajánlok; s 
így lévén lelkesítve s olly férfiak által környékezve, kik nagyobb 
részt a haza szolgálatának mezején keletkezeti barátságos viszonya
inknál, — mindnyájan pedig küldőik bennök helyheztetett bizodal- 
moknál fogva, tiszteletem és szeretetem érdemes tárgyai — egész 
bizodalommal, sőt örömmel lépek fel ezen elnöki székbe, és szives 
hajlandóságukat, barátságukat s elnöki nehéz tisztemnek hazafiui 
gyámolitását kikérve, s a nagy törvényhozói munkához erőt, egés- 
séget s megelégedést kívánva , minden hazafi kebelében bizonyos 
viszhangra találó felkiáltással végzem beszédemet: Isten éltesse, 
tartsa meg a Királyt, virágoztassa, boldogítsa az áldott kedves Hont!

Báró Rudnyánszky Sámuelnek , az esztergami fökáptalan 
követének a Rendek táblája elnökéhez intézett válaszbeszéde.

N a g y m é l t ó s á g u  b e l s ő  t i t k o s  T a n á c s o s  
é s  K i r á l y i  S z e m é l y n ö k  U r!

Alig folytak le az idő lenge szárnyain az utóbbi eredménydus 
országgyűlés óta három évek: s ime az országos Karokat és Ren
deket Felséges Urunk Királyunk által kegyelmesen összehíva, ez 
által törvényeink szentségét újabban biztosítva, s a hon javára 
munkálhatás kedves alkalmát ismét kezeinkre adva szemléljük! — 
E szempontból indulva, azt hiszem: a Tettes Karok és Rendek aka
ratját s érzelmeit tolmácsolom, ha nyilt vallomást teszek, hogy va
lamint politikai kiskorúság bélyegét viselné homlokán azon nemzet, 
melly alkotmányadta jogainak sérelmeit feljajdulás nélkül tűrné, ép 
úgy más részről a hálátlanság.legundokabb vétkébe esnék, ha a 
midőn fenálló törvényeinek tiszteletben tartása mellett, újabb s 
korszerű törvények alkotására fejedelmi szilárd akaratot s a nem
zet érdekeihez fűzött munkás készséget tapasztalván, szive mélyé
ből fel nem kiáltana: hogy az emberek sorsát örök igazság szerint 
kormányozó Isten kegyes és atyáskodó Fenséges Urunk Királyun
kat, ki a fejlődő kor józanabb kivánatai felett éber figyelemmel őr
ködve , a nemzetet gyors, de mégis biztos lépésekkel a polgári 
jólét révpartjához kalauzolja, boldogító czéljai kivivására s kormá
nya alatt lévő hű népei javára tartsa s éltesse sokáig 1!!

S a midőn keblem az öröm és hálaérzelmek dagadozó hullá
imban ömledez, a lefolyt hongyülés dicsősége, hősének emlékezete 
lebeg előttem! Igen s Nagyméltóságu belső titkos Tanácsos és 
királyi Személynök Ur! azon férfiú emlékezete lebeg előttem, kit 
az országosan összegyülekezett tettes Karok és Rendek osztatlan 
szeretetök, őszinte tiszteletük s bizalmuk tárgyának vallottak, s e 
férfiút, e dicsőség sugárai környezte hőst, ima Nagyméltóságod 
mélyentisztelt személyében üdvözlöm!

Igen is, Nagyméltóságodban üdvözlöm ama férfiút, kit koronás 
Királya iránti tántoríthatatlan hűség, épen úgy mint szeplőtelen 
hazaíisága és csüggedést nem ismerő lelkesedése egyiránt ékesít és
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czimerez! Mert láttam én, és látták a tettes Karok és Rendek Nagy- 
méltóságodnak az utóbb lefolyt országgyűlés majdnem egészen uj 
és eddig ismeretlen munkálataiban kifejtett roppant és tág ismere
teit, láttuk testi ereje feláldozásával fáradhatatlan munkásságát, —  
láttuk és tapasztaltuk kölcsönös kibékités, szeretet és bizodalomra 
példásan vezérlő elnöki éles tapintatát, de láttuk és az öröm özönlő 
gyönyörei között élveztük Nagyméltóságodnak páratlan és annyira 
saját nyájasságát, s magas állása tekintélyének megőrzése melleit, 
igaz magyar népszerűségét; s ennyi fényes s lekötelező tulajdonait 
látván, érezvén, tapasztalván, nem maradt egyéb óhajtás keblünk
ben, mint: vajha Nagyméltóságodat az ime már bekövetkezett or
szággyűlésen ismét dicső vezérkép üdvözölhessék!!!

S ime midőn forró ohajtásinkat teljesülve gyönyörrel szem
léljük : engedje Nagyméltóságod a tettes Karok és Rendek határt 
nem ismerő bizodalma zálogául azon óhajtást kifejeznem: hogy a 
jelen országgyűlés, mellyhez hazaszerte annyi remény, annyi figye
lem s annyi várakozás csatlakozik, Nagyméltóságod bölcs és nél
külözhetetlen vezérlete alatt, folytatása lehessen a múltnak bizoda- 
lomban, közremunkálási egyetértésben , szellemben és eredmény
ben. — Éljen! Éljen! Éljen!

Báró Rudnyánszky Sámuelnek, az esztergami főkáptalan- 
követének a Főrendek táblája elnökéhez intézett üdvözlő be
széde.

F e n s é g e s  Cs á s z á r i  Ki r á l y i  F ö h e r c z e g ,  
m é 1 y e n tis z t e 11 N á d o r u n k ,  

N a g y mé l t ó s á g u  Fő Rendek! ! !
Az országosan egybegyült Karok és Rendek teendők elseje 

közé emelék Császári Királyi Fenségedhez, hódoló tiszteletűk je
léül és a Nagyméltóságu Fő Rendekhez diszes üdvözletök tanú
sításául jeles Küldöttséget megbízni, és ime minket boldogít e 
nagybecsű tisztes hivatás! minek következtében :

Hongyülésünkre már 10er dicsőségesen megjelent Császári 
Királyi Fenségedet, mint törvényhozói testületünk nagytapasztalásu 
és páratlan bőlcsességü Elnökét, mint jobblétünk és vidám remé
ny ink alapilóját s hazánk üdvrejtő sok magvának vétőjét, örömre 
gyűlt szívvel üdvözöljük, meghatva csudáljuk; de hálás szívvel ta
pasztaljuk Császári Királyi Fenségednek nemzeti virágzásunkért 
tett csüggedetlen buzgó munkálatait; mert ime most is, megbecsül
hetetlen közhasznú drága életét nem kímélve, ismét ifjudott erővel 
ragadja meg főherczegi keze az eddig bámulatos ügyességgel vitt 
főrendi kormányt, s ezen folytonos feláldozását cs. kir. Fenséged
nek különben is fenségesre alkotott, épen őrzött nagy jelleme mel
lett, hazánk iránti lángoló szeretetének tulajdonítjuk. Azért ha cs. 
kir. Fenségedhez igy országosan közelítünk, nem csak a legtisztább 
hála tör ki sziveinkből, hanem a viszonosság vonzó törvényénél 
fogva is édes lekötelezettséggel hódolunk, s midőn köztünk és 
érettünk igy lenni ön szemeinkkel látjuk, kettőztetik buzgalmunk, 
magasztosiltalik lelkesedésünk.

Üdvözöljük ács. kir. Fenséged körül diszlő nagyméltóságu Fő 
Rendek fényes gyülekezetét is, és midőn arczaikról a hon java 
iránti buzgó lélek szemeinkbe tükrözik, bátorító öröm futja által 
kebleinket, éleszti kedvünket; mert nagyméltóságtokat velünk ro
kon, sőt ugyanazon czélra látjuk lelkesítve lenni, örvendünk Fel
séges Királyunk iránti hűségben és szeretett hazánk javárai töre- 
kedésben nagyméltóságtokkal karöltve futhatni a nagy pályán!

Mély tisztelettel kérjük ezúttal cs. kir. Fenségedet, kegyes
kedjék magas kegyelmeiben bennünket részesíteni, a nagyméltóságu 
Fő Rendek méltozlassanak nagyrabecsült kedvezéseikben megtar

tani, kik óhajtjuk e nagy reményű országgyűlésen cs. kir. Fensé
ged, a nagyméltóságu Fő Rendekkel egyetembe», legjobb egésa- 
ségben éljenek!!!

Tiszt- és kovetválasztási intézkedés.
Tisztválasztási törvényünk, vagyis azon ősi intézet, misze

rint a megyei tisztikar minden három év lefolyta után újra válasz
tandó, valódi kincsünk s egy azon nemzeti intézvényinket a leg
szebb politicai jogokhoz testvéritő törvényi charaotervonások kö
zül, mellyekkel Europa többi civilizáltabb statusai még egészen nem 
dicsekhetnek; értem municipalis rendszerünket, mellynek fenekito 
alapja a tisztválasztás, ezen szép és józan szabadság, melly egyiránt 
közös mind a földönfutó, mind pedig a csillagok fényében égieske- 
dő nemessel. Maga a választási törvény elve tehát előttem olly 
ereklye, melly mellett örökké buzgani fogok, de épen ezen buzgal
mam aggódtál, midőn látnom kell ama botránkoztató visszaélést, 
melly ama becses elv gyakorlati oldala körül forog; s pirulással 
kell megvallanom: illy visszaélésnek nincs párja valamennyi többi 
intézetünkben.

Epesztő és szomoritó tapasztalni s hallani, a tiszt- s követ
választás alkalmával mik történnek a gyűlések tereméiben; szék, 
asztal, kép, bútor nem marad épségben; mit a megye az adózó 
nép pénzén szerzett, azt a nemesség, midőn legelőkelőbb szabad
ságát gyakorlaná, összetöri s rombolja. A béke helyén nincs bá
torság, az igazság házában, a törvény templomában, mellyet areo- 
paguskint tisztelni kellene, véres verekedések, istentelen káromlá
sok s féktelen kicsapongások űzik dühöket! a személyes bátorság 
védhelyéről lépett ki nem egy, véres szemmel, orral, ütlegektől da
gadt s kékült tagokkal; mások bénán és sántán, sokan harmadrész 
üstökkel, mi több, sokan halva maradtak. „Elszentségtelenilék há
zamat s latrok barlangjává tevék azt“ mondhatná az Írással józan 
alkotmányunk szelleme. íme hová jutánk ezen andaluziai botrá
nyokhoz hasonlító rémes féktelenségek közepette , az értelmes rész 
visszavonul, bor és pályinka választ, s a mi leginkább fáj, a mi lé- 
leklázitó: az érdemkoszorús hazafiak,kika nemzet ékei-, gyöngyei, 
méltatlanul megsértetnek.

Nem, ez igy nem maradhat, ez a szegényebb sorsú nemest, 
kinek szabad jogairól tiszta fogalma nincs , végkép demorizálná. A 
ráksebkint terjedező rosznak elejét kell venni. Int az idő, sürget a 
nyomasztó körülmények nehéz súlya, ezt mindnyájan átlátjuk ! de 
minden akaratunk, minden tervezetünk daczára vármegyeileg czélt 
érni nem vagyunk képesek; felkiáltás, nyílt vagy titkos szavazás 
ki nem nem elégítő és a visszaéléseket el nem hárító eszköz; a ba
jon gyökeresen csak országgyülésileg orvosolhatni; s e r re , alkot
mányunk szellemét szem előtt tartva, csekély véleményem szerint, 
csak egy módunk van.

A tiszt- és követválasztásokat választók által a megye nagy
ságához mért számban véghez vinni; ezek választása pedig a bir
tok aránya szerinti szavazatokkal történjék; az egyenlő szavak ritka 
de mégis megtörténhető esetében az elnök szava határozand; igy az 
értelmes és meg nem vesztegethető rész nyerend, a megyék dísze 
méltósága pedig védve lesz.

Nem emelém szavamat önző okokból; mert engem sem igy, 
sem amúgy soha senki nem fog választani. Legyünk szemes őrjei 
legszebb , legdicsőbb szabadságainknak , a mit nem őrzenek , jele, 
hogy az semmit nem ér; ha pedig ér, nem őrzik, romlásnak indul 
és veszni fog.

Nyitra-Zerdahelyi Lörinczi
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F e l e l e t
a Századunk 24ik számában a jégverés ellen kölcsönösen biztositó magyar 

egyesület alapszabályai iránt tett észrevételekre.
(Jégé.)

9re. E pontban kétszeres a megtámadás: a) Megbotránkozik 
K. ur a városi telekre vezetett betáblázás és háromszoros biztos
ságban s kérdi: hol van hazánkban a tökéletes biztosság? Meg
vallom, hogy K. ur ínyére nehéz szabályokat alkotni, mert a midőn 
az ember a lehető legjobbat kereste ki a biztosság tekintetében, ő 
neki ez sem tetszik. —  Tehát a pénzt be kell a szekrénybe zárni 
és csukva tartani, más mód nincs K. urnák kedvére tehetni. —  
Azonban K. ur ezen siralmas felkiáltást egészen másra használta, 
átmenetül t. i. egy más mezőre, mellyen a társaság hitelét s a be
folyandó pénzek kezelése körüli biztosságát igen méltatlanul meg
támadhassa. Készakarva vagy figyelmetlenségből kikerüli a sza
bályok 12 §át, mellyben az határozlatik, hogy a begyült pénzek 
hetenkint a takarékpénztárba fognak adatni, minek az lesz termé
szetes következése, hogy a társaság pénzkezelőinél igen nagy ösz- 
szegek sohasem maradhatnak, s hogy az egyesületi kormány ellen- 
őrködése alatt az igazgató ekkint minden héten számadói. Kérdem, 
mcllyik társulatnál van jobb rendelés? Kikerüli továbbá K. u ra  
22ik §. ama szavait, meliyekben nyíltan ben van, hogy az igaz
gató mind az ügynököket, mind a segédegyéneket saját felelősége 
alatt nevezi, tehát a mennyiben ezeknél a társaság pénze elvész, 
ezért kezeskedik; maga magáért pedig annyival inkább felelős, és 
igy felelős mindaddig, mig a pénz a takarékpénztárba be nem ada
tik. Az igazgató vagyonát előre zár alá tenni, —  különös kívánság; 
nem tudom, hol kapnánk igazgatót, ki magát illy feltételnek alá
vetné. Többnyire azt is meg kell jegyeznem, hogy külföldi bizto
sitó társaságoknál vagyonúnkat nagyobb öszvegek s magasabb di
jak iránt biztosíttatjuk, és tán egyikünknek sem jut eszébe is ezen 
társaság alaptőkéi, belszerkezete, igazgatóinak vagyonossága és 
biztossága iránt aggódni; a honi vállalatnál van mindjárt ezer kér
dező, okoskodó, becsmérlő;s a részvétlenség, irigység, néma 
csalárdság az okok, hogy fensülünk. b) Tartaléktőke alapítását 
igazságtalannak véli K. ur, s ezt hosszasan számadásokbul s csupa 
„tegyük fel“ okoskodásokból, azaz ollyanokbul, mellyeknek első té
tele hypothesis, akarja kimutatni. Ezekre én általános jognézetek
ből felelek, lö r :  qui jure suo utitur, neminem laedit; a társaság, 
melly a kárt tökéletesen megtéritelte, kötelességét minden tagok 
irányában teljesítette; azzal tehát, a mi maradt, szabadon rendel
kezhetik, s azon tag, ki előbbi vagy még csak jövendő évek com- 
binatiója után veszt a tartalék tőke alakítása miatt, jogsérelemről 
nem szólhat. 2) A K. ur által felhozott vesztesség csak képzelt s 
minden esetre ollyan, melly a biztosítás természetéből foly; mert 
én a dijt azért fizetem, hogy megnyugvást vehessek rajta, és ha 
számos évekig fizetvén a dijakat, soha kár nem ért, nem panaszkod- 
hatom a befizetett dijak vesztességéről, mert ezeket biztositatásom 
végett szívesen áldoztam; és ha kár nem ért, inkább örvendhetek, 
mert kár esetében amúgy is minden biztositó társaságoknál csak 
jelenlegi károm téríttetik meg, és a kártérítés által az előbbi évek 
díjai soha vissza nem kerülnek. 3) A l ü k  szabály rendelése min
den egyes tagok hasznára szolgál, mert a költségek leszállításával 
a kártalanítási összeg növekszik; használ a társaságnak, mint col- 
lectiv testületnek, mert ha a társaságnak olly tőkéje van, mellyből 
költségeit fedezheti, biztosabb és maradandóbb állása leend; és ez 
a nézet, melly tartaléktőke alapítására mindenkit, ki a társaság 
fenállását őszintén óhajtja, leginkább ösztönöz. Meg kell pedig je
gyezni , hogy ritkák, az eddigi tapasztalás szerint, amúgy is olly 
•vek, meliyekben a tökéletes kártérítés után még valami fen
nmaradni szokott; azon számvetési combinatiók pedig, millyeket 
K. ur milliomokról, százezerekről, a díjösszeg felének fenma- 
radásáról ábrándozva előad, olly tulságok, mellyek soha elő nem 
fordulnak.

'iOre. Bár mit mondjon is K. ur, azon jogelvet, hogy a társa
ság nem mást mint a valódi kárt tartozik pótolni, mert csak erre 
kötelezte magát, el nem perelheti. Ezen jogelven alapszik pedig a 
i5. § .,  s annak minden része csak ennek a következménye. Hogy 
pedig ez máskép nem lehet, következő nézetek javasolják. Le
gyen szabad K. ur megjegyzései szerint kisebb összegért dijt fizet
ni, s kár esetére, ha a becsű nagyobb összegre üt ki, mint a be
jelentett volt, a dijpótló lefizetése iránt az egész összeg arányá
ban kárt követelni. Nemde, meg kell vallanunk, hogy ezen sza
bály már magában visszás, mert ez nem lesz előleges biztosítás, a 
mint ezt a dolog természete kívánja, sőt felforgatása lesz a bizto
sítási elveknek; mert e szerint akkor fizetek dijt, midőn bizonyo
san tudom, hogy házam leégett, akkor veszem meg az első nye
reséget tett sorsot, midőn már azt kihúzták s nyereségem bizonyos, 
és mi lesz ezen rendelkezés szükségképeni következménye? az, 
hogy mindenki kisebb összeg erejeig fog biztosíttatni. Minek tenné 
pénzét koczkára? hiszen ha a jég elveri s termése többet ér, meg
fizeti a járandó dijpótlást és megkapja az egész kárát, és ugyancsak 
silány leendene illy szabály mellett a bevétel, úgy hogy a társaság
nak fenállani lehetetlen volna. Ha pedig K. ur észrevételei nyomán 
az mondatnék, hogy a midőn a becsű kisebb mint a bejelentett 
összeg, az aránylagos dij visszafizettetik, szinte nem éretik czél; 
mert aK. ur fogalma szerint feleslegesen fizetett dijt nem mindenki, 
csak az , ki károsodott s kinek terméséről becsű vétetett ki, kapná 
vissza, a nemkárosultak, a mennyiben hasonlólag többet fizettek 
mint termésükért, vissza mit sem kaphatnának. Ebben nemcsak 
egy csep igazság semfekszik> hanem ez ismét oda vezet, hogy kiki 
a lehetőleg legkisebb összeget biztosíttatná; mert az előrebocsálolt 
rendelkezés szerint a biztosított, a mennyiben termésének becsűje 
magasabbra üt ki, egy vagy két pcent pótlólagos fizetése által szá
zakat szerezhet. Valamint tehát a jogosság próbáját ki nem állják 
K. ur nézetei, úgy gyakorlatilag is egészen hasznavehetlenek, s a 
társaságot bizonyosan tönkre tennék. Nem is lehetséges tehát más
kép a társaságnak magát a károsítástól és különféle csempészkedé»- 
sektől, mellyeknek ezen szabály változtatásával tág mező nyittat
nék, megóvni, mint ha a 15. §ban kifejtett jogával él. A társaság 
kétségtelen jogának ebbelí gyakorlatával a szigorú igazságot sem 
sérti, mert noha K. ur azzal áll elő, hogy az emberi gyarlóságnál 
fogva nem lehet a termést tökéletes biztossággal meghatározni (és 
ez némikép igaz) de hiszen e részben tekintetbe kell vennünk, 
mellyik számításunk tökéletes? Valljon a becsű, mellyet a termés 
értéke s a kár mennyisége iránt tesz a becsüs, minden tekintetben 
tökéletes-e? Meg kell vallanunk, mikép ebbeli számításaink csak 
megközelítők, s nehéz volna sokszor in ultima analysi meghatározni, 
mellyik a vesztes, a biztositolt fél- e a bejelentett érték felszámítá
sának, vagy a társaság a becsűnek hibája miatt? Azonban közép- 
számítást tenni lehet, mert a mezei gazda előbbi évek tapasztalá
sai szerint s vetésének állásához képest meg tudja határozni, hogy 
földje mintegy mennyit teremhet, s a mi netalán a legnagyobb vál
tozást hozná számadásába, az a termesztmények árának felebbru- 
gása vagy alábbszállása. Ez azonban sohasem a társaság, hanem 
csak a biztosított veszélyére járhat; mert valamint azon esetben, 
ha jégkárt nem szenved a fél, az ár szökentéből vagy csökkentéből 
eredeti különbözet őt érdekli, úgy e körülmények a biztosítás által 
sem változhatnak, s nem volna igazságos a társaság által kívánni 
pótlást olly vesztességért, melly nem a jégvihar, hanem más kö
rülmények következménye.

Végre azon kérést intézzük K. úrhoz, hogy, ha mi jobbat 
tud, szíveskedjék a társulatban részt venni és az annak idejében 
tartandó közgyűlésen javításait indítványba hozni, s meg lehet győ
ződve, mikép a jót s czélszerűt elfogadni mindenki kész leend; de 
a hibafürkészet- és gúnyolódásért senki köszönetét neki nem mon- 
dand; legfölebb azt nyerheti (ha ez reá nézve nyereség) hogy 
azokban, kik a tárgyba mélyebben be nem hatnak, részvétlenséget 
idézend elő az intézet iránt; miért neki csak a külföldi intézetek, 
mellyek bennünket továbbá is pórázon akarnak vezetni, fognak kö
szönetét szavazni. A—fl

Pozs onyban .
Alapitá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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Országgyűlési szónoklat.
Ő Császári Királyi Felségének az Országgyűlését meg

nyitó kegyelmes beszéde. *

Nonus Regiminis Nostri, saluti populorum divinitus Nobis 
creditorum, constanfer dicali annus, novum attigit die hodierna 
solalii momentum, dum Fideles perchari regni Nostri Hungáriáé, 
partiumque adnexarum Status et Ordines Nobis Herum circumfusos 
intuemur.

Sensum experimur Patris , liberorum incolumitati sincere 
intenti, et de ulteriori felicitatis illorum augmento constanter 
solliciti.

Cui Nostro studio ut satisfiat, lubenter largimur vobis hancce 
de adminiculis conciliandae rebus patriae amplioris efflorescentiae 
addendoque opibus nationalibus mcremento, in medium consulendi 
oportunitatem.

Fruamini igitur hac ita, ut communi opera ferendae Iegum 
sanctiones, omni in parte e vera eveniant publica utilitate.

Neminem Vestrum latét, — quam Nos in eo ponamus operám, 
ut fundamenta avitae Constitutionis integra, vires legiíimarum 
potestatum intra limites lege assignatos efficaces serventur, Jussa 
denique Legum, quantum quidem in Nobis situm est, effectui den- 
tur. —  Pro eo tarnen, qui animo Nostro proprius est, oandore, 
celare non possumus, ejusdem, cujus nunc admodum meminimus, 
utilitatis publicae rationes non tam svadere, quam praecipere, ut 
de mediis deliberetur, quae ad confirmandam, qua hae temnuntur, 
auctoritatem , conditior.isque prosperitatís communis, ut par est, 
adstringendas conferant.

A vestra igitur Fideles Status et Ordines, incolumitati rerum 
patriae consulendi alacritate praeslolamur, ita vos ad scopum 
hunc elaboraturos esse, ut providentiam sollicitudinemque vestram 
hoc probandam monimento, seri quoque posteri grato animo ve- 
nerentur.

Hoc in arduo, sublimi tarnen laboré, habebitis Nos in quae- 
vis ita comparata vota vestra semper pronos. Vos enim sospítes, 
publicamque rém Hungáriáé prosperam videre, nemo vestrum ar- 
dentiori Nobis desiderio ílagrat.

Sic animo ad provehendam prosperitatem felicitatemque 
perchari Nobis regni Hungáriáé et partium adnexarum comparati, 
benignas Propositiones Nostras Regias, Paterni Nostri in vos af- 
fectus uberiores testes, hisce vobis Fidelibus Statibus et Ordinibus 
consignamus, Iisdem Gratia et dementia Nostra Caesareo-Regia 
porro etiam benigne propensi manemus. — Magyarra fordítva:

Az isteni gondviselés által ránk bizott népek boldogságának 
folytonosan szentelt uralkodásunk kilenczedik éve, mai napon vi
gasztalan uj időszakot ért, midőn igen kedves Magyarországunknak 
s a hozzá kapcsolt részeknek hű KKait és RReit ismét körülöttünk 
szemléljük.

Atyai indulatot érezünk, gyermekeinek épségén őszintén 
igyekezőét, s azok további szerencséjének gyarapitásárul állandóan 
gondoskodóét.

Melly igyekezetünknek hogy elégtétessék, szívesen nyújtjuk

nektek ezen, a haza ügyeinek bővebb fölvirágoztatására s a 
nemzeti gazdaság emelésére szolgáló tanácskozási alkalmat.

Éljelek tehát ezzel úgy, hogy a közös munkával hozandó tör
vények rendeletéi minden részrül a valódi közjóbul eredjenek.

Senki előtt nem titok közületek, — milly fontosságot helye
zünk abba, hogy az ősi alkotmány alapjai, a törvényes hatalmak 
ereje, a törvények által kijelelt határok között, hatékonyságban 
tartassanak, s a törvények parancsai, a mennyire ugyan Rennünk 
sarkallik, végrehajtassanak. — Azon őszinteségnél fogva egyéb
iránt, melly lelkűnknek sajátja, nem titkolhatjuk, hogy az, miről 
most emlekezénk, a közjó iránti tekintetek, nem annyira javasol
ják mint parancsolják, hogy tanácskozva legyen azon módokrul, 
mellyek a megvetett tekintélynek s a közboldogság föltéleleinek, a 
mint illő, szorosbitására szolgáljanak.

A haza dolgainak sértetlenül megtartásábani serénységtektül 
várjuk tehát hű KK. és RR., mikép ti e czélra úgy munkálkodan- 
dotok, hogy ez emlékkel bebizonyítandó előrelátástokat és gondos
kodásokat a késő utódok is hálás lélekkel tiszteljék.

E nehéz de magasztos munkában, minden illy irányzatú kí
vánságokra folyvást hajlandónak találandaíok. Mert titeket boldo
goknak, s Magyarország közügyéit szerencséseknek látni, közüle
tek senki nálunknál hőbb vággyal nem ég.

Illy lélekkel viseltetvén igen kedves Magyarországunk s a hoz
zákapcsolt részeknek jóléle és boldogsága iránt, Kegyelmes Királyi 
Előadásainkat, atyai érzésünknek irántatok bővebb tanúit, nektek, 
hű KK. és RR. ezennel átadjuk és Császári s királyi Kegyeinkkel és 
kegyelmünkkel továbbá is hajlandók maradunk.

Ö cs. kir. Föhgségének, az ország Nádorának, 1843-diki 
május 20kán tartott elegyes országos ülésben, kegyelmes kirá
lyi előadások kihirdetése alkalmával mondott beszéde.

E x c e l s i  P r o c e r e s ,
I n c l y t i  S t a t u s  e t  O r d i u e s !

Non puto quempiam esse nostrum, qui, dum objecta, comitiali 
deliberationi per Suam Majestatem Sacratissimam benigne propo- 
sita, homagiali cum veneratione percipimus, — haec non una grati 
animi sensu prosequalur. Quis enim non advertat, iisdem manifes- 
tata Clementissimi Principis nostri postulata, partim in sequelam 
conditarum sub postremis Comitiis legum, partim ad complendum 
earundem systema proponi; potissimum verő nostram praecipue 
tantum, conciviumque causam et comunem Regni prosperitatem 
respicere.

Eo spectant, úti Princeps Benignissimus novo implendarum 
legum studii documento, designare dignatur opera, quae per Viros 
meritissimos, ultimis sub Comitiis nostri e medio delectos, gravi- 
bus in negotiis elaborata habentur.

Ea inter creditum privatorum, ulteriori sanctione firmandum 
occurrit; meritum amplissimi sane momenti, in omnes industriae, 
commercii et oeconomiae ramos validum exerens iníluxum; dignum 
proinde, cui Status et Ordines Regni, diaetahter congregati, pe- 
ouliarem iropendant sollicitudiuem.
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Supparem considerationem subit res hypothecaria, insigni ad 
reale creditum inter privatos constabiliendum utilitate, aliarum eliam 
gentium exemplo commendata. Vestigium ejus novissimarum le- 
gum tabulae jam referunt; at res tunc indicata solum et spontaneis 
conventionibus relicta, uberioriobus nunc expendenda consiliis; et 
si haeo, prout optandum est, tructifera fuerint, per legem positivam 
statuenda, nobis benigne proponitur; dignissima itidem, quae com- 
muni pro emolumento curam nostram exerceat.

Exspectat hanc ilia quoque benigna Propositio, ut Liberarum 
Regiarumque Civitatum comitialia suifragia, in sensu Legum, ad- 
stipulantibus aliis Regni Statibus, fixa et secura praestentur, prout 
id etiam ratio quarti Status omnimode postulat.

Desiderant porro, ductu benignarum Propositionum Regiarum 
legislationis provisionem, facilitandi commeatus publici adminicula, 
sine quibus commercium ampliora incrementa capere non potest. 
Qua quidem in re cavendum existimo, ne artificiosa primo passu 
adoptanles, iisque omnes vires impendentcs, media simpliciora, 
nobis in promtu posita, praetermittamus. Unde quoad ea, quae 
sumtibus publicis paranda essent, praeprimis de viarum structura 
prospiciendum videtur.

Dum interim haec, quae ad efflorescentiam Regni tendunt, 
laeta spe etfectus, pace diuturna et adaucta populalione favenle se- 
cuturi, paucis attingo, moesto animum afflciunt sensu, recentissimi 
in quibusdam Comitatibus eventus, qui motivo fuerunt Suae Ma- 
jestati Sacratissimae, Status et Ordines Regni earn etiam in par
tem curarum vocandi, ut de legali remedio deliberent, quo negoti
orum in comitatibus Regni, suffragio Nobihtatis gerendorum ordo; 
consultationis publicae dignitas, votorum libertás, denique tranquil- 
litas et personarum securitas in tuto collocentur.

Velint jam Excelsi Proceres ac Inclyti Status et Ordines pa- 
ternas hasce Optimi Regis intentiones, ad provehendam Patriae fe- 
licitatem luculenter adeo directas, alacri secundare studio; velint 
congruis legum provisionibus ferendis intendere, quae institutioni— 
bus avitis successive evolvendis, atque ita nationis genio respon- 
dendo, indigentiis nostris, jam jam urgentioribus, proíicuum in mó
dúm subveniant; velint, quod reliqum est, sua me porro prosequi 
fiducia, qui vicissim Excelsos Proceres ac Inclytos Status et Ordi
nes de constanti mea propensione certos esse cupio. — Magyarra 
fordítva:

Mél t óságos  Főrendek!
Teki nt e t es  Karok és Rendek!

Nem vélek senkit közöttünk, ki midőn az országgyűlés tanács
kozása alá ő Felsége által kegyesen terjesztett tárgyakat jobbágyi 
hódolattal átvesszük, ezeket egyszersmind hálás érzelemmel ne ki
sérné. Ki nem látja ugyanis, hogy legkegyelmesebb Fejedelmünk
nek azokban nyilvánított kivánatai, részint a legutóbbi országgyű
lésen alkotott törvények következtében, részint azok rendszerének 
teljezése végett terjesztetnek elő; többnyire pedig, hogy azok fő
leg minmagunk s polgártársaink ügyét és az ország közboldogságát 
tárgyazzák.

Ide tartoznak, mint a legkegyelmesebb Fejedelem, a törvények 
betöltése iránti szándékának uj tanúságával kijelelni méltóztatik, 
azon munkálatok, mellyek aziutolsó országgyűlésen körünkből vá
lasztott legérdemteljesb férfiak által fontos ügyekben kidolgoztattak.

Azok között előjön a magánosak hitelét további erősitménnyel 
biztositó, bizonyára legfontosabb, az iparnak, kereskedésnek és 
gazdálkodásnak minden ágaiba^hathatós befolyást gyakorló tárgy; 
ennélfogva méltó, hogy arra az országosan összegyűlt Karok és 
Rendek különös gondosságot fordítsanak.

Hasonló tekintet alá esik ajelzálogi ügy, a magánosok közötti

hitel megszilárdítására, más nemzetek példája szerint is kitűnő ha
szonnal ajánlkozó. Ennek nyomát már a legújabb törvények is fel
mutatják ; de az akkor csak felmutatott s magános egyezkedéseknek 
fenhagyolt ügy most bővebb tanácskozásokkal megfontolandó; s ha 
ezek, a mint kívánatos, gyümölcsözők leendenek, szabott törvény 
által megerősiltelendő terjesztetik kegyesen élőnkbe; hasonlag mél
tó, hogy a közjó tekintetéből gondoskodásunkat gyakorlatba vegye.

Várja ezt azon kegyes előadás is, hogy a szabad királyi váro
soknak országgyűlési szavazatai a törvények értelmében, gyámo- 
littatván, a többi országos Rendek által is határozottá és biztossá 
tétessenek, a mint ezt a negyedik Rend állása mindenkép mégis 
kívánja.

Kívánják továbbá, a k. kir. előadások szerint a törvényhozás 
gondoskodását a köz járáskelés könnyítésének segédszerei, mely- 
lyek nélkül a kereskedés bővebb gyarapulást nem nyerhet. Melly 
ügyben ugyan jónak látom óvakodni, nehogy első lépéssel a mes
terségeseket fogadván el, s azokra minden erőnket ráfordítván, az 
egyszerűbb, önkint kínálkozó eszközöket, mellőzzük. Ennélfogva 
azokra nézve, mik közköltségen volnának készítendők, különösen 
az utak csinálása iránti gondoskodás látszik szükségesnek.

Midőn azonban ezeket, mellyek az ország felvirágzására czé- 
loznak, a hosszas béke és növekedett népesség kedvezése mellett, 
a süker örvendetes reményében kevéssel megérintem, gyászos ér
zéssel hatják meg lelkemet, némelly megyékbeli legújabb esemé
nyek, mellyek inditóokul szolgáltak ő Felségének, az országos KKnak 
és RRnek e részben is felhívni gondoskodását, hogy törvényes 
módról tanácskozzanak, miszerint az ország megyéiben, az ügyek 
nemesi szavazatok általi tárgyalásának rendje, a köztanácskozás 
méltósága, szavazatok szabadsága, s végre a csend és személyes 
bátorság biztosíttassanak.

Készkedjenek már a mlgos Főrendek s ttes KK. és RR. a leg
jobb Fejedelemnek ezen, a haza boldogsága előmozdítására olly bő
ven intézett atyai szándékát serény igyekezettel gyámolitni: kész
kedjenek illő törvényes intézkedések hozataláról gondoskodni, 
mellyek a lassankint kifejtendő ősi intézmények s igy a nemzet 
szellemének megfelelve, már már sürgetősb szükségleteinken üdvös 
módon segítsenek; készkedjenek végre engem bizalmukkal továbbá 
is kisérni, ki viszont a mlgos Főrendeket s lles KKat és RRket ál
landó hajlandóságomról biztosítva lenni kívánom.

Az ország Föcancellárja ö nagymltgának 184-3-ki május 
20-kán a kegyelmes királyi előadások ünnepélyes általadása 
s vétele alkalmával, az ország Rendéihez mondott beszéde.

Ö Felsége legkegyelmesebb Urunk s Királyunk véle született 
boldogító szándékai öntudatának legédesebb örömeit élvezi, midőn 
ezen országos gyűlést önön felséges személyében megnyitván, hív 
magyarjai, sőt de az egész világ előtt feltárhatja szivét, melly egye
dül csak népei jóllétéért ver, egyedül csak ezen fő érzése gondjai
nak él.

Int az idő: s a parancsoló környülmények szükségeivel meg 
kell alkudni, igy Ítél Felséges királyunk; de bölcs meggyőződése 
szerint a józan haladás és a szertelen sietség között nagy a kü
lönbség.

Azon ősökben, kik e szép, ez édes hazát szerezték, van még 
a hadi dicsőségen kívül más i s , a mi a világosodás e szakában is 
követést kíván a haladó ivadéktól.

Az ő nemes jellemök szerint a mérséklet nemcsak külön 
egyedeknek , hanem föképen a törvényhozó testnek tulajdona; a 
rend pedig a szabadságnak nem terhe, hanem paizsa volt.
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E hazai erények azok, mellyek egyedül magok érlelhetik a kü
lönféle kelleraekkel kinálkodó kétes javaslatokat hasznos gyümölccsé

rr ,r ts ennek élvezését csak ok tehetik bizonyossá. — Ezek 0  Felsege 
legkegyelmesb Urunk Királyunk nagy lelkének s atyai szándékainak 
fővonásai, mellyeket, hogy tisztem szerint előre magyarázhattam, 
életem s hódoló függésemnek legfőbb dicsőségének tartom.

Az országos küldöttségnek i843diki május 19kén 0  Csá
szári Királyi Felsége előtt mondott üdvözlő beszéde.

Fe l s éges  Császá r  és Apostol i  Ki rály,
L e g k e g y e 1mesebb Urunk!

Magyarország és a kapcsolatos részek országosan egybegyült 
Rendei minket, kik fejhajtva állunk Felséged előtt, magyarázóivá 
tevének azon forró hála-, zajos öröm- s határtalan tisztelet-érzés
nek, mellyel kebleik ez alkalommal telvék.

Felségednek ugyanis kormányzása első pillanata óta „Recta 
tueri“ jelszavához képest szünlelen oda irányzott atyai gondjai, mi
ként a Magyarhon és kapcsolatos részek jólléte s boldogsága üdves 
törvények és intézmények által felvirágoztassák,— mit kivált
képen az e czélra harmadévileg egybehítt országgyűlés, úgy 
szinte a kegyelmes meghívó levélnek minden szavai világosan ta
núsítnak, —  Felséged hü magyarjainak keblét a legforróbb hála- 
érzettel töltik el; — s midőn Felségedet az általunk annyira óhaj
tott czélhoz vezető eszközök és módok feletti tanácskozás végett 
honunk ezen városába, közénk érkezni szemléljük: kitör szivünk
ből az áradozó örömérzés, mellynek, valamint fiúi tiszteletünknek 
kifejezésére szavakat nem találunk, hanem az imádandó gondvise
léshez bocsátjuk buzgó fohászinkaf, Felséged népeket boldogító él
tére áldásért esdekelvén.

De küldőink égőn vágynak jobbágyi hódolatuknak bemutatá
sára Felséged királyi színe elébe egyetemesen járulhatni; — mire 
nézve Felséged kegyelmes határozatának nyilvánításától várván, 
magokat addig is velünk egyetemben Felségednek királyi kegyel
meibe hódoló alázattal ajánlják.

0 Császár i  Ki rályi  Fe l s égé ne k  kegyel mes  
válasza.

Idem ille, qui Nos in medium fideiium perchari regni Nostri 
Hungáriáé, partiumque adnexarum Slatuum et Ordinum adduxit 
propensionis et benevolentiae affectus , praesentem etiam missio- 
nem vestram gratam acceptamque Nobis reddit.

Nunciale itaque committentibus vestris, Nos votis illornm lu- 
benter deferre, ipsisque paternas Nostras in peramatam gentem 
hungaram intentiones uberius intelligendi, ac ex his profectas be- 
nignas Nostras Propositiones Regias recipiendi, copiam mox factu- 
ros esse. — Magyarra fordítva :

Ugyanazon indulata a hajlandóságnak és jóakaratnak, melly 
minket igen kedves Magyarországunknak s a hozzá kapcsolt ré
szeknek Karai és Rendei közé vezérlett, jelen küldetésieket is ked
vessé s köszünetessé teszi előttünk.

Jelentsétek tehát küldőiteknek, hogy Mi kivánataiknak szí
vesen engedünk, s nekik, főleg szeretett magyar nemzetünk iránti 
atyai szándékunk bővebb megértésére s ebbül származott kegyel
mes királyi elölerjesztvényeink elfogadására, majdan alkalmat oyuj- 
tandunk.

Az országos küldöttségnek Í843diki május i9kén a Fel
séges Császárné és Királyné előtt mondott üdvözlő beszéde.

Fe l séges  Császár né  és Ki rályné,  
Legke gye l mes ebb  Asszonyunk!

Midőn Magyarország és a kapcsolatos részek országosan egy
begyült Rendéinek nevében Felséged üdvözlésére kegyes színe 
előtt megjelenni szerencsénk vagyon: előre is köszönetmondásra 
nyílnak ajkaink. — Felséged nem csupán áldott jó Fejedelmünk
nek , a mi legkegyelmesebb Urunknak s hazánk Atyjának élte fű- 
szerezője, és uralkodói terhes gondjainak angyali enyhítője: hanem 
egyszersmind népeinek legkegyelmesebb anyja, — ki mint illyen 
főleg hü magyarjait élteti boldogító malasztival. — Nem lehet itt 
nem emlékeznünk Felségednek nemzetünk iránti azon kitűnő von
zalmára, mellynél fogva az utóbbi országgyűlésen elfogadni mél- 
tóztatolt, hogy anyanyelvén szólhasson édes anyjához a Magyar! 
Élni fog azért Felséged emléke hü fiainak szivében örökké! Honunk 
iránti különös hajlandóságának záloga az is, hogy Felségedet feje
delmi Férjének oldalán most közöttünk szemlélhetjük. —  Fogadja 
Felséged ezen érzelmeiért fiúi legbuzgóbb hálánkat, azon óhajtá
sunkkal, miszerint Felséged virágzó életére áldásinak teljes bősé
gét hintse a jó ég!

Többire küldőinket magunkkal együtt Felséged legmagasb 
kegyelmeibe mély alázattal ajánljuk.

A Fe l s éges  Csás zá r nénak  és Ki r á l ynénak ke
gyelmes  fe lelete.

Est mihi dies haec grata; eo tarnen nomine gralissima, quod 
sincerum animi mei in nobilem Gentem Hungaram sensum, illád, 
item — coram inelyta Deputatione hac — expromendi opportuni- 
tatem tulerit; nihil me optare enixius, quam ut benignitas provi- 
dentiaque Dei optimi maximi rés omnes Hungáriáé prosperet, 
praestetque, ut incolumitas ejus, novis aucta viribus perennet. —  
Ex his velit inelyta Deputatio Ordinesque nobilissimae gentis uni- 
versi, metiri, quas pro fatigio suo illorumque in me studio grates 
habeam: habeo sane amplissimas, petoque hoc ipsum Iisdem re -  
ferri. — Magyarra fordítva:

Kedves nékem e nap; legkedvesebb pedig azon okbul, hogy 
a nemes magyar nemzet iránti őszinte érzelmemet, s ezt különö
sen — ezen tekintetes küldöttség előtt — kifejezhetni alkalmat 
nyújtott: mi szerint semmit bensőbben nem óhajtók, mint, hogy — 
a nagy és jóságos Isten kegyelme és gondviselése Magyarország
nak minden dolgait szerencsésitse, s adja, hogy annak épsége, uj 
erőkkel gyarapodva, öröküljön. —  Ezek szerint mérjék, a tekin
tetes küldötség s a legnemesb magyar nemzet egyetemes Rendei, 
milly köszönettel viseltetem fáradozásáért s azoknak irántami jó- 
szándékaért; valóban határtalannal viseltetem, s kérem ezt nekik 
tudtokra adni.

Töredékek utalok állapotáról- *)
Ámbátor magam is csekély belátásom szerint nagyon kívánom 

mind a pestfiumei vaspályának kivitelét, mind más vonalok létesí
tését azon biztos reményben, hogy egyenes közlekedési lábra hoz a 
külfölddel, melly által mi lermesztményi anyaginkat nekik átküldeni 
s tőlök talán olcsóbb áron gyár- és kézmüvi készítményeket kicse
rélni s bevásárolni képesek leszünk; de ha előbb Pestre, hol a 
vaspálya kezdődnék, minden év szakain Pozsonyból, Szilézia vagy

*) Folytatásul a Századunk f. e. 33. sz. czikkéhez.
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Galiczia hatá ritól, Debreczenből, N.-Váradról, Újvidékről, Kőszeg
ről, Sopronból stb. érkezni nem terhelt, de még könnyű kocsin is 
nagy költség nélkül alig lehet, csak igen kevés hasznot fogna hozni 
az egész, országra; mit tanúsít a külföld, hol előbb léteztek jó ter
vezett kőutak, aztán csatornyák és azután vaspályák, és ezért az 
utaknak az országban való rendbehozását, azoknak, a hol legna
gyobb szükség, előállítását, a belkereskedés feltételeihez előlege
den sorozom.

De adja az egek u r a , hogy még huszonöt s több esztendeig 
béke legyen honunkban s Európában. Arról azonban, miilyen sze
repet fognak játszani háború idején a vaspályák, fogalmunk és ta
pasztalatunk csekély; de azt már tudjuk, hogy a jó országutak 
mindig helyes eszközül szolgáltak a hadnak rögtöni előre szállítá
sára s visszavonulás alkalmával minden szerekkeli menekülésre. A 
vaspályáknak könnyű átszakasztásával a megtámadott ellenség bi
zonyosan élni fog, s más nem maradand hátra, mint ismét csak a jó 
utakon üldözni a futamodót ; viszont ha mi vonulnánk vissza s el
lenségünk utánunk száguldozna, akkor bizonyosan érdekünkben 
volna a hátunkra vezető vasutat elrontani, és igy restat ad proban- 
dum , minő sikerrel fognak használtatni a vaspályák Europa legelső 
Lözháborujában.

Azonban , midőn már a vaspályát megpendítettem, nem mel
lőzhetem itt el a fiumei vaspálya szükségét, ha vasútnak csakugyan 
lenni kell, első helyre helyeztetni, és ahhoz mindjárt a balpartit, 
Vácznak, Nyitrának, Nagyszombatnak vezetőt sorolni, a honnan bi
zonyosan Pozsonyig elkészülendne ; és ezen vonalt bevégezvén, ösz- 
szeköttetésbe jutnánk az éjszaki nagy vaspályával, melly nemsokára 
Hamburgba vezetne, Brünn, Prága, Dresda, Lipcse nagy kereskedő 
városokon keresztül; és igy a hamburgi kikötő Magyarország szivén 
keresztül az Adria tengerrel Fiuménk által összekapcsolva volna, 
országunk nem kis javára.

Remek képzelet ez ugyan s szilárd akarattal ki is vihető, mert 
most is anyagink kivitele Morvaország felé legélénkebb, mert sok 
nemes termékeink Bécs nagy várnainak kikerülésével Brünnbe, 
Lipcsébe szállíttatnak, a mi vaspályán sokkal kényelmesebben 
történhetnék. Ezt tehát az országgyűlésre összegyűlt követek ko
moly megfontolás alá vonandják.

Visszatérvén azon akadályokra, meílyek ulainkat olly rósz 
állapothoz bilincselik, azok közé főkép rendszerünk hiányosságát 
sorolom mind az időre, mind a kivitelre nézve; az időre t. i . , mi
vel csak a kikeleti vetés és munkák után lehet a pór népet az utak 
csinálására s javítására szoritni, s igy május hónapjától October vé
géig az utaknál való dolgozás megszűnik, s az utak ez időközben 
csak itt ott javitgattatnak; a mi egészen ellentétben van más or
szágok utaival, hol minden héten, ha az utak esős idő és különb
féle ártalmas befolyások által megrongáltatnak, helyreigazittatnak, 
s azok igy a nagyobb romlástól megmentetnek, az úti biztosság 
pedig nagyobb költségektől. Nálunk ellenben csak a járásbeli szol- 
gabiró jó akaratától függ e hiányt ollykor kipótolni.

Uj utak máshol a legjobb időben késziltetnek, azaz nyáron, 
mikor minden íllyes dologra az idő legkedvezőbb ; mig mi egészen 
ellenkezőleg az őszi és tavaszi változékony napokat választjuk. 
Még nagyobb hiba utaink elrendezésében a kezelés mechanicai 
kivitele, mellynek rósz oldalát máv többen, mint gr. Andrásy Ká
roly tisztelt barátom tavai a Századunkban elősorolta; olly kezelés 
mellett, minővel a megyék most az utakat létesítik, s olly keze
lőkkel mint most — kivétel mindig van — csak igen véletlen do
log, ha az uj útnak jó alap vettetik s ha a vonal sikerül és több 
évekig tartósnak mutatkozik.

Máshol az úti építés több évig tanittatik és tapasztalt embe
rek által kezeltetik, kik mind becsületérzésből, mind a status által 
jutalmaztatván, tökéletest előállitni törekednek ; nálunk a jámbor 
úti biztosok, az esküdtek, azok hajdúi és együgyü helységi bírák 
tervezik, kezelik és bevégzik az utak csinálását, kik többnyire alig 
voltak túl megyéjök határain, s jobb utakról fogalmok sem lehet, 
annál kevesebbé tudhatják a czélszerübb módot.

így pazaroltatik a szegény adózó nép ereje, melly mindeddig 
még maga viseli az egész terhet, azon utakon, mellyeket slesi—

aiak s más nemzelbeliek ingyen rongálnak. Ebben is kezet fognak 
velem minden igazságos földieim, hogy ha egy neme az adónak 
vagy szabad ajánlatoknak az országgyűlés törvényes utján elvállal
ható, az bizonyosan elsőbbséget érdemel, melly utainknak mütani 
készítését, előállítását és jó karban tartását eszközölné, a mellyben 
a külföld Mack Adám találmánya szerint már gyorsan elöment.

Hozzuk fel például: ha egy megye házi adója 40 ezer pfrtra 
rúg, és annak felét, azaz 20 ezer frlot a nemesség országszerte az 
utak s hidak költségére öt vagy hat esztendőre magára vállalná, és 
ezen összeget a parasztnak a kiszabott napi dijak ára mellett a 
munka arányához képest kiosztaná, ezen összeg, mondom, a háziadó 
pénztárába befolyhatna, és igy csak felét fizetné az adózó; melly 
nagy nyereség mellett mind a nemesek mind a nemtelenek nagyobb 
kényelemmel fuvarozhatnának s vihetnék vásárra terméseiket, legfö- 
lebb a külföldi kis vámot fizetve. Ezen adó áldásteljes volna az or
szágra, s hat évek teltével csodálnók, hogy eddig olly nagylelküek 
nem valánk magunk saját haszna s előmenetele iránt.

Azonban ezen fizetendő uj müvutak készítését nem kellene 
egyedül a megyéknek kezelniök, hanem országos választmánynak, 
nemcsak országgyűlési kiküldött tagokból állónak, de mellyhez minden 
megye kebeléből a legértelmesebbek hozza csatlakoznának. Tudjuk, 
hogy a követ nem érthet mindenhez, főkép ollyan, ki megválaszta
tásában különben nagy mester, s a választmányhoz főkép mérnöki 
egyéneknek kellene járulniok, kik a sok külföldi derék utakat, mi
nők Stájerországban, kivált Lombardvelenczében fenállanak, mintául 
vevén, valahára beléptetnének bennünket Europa nagy közlekedési 
hálójába.

Mi a költségeket illeti, most csak röviden , később talán ter
jedelmesebben szólandok e tárgyról. A vaspályáknak épittetési és 
fentartási költségeit a kőutakéval összehasonlítani is alig lehet; 
mert ha ott egy mérföldre a helyviszonyokhoz képest takarékos 
kezelés mellett a jó karban tartás nélkül a kiállítási költség 280, 
sőt 3 és 4 száz ezerre is rug, s mint Angliában, még sokkal többre is, 
a kőutak egy mföldre, hol az erős anyag igen távol nincs, Vibeking 
Sarain s mások szerint, Würtenbergben és Bajorhonban alig kerül
nek 20 ezer tallérba, Felső-Ausztriában még kevesebbe, hol a 
napszámosok díja 30 kr. a fuvaroké pedig 1 fr. p. Nálunk tehát 
valószínűleg, mivel napszámosunk sokkal olcsóbb, kisebb költség
gel is előállittathatnék. Nem szólok itt az alsó megyékről, hol a 
tartós utakra megkivantató anyag végképen hibázik, hol, mint Né
metalföldön, talán kövig égetett téglákból, nem széles, de biztos 
utak készíttethetnének, vagy pedig az anyag folyókon szállíttathat
nék a partokra, s télen szánokon állomásról állomásra vonathatnék. 
Az elszánt akarat találmányos.

Ha tehát hazánkban a vaspályák biztos sikerről nem kezes
kednének, mellyek úgy is csak nagy tőkék reáforditása által vol
nának készíthetők, országos müvutakra fordítsuk egész erőnket; 
ezeket nem nagy áldozatokkal előteremthetjük, s kiadásaink úgy is 
az élénkebb s könnyű közlekedés, marháink s szekereink épen tar
tása által némikép visszapótoltatnak.

E nézetek tehát arra vezetnek engem, hogy olly országnak, 
minő hazánk, első szükségeire és kellemeire átalában a jó kőutak 
hasznosabbak és előbb létesíthetők mint a vasutak és csatornyák; 
de ha kitelik, mind a három alkottassák, ámbár egy kis megerőte- 
téssel, mert igy hozzá szokunk a munkához, mi a nemzet jóllétének 
első feltétele.

Nem rekeszthetem be ezen értekezést, a nélkül hogy egy 
fájdalmas benyomást ne említsek, melly minden utazót meghat, mi
dőn Pozsonyból Bécsbe utazik s onnan visszatér, midőn a nehány 
év óta szépen épült, Frarkasvölgy felé Ausztriába vezető nagy töl
tésen halad, s látja, mikint a különben jól sikerült műnek nincs 
tárköve s karfája, melly az utazókat a lerohanás nagy veszedelmé
től megóvná, melly szerencsétlenség már több Ízben történt is; a 
panasz azonban elhangzott; holott Ausztria határán belül mindezek 
a legjobb karban léteznek. Az utazónak hazánkba tett első lépése 
már veszedelmes, s ő valóban nem nagy fogalmat nyerhet veszélyek 
ellen biztosító rendünkről, mi pedig minden társaság egyik fő
feladása. Nyitramellék. Aprilisben 1843. U—cs.

Pozs onyban .
Alapító és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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Országgyűlési szónoklat.
Herczeg Prímásnak az első országos ülésben május 18ik 

napján mondott beszéde.
Fens éges  császár i  ki rályi  Föhercz  eg 

or szágunk Nádora!
A kedvet és serénységet, mellyel a méltóságos Főrendek 

Felséges Urunktól Királyunktól kegyelmesen meghivatva, e jelen 
országos gyűlésre összegyűltek, megkettőzteté azon megbecsülhet- 
len szerencsénk, hogy törvényhozói hivatalunkat, cs. k. Fenséged
nek magas elnöklete, bölcs igazgatása alatt, teljesíthetjük.

A mindenkori tapasztalás mutatja, hogy a törvényhozási hi
vataloskodás gyakran elég tövises, gyakran szövevényes nehéz
ségekkel megrakott, a szerint a mint az ellenkező érdekek egymás
sal szembe szállnak. Illy nehézségek a mi pályánkon sem hiány
zanak , s hogy ezeknek legyőzése, kiengyenlítése , a kívánt nemzeti 
jólétnek utat készítsen, sőt azt magasb fokra emelkedni segítse; 
ez üdvös munkában főképen cs. k. Fenségednek hasonlithatlan böl— 
csességű útmutatásától várunk, és reménlünk. Feljogosít erre ben
nünket cs. kir. Fenségednek édes hazánkhoz buzgó szeretete, 
annyi viszontagságok közt, olly számos és szerencsés kimenetelre 
vezérlett országgyűléseken nyilván kitűnő mély belátása, s minden 
viszonyoknak kiterjedt tágos ismerete. Illy dicső, illy hatalmas 
istápra számolhatván, viszontag mi bizodalmunkban habozást, ha
nyatlást ismerni nem fogunk.

Hlyeién elemek közt nincs elzárva az óhajtott örvendetes 
eredményektől reményünk; melly hogy valósodásba menjen, ki
sérje a Mindenható hathatós segedelmével munkáinkat; vegye ó- 
talma alá különösen cs. kir. Fenségedet, hogy a királyi thronnak, 
s ezzel szorosan összefüggő állományunknak erősségére, országunk
nak s minden rendű, osztályú lakosinak folytonos boldogítására, 
sokáig és szerencsésen éljen. ! I !

Herczeg Prímásnak beszéde máj. 20kán 184-3. a kegyel
mes kir. előadások kihirdetése s a Föherczeg Gádornak akkor 
tartott beszéde után.

Fens éges  cs. kir. Föhe r czeg  
or szágunk Nádora!

Magasztos felszólításából cs. kir. Fenségednek bővebben, mint 
más akár honnét megértettük Felséges Urunknak, Koronás Kirá
lyunknak. nemzetünk iránt újabban bebizonyított atyai gondoskodá
sát. Valóban már magok a kegy. kir. feladások ő Felségének a 
nemzeti jólét előmozdítására szentelt igyekezetit olly világosan fel
tüntetik , hogy a legforróbb érzés, a mellyel eltelünk, nem egyéb 
lehet, mint a szívnek mélyéből ömledező hála, viszont ragaszkodás 
és bizodalom. Újra erősödhetik mindnyájunkban a remény, hogy 
cs. kir. Fenségednek mély belátásu bölcs igazgatása alatt, az ország 
Rendéinek szakadatlan bölcs munkálkodása által, ő Felségének a 
közboldogságra ezélzó kegyes feladási óhajtóit módon sikerülni fog
nak. Legyen tehát szabad az országgyűlési tárgyaltatásokhoz mind
nyájunknak jó szerencsét kívánni, és cs. kir. Fenséged iránt ha
tártalan bizodalmunknak , szives hálánknak, mély tiszteletünknek

megújítása mellett, magunkat cs. kir. Fenségednek magas kegyel
mébe továbbra is alázatosan ajánlani.

Herczeg Prímásnak beszéde a k. kir. előadásoknak átvé
telekor. Május 20kán 1843.

Csás zá r i  k i r á l y i  apos t o l i  Fe l s ég ,  
l egkegyel mesebb Urunk!

Az ország Rendei, kik Felségednek legmagasabb jelenlétét 
mindenkor mint boldogítót üdvezlik; repeső örömmel járulnak ma 
Felséged kir. székéhez, hódoló mély tiszteletüket akarattal bemu- 
tatandók.

Fölötte örvendetes volt a nemzetnek tapasztalni, miképen az 
utolsó országgyűlésnek Felséged által lett legkegyelmesb összehívása 
jelszó volt egyszersmind egy boldogabb jövendőt ígérő törvényes 
rendelkezésekre; s hogy a nemzeti jólélnek gyarapítása és nagyobb 
tökélyre vitele Felséged kir. gondjainak főbb tárgyai voltak azóta 
is, e mai fényes ünnepély tanúsítja.

Élőnkbe tűzetik most ez üdvös czélra az irány, mellyet vala
mint egyedül a közjó fölötti legmagasb őrködése s édes hazánkhoz 
vonzó szeretete sugallóit Felségednek atyai szivébe: úgy mi vi
szont Felséged előtt legforróbb hálánknak adóját örömtelve le
tesszük.

Az óhajtott czélra s a kitűzött irányra szükséges módok és 
eszközök fárasztják ezentúl az ország Rendéinek gondjait, de a raely- 
lyek tágulni fognak azon földerítő gondolatra, hogy munkáikat ma
gas kegyelmével ápolni cs. kir. Felséged meg nem szűnik.

Felemelkedve tehát a minden jónak kútfejéhez, Felséged iránt 
határt nem ismerő bizodalommal fogunk az előttünk kinyiló pályán 
haladni, mindenkor és mindenekben kitűnő bizonyságát adandók 
azon mélységes hódoló tiszteletnek, azon gyengéded hálaadásnak, 
mellyre magát a hű magyar nemzet, Felségedhez s dicsőül uralko
dó Felséges házához örökre lekötöttnek érzi. -— Illy érzelmektől 
egészen áthatva, magunkat mindnyájan cs. kir. Felséged legma
gasabb kegyelmébe alázatosan ajánljuk.

Viszon felelet
a Századunk 3 9 - 4 0 - d i k  számábani „F e le le té re .

Hogy gyakran a legjobb szándék, legtisztább akarat félre ma- 
gyaráztatik, sőt többször gvanusittatik is, bizonyságul szolgálhat a 
Századunk 39 — 40dik számaiban megjelent „Felelet“ feliratú czik- 
kely, mellyben nagyon szerénytelenül s igen nemtelen fegyverrel 
támadtatik meg csekély személyünk azért, mivel a jégverés ellen 
kölcsönösen biztositó magyar egyesület alapszabályaiban némelly 
fogyatkozásokat felfödözni, némelly kétesekre pedig felvilágosítást 
kérni elég vakmerők valánk. Távol van azonban tolunk azért A— 
urra neheztelni, sőt inkább épen most érezzük gr. Sz. I. állításának 
igazságát, miszerint gyakran gyanusitni jó is, szükséges is ; mert ime 
csak igy kénvszerittetünk némelly tárgyak bővebb előadására s em
berileg lehető legtisztább kifejtésére. Ha mi az egyesület alapsza
bályaiban föllelt s bizony akárki által is alig tagadható hiányokat 
ki nem tárjuk: a felelő ur magyarázgató czáfolatot bizonyosan soha 
sem irand, és ha ő ezt nem cselekszi, mi is az egyesület czélsze-
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rütlen szerkezetéről s még több alapszabályai tökéletlenségéről 
egészen hallgatandunk; pedig valamint felelő ur czáfolgatása által 
csakugyan nyújtott némi felvilágosítást a kérdéses alapszabályokra 
nézve, úgy mi is reméljük további fejtegetéseink által némi cse
kély anyagot nyújthatni a majd idővel tökéletesebb szerkezetű 
egyesület alakithatására, és az lesz a gyanúsítás gyümölcse ! Mi a 
felelő ur által bonczkés alá vett értekezésünk folytában kétszer is 
mondók : „De talán lesz még alkalmunk erről bővebben szólhatni“ 
s ezáltal csak azt akarók kijelenteni; ha valaki észrevételeinket 
akár roszalólag, akár helyeslőleg figyelmére méltatandja, majd bő
vebben szólandunk; ha pedig üres hangkint enyészendnek el, a 
további szószaporitást szükségtelennek, fölöslegesnek tartandjuk. — 
Ha az alapszabályok eredetileg mind azt magokban foglalják , mikre 
nézve csekély észrevételeink kövezkeztében felelő ur felvilágosítást 
nyújtani szíveskedett: bizony igaz, hogy azokkal még ez esetben 
sem elégedhettünk volna meg, de bizonyos egyszersmind, hogy azok 
ellen észrevételeket írni soha eszünkbe sem jutott volna; de miu
tán sok hiányt látánk bennök, irtunk, s miután bár egykissé nagyon 
későn megczáfoltatunk, a t. szerkesztőség engedelmével irandunk 
még többet is, mihelyt körülményeink megengedendik — ezúttal 
csak a felelő ur némelly alaptalan vádjaira és nehány botlásaira 
szorítván viszonzó válaszunkat.

Ámbár az említettem 39— 40. számú „Feleletben“ a gyanúsí
tásokat kivéve, alig foglaltatik egyéb mint azon hiányoknak, kér
déseknek, homályoknak, mellyeket észrevételeinkben elősorolánk 
— valóságos pótolgatása, szükséges fejtegetése, mellőzhetlen vilá- 
gositgatása; ámbár igy a felelő ur által is (ettlegesen el van ismerve, 
hogy a szabályokban csakugyan vannak hézagok, mellyeknek ott 
létezniük nem kellene, vannak állítások, mellyeket bővebben meg
fejteni, felvilágositni mulhatlan szükség volt volna: a felelő ur még 
is azon váddal lép fel ellenünk, hogy a már máshol fenálló hasonló 
egyesületek alapszabályaiból merítettük észrevételeinket, mert — 
állítólag —  csak az foglaltatik bennök, mit azokból a magyar egye
sület módositni, vagy mint feleslegest végkép elhagyni jónak talált; 
hogy ez intézetet csak azért becsmérelök, mivel nem külföldi, hogy 
annak már bölcsejében végromlást jósolánk, mintha a képzelt hiá
nyok kijavithatlanok volnának, hogy az alapszabályok több §-ait, 
mellyek észrevételeinkre kész czáfolalul szolgálhattak volna, vagy 
készakarva vagy figyelmetlenségből egészen kikerülők, hogy a 
közhasznúnak ismert intézet iránt részvéllenséget előidézni, azt el
ső zsengéjében elfojtani igyekezünk , s igy csak rósz, tisztátalan 
szándékot árulánk el, a helyett hogy az egyesületi kormányt taná
csunkkal, ha mi jót adni képesek valánk, segítettük volna stb.

Uram, mindezekre csak ez a válaszunk: 1) Nem tagadjuk, 
hogy illy alapszabályokat életünkben már többször is olvashattunk, 
de bizonyossá leszünk mindenkit, mikép azoknak soha, a kérdéses 
észrevételeink írásakor pedig legkevesbbé vettük hasznukat, és va
lamint tökéletesen hisszük, hogy a felelő ur magyarázható czá- 
folatát nem Kant philosophiájából kölcsönözte, hanem az egyedül 
észrevételeink és az alapszabályok összehasonlítása fölötti gondol
kodásának természetes szüleménye, úgy ő is észrevételeinkről hi
heti, hogy azok egyedül a szabályok fölölti elmélkedésünknek igen 
természetes eredményei , mellyek minden épeszű ember agyában 
önkint s természetszerűleg megszünlemlenek, mihelyt azokat figye
lemmel olvassa s fölötlök gondolkodik, elmélkedik; s épen mivel 
illy természetesek, nagyobbrészt egyszersmind megczáfolhatlanok 
is, mikép ezt a czáfolgató ur is tellleg bebizonyította, mert egykét 
felvilágosítást, mit czáfolásnak nem nevezhetni, kivéve, az egészből 
alig czáfolt meg valamit. 2) A felelő ur, úgy látszik, minket valami 
külföldi intézet ügynökének tart, vagy legalább béresének hisz, 
miután ismételve azzal vádol, hogy az intézetet csak azért becs
méreljük, mivel nem külföldi. Uram, itt szörnyen csalatkozik ; mert

valamint a chinai császárral semmi összeköttetésben nem vagyunk, 
érintkezésben nem élünk, úgy nem vagyunk, nem élünk akármi 
külföldi intézettel is. Mi sem külföldi sem honi illynemü intéze
teknek ellenei nem vagyunk, hanem vagyunk hű baráti, meleg keblű 
pártolói, mert hasznosságukat, szükségességüket, belátjuk, tud
juk , érezzük ; hanem igenis ellenei vagyunk hibás szerkezetük- s 
alapszabályaiknak, mellyekre épitvék, legyenek aztán azok kül— 
vagy belföldiek, mert többnyire az intézet czéljával ellenkeznek. 
Mennyire vagyunk ellenei az illy szerkezetű külföldi intézeteknek, 
egy kis nyomára akadhat felelő u r , ha múlt évi Századunkban 
„Falusi beszélgetések“ czim alatt megjelent egyik — már most 
nem tudjuk mellyik — darabunkat megolvasni sziveskedendik. Mi 
már ekkor, midőn a magyar egyesületről még szó nem vala, tüze
sen emelénk szót ellenök, és pedig egészen azon szellemben, melly- 
ben nem rég a magyar egyesület minden honi lapokban nyilatko
zott ; de úgy látszik, akkor még lelkesebb honfiaink is e külföldi 
intézetek iránt olly veneratioval viseltettek, hogy közbotrányt vé- 
lének előidézni, ha ellenök nyilatkoznak, s ezokból — hisszük leg
alább mi — olvadt terjedelmes nyilatkozatunk nehány nyomoru so
rokra le. Mi tehát az illy hibás külföldi intézeteknek előbb va
lánk ellenei, mint felelő ur, különösen pedig akkor kezdők gyűlöl
ni azokat, mikor boldogító kezeiket hazánk fölé is kinyújtani 
szíveskedtek. 3) Igenis, már bölcsejében végromlást jósolánk az 
intézetnek, mert tapasztalásból tudjuk, mílly nagy iránta a kö
zönség részvéllensége, mindenki azt mondván : „talán bolond va
gyok, hogy illy alapszabályok mellett biztosítsam valamimet!“ Ha 
pedig a hiányok csak képzeltek, vagyis, ha azok csak az én „szűk 
fogalmaimban“ hiányok, mikint a felelő urnák mondani tetszett: 
akkor csak szerencsét kívánhatunk az egyesületnek, mert hiszen 
a képzelt hiányok nem is hiányok , s kijavításukra szükség nincsen. 
4) Igen is, a szabályoknak-több §-ait nem figyelmetlenségből, 
hanem készakarva kerültük k i , mert egy kettőre csak kevés ész
revételt tehettünk volna; másokra pedig csak a fönebb megjegy- 
zett föltétünk teljesülte esetében kívántunk nyilatkozni, nem sze
retvén ollyasmiröl irkálni, mire csak egy lélek sem figyel. Különben 
a felelő ur is több állításainkat egészen mellőzé, s miután ő a már 
most megczáfollaknak vélt észrevételeinkre igen hihetőleg többé s 
bővebben felelni nem szándékozik: van okunk hinni, hogy mi is 
mondánk ollyasokat, miket megczáfolni véleménye szerint sem le
het. 5) Ha az intézetnek olly alapszabályai volnának, hogy mellet
tük közönségessé válhatván, idővel üdvös hatást gyakorolhatna és 
a közönségtől is illyennek ismertetnék : akkor ellene észrevétele
ket okosan nem is tehetünk, és ha mégis tettünk volna, bizony 
leggonoszabb szándék- s akaratot árultunk volna e l ; de miután az 
intézet alapszabályai olly tökéletlenek, miszerint az intézet iránti 
részvétlenség épen miattok általános : bizony csak rósz szándék 
vádolhat bennünket tisztátalan szándékról akkor, midőn hiányokat 
tárunk föl, mellyekből az intézetnek mulhatlanul kitisztulnia kell, 
ha közönséges lenni és szerte üdvöt árasztani akar. 6} A magyar 
egyesület alapszabályai legelőször is olly lapban jelenlek meg, 
mellyben máskép nyilatkozni, mint annak szerkesztője parancsolja, 
nem szabad, s igy abban barátságos értesülésről szó sem lehet; — 
továbbá: olly mester által készíttettek azok, ki nemcsak mástól ta
nácsot elfogadni nem, de inkább maga az egész világot jó tanáccsal 
— ha az egeknek úgy tetszik — ellátni hajlandó; tehát bármi eu
rópai hírre szert lett bölcs szándékolt volna is tanáccsal szolgálni, 
csak megvelletelt, mi pedig annyival is inkább csak nevetség tár
gyának tettük volna ki magunkat, mivel még zugprokáloroknál is 
sokkal gyöngébbeknek érezzük magunkat. De nem is tanácsadásról 
(csúnya annak tanácsot osztogatni, kilül tanácsot nem kérnek) ha
nem csak arról lehet itt szó : valljon nem lett volna-e jobb, ha azon 
lelkes egyének, kik az egyesület létrehozását magokban ellökélék, 
összebeszélnek s hírlapok utján szándékukat tudatva, a közönséget 
fölszólítják, hogy minél többen a tárgyról elmélkedjenek, legczél- 
szerübb alapszabályokról gondoskodjanak, s azokat közzé téve, az 
említett egyéneknek alkalmat nyújtsanak, azokból minél tökélete
sebb egészt összeállíthatni, mint igy sultonban mindent elvégezni s 
a késszel megvállozhallanul föllépni ? Ez nem tanácsadás, hanem 
csak a lehető jobbnak eszközölhetése végett több véleményekről! 
értesülés lett volna. Most, miután az egyesület alakult, a nélkül 
hogy előre csak gyaníthattuk volna; miután alakultnak hirdeté magát, 
szinte a nélkül hogy előre csak gyaníthattuk volna; miután sem az
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alaprajzban sem a szabályokban arról említés nincsen, hogy az egye
sület azokat most előlegesen csak azért bocsátotta ki, hogy a közön
ségnek fölöttöki helyeslő vagy roszaló véleményét megtudhassa s 
aztán utóbb annak nézetei szerint azokat módosíthassa: bizony 
semmi kétség nem foroghat fen, hogy senki tanácsát el nem fo
gadta, senki, legkevesbbé pedig a mi véleményünk kedvéért alap
szabályait meg nem változtatta volna.

Nem tudjuk, a felelő ur részt vevő tagja-e a társulatnak, de 
miután még hibás alapszabályainak is olly meleg keblű védője, 
hisszük, hogy az, s igy föltehetjük, hogy a társaság szellemébe be
avatva lennie kell: de ekkor ismét nem foghatjuk meg, hogyan 
élhet ellenünk azon védvekkel, mellyekkel társai legközelebb a 
majlandi egyesületet korholók? Ugyanis, azt állítja felelő ur, hogy 
a dijak lejebbszállitásának, vagy felebbrugtatásának szükségét 
többek közt az is teszi, mivel némelly vidékeket gyakrabban ver 
el ajég; és ezt társai az épen említett külföldi egyesületben gú
nyolják. Tudjuk, hogy a dij változtatását a magyar egyesület ré
széről általánosan minden tagokról a majlandinál pedig csak a na
gyobb veszedelemnek kitelt vidékek tagjairól kell érteni; de bár a 
majlandi praxis sem helyeselhető, mégis az igazsághoz sokkal köze
lebb áll, mint a magyaré, mert az csakugyan örömestebb fizethet 
nagyobb dijt, kit ajég ötször szokott addig elverni, mig a másikat 
tán egyszer sem. Azt sein foghatjuk meg továbbá: hogyan állíthatja 
felelő ur, hogy azok csak ábrándok, miket mi a tartaléktőke mil
lióiról mondánk, holott erről világos alapszabálya van az egyesü
letnek, még más, általunk említettekről szó sincsen; pedig ha illy, 
talán soha teljesülésbe nem menendő ábrándokról az egyesület meg
emlékezni jónak találta, bizony a mindennap előfordulhatókról sem 
kellett volna megfeledkeznie—lehet peccatum est ex parte per ex- 
cessum, ex parte per defectum. Tudjuk már most, mit előbb csak 
gyaníthattunk, hogy a társaság a másod-sőt hermadszori jégverés 
által okozott károkat is megtéríti; de a másodszori becsű szükségé
ről azon esetben, ha az első jég félig, a második pedig egészen 
tönkre tette biztosított jószágunkat, még most sem győződhetünk 
meg, mert ha az első fele például 200 ft tett, bizonyos, hogy a 
másik félnek is annyit kell tennie, s igy nem becsűre, hanem csak 
arróli meggyőződésre van szükség, valljon a másik fél is , csak
ugyan egészen tönkre tétetett-e? mit egyszerű rátekintéssél is 
megtudhatni. — Tudjuk már most, mit előbb csak gyanítottunk, 
hogy kisebb összegeket is, igy mindazt biztosíthatni, miben a jég 
nagyobb kárt okozhat, mint mennyire a becsű költségei rúghatnak; 
de nem tudjuk még most is, miért nem tekintethetik 24 ft illy 
összegnek, holott a becsű ennyire tán csak nem rúghat; nem tud
juk : valljon a nagyobb kárvallottaknak is betudandó lesz-e a be- 
csüköltség káratlanilási illetékükbe ? miután mondatik, hogy az egye
sület csak azért rendelkezett igy, nehogy olly csekély kárak jelen
tessenek be, mellyeket a becsüköltség fölülmúlhatna. A 4-dik 
pontra igen sokat kellene válaszolnunk, azért arról majd máskor 
nyilatkozandunk. Tudjuk már most, hogy a társaság szükség ese
tében több becsüst is kiállitand, hogy a becsüsnek napdija eleve 
meglesz határozva; de nem tudjuk még most is, és pedig csak 
megközelítőleg sem, mekkora lesz ez a napdij ? És ha ez a társa
ság belső oeconomiajához tartozik : valljon nem szabad-e a részvé
nyes tagoknak a társaság belső oeconomiáját ismerni ? És ha illy 
dolgok nem alapszabályokba valók, valljon, az alapszabályoknak 
nem kellene-e legalább kijelenteniük, ezekről hol? és ki nyujtand 
fölvilágositást? Tudjuk már most, hogy a postadij hányszor és mi
től lesz fizetendő ; de azt még most sem tudjuk : egyarányos vagy 
csak aránylagos lesz-e ez a dij? Azt tudtuk, hogy a kárallanitási 
illetékek nem postán küldetnek meg a kárvallottaknak, hanem azon 
ügynököknél lesznek fölveendők, hol a tagok biztosítási dijaikat le
fizették ; de gondoljuk, hogy a pénzek az ügynökökhez csakugyan 
postán küldetendnek vissza, és ez már csakugyan harmadik posta
dij lesz. Nem hisszük végre még most sem, hogy alispáni bíró
ságra szükség legyen; azt pedig teljességgel nem hihetjük, hogy 
akkor akármiféle bíráskodásnak helye legyen, mikor a társaság 
nyomára akadt annak, hogy a biztosító és becsüs colludállak s ott 
kárt vallottak be, hol kár teljességgel nem történt; mert ezt csak 
megtudni, de fölötte bíráskodni nem szükség; ha pedig kár történt 
és nagyobbra mondatott be, mint valóban volt: akkor, ha kituda
tott, ismét csak uj böcsüre és nem bíráskodásra van szükség. Ha 
házunkat tűz ellen biztosítanék, és a becsüssel egyetértőleg azt

állitnók, hogy házunk elégeft, holott az egész épségében állna : vall
jon szükséges volna-e itt a bíróság, ha fizetést követelnénk?!

Mi tehát ismételve s újólag mondjuk , hogy illy intézeteknél a 
lelkiismeretes böcsükön kívül semmi bíróság sem szükséges; sőt 
bizton állítjuk, hogy az az intézteknek csak véghetlenül árthat, 
ha törvénykezhetést s perlekedhetést csatolunk hozzájok, mert ettől 
minden jobb érzésű ember csak retteg, sőt nem is él vele, miután 
csak veszthet általuk, de nem nyerhet ; de igenis, szükségesnek s 
pedig mulhatlanul szükségesnek tartjuk; hogy a szabályok minden 
lehetséges és emberileg kigondolható eseteket magokban foglaljanak, 
mind a két fél ezekhez szorosan ragaszkodjék, mind a két fél azok 
betüszerinti értelmével megelégedni tartozzék, és ezeken túl sem a 
károsultaknak valamit követelniük, sem a káratlanitást nyújtóknak 
azok ellenében valamit megtagadniok szabad ne legyen; legyen a 
szabályokban világosan kitéve, hogy az ott nem foglalt, de azért 
talán mégis bekövetkezhető károsGdási esetek tekintetbe nem vé
tetnek, s igy az alispáni bíráskodás szüksége annyival inkább 
megszünend, mivel már előre mindenki ludandja, hogy olly ese
tekben, mellyek az alapszabályokban érintve nincsenek, káratlani
tást nem követelhet. Uram! legjobb kivált illy dolgokban mindent 
tisztán s világosan tudni, és soha sem kell felelő ur látszólagos kí
vánsága szerint csupa kiokoskodhatás- vagy kikövetkeztethetéssel 
megelégedni, mert egyikünk igy, a másik pedig máskép oko&kod- 
hatik s következtethet.—-A többi pontokról, majd későbbi érteke
zésünk szövedékében emlékezendünk.

Végül kimondjuk, hogy mi e nyilatkozatunk által nem is a 
felelő ur czáfolatát megczáfolni, hanem ismételve csak azt akartuk 
némileg kiemelni, hogy az alapszabályok hiányosak s czélszerüt- 
lenek; sőt szívesen elismerjük, mikép észrevételeinkre akárki más 
is csak épen igy, és nem máskép felelhetett volna; mert hiszen 
magunknak i s , midőn észrevételeinket irtuk, épen illy magyaráz- 
gathatás lebegett szemeink előtt. A czafolás ügyes, de még az ügyes 
czáíolás sem tehet rósz alapszabályokat jókká! K—u J.

Nevelési hangok.
Az általam ez úttal tárgyalandó „nevelési szent ügy“ igen 

számos tárgy-avafotlsággal díszlő, honunk egére mindenkép iidvet 
árasztandó, kitűnő honfiak figyelmét a legméltányosb igény követ
keztében megnyeré; valóban néhány év óta többször sok jót s he
lyest olvashatónk, mellyekkel sokban hézagos nevelésünk javíttatni 
s kiegészíttetni kéretik, sürgettetik. Édes honunk lelkes képvi
selői országgyülésileg ez érdemben intézkedni szent tisztüknél fog
va serénykedtek, hódolólag megkérve Ő Felségét imádva szeretett 
Királyunkat, tanilóintézeteink egyedüli legfőbb őrjét, hogy a tudo
mányoknak könnyebb — s vélemény szerint — eredményűusabb 
közölhetése és tanulása végett a latánnak kellő diszbeni maradtá
val, iskoláinkban mindennemű tanulmányoknak nemzeti nyelvünkön 
teendő előadatása iránt intézkedni atyailag méltóztalnék. — Boldog 
hon! szerencsés ügy! melly jó Királyunk sikertszülendö kegyes 
határzatát legott megnyeré. A tapasztaláson alapult eme sz. elv 
szerint: „halkan menj s tovább érsz“ már is megtétetett az első 
lépés. Ugyanis a nm. m. kir. Helytartótanács által kipuhatoltatott 
tanitóintézeteink felügyelőitől a magyar nyelv mibenléte s ez iránti 
képesség; minek következtében amaz édes reményben nem lehet 
nem lennünk, miszerint Ő Felsége tán a már megkezdett ország- 
gyűlés folyama, alatt vagy utána rövid időn alázattal hódoló hű ma
gyarjainak szellemi s anyagi jólétök növekedhetése végett az átal- 
ányos kérést méltányolva, egy uj magyar rendszernek, életbe léphe- 
tése korszakát s módját bölcs nézeténél fogva kegyeskedendik el
intézni. — Nem lehet örömünket kellőleg kifejezni megyéinknek a 
nevelési s haladási ügy körüli átalános lelkesedése s ébredése 
felől; mit eléggé tanúsít eme körülmény: mikint országos köve
teik által a nevelési ügynek nagyobbadán tárgy altatását minde
nek előtt s kitünőleg kérik s óhajtják eszközöltetni. Valóban ezen 
közhaladási szellemnek értése s olvasása édes örömmel tölt el min
den honfikebelt, sőt mit mondok: a legközönyösb külföldinek ma
gasztos érzelmekre kell gyuladnia hallására annak, feögv az uralko
dó Fővel a nemzetet képviselő rendek összevetett váltakkal vágy
nak a fénytüző palotákban kényelmet élvező miveltebb résztől 
egész az utolsó viskóban görnyedező, majdnem, mindenben elmara
dott sokaságra a nevelés, a mivelődés édes gyümölcsét árasztani;
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liogy igy az értetlenség- s századok edzette renyheségből s bab
félétekből kitisztulva, kitkit sorsa és állapotához mért osendes, 
elégült, munkás polgárokká s erényteljes, egységet szomjuzó, sze- 
lidkeblü keresztényekké nevelvén, az áldott béke és egymás iránti 
bizalom — melly sokakban száműzött — egészen létre jövend- 
ve , künn s benn barátilag egymást fogadván, Isten, király, haza 
s igy mindenki iránti kötelességinket híven teljesíthessük, megad
ván kinekkinek a magáét a mivel tartozunk, kinek tisztelettel tisz
teletet, kinek adóval adót s tb .! Majd el is térek kitűzött czélomtól. 
Az eddigi népnevelést elégtelennek valljuk s ismerjük nemde? 
Bizzunk Ő Felségének kegyes atyáskodásába és hő keblű országos 
képviselőink s nagyaink szilárd jellemében s nagylelkűségében; 
erősen hiszem, miszerint a baj orvosoltatni fog. — De ne gondol
juk, hogy tanulás és munka nélkül miveitek s átalában jólétüek le
hetünk. Tudomány s jólét mindenkor munka és izzadság által jöven- 
denek; s pedig minél átalányosb fog lenni a tudományosság, ez az 
általa boldogulni vágyóknak annál kitünőbb szorgalmát igénylendi. 
Mire nézve bátor vagyok a t. ez. olvasó közönség előtt nyíltan ki
mondani : hogy belőlünk értelmes, munkás, békés polgár, jó hazafi, 
erényes keresztény sohasem leendhet, ha a nevelést egyedül az ed
digi szóértelemben vett népnevelőkre — tanítókra — praecepto- 
rokra szoritandjuk. Elvileg ezt ugyan sokan nem teszik, de gyakor
latilag igen! mit eléggé kimutatnak, mihelyt részrehajló szájukat 
mozdítják; kik sejtvén társuk szemében a szálkát, azt legott rémü- 
letes gerendává növesztik, s illy kor ennek papját, amannak taní
tóját nem csak okozni, de a nyilványos rágalom tárgyául kitűzni 
nem átalják. Ha valamelly helységben kitünőbb a folyárság, tisz
tátalan élet, vagy gyakoribb az orzás , a nagyszámú értetlenek rög
tön a lelkész taglalgatásába merülnek. Ha az iskola poraiból alig ki
tisztult uracs a valódi miveltség helyett tudományát egyedül a test
nek rendkívüli hajlongásiban s bókulatban erőködik kifitílni, ha 
megvetve mindazt, a mi csak szent, a mi vallási, s értetlensége ko
holta kábult eszmékkel igyekszik a nem rendszeresen tanult, de jó 
itéletü, egyenes lelkű, szilárd jellemű polgárt mételyesitni, ezek lát
tára a tanítók kerülnek szőnyegre! Kábaság, hogy ne mondjam 
őrültség az illy tény!! Szerencsétlen bírálók t i ! mikor szünendetek 
az érdeklelt hivatalnokokat lelkészeink és tanítóinkat alaptalan va
daitokkal terhelni?! Valamint balgaság lenne, ha valaki X. grófot 
— kinek elve „Ne bántsd a másét“ , ki rendtartás és igazság sze- 
retetéről ismeretes, ki az okszerű tapasztalás irányából eredve kül 
országokot bejár, ma holnap honának javára élendő —  épen az ok
ból szidalmazná, mivel az ő távolléte alatt béresi a szomszéd ura
ság ritka gyümölcsit, legzamatosb érett gerezdit eloroznák, gyenge 
fácskáit végkép haszonvehetlenítnék, holott számos tisztviselői a töb
bek közt az illy rendetlen visszaélések elhárítása és megszüntetésére 
rendelvék. Ügy szinte elmefogyatkozás nélkül nem vádolhatják a 
fentebbiek és sok más esetbeliek lelkészeinket s az úgynevezett 
népnevelőket. Lelkészeink átalában csekély örömmel fáradoznak 
az ur szőlejében, holott híveik az úgynevezett álfelvilágosultak 
tömegétől kölcsönözve példájokat -—- tisztelettel megkíméljük a ki
veendőket —  Istenre s vallásra napról napra kevesbet adnak. 
,,Dixit insipiens in corde suo, non est Deus“ s ez az ok : mellynél 
fogva mindinkább eltávolodunk még az egyéni hitel lététől is. Ré
szemről a vallástalan embert legszörnyetegebb s veszedelmesb lény
nek tartom a polgári társulatban. Száműzött az igazság a vallásta
lan bírónál, kitől ments meg uram minket! — Nyilvános tanítóink 
szinte leggyérebben részesülhetnek az ő nevelésük édes gyümöl
csében ; lelkészeink szakadatlanul a jelen s jövő létünket tárgyazó 
szent igazságokat sürgetve tanítják; ezzel rokonértelmüleg történik 
tanodáinkban, hol az elmekepző tanulmányokkal Isten s mindenki 
iránti kötelességink teljesítésére serkentő s lelket díszítő üdvszerü 
leczkék adatnak elő; s ime hol állunk mégis, az önzéstelen értel
mes olvasó tudja. Én egyedül az okozat leglényegesb okát említen- 
dem meg. Szomorú tapasztalás sajtolta nyilatkozatommal kitsem 
akarok sérteni; s úgy hiszem, felmentend mindenki a vétség ter
he alól: ha a számos erénytelenségek forrásául s igy a szellemi jó
lét közvetlen akadékaul a kárhozatos példák özönét állítom, mely- 
lyek a legszorosb rokoni viszonyoknál fogva közvetve egyszers

mind férgei anyagi jólétünknek, vagy nyíltabban szólva, nemzői 
roszlétünknek.

Szerintem a nevelés azon tanoda, mellybe mindenki rang, nem- 
és személy-különbség nélkül emberi rendeltésénél fogva belépni 
tartozik, melly tevőleges járda egész a sírig tartand. Úgy vagyon: 
a nevelési ügyben résztvenni mindenkinek polgári állomásához 
mérve szent kötelessége, mellynek egyedül a halál vethet véget. 
Kezdjék csak a szülék lettleg leggyengébb gyermekeikkel az eré
nyes nevelést: bizonnyal nem hangzandanak el a népnevelők intő, 
kérő s oktató szózati. De minthogy ez vagy amaz okból a termé
szeti szülék nem mindenkor vihetik a első nevelés szerepét, igye
kezni kell illykor a legerényesb dajkákat, bármi nevezetüeket, az 
elemi nevelés czélszerü közlönyil bármi áldozattal megszerezni; s 
annakutána ne rázzák le önmagokról a nevelés szent kötelességét; 
mert az átalánosan népnevelőknek ismért, minden felekezetbeli lel
ki őreinken kívül, ha bár nem elméleti, de tényleges nevelőnek kell 
lenni minden osztály s társulatbeli tisztviselőnek; — et omnes se- 
niores populi, — mindazok, kiknek Isten és szerencse többet jut
tatott, szorosb értelemben számíthatók a nevelők tisztes köréhez. 
0  vajha mindezek éreznék hivattatásukat s ne utalnának minden te
endőt másra, úgy hiszem előbb állnánk a nevelés ügyében, s leg
szorosb értelembeni népnevelőink sikeresben fáradoznának a neve
lés rögös pályáján ; ritkíthatnék mindinkáhb a dudvát s honunkra 
egy egészen uj eget deritendhetnénk. — No de eme mondakint, 
„sok szó, kevés igazság,“ tartanom lehet, miszerint őszinteségemért 
nem ügypártolókra, sőt legszámasb ellenfelekre bukandom; ideg
zetem pedig azokéból való , kik egy jó barátot többre becsülnek, 
mint ezer ellenséget; mirenézve a tárgy részletesb leírásától ez 
úttal visszatartom magamat. —  De záradékul helyén látom ama 
többektől megpendített s vitatott eszmét feléleszteni; miszerint az 
anyagi jólétnek hiánya szellemi roszlétünknek, tudatlanságunknak 
egyik főbb oka. Szükséges, és pedig conditio sine qua non, átalában 
minden felekezetbeli hontársinkra a czélirányos nemzetgazdasági in
tézkedéseket megtenni. Ezt e jelen században — ha szóból szabad 
következtetni — érlelni törekvő elég hőkeblű honfiaink léteznek; 
kik kivetkezve az undok önzés lepléből a nemzet dicsőségére fák— 
lakint világítva, ültetvén s ápolván bár mi áldozattal a legczelsze- 
rübbeket, a haza boldogságára élni nem késendenek. Sőt tán el 
lehet mondani, mikint az országos gazdasági s több hason törekvé
sű fiókegyletink keletkeztével nagy részben a legóriásibb épület 
alapja már le is tétetett. De ezeknek üdvszerü működhetése végeit 
kitartó szilárdság kívántatik; a még gyengék ápolása támogatása 
nélkülözhetlen. Elkerülhellenül szükséges igenis a szellemi haladás 
kiküzdhetése előtt a legalantibb osztályig a lehetséges anyagi jólét 
eszközlésére törekedni; mert minden osztálybeli intézeteink a nem
zet boldogítására csak ezután hatandnak; különben ezután is sike— 
rétién fog lenni a nemes megyék- s bármi más hatóságoknak ha- 
tárzata, büntetésseli fenyegetőzése olly szülőkre, kik gyermekeiket 
téli szakban nem tanodáztafják. Nem teendik azt, mert csizma s 
más külső öltöny s könyv szerzése hiányában nem is tehetik. Vég
ső szegénységbeliek mindig voltak, egészen meg sem is szünen- 
denek lenni; a sors mint eddig, úgy ezután is üzendi játékát. 
Igyekezzünk a nyomorultak s tán csupán azért tudatlanok számát 
legalább gyérílni. — T. ez. felvilágosult lelkes honfiak! szeretet s 
jótékony szívvel teljes hölgyeink! Elszegényült szülék gyermekei- s 
javatlan árvákra nézve tőletek igényel nemzetünk jóléte, üdve ál
dozatot; mert a mint a napi renden levő vészes leczkéből kivehet
ni, a nagy számú műveletlen résztől egyedül remélni lehet, hogy 
legfe'.ebb csak idővel nyujtandja kisszerű áldozatát a haza oltárá
ra; de előbb nevelni, s egyhangúlag kell nevelni!! mert különben 
nem a jót árasztani ezélzó egyéneknek, hanem magának a legszen
tebb ügynek, nemzeti jólétünk s haladásunknak fogna megásatni a 
legborzasztóbb gyászverem. — Alapítványokat tenni szükséges, és 
ezek kezeléséhez szennyetlen kezek mulhatlanok, majd ezek után 
lelki vezéreink buzgó oktatásai, népnevelőink fáradhatlan törek
vései, földesurak s minden szakbeli tisztviselők serkentő példái, 
csak ekkor fogják bekövetkeztetni ama magasztos sikert, mellynek 
hiányát érzi az egész nemzet. Simon Vincze.

P o z s o n y b a n .

Alapító és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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Eszitiélkedések
a p o l g á r i  R e n d  f ö l ö t t .

I.
Mit az ember igaznak hisz, mondja 
ki bátran...............Huron. —

Tagadhatlan, hogy a közczélt mindannyiszor feledők, vala
hányszor egyült erőre lévén szükség, a kenyértörésnél pártokra 
tolongó szakazatokhoz simulánk; tagadhatlan, hogy az édes közanya 
érdekét mindannyiszor elvetők, a hányszor maszlagos szemlélgeté- 
sinket vagy rokon viszonyainkat figyelve, nem közüdv, nem köz- 
virágoztatás vala czélunk, hanem „enyém“ vagy hogy adj, a „tied“ 
fölötti működés. „Épilni szép, de rontani fölséges“, mondá egykor 
Voltaire; és valljon, nem fogamzott-e ezen nézet nálunk is sokak 
keblében, vagy nem kisértjük-e meg ez elvet mindannyiszor, va
lahányszor családi vagy egyéb viszonyos körünkbe mélyedve, csak 
akkor ébredünk közmunkálatra, midőn nógatva, vagy rivalgó 
veszélytől sújtva, görcsös markainkat többé el nem zárhatjuk? 
Boldogtalan, de legkivált mostoha a honfi, ha miután magát boldog, 
nyugodt szerencsefinak képzelhető , hazája közérdekét szerencseál
maiban elfeledő! Bizonyos, hogy akkor élvezhető csak közüdv, 
midőn mindenki egy czélban működik, akkor remélhető csak köz
virágzás, ha minden, ki e virányos hazai kertben gondnoknak té
tetett, 'az ápolandó csemetéken, mint szentes apa magzatin, őrkö
dik ; boldogok t i , kik illy magasztos hivatásban égi s honi érdemek 
nyomain fáradozhattok, de csak úgy boldogok, ha a viruló nö
vényt szabályos irányon kalauzoljátok, mert csak ekkor fölséges 
épitéstek.

E szó „fölséges“ egy uj eszmét teremte előmbe, melly puszta 
viszhatás arra, miben lévelgve többen, ferde utakon kalandoz
nak; t. i. számtalan kebel dobog e honban, melly, mit egykor föl- 
lengősnek éreze, fölségesnek hirdetni egyérdeműnek talált; pedig 
vajmi elütő hatás van a szív érzete s az ész értelme között! Már 
Mirabeau fölkiálla: „Az Isten szerelméért, az elvek főilengését ne 
tartsátok elvek fölségének! mert valóban hasonlók leendetek az 
egyszerű dadához, ki a szónoklat fölségét szinte a szavak fűszerében 
találta.“ És ha tán political életkörünkre szorítkozunk is, nem mu- 
tathatnók-e ujjal az egyéneket, kik fölemelt fővel szemlélik a kört, 
mellybe piperehalmozta föllengős szózataikat ledörgék, mintha a né
hány keresett szóvirág hatását a józan eszmélkedőkben nem tévesz
tette volna, vagy mit mi mesterileg egybeférczelénk, egy mellékes, 
tán lengének vélt ellenszellőos helyes irányával szét nem málasztná. 
Nekünk Hlyekhez szitnunk nem szabad; nekünk közanyánk a hon; 
ennek üdve legyen fölségünk; s igy ha őket részünkre meg nem is 
nyerhetnők: „lascia dire a chi voule, fa pur bene di buon cuore,*} 
milly ellenhatásokra ha végre sem ébrednének, utóbb is csak az 
marad rajtok: „chi fá quello, ehe non deve, gli interviene quello, 
ehe non crede. **)

Eljátszák sokan szerepüket, de vajmi fölcserélve, vajmi sújtó— 
lag hallaták azt. Hivott hívatlan határt, törvényt szab ; avatott ava

*) Hadd szóljon ki mit akar, te tégy becsületesen.
**) Ki azt teszi, mit tennie nem kellene, ollyasra bukkan, mit nem hitt

volna.

tatlan átalakulási eszméket kohol, hogy, mint mondani szeretik, súr
lódás a legjobbat kitüntesse. Mind megállna ez, ha az akarat össze
ható, a czél egy volna; de vajmi messze ágaznak a cselekvő erő 
hatási! vajmi elütnek egymástól az akarat irányai! Egyik reszelőt 
foga, s ez jól tön; mert szellemhez simulni s vele növekedni kell, 
következőleg működési irányunkat is hozzá kell simítani; másik 
fejszét ragada s eljátszá a kényszerepet, ébredendő csak majd, ha a 
sok fölizgatott kedély vésszel zug fölébe is; mert ez ellenkező irányt 
vön, s önelmeszüleményivel képzelé a hont boldogítani, midőn csak 
sírkövét faricsgálja s bokros szavaiban csak fényes homlokiratát 
fitogtatja. — Sok kört kiporza már és sokat megzaklatand e csa- 
pongás, melly a polgári rend fölött is örömmel keresztet emelne, 
ha e tény mindenhatónak vélt hatáskörén túl nem lebegne.

Ki a gyárok, kézművek, mesterség, kereskedés és fejlődésünk 
egyéb tagadhatlan kellékeit józan elmével átfutá, ki mindezek hasz
nát illőleg fölfogá, ki mindez okozta gyümölcs cseréit helyesen meg
gondoló, méltányló tisztelet nélkül a harmadiknak nevezett rendre 
nem gondolhat. Igaz ugyan, hogy mindenben, úgy e tárgynál is, 
könnyű hiányokra bukkanni; például: idegen elem, nyelv, elütő 
szokásokkal él, néha részvétlen, hideg, stb ef. mikből ugyanannyi 
egyenetlenség magvai csíráznak, de ugyanannyi figyelmet kérő 
eszmék is fejledcznek; ha e rendnek morális hatását, kereskedői 
működését, tudományos foglalkozását, szóval az egész honra szivárgó 
virágoztatását, mivelését s egyéb tagadhatlan hasznú befolyását 
tekintjük; ha pedig az élőbbeket vizsgáljuk, őszintén magunkba 
vonulva, igen könnyen „mea culpa“ra fakadhatunk; mert ha czélt 
érni, szakadást kerülni s a tarka elemek vegyületéből egy nemzetet 
képezni akarunk, a felekezetességet, pártokat irtsuk ki és szolgál
tassunk alkalmat a közakaratra, mellynek gyümölcse nemzeti jóllét, 
nemzeti kép lehessen. Ámde nálunk ezt megfordítva sürgetjük. 
Már Montesquieu elismeré, „hogy a harmadik rend forrása a nép- 
mivelődésnek s iotápja a monarchiának“, és mindezen állítás daczá
ra nálunk a méltányos elismerés még küszöbünket sem üdvözlé.

E rendet a cselekvő kör sánczaiból kizárva látjuk, a kereske
dést nem ápoljuk, működését, értelmiségét nem figyeljük, s miután 
a jelentőség ezeken alapulván, mindezt nem vesszük illően fonto
lóra, az egyébkint is — legalább körükben — egyült erőket nem 
hogy összesitnők, nem hogy a nemzeti elem ízlésére édesgetnők, 
de tán ha az czéluk és hivatásuk nem volna, legnagyobb, leghőbb 
buzgalmukat is elhidegitenők; s illy elkomoritottat tekintve kíván
hatjuk, hogy egy boldogabb jövőt képezve ennyi ellensúlyok után 
is önkint, önáldozattal simuljon? mik az embert levert, nyugtalan, 
zavarttá teszik, csendes működéseiből kiemelvén, kétely ösvényére 
vezetik: és beszéljünk ekkor a szives áldozatokról, kárhoztassuk a 
részvétlenséget, midőn az önkint akaró kebel érzelmit elnémítjuk 
a részvét hurait ügyetlen kezeinkkel szétszaggatjuk.

Athéné, Róma s egyéb világhírű városok fénypontjuk alapjára 
mindenkor polgáraik pallérozottságában ismértek; dicső volt a „pol
gár“ név s büszke a férfi, ki a honpolgár nevét viselhelé. Középponti 
Olaszhon szinte ezen találá fölemelkedését; s mi lön mindezekből, 
miután a polgári név dísze megszűnt? Ne kérd oh hazafi; de tudd, 
hogy a nem méltánylott erény hamvain mindenkor könyüket illik 
hullatni.
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II.
Hogy nálunk a kereskedés, kézmű, mesterség mindeddig nem 

nyert olly pártolást, minőt illy hatalmas emeltyűje az értelmiség és 
tudománynak igényel, bizonyos; és ba okát kívánnék, majdnem ki
elégítő lenne e rövid válasz is: mivel az a polgárok hivatása, kik 
minden jelentmény, minden befolyás nélkül a fensőbbséget s tör
vényhozó testületet tekintve állnak az országban; az pedig ta- 
gadhatlan, hogy egy népszakasz szelleme kereskedés és közlekedés 
által kifejlik ugyan, ámde úgy ragyoghat csak hasznos találmányok
ban, ha kellő szabadságban s illő állásban érledez. Vagy azt vélitek, 
mindezek szellemi mozgalma csak házi körre szorítkozik? hogy ne
kik a hon s oltár nem szent, hogy minden érdek, minden ipar csak 
tápszeréhez párosul? Nem áldoznak ok? hon, család, az öntudat 
becse legszentebb ez életben s természelben, ha a religiohoz csat
lakoznak, és nem ezek a szent képek, mikhez térdhajtva borulnak? 
Legyünk igazságosak, nem csonkul büszkeségünk,ha ipartársainkat 
olly állásba helyezzük, melly nekünk fényt, azoknak kellő jelentősé
get Ígér.

Minden rendet, minden osztályt szelleme, jelentősége, jelleme 
szerint kell tekintenünk, és tekinteni kell a hasznot, a fényt, mely- 
lyet reánk vagy közvetve vagy közvetlen árasztanak. Ha úgy: olly 
rendet, mellynek szellemi működése tagadhatlan, kereskedői jelen
tősége látható, jelleme, vonzalma, szeretete, tisztelete az egész ha
zában szemlélhető, olly nyomasztó állapotban, olly aggodalmas, je
lentmény nélküli helyzetben hagyni nem lehet, nem szabad; mert a 
százszor kürtőit ugyan, de mindeddig csak pirhadozó fény nem le- 
end a nemzetnek tulajdonítható, mig annak minden osztálya, minden 
felekezete, befolyása, igénye szerinti jelentőségre nem jut; mig nem 
adatik ösztön, ösztön, melly átmelegitse a keblet, s a hon minden 
érdekében hathatós viszhangot, kívánt részvétel nyújtson. És hibá
zik—e egyéb nálunk? Száz tervek, indítványok fejledeznek, és ugyan 
annyian buknak meg a semmiségben; — mert tán nincsenek kezek, 
mellyek mindazt párlfogólag átkorolják? oh nem; hanem azért, 
mert kizárjuk az érzelmeket, ellökjük a karokat, mellyek kétannyit 
létesíthetnének; mert figyelem, részvét nélkül nézzük mi is a kört, 
hol szinte értelmiség', vagyonosság s buzgó szeretet a tényemeltyű. 
Ámde mindenhez segédkarokat kell nyújtani, s úgy egyben mint más
ban méltányolni mindazt, mit, bennünket s a hazát figyelve, érdekes
nek, közbefolyásunak találunk. Egy kis tudomány, ipar, türelem mi
re nem képes, ha a szorgalom illő pártolással vezettetik! A folytonos 
működés, naponnani közlekedés nem adhatja, vagy legalább nem 
ébresztheti a szellemet, a nemzetiséget. Vagy tán a hevenyész szó
nokok nem hason lépcsőkön jutottak magasabb fokozatukra? vagy 
tán azért jutottak, hogy megtagadják emezektől az értelmet, mit né
mi tettben nem láthatnak, mi eltiltja a pályát, mellyen azok fejlede- 
zésünk ösvényén velünk karöltve haladhatának ?

Ha mostani, virágzónak hirdetett korszakunkat párvonalra 
vesszük nemzeti létünk keletkezlével, a felvilágosodással csak visz- 
szaélünk ; mert a hajdani kort tekintve, ez állást az akkori zivata
rokkal könnyen kibékültethetjük. István dicső fejedelmünk alatti 
párlütés s egyszersmind a két rend közötti súrlódás, melly a foly
tonos mozgalom által szorosabb lön, igére ugyan szebb fényt, de az 
elhunyt constitulio a szebb reményeket is elhamvasztá; mert 
előbb eltűnt az e rendet érdeklő uj szabály, semmint az élőb
bemnek helyébe léphetett volna. A szent király, midőn e ren
det alkotá, azon elvet állitá fel, hogy keresztény nem lehet 
másnak rabja; s mi lőne  nemes intézkedésnek sikere? Szamos 
német, olasz műértő lépett a honba, keletkezett az életmozgalom, 
pallérozódott a közlekedés, s igy méltán nyerhelék a szabadalmat, 
melly őket egyedül a királyi hatalom alá rendezé. És ezek nem 
valának-e elég szép előjelei a keletkezendő városoknak, mellyek 
utóbb a finomabb életszernek műhelyei levének? vagy a dicső fe
jedelem nem tudta azt? Igen is tudta, s mivel felfogá a tárgy mél
tóságát, fölosztá az országot 72 vmegyére, s fentarta magának

minden megye kebelében egy el nem idegenithető várt a hozzá 
tartozó telkekkel, miken felséges k. hatalmát alapitá; és ennek talp- 
köve a polgári rend vala. Ámde e rendszer megszűnvén, a fentar- 
tott jószágok szétdulatván, velők az újon alapított rend is csakha
mar bukásnak indult. De ez akkor nem lehete máskép. Hol az 
anarchia hydrája feltör s a k. hatalom játéka az oligarchiának, ott 
kész a szer, melly csak vagyont kutassson, csábítson és fölüsse a 
falat, melly a közelítést távoztassa, az alattvalót ídegenitse, s meg
törje a hatalmat, mellynek ennyi izgatásokat fékeznie kelle. Milly 
sorsra juthata illy állapotban a polgári rend, kiki láthatja.

Ha a történet évkönyveit vizsgáljuk, láthatjuk, hogy már III. 
Béla idejében nemzetünk szép fejlődésnek indult. Ekkor a keres
kedés gyakoribb Ion, a müvek jobban becsültettek, virágzóbb lön 
a polgári rend, és mindezek elég képességet adának, hogy a soktól 
vadnak hirdetett honban városok is keletkezhessenek, mellyek 
hogy a polgári rendnek székei, hogy fényök, virágoztatásuk, müveik, 
csinosságuk, azoknak értelmiségi szüleménye, szóval, mozgásuk
nak azok életszere, csak az nem látja, ki napfényt behunyt szemmel 
keres. De mindezeknek csak béke, csend szülője. Lecsapott is
mét a IYr. Béla siralmas korszaka, betört a tatár s jött a pusztítás, 
melly annyi szent tárgy fölött gyász nyomokat hagyott. Mozgat
ták az előbbi rendszert, éltetni akarták aletiprott szabályt, de annak 
megvetése bünhödteté őket. A bekövetkezett veszélyek, a sors 
mostaha csapási elragadák az időt, melly az ipart megtestesítendő 
vala. S igy lön, hogy a legnemesebb szorgalom, a legjobb szándék 
is, mint gyermeki mozgalom hatástalan ernyedének el. Károly, I. 
Lajos, hőn pártolák e rendet, mert az egész hazára háramló hasznot 
ismét felfogák, s velők, általok a naponkint tovább harapódzott 
oligarchia hőseit le is csépölték. Ezek után keletkezhetett megint 
az ipar, fejlődhetett a szorgalom, létre kaphatott a kereskedés, mik 
a nemzet felvirágoztatásának ugyanannyi ágai lőnek; s az ország ne
mesebb mozgalmának uj életmüszert adának; miket Hunyady Mátyás 
feledhetlen emlékétől megtagadni szinte nem szabad; mert bár a 
nemzetiség iránt benne némellyek hiányokra lelnek, az e pontbani 
szorgalmát minden tisztelettel kell elismernünk. —

Hogy ismét fölzajdull az anarchia, Zsigmoud ideje eléggé ta
núsítja; de tán ép ez ada ösztönt a nemes királynak, hogy élte s 
országa veszélyében is szorosabban csatlakozzék a polgári rendhez, 
vészóráiban menedéket és segélyt keresendő. 1408-ban ülést és 
szavat ada a polgári rendnek s határozá, hogy minden bekerített 
város mindenkorra nyert törvényes jogaival élhessen, a hongyü- 
lésre követeket küldhessen, agy a bekerített mint bekerítendő 
városnak legyen törvényes bírája, s ők egyedül a királynak legye
nek jobbágyai, munka- s kereskedési szabadságban eljenek, va- 
gyonaiktól ne fizessenek többet mint értékük harminczadát fés ez 
lesz a harminczadónak eredete is). — Milly szép jelei ezek a kir. 
kegyelemnek, s milly érdempostái a polgári rendnek, mindenki lát
hatja. Ez nyujla alapot szabadalmainak, ez mulat fényt működéseire; 
és ez az egy törvény, melly a polgári rend kiváltságos rendezeté- 
ben látható. Ámde az idők változtak s a sors forgandó keze ennek 
szellemét is megváltoztatá; csapás érte ismét a polg. rendet, s csak 
a hatalmas királyok keze Yala a paizs, melly őt a sors annyi játé
kai ellen védte.

Ha országokat dúlni, fénypalotákat porlasztani akarsz, add a 
hatalmat, pálczát a gyáva kezébe, s működésed minden erőltetés 
nélkül czélnál van; ámde igy csak mások jajjain, mások hamvain 
magasodhatni! Tagadhatlan, hogy virágoztatásunk , műveltségűnk s 
minden nemesebb életmozgalmink színpada a város; törleszd el a 
művelődés, pallérozódás, finomabb közlekedés e színhelyét, s reád 
nehezedik a sors, mellynek járma alatt akaratlan is megvallod gyá
va müvednek nem számitott balgatagságát. És most nézz visz- 
sza Ulászló idejére, kinek csak azért is adának fénypolczot, 
hogy lehellen karjai alatt annál szabadabban áldozzanak hatalmas 
ingereiknek, annál sértetlenebben turkáljanak a levert haza földult 
kincseiben. így Ion, hogy Visegrád, vagy tán inkább Fellegvár, 
kir. város, minthogy igy ártalmasnak tekintetett, szabadalmaiból 
kivetkeztetett; igy Báos, Bars, Tapolcsán. De ennek úgy kelle 
lenni, mert ha gyávákon akarunk uralgani, hatalmasabbakat le kell 
vernünk. 1542. kiköttetett: hogy a királynak ne legyen szabad a 
városoknak ingatlan javakat ajándékozni, és ha nem régtől némely- 
lyeknek adattak volna, azonnal visszavétessenek. 1549. határoz- 
latott: hogy a városok létele csak annyira engedtessék, hogy be
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folyásuk a nemesség hatalmát ne csonkítsa. 1687. rendeltetett: 
hogy a városok száma ne szaporittassék; melly szabály több tör
vénykönyvekben található. És ha okát illy rendeleteknek keresnek, 
tekintve az időszakot, alaposhoz nem juthatnánk; mert nem egyébre 
mutatnak, mint nemzeti fejlődésünk hátráltatására; mert ez elv sze
rint nemesnek lenni szabad, városnak keletkezni nem; egy nemes 
szemközt állhat egész városi hatósággal, ha bárminő ember, habár 
polgári szolgálatban találná is kenyerét. így a polg. rendnek ala- 
csonulnia, a városoknak veszniök kell; s nem csoda, hogy a pol
gári ág olly szikár s a történetekben olly sok elnyomott kir. váro
sok nyomaira bukkanunk, holott ezeket kelle pártolni, ha a mivelő- 
dési eszmét testesitni akarjuk.

III.
Hollós Mátyás elhunyta után számtalan csapások nehezedének 

e hazára, miknek nem egyéb vala következménye: mint dulás, 
bonczolás, mik alatt leginkább a városok, s polg. rend nyögött. Sz. 
István s Endre törvényei megszűnvén, 1608-ban a bécsi béke
kötés alkalmával kelt ismét törvény, melly a polg. rendnek politi
kai léteiét s diplomatikai befolyását elismérte.. Az ausztriai házból 
dicsőn uralkodott királyok e rendet minden kitelhető módon párto
lók és a városok számát minden ellenszegülő törvények daczára is 
bölcsen szaporiták. így történt, hogy 1715. 107. 108. 109 t. 
czikk értelme szerint: Szeged, Debreczen, Szalhmár-Némethy a 
városok sorába vétettek föl. 1751. Győr, Komárom, Újvidék, Zom- 
bor a 22. t. ez. értelme szerint; 1791. a 29 t. ez. a jászok, ku
nok és a hajduvárosok az országgyűlésen széket és szavat nyer
tek, ugyanazon évben a 30 l. ez. állal Temesvár, Szabadka, Po- 
zsega és Károlyváros; 1807ben a 4. t. ez. szerint Fiume, 22. t. 
ez. szerint Bukari sz. k. városoknak ismertettek; melly tények 
elég adatul szolgálhatnak, hogy a városok, polgárok a királytól 
királyi városi szabadalmat nyerhetnek. A jászok , kunok , hajdu
városok, Szepes megyében, bányavárosokban a németek, minden 
akadályok daczára nyertek kir. szabadalmat s városi létet, több sz. 
Istvántól alapított pedig, de elnyomott városok visszaállíttattak, s igy 
több városok csak azon működtek, hogy polgári állásukat fentartván, 
egyedül az uralkodó királynak jobbágyi legyenek s törvényes állá
saikban sértetlen maradjanak. Szepes vármegyében hajdan a b. 
városokon kívül 24 kir. város vö t ,  ezekből 13. a szomszéd len
gyelnek elzálogittatott, s csak Maria Terézia idejében vétetett vissza; 
ezek a városi léteit fentartották ugyan, de a többi 11. Zápolya által 
felmentetvén a kir. hatalomtól jobbágyságra jutott. És mindannyi 
változások, minők csak inyetlenek lehelének, nem voltak képesek 
még 1812. Eszéket a kir. városok sorába felvétetni; bár a pallé- 
rozódás s kereskedés főemeltyüi a k. városokban lakozó polgárok.

A polgári rendhez azonban nemcsak a sz. kir. városok tar
toznak, de ide számítandók még : a jászok, kunok, hajdú- 16 sze- 
pességi, több korona, kamrai, püspöki, s más szabadalmas városok 
is, mellyek bár egyes urodalmakhoz tartoznak, szoros értelmű jobbá
gyoknak még sem tekinthetők. Itt azt vélitek, tehát elegen 
vannak, nem is kell őket szaporítani; uraim, kevesen vannak, a vá
rosokat gyarapítani, a polgárokat böcsösebb állásba kell helyezni, 
mert e szám az ellenhatást tekintve csekély, s bár a működés nagy, 
szembetűnő, a siker tekintély, befolyás nélkül mégis parányi. A hon 
terjedelmét, lakosságát, termékenységét tekintve, a kir. kor. kamara
püspöki, szab. városokat s lalukat figyelve ; az emésztő, termesztő 
tömegre nézve, rendezetünk, Európának egyéb tartományait tekintve, 
majdnem megegyező ; de ha a kir. városokat, a polg. rendet, művelt
séget, s egyéb, nálunk mindeddig nélkülözött nemesebb kiványokat 
tekintünk; ha honunk működéseit más müveit tartományokkal egybe 
vetjük, midőn ott 1 : 4 találunk, nálunk, nálunk az annyiszor zsiios- 
nak kiáltott országban majdnem 1: 20ra akadunk ! s uraim, ez nagy 
aránytalanság, mit csak úgy egészíthetünk ki, ha, mint más finomí
tott nemzetek, úgy kül, mint bel közlekedéseinknek szabadabb tért 
nyújtván, a polg. rendet testvéri karokkal fogadván, annak rokon 
működéseit illő méltánylattal fogadjuk.

Ha átnézünk ez elég messze terjedő hazán, s az önzsirjában 
fuladozó telkeket vizsgáljuk, csak az egy vágy fejledez keblünk
ben: hogy nincs e honban polgár, melly neki nevelő kezeket ad
hasson; vagy ha van, elzárva a hatástól, melly által akaratát, figyel
mét, működését tanúsíthatná. Tehát mi hiányzik? Nézzünk e hon 
éjszaki részére, elég hideg, terméketlen s hegyes, s mégis arányoz- 
ható az ipar, szorgalom ama tájakkal, mellyek ön buja termékeikben

tespednek? arányozható az életmozgalom, erényesség, műveltség 
ama vidékekkel, mellyek pusztáin majdnem vad tömegekre buk
kanunk, s találunk embereket, kik Isten létéről is alig haliának va
lamit! s ez Magyarországban! ama dús hazában, melly fiaiban olly” 
gazdag, terményeiben olly bő: hogy csak közakarat, öszhangzat 
kell, s fenáll az intézkedés, mellynek eredményeit az utó nemze
dék is áldandja! — És kell—e mindezek létesítésére egyéb a pol
gári rend lelkes pártolásánál, szorgalma, működései méltánylatá- 
nál? kell-e egyéb városoknál, hol kifejlődhessenek a magvak, mik 
a vad természetet szelid, miveit virágzatra hozzák? Nézd ol
vasó a Tisza mentét, szemléld a buja termékeny vidéket, hol a 
miveltebb életnek majdnem csak két székére találsz, s ez Debre
czen, Temesvár, mellyek csak százados ünnepét sem ülhetnék még 
polgáriabb állásuknak. És ha ezeknek is tudod csak elébbi állásu
kat is, figyeld a bámulatos mozgalmat, az ipart, működést, s ke
zedben a kulcs, melly a titokszekrényt fölnyitja.

A sokat átkaroló értelmiség, a könyüded szorgalom, áldott tu
dományosság párulva az iparkapoccsal, olly fényt, olly virágzást hoz
nak e honra, minőt a legvérmesebb remény képzelheti; midőn 
ellenben az érdekfélelem, balvélemény, az osztályok gyűlöletes kü
lönbözése a legalkalmasabb időket lerontván, kedélyeket gyújtogat
ván, leginkább gyűlöletet, irigységet szülhetnek, mik számtalan üd
vös magvak csiráit is lerombolják. Bizonyos, hogy törvényt idő, 
szükség parancsol; bizonyos, hogy szabadalomra érdem, ipar mél
tó; ha igy, tagadhatlan , hogy nekünk is a szellemhezi simuláshoz 
kell alkalmaznunk lépteinket, egyébkint nem érendünk czélt, ha a 
megkívánt szereket a kiszabott tömörhez nem irányozzuk. Tisza 
mentében a török határig nem látunk várost a két fönemlitetten 
kívül, holott mi kívánatosabb , mint hogy minden megye legalább 
egy sz. k. várossal bírjon, mellyben az elszórt erő öszpontosulván 
közös működés, közös érdekhez simuljon? melly helye, széke le
gyen ama nemesebb életmódnak, társalgás és közlekedésnek, melly 
az egész megyére átsugározván, üdvösebb ösztönt, nagyobb ipart, 
erkölcsiségel idézzen a sokszor vadul vagy igen is buján do
bogó kebelbe! Ámde ide polgár kell, ki hogy szinte kellőleg hó
doljon a közkívánatnak, már csak személye, hivatása is lisztesebb 
állást, illőbb méltánylatot, nagyobb figyelmet igényel. 0  bizonyo
san hajlik a kor parancsának, hódol a szellemnek, csak legyen, ki 
neki is részvéttel fogadja sohajil, csak lássa, hogy nem csupán táp
szeréért küzd, hanem van az édes honban hely, melly érdeme sze
rinti állásba helyezi; mit csak az tagadhat, ki nem tudja; hogy e 
rend léte, működése közhaszon, értelmisége s tudományossága ve
lő, melly hasonló foglalkozásokra százakat szólít.

Ha hont igazán szabadot, trónt valóban erőset akarunk, talp
köveinket mindenkor erény- s értelmiségre kell leraknunk, egyéb
kint czélt vesztendünk mindenben, hol buta kénynek, puszta tekin
télynek hódolunk! már ha ők az alkotmány sánczaiba felvételnek, 
kellő figyelemre méltatnak, istenem! mennyi erő, vagyon, mennyi 
erény, értelem szivárog a közanya kebelébe! illy beteges állapot
ban pedig ennyi erkölcsi hatást csak az taszíthat el, ki a kor sza
vát, a nemzet szükségeit, a ferde mozgalmakat füttyel kiséri. E 
rendet tehát, hogy valóban rend legyen, rendezni. szabályozni kell, 
úgy belszerkezetére, mint jelentményes állására nézve, hogy belmü- 
ködései annál czélszerübbek legyenek, nyilvános szózati, a most 
befolyástól megfosztott polgárnak, pusztában ne hangozzanak, hogy 
becse, személye, vagyona, szóval egész morális hatása biztosítva 
legyen. Vagy tán felesleges-e korszeiü gyarapítás? Uraim! az al
kotmányt erősitni, a közmunkálkodást szilárditni, az értelmiséget 
gyarapifni, a közjót, erényességet elősegitni, a nemzetiség, Hiedelem, 
igazság fölött őrködni akarni annyit tesz : mint a testvért jótéttel át
karolni, a hazát védfallal környezni, a kormányt, saját s minden 
honfi személyét, vagyonát minden bekövetkezhető rohamok ellen 
ellátni; mert csak ez ad erőt, hatalmat, értelmiséget, ez nyújt ba
bért, melly a haza üdvén működőt diszilse, mert röviden csak igy 
lesz a hon virágzó, igy boldog, nyugott a hazafi, védett a religio, 
biztosított a vagyon, nyugalmas a kebel, mellynek idegzetét annyi 
részvéthang rezgi át.

Lejárhatott az idő, melly a mocskos visszaélésnek gátot, a 
nyilvános botrányoknak féket vessen; lejárt az idő, melly a neve
letlenség, hanyag- és tudatlanság fölé rényt, ipart, tudományt 
áraszon; le, hogy a maszlagos magánérdek helyébe, közjó, 
közmüködés lépjen; le, hogy a tarka élelmozgalom egy önálló
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nemzetre mutató cselekvésmóddal cseréltessék föl: és ha agy , el 
kellett jönni az időnek, mellyben ha nem is ép a jámbor ohajtafok, 
de igen, a közügy kellékeiben elhangzott szavak testesittessenek; 
elkeltett jönni az időnek, mellyben nem napi szerencse , h i r , nem 
tünékeny fény, hiú taps; hanem borostyánért kell, illik küzdeni, 
melly az egész nemzet homlokát átövedze, melly bennünk nemzet
re , igen, élő, működő nemzetre, a hazában élet- ,  igen cselekvő 
életre mutasson!

És most t i , ez édes, e bennetek bizakodó honnak nemesebb 
választottai! ha szent foglalkozásitok közepette, vagy csendesebb 
nyugóráitokban a körültekintésre néhány perczenet engedtetik, pil
lantsátok át e még sokban kopár hazát, és mert kezeitekben van
nak az éltető magvak, hintsétek azokat a több helyütt parlagon 
heverő telkekre; és ha akarjátok, vagy akarhatjátok úgy mint tud
játok e rendben is a hiányt ismérni; nyúljatok kebletekbe, markol
játok ki a hatalmas tápszert s nyújtsátok át a tova de szinte ro
kon kebelnek, és ha őket is boldogítottátok, legyetek ismét áldot
tak ; mert bennük is csak a hazát boldogitátok.

S á r v á r y  B é l a ,  
az ájtatos rendből.

Belátiszky József,
beszterczebányai megyés 'püspök emlékezete.

Én is egy pár könycseppet szentelek emlékezetednek boldo
gult férfiú. — Mig éltél, az anyaszentegyház oszlopa, az emberiség 
barátja, fejdelmünknek tántorithatlan hive, hazádnak hű fia, a tudo
mányok és szépmüvészetek kedvelője, gyakorlója valál. A tisztelet 
és hála könnyei azok, mellyeket sok téged még áldott hamvaidban is 
tisztelő honfitársaim könnyeivel fölelegyitek. —- Boldoguljak szent 
árnyéka! Engedj meg, ha most, midőn a halál szemeink elől elra
gadott, s a hizelkedésnek, alacsony haszonkeresésnek minden gya
núja tőlem távol van, a hálás szív legszentebb érzelmei között, földi 
pályád rövid leírását adom értéséül azoknak, kik körülményeiddel 
közelebbről nem voltak ismeretesek, buzdításául minden neme
sebb keblüeknek.

B e l á n s z k y  J ó z s e f  született Trencsin vármegye Kiszucza- 
Ujhely nevű mezővárosában Szent Iván hava 20-án 1769. Szép 
elmetehetségeit már gyönge korában kitüntette, tudományszeretet, 
huzamos szorgalom, jámbor erkölcsökkel párosulva, a legszebb 
reményekkel biztaták szüleit és tanítóit. — Szülőfölde iskolájának 
szűk körét csak nehány év múlva elhagyván, gymnasiumi pályá
ját, a magyar és német nyelvet sajátjává teendő, Budán kezdette, 
Pesten folytatta és végezte a legkitűnőbb előmenetellel 1786. 
—  Ezen időben szánta magát az egyházi szent szolgálatra, és a 
bölcselkedési tudományokat Pécsett 1788. elvégezvén, czélját a 
váczi egyházi megyében elérte, a hittudományt, mint növendékpap 
a pécsi nevelő intézetben két. Váczon ugyanannyi évig tanulta. — 
1792ben áldozópapnak felszenteltetvén, elkezdett az urnák szőlőjé
ben munkálódni. Mint segédpap Tápio-Bicskén, Veresegyházán, 
Váczon, Kosdon a híveket épületes tanításaival s példás életével 
vezérelte az erény és boldogság útjára, elannyira, hogy elöljáró
sága, nemes tulajdonit, jeles elmetehetségeit tekintve, 1796ban a 
váczi nevendékpapság aligazgatójának nevezte. — Az igazgatás 
terhei nem rettentették el tudománykedvelő s különösen bibliai 
szent tudományokban járatos lelkét ezen tudományokban rendkívüli 
tanítói hivatalt vállalni. — I799ben az egyházi törvénynek rendes 
professorságával, a szent széknél a házasságot védelmező hivatallal 
tiszteltetett meg. — Az aligazgatóságról ez úttal lemondván, kü
lönös szorgalommal gyakorolta és tanította a bibliai, azaz a görög 
és zsidó nyelveket és hermeneuticát, vagyis a szentirás-magyará- 
zásnak tudományát; ez utóbbiakat különösen saját hajlamából. — 
1801-ben a váczi nevendékpapság igazgatója meghalván, s a püs
pöki megye kormányának fris emlékezetében lévén aligazgatóságá- 
ban szerzett tündöklő érdemei, főigazgatónak neveztetett; mindenek
nek, kik érdemeit meltányolnyi tudták, s a nevendékpapság érdekeit

szí vökön hordozták, közörömére. —  1802ben egyházi előjárósága 
által a legfensőbb helyre ajánltatván, boldogult Fejedelmünk ke
gyelméből váczi tanitó-kanonokká neveztetett, melly hivatalában 
az akkori mostoha idők s fökép a káptalan pénzbeli szűk állapotja 
miatt különösen sok nehézségekkel kellett 10 év lefolytéig küzde
nie ; de szilárd jelleme s ernyedni nem tudó kitürése nem maradt 
homályban a legigazságosabb fejedelem előtt, ki őt i808-ban 
bátmonostori apáttá, 1810ben váczi káptalani főesperesté, 1816- 
ban őrkanonokká kinevezni legkegyelmesebben méltóztatott. Illy 
ritka, nagy és gyors előléptetésével pályatársait akarta a bölcs Fe
jedelem dicső példájának, jeles erényeinek követésére serkenteni.—  
Csakhamar a káptalan dékányává választatván, a benne vetett bi- 
zodalomnak megfelelt, a káptalan jogait mindenkor és mindenütt 
védelmezte, jószágai igazgatását javította, különös figyelmet fordít
ván a jobbágyok sorsának lehető könnyebbilésére, az igazság szi
gorú s lelkiismeretes kiszolgáltatására; az egyház jogait védelme
zendő , szorgalmatosán gyakorolta a Pest és Nógrád vármegye- 
gyűléseit, szónoki jeles tehetségének, törvényekbeni járatosságának 
mindenkor kitűnő jeleit adván — ezen vármegyék táblabirájává 
kineveztetett, s számtalan kiküldöttségekben szónoki szerepet vi
selt. —

Ezen érdemek jutalmazásául boldogult Fejedelmünk I820ban 
nyitrai nagypréposttá kinevezte, hol széles tudományának, különö
sen a hazai törvényekbeni jártosságának szinte több jeleit ad
ván, a vármegye rendei, mint tábla praelatust, sok kiküldöttségben 
szónoknak, vallásokban elnöknek, a törvényszékeken pedig ítélő— 
bírónak nevezték ki. — 1823-ban beszterczebányai püspökké 
neveztetett, s fontos és méltóságos hivatalába Szent-György hava 
28-án 1842. fényes szertartással beigtattatott. —  Gazdagabb 
forrásai most nyilván meg előtte a jóltévőségnek, mindenfelé gya
korolta azt, s az idvezitő azon szavaihoz: „Úgy fényljék világos
ságtok, hogy mások is látván jótetteiteket, dicsőítsék a mennyei 
atyát“ alkalmazkodva, nagyszerű jótéteményeit el nem titkolta. — 
Bölcsen áltlátva, mikép az egyházi rendnek alkotmányunk és a 
hazai törvények ismerete múlhatatlanul szükséges, a beszterczei ne- 
vendék papság házában a honi törvény tanítását 1825ben behozta, 
hallgatására minden papi nevendéket kötelezvén. — Minta tudomá
nyok pártfogója, minden iskolákat járandó rokonainak, ugyszinte a 
beszterczebányai eredetű, vagy uradalmi tisztjeitől, jobbágyaitól 
származott tanulókra 50,000 váltóforintnyi tökét alapított, az ala
pítvány kezelését a váczi káptalanra bízván. —• Születése városá
ban Kiszucza-Ujhelyben az elégett iskola felépítésére 1000 vfo- 
rintot ajándékozott; a magyar nyelvnek ezen iskolábani tanítására 
2500 váltó forintot, a Bars vármegyei Szentkereszt mezővárosá
ban ugyanollyan őzéiből szinte 2500 vfrtot, a beszterbzsbányai 
székesegyházban, mig az Isten igéje magyar nyelven is fogna hir— 
dettetni, egy német egyházi szónok jutalmául 1500 vfrtot rendelt; 
a megyebeli elerőtlenedett papok számára Óhegyekben lakhelyet ké
szíttetvén, tartásukra 5000 vfrtot adott, a katholica anyaszentegy
ház keblébe visszatérők számára 7500 frtot; a koldulni szégyenlő 
szegények felsegélésére 1655 forintot, a Körmöczön lévő püspöki 
kórházba felveendő, erőtlen házi vagy uradalmabeli szolgái tartásá
ra 2500 vfrtot, a beszterczei káptalannak, érette évenkint tartandó 
énekes misére 2000 vftot, a szentkereszti híveknek, a bóldogságos 
szűz, a Nepomucenus sz. János tiszteletének, s az ájtatosságnak 
közöttök terjesztése végett 525 vforintnyi tőkét alapított.—  Számos 
adakozásokat tett a vakok intézetére; és stipendiumul a nevendékek 
számára, kik közt rokoni elsőbbségei bírnak, 80,000 frtot adott. —  
Ezen alapítvány jótékonyságában már eddig is sokan részesültek. 
— Alapított számos köznépi iskolákat is. — Ezen nagy férfiú meg
holt 1843. januarius elején.

_______________  B—y,

I g a z í t á s .  Századunk legutóbbi száma első oldalának második hasábján 
felülről a kilenczedik sorban „akarattal“ helyett „alázattal“ ol
vasandó.

------- o«gn

Pozs onyban .
Alapító és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.



SZÁZADUNK.
4 4 . szám. Hatodik  esz tendei  folyamat  1843. JFimíus 4 .

K i r ó .
Emberi gyarlóságunknak szüleménye az,  hogy véleményeink,  

akaratunk , telteink hol önmagukban az erényes vagy anyagi jóval, 
hol külsőkép másokéval ellenkezők ; s illy ellenkezések eloszlatá
sára egy más lény is szükséges közöttünk, ki a különböző v é le 
mények, ellenkező akaratok s tettek közt nyilván elhatározza, m ely-  

lyik legyen a helyes, és az igy helyeselt véleménynek, akaratnak, 
cselekedetnek sikert szerezzen, s k i t  általában b Í r ó n a k  n e v e 
zünk. — Tudnillik e szónak „birót; gyökere ezen ige „ b i r “ , pos -  
s íd e t , meílyből származik „biró“ possidens. Mert csakugyan az, ki 
ellenkező eszmék, elvek, követelések, tettek iránt helyeselési hatás
sal nem „b i r“ , az nem „b i r ó“ judex * )  S igy „biró“ a z , ki az e l
lenkezők közölt a helyeset és valóságot határozottan kimondja.

Elmellőzvén a tudományos rendszerű definitiokat, röviden 

valamelly tárgynak helyessége vagy valósága annyit tesz, mint igaz
ság. Igazság tehát czélja minden bíróságnak s jelleme minden 

jó bírónak. Verbőczy hármas könyvének prologialis i 3 ik  czimje 
l ő  §ja röviden azt mondja : Judex dicitur , quasi jus dicens,  quia 

jure disceptat, id est justitiam ministrat populo: s alapszik ezen 
törvényes kimondás a sz. Írásnak szavaiban , az isteni törvény
ben. * * )  A bírák különfélék; — lássuk mikép felelnek meg czél-  

jokn ak , az igazságnak.
A. Minden embernek tulajdon személyében. Minden ember

nek, kinek egyéniségét érdekli az e l lenkezőség , tulajdon szem élyé
ben találkozik a legelső b íróság , melly kélféleképen hat a cselekvő  
egyénben, és ugyan mint:

1 )  Belső titkos biró. E minden emberben, kiben a jónak ér
zése  még egészen ki nem halt,  talán önakaratja ellen is ,  megsúgja, 
értéséül adja morális érdemét szándékának s tettének. Ezen titkos 

biró minden egyénben annak öntudata, annak lelkiismerete; kisbi-  
rónak is szoktuk nevezni,  és talán helyesen, nem csak mivel látha
tatlan valam i, de azért i s ,  mivel könnyen a legkisebb részrehajló 
egoismusnak is áldozafjává lesz. Ugyanezen gyengeségénél fogva 
ezen belső titkos bíróság könnyen kivetkőzhetik a bíróságnak főjel
leméből is, azaz a részrehajlatlan igazság elismeréséből, azon percz-  

ben ,  mellyben tettleg valósulni készül a szándék ,  midőn t. i. c se 
lekedet által már sikerbe Ceffectusba) lép. — Hogy azonban ez 

volna a legjótékonyabb b iró ,  hogy a társasági közczélra, a közjóra 

a lelkiisméret bírhatna legjobb hatással, mig a kaján álokoskodás 

azt el nem fojtaná, némává nem tenné, s azért ezt leginkább kelle
ne képezni, hogy el ne fojtalhassék, el ne némuljon, ez véleményem  

szerint legfőbb figyelmet érdemlő valóság. Ennek becse azon 
ban már m á sh o l* * * )  is bővebben kifejlődött.

2 )  Nyilvánságos. Nyilvánságos nemei is vannak az önbírás
kodásnak, de ezek többnyire a részrehajlási gyarlóság, vagy az in
dulatosság jármában szenvednek. Hlyen p. o.

*) Kassai: származtató és gyökerésző^szókönyv l - ö  része 319. lap. Ju
dex pollens auctoritate judicandi.

**) Exodi. C. 23. V. 2 ,  3 , 8 .  — Levitici C. 19. V. 15. — Deuteron. C.
1. Y. 16. C. 25. V. 1. — Joan. Evang. C. 7. V. 24.

***) Belső erő a religio.

a )  Midőn tudatlanok, vagy roszakarók nagy meghitten magasz
talják tulajdon hibás véleményeiket,  másoknak alacsonitásával is a 
közigazgalásban zavarokat okoznak, s az igazságot önakaratosság-  

gal elfojtják * * ) ,  s t b . : pártos lázitóknak szoktuk nevezni őket.
b )  Hlyen a párviadal is (duellum). Csak erénytelenek, indu

latosak, elbizottak kényszerűnek mást párviadalra. Itt egy pletyka, 
olt szerelmes pillantás, talán imilt személyes idegenségből kész
akarva keresett s é r té s , sőt egy véletlen lábilletés és akármelly 
más csekély árnyéklolt ok is képes azt ingerelni.

Illy incselkedők, kik fegyverüknek ügyes forgatásában biza
kodván, nem áfallanak mindenkit, a legszelídebbet is méltatlanul 
sértegetni,  — nem igazságot vívnak ők ki fegyvereikkel. Hiszen, 
valljon az g y ő z -e  mindenkor, kinek igazsága van? —  eltörli-e  a 

nyertes ezáltal mocskos tettét ,  melly ötét a kiszólitásra ragadta?  

helyre állitja-e a győzedelem a sértett becsületet ? Csak „nema lehet  

erre a felelet. Bizonyára még azok i s ,  kik liberalismusaikkal ön
magok mindent felforgatni készek ,  még közhirdetmények utján is 

az önkényt vagy az önbíráskodást kárhoztatják. Ezt zabolázzák a 
violentiákról szóló számos törvényeink i s ; különösen pedig tiltja a 

párviadalt az ISOSki I l i k  törvény 11 .  §ja, és ugyan ha tiltja az 
insurgensekre n é z v e ,  kiknek fegyverforgatás köte lességök , meny
nyivel inkább tiltja azokra n é z v e ,  kiknek rendeltetése nem véres  
csatákra, hanem a béke zöld mezejére terjed. De ha lu valóban 

méltatlanul sértve érezné is magát, a párviadallal csak azt nyilat
koztatná ki, hogy neki sem törvény sem biró nem kell ,  s önmaga 
akar magúnak bírája lenni. Illy indulatos,  sem istenéhez, sem ki
rályához, sem törvényéhez, sein akármelly józansághoz nem lehet  

hiv; mert indulatosságában kész mindazoktól elpártolni, hogy vakon  

rohanhasson dühe után: idegen attól az e n g esz te lő d és , a szeretet,  
e r é n y , b ecsü le t , s idegen ő mindezektől. Ali vei pedig „nemo ad 

male agendum moraliler obligari potest“ * ) ,  a párviadalra Kihívott 
sem tartozik a kihívást elfogadni, sőt. ha azt elfogadja, önmaga  

szinte úgy bélyegzi magát részrehajló önbíráskodás szennyével,  
becstelenséggel,  mint kihívója, s hasonló törvény súlya alá bocsát
kozik, szintazon okok és nézetek, mellyek a kihívóra nézve  most 

előadattak, a kihivottra is ,  ha elfogadja, egész  mértékben kiter
jedvén.

c )  Önbíráskodásnak szinte gyászos neme az öngyilkosság is, 
melly az elfajultságnak, az indulatosságnak mindenkor leggyaláza-  

losabb bé lyege ,  ha csak talán őrültség nem m enthe tné .—  De jaj 
annak, ki érzékenységeibe olly annyira engedi magát merülni, 
hogy azoknak habjai feje fölé emelkedvén, őrültségbe vessék e szé 
nek sírját. S igy több példái vannak a nyilvánságos önbíráskodás
nak. De

d)  bár az önbíráskodásnak azon nemével dicsekedhetnénk, 
melly szerint átlátván önhibáinkat s másoknak igazát, mások sérté
sétől óvakodnánk, az általunk sértetteknek sebjeiket pedig ápolgatni, 
másoknak hibáikat megbocsátani készek volnánk, s illy szeretettel
jes bíráskodásban vetélkednénk egymással.  De gyéren született

*) Lásd Századunk 1841. — 40., U . , 42., 43. számait: „Korszerű ér
tekezés“ czim alatt.

* * )  Term észet törvénye.
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oily nem es s z ív , melly {ínségéről is hideg vérrel ítéln i, s önhibáját 
—  sz. Pál p éld á já t* ) követve —  megismerni képes volna, fokép 
a mai világban, mellynek egyik jellem e, az elkövetett hibás teltek
nek is kérkedő orczátlansággal jó szint kivívni. Úgy állanak az 
olly igazlelkű nemes szivek a nagy töb b ségh ez , mint I: 1000.

Az önbíráskodások igen ritkán tiszták a részrehajlás vétkes
ségétől,  s azért azoknak igen ritkán jelleme az igazság.

B. Önmagán kívül más által gyakorlandó bíróság. A versen
gő feleken vagy a cselekvő egyénen kívül más lényben létező bí
róság is különféle.

I. Van t. i. felettünk egy láthatatlan ö r ö k  l é n y ,  kinek 
▼éghetetlen hatalma s jósága minket lenni akart. Ez örök s csalha
tatlan igazság, ez változhatatlan állandó törvény, ez részrehajlatlan 
biró. Utoléri ennek pálczája a gonoszt ott is, hol legkevesbbé véli, 
szinte úgy mint a jót jutalom nélkül nem hagyja. E lénynek felséges 
hatása érezteti a fenérdeklett belső titkos bíróságban is — a lel
kiismeretben — mindenkivel, mi legyen valóságos igazság, erényes 
jó, s mi legyen rósz? Csak a legaljasabb gonoszok kebléből enyész
het el illy érzés. Midőn pedig a belső titkos sugalás már nyilvá- 
nosodik, azaz midőn a belső indulatok már ténnyel válósittatnak, 
csak mozgalmainknak ezen stádiumában űzi ki kebleinkből többnyi
re az önszeretet, önség az örök bíróra való emlékezést. Bár azon 
örök lénynek müve, az ő önhasonlatosságára teremtett parányi min
tája, soha el ne távoztatná figyelmét tőle, mint a setéiben vezető 
fénytől. Bőséges a tudomány, melly ezen főbírót, ezen mennyei 
fényt ismerteti. Annak oktatása e jelen érintkezésemet felülhalad
ja. Azonban

II. Szükség, hogy külső jelekhez, látható, érezhető tünemé
nyekhez szokott lények közt — emberek közt — látható, érezhető 
tagok, emberek forgassák a bírói pálczát. Mindennapi ügyeinkben 
e m b e r b i r á k  hatnak reánk legelőször, kiknek köreik szinte a most 
érdeklett örök igazság, ölök törvény, örök bíróság állal környé- 
keztelnek, valamint minden egyéb, a mi körülöttünk él, mozog és 
létez, azon örök igazságon épül. Ezen látható biráinkra térek tehát 
által e sorban, a hely, idő s tehetségemhez képest figyelmezvén, 
valljon összeegyez-e a reáépült (superaedificatum) az alappal (fun
damentum)? —  az emberi biró az örök igazsággal?

Az e m b e r i  b í r á k  közt:
1) mindenek előtt az o p i n i o  p u b l i c a ,  közvélemény, tű

nik szemeim elé. —  Istenség után ez volna legfőbb külső bírája 
minden tárgynak, minden cselekedetnek, ha az (a közvélemény) 
szinte emberi gyarlóságokból nem vonná származását, következő
leg, ha az is hibás nem lehetne. — Kérdés tehát, melly közvéle
mény a hibás és mellyik a helyes? és ezen bíróságtól találkozik— 
e valahová feljebvitel (appellata)? Midőn az ó testamentomban a 
néhány napig magára hagyatott zsidó nép az igaz Istentől eltért, és 
arany borjú képében bálványt állitván fel, ezt imádta, — közvéle
ménynek eredménye volt ez is, de — helyes vo!t-é? — Miltia- 
dest rablánczra Yeté, Themistoclest számkivetésbe üzé a köz
vélemény, —  de igazságosan-é? — Igaz, bogy az illyen többség 
hatalmas és külsőleg ellentálhatatlan, de nem mérlege ez a való
ságnak, az igazságnak; — ennek érdeme csak a többségnek arith- 
melicai számán alapul olly formán, mint midőn p. o. a tiszla-buza- 
földön a palócz és vadócz többsége könyekre fakasztja a szorgal
matos gazdát. Igaz, hogy illy többségnek hódolni kénytelenek va
gyunk ; de az illy közvéleménynek csak az az érdeme, melly hajda
nában az ököljogé (jus fortioris) rala; pedig csak ennek (plus

*) Epist. I. ad Tim. Cap. 1. Ver. 13. „Qui prius blasphemus fűi et per
secutor et conlumeliosus: seri misericordiam Dei consequutus sum,
quia ignorans feci in increduhtate:“

minus, különféle alakokban) elhárítására czéloz társasági törek
véseinknek nevezetes része; —  a vagyon s szeméi)beli közbátor
ságot keressük, a hatalmaskodásokat törvényeinkkel zábolázni kí
vánjuk, s mégis tetleg a zabolátlan hatalmaskodást tápláljuk. — 
Illy kénytelen hódolás nem párosul megnyugvással, meggyőződés
sel minden közvélemény iránt, habár valamelly gőgös hírlap hir
deti és magasztalja azt. Hírlap többnyire csak párt szava, inkább 
maga eszközöl többnyire közvéleményt, vagy igazabban mondva 
népszerűséget, ollyanoknak kürtölésével, miilyenekről különben a 
józanság nem is álmodozott volna, s miilyenek hirdetése szinte 
olly ártalmas jellemet gerjeszt a népnél, mint egy pohár hideg 
viz a szomjas betegnél, kinek azt a felgyógyulás feltétele meg- 
lillá. De nem csuda; hiszen a kalmár is, hogy gazdagságát gya
rapítsa, mérget s egyéb ártalmas szereket árul.*)

Úgy tartom, csak az a h e l y e s  k ö z v é l e m é n y ,  melly a 
józanok ajkain lebeg egyformán, — csak illy értelemben vox populi 
voxDei.**)— J ó z a n o k  azok, kik csendes viseletüek,nem vágy
nak külső fények s dicsőségek után, nem kérkednek bölcsességük
kel, nem izgatnak szüntelen fecsegéseikkel másokat, nem kürtőinek 
hódító elveket, rágalmazó gyanúsításokat, stb. — hanem inkább hall
gatnak , gyűlölik az alattomos álnokságokat, de kerülik a lármás 
pártosságokat is, és polgári kötelességeik tettleges csendes gyakor
lásában, fedhetetlen s mindenek megismerése szerint mindenkor az 
örök igazság szabályaihoz alkalmazzák éltök pályáját. — Ö r ö k  
I g a z s á g  az, mit nem párt szerint, hanem világszerte mindenek 
megismernek, — mit még a gonosz sem tagadhat — s a mi illy 
ismeretből önkint foly: p. o. Isten létét, hatóságát ki nem érezné, 
ha bár szóval tagadná is azt? — p. o. még a rablók is hódolnak 
tisztelettel s engedelmességgel vezérjöknek, fejőknek; —  p. o. még 
a rablók is a rablottakban egyenlő osztályt követelnek stb. stb. — 
De akár mikép forgassuk e kérdést, csak mindig az örök igazság 
lészen a végső pont, mellyre czélzunk. A közvéleményi bíróságtól 
tehát a fejebvitel nem máshová, mint csak az örök igazsághoz, 
az isteni törvényekhez állhat, — s a ki ennek tekintete, fontolása 
nélkül hódol akármelly egyes vagy közvéleménynek, milly sok
szor csalatkozik a z ! !***)

2) Azonban, — habár helyes közvéleményt érdemelni is 
polgári gyarapodásunk közé tartozik (csak lelki jólétünk rovásá
ra ne történjék) — mégis, ha jól meg fontoljuk a dolog prac- 
ticumját, — a közvélemény is csak a törvényekben s ezeknek 
egyes tényekrei alkalmazásában központosul; iléleti sikert pedig s 
elhatározottságot csak egyes emberek, bírák által nyerhet. Ugyan
azért azon tágas körű bírálásnál, a közvéleménynél, közelebb ér
dekel bennünket azon bíróság, mellyet egyes egyének gyakorolnak 
körülöttünk, a) Ha egyes egyének minden rendeltetés és hivat- 
tatás nélkül avatkoznak a tettleges bíráskodásba, illyenek bitorlást 
azaz önkényt követnek el. Ezekre nézve ismételtethetik mindaz 
objective értve, a mit felebb A) 2) alatt subjective említettem, 
tudniillik, hogy röviden fejezzem ki, — valamint azok, kik véle
ményűkkel másokon zsarnokoskodván, vagy másokkal párviaskod
ván, stb. önségeikről bíráskodva, érdemetlen kedvezőleg ítélnek ön
magokról, — úgy ugyanazon egy teltökkel másokról erővel is bí
ráskodva, méltatlanul sérlőleg Ítélnek másokról, b) Mindennapi 
gyarlóságainkhoz alkalmaztatva, csak azokat ismerjük biráinknak, 
kikel a törvény (isteni, természeti, polgári stb.) és felsőbbség azzá

*) Auri sacra fames.
**) Kitonich: Directio Methodica Cap. YI. Quaest. 29. §. 3. „Quae pro- 

venit ex communi locutione proborum“ etc. ecL „Non autem illa, 
quae“ etc. etc.

***) Exodi Gap. 23. Ver. 2.
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s eljáróinkká alkot, Illy bíróságok különbféle szerepekben hatnak 
ügyeinkre; szülök, oktató mesterek a nevelésben, elnökök egyle
tekben, fok polgári hatóságokban, kormányszékek, törvénybirák 
stb. stb. — De mindezekre nézve átaljánosan csak a nevezetes 
franczia írónak a törvények leikéről költ jeles irományából azon 
szavait: „Pour jager de la violation de moeurs, il faut en avoir“, 
jegyezvén meg, — e helyen már csak megyei biráinkra terjesztem 
észrevételeimet; — nemzetileg ez érdekel bennünket legközelebb.

M e g y e i  b í r ó s á g .  Hazánkban is szintúgy mint mindenütt, 
a bíróság föjelleméül tűzetik ki az igazságszeretet. Azonban me
gyei bíróinkban ezen felül többek a tulajdonságok, mellyeket a 
törvény megkíván, és ugyan: 1) Jóakarat, részrehajlatlanság, azaz, 
az említett igazságszeretet. *) 2) Értelmesség s illő tudomány.**)
3) Birtokosság s nemesi rang. ***) 4) A megyei bíráknak a ne
mesi kar köz megegyezésével kell választattok. 4*)

Hogy ezen tulajdonságok közt az igazságkiszolgáltatás, a 
részrehaj'atlanság a fő czél, — ezt a fen előadattaknál fogva is úgy 
gondolom , nem szükséges vitatni. A többi tulajdonságok, mint se
gédjei az igazság-kiszolgáltatásnak, vannak törvény szerint ki
kötve. És valóban ki is kételkedhetnék eszes tehetséggel s belá
tással megáldott teremtmény, hogy é r t e l m e s s é g  nélkül, melly- 
hez tudományos tanulás és tapasztalás utján lehet csak jutni, senki 
az igazság mértékjéhez nem szabhatja Ítéletét, határozatát ?

Ezen szempontból tehát nem vélem helyeselhetni, hogy: 1) 
sz iskolai tanítókra, (mert a hiba nem olly igen magában a taní
tandó tárgyak systeraájában létezik), azok erényes és egyéb miné- 
műségeikre talán kelletinél csekélyebb figyelem fordiltatik, holott 
ők művészei minden boldogságnak, vagy minden veszélynek. 2) 
Hogy az iskolai és gyakorlati bizonyítványok akkoron, midőn az 
ifjak már köz szolgálatokra lépnek, tekintetbe nem vétetnek. 3) 
Hogy a megyei felsőbb hivatalokba, mellyekben csak a tisztviselő
nek tudománya, tapasztalása s higgadt megfontolása sikeritheti mű
ködéseit — a jövendő kornak reményei korábban helyeztetnek be, 
mintsem alig végzett iskolákbeli tudományaiknak s ezekre követ
kezett csekély gyakorlataiknak az emberi életre alkalmaztatásában 
helyes próbatételeiket adták, s alsóbb szolgálataik által a józan kö
zönséget arról biztosították volna, hogy felsőbb hivatalaikban sem 
fog az igazság—kiszolgál tatás kezeikben veszélyeztetni. 4) Hogy 
z  törvény minden 3-ik évben rendeli tartatni a tiszti újításokat. 
Lehetne-e ennek következésében csudalni, ha a tisztviselő akkor 
kénytelen lelépni pályájáról, midőn épen jogok, ügyek, viszonyok, 
topographical helyezések sat. nemében ismerni kezdé a vidéket, 
mellyre hivatali köre terjedt; így p. o. ha még csak hivatala vége 
felé tapasztalta ki, hogy az utak igazítására itt vagy amott találni 
jobb anyagot, igy vagy amúgy alkalmasabb az erőfelosztás, stb. 
—  Hallom többektől azon panaszos felszóllamlást: „hát mindig csak 
azon egy tisztviselők legyenek? hát gyermekeink ne lássanak elő
menetelt? ki legyenek ezek a felsőbb hivatalokból zárva? hiszen, 
ha hasznos a hivatal, részesüljenek ezek is abban; ha terhes, visel
jék ezt is másokkal egyformán!“ —  Ha egyes magános önsége- 
met tekinteném, mit sem szólhatnék illy panaszos felszólamlásra. 
De — hogy ennek lubágosságát ne említsem , mintha bizony azért 
gyermekeink Oia t. i. még alkalmasbak volnának) előmenetelt 
nem találhatnának — csak kérdem, valljon azért léteznek-e a hi

*■) Verb. Prot. T. 14. §. 5 . 6. — Sigism. D. VI. seu 1435: 1 — Ulad.
D. III. seu 1489 : 4. sat.

• * )  Verb. P. III. T. 2. S 8. — 1545 : 43. §. 3. — 1559: 38. $. 13.
***) 1435: 2. Praef. — 1486: 9. — Utad. D. II. seu 1492: 34. Praef. —

1723: 56. $. 3.
**) 1435: 2. Praef. — 1492: 34. Praeí. — 1723: 56. §. 4.

vatalok, az-e a hivataloknak egyenes czélja, hogy azok által a 
tisztviselők önmagoknak eszközöljenek hasznokat, gyarapodásokat? 
avagy , ha terheket kell viselni, mindenki egyformán elégséges-e 
azoknak viselésére? —  0 távol sem hihetera ezt. A közhivatal
nak czélja, véleményem szerint, csak a közjó előmozdítása, a köz 
igazság; s úgy tartom, ha ki erre magát alkalmatosnak bebizonyító, 
örülnünk kell a köz ügynek helyes kezelésén, s nem lehet az olly 
tisztviselőt köz vesztesség nélkül helyéből mozdítani, nem is lehet 
azt korteskedő factiók befolyása alá koczkáztatni. Ugyan bizony 
megjárnánk, ha gazdaságunkban is ismeretes jártas jó tisztünket ki
tenni, s helyében minden 3 évben mást mást alkalmazni tartoznánk, 
csak azért, hogy gyerekek is tisztségekbe léphessenek ! — Pedig a 
köz ügy mennyivel felségesebb a magános gazdaságnál! —

Hogy b i r t o k o s s á g o t  s n e m e s i  r a n g o t  kiván törvényünk 
s törvényes alkotmányunk a köz hivatalokra alkalmazandókban, —  
ez igen természetes alkotmányos intézet. Mikép is lehetne : 1) kép
zelni, hogy azon eredeti nép, *) melly nyolcz századok előtt Pan
nóniát megszállotta, melly e mostani magyar tartományokban hono
sodott, ezen honának ügyét, érdekeit nem önmaga ivadékaira bíz
za? — Ha most, midőn már önmagunk magunkat meg fosztjuk ki
váltságos szabadságainknak kulcsaitól, — a jelen kornak mozgal
maira figyelmezünk, valljon nem lapasztaljuk-e azon magyar köz
mondásnak : „adj a tótnak szállást“ sat. íenyegetődzéseil? — De 
mikép is lehetne 2) kételkedni, hogy vagyonosság a status érde
keinek legfőbb anyagi **) alapja? — Hiszen a közelebb lefolyt 
századnak vége, de leginkább a közelebb múlt tizednek eleje is ta
núsította franczia honban, hogy a nemzet mindaddig áldozatja a 
féktelen demagógiának, mig a vagyonosok egyetértése a vagyonta
lanok rabló vágyainak gátol nem vet. — Lehet-e kételkedni, hogy 
a vagyontalanok a köz érdeket, a köz jót, mellyhez őket semmi sem 
csatolja, inkább zavarbani halászat végett felforgatni, mint a saját
ság pártolásával fentartani készek? — Hiszen ismét e jelen kor 
nem bizonyitja-e, mint törekszik a vagyontalanok irigysége, a 
resteknek idegen szerzemény utáni leskelődése háborút indilni a 
vagyonosok ellen , —  ezek tollúival önmagokat ékesilni vágyván.

Ha ezek fontolóra vonatnak, úgy vélem, már nénnképen 
nyomába lehet akadni azon okoknak, mellyeken a bírósági hiányok 
alapulnak. De lássuk velejét még a 4-ik tulajdonságnak is, hogy 
t. i. a m e g y e i  b í r á k n a k  n e m e s i  ka r  á l t a l  kel l  v á l a s z 
t a t n a k .

M e g y e i  b í r á k  v á l a s z t á s a .  Kecsegteti t. i. egyéni von
zalmainkat, büszkeségünket, bizodalmunkat s némileg nemzefi 
érzelmeinket leginkább azon eszme, hogy biráinkat magunk vá
lasztjuk magunknak; — s ebben szabadságunknak egyik fő táma
szát helyeztetni véljük. És nem ok nélkül; mert valóban fájdalmas 
volna, ha p. 0 . idegen valaki bíráskodnék felettünk, ki törvényein
ket, szokásinkat nem érti, nem tudja, — kit más érdek vezérel, 
köt, indit, melly honi érdekeinktől idegen stb.

De csak alkotmányunk szelleme, törvényeink lelke nyugtat 
meg a bíróság illy alkotásának czélszerüségérői, — csak a Verb.
III. R. 2. czimjének szoros magyarázatában s ezen sinórmérték. 
szerint régtől fogva szakadatlan fenálló gyakorlatában találom 
biztosítását az óhajtott igazság-kiszolgáltatásnak, melly a bíróság
nak egyenes czélja. Azonban a jelenkornak demagog szelleme ezen 
több százados törvényre is álmagyarázatot vont, melly szerint a 
megyei bíráknak választását mindegyik nemes személyesen gya-

*) Verb. II. R. 4. Cz.
**) Megkülönbözendő a lelkiektől, mellyeknek erény az alapja, s az e*-

beri társaságnak legDoldogitóbb kincse.
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torolja. És valljon, teljesedik-e tehát ekképen óhajtásunk? elég— 
tétetik-e akár természet szerinti igazság-szomjunknak, akár sza
badságvágyunknak?

Hogy a választásnak a törvény világos rendelése ellen illy 
személyesem gyakorlása csak pártosságokat, ellenkezéseket, fék
telenségeket, gyiilölségeket, zenebonákat, lázadásokat szül, ezt 
mindennapi tapasztalásaink olly világosan bizonyítják, hogy ezt 
bővebben vitatni felesleges. De nem említvén ezen kicsapongások 
különféle politicai s egyéb következéseit, észrevételeimet csak a 
most említett két ágú kérdésre szorítom, t. i. hogy illy gyakorlat 
utján kielégítve nem találjuk

1 3  t e r m é s z e t  s z e r i n t i  i g a z s á g - s z o m j u n k á t .
A jelenkori kereskedő csoportos működések bizonyosan rész

rehajlást élesztenek a bírákban, s lealacsonitásf, megvetést szülnek 
irántok a választó közönségben. Jelesen: a) a bírákban, kik vala
mint pártos viszonyaikat a részökre voksolt többségnek, mint győz
tes pártnak, egyes tagjai iránt minden ítéleteikben kitüntetni hála
adó kötelességeiknek tartják, úgy azon tagokban jövendőre is a 
kedvező voksokat részrehajló Ítéleteikkel magoknak előre biztosí
tani igyekeznek, és ekképen a nem részökre voksolt ellenpártnak 
tagjaira már nem mást mint kárhozatot lehelnek minden bírásko
dásaikban. b) A választó közönségben, melly ismervén pártos vok- 
sainak kedvelt szülöttjét, s tudván annak voksaiktóii függését, íté
leteit, babár helyeseket is, gúnyolva kijátszani, s törvényes*) 
birájának bár igazságos határozatait is, ha ezek nem azon nyertes 
pártnak kénye s szelleme szerint hangzanak, nevetségessé, sike— 
Tétlenné tenni nem átall, könnyen szemére lobbantván e választott 
birájának: „Si hunc dimittis, non es amicus caesaris.“ **) — 
A hol a nyers erőnek számszerű többsége alkotja a bírót, ott vagy 
ngy tánczol ez , mint pártosai fütyülnek neki, s az igazságos per
lekedő fél lámpással sem találja fel igazságát előtte, — vagy az 
illy fütytől függni nem akaró józan érzelmű bíró elhitetve lehet, 
hogy három évek múltával — regnum meum non est de hoc mun
do — leszálliltatik bírói székéről. Mindennapiak már hazánkban 
az eféle történetek; olly sok megyei hatóságokban Csőt városiak 
is már ízlelni kezdik) gyakran fordulnak elő tiszlujitások, mellyek 
mindannyi tapasztalásra nyújtanak alkalmat. — Lehet-e tehát cso
dálni, ha illy bal utakon a nép is, elöljáró is demorahsáltatik? ha 
igy csügged az igazság-kiszolgáltatás, hanyatlik minden, a mi a 
közhivatalbeli bíráskodásokon, intézeteken épül.

( Vége következik.)

Adózó népünket érdeklő intézkedés«
Hajótörést szenvedvén — soknak vigasztaló örömére, soknak 

viszont fájdalmas bánatjára — a háziadónak terve, ne tartsunk je- 
remiadokat, ne mondjunk hosszú gyászbeszédeket; s ne azon tö
rődjünk, kik által és milly okokból bukott meg? hanem inkább egy 
uj kérdésnek megfejtésére figyeljünk, a reményeiben és várakozá
saiban felizgatott adózó népet mikép kell most már megnyugatni ?

Ámbár az 1836 és 1840 évi országgyűlések a nép iránti 
igazságnak és elterjedező felebaráti szeretetnek igen üdvös és ma
gasztos jellemét adák azon törvényesített engedményekkel, mellyeket 
Századunk ötödik esztendei folyámának 9dik számában valék bátor

•) Annak tartja , noha választása módja a III. R. 2. czikkel ellenkezett.
•*) Joan. Evang, C. XIX. V. 12.

számszerint érinteni, mellyeket a Világ is egyik tartalomdus czikk- 
jében közlött: mindazonáltal azok a legtisztább szándok, a legjobb 
akarat mellett, már azért is, mivel nem azonnali, hanem inkább 
jövendő hasznot biztosítók, adózó népünk mostani fogalmához és 
természetéhez mért kivánalait nem nagy részben elégitheték ki. — 
Mert népünk megfogható, kézzel tapogatható, szemmel látható, rög
tön élvezhető anyagi hasznot kíván, kisebb engedményekkel is be
éri, csak mindjárt nyerje meg, azon közmondáshoz egész lényegé
vel ragaszkodván: Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok. — 
Illy természeti hajlamához mért kivánatait szem elölt tartva, 
népünk megnyugtatására egyszerű, minden akadály nélkül kivihető 
módók a következendők:

1) Az adó kulcsa rendszerittessék, kivetése, beszedése egy- 
szeriltessék, fejre egyedül és telekre, ennek minemüségéhez és ki
terjedéséhez alkalmazva , szoriltassék. így sok kedvetlenség, sok 
munka, sok baj megszünend ; mert nyomasztó már magában a fi
zetés, de még nyomasztóbb nem tudni mit? mennyit? mikép és 
mikor kell fizetni.

2) Az úrbéri üres telkek a községeknek azonnal adassanak 
át a megnépesités terhe alatt. Ezen egyetlen egy intézkedés által 
statislice és arithmetice bebizonyítható, hogy legalább is fél mil- 
hócska haszon háramlana adózó népünk részére.

3) A kilenczed szabályos munkával váltassák fel.
4) A tizedek haszonbérbe szinte a községeknek országgyülé- 

sileg meghatározandó mérsékelt ár mellett adassanak, tekintetbe 
véve a telkek minemüségét és azon örökös kaszonbérleli szerző
déseket, mellyek több megyékben, különösen Bars vmegyében is 
divatoznak; s a melly község a megállapítandó haszonbérleti men
nyiség aránya szerint számítandó tőkének letételével a tizedet 
örökre megváltani bírná és akarná, az illy mégváltásra jogot 
nyerjen.

Illy intézkedések nyomán ehnellőznők mindazt, a mi az ipart 
most lebilincseli, elhárilnók népünk tespedése lényeges okait; adó
zónk jobb állapotba jutván, a nevelésről és egyéb a közjóra ezélzó 
most azonban a bonyolódott körülmények és pénz híja miatt ki 
nem vihető tervekről rendelkezni könnyű munka leend.

De a közjó, a közboldogság is gyarapuland, mert minél kisebb 
a szegénység- s nyomorúsággal küzdők száma valamelly ország
ban , annál boldogabbnak lehet azt mondani, mert a nemzeti jólét
ből függ törvényes önállása , külső tekintete, belső virágzása, elő— 
menete s mindene.

A depauperationalis szerencsétlen eszmének rendszere mindig 
és mindenütt rósz, hibás és káros volt. Igaz a szegény nem mozdul
hat, de fékezésére mennyi őrt s milly sok költséggel kell tartani! 
Kinek van valamije, maga legjobb leghübb őrje a közállomásnakl 
— Szegény jobbágy terhére van urának, valódi hasznára csak a 
vagyonos lehet.

Ha egyszer megnyitjuk azon bő forrást, mellyből czélszerüen 
és jól használva minden foly , a pénzelés forrását népünk számára 
is, ha ez a nyomasztó inségszülte tespedésből kivergődik szabályos 
országos intézkedés által, anyagi és szellemi állapotja kifejlődik, 
akkor jobb alattvaló, jobb, műveltebb és hasznosabb ember váland 
belőle; akkor ernyedni nem tudó hálaérzettel áldani fogja a hazát, 
melly róla olly hőn, olly atyailag gondoskodók.

Nyitra-Zerdahelyi Lörincz.

Poz so ny b an .
Alapítá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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Egy szó az igazság barátihoz.
Sine ira et studio , quorum 

caussas procul habeo.
T a c ,  ann . l ib .  I . ca p . 1 .

Ki a zágrábi püspök ő Nagyméllóságának az 1840-diki ma
gyar országgyűlés után tartatott liorvát hongyülésen mondott lel
kes beszédére emlékezni t ud; ki annak , mint királyi biztosnak, 
1842. oct. 18-dikán a horvátországi bán o Nagyméltósága beikta
tásakor tartott remek beszédét figyelmesen olvasta, az a tudós fő
papban mind a született derék magyar hazafit, mind az igazság- 
szerető , mélybölcseségü statusférfit örömmel üdvözli. De o Nagy
méltóságának érintett két magas tulajdonát legkitűnőbben festik ez 
évi máj. 4-dikén a horvát hongyülés berekesztésekor a nagymél- 
tóságu bánhoz intézett hálaszavai:

„Kegyelmes uram! Úgy hiszem, az egybegyült tek. KK. és 
RR. legbensőbb kivánatát tolmácslom, ha e hongyülés szerencsés* 
befejeztével Nagyméltóságod szine előtt honi törvényeink és ez 
országok intézkedései iránt bizonyított magas figyelméért, szaka
datlan igazságszolgáltatásáért és minden pártszellemtől messze tá
vol levő, legtisztább méltánylási érzelméért, nem-különben a köz
dolgok fölötti tanácskozásokban kitüntetett folytonos és valóban ter
hes munkálódásiért a tek. KK. és RR. nevében a legmélyebb hálát, 
mellyet sziveink nyújtani képesek , kiönteni bátorkodom: mit annál 
nagyobb gyönyörrel cselekszem, minél inkább átlátom azon áldás
hozó eredményeket, mellyek Nagyméltóságod fáradozásiból ez or
szágok közjólétére fejledeznek.

Nem lehetek ez alkalommal a tek. KK. és RR. szilárd öntuda
tának nem-magyarázója, hogy tudnillik a határtalan bizodalom, a 
kész engedelmesség és ama rendületlen hűség, mellyet apostoli 
Királyunk és a fölséges uralkodó Ház iránt a kedvező s nem-ked
vező korszakokban mindig tisztán és szeplőtlen megőriztünk, ez út
tal is köztünk a maga szeplő nélküli tisztaságában mutatkozott: —  
a tek. KK. és RR. azon boldogító öntudatának, hogy a most lefolyt 
tanácskozásokban valamint egyfelől az életkérdések- és eszméknek 
korszerű s a közjólétet előmozdító fejlődése nem akadályoztaték : 
szintúgy másfelől gát téteték azon újítások duzzadó rohamának, 
mellyek törvényeink- és nemzeti szellemünkkel össze nem férhetők. 
Ugyanis a tek. KK. és RR. elvökül állíták fel, hogy a szellemi s 
anyagi műveltség terjesztése- s öregbítésénél a bizonytalan és vak
merő ugrásoktul; mellyek veszély nélkül soha nincsenek és a kí
vánt czélhoz ritkán vezetnek, minduntalan óvakodjanak, és egyedül 
a törvény és biztos tapasztalás ösvényén bizonyos és szilárd lép
tekkel igyekezzenek haladni; hogy csupán rokon, egynemű teste
ket, nem pedig már természetöknél fogva egymással ellenkezőket 
lehet összeolvasztani.

Erősen hiszik továbbá ez országok tek. Karai s Rendei, hogy 
mostani tanácskozásaik- és határozataikban elég nyilván és világo- 
gosan tanusíták, miszerint ők messze távol vannak, a magyar nem
zet ellen, mellyel annyi századon keresztül testvéri egyesület kap
csaival szorosan összekapcsolvák és ugyanazon szent korona alatt 
szerencsésen éllek, legkisebb idegenséget forralni, sőt inkább sem
mit hőbben nem óhajtanak, mint ezen nagyszivü nemzettel tovább

is és örökre kölcsönös egyetértésben, barátságban , bizodalomban 
élni; és hogy ők koránsem szándékoznak a közönséges országgyű
lésen hozandó törvények ellenébe akadékokat gördítní.

A tek. KK. és RR. egyetlen egy kívánsága, annyi nyomos 
törvény és olly hosszas szokás, sőt a koronás fejdelmek eskütételei 
által is megszentesített municipalis jogaikat, mellyeket ők elődeik 
vitézségének és bölcseségének , úgyszintén királyaik kegyelmének 
köszönhetnek , ezentúl is szilárdul és híven föntartani: mit bennük 
annál kevésbbé roszalhatni, mivel nemcsak egész testületeknek, de 
családoknak vagy egyes személyeknek sem lehet rósz néven venni, 
ha ok törvényszerüleg nyeit szabadalmaikat igazságos eszközök 
által megőrizni s védelmezni iparkodnak.

Midőn ez országok tek. KK. és Rendéinek dicső alkalmuk 
volt a hongyülés lefolyta alatt a szilárd meggyőződéshez jutni, hogy 
Nagyméltóságodat ugyanazon elvek és gondolkozás lelkesítik; ők 
azon édes és szilárd reményben bizakodnak, hogy ügyök és jogaik 
a közönséges országgyűlés alatt is Nagyméltóságod nagylelkűségé
ben, csüggedhetlen buzgalmában és messzelátó bölcseségében in- 
gani nem tudó támaszra találandnak, és Nagyméllóságod ótalma 
által tovább is csorbíthatlan, épen fönmaradandnak: mi által a ke
délyek az őszinte háladatosságnak annál szorosb kötelékével fognak 
Nagyméltóságodhoz köttetni s Nagyméltóságod magasztos neve a 
késő utóvilágtól is lelkesedéssel és áldva emlegetlelni. Ö Na g y 
m é l t ó s á g a  a m i  b á n u n k  é l j e n ! “

lm e művészi hálabeszéd idegen magyarázatra nem szorul, 
és magát ékesen és hatályosan tolmácsolja. —

Ponori Thewrewh József.

Képviseleti trendszer.
Az újabb időkben megyegyüléseinkben tapasztalt kicsapon

gások országszerte a legnagyobb indignatioval fogadtattak nemcsak 
a műveltebb körökben, de az alrendü nemesség által is, úgy 
hogy az e tekintetben öszhangzó vélemények meggyőzhetnek ben
nünket, miszerint nálunk is —  bár mit mondjunk ellene — csak
ugyan van közvélemény. Nem czélom eredetét és történetét raj
zolni e veszélyes mirigynek, mellynek valamint kútfeje a közép 
századok obscuritásaiban —  igaz ugyan, hogy a legszentebb szán
dékból s a legközelebbi jövőre nemcsak minden kártékony be
folyás nélkül, sőt honunk akkori legnagyobb boldogságára —■ 
Mátyás király választásánál gyökerezik; úgy azok, kik halottakból 
feltámasztották a születése után azonnal elszenderült s szinte el is 
feledett rémet, még most is élnek, és talán megtudnók nevezni 
őket, kiknek illy alvilági szörnyetegek szolgáltak lépcsőkül az emel- 
kedhetésre. Elég, hogy — mint mondám — e kicsapongások, és 
pedig méltán a legkeserübb indignatioval fogadtattak. Lehete tehát 
remélni, hogy e gyászos, a legveszedelmesebb demoralisatiot lehelő 
jelenetekre kormányunk is ki fogja terjeszteni őrfigyelmét. És mi, 
kik e reménnyel kecsegtetők magunkat, csakugyan nem is csalat
koztunk; most minden jókeblü magyar örömére a jelen országgyű
lésre adott előterjesztvények 2ik pontja a megyei liszt- és követ
választási kicsapongások fékezését tárgyazza.
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A P. H. szerkesztője korunk e betegségét — mint általában 
minden színezetű lapjaink — kárhoztatván, már előbb tett nehány 
szót, miszerint a gyiilésekbeni köznemesség által történt immorá
lis zavarok meggátlását egyedül a képviseleted rendszer által véli 
elérhetőnek. S a Hírnök melléklapjában közültetik Nyitra-Zerda- 
helyi Lorinz urnák hasonló javaslata. Legyen szabad minden vo
natkozás vagy czélzás nélkül az említettem czikkekre, felfogván 
egyedül az alkalmaimat, mellyet e két indítvány okozott, e javaslat 
czélszerüsége és kivihetősége iránt néhány szerény észrevételt 
tennem.

Hogy a baj megszünetetését Kárpátoktól Adriáig minden jó
zan ember buzgón óhajtja, kimondám azon szavakkal, hogy ennek 
féktelensége a legkedvetlenebb érzéssel vétetett. Nem mondhatja 
tehát senki, mintha ellenséges indulat sugalná előterjesztendő sza
vaimat; sőt inkább legszentebb és leggyöngédebb kivánataim tárá
ban áll az i s , miszerint az ó századokban is illy mértékben csak 
gyéren feltünedezett vandalismus minél előbb és pedig gyökere
sen , — tehát orsz.gyülésileg — megszüntessék. De minél többet 
gondolkozom e tárgyról, vizsgálván a képviselet mellett és ellen 
szóló indokokat: annál világosabban győződöm meg, hogy a képvi
seleti rendszer hazánk jelen állásában, részint kivihetetlen, részint 
czélszerütlen. ügy vagyok ugyan meggyőződve, hogy egykor e 
képviseletnek a megyékben, szinte úgy mint az országgyűléseken 
megtörtént, létre ke l l  jőnie: de most, most azonnal ez a zavart 
nemcsak hogy nem csillapitná, sőt valószínűleg növelné.

Kivihetetlennek nevezém jelenre nézve a képviselők behoza
talát, és pedig leginkább azon oknál fogva, mivel a szép „mit sem 
rólunk nélkülünk“ elv most már a rósz szándékú ámítok és tapasz
talatlan dilettánsok által a köznemességbe olly elferdítve van plán
tálva, hogy annak fattyúhajtásait lenyesni legalább egykét évtizedre 
terjedendő munkába kerülend. — Ha előbb történt volna e bun- 
kokrakratia korlátozásának indítványa, sokkal könnyebb lett volna 
a képviseleti rendszer behozatala; mert a királyi előterjesztéseknek 
a megyékkeli közöltetését korán sem szorgalmazták annyira, mint 
jelenleg. Most azonban, mit egyébiránt vétkül vaggy hibául egy 
hatóságnak sem akarunk tulajdonítani — csaknem minden követ- 
utásításban meg vagyon írva, hogy a „követek a királyi előterjesz
tésekbe ne bocsátkozzanak, mielőtt ezeket küldőikkel közlenék, s 
illetőleg tőlök pótlóutasítást nyernének.“ Mikép lehetséges tehát 
ennek behozatala a nélkül, hogy a nemességgel közölletnék a kí
vánat? Meglehet, hogy vannak megyék, mellyekben ez t i t k o n  
Cazaz a köznemesség tudta nélkül) megtörténhetnék: de lehet-e, 
szabad-e azt tenni, hogy a köznemes, ki minden büszkeségét e 
jogba helyezi, tőle az ő tudta nélkül megfosztassék? Nemde sa- 
tyrája volna ez az általánosan felállított elvnek, nil de nobis, sine 
nobis? Ám, ha úgy tetszik, tegyétek sziveitekre jobbjaitokat és 
nyugtassátok meg magatokat, hogy ezt az ildom kívánja — és ha
tározzatok. De jaj azon hatóságnak, melly azt ma tenni merészle
né, mert nincs orkán olly dühös, nincs tűzvész olly mardosó, miíly 
dúlással jőne a köznemesség a legközelebbi közgyűlésen határozata 
és a nyugodalom s béke romjain felütni diadalmas zászlóját, nem 
kiméivé semmit, mit józan állapotában jónak és szentnek tart.

Vagy pedig be fogjátok hivni a tanácskozási terembe a tö
meget, és okokkal fogjátok mutogatni, mert mint haladás barátinak 
— kivált midőn a bunkokratia eltörléséről van szó — annyira kö
vetkezetleneknek nem szabad lennetek, hogy más eszközökhez 
■yulnátok, fogjátok mondom mutogatni, miszerint megyegyüléseken 
eddig szokásban volt megjelenésének megszüntetése reá nézve 
csak hasznos, üdvös, boldogító, az egész országra szinte malasztot 
hintő leend ? Szemeink előtt feküsznek még a háziadó elvállalásá

nak megbuktatására fordított legújabb szomorú drasticus drámai je
lenetek, és ha ezeket megújítani, ha dühöket nevelni és szaporítani 
nincs kedvetek, szüntessétek meg e kivánatot, e vágyat, mellyet 
minden jobb magyar csak örömmel óhajthat. Mert — mint már fe
nébb emlitéin — sokkal büszkébb a köznemes szabad választási 
és a tanácskozásba befolyhatási (mert csakugyan ez is megvan, mi
ről a szabolcsi, zalai és gömöri famosus gyűlések után csak a tök
kel ütött fejű kételkedkefik) jogára, hogysem arról lemondani leg
kisebb kedvel is érezne. Hiszen a háziadó elvállalásánál csak pár 
garasról vala szó, a választások pedig a boron kívül még egy pár 
forintocskát is behoznak. Hiába fogjuk azt mondani: „no hiszen 
atyámfiai, ti azért a választásba mindig befolyást fogtok gyakorolni, 
csak hogy ezért nem kell a megye házába fáradoznotok , ezt majd 
otthon tehetitek“ s lb . ; mert mind e beszéd sükerellen marad. Sü- 
keretlen marad igen is, nem annyira azért, mintha a köznemesség 
ezt felfogni nem bírná, mert minden müveletlensége daczára is 
eléggé képesnek hiszem erre , de mivel ismét felküldi ángányo* 
fenekéről a pokol ördögeit forintos izgatásaival, hogy a honi bol
dogság épülni induló palotáját az ámításoknak és valódi forintos 
argumentumoknak örömest engedő tömeg által az érkölcstelenség 
legrutabb symptomái közt letiporva, követ kövön ne hagyjon. — 
Midőn mindazokon, mik hazánk némelly megyéiben a lefolyt évti
zedben és a mostaniban történtek, végig tekintek, épen azért, mivel 
igy történtek , azokat a képviseleti által rendszer eltörölhetőknek 
nem hihetem, mert a szép terv kivitele lehetetlen.

De bízván a jó ügy erejében, bízván az értelmiség szilárd 
akarattal párosult meggyőzési tehetségében, bízván végre a közne
mességnek pillanatnyi rendületlenségében, melly szerint e határozat 
gátlását nem eszközölné, ha kivivatnék is a sok elfogultság és báli— 
télét feletti diadal, valljon mit nyernénk ? Javulna-e az által állá
sunk? Szóval, megvolnának e szüntetve a lélekvásárlások egy, a 
durva kicsapongások más részről ? Legyen szabad ezt kétségbe 
hoznom. Mert mig most sokan a nyilvánosság büntető Nemesise, 
részint pedig — különösen némelly megyékben — az eiőleges sü- 
keres intézkedések következményei által tartóztatnak vissza: a 
képviselők választása újólag számtalan izgatásoknak és csábítá
soknak egy részről, valamint lélekárulásnak más részről szolgálna 
alkamul. És igy megélnők, hogy egy helyeni kicsapongás helyett 
jövőben 20— 30 helyen is kiütne, annál inkább, mivel ezek el
vonultak lévén, számukra tágasb tér nyílnék.

Miután a képviseleti rendszernek jelenlegi mind kivihetlensé- 
gét mind sükeretlenségét eléggé bebizonyitottnak hiszem, hátra 
van, hogy az igy ledöntött épület helyébe csekély ereimhez képest 
mást építsek. De bár mennyit gondolkoztam e tárgyról, rögtön sem- 
mi gyógyszert sem tudok e kór kiiitására ajánlani, nincs tehát egyéb 
hátra, mint az intelligenseknek tartott azon része ellen , mellyre e 
név csak gúny gyanánt illeszthető, melly megfeledkezve honáról, 
alkotmányáról, vad gőgje özönében csak saját énjének hódoltat a 
hiszékeny köznemességgel, olly intézkedéseket felállítani, hogy, hol 
a legszentebb érdekek morális parancsa süket fülekre talált, a bün
tetés szigora — szavazástóli eltiltás — tegyen gátot, a köznemes
ség pedig világosittassék, oktaltassák, neveltessék. És ime itt va
gyok ismét a népnevelés tárgyánál, mellyet már — journalistikai 
éltem porszemnyi parányisága mellett is — olly gyakian említet
tem, de mellyet még ekkorig eléggé gyakran mégsem emlittem, és 
mellyet midaddig fogok sürge ni, míg vagy létre nem jő, vagy ha 
nem, mig nyelvemet szólásra, toliamat írásra birooi.

SzochonyiPéler.
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B i r ó .
Nem találjuk továbbá kielégítve a tisztváiasztás személyes 

gyakorlatával 2) S z a b a d s á g i  v á g y u n k a t .
Alapos törvényünk*) megmásolhatatlanul elhatározta, hogy 

sNec habet Dominorum aliquis plus, nec nobilis quispiam minus de 
libertate“ sat. — Ezen szavaknak értelme világos, azoknak bővebb 
magyarázására semminemű uj commentatio nem kívántatik. Mert 
bizonyos az , hogy egyik nemes, egyik mágnás, egyik praelatus 
szinte olly szabadsággal élvezi birtokát, mint másik, —  egyik úgy 
epocillál, úgy macellál, úgy ment minden conditionaria servitustól, 
tributumtul sat. mint a másik, — egyik úgy vállalhat közhivata
lokat mint a másik, jól megjegyezve, ha arra alkalmatos. És ez 
tehát azon törvény, mellyen alapítják a jelen időkben vélemé
nyeiket azok, kik azt pártolják, hogy minden nemes személyesen 
léphet fel a megyei köztanácskozásokra, s ennélfogva a megyei 
köz bíráknak választását is kiki személyesen gyakorolhatja. —  Tá
masztatok pedig e vélemény még azon egyéniségünkből származó 
gyarlóságunkkal, hogy midőn tetteink bírálás alá kerülnek, félünk 
a nem helyeslő Ítéletek sulyjától, s azért csak akkor nyugtat meg 
bennünket, törvényes közmondás szerint**), a bírónak személye, 
ha abban barátunkat, jó akarónkat szemléljük, — egy szóval, hogy 
csak bizodalmunk sugallása szerint óhajtana birát mindegyikünk a 
maga ügyében. Azonban a III. R. 2. cziknek világos tartalmánál 
fogva mikép legyenek a köztanácskozások szabályai értendők, s 
minő gyakorlat divatozott légyen e részben szakadatlanul, — ez 
már más helyen „korszerű értekezés“ által bővebben kiíejtetett. 
Itt csak a csalódás tűnik szemem elébe, melly épen akkor, mikor 
bizodalmunk s szabadsági jogunk ösvényén indulva (mint véljük) 
az igazságnak elérése végett működünk, — épen ekkor az igazság
tól bennünket távol térit.

B i z o d a l o m .  Ha bizodalom a bírói választásnak hathatós 
rugója, —  mi természetesebb, mint az, hogy nem voksok többsé
ge , hanem minden perlekedő fél maga válasszon ügyében bírót 
magának, valahányszor pere támad, — különben a közös bíró 
mindegyik félnek véleményét nem pártolhatván, ellenkező Ítélet— 
hozással egyik vagy másik félnek bizodalmát csökkenti. E szerint 
tehát valahány perlekedő fél, szinlannyi biró támadna, s igy vala
mint a felek ellenkezők, úgy bíróiknak Ítéleteik is egymással ellen
kezők volnának. De a bírákat s biróválasztásokat ekkép vég nél
kül szaporítani s az önkényt ismét szélesebb térre bocsátani — 
minő képtelenség volna! — Az Ítéletek nemhogy egy igazságot 
fejeznének ki, hanem inkább ettől s egymástól úgy távoznának, mint 
hyperbola **) ágai.

Illy neműek ugyan a compromissum bíróságok i s : — de még 
ezekben is a külön felekezetű birákon kívül még egy bíró vagy 
elnökbiró közösen választatik, s az illy választásnak is csak az a 
szerencsés tulajdona, hogy ama közös bíróban a felek (legalább ad
dig, mig az ítélet ki nem mondatik) egyformán megnyugosznak. 
Ha pedig még illy compromissum bíróság ítéletén sem nyugszik 
meg vallamellyik fél, im ekkor ismét csak egy olly bírósághoz ma
rad fen az utolsó folyamodás, mellyet azon különös ügyökben nem 
a felek jeleltek ki magoknak, (habár ezen appellátát közakarattal 
kötötték is ki magok közt), sőt többnyire bírói alkotásokban sem
mi részt sem vettek. Azon ismeretes törvényes rendelés: „actor 
sequitur forum incatti“, — világosan arra mutat, hogy nem a per
lekedő fél választhatja biráját, hanem más által kell annak válasz-

*) Verb I. R. 2. Cz -  1351. U. 12.
**) Plus valet favor in judice , quam miile leges in codice.
*) Mathesis: Sectiones conicae.

tatnia. Hiszen ha bizodalom utján választja kiki magának maga bi
ráját, csak részrehajlás itt a vezér, s viszon-részrehajlást remél 
s feltételez, csak illy viszonos érdekben, viszonos részhajlásban áll 
a bizodalom, melly nélkül nem igen munkálódik egyén egyénért. 
Az igazság pedig nem ismer részrehajlást: következésképen bi
zodalom nem lehet helyes vezér a biró választásában, kitől igaz
ságot várunk.

Bizodalom akép is magyaráztathatik ugyan, hogy a választó 
egyének épen abban bíznak, hogy választottjok nem leend részre
hajló , hanem az igazságot szigorúan kimondandja s telyesitendi te
kintet nélkül. De bár mikép tűnődjünk ezen magyarázatról is, csak 
azt bizonyítja a tapasztalás, hogy kiki önsége szerint az igazságot 
maga részén állni véli, s igy midőn ezt választottjának kezére bizza, 
ezen választottját az ő pártfogójának tartja, — s igy akár mikép 
csavarjuk e kérdést, csak részrehajlás munkálódik a bizodalom 
akármelly magyarázatában, — s a kivétel itt is úgy áll, mint i : 1000; 
mint felebb a belső bíróságról említők. — Csalatkozunk tehát, 
hogy a bizodalomra alapított biró választási jog az igazság kiszol
gáltatásának eszköze volna. —

S z a b a d s á g i  e g y e n l ő s é g .  —  Verbőczy III. R. 2. cz. 
szolgál törvényes Útmutatásul, mikép kelljen köztanácskozásaink
ban eljárni; és gyakorlatát a múlt idők megmutatták. Bővebben 
kifejtetett e tárgy már 1841 ki Századunk 40. 41. 42. 43. szá
maiban „korszerű értekezés“ czim alatt, *) hol ebből folyólag a jog 
a szolgálattól megkülönböztetett. A jog t. i. hasznoknak élvezésé
ben **) á ll , szolgálat pedig másoknak vagy szabad akarattal, vagy 
kötelesség szerint haszon-élvezést szerez, stb. ***) A tisztválasz
tás pedig szinte tanácskozás neme: tehát eziránt is szinte azon 
szabályok volnának követendők. —  Utalván azonban az említett 
Századunki számokra, —  erről itt többé nem szólok; csak magát 
ezen személyes jognak (ha csak ugyan jog) minémüségét érdekli 
fejtegetésem. Ám legyen, hogy a megyei tisztválasztás is jog, —  
a fenebb említett Verb. I. R. 2. cz. s i 351: 11. 12. szerint egy
formán kellene e jognak is reánk terjedni biránk választásában, —  
hogy t. i. kiki közvetlen személyesen gyakorolhassa azt. Tapasz
talás szerint — vagy egynek mutatkozik a közakarat, azaz úgy 
látszik, hogy egy szívvel s lélekkel egy személyben egyesül a köz 
bizodalom, s egy hangú kikiáltással, acclamalioval, egy személy 
megválasztatik: — vagy a vélemények szembetünőleg különböz
nek, s ekkor az ellenkező szavazatok külön számíttatnak, s a 
többségnek akaratja határozattá vétetik.

Acclamatio, egyhangú kikiáltás, — habár még ez a legczél- 
szerübb választás neme volna is, — de, hogy két vagy három ezer 
választók között minndyájan, kivétel nélkül egy véleményen legye
nek,  ezt olly ritka esetnek tartom, hogy inkább lehetetlenségnek 
hinni kész volnék, — Közönségesen tehát a különböző szavazatok
nak külön számítása által ered a határozat. Lássuk tehát példában, 
mikép élvezi jogát szabadsági egyenlőséggel a választó egyén illy 
szavazati számítással? — Például: 1500 választó tag között 1000 
szavazat hajlik egy bizonyos egyén iránt, s ez illy többség akaratja 
szerint bírónak ismertetik, a többi 500 szavazatnak ellenére. Vall
jon, ezen kevesebbségben maradott 500 is választotta-e a kikiál
tott bírót?—  szinte azon bizodalommal fog-e már ezen 500 tag,is, 
az uj.közbiróhoz folyamodni, millyennel a többségbeli 1000 tag? — 
nem erő kényszeriti-e a kevesebbséget a többség végzésének elfő?» 
gadására? — mikép lehetne tehát már arról kételkedni, hogy © 
jelen példában a kisebbségben maradott 500 tag megfosztatoR ait®

*) És 1842ki Századunk 53. számában „Szellem“ czim alatt.
**) Genuss gewisser Vortheile.

***) Schaffen, erwerben den Genuss gewisser Vortheile.
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jogtól, hogy magának közbirót válasszon? —  Ez tehát a jogok 
egyenlősége, ez az egyforma szabadság, hogy az ezer tag magának 
lírá já t  választhassa, az ötszáz tag pedig, habár talán értelmesebb 
▼olna i s , az értetlen többségnek *) választásán, határozatán meg
nyugodjék?— Ez neveztetik igazságnak? ez szül igaz bíróságokat? 
— 0  csalódás!

E szó „többség“ nem egyéb, mint uj nevezete az ököljognak 
(Jus fortioris, Faustrecht) az önkénynek. Szerencsétlen ország, 
melly ennek járma alatt nyög; —• hol t. i. a szabadság színe alatt 
egy zabolátlan többségnek féktelen kicsapongásai nyomorgatják a 
kevesebbségben maradott jó akaratú, békés, munkás, józan pol
gárokat.—  A képviselői rendszer (repraesentativum systema) egy 
csepet sem jobb a személyes bitorlásoknál; —  ez által egy tüzbol 
ezer láng s gyuladás támad, élesztetik a féktelenség, nehezittetik a 
csillapítás, a korlátolás.

Mi az tehát, a mi biztosítja a bíróságban az igazságot s ennek 
kiszolgáltatását?

Csak f ü g g e t l e n s é g  ennek eszköze, és ugyan több tekin
tetekben:

1) Független legyen a biró alkottatására nézve mindazoktól, 
kik Ítéletet várhatnak tőle: —  ne függjön választása stb. azoknak 
szavazatától. Ki illy szavazatoktól függ, az ezek által könnyen 
igazságtalan Ítéletre csábittatik.

2) Független erényességére nézve; ne legyen indulatos, 
szenvedélyes; feslett életű, istentelen stb. Ki illy hibáknak, vét
keknek rabja, ezek által könnyen igazságtalanságra tántorittatik.

3) Független értelmességére, tudományára, tapasztalására 
nézve. A tudatlan, tapasztalatlan ember más ügyes s eszes egyé
nek fortélyosságai által balra vezettetik, s az illyen könnyen az 
igazság utjától eltávozik.

4) Független átaljában birtokára, vagyonosságára nézve; — 
Ki vagyontalan, s élelmét mások adományával biztosítani kénysze- 
rittetik, azt a haszon-kereset igazságtalan Ítéletekre készteti.

5) A megyei biró legyen független különösen nemesi birto
kára nézve. — Ki illyes birtok nélkül szűkölködik, azt nem köti 
alkotmányos érdek hazájához, —  az a hazát érdeklő közhatároza
tokban naturalismusával igazságtalan s alkotmány elleni elvekre 
vetemedik.

6) A megyei biró független legyen nemesi birtokára nézve 
még olly tekintetből is, hogy jobbágya is legyen. — Kinek birto
kán jobbágy nem telepedik, az a jobbágyi viszonyokban tapaszta
latlan, — az nem képes igazságosan megítélni, meddig érdemeljen 
a köznép korlátolást? s meddig pártfogást?**)

És még több illy bírói függetlenség nemei is lehetnek, mely- 
lyeket figyelemmel szükséges tekintetben tartani. Bizonyítják ezt a 
bírói eskünek saját szavai i s : „nem tekintvén atyafiságot, félelmet, 
adományt, tetszeni való kívánságot“ stb. Mit érnének ezen szavak, 
ha tettleg ellenkezőt élesztenénk ? Csak három függetlenséget tudnék 
a bíróban kárhoztatni: törvényektől, koronás fejedelemtől, s ezek 
szerint rendes elöljáróitól. —  A törvényektől?***) nem hiszem, 
hogy találkozzék józan gondolkozásu ember, ki az azoktóli füg
getlenséget helyeselhetné, kiváltképen bíróban; — hiszen törvé
nyek az igazságon alapszanak, igazság pedig minden helyes biró-

*) Többségnek hol s mikép lehet helye, lásd a fenemlitett 1841-ki Szá-
zadunkbeli „Korszerű értekezést.“

**) Magyar közmondás: „lakva ismerhetni meg az embert.“
***) Isteni és polgári törvényektől.

Ságnak czélja. Rendes elöljáróitól?*) elöljáróság törvényeken 
alapszik; ennek érdeme tehát szinte a most mondoltakból foly. De 
különben is elöljárók a bírák, — bírák pedig hatás nélkül nem 
bírák, mint felebb mondók • és valamint az alsóbb bírótól mások 
függnek, úgy a felsőbbtől függ az alsóbb biró, — illő értelemben 
kívánom azonban ezen függéseket vétetni. A koronás fejedelemtől? 
Igaz az, hogy a fejedelemnek magános ügyei is a közbiróság előtt 
tárgyaltathatnak. **) Azonban az illyenekben sem különöztethetik 
el tőle a fejedelemség; mert a fejedelmet simplex polgárrá leszál
lítani olly képtelenség előttem, mint lábom helyett fejemre vonni a 
sarut. Ha azonban ezekben bírói részrehajlás mutatkoznék, az 
illyen úgyis szinte úgy, mint akármelly más köztárgy, a törvény 
és törvényes alkotmány ösvényén helyrehozattathalik. ***)

De a fejedelem feje a nagy nemzeti testületnek; testület 
pedig a fejtől soha független nem lehet. Illy függetlenség nemét 
találom fel fejedelem iránti azon bizodalmatlanságban, melly a 
nemzet egyes valamelly tagját arra ingerli, hogy királyi hivatalt 
Cha bár erre alkalmatosnak találtathatnék) el nem vállal. Bal felfogás 
e z , kivált ollyannál, ki a nemzet ügyeinek a fejedelmiekkel egye
sült fontolására megbizatik, kinek főkölelességeihez tartozik főt a 
testülettel egyesülve, s azt illő tiszteletben, ezt attól köteles füg
gésben tartani, nem pedig olly ábrándozásokat terjeszteni, mintha 
test fő nélkül, s a fő alkalmatos közlekedő orgánumok nélkül, — 
azaz — a nemzet, a nép fejedelem nélkül, fejedelem pedig alkal
matos tisztviselők nélkül ellehetne. — Szinte illy nevetséges a 
népuralkodásnak (Volkssouverainität) eszméje is. Hiszen kormány 
nincsen, ha nincs kit kormányozni: s a ki kormányoz, az nem kor- 
mányoztatik, és viszont. A nép még respublikákban is kormány 
alatt v an : — ez a népnek eszméjétől elválaszthatatlan. Kormány
nak pedig feje fejedelem: a nép nem lehet tehát tőle független, s 
egyes tagjai annál kevesbbé.

Fontosak a franczia írónak e szavai :„ La plupart de gouver- 
nements d’ Europe sont monarchiques,“ stb. „l’equilibre est trop 
difficile á garder“ stb. —  De — ámbár balkövetkezéseket von 
utóbb szavaiból, mégis — maga sem vevén észre — meg czá- 
folja hibás oonsequentiáit ön maga e szavaival: „Les rois pnemié- 
rement ne veulent point choquer les moeurs et la religion des peu- 
ples; secondement, il n’ est de leur intérét de porter leur ponvoir 
si loin.“ — Melly erőt adott e szavaival azon élet-szabálynak: 
„recte age, et neminem time,“ —  melly a fejedelemnek főlörvénye! 
— bár minden egyes polgár is méltánylaná ezt! —  Legfőbb bizto
sítást nyújt e nézetim szerint boldogságunknak a köz bizodalomnak 
egy sérthetlen főbeni központosítása, körét bölcs törvények állal 
kijelelve, s igy a viszonsérthetlenségnek határszabályait köz ér
dekűvé téve, belátását s tudományát, pedig olly kiterjedésbe hely- 
heztetve, hogy a nemzetek köz, sőt az egyeseknek magános 
ügyei i s , következésképen a bíráknak is helyes vagy hibás mi- 
némüségeik mindenkor illő világosságban juthassanak figyelme s 
intézete alá.

Illy feltételekkel, — sőt feltétel nélkül is, ha kell, —  inkább 
óhajtom mindennapi biráinkat attól származtatni, az igazság kiszol
gáltatást attól ágoztalni, ki Isten után minyájunknuk íőbirája, fő
igazságtevője (justitiarius), a törvényeknek főkara; mint sor
sunkat a bőszült zabolátlan többségnek martalékává tenni, melly 
mindenkor csak aszóra,  kérésre, okosságra nem hajló, könyö- 
rülést, szánakodást, igazságos részvételt nem ismerő, az indula
tokban rettentő , túlságos anarchiának bölcseje.

—z —ü —

*) Egyházi és világi elöljáróktól.
**) Például cameralis vagy patrimonialis birtok iránt, s más íiscalitások

iránt.
***) 1545: 33. §. 7. — 1622 : 2. — 1638: 1. — 1659:1. — 1790 : 13.

14. stb.

P o z so n y ban .
Alapítá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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m i akar ősiség alatt értetni,
s mi volna szükséges hogy az biztosíttassák, azaz igaz

sággá emeltessék ?

Minél könnyebb e kérdést elvontan s a legátalánosabb vá- 
zolatokban megoldani, annál kivánatosbnak tetszhetnék nehány 
szóban iránta értesülni, mielőtt a még függőben levő életkérdés 
végképen eldöntetnék, melly fulajdonképen oda irányozva: bi z-  
t o s i t t a s s é k - e  az ősiség, vagy pedig eltöröltessék-e mint b i z -  
t o s i t h a t l a n ?

Vajha illy értesülések a valódi álláspontra vezetnének, melly- 
ből a tárgy teljes jelentőségében és kiterjedésében leplezetlen mu
tatkoznék, s vajha illy módon a habozó vélemények e felette fontos 
kérdés iránt minél előbb s békésén közmegelégedésre megálla
podnának.

Az ősiség elve az elődöktül törvényesen öröklött tulajdonnak 
az önszerzettőli megkülönböztetésén alapul. Ez elvnek legszigorúbb 
következetességében azt lehelne kihúzni, hogy ellentétben a szer
zemény feletti korlátlan szabad rendelkezéssel, az örökség minden 
rendelkezés alól elvonassék, tehát sértetlen és csorbitlan a törvényes 
örökségre álszálljon.

Hogy azonban még Verbőczy idejében sem vevék az ősiséget 
olly szigorúan, bizonyítja a P. I. tit. 59. §. 9., hol nemesi ős ja
vak eladásáról ezek állanak : Venditio rationabilis aliquando valel, 
et aliquando retractatur, necessaria autem semper valet, et semper 
tenetur, et nunquam invalidalur.

A mostani gyakorlat sem veszi az ősiséget annak legszoro
sabb értelmében. Mint általánosan tudva, ősi nemes javak minden 
aggodalom nélkül adósságokkal terheltetnek, mellyek, mennyire a 
vagyonból kitelik, visszafizetendők; s bárha török vagy saracen s 
más fogságba esés miatt többé nem olly hamar kénytelen valaki 
nemesi örökségét eladni, mégis örökös eladások nem leltek ritkáb
bakká; sőt inkább az érvénytelenítési panaszok, kivált a megsem- 
mitésre hozott Ítéletek száma, a legújabb időben inkább szaporo
dott semmint kevesbedett.

Ha tehát az ősiségi elv legvégsőbb szigorát akarnák használ
ni, s annak erejénél fogva minden ősi javakat egészen különös mó
don elosztandó hilbizományokká emelni, akkor a l'enálló törvények
kel be nem érnők, hanem az „ősi“ *) kifejezés törvényes megha
tározása után egy uj, oda irányzott törvényt kellene hozni, hogy az 
ősi nemes javaknak csonkítás nélkül kell a törvényes örökösekre 
szállni, s következésképen azok sem eladhatók sem meglerheltet- 
hetők ne legyenek.

És e törvény kezessége végett, azaz, hogy i g a z s á g g á  vál
jék, továbbá rendes birtoktáblákra és azon törvényes rendelke
zésre lenne szükség, miszerint a nemes javak ősi tulajdonságai 
minden örökösödés beállásával a birtoktáblákba világosan beik— 
tattassanak és feljegyeztessenek.

Tágabb , a jelen gyakorlatnak inkább megfelelő magyarázat
ban az ősiség a szabad rendelkezésnek csak némi korlátokat vet, 
a javak könnyelmű megterhelésének vagy eládásának megakadályo-

*) Kelemen következőleg határozza meg: Avitica bona sunt ea , quae a
progenitonbus via ordinariae legális successions ad nos transierunt.

zása végett; mi azonban a jelen fenálló törvények által, mint tudva, 
elérve nincs; részint, mivel e korlátok a törvényekben pontosan ki 
nem jegyezvék , részint pedig, mive! a helyett hogy az ősi bir— 
tokosoklul az áthágás lehetsége előre elvétessék, a törvények meg- 
elégesznek azzal, hogy a felelőség utólag a másik alkudó félre lo- 
latik, melly félre az eladás vagy megterhelés okainak kitudása és 
megítélése méltólag s következtésen teljességgel nem hagyathatik, 
mivel törvényeink, még az 1840. 9. §. 7. ez. legújabb is, az ősiségi 
jogok megóvását egyedül a családra hagyják, s.ha a családi tagok 
igen távol rokonság vagy más okokból róla nem gondoskodhatnak, 
vagy azt tenni nem akarják, nincs más valaki, ki hivatva volna, 
a családot s illetőleg a netaláni ivadékot, mint ősi s utódi gondnok, 
képviselni. Az ősi nemes javak eladása ellen a családoknak bizto
sítása végett eddig fenalló előintés és a károsodás miatti megsem- 
milhetés (invalidabihtas ex praejudicio) tehát megelőző nemű rend
szabállyá volna átváltoztatandó, mire nézve ismét birtoktáblák be
hozatala és olly törvény volna szükséges :

a) hogy minden birtokkönyvileg okvetlen betáblázott ela
dásnál minden előintőknek azon nyilatkozata a birlokönyvbe be- 
iktaltassék, hogy vásárlási előjogukra igényeket tartani nem akar
nak; továbbá

b) hogy, miután a jogsérelem az eladás nem létező okszerű
sége- vagy szükségéből áll, annak megtámadása és az ősiségi kö
telék megóvása végett úgynevezett ősiségi vagy utódi gondnok 
felállilassék; hogy annak az eladás megengedhetése iránt az el- 
lenmondási perben történt kihallgatása felett a birtokkönyvet kor
mányzó hatóság állal formaszerinli határozat hozassák, s hogy ez 
igenlő (affirmativ) ítélet azután az eladási oklevéllel együtt min
denkor a birtokkönyvbe ikfattassék.

Azonkívül még különös törvényre volna szükség, melly azon 
eljárást szabályozná, melly az ősiségi köteléknek felbontásánál, mint 
p. o. az 1839/40. 7. t. ez. 9. §. esetében, követendő volna, vala
mint minden más esetekben is, hol aequivalensseli helyettesítés az 
utódi gondnok megegyezésével forog fen.

Az ősi javak jogtalan terhelése ellen az eddigi törvények 
szinte nem elégségesek. A zár alá tétel közönségesen csak akkor 
történik, midőn a pazarlás nyilvános, tehát többé kevés vagy 
épen semmi meg nem menthető; a szerzeménybőli kiegészítés csak 
akkor történhető utólag, ha szerzett birtok valóban találtatik.

Hogy tehát az ősiség e tekintetben is biztosíttassák, igaz
sággá emeltessék, uj törvényekre volna szükség, s pedig

a) annak meghatározása, milly esetekben átaljában, s milly 
értékig — p. o. annak harmadáig — terheltethetők az ősi javak, vagy

b) olly rendszabály, hogy az ősi tulajdon megterhelésére a 
birtoktábla általi feljogosítás és olly eljárás, minő a b) alatt az 
eladásnál említett, legyen szükséges;

c) rendelkezések a kiegészítésre, mihelyt szerzett tulajdon 
mutatkozik, vagy pedig az ősi tulajdon lassankinli egyéb teher
mentesítésére.

Ha azon hatóságoknak, mellyek a birtoktáblák élén állanak, 
határtalan hatalmat engedni nem akarunk, ha az aliquando valet, 
aliquando non valet-tet ismét behozni és érvényessé tenni nem 
kívánjuk, úgy a törvényeknek, mellyek itt csak áltálján érintvék,
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részletekbe kell bocsátkoznak. Hadd próbálják e szerfelett nehéz 
feladaton nagyobb tehetségek erejöket.

E futólagos értekezésben, melly sem az ősiség mellett, sem 
ellene szólni nem akar, egyesegyedül azon szándék uralkodott, 
pár szóval kimutatni azt, hogy a fenálló törvények az ó’siségnek 
akármilly értelembeni fentartására elégtelenek, s hogy tehát, ha az 
osiséget i g a z s á g n a k  lenni akarjuk, a régi törvényeknél meg nem 
állapodhatunk, hanem egynél több uj törvényre, kiváltképen az 
országban még hiányzó egy lényeges intézetre, azaz jól rendezett 
birtoktáblákra, van szükségünk.*) V . . .  z.

Intézkedés magtalan özvegyek Iránt.
Elődeink szerették a nőnemet; de ki is ne szerelné azt, kiben 

vér foly és s z í v  v e r ; azonban nem egyedül azon szerelemnek, mint 
inkább a régi körülményeknek tulajdonítható az akkori magtalan 
özvegyek iránt hozott s a családok nyilvános kárával máig is fen
álló törvényes rendelkezés. Most azonban, ámbár a szépnem iránti 
szeretet, melly a magyarnak főbélyegé, forrni meg nem szűnt, de a 
körülmények nagyon és annyira megváltoztak — midőn most már 
még a kandúr képű magyar birtokos nemes ifjú is minden ujjára 
tiz nőt kaphat — hogy ezen régi rendelkezést inkább károsnak mint 
hasznosnak, inkább igaztalannak mint igaznak tartanók, s majdnem 
elkerülhellen szükségessé lett, más, jobb, hasnosb és igazságosb in
tézkedésről e tárgyban gondoskodni, mellynek, midőn ezennel egy
szerű s rövid vázlatát kivetni megpróbálnám, felfogom előbb e 
tárgyban a másoktul ismeretes javaslatokat, hogy összehasonlít
ván azokat, az általam előadandónak hasznai még kitűnőbben mu
tatkozzanak.

„Quod uni justum, alteri aequm, s olly törvényes rendelkezés 
érje a magtalan özvegyeket, miilyen a magtalan férfi özvegyeket.“ 
Ez néinellyek véleménye. Én ezen visszatolást nyilván igaztalan
nak vallom, mert más a férfi, más az asszony, s nagyon különbözik 
ennek sorsa, áliapotja amazétól; de müveit vagy műveltségre tö
rekvő nemzet állásához nem férhető nagy illetlenség is lenne, az 
özvegy asszonyt, midőn még a legvadabb állatok is galantok a nő
nem iránt, 6zinte törvény szerint az utczára kitaszítani. Becsü
letemre mondom, az illy törvénnyel hasznomra élni se nem tud
nék se nem akarnék.

Mások pártolják az alku szerinti megegyezést, vagy is az ál
talános kifizetést. De mennyi kedvetlen uj kérdés sarjadna ebből 
magából ki, főkép nagyon is pénzetlen hazánkban? Már maga ezen 
körülmény viseli a kivihetés nehézségét, s mind e mellett csak 
képzelhetni-e is valljon, hogy a felek teljes megnyugvása eszkö
zölve lenne.

Némellyek az országos rendszerezéshez s némelly országgyű
lési férfiak nyilatkozásihoz képest, mások az évenkinli ezer forint 
fizetését javasolják minden illy özvegyre nézve egyiránt. Ezen ja
vaslat mellett csak a gazdagabb felekezet nyerne, a szegényebb

*) Az 1839/40 21. t. ez. 11. §-ban minden szabad királyi városnak 
meghagyatik, hogy a betáblázási könyvet telekkönyvvel egyesítsék, s 
s azon királyi városoknak , mellyekben még telekkönyv nem létezik, 
két évi határidő engedtetik, melly alatt azt okvetlen elkésziteni, 
rendbe hozni s a betáblázásokkal összekötni kötelesek. A nemesi 
birtokkönyveknek hason módoni behozatalát csak átalán kimondani, 
s minden egyebet a kivitelre bízni, más okokon kívül már azért sem 
lartathatik elegendőnek, mert a birtokkönyvek czélja, valamint a 
városi telekkönyveké , irántoki szilárd bizodalmát, még pedig hatá
raikon kivül is, megkíván, ez pedig csak a mindenütt egyenlő határo
zott tormák fenállásán es pontos megtartásán alapulhat.

igen keveset vagy épen semmit, azok pedig, kiket igazán illet a 
„szegény“ név, még épen vesztenének. Természetesen ennek mó
dosítására a birtokhoz szabott kulcs szerinti kivetést fognák ismét 
némellyek javasolni, mi az eredeti javaslatnak egyetlen jó oldala 
csakugyan lenne is, de már a kivetés maga mennyire visszaélés 
kapuja? — Ezeket előre bocsátván átmegyek saját tervemre:

Én a magtalan özvegyeket, ide értvén azokat, kiknek leány- 
gyermekeik maradtak , a mennyiben férjök birtokai férfiágat illetők 
volnának, megholt férjök házában egy esztendeig, de az ősi jószág
ban egy napig sem marasztanám ben, hanem az illy jószágok jö
vedelmének felét — még akkor is, ha másodszor, harmadszor vagy 
akár hányadszor mennének is férjhez — rendelném ki nekik holtig 
járandón. Megtörténhetvén pedig, hogy az illy özvegy sógoraival, 
azaz meghalt férjének testvéreivel, vagy ezek egyenes örökösivel 
a fél jövedelem fejében fizetendő mennyiség iránt megegyezni nem 
tudna: ez esetre egy részrehajlatlan küldöttség 6 esztendei dia— 
metralis jövedelem-felszámítás mellett határozná meg a fizetendő 
pénzmennyiséget, mellyet aztán minden fél évben mulhatlanul fizetni 
kellene, még pedig az özvegynek minden kitelhető és illő biztosítá
sára nézve úgy, hogy ha a kiszabott határidőkben az atyafiak pon
tosan nem fizetnék a fél jövedelmi bért, akkor minden kifogás nél
kül 15 nap alatt az egész jószág zár alá vétessék, s minden zári s 
törvénykezési költséget egyenesen az okozó rész tarozzék viselni. 
Illy törvény mellett bajos hinni, hogy a fizetés pontosságában hiba 
történhetnék.

rr

Ősi adósságoktól az özvegy, mivel fél jövedelmet húz, a ka
matok felét fizesse; azon adósságoktól pedig, mellyeket a férj há
zassági ideje alatt terhelt magára, az özvegy az egész kamatot fizes
se, sőt ha a világos egyenes örökösek terhére s kijátszására szedte 
fel az elhunyt férj az adósságokat, s ez bebizonyittatnék, az özvegy 
necsak a kamatokat, hanem az illyetén egész adósságot köteles le
gyen maga kifizetni.

Visszaélések elhárítása tekintetéből a jegyadománynak (dós
nak) vagy az eljegyzés alkalmával akár mi tekintetből s akármi 
név s feltét alatt ajándékul aláirt kötelezvényeknek, mint általában 
törvényesen eltiltottaknak, semmi erejök se legyen; nem különben 
a melly magtalan özvegy már eddig 32 éveken lul birta férje jó
szágait, minden akármi néven nevezendő követelései szűnjenek meg.

A magtalan özvegy férjének saját szerzeményű javai s birto
kai iránt, valamint e tárgybeli egyéb kérdések és jogok iránt, ide 
értvén a mostohákat s ezek közti viszonyokat is, a divatozó s élet
ben levő törvények ez.enlulra is föntartanák erejüket s alkal
mazásukat.

Összehasonlítván már most ezen uj rendelkezést a régivel, 
látni fogjuk minden tekintetben kitünőbb, kellőbb s igazabb hasz
nait. A mostani rend mellett, mellynél fogva a magtalan özvegyek 
a jószágban maradnak, mellőzvén azon perpatvarokat s számtalan 
ízetlenségeket, mellyek a körülményből a családok s kivált egye
nes örökösek világos kárával s hátramaradásával keletkeznek: néz
zük csak, a hol illy özvegy gazdálkodik, nem pusztulnak-e el egé
szen az erdők, épületek s egyebek? De természetes is, hogy ő mint 
nem tulajdonos hanem csak mint haszonvevő, különben is mint 
asszony, a jószágot szükségkép nem mivelheti kellőn, nem javít
hatja, és igy nem is jövedelmez az neki úgy mint kellene. Én 
nem tudok példát — de ha van i s , bizonyosan rara avis, — hogy 
az illy magtalan özvegy saját családja nyert volna valamit; követ
kezőleg a most divatozó rendszernek azon egyetlen jó része, mi 
szerint az illy özvegy a jószágot bírván, abból legalább maga és 
családja boldogulna, sem megy haszonra: ellenben előadott uj ja
vaslatom mellett az egyetértés és atyafiszeretet nem szenvedne, s az
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özvegy tudván állandó bizonyos jövedelmét, a szerint élne; nem 
bitangolhatná, nem pusztifná az erdőket, földeket s épületeket; 
nyerne maga az özvegy s ennek testvérei s atyafiai, nyerne má
sod férje, nyernének magok az özvegy elhunyt férje örökösi vagy 
ezek maradéki, kik most mondhatni átaljában siratják az ebbeli 
ionálló törvényokozta szomorú s káros következéseket; — de meg
szűnnék egyszersmind minden e tárgybeli számos pörlekedés, 
megszűnnének ama sok világos örökségi kérdések s önkénytes 
elfoglalások, mellyek a vármegyéknek s a nmélt. kanczelláriának 
annyi és olly bokros alkalmatlanságot okoznak. Emlitsem-e még a 
hatalmaskodási féktelenségeket s kicsapongásokat, mellyek uj rend
szabályom mellett ez ágban bizonyosan kiirtva lennének ?

De van még ezen uj rendszernek nem csak anyagi, hanem mi 
legfőbb, szellemi tekintetből is előkelőbb oldala. Legyen az özvegy 
most akár milly fiatal s viseltessék bármi lágy simpathiával a férfi 
nemhez, tapasztaljuk mégis, mennyire nehezen hajlik újra férjhez 
menni, mert ezáltal a jószágbul ki kellene lépnie, azért pedig in
kább kész vagy elzárt apácza életben tengni, vagy az Ydik s Vilik 
közti isteni parancs ellen véteni, vagyis szóval: az újra férjesülés 
marad el inkább, semhogy özvegyi jószágait veszítse. Az általam 

javaslott uj törvény , minthogy szerinte az özvegy holta napjáig 
húzhatja a jövedelmek felét, a másod férjhöz menetelt nem hogy 
akadályozná mint a mostani, hanem inkább könnyíti és segíti, mert 
igen természetes, hogy minden férfi tekintetbe veszi egyéb asz- 
szonyi jelességek mellett a vagyont is, és méltán, mert a szaporod
ható gyermekek számárul kereskedői bizonyos calculust előre ki
vetni nem lehet.

íme,  özvegy asszonyaim, ti s veletek édes hazám minden 
más özvegyei, lássátok ezen javaslott tervemből őszinteségemet, 
lássátok, hogy engem egyedül szoros igazság, minden fél megnyug
tatása, vele ön hasznotok, ön javatok is, és nem egyéb vezérlett, 
midőn uj rendszeremben nem csak holtig tartó jövedelmetekről ha
nem némikép lelketekről is gondoskodtam.

Nyitra-Zerdahelyi Lörincz.

Mutatványok
Dr. Lányi „Magyarföld Egyháztörténetei“ 1842-ben jutal

mazott pályamunkájából.
I.

A német vallásbéke legelső hasonmást Erdélyben teremte. 
Hire és szelleme, minta korszellem, a lég szárnyain já ra : ennek utai 
gátot, árkot nem ismernek. A fenemlitett 1556 s 1557ki püspöki 
javakat érdeklő törvények az ő és a kedvező körülményeknek el- 
tagadhatlan szüleményei. Altaljában, mióta e kis haza az anyaor
szágtól elvált s a török befolyásnak egészen alávettetelt, rendes 
adója pontos megfizetésével távol tudta mindenkor az oltalmazó 
hatalmat tartani, önmagába bensőbben vonulhatott, ügyeit határzot- 
tabban rendezhető el. Törvényhozásában mindig nagyobb erőt fejte 
ki, mint Magyarország, vagy azért, hogy benne a hatás és ellenha
tás nem olly egyenlő arányban állott egymáshoz, mint nálunk, s igy 
egyike a másikát nem küzönyösithelé, vagy pedig s leginkább az
ért, hogy törvényhozója lépteit lélekgyönge , nevelés és elvtelen, 
nádkint minden erősb fuvalomtól bár merre hajlítható fejdelem, mint 
Zápolya Sigmond, igazgatta.

Elvünk, olly embereket, kik a polgárzat érdekeibe, ügyei 
szabályzásába hatósan befolytak, kiknek cselekvényeiből áldás vagy 
átok hárult egész népekre, a lehetségig bőven és élethűen festem. 
Jellemük kulcsúi szolgál müveiknek megítélésére.

Izabella könnyelműsége és lazabb életmódjának első követ
kezménye Sigmond nevelési elhanyaglása volt. Egész Erdély s a 
nőt ígérő II. Henrik frank király követe sem vala képes az anyát 
oda bírni, hogy az egykori fejedelmet férfiúnak s fejedelmi eré
nyekre neveltesse. „Hölgyek, később lengyel pórok s inasok közt 
serdülvén fel János király fia, mindazon aljas és ocsmány erköl
csökre ütött, mellyek az emberek ezen nemének sajátjai“, mond 
boszusan Forgách. Izabella maga akart uralkodni, azért hanya
golta el a fiút. A kora s mértéktelen borralélés, mellyben nappalait 
s éjjeleit tölté, annyira eltompitá lelki tehetségeit, hogy emlékezete, 
értelme és beszéde érettebb korában is csak gyermeki, testalkata 
kórházi volt. Az emberkerülőnek vadászat Ion egyetlen foglálko- 
dása. Egész napokat hallgatag egy pontra meresztett szemmel el
tölteni képes, illy lelki lespedésben a testtől is megvona minden 
mozgalmat. Végre búkórba sülyedelt, nem szóla semmit, sóhajta 
mindenkor, terhére a világnak, kivált önmagának. Illy felkészült
ségű fejedelem egy Csáky Mihály fejérvári hithagyott pap, Békesy 
Gáspár és Blandrata orvostanár, mint fő tanácsnokok kezei közt!*)
E jelesek ágostai s helvét vallásból kivergődvén, most Sozzini kö
vetői , a székelyi gyűlésen a keresztények Háromságáról s egyéb 
hitczikkelyekről olly szóbőséggel és szabadossággal beszélőnek, 
hogy a jelenlévők még hallgatni is iszonyodtak. Zápolya Sigmond 
(mert első étek izét végig megszokta tartani a csupor) harmincz- 
egy éves koráig már négy valláson buzgólkodék keresztül, catholi- 
cusból, minek neveltetett, Luther, később Calvin s 1556 körül 
Servet, azaz Blandrata követője lévén: több vallásváltozat elől a 
halál ragadta el 1571 ben.**)

A luthefismusnak országos bevétele Erdélyben 1557ki ország
gyűlésre esik, mellyet 1564ben a calvinismusé, 1571ben és 1576- 
ban a socinismusé követett. így képződtek ki a kis hazának val
lásfelekezeti viszonyai és egyházi jogállapota e korszakban még. 
— A fenemlitett s más évek törvényczikkelyei alapján Erdély tör
vénykönyvében ezen határzat áll: „A négy recepta Religiok az or
szágnak ezen megegyezett közönséges végzései szerint, ennekutánna 
is in perpetuum pro receptis tartassanak, boldog emlékezetű eleink
nek dicséretes példájok szerint, holott az hazának közönséges meg
maradása is aztkévánja, hasonlóképen az ország Constitutioi, és 
néhány rendben lőtt Uniók is. Ezen négy recepta, úgymint Evan- 
gelica reformata (vulgo Calviniana), Lutherana, sive Augustana, 
Romano Catholica, Unitaria vei Antitrimtaria religioknak szabados 
ezercitiumok, m locis juxta Constitutiones regni solitis, ezután is 
megengedtessék.“ — A földesúri és jobbágyi vallásviszonyok 
megállapítására I591ben végeztetett, „hogy senki alatta levő köz
séget, jobbágyokat, házok népét, se semminémü rendeket erőszak 
avagy akár minemü büntetésnek is fenyitékje alatt, maga religiojára 
ne kinszeritse, se penig a földesur más religion lévén, a falunak 
vagy városnak templomát el ne foglalja, más religion lévő papokat 
reájuk ne vigyen, se imponáljon, maga vallásán lévő papokkal sem
minemű alkalmatlanságokban való egyházi szolgálatokat ne celebrál- 
tasson, sub poena flór. 200.“ ***) —  A vallásujitások Erdélyben, 
mint látszott, megszűnni nem akartak. Négy egyháznak szabad ál
lása s istentiszteleti gyakorlata volt már törvényesen biztosítva. 
További nyugtalankodásnak elejét veendők a négy egyház rendei, 
1572ben Báthory István fejedelmet arra kérték, hogy Davidis su- 
perintendest magához hivatván, tudakolja, az imént kezdődő leg
újabb hitújítások valljon megegyeznek-e azokkal, mik boldogult

*) Forgách Commenfar. 624. s köv. 628.
**) Benkő Transilv. 2, 131. -  Milkov. i, 303. — Kát. 23, 782.

***) Benkó 'Iransilv. 2, 136. — Mitk. 2,469: 482: 486. — Erdély tör— 
venyhönjve Appr. Const. Part. 1. TU. 1. Art. 2, 8.
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Zápolya fejedelem alatt léteztek, vagy sem? — hanem? kárhozat 
mondassák ki reájok s terjesztőik bűnhődjenek, mint megérdemlik. 
— Ezennel megállapítva az országosan bevett vallások száma Er
délyben, mit a törvény e szavakkal fejezett ki: „A négy recepta 
Religiokon kívül in articulis fidei vei religionis se privatus akármi 
rendbeli emberek, se pedig gyülekezetek innovatiot, se pedig szaka- 
dozásokat behozni vagy cselekedni ne merészeljenek sub poena 
notae infidelitatis.“ *)

Úgy! De nem minden pecsét alatt hever az igazság. Ezen 
rendszabályokon ül az óriási önzés, melly három uj felekezetet be- 
fogada már, a negyedik legszámosbat, többinél régibben, az egy 
milliónyi oláh óhitűt tűrte csak: „az oláh vagy görögök sectáján 
lévők pro tempore szenvedtetnek, usque beneplacitum principum 
et regnicolarum.“ * * ) —  Az ősi catholicismus is méltatlan rövidség
ben maradott, minden Iazabbelmüség s hirdetett lélekismereti sza
badság mellett. Az Approbate Constitute 9 tcz. szerint a két pro
testáns és unitaria egyháznak saját püspöke lehet: „a catholicusok- 
nak, vagy pápistáknak pedig Vicariusok legyen“, kit a Fejedelem 
erősít meg. ***) — Távolba tévedne az igaztól, valaki azt gondol
ná , hogy a protestáns egyházakat elhatározott relativ számtöbbség 
helyzé a catholicusok fölé és ezeket saját kis-számuságok juttatá olly 
nyomasztó jogállapotba, s hogy a régi egyház az uj világ fénye 
előtt csak elpártolás által olvada meg. Mint szaporodott a prote- 
stansság, legjobban árulja el azon végzés, mellyet 1566ki Reminis- 
cere vasárnapon Tordán tartott országgyűlésen Zápolya Sigmond 
erősite meg: „Végezetre miérthogy az ur Isten jóvoltából az Evan- 
geliumnak világositását az 0  Felsége birodalmába mindenütt fel
gerjesztette és kévánnya, hogy az hamis tudomány, és tévelygések 
az anyaszentegyházból kiirfassanak — egyenlő akarattal végezte
tett —  hogy a féle renden való egyházi személyek, kik az pápai 
tudományhoz és emberi szerzésekhez ragaszkodtanak, és abból 
kitérni nem akarnak, az 0 Felsége birodalmából mindenünnen ki- 
jgazittassanak, az váradi káptalannak 0  Felsége ez jövendő virág 
vasárnapját hadta, kik ha megtérnek, házokban, szőlőjekben, mar- 
hájokban, —  Jószágoktul megválván, kiket 0  Felsége magának 
akar tartani —  békességben maradhatnak. Ha pedig az Isten igéjét 
nem akarják venni, személyekben, marhájokban egyetemben vala
hová akarják szabadon elbocsáttassanak.“ — Mi történt légyen e 
törvényczikkely következtében a végrehajtásban szilárd erdélyiek
nél, tanúsítják fontos hitelű hagyományok, gyanitatja, sőt kétségen 
túl teszi pedig az 1566ki Lucza napjára Szebenbe gyűjtött Rendek 
határzata: „Ez is végeztetett egyenlő akarattal, hogy az váradi 
káptalan helyében tartassák most két pap Kanisay János és Fóris 
pap, kik most is ugyan ott Váradon vannak, azok mellé válasz- 
tassék egy jámbor tudós és tökélletes ember stb.“ *4)

Magyarországon a catholicismust ollyatén hanyatlás elől az 
austriai királyok orthodoxiája és az egyházi rend mentette meg; 
különösen F e r d i n a n d  király, kivált az ő utódaira is befolyó 
rendszabályai, Oláh Miklós, Draskovich cardinál, Veranchich Antal, 
s — a jesuiták.

A szellem, mellyben a tizenötszáz-negyvennyolczadiki törvé
nyek szerkezvék, Oláh püspöknek volt szelleme, melly magát húsz

**) Érd. törv. könyv. Appr. Const. P. 1. Tit. 1. 3. tcz. 1576. évből.
**) Ugyan azon czikkely végszóval'.

***) Appr. Const. 9 tcz.
*4) Keresztury Epp. M. Varad. 2, 219 s köv. lap.

esztendeig tudta fentartani a magyar törvényhozásban. Valahány
szor országgyűlési szőnyegen a vallás ügye megfordult, mindannyi
szor fő dologkint a főpapok hivatalaik teljesítésére utaltattak: el
döntő hatályú törvény a vallásviszonyok szabályzására nem hoza- 
tctt. — Az említett évi 12 tczben „a királynak religioi egyértelem- 
re intő leiratában a magyar Rendek annak Isten iránti mély tiszte
letét s alattvalóihoz kegyes vonzalmát látják s hálásan elismerik; 
magok is azon szándékban lenni nyilatkoznak, hogy a cath. szent 
religio s istentisztelet e honban helyreállitassék, a hittévedések s 
istentelen tanok kiirtassanak, hogy igy a romai cath. szent Egy
házban egyesüllek felett Isten irgalma lebegjen, mellynek nagy 
szükségét a kor eseményei eléggé tanúsítják.“ Annál fogva 1550:
13. tczben az 1548: 6 határzat újra leíratott; a magyar püspökök 
díj nélküli megerősítése Romában kéretni rendeltetett; ő Szentsé
géhez pedig a Rendek magok közöl országos követeket határoztak 
küldeni, kik egyúttal mind Romában, mind más olasz udvaroknál a 
kereszténység ezen védbástyájának védelmére segélyt keressenek 
össze. *)

Sok tusát kelle kiállani ezen időben a magyar egyháziaknak. 
A ragályosan terjedő reformatio őket vitákba bonyolitá s fáradal
maiknak szándékolt foganatját nagyobb részint megakasztá. Panasz 
tétetvén ez iránt az ország előtt, az 1550: 16. tczben rendeltetett, 
hogy a hivatalkodó püspökök, meg az általok rendelt lelkészek és 
szónokok tiszti eljárásaikban ne gátoltassanak. Az egyháznak min
den világiak engedelmeskedjenek. — A jó, vallásosság és erkölosi- 
ségnek kedvező szellem abban is mutatkozott, hogy Várday prímás 
s más püspökök holtával a megürült székek betöltését sürgölték 
a Rendek 1550: 18 tczben: „hogy igy az istentisztelet helyreállí- 
lathassék és szentségszolgáltatást s lelkészetet az ország egy része 
se nélkülözzön, mennyire e zavaros időkben lehetséges.“

A további, úgymint az 1552: 7, 1553: 7, 1554: 7, 1556: 
25 határzatok az előbbi években hozottakat újítják meg, valamint 
az 1563: 31 is: mindenütt nagy szilárdság látható a törvény
hozóban.

És ez Magyarországon utolsó, vallásra vonatkozó határzat e 
század folytában: a hátralévő négy évtizedben a hitfelekezetek és 
cath. egyház közti súrlódás még mindig tartott; s kétségen túl or
szággyűléseken is hevesb vitázatokat idéze elő.

Teineginegye népessége.
Temesmegye népessége Csz. kir. Temersvár várost ide nem 

értvén) a tavalyi összeírás szerint volt, jelesen: nem nemesek 
274,812, a szavazó nemesség mennyisége tesz 722,  sz. királyi 
Temesvár város népessége 17,096. Összesen tehát Temesmegye 
állandó lakosai száma 292,630. A f. évi hadi adó teszen 178,028 
ft. 464/16 hrt, házi 76,689 ft. 28 kr. Összesen 254,718 ft. 144/16 
kr. Várbeli erősség 1 , váltságos és mézővárosok 23 , falu 166, 
puszta 6. A nemesek birtokában levő majorsági földek 361,952 
Cl 600 □  ölnyi) holdra rúgnak, a jobbágyok pedig bírnak 4389 
egész, 10,232 fél, 13,365 negyed, és 3742 nyolczad telket, 
11,963 hold szőlőt, és 16,417 hold szorgalmi ( industr ia l)  föl
det, vagyis összesen 545,223 holdat.

*) 1550. 12 ,  13, 14, 15.

P o z sonyban .
Alapítá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.



SZAKADUNK.
4 9 .  s z á m .  Hatodik esztendei folyamat 1843. J u n i u s  t g .

F e l í r á s a  a  H l i -  é s  K R i i e k ,
melly ö csász. kir. Felségének a múlt országgyűlésről 

felterjesztetelt.
F e l s é g e s  C s á s z á r  s K i r á l y !

Az állandó egyetértés az ország erejének s hatalmának talp- 
köve ; ennek eszközlését czélzák Felségednek dicső Elei a bécsi s 
linczi békekötésekkel, mellyek törvénykönyvünkben is iktatva 
szemléltetnek; felsőbb rendelések által a viszálkodás magvát el
szórva látván az 1790ik orsz.gyűlésének összegyűlt KK. és RR. 
és az egy honnak fiai közt való kölcsönös bizodalomnak helyreállí
tását óhajtván, az akkor uralkodó Fejedelem egyeztével azokon ala
pult 26 tcz. alkották.

Most, midőn Felséged áltálé jelen országgyűlésre egybehivat
ván,Felséged biztató szavai sérelmeink előterjesztésére felszólítanak, 
meglevén győződve, hogy a nemzet csak úgy lehet boldog és állandó 
egyetértésben, ha jusai teljes épségben megtartatnak , s a törvény
ben gyökerezett igazságos kívánságai meg nem szoríthatnak, köte
lességünknek tarljuk Felséged eleibe terjeszteni a vallásos némelly 
sulyok orvoslására czélzolt törvényjavaslatot.

Mellyel ide ./ alatt mellékelve terjesztvén, cs. kir. Felségedet 
kérjük, hogy azt jóváhagyni és megerősíteni mélíóztassék, kik 
egyébiránt, magunkat Felséged cs. kir. kegyelmeiben jobbágyi alá
zatossággal ajánljuk. Költ sz. kir. Pozsony városában 1840. észt. 
pünkösdhava "kén tartott országos ülésünkből, cs. kir. Felséged
nek legalázatosabb káplánai, szolgái és örökös hivségü jobbágyai 
Magyarország és a hozzá csatolt Részeknek országosan összegyűlt 
Rendei.

./■ alatti törvényczikkely a vallás dolgában.
A bécsi és linczi békekötés alapjánál fogva, az 1790/1 26. 

törv. következendőkben bővíttetik és illetőleg módosittatik.
1) A vallásos reversalisok vagyis a születendő gyermekeknek 

melly vallásban neveltetésük iránt ezentúl kötendő kötelezések erő
nélkülieknek nyilatkoztatnak.

23 Kijelentetik, hogy azok, kik 18 éves koruk eléréséig az 
ev. vallásban neveltettek, a nőszemélyek pedig férjhezinenetelük 
után, habár ezen kort még el nem érték is, sem magok, sem mara
dékaik vallásos kérdés alá többé nem vétethetnek.

33 Azon vegyes házasságok, mellyek eddig a kalh. lelkipász
tor előtt, de egyházi áldás nélkül köttettek, úgy is erőteljesek lé
vén, az azokból származott, vagy ezután származandó gyermekek 
is törvényeseknek tekintendők.

43 A vegyes házasságra lépni kívánók ennekutána minden
kor a vőlegény vallásán lévő lelkipásztor által adassanak össze.

53 Az ennekutána kötendő vegyes házasságokból születendő 
mindkét nembeli gyermekek atyjok vallásában neveltessenek.

63 A törvénytelen születésű gyermekek anyjok vallásában ne
veltessenek ; következő vegyes házasság általi törvényesilésük ese
tében pedig azok, kik 7ik évét törvényesitéskor még el nem érték, 
a vegyes házasságokból született gyermekekre nézve megszabott 
rendelet alá esvén, azok, kik a 7ik évet már meghaladták, továbbá 
is anyjok vallásában fognak neveltetni.

73 A talált gyermekek gondviselőiknek vallásában, minden 
esetre pedig valamelly bevett keresztény vallásban neveltessenek.

83 Olly esetekben, midőn eredetileg tiszta házasság az egyik 
vagy másik házastársnak a házasság ideje alatt más vallásra történt 
átmenete által vegyes házassággá válnék, azon gyermekek , kik 
az átmenetkor a 7ik évet meg nem haladták, a vegyes házasságból 
származott gyermekek nevelésére nézve megszabott rendelet alá 
esnek, azok ellenben, kik a 7ik évet meghaladták, azon vallásban 
fognak továbbá is neveltetni, mellyben átmenet előtt nevelésök 
már megkezdetett, vagy neveltetniük kellett volna. Viszont azon 
esetekben, midőn eredetileg vegyes házasságokból tiszta házassá
gok válnak, a gyermekek nevelése megfordítva ugyanazon rendelet 
alá esik.

93 Az evangélikusok templomaiba különben sem meg nem 
hívott sem nem édesgetett más vallásuaknak járása az evang. lel
kipásztorokra nézve törvénnyel tiltott, fényittetni is rendelt csábí
tási véteknek nem tartatik.

103 A kath. gyermekeknek az evangélikus iskolákba való 
járása megengedtetik; úgy mindazonáltal, hogy ezen iskolai gya
korlás az evangélikusoknál tanított hittudományra s vallásos tudo
mányokra ki ne terjedjen, hanem ezen tárgyakat a katolikusok 
tulajdon elveik szerint katholikus tanítótól vagy illető lelki pászto
roktól tanulni és ugyanezen vallásnak szabályait gyakorolni tar
tozzanak. Az illy iskolákban nyert bizonyságlevelek , akár tanu
lásnak valamelly oskolákban leendő folytatása vagy azoknak befeje
zése után, az odábbi menetel eszközlésere nézve is mindenkor tel
jes és tökéletes erejűek lévén, mellyekhez a katholikus ifjakra nézve 
a katkolika hittudomány tanulása és gyakorlata iránti bizonyítvány 
is kapcsolandó lészen.

113 Mind az evangélikus mind kath. ifjaknak megengedtetik 
az is, hogy bármelly külföldi, úgymint az ausztriai monarchián kívüli 
tartományokban lévő iskolákat akadály nélkül látogathassak.

123 Szabadságában álland a kath. szülőknek gyermekeik mel
lett evang. nevelőket s tanítókat tartani, úgy mindazonáltal, hogy 
kath. vallásbani oktatásra és gyakorlásra nézve a tizedik §-ban 
megszabott feltétel teljesittessék.

133 A vallásos kérdés alatt lévő személyekre nézve a reco- 
pulationak, midőn az első esketés jóhiszeműen történt, helye nem 
lészen; de különben is az csak a fenforgott vallásos kérdés teljes 
és végképeni elintézése után vitethetik véghez; azonban arecopula- 
tio előtt született gyermekek minden esetre még akkor is, ha a há
zas társak között valamellyiknek időközbeni halála miatt a recopu- 
latio nem teljesittetnék, törvényeseknek tekintendők.

143 Az 1790/1 : 26. tcz. 5. §nak ellenére az evangélikusok 
abbeli szabadságuk gyakorlásában, hogy elemi és grammaticalis is
kolákat mindenütt, Imi szükségesnek látandják, előlegesen nyerendő 
felsőbb engedelem nélkül állíthassanak, nem korlátoztalak.

153 A vegyes házasságokból eredett válóperekben az 1790/1 
26. 16. §a által megrendelt bírósági hatóság nem terjed ki olly 
esetekre, midőn a házasságszerzési alkalommal evangélikus vallá
son volt mindkét házastársok közül valamellyik a válóper lefolyía 
alatt, vagy épen az elválasztási ítélet után, kalh. vallásra megy által. 
Illy általmenet sem a már meghozott ítéletre, sem a per folyamatára 
nézve változást, vagy a már lefolyt pernek az említett bíróság előtti 
megujithatását nem következtetheti.
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16) Az egyházi személyeknek és tanítóknak fizetésére és 
bárminemű egyházi épületek felállítására és igazítására az evangé
likusok és viszont a kalholikusok egymásnak nem köteleztethetnek; 
ott azonban, hol e végre szükséges költségek közjövedelemből 
gyűjtött községpénztárból tétetnek, az illy jótéteményben mind ka- 
tholikusok mind evangélikusok kölcsönös arányosságban részesül
jenek.

17) Az 1790/1: 26. tcz. 8. §a rendelete a hivatalok és 
tisztségek betöltése iránt a sz. kir. városokra és különös porták
kal bíró kerületekre is világosan kiterjesztetik.

18) Az evangélikusokat a katli. vallás tekintetéből tiltott 
szerzéstől, vagy a lakóságtól kirekeszteni, okét mesterségek gya
korlásában addig, mig a czéhek fenállanak, ezekbe való felvétel
ben gátolni az 1790/1 26. tczikk. 17. §ban megszabott minden 
egyes esetben külön megveendő büntetés terhe alatt tiltalik; min
den e részben ellenkező szokás, határozat v. rendelet ezennel el
töröltetvén.

19) A megürült telekbe költözött evangélikusok a katholikus, 
és viszont a katholikusok az evangélikus egyházi személyek fizeté
sére nem köteleztethetnek.

20) Olly helyeken, hol elválasztott temetők nincsenek, a te
mető használása az evangélikus és kath. vallásuakra nézve közös.

21) 0 Felsége kegyelmesen gondoskodni fog, hogy a magyar 
ezredeknél, az ev. valláson lévő katonák tekintetéből, evangélikus 
tábori lelkészek is alkalmaztassanak.

Az intelligent!a Zalában.
Ha valamelly megyéje ez országnak, úgy bizonyára a mienk 

dicsekedhetik azzal, hogy benne az igazgatás gyeplője az intelli- 
gentia kezei között vagyon; sajnosán bebizonyodott ez a legutóbbi 
megyei gyűléseken az adókérdésben, midőn a szűz vállait féltő 
bocskoros aristocratia vészt jósló tömegekben megjelent s a korunk 
kívánságát részint szivén, részint pedig csak nyelvén hordozó in- 
telligentiat leorditotta. Ám de mi lett ennek következése? Az, hogy 
a midőn e bőszült csoport pillanatnyi diadalmának mámorában 
magára hagyatott, jogainak legszebb élvezésétől fosztotta meg ma
gát, s e sok miveit nemestől népes megyében nem talált csak 
egyel i s , ki ádáz kívánságait tolmácsolja országgyűlésünkén. Most 
jut eszembe, hogy gyermekkoromban gyakran hallék kinevettetni 
egy 70-nen túl ballagó öreg urat, ki szüntelen azon aggódott, mi 
lesz Zalából ha majd ő meghal ? — s a következés megmutatta, 
hogy a tisztes öreg jól esmérte embereit: őörök nyugalomra szen- 
derült, s alig egy évtized telik el, az enyészetet jósló szava meg
valósul : Zala csakugyan nincs képviselve az országban.

Mi ennek oka uraim? Alázatos véleményem szerint az: hogy 
az intelligentia a megye igazgatásában egykis nem-intelligentiát fej
tett ki. Menjünk csak vissza emlékezetünkkel amaz aggódó öreg ur 
koráig, és Zalát nagy- és magasztosnak fogjuk találni. Ezen állítá
somat az 1823ki szomorú történetek eléggé tanúsíthatják: erő- de 
mégis hódolat-teljes föllépésünk és -szólamlásunk megmutatta a 
még poraiban is áldott Fejedelemnek, hogy helyesen választotta jel
szavát ^Justitia regnorum fundamentum“ ; e korszak érlelte boldo
gult Deák Antalunkban ama szilárdságot, mellyet a király és a 
haza benne egyaránt elismért; e korszak nevelte sok jeles még 
most is élő fiait Zalának, ez dajkálta különösen , mint nevezgetik, 
az aranyszáju Deák Ferenczet; ez volt valóban arany ideje Zalának! 
De ugyané fényes korszak fogadta méhébe a mostani siralmas je
lent is, melly az 1834-iki tisztujitással megszületett, annak ava
tatlan kezei közt olly ferde növést vett, hogy már i83 7 -b en a  
kevéssé erőteljesb igazgatás véres boszuval kénytelenittetelt tekin

télyét fentarfani, s az igazságot kezelni nemes és paraszt ellenében. 
— De most más a czélunk. — E siralmas jelent érlelte továbbá a 
tisztviselőknek, különösen a fő- és alszolgabiráknak egymás közti 
versengése; ezt követte a közügyek tespedése , a dolce far nien- 
t e , a rosznak büntetlensége, a rendnek tökéletes szétbomlása, 
mellyet végre pőre gatyás nemes atyánkfiái, az intelligentianak 
könyhullatási között, az adókérdés megoldásában csakugyan véres 
pompával el is temettek. Requiescat in pace!

Az 183Aki lisztujitás alkalmával leple meg tehát a fene poli
tikai testületünket; akkor idéztük elő a daemont, kit nyakunkról 
lerázni tán soha képesek nem leendünk ; akkor vezettük szilaj ere
jének tudatára a pór nemest, kinek szivében törvény s magunk 
iránt tiszteletet csepegtetni már ezentúl nincs hatalmunkban; ak
kor szentesítettük az erőszakot és a bűnt, mellynek megboszulása, 
igaz Isten! milly hamarsmi súlyosan nehezült fejünkre; akkor, mi
dőn pártokra oszoltunk, tártuk ki gyengeségünket szűz mezételensé- 
gében! akkor uraim, akkor mutatott az intelligentia Zalában először 
nem-intelligentiát. —  0 ne mondja senki, hogy az 1834ik esztendő 
előtti tisztujitásokon is jelen volt a pór nemesség, s igy én hibásan 
következtetem innen a roszat. Jelen volt, igen is, pedig nagy szám
ban ; de az boldogult Deák Antalnak, — kinek adjon az Ur örök 
nyugodalmat, nekünk pedig engedje, hogy annak elenyészhetetlen 
világossága fényeskedjék közöttünk mindörökké — és Horvát Já
nosnak diadalmaira inkább mint ellenszegülésre hozatott be. —  Ám 
de Zala, az előttem még haldokló hörgésében is dicsőséget tanúsító 
Zala, unni kezdé a tekintélyt, mellyet a magasb lelkek előidéztek, 
unni az igazgatásban gyakorlott kezeket; s íme ezen jeles és nagy 
férfiak oda hagyának bennünket. Ekkor, mint ős apáink, Mátyás 
magasztos leikétől irtózván, a tehetetlen Dobzsét húzták nyakukra, 
kinek boldogtalan fia — bár siralmas korában a magyar és hazafi 
nevezetre országában legérdemesb — sajnosán lakolt nemzetünk
kel együtt: — én e hasonlításból együgyü falusi pap lévén, conclu- 
siot formálni nem tudok; azt Zalának az enyémnél bölcsebbjei he
lyettem talán megteszik.

Az intelligentia 2or jókora nem-intelligentiát fejt ki azáltal, 
hogy Zalában egy rendes és nemeskeblü oppositiot kífejleni soha 
nem engedett, kettőt kivévén: a mostani miserabile carmen, s még 
egy gyalázatosabb. Hanem ez már régen volt, az elmúlt esőnek hát 
nem kell köpönyeg. Mi haszna legyen a jól elrendezett oppositio— 
nak, azt ti, intelligentiával fényesre zománczolt lelkek, ismét jobban 
tudjátok az együgyü falusi papnál. Hagyjátok csak azt tehát elmon
danom, miilyennek szeretném Zalában az intelligenliát, miilyennek 
az intelligens igazgatást és végre miilyennek az intelligens op- 
positiót?

Mindenekelőtt szükségesnek vélem kifejteni, mit értek az in
telligentia alatt Zalában? Őszintén teszem vallomásomat, hogy an
nak osztogatásában igen türelmes vagyok, midőn e megyének min
den bugyogósábau kisebb nagyobb darabka intelligentiát teszek fel 
és tisztelek; ezen meggyőződésemet pedig az utolsó szomorú ca- 
tastrophánál szereztem, midőn t. i. az adó kérdésé szőnyegre került. 
Akkor hallottam, milly hazafi lelkesedéssel bugyogolt az intelligen
tia! de egyszersmind tapasztaltam, hogy ezerszer hangosabban tá
rogatott a pőre gatyásokból a nemintelligentia. Én az intelligentiát 
Zalában sem mentében sem kaputban nem helyeztetem, csak igaz
ságos akarok lenni azon sok intelligens urak iránt, kiknek vagy 
mentéjük vagy kaputjok nincsen, de bugyogójok bizonyosan van; 
ez hálunk áll; de a szomszéd Vasban, hol a nadrágok özöne s kü
lönféle vegyülete az egész megyét elárasztotta, már nem áll; olt a 
durva teveszőrüek a selymes és paszományos urak nadrágjait alig 
hogy jól meg nem sujtásozták, de szerencséjükre a tempus futuro-
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mot még jókor kezdek conjugálni, s bár szégyen a futás, de még 
is hasznos; mert általa ez érdemes urak ezen irgalmatlan szabók 
férczeléseitol megmenekültek. Te Deum laudamus.

Hlyen tehát az intelligentia Zalában, s hogy csak illyennek 
látom, nem tehetek róla, mint a vak arról, hogy a színek közt kü
lönbséget nem ismer. De miilyennek szeretném az intelligentiát 
Zalában? Az más kérdés. —  Szeretném, ha a vágtatok valami
vel kevesebben, a fontolók egy kissé többen, a konok toryk pedig 
igen kevesen volnának, lllyforma vegyületben szeretném látni intel- 
ligentiánkat, a mint felteszem hogy igy is van; csak az a bajunk, 
hogy egymást soha ki nem hallgatván, egymást soha nem értjük, 
de érteni sem akarjuk. Innen van hogy gyűléseink, midőn azok 
csupa intelligentiákból állanak i s , sokszor angol parlamenti szint 
öltenek magokra, hol a salva veniák röfögése gyakran igen termé
szetesen jelenik meg. Uraim, midőn az intelligentia sem akarja egy
mást hallani és érteni, csudálkozhatunk-e, ha a nem-intelligentia 
hangosan fogja bömbölni, „nem kell igazság! nem kell törvény! 
le a zsidók királyával! a templomban prédikáljon a pap!“

Miilyennek szeretném az intelligens igazgatást Zalában? Itt 
már egyenesen felelek a kérdésre s nem ereszkedem annak fejte
getésébe, miilyen jelenleg igazgatásunk, mert meglehet hogy a mi
dőn e furcsa köpüből a mézet ki akarnám szedni, a keleti raj ful
lánkjaitól alig menekülnék meg. Az igazgatás alatt szeretném hát 
érteni megyei tisztviselőinket, ezeket úgy tekinteni mint más jól 
elrendezett alkotmányos országban a felejős ministereket, tőlök 
várni a parasztot és nemest egyaránt boldogító indítványokat s in- 
tézvényeket. Távol legyen azonban tőlem még a gondolat is, hogy 
bennök csak szolgai sereget vegyek észre, melly stabalis tiszteinket 
kivéve a RR. jelenlétében némán és sült hal gyanánt üljön a zöld 
asztalnál és szemfüleskedve lesse az alkalmat, mikor szökhessék on
nan meg, hogy a szegénység verejtékével megfizetett s a közügyekre 
szentelt ülések drága idejét a pipafüsttől büdös kávéházakban lop
hassa; — szeretném, ha hivatásuk magas érzésétől áthatva, a rend, 
a közbátorság fentartására ügyelnének. Pedig mi szép, mi dicső az 
ezt szivén hordozó járásbeli szbirák hatásköre. De ennél még több 
activitast szeretnék reájok ruházni, hanem ugyancsak több effectu- 
atiot is várnék ekkor tőlök; a mit legegyszerűbben teljesíthetnének 
azáltal, ha járásaikat legalább minden fertály évben egyszer (?) 
megtekintenék, a panaszokat meghallgatnák s az igazságot mindjárt 
a helyszínén ki is szolgálnák, s igy a szegénységet sok hiábavaló fűt— 
kozástól, de költségtől is megmentenék. Vagy tán ez szbiró urak
hoz nem illik? Ha ezt egykor a nádorok tehették az egész ország
ban , s pedig utcunque lóháton vagy fakó szekéren , a pedaneus ju- 
dexek legkisebb»ke két három óra járásnyira terjedő districtuská- 
jában szinte megteheti négy lóval is alig czipelhető kényelmes hin
táján. Sok óhajtásomat készakarva elhallgatom annak bebizonyítá
sára, hogy a keleti rajt háborgatni szándékomban épen nem volt: 
quia cattulus leonis requiescens es tu mi fili Juda; quis suscita- 
bit eum ?

Az oppositiot a Rendekben szeretném látni. Ezeknek kellene 
az igazgatást szemmel tartani, eljárására figyelmezni s minden gyű
lésen intézményeiről szorosan számot kérni, az indítványokat jó lé
lekkel megrostálni, kitkit meghallgatni, nem nyers erővel vagy sten- 
tori torokkal, hanem okokkal czálolni és támogatni. — De uraim, 
ismétlem, hogy jól elrendezett és nemeskeblíí oppositiot érlek; 
mert a ki igazgatásunk valamelly tagja ellen személyes boszuval vi
seltetik, ki annak legbecsületesebb eljárásában is argusi szemekkel 
keresi a hibát, ki a leghasznosb indítványokat csak azért támadja 
meg, hogy nemtelen indulatosságának szabad folyamat törhessen, az 
szememben nem nemes, nem purger, de jóravaló paraszt sem. _

Mindezeket szebben és czifrábban nálamnál nagyobb tekintélyű 
emberek százszor is elmondták, de Zalának intelligentiája soha 
meg nem értette; pedig csakugyan a dolog természetéből van 
véve a leczke. — Úgy vélem tehát, hogy nem akarta érteni. 
Mi ér t ?— mert, nem tudom, az isteni gondviselésnek átkát 
vagy áldását lássam-e abban, hogy Zalának mindig egy egy ora- 
culuma volt, ki vagy túlnyomó okosságával, vagy tündöklő eré
nyeivel, vagy elragadó ékesszólásával anyira megigézett ben
nünket, hogy javaslatit és indítványait minden megfontolás es 
ellenszólás nélkül fogadni megszoktuk már. Hlyen volt a maga 
idejében mostani bonyolódott állapotunkat előre jósló öregünk; 
illyen boldogult Deák Antal, s Hlyen közöttünk most ennek or
szágszerte elhirült s általunk megaranyozott szájú öccse Deák 
Ferencz — kinek nagy hazafiságát s a déli napfénynél tisztább 
erényeit barátjai s ellenségei egyaránt elismerik; de jó lélek
kel merem azt is felőle elmondani, hogy magasztos lelkét sem 
barátjai, sem ellenségei méltóképen fölfogni képesek nem való
nak. 0  egy originális, mellynek copiaját most még hiában ke
ressük magunk közt, ő egy rémitő fi actio, melly sajnosán bebi
zonyította, hogy intelligenliánknak 99/100 részét a mérőserpenyő- 
ben súlyával lenyomta. Milly szerencse reánk és ő reá nézve! Ha 
megyénk jól elrendezett nemeskeblü oppositioval volna ellátva, bi
zonyára sok, mi most setét előttünk, tiszta fényben ragyogna mint 
a boldogok mennyországáról mosolygó csillagok, s a zalai intelligen
tia nem mondaná pirulva: Filii tenebrarum prudentiores erant Hliis 
lucis. Smil.

Rendszabályok,
Győr kir. szabad város részéről küldendő hongyülési követek 
választását illetők, mellyek a tanács rendeletéből a választás előtt 

a polgárság között nyomtatott példányokban kiosztaltak. *)
Ő Felsége kegyelmes Urunk a f. e. martius 31-ről 537S/598 

szám alatt kelt udvari parancsolatjánál fogva, a f. é. február 24kén 
796. szám alatt tanácsilag tett alázatos fölterjesztésre legkegyel- 
mesben megengedni méltoztatott, hogy ezen Győr kir. szabad vá
ros országgyűlési követeinek választása- s utasításában mindaddig, 
mig a törvényhozás máskép nem rendelkezendik, minden helybeli 
polgár ezennel a következő módon részt vehessen, jelesen:

a) hogy a városi tanács országgyűlési követekül választan
dóknak törvénytudó és más szükséges tulajdonokkal fölruházott 
kebelbeli egyéneket jelöljön ki.

b) hogy a kebelbeli polgárság szakaszokra vagy néposztá
lyokra száma arányában fölosztva, kebeléből még annyi tagot, men
nyin a jelenleg létező választott község fele számát teszik, vá
lasszon.

c) hogy az országgyűlési követ a kijelölt egyedek közül a 
városi tanácsnak, a választott községnek, és a b) alatt meghatá
rozott mód szerint választandó tagok közös szavazása által válasz
tassák. Végtére

d) hogy az országgyűlési követnek adandó utasítás a tanács 
és választott község egyenlő számú tagjai által kidolgoztatván, a 
tanács és választott község vegyes ülésében fölvétessék.

Felséges Urunknak ezen atyai kegyelmét a közbenjáró tanács 
jobbágyi alázatossággal fogadván, ezen Győr kir. szabad város min
den polgárinak ezennel tudtokra adatik:

1- ször. Hogy ezen Győr kir. szabad város polgárai mind
nyájan három szakaszra, úgymint: a belvárosiakra, hová a fe
rencz- és ferdinánd-városiak is tartoznak, az újvárosiakra, és 
majorokiakra, hová ismét a szabadhegyi polgárok kapcsoltatnak, 
felosztatván, mindegyik osztály választani fog, és ugyan

2 -  szor. Ezen Győr kir. szabad városban jelenleg a választott 
község hatvan főbül állván, tehát a föndicsért kegyelmes utasítás
nál fogva ez alkalommal az egész nyolczszáz hetvenhat főbül álló 
polgárság által az érintett czélra összesen még harminoz tag , és 
ezek közül a belvárosi ötszázegy főbül álló osztály kebeléből ti
zenhat, az újvárosiból, melly kétszázhatvankét tagot számlál, tiz,

*) Ponori Thewrewk József „Utazás-naplójából.“
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a száztizenhárom fobül álló majoroki és szabadhegyi osztály keblé
ből pedig négy választandó.

3 -  szor. A fölebb nevezett három osztály tagjai folyó hónap 
2 1 -kén az illető osztály városházához, hol a szavazatok beszedése 
"végett egy a tanács és választott község tagjaiból nevezett küldött
ség reggeli nyolcz órakor összeülend, személyesen elmenni s 
mindernd osztályból a 2dik pontban meghatározott szám és arány
hoz képest, a belvárosiak, újvárosiak és majorokiakból különösen 
kiszemelni, s az általuk választandó képviselők neveit egy levélbe 
összeírva a küldöttség elnökének, ki azt egy zárt szekrénybe te- 
endi s az igy szavazónak nevét megjelölletendi, átadni fogják. 
"Valamint tehát

4 -  szer a föntebbi mód szerint minden helybeli polgár különb
ség nélkül választó : ugv szinte — kivevén az országgyűlési kö
vetségre kijelölt és ez esetben a választásról lemondó bellanács ti
zenhárom tagját, és a választott községnek a képviselőséggel már 
úgyis ellátott egyedeit — akármelly állású polgár választatható is 
lehet; magától értetvén, hogy fenyítő vagy büntető vád alatt álló 
se nem választhat, se nem választalhatik. Végiére

5 -  ször az idézett három küldöttség munkáját végezvén . az 
újvárosi s majoroki a beszedett szavazatokkal együtt a belváros
házban működő küldöttséghez csatlakozni, és itt a levelekben létező 
szavazatok osztályonkint nyilván felolvastatni, följelöltetni, össze
számíttatni, minden osztályból a nyert szavazat többsége által vá
lasztandó egyedek elnökileg megneveztetni, és a munka befejezté
vel tartandó vegyes ülésnek bemutattatni fognak. Legutoljára

6 -  szor a fölebb megirt módon alkotandó és tulajdonkép ki
egészítendő polgári képviselőség f. é. május első napján az ország
gyűlési két követet a beltanács tizenhárom tagjából titkos szavazat
tal választani s a közbenjáró tanácscsal egyetemben utasítni fogja.

Adatott Győr kir. szabad város tanácsának az 1843-dik évi 
april. 7-dikén tartatott rendes üléséből.

Győr kir. szabad város főbírája, 
polgármestere és tanácsa.

Magyar nemzeti múzeum tárgyában.
ü cs. kir. Főhge, legkegy. Nádorunk határtalan kegyelméből 

nemzeti múzeumunk igazgatójának neveztetvén ki, f. e. máj. 1-jén 
kezdettem meg hivatalomat. Éltem vég leheltetéig ennek élni s 
minden kitelhető erővel munkálkodni kívánok.

Három jelszót tűzvén ki magamnak : a gyűjtemények czélirá- 
nyos felállítását, tiszta kezelését és rendes használtatását, mindent 
el fogok követni, hogy ő cs. kir. Főhge bennem helyezett kegyes 
bizodalmának s édes hazám várakozásának híven megfelelhessek. 
Hogy pedig mindez minélelőbb sikerittethessék, s a nagy közön
ség nemzeti intézetünk gyarapodását tudván, kezelésünket némi 
ellenőrködésben tarthassa, addig i s , mig a többiekrül czélszerü 
rendelések tétetnének, szükségesnek tartottam, időrül időre hír— 
lapílag nemz. intézetünk előmetetelérül tudósifásimat a világgal 
közleni. Miről is íme röviden első munkálatom. Legközelebb t. i. 
május hónapban nemzeti museumunknak e mai napig részint aján- 
dékoztattak, részint megvétettek:

I. A k ö n y v t á r b a  l . ő c s .  kir. főhgsége legkegy. Nádo
runk, országos foglalatosságai közepett is lelkesen szivén hordván 
nemzeti vállalatunk gyarapodását, virágzását és fényét, Bécsben 
létekor legközelebb, egy szép számú, ritkább könyvekből s kivált 
Erdély és Magyarország történeteit tárgyazó kézírásokból álló gyűj
teményt szerze n. museumunknak, mellyek közt első helyet érde
mel a Chronicon Budense 1473. évben Budán Hess András könyv
nyomó által nyomatott első magyarországi könyvünk. A gyönyörű 
s jól őrzött munka, úgynevezett kisebb ivrét alakú, vastag papírra 
nyomatott, kivévén az első betűket Qnitiales}, mellyek szerzete
siek (MönchsschrifQ, igen olvasható kerek római betűkkel adatott 
ki, 67 levélből áll, mellynek szám nélküli lapjain 33 sor van, 
egyébiránt czime nincs, a kiadó neve pedig a végén áll. Magában 
foglalja ezen szép s ritka munka a magyarok történetét, eredelük- 
tül fogva egész Hunyady Mátyás királyunk koronáztatásaig. Az iró

két részre osztá az egész munkát. Az elsőben t. i. előadja a hun- 
nok mesés eredetét, kiket a Noé bárkájából eredteknek állitván 
Japheltől, Nimródtól, Hunor s Magor fijaitól származtat, s lejo 
egész Attila idejéig; előadja itt Aquiléja bevételét, Yelencze vá
ros eredetét, Attila halálát, Chaba és Aladár fiai belháborujokat 
és Scythiába viszszamenetelöket. A Chronicon 2ik része a hunnok 
Pannóniába 2d. bejövetelétől kezdődik, előadván a vezérek és ki
rályok történeteit, Almos első kapitányiul kezdvén egész Hunyady 
Mátyás koronáztatásaig. Nagyobb tudomás végett az eredetiből hí
ven leírva, akkori orthographiai hibáival közlöm az olvasó t. ez. 
közönséggel a munka elején levő kiadó ajánlólevelet s a végén le
vő Mátyás király koronáztatását: Ad uenerandum dnm Ladizlaum 
praepositum ecclesie búdén prothonotarium apostolicum: nec non 
uicecancellarium serenissimi regis Mathie in cronica hungaror. 
Andree prefatio.

QVm superiori tempore uenerande dne in latio uersarer: ui- 
deremque quanto emolumento ac decori horum generi hi uiri fo- 
rent: q magno pstantes ingenio suam diuinam industriam compri- 
mendis libris adhibebant: piacúit mihi tam dignum tamq. excellens 
stúdium mea pro uirili capessere : ut siquid demum assequi pos- 
sem : id non in meam duntaxat: verum etiam plurium mortalium 
utilitatem conuerterem. Vnde cum dei benignitate p uoto meo ali— 
quantisper profecissem: et ob id rei ad inelytum hungarie regnum 
lua gratia accersitus uenirem : esseinq. non parum ociosus: sus- 
cepi laborem ingentem die4 que plenum: imprimendi uidelicet 
cronicum pannonié opus : laborem inquam quern omnibus hungaris 
gratum atq. iocundum fore putaui: quandoquidem : ut quique na- 
tale solum unice diligit; reliquisque orbis terrarum partibus longe 
anteponit: ita et suo4: qualem uitam egerint: quique uernaticus 
scire plurimum exoptat: ut siqua preclara: memoratuque digna 
conspexerit: imitari debeat, siqua uero minus feliciter gesta com- 
pererit doctus precauere possit. Séd cum animaduerterem: et diu 
mecum ipse uolutarem: cui meam primam in hoc sedulitatem plu- 
ribus diebus lucubratam dirigerem: te preter domine mi obser- 
uandissime inuenio neminem. Quippe et tu de me optime meritus 
e s : et sine te susceptus labor neque iniri neque expleri potuisset. 
Accipe ifaque hoc munusculum nostrum iure quodam lue excellentie 
dedicandum: ut q uidelicet potissima laboris causa exstitisti: ip- 
sius quoque operis particeps esse debeas. Et siqua in dies maiora 
excudemus: tuo etiam illustri nomini dedicanda putabimus.

Incipit prima pars cronici de origine hungaro4 : de descensu 
de scitia in pannoniam : de bellis contra diuersas nationes habitis: 
ac de expulsione eo4dem et reditu in scitiam.

CFolytatása következik.J

Myilt lével.
Több oldalról érkezvén a szerkesztőséghez jóakaró észrevé

telek s azokat kisérő kivánatok az országgyűlési tudósitátok ki
terjedését és formáját illetőleg, mellyek saját nézeteinkkel is töké
letesen megegyeznek; ezúttal csak azt válaszolhatjuk az illető ér
demteljes uraknak, hogy mindezen kivánatok teljesítése nem tő
lünk függ; sőt szerencséseknek tartanók magunkat, ha ezen óhaj
tások mindenikének minélelőbb eleget tehetnénk. Minthogy pedig 
ezen levelekben egyes kérdések is tétetnek, mellyekre e helyütt 
nem felelhetünk , oda járul kérésünk , hogy a feleletet kívánó urak 
az általányos aláírás : „a Hírnök pártolói,“ „a Hírnök buzgó ol
vasói“ stb. helyett, melly czím alatt levelünket a széles világba 
nem küldhetjük, úri neveiket és lakásukat velünk tudatni ne ter
heltessenek, a midőn aztán a kívánt felvilágosításokkal a legké
szebben szolgálandunk.

Igaz í t á s .  Századunk f. e. 44. számában 346. lapon alolról a 8. 
sorban „vessék“ h. olv. „véssék“, a 35i. lapon felülről 13ik sorban „keres
kedő h. olv. „korteskedő.“ — Ugyszinte a Száz. 46. számában a legelső 
hasábon az ötödik czikk végén „inkább szaporodott semmint kevesbedett“ 
h. olv. „inkább kevesbedett semmint szaporodott“ ; a második hasáb 7. és
8. soron: „hagyathatik , mivel“ h. o. „hagyathatik ; végre mivel“, ugyanott 
a 19ik sorban „előintőknek“ h. olv. „előintendőknek.“

g|»gjjg* A múltkor elmaradt lapot a közbejött ünnep miatt csak a jövő 
számmal pótolhatjuk.
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48* és 4 0 .  szánt. Hatod ik  esz tendei  folyamat  1843. JTttnius

Szavazat^ és választási jog.
Csalatkoznék ki azt hinné, hogy ezen értekezésben kimerítve 

találandja, mit annyiszor fejtegettek már a politikusok, hogy majd
nem minden encyclopoedikus munkában sót röpiratban is foglaltat
nak róla terjedelmesb értekezések, s mit mindamellett még a hírlapi 
bölcsesség sem tudott kielégilőleg megoldani, sőt annyira összebo- 
nyolitott, hogy újabb szózatok emelkedése legsürgetösb kívánat a 
dolog tisztába hozatala végett. Ez az ok és czél, mi e czikket is 
előidézte. Oktatói szerephez nem értek; iskolai rendszerességek
kel soha nem tudtam igazán megbarátkozni, azért valami láncz- 
szem-kapcsolatu egybefüggést senki ne keressen előadásomban. 
Amúgy parragiasan fogom csak adhatni gondolataimat, s a búza 
között vadócz is lehet. Okos ember majd kiválogatandja; oktalan
nak úgyis se szavazás se választási jog nem való, mint alább be- 
bizonyitandom.

Huzamos tapasztalásom, nemcsak a köznép a szegény földmi- 
ves osztály között, hanem magasb állású férfiaknál is volt alkalmam 
tapasztalni, hogy némelly fogalmak iránt nem valának tisztában ön
magokkal , vagyis nem ismerték jól és határozottan az eszmét, 
mellynek más eszmékkel összekötése őket okoskodásaikban vezette 
volna s úgy valánakvele, mint olvasni kezdő gyermek a betűkkel, 
mellyeket nem ismer jó l, vagy épen felcserél egymással, s e miatt 
egészen más szót mond, mit a mit mondani akart és a mit mondani 
kellett volna. Hogy tehát a gondolatok s az ezekből keletkező el
mélkedés vagy okoskodás helyes, alapos, megczáfolhatlan legyen, 
a gondolatok elemeit, az eszméket vagyis fogalmakat kell mindenek 
előtt tisztába hozni; mert mint már valahol mondám, a fogalmak 
épen azok az elmélkedésbsn, mik a betűjegyek az olvasásban, s va
lamint az, ki a betűket jól nem ismeri helyesen olvasni, úgy az, ki 
a fogalmakat magok valódiságában nem tudja, soha helyesen elmél
kedni nem fog. S e meggyőződés bennem egy uj tudomány létre
hozásának szüksége iránti óhajtást idézte elő, mellyeí én eszmetan
nak, vagy fogalomtudománynak szeretnék nevezni. De erről talán 
más alkalommal külön czikkben, s talán egykét példával felvilágo- 
sitólag fogok szólni. Most a szavazatról.

Közönségesen tudva, mikép a szavazatok két nemét s két 
módját különböztetik meg s állítják fel az emberek; holott — mint 
alább megmutatni iparkodom — három módja létezik valósággal. 
Tudjuk azt is, hogy a felállított két módnak foganatba vételére ismét 
különböző utakat javasolnak, s hogy a n y i l v á n  o s szavazás egé
szen más viszonyokat s előkészületeket feltételez mint a t i t k o s ,  
mert a szavazatnak ekét  neme között forog fen az elsőbbségi kér
dés. Legtöbb viszony jő tekintetbe kétségkívül s legtöbb előkészü
let kívántatik a titkos szavazásnál. Ennek gyakorlatba vétele iránt 
sokféle intézkedések javasoltattak sőt foganasittattak is már. Mielőtt 
mélyebben ereszkedném a tárgyba, én is nyilvánosság elibe hozok 
itt egyet, melly bizonyos megyének némelly szabadelmű oelebri- 
tásai által készült, s mellyre értekezésem folytában gyakrabban fo
gok hivatkozni. ■ A választási tervezet im a következő:

A küldöttség 2 tárgyra osztá figyelmét, választás előtti és vá
lasztás alatti eseményekre.—  Választás előtt szükségesnek látja, 
hogy a közgyűlésből megkérettessék a nmgu főispán ur, tiszt

választás előtti napon a n. megye nagy teremében nyilvános ta
nácskozás tartására ; hogy megtudhassa mint megyei főkormányzó : 
kik mellett nyilvánul és kikben pontosul a közbizalom.

A mi magokat a választási esetekez illeti, a választásra nézve 
Ulászló I. 34. V 2. Zsigmond VI. 2; 1548: 70 és 1723. 56 elég
gé rendelkezvén, ezek következésében szükségesnek látja a vá
lasztmány :

1) A nemesek összeírásából helyenkint különkülön a ne
mesek névjegyzékei betű rendben készíttessenek, hogy azon 
esetben, a midőn a tiszti egyén elválasztása szavazás utján lenne 
elhatározandó, s a szavazatszedésre kirendelt küldöttség előtt egyes 
nemesek szavazásra előállanak, azon névjegyzékből igazoltassanak.

2) Azon gyűlésben szavazatra ügyelő 3 küldöttség alakit— 
tassék a 3 járásra , mindegyik 9 tagból, kik e gyűlés színe előtt 
a szavazat titkosságának biztosítása végett az alatti ./' eskü szerint 
feleskettessenek.

3} Ezen küldöttségek mellett a szavazók ugyanazonságaik fe
letti biztosítás végett, a mint minden járásban minden helység kü
lön szavazand, ezen szavazás alatt jelen legyenek azon helybeli 
nemesek hadnagyai vagy más előjárói, úgy a helybeli nemesség ál
tal választandó két egyének; és a mint valaki szavaz, az összeírás
ban azonnal neve mellé jegyeztessék a küldöttség által, hogy szava
zott, valamint a küldöttség másik tagja állal is ellenőrség végett a 
szavazó neve másik ivre is feljeleltessék, és ha ollyak találkoz
nának, kik e nemesi szabadsággal nem élhetvén, gyakorlatába ide
gen alakban vagy bármi szin alatt becsúszni akarnának, az illyek 
azonnal törvényszéki ítélet és illető büntetés alá vonassanak.

4 ) Ha valaki találkoznék, ki nemesi szabadságával visszaél
vén, valamelly rendetlenséget vinne véghez, vagy megfeledkezvén 
a hely szentségéről, azt illetlen cselekedete vagy valakinek meg
sértése által megfertőztetni bátorkodnék, hogy az, illy esetekben a 
hazai törvények által rendelt büntetésben azonnal megmarasztal- 
lathassék, a nmlgu főispán ur által 1 tiszti ügyész egy szbiró és es
küdt a tisztválasztás történeteinek feljegyzésére pedig egy jegyző 
neveztessék, kiknek ebbeli hivataloskodása a tisztválasztás végével 
azonnal megszűnik.

5) A megye minden 4 kapui a tisztválasztás napján reggeli 
8 órakor becsukatván központi szbiró és esküdt által, kulcsaik 
főispán úrhoz adassanak, s szavazás esetében a szükséges illető 3 
kapu kulcsai főispán ur által a szavazatszedő küldöttségek elnökei
nek adatván, a szavazók, kik már szavaztak, azonnal kieresztesse- 
nek, de a szavazás bevégeztéig senki is tiszti kereset alatt be ne 
eresztessék.

63 A választás alattiak a választás bevégeztéig a választás 
helyén jelen ne legyenek.

7) Ha a kiáltás olly közönséges nem volna, hogy abból a vá
lasztás kétségtelenülne, s a szavazási joggal bíróknak jeles része a 
szavazást kívánná, akkor a választás titkos szavazás által történjék, 
illy alakban: a) készíttessenek hat rendbeli, ugyanannyi külön 
színnel biró koczkák, minden színű legalább 3000 számmal, mellyek 
szükség esetén a szavazók számához alkalmazva a járásbeli kül
döttségek közt felosztassanak, b) Készíttessék egy erős asztal, 
mellybe legalább 5 darab, zárral ellátott s megerősített fiók, ezek-
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nek tetején pedig persely-forma lyukak legyenek, mellyeknek fölibe 
tiizettessék a kijelelt egyéneknek neve, azoknak útbaigazítására pe
dig, kik olvasni nem tudnának, mindegyik fiók különös elválasztott 
színnel legyen ellátva, s az öt láda színe legyen fehér, zöld, fekete, 
sárga és vörös, valamint a választandók nevei is a szavazatládak 
színeire íratván fel, közmegtekinlhetésük az udvar felé falra füg— 
gesztessék fel a szavazás végéig, c} E pontban helyszerü intézkedés 
után megrendeltetik, hogy a járások s ezekbeli helységek ABC sorban 
szavazzanak. A melly helységen van a sor, az azonnal szavazni tar
tozzék ; hogy mégis jogaival mindenki élhessen, azon néhányaknak, 
kik a gyülésferemben lennének, szavazata utoljára is bevétessék 
a küldöttség által, d) Minden kapu illő tágosan deszkával rekesz- 
tessék el, s ajtóval legyen ellátva, hogy a küldöttséghez egyszerre 
egy szavazónál több ne járulhasson. —  e) Ezen elrekesztésben a 
küldöttség ülése akkép intéztessék el, hogy benne egy kisebb hely 
is deszkával ismét elrekesztessék, s két ajtóval legyen ellátva, 
egyiken menjen a szavazó be, a másikon ki, s úgy a küldöttség 
előtt ki az utczára. f) A választmány kirendelt helyén öszveülvén, 
mindenek előtt azt határozza e l, mellyik színű koczkál fogja a fo
ganatosítandó szavazatra használni, s az elhatározott színű koczká- 
kat 100. számig készített bélyeg közül valamellyik általa rende
lendő s igy csak általa tudandó számmal megjegyzi. —  g) A mint 
a szavazandó egyén a küldöttséghez bemegy, a küldöttség egyik 
tagja az elnöknek által ád egy elkészített koczkát, s ez azt a sza
vazandó egyénnek adja, tudatván az egyénnel, merre kell a szava
zás bódéjába bemenni, h) A ki a küldöttséghez bemegy és a sza
vazási koczkát általveszi, az szavazni tiszti kereset alatt tartozzék, 
i) A szavazás ládái akkép legyenek csöngetyüvel ellátva, hogy az 
minden egyes koczka betéteiére egyet csöndilsen, a ki tehát nem 
csöndit, az mint nemesi szavazattal visszaélő a gyűlésbe tiszti ke
reset alá vétel végett rögtön bejelentessék és a gyűlés végzéséig 
el ne eresztessék, — valamint az is, ki egyszernél többször csön- 
ditene, de a csöngetyü akép legyen elrejtve , hogy azt semmi kül
ső erő meg ne hangoztathassa, k) Megtörténvén a szavazás, min
den egyén ládáját egyenkint az egész küldöttség előtt kell felnyitni, 
és egyenkint a szavazatokat feljegyezni, s a másik ládát csak akkor, 
a midőn már egyike megszámittatott, s összehasonlítván a szava
zatokat a koczkákkal, ha azok közt nem igaz jegyű s más szinü 
hamis koczkák találtatnának, azokat íélretévén, s az igaz szavazat- 
koczkákhoz nem számítván, a szavazati koczkák számai a közgyű
lésnek azonnal bejelentessenek.

8) Ezen szavazásban részt veendenek az egyházi egyének 
közül a főpapok, káptalanbeliek s a törvényesen bevett vallások 
olly lelki pásztorai, kik egyházat kormányzó hatósággal bírnak, 
ezek közt az olly káplánok is értetvén, kik egyházat igazgatnak — 
administrálnak, — s világi egyének, kik a megyében nemesi sza
badsággal élnek, vagy kül megyében lakván itt nemesi birtokuk 
vagyon; kivétetnek azonban a) atyai vagy gyámatyai hatalom 
alatt levők kik , 18. esztendőt el nem értek, b) Kik elmefogyat
kozás vagy más akármi ok miatt gondviselés alatt vannak, c) íté
let által becstelenek és rabok, ide értvén a kezességen kin levő
ket i s ; mirenézve ezeknek illető névsora a tiszti ügyészség által 
hitelesen elkészíttessék, az illető választmányok tudomásául.

9) Minden rendetlenség és visszaélés elhárítása tekintetéből 
semminemű meghatalmazó levelek el nem fogadtatván, mindenki 
csak személyesen szavazhat. —

(Folytatása következik.')

Magyar nemzeti múzeum tárgyában.
(Vége.)

De c o r o n a t i o n e  r e g i s  Mat  hi e.
POst mortem Ladizlai regis electus est in regem hungarie 

Mathias fe. m e: filius Illustris Iohis de hunyad ppe. co. bistricien. 
Anno dni millesimo quadringentesimo quinquagesimo octauo: q 
tarn exterris ut bohemis et polonis: quam nonullis incolis saorc 
corone subiectis sibi plurimum insidiantibus ut leo fortissimus: in- 
uictissimusque restitit. Hie etiam cum ualidissimo exercitu regnum 
bozne ingressus castrum munitissimum laycza noie e manibus tú r- 
co4 gloriose eripuerit: deinde uictor rediens ad hungariam : dya- 
demate sancti regis Stephani qd apud Fridericum romano4 impe- 
ratorem habebant: in ciuilate alberegalis potitus est. Postea uero 
collecto ingenti ezercitu moldaviam terram: puinciam sacre corone 
subjectam séd p id temporis rebellen ingressus est, ibique habito 
acerbissimo conflictu triumphum preclarum atque memorabilem 
obtinuit. Vnde et uexilla plurima inclyte uictorie sue signa budam 
usque adduxit: que magna cum celebritate in prochiali beatissime 
Marie uirginis ecclesia affixa hódié conspiciuntur. Reliqua autem 
preclara memorabilia facinora serenissimi atque inuictissimi dni 
nostri reg is: quia tanta sunt que breuiter comprehendi nequeunt: 
in aliud lempus differenda: ac latius prosequenda erunt. Pro quo 
dno nostro illustrissimo atque gratioso optimus maximusque deus 
etiam atque etiam rogandus e s t : ut eum in pace tranquilla: iusti- 
cie obseruatione: suorum dilectione: regni incremento: et diu- 
turna demum uite incolumitate tenere: seruare: et augere dignetur.

Szükség még itt említenem, hogy Geréb László budai pré
post — későbben erdélyi püspök — kinek a munka ajánlva van, 
állitá fel hazánkban Budán az első könyvsajtót, s annak igaz
gatójául Hess Andrást hozta Olaszhonból. így tehát hazánkban 
a sajtó 1 évvel működött előbb mint Bécsben.

E ritka munka első kiadásából 1 4 7 3 -b an  mmddedig kö
vetkező hét példány ismertetik:

1) A cs. kir. könyvtárban Bécsben.
2) A prágai 3 ) a lipcsei egyetemek könyvtárában.
4 ) Rossi Miklós könyvtárában Rómában.
5) A müncheni kir. könyvtárban.
6) Tudós Jankovich Miklós könyvtárában, melly most a ma

gyar nemzeti muzeum tulajdona.
7) Az ő cs. kir. Főherczegsége országunk fenséges Nádora 

által Bécsben legközelebb megvásárlott jelen példány.
Kiadta pedig e chronicont legújabban ugyanazon orthogra- 

phiával, de rövidítések nélkül Budán 1838-ban nagy 8-adrét- 
ben Podhraczky József magyar királyi udvari kamrai számvevő 
tiszt s magyar tudós társasági levelező tag. Mellynek megszerzé
sét minden történet-buvárunknak ajánljuk.

Ezen megszerzett könyvek ritkaságai közt főkép említést 
érdemelnek:

2. „Sermones tredecim universales magistri Michaelis d’Un- 
garia incipiunt felicitertt melly 1487-ben Argentina városában 
nyomatott ; lapszámok nélkül kis 4-ed rétben.

3. Ugyanannak tizenkettedrétben Argentínában 1503-ban 
kijött bővebb kiadása szinte lapszám nélkül.

4. „Copia der Hungerischen Gesandten Boischafft an des H. 
Röm. Reichs Chur Fürsten, und Stenden zu Speyr 1544“ kisebb 
4-edrétben szinte lapszám nélkül.

S több a 16—ik és 17-ik századból való magyar hadi tör
téneteket illető német nyomtatmányok.

5. „Cosmographiae universalis libri VI. Sebastiani Munster“
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Baziliában 1572 nagy ívrétben 1333 lap, löbb száz igen érdekes 
fametszésekkel.

A többi nyomtatott érdekes könyveket a hely szűke miatt 
mellőzvén, a kéziratok közt legnevezetesebbek:

6. Versuch einer Landkarten -  Beschreibung Siebenbürgens 
von Ignaz Lenk v. Traunfeld. 1825 nagy folioban 10 kötet.

7. Ugyanattól „Das Grossfürstenthum Siebenbürgen,“ törté
netileg és földiratilag előadva, 8 kötet nagy ívrétben.

II. A m a g y a r  n e m z e t i  m u s e u m  p é n z -, r é g i s é g -  és  d r á 
g a s á g - g y ű j t e m é n y e i b e  l e g k ö z e l e b b  b e j ö t t :

1) Holmboe u r, a norvégországi christianiai egyetemben 
napkeleti nyelvek tanitója s az ottani pénztár igazgatója az egye
tem nevében magyar nemz. museumunknak legközeleb 64 ezüst, 
többnyire egyoldalú, lemezpénzeket (bracteati), mellyek nem 
rég Norvégiában földből ásattak k i , csinos levele kalauzolásával 
szives volt ajándékban küldeni; mellyek közt kivált említést érde
melnek: Udalrik cseh vezér 1004 —1037 közt vert pénze, melly 
azonos lévén szent István királyunk idejével, az e király után 
vert pénzekhez alakjára s veretesére nézve némiben hasonló; — 
1 so Fülöp, Colonia érseke, 1167 —1191. közt, és Canutus, Erik 
flja, svéd király 1167— 1197. közt vert csinos pénzeik. Ezen 
szép ajándokkal küldi a tudós férfiú Norvégiának 1841 ben 
Chríslianiában kijött első pénzeit és a 12 dik századbeli nem rég 
találtatott pénzek leírását; mellyben többek közt említi: 1840 b. 
május hónapban András fija András (Anders [Andersen}, Hede- 
marken tartományban fekvő Dali nevű pusztája terméketlen részé
ben egy rakás követ elvitetni kívánván , nagy mennyiségű ezüst 
pénzre s egyéb ezüst ékességre s durvább alakú ezüst tömegekre 
akadt. Ezek a törvényhatóságnak átadatván, megmérettek s ne
hézségűk 98 latra ütött, a pénzek száma pedig közel ötezer dara
bot tett. A pénzek legnagyobb része a fenemlitett egyetemnek ju
tott, s ezek közül valók a m. n. museumnak ajándékozottak is.

Vajha magyarjaink is követnék e lelkes egyetem példáját, s 
több egyforma alakú, gyűjteményeikben találtató pénzeiket, vagy 
egyéb ritkaságaikat, a helyett hogy még ritkábbaká akarván tenni, 
nagy részben elolvasztják és megsemmisitik; s vajha minden ha
zánkfiai a honunkban nagy számmal találtató régiségeket s egyéb rit
kaságokat, a helyett hogy tudatlanoknak, ötvösöknek, pénzváltók
nak, katlanosoknak, vagy zsidóknak adják el, inkább akár csere-, 
akár ajándokképen a találtakat ahoz értő honi vagy más külországi 
gyűjtőkkel közlenék, és e szerint maguknak nemosak anyagi hasz
not, hanem tudományban is érdemeket szereznének. —  Reméllem, 
hogy nem sokára Holmboe levelező társamtól fin és lapp nyelvek 
tárgyában (mellyek magyar nyelvünkhez sokban hasonlók) felszó
lításomhoz képest némi felvilágosítást vehetek.

2) K i r m a j e r  József, pesti halász, május 3kán egy általa 
Hamsabég mellett a Dunában találtatott kétélű egyenes kardot, 
melly alakjára nézve templomlovag —templarius, vagy jánoslovagbe- 
linek (Johanniter) — látszik lenni, adott el nemzeti museumunk
nak. Mikor juthatott a Dunába, nem tudatik; élenyitése (Oxydirung) 
mindazáltal arra mutat, hogy elsülyedése óta több század folyt le. 
Érdekes ez kivált arról, hogy markolata tele van erősen ráragadt 
kisebb nagyobb , egész tyúktojás -  nagyságú békasó köveccsel, 
melly szinte Brecciává vált. Szép mezőt nyit ennek látása a geo- 
gnostáknak és geologoknak a nagy természetben levő öszszehalmo- 
zott (conglomerált) dombok s hegyek kiképezéséről való gondol
kodásra.

3) Podmaniczky János b. apaji ispánja, Szabó Ignácz, 1840. 
évben Pestmegyében fekvő közép-peszéri kamarai puszta halárá
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ban, puszta-templom név alatt ismert romokban, hol ezelőtt is sok 
cserép-régiség találtatott, két cserép csúcsos hamvvedret, mely- 
lyek alkalmasint vend származásúak, és igy legalább 15 százado
sak, ajándékozott legközelebb m. n. museumunknak. — Óhajtható 
volna, ha azon számos cserép-régiség közül, mellyek a nevezett 
pusztán találtattak, a jelenlevők szorosabb meghatározása végett is 
m. n. museumunkba többek juthatnának.
III. T e r m é s z e t - m ű v é s z e t i  o s z t á l y  g y ű j t e m é n y e i b e .

Az ásványok országából: ő cs. kir. Fels. Carolina Augusta 
özvegy anya-királynénk, méltoztalott kegy. május hó 31 kén m. n. 
museumunkat egy különös szépségű, Selmecz-bánya város mihály- 
bányai János-aknájában találtatott ritka nagyságú Diorit talapzaton 
alakult józanitó jegőcczel (Ametist. Crystal!) mellynek egy része 
mészkő-jegőcczel van bevonva, megajándékozni. A fő józanitó 
jegőcz magassága 10, alapjánál levő átmérője 1 '/2 hüvelyk.

A rovarok osztályából: ő cs. kir. Főhgség« kegyelmes nádo
runk, néh. Traitske Frid. nagy hirü rovarász (cntomolog) európai 
hirességű pillangógyüjteményét méltózlatolt museumunknak meg
szerezni. Áll ezen egész gyűjtemény 2582 fajból, melly maga vál- 
tozatival s külön nemével 9500 példányban diszlik. Feltűnő eb
ben kivált az apróbb pillangók serege.

Azon számos természeltani tárgy közt, melyeket Petényi Sa
lamon, a m. n. museum természetmüvészetiek osztályánál segédőr, 
utolsó 1842dik utazásaiból hozott, különös említésre méltók : az 
állatok országából: I. az emlősök osztályából: a nádi egér, mus 
arundinaceus Petényii, Rohrmaus, az egerek nemében egészen uj 
a rákos-keresztúri nádasokban felfedezett faj, II. A madarak osz
tályából 1) a fekete szárny aljú széki-csér, natricola melanoptera 
Petényii, schwarzunterflügelige Lauferschwalbe, az európai ma
dártanra nézve szinte uj s igen érdekes madárfaj. 2) A rózsabe- 
gyü pszilyor, anthus infogularis, rolhkehliger Piper; eddig a ma
gyar faunában ismeretlen madárfaj 3) Vöröslábu vércse — Falco 
rufipes, Rothfuss-Falke, különféle tollazatjával és az eddig ismeret
len s így museumunkban is hiányzott nagy ritkaságu tojásaival. 
Mindez s ezelőtti számtalan egyéb, Podmaniczky János b. lisza- 
mellelti jószágaibul hozattak, kinek különös hálát tartozunk jelen
teni museumunk részírül azon szives részvétéért, mellyel Petényi 
Salamon museumunk körüli törekvéseit legtisztább szeretettel s 
igyekezettel előmozdítja. Ugyanaz ő 1842ki Zólyom, Turócz, Tren- 
csinben tett kirándulásai alkalmikor gyűjtött s f. évi májusban mu
seumunkban felállított tárgyak: 4) A sárgás billegény, motacilla 
ílaveola, gelbliche Bachstelze, Turócz és Zsarnocza folyók közt 
lőtt európai ritkaság. 5) A papagályorru keresztorr, Crucirostra 
pytispsittacus, groszschnabliger Kreuzschnabel, és 6) A szalagos 
Keresztorr, Crucitonioptera, weissbindiger Kreuzschnabel. 7) A 
hoszszuorru búvár, mergus serrator, langschnäMiger Sägetaucher. 
E három, magyar faunánkra nézve nagy rilkaságu faj, Besztercze- 
bánya vidékén lövetett. Különös hálával említendők e helyen a 
zólyommegyei természetbúvárok; u. m. Hermann Káíoly breznóbá- 
nyai kam. orvos; Drechsler András beszterczebányai főjegyző; 
Grineus János ottani kamrai pénztári tiszt; Szmvicz László városi 
gyógyszerész, főkép pedig a beszterczei ki'd -dovó-íntézet lelkes 
tanitója Rokosz István, kik museumunkat több jeles természeti rit
kasággal gazdagították.

III. A halak osztályából • a tarka szárnyú kolty, coltus poe- 
cilopus, buntflossiger Groppfisch oder Keilmg. Petényi állal lege
lőször a Tátra, most Turócz és Zólyom rengetegjei (olyóiban is 
felfedezett uj halfaj. Mintegy 3— 5 hűvel) k hoszszu.

IV. A hüllők oszlályábul (Herpelologia) a lisznbéka, rana 
tisza Petényii, Tisza-Frosch, óriási n igyságu, az európai, tehát
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magyar Herpetologiára nézve is uj, Petényi által szinte Podmanicz- 
ky János b. tiszamenli jószágaiban felfedezett békafaj.

V. Növények országából. Rokosz István, abeszterczebányai kis- 
dedovó-intézet lelkes tanitója, legközelebb ajándékozott museum- 
unknak két darabot a röpkény- v. fára futó borostyántörzsbol fhe- 
dera helix) Epheu, mellyek egyik darabjának átmérője 4 7 , hü
velyk, másik vékonyabbé pedig 2 hüvelyk; s minden nagy tömege 
mellett is igen könnyű. Ezen különben igen ismeretes magyarhoni 
növény törzse, melly 1841 ben Beszterczebánya város jószágaihoz 
tartozó egyik ős erdőben találtatott s le is vágatott, iszonyú nagy
sága miatt erdekes, és kivált hazánkban, hol az erdőpusztitás napi 
renden van, jelenleg láthatlan ritkaság.

Kubinyi Ágoston. 
a m. nemz. museum igazgatója.

Egy kis észrevétel
az

„éljetek cz é h e k ! éljetek szegény kézm űvesek !u czimű 
értekezésre.

„Tanuljatok tőlem, mert szelíd és alázatos szivü vagyok. — 
Legyetek együgyek mint a galambok és okosak mint a kígyók!1' 
Ha valakinek, úgy bizonyára egy hittanárnak nem lett volna sza
bad megfelejtkezni Megváltónknak most idézett arany mondásairól, 
leginkább akkor, midőn keblének érzeteit s agyának gondolatait 
tolla begyére szedte. Hidje meg a tudós tanár, hogy czikkjét illő 
figyelemmel olvastam, s bár abban czáfoló okait szivemből merít
ve szemléltem, mégis fájdalommal kell megvalianom, hogy hasz
talanul kerestem benne az annyira szorgolt szelídséget s kígyói 
bölcsességet; pedig mégis csak arról ismernek meg bennünket, hogy 
Kristus tanitványi vagyunk, ha egymást szeretni fogjuk; hanem 
sokat találtam azzal ellenkezőt, mit tanártól okosan várni lehetett.

A jó Isten mentsen meg, hogy a tudós tanárnak lölvett tár
gyát s annak védelmezésére indító okait támadjam meg; hiszen 
magam is egy érdemes czéhnek feldpaterje lévén, annak lakomáin 
szmtoily buzgón kiáltottam, mint a lelkes kenyéri plébanus u r : 
„Éljetek szegény kézművesek !u Én is szintolly melegen ápoltam 
szivemben azon óhajtást, hogy a jó Isten tartsa meg a czéheket, a 
menuyire azok az emberiség javát s hazánk boldogságát eszközük; 
csak azokban kívánnék változtatást, mik bennök erkölcsi s anyagi 
tekintetben károsak; hogy pedig sok illyes lappang a czéhrend- 
szerben, maga a tudós tanár sem látszik tagadni, midőn azt a reá 
ragadt salakoktól óhajtja mpgtisztitatni. Adatokkal tudnék szolgálni, 
meilyek hallására az érdemes tanárnak minden hajaszála íölbor- 
zadna; de „ha igazságot mondok néktek, nem hiszitek,“ — csak 
reáfogásnak keresztettetnének vallomásaim; azért bár elvben jó 
formán megegyezünk aczéhekről, mostonában figyelmem csak sze
rencsétlen modorát s helytelen gyanusítgatásait ennté.

Nem szólok azért a 3 ük  számban foglalt siralmas jeremiádról, 
mert ezt a bölcs tanár előtt minden századok és nemzetek irói a 
magok koráról jó ideje hogy decantállák.

A volt juris canonici professor ur nálamnál úgy is jobban tud
ja , mi legyen az a jus connatum bonae existimationis, s azért fe
leslegesnek tartom ötét szent Pál leveleinek újra megolvasására 
utasítani, ki inkább kész volt életétől, mint jó hírétől és nevétől 
megfosztatni. Az érdemes theologiae doctor ismét jobban tudja ná
lamnál , hogy tetteinket mindig csak a szándék nemesíti vagy rutit— 
j a , s hogy ezt a szándékot egyedül csak a jó Isten ítélheti meg, ki 
a sziveknek és a veséknek vizsgálója lévén, belát az emberek ke
belébe egész az elrejtett részekig; ki azért az Ítéletet megtartotta

magának, nehogy a gyarló halandók a belsőkről Ítélvén, megítél—
tessenek; ezeket, mondom, a tudós tanár nálamnál százszor job
ban tudja: ám de Fekete János ur csakugyan soha meg nem fog 
szűnni a szegény hazánkban csak most kezdődött iparegyesületet 
gyanusitgatni, annak fő- és alczéhmestereire Weisshaupt Adárn 
személyében az akasztófa czimerél stellulazni. *) — Már illyese- 
ket Írván és mondván, minden esetre nagy szerencse leszen a tu
dós tanárra nézve, ha azok az istentelen vágtatva haladók meg elé
gesznek azt mondani: Clarissime! compescat suam buccam.“

En megyénknek legalább száz papját ismerem, de democra- 
tát, olly értelemben mint a tisztelt diplomalicus állítja, egyet sem 
tudok, kire a Judas, Sieyes és Chaliier nevek illenének: pedig meg
győződhetik a tudós tanár, hogy előttem mindenki őszintébben 
nyilatkozott, de nyilatkozhatott is mint előtte! Ne kérdezze ennek 
okát, csak hagyja rövideden azt mondanom, hogy midőn a czéhek 
elleni fenekedés okának ollyan catholicus papokat pelengérez, mily- 
lyenek máshol nem is léteznek mint Fekete János ur fejében, csak 
azt árulja el, hogy paptársait soha nem ismerte, hogy közöttünk 
mindig idegen plánta volt, hogy pusztán és magánosán állott mint 
az istenátkozta tüske; bál- szép elmetehetségeit mindig nagyra 
tudtuk becsülni. —

Mivel tehát bennünket épen nem ismér, hogy ezután méltá- 
nyossabban ítélhessen rólunk, ha tetszeni fog a tudós tanárnak va
lamit a papokról ismét a világ nagy asztalára tálalni, megmondom 
neki, hogy ismérösimnek 99/100 része semmi párthoz nem tarto
zik, hanem csendességben miveli azon szőllőt, mellynek munkálá- 
sára az Úrtól meghivalóit, s hogy lelke meggyőződése szerint kö
veti és tehetségi szerint elő is mozdítja minden j ó , minden szép, 
minden üdv és áldást hozó tervet, kíváncsian nem fürkészvén, vall
jon a fontolva, vagy a vágtatva haladóktól inditványoztatott-e az ? 
7100 része pedig ismérőseimnek megátolkodott tory. Ezen száma
dásból kicalculálhatja a tudós tanár, hány szem konkoly es hány 
szem tiszta búza találtatik a sz— i püspöki megye magtárában, és 
mivel minden szentnek maga felé hajol keze, igen térmészlesnek 
véljük, ha Fekete János ur csak egy szem tiszta búzát fog abban 
látni. —

Mi konkolyok pedig, ha talán alamisnát osztogatunk, trombitát 
az utszák szegletein nem fujatunk mint afanseusok, s ha valmelly 
czélnek üdves voltáról meggyőződünk, feleslegünkből annak előmoz
dítására adózunk , csak szivünk jobb meggyőződését követjük.

Smil.

Válasz
a H o m o e o p a t h i a  ü g y é b e n .

„Hála H ahnem annak, mi elvéhez ragasz
kodva , más elvre nem szoru lu nk “

A r g e n ti .

Argenti Döme or, a lelkesült homoeopatlia, azon nyilatkoza
tomra, mellyet a homoeopathia ügyében ezen czim alatt tettem: 
„Meghal az ember, és nem tudja miért?“ —  válaszolt, és válaszolt 
feledve a komolyságot, gúnyolva inkább, mint ügyvédlőleg.— 
Kényszerülve nyúlok ez oknál fogva ismét és utoljára irótollam- 
hoz, és nyúlok csak azért is: hogy adómat A. urnák , mint elvel
lenesemnek lefizethessem, s hogy tulzólag világító kanóczát elfú- 
v a , illyetén világitó fáklyával szolgálhassak nagyobb és mindin- 
kábbi megbololhatása kikerülése tekintetébül.

Hozzám intézett válasza sorait a gunyczáfiró emigven kezdi

*) Ez az ide ett czikkböl sehol sem világlik ki, s aligha a vádlott ur
itt nem hivatkozhatnék a sanae inteipraetationis kötelességére.

A saerk.
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meg „Józan logica nélkül bármi tárgyat helyesen bírálni, úgy hi
szem , lehetlen. — Különösen a tapasztalati tárgyakban nem tud 
ítélni egy logicus, mellőzvén az itteni legfőbb argumentumot: a ta
pasztalást, azon axiómája szerint: „In rebus empyricis non datur 
argumentum a priori.“ — De tudnak mások ! és pedig ollyanok, kik 
azt képzelik, hogy okosan gondolkodnak; azért elég merészek fel
lépni nyilványosan a t. közönség előtt. — Ezeknek felelni valóban 
haszontalan idő vesztegetés; fájdalom, de felelnem mégis kell; 
ezzel tartozom az emberiségnek, tartozom tudományomnak.“

Elvellenesemnek akkoron, midőn e válaszát irta, ingerült és 
zavart állapotban kellett lennie, különben csak logicát érintett vol
na, és nem józan logicát. — Uram! én logicát csak egyet ismerek, 
és ollyant, meilynek már szóértelmileg józannak kell lenni, és hi
szem: hogy logicát józantalant egy józan ember sem fog különböz
tetni, ki pedig ezt teszi és illy nézete mellett mást logicátlannak 
gúnyol, az már magában logicátlan és valóban maga az „ki képzeli, 
hogy okosan gondolkodik, s azért elég vakmerő a tiszt, közönség 
előtt fellépni — kinek felelni valóban haszontalan idővesztegetés.“ 
Az illy megtévedt, úgy hiszem, logicáját inkább csak könyvben, 
mint fejben tartja, kitül, ha szabad, azt is kérdezzük; Quid est 
Logica? Továbbá A. ur szerint sokan józan logica nélkül képzelt 
okoskodással lépnek fel a t. közönség előtt (állítása szerint én is). 
Szerintem és az egész okos világ szerint csak az okos, ki valódi 
ésszerűséggel elménczkedik, kiben pedig az elménczkedés csak 
képzelt okoskodás, abban az egész gondolkodás bolondság (mania), 
maga pedig a képzelt okos a bécsi vörös toronyba zárandó tökéle
tes bolond (maniacus). Hogy mi lesz az, ki íIly képzelt okosokkal 
ex oífo kénytelen foglalkozni, ítélje meg más. — Emlékezem itt 
egy képzelt okosra, ki a bolondok házában tisztes öltözetben járt 
kelt fel s alá, és főhivatása a bolondok körüli foglalkozás vala; 
jón egykor egy idegen, az itteni bolondokat megnézendő , kérvén 
maga mellé olly egyént, kitül a bolondokrul mindent körülmé
nyesen tudhatna meg; egy tisztes, szelíd és komoly férfiú volt az, 
ki ez utasnak mindent értelmi illeöelemmel mondott el, ő leírta 
minden bolondnak saját nemű bolondságát, magának az idegentől 
érdemet és tiszteletet szerezve; az utolsó szoba volt az , melly- 
ben mosollyal inondá „nézze ő t, házunkban ez a legnagyobb bo
lond, mert erősen hiszi azt, hogy egyedül ő a világ legokosabb em
bere“ — miről nékem Atyaistennek és mindenben legtudósabb- 
nak valamit csak kellene tudni annyival is inkább, minthogy őt is 
én teremlém, pedig illy okossága telől én mit sem tudok.“ — Mint 
mondjak e férfiú egykor e bolondok hazában bolondok józanitó 
mestere volt, de bizony a helyett: hogy szegényke okoskodása mel
lett bolondokat józamtott volna, maga is képzelt okossá lelt. — Ez 
esetet csak azért hozom fel, hogy elvellenesemnek legyen némi 
fogalma a képzelt és valódi okosokrul. — Sajnálom önt valóban, 
hogy illy képzelt okosak nyilatkozataira eléggé kész volt felelni, és 
annak ellenere, mint mondá, hogy e felelet nem egyéb haszontalan 
idővesztegelésnél, és csak azért, mivel e fele.eltel tartozott az em - 
berisegnek, tartozott tudományának. Szerencsétlen emberiség! Sze
rencsétlen tudomány te! melly A. úrtól ennyi, és illy haszontalan 
idötnltési érdemet méltányoltál magadnak. — Istennek légyen hála! 
mi alleopathák semmiféle képzelt okoskodóknak sem vagyunk adó
sak, és haszontalan idöveszlegetéssel sem az emberiségnek , sem 
pedig tudományunknak nem tartozunk, mert ez adó nálunk még a 
múlt század kezdetével tönkre bukott. — Furcsa! és megvallom 
igazán, igen játszi ténje volta pesti hasonszenvi ideiglen egyesült 
testületnek azon hivatalos felszólító levele, melly kérőleg önhez a 
végeit vala intézve, hogy engem czáfoljon, és furcsa előttem még 
azon egyesült testület is, meilynek nevében ön, mint egyes sze

mély, tulajdon nézete szerint nyilatkozva, képzelt okosoknak írni 
mert, s merész volt haszontalan időtöltéssel adózni testületé ne
vében az egész emberiségnek és magának a tudománynak! Jobb- 
lesz önnek illy adófizetéssel visszamaradni; és kérem is az egész 
emberiség nevében: hogy vele se embert, se tudományt ne 
fizessen. — Kár valóban, igen nagy kár volt önnek azon fönebbi 
felszólításra hódolni, vagy máskép nem felelni czikkemre, úgy 
most ment volna azon actio alól, mellyet feje fölött az emberiség 
és tulajdon tudománya kimondott. — Hiszem azonban, ha tollával 
amúgy raptim nem működött volna, s ha meggondolván mindent, 
és azt, hogy képzelt okosokkal vesződni semmi dicsőség, haszon
talan időtöltéssel tartozni az emberiségnek semmi jutalom, semmi 
dicséret, épen annyival tartozni a tudománynak semmi kölcsönvé- 
tel és hálaadatosság, bizonnyal leköszönve hallgatott volna, vagy 
egyedül ügyét védte volna tudományilag.

A. ur egyik sorában gunyszavakia fakad, és azérl, mivel 
utánozva a pesti feliratot igy, irék „Russische Dampfbaad“ ; szép, 
valóban dicséretre méltó mindenkiben a honszerüség, és köszönet 
annak, ki illedelmes figyelmeztetéssel járul a nem tudók vagy bot
lókhoz, de nem gúnykövetkezetlenséggel, mint A. ur. — Neki a 
német kiejtés nem jól hangzik, és nekem füleimben jól csengjen 
„consilium, prima vista, vatta, axióma, á Dieu stb. — Csak igaz 
az, mit ön válaszában mondott „hogy sok ember csak három, és 
sok tiz lépésre is jól lát.“ — Kár azonban, hogy ön még orra he
gyén sem lát tovább, teljesült itt most önnel azon közmondás „sok 
másnak szemében szálkát talál, és magáéban a gerendát sem látja 
meg.“

Semmin sem örvendek jobban, mint önnek haldokló homoeo- 
pathiája temetésérei következő meghívásán „menjen fel az ország
gyűlésre— önre várnak ott: hogy a homoeopathia temetésén, mint 
érdemdús vitéz, elől vihesse a nagy keresztet“ — mennyiben kép
zelek olly requiemet, melly még ez életben soha sem volt. —  A 
halotti szomorúság természetesen ellenirányban fog állani azon 
vigalommal, melly élveztelett Köthenben az or ganon- bá l  alkalmá
val. —  Megkezdésével majd e roppant temetésnek a gyászharan
gok is megfognak kondulni, és természetesen A. urnák kegyes meg
hívása következtében én viendem elől a chinahéjbul faragott nagy 
keresztet tele aggasztva ama subtilis homoeopathicus üvegecskék- 
kel, mellyekben maga ama csudatévő essenlia létezik; — engem 
követend ön collegája, chinatáczán hozva egy homoeopathice meg
holt száraz koponyát pro memoria aeterna, jobbrul egy organont, 
balrul pedig egy Arzneymitlellehre-t téve , s mindezek fölé a ho- 
moeopathiának világitó mécsét ; ezután következik ön tele keserves 
aggodalmakkal Hahnemannak nagyba lefestett arczképét hozva, utána 
fog ballagni másik ügyfele magasan tartva kezében egy chinahéj- 

j bul készült kis keresztet, telb aggasztva kefékkel, vakarókkal, vé
sőkkel , fúrókkal és rostával; ezt követendi maga a corpus delicti 
chinafábul faragott koporsóba fektetve , kirakva homoeopathicus 
lapdacsokkal; — de mivel az egész corpus delicti invisibile, jó 
lesz a koporsóban, tantum pro forma, tenni valamit. — A cor
pus delictit most a sokaság követendi, és azok , kik sirni, jajgatni, 
átkozódni és éhezni lesznek kénytelenek, ezután pedig a sajnálko
zó, szánakozó alleopathák, hogy a bevégzett eltemetéssel legyenek, 
kik önöket társaikkal együtt oda vezethessék vissza, hóimét eltér
tek. — Ennyit hasonszenve elve szerint: quantum mihi, tantum ti
bi, simiiia similibus.

Hátra van ezenkívül még a homoeopathia fölött elmondandó 
nézetem, de a melly miután sok és valóban igen orvosi, véle unal
mat szerezni nem akaró, csak röviden mondandóm el, és ezt is 
csak azért, hogy A. urnák, mint engem bővebb olvasásra utalónak,
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Btfini felvilágosítást adhassak mindazokrul, mellyekröl még ekkoráig 
«csak képzelt fogalma van. — Nézetem szerint, hol rósz a talptét, 
Tosznak kell lenni magának az ezen álló épületnek i s ; —  már pe
dig a homoeopalhiának talptéte rósz, tehát maga az egész homoeo- 
pathia is rósz.

Hahnemann a nagy eszű férfiú fegyveres szemekkel tekinte 
szét a nagy természetben, sokat próbált és sokat beszélt ön nézete 
szerint. __ Cullen Materia Medica 2ik részét 1790ben midőn for
dította volna, önvallomása szerint, (lásd Heilmittellehre 3ter Band. 
99. lapon.) „ez volt orvos tudománya legvilágosabb napra derülte11 
_ o e szerinti meggyőződése s nézete szerint orvosszereit egész
séges embereken kezdő megkísérteni, s alkotá ez elvét „similia 
similibus“, mondván „csináljátok utánam; de szorgosan és gondo
san , s ti azokat lépten nyomon bizonyítva találandjátok.“ —

Jörg volt az, ki Hahnemann állításait és orvosszereit kísérlet 
alá vette, ő volt az, ki mindent Hahnemann után csinált, szorosan 
és gondosan —  ő volt a z , ki mindezeket lépten nyomon bebizo
nyítva nem találta. — Hogy e becses lapot unalomig ne töltsem, a 
kísérletről csak keveset hozandók fel, és névszerint a ohinát, 
melly, Hahnemann organonja szerint „2. lat mennyiségű china, fest- 
vény alakban 2. font vízzel hígítva egy hét alatti elköltéssel több 
napig tartó hideglelést okoz s 391 — mások szerint 691. symp- 
tomákat11; — a kísérletet e következendő egyének tették: Enders, 
2 6 ; Hacker, 20; Traumann, 23; Meurer, 27; Steinbach, 23; 
Klemm, 24 ; Gűntz 21. éves, kik a kísérletet 1821 ik évi novem
ber 21-kén kezdék meg, Jörg urnák azon meghagyásával a) hogy 
a Hahnemann szabta étrendet szigorun megtartsák mind testi mind 
lelkiképen b) hogy beveendő szereiket csak akkor vegyék be, mi
dőn mind testileg, mind lelkileg bántatlanok lesznek ; c) bogy az e 
szerek okozta eredményeket hiven jegyezzék fel; — Jörg ur a vá
randó eredményekről előlegesen mit sem szólván, úgy rendelke
zett, hogy a kisértés alá veendő szerek Barwinckel lipcsei gyógy- 
szerárostul szállíttassanak hozzá, lepecsételt edénybe Írást adván 
arról, hogy a küldött szerek legjobb minőségűek, megkisértetésekor 
a szereknek minden pecsét a kisértők előtt töretett fe l, kik bevé- 
vén azokat, nemcsak a szerek eredményére vigyáztak, hanem egy
másra is. — Jörg a kisértés befejeztével mindent, mit a kisértők 
irának, rendbeszedett, és tapasztalta, hogy 7. egyén közül hidegle
lést egy sem kapott, annál kevésbé 391. vagy 691. symptomákat.

Hahnemann a büdöskővirágot rühellenesnek azért állítja, mert 
tapasztaló, miszerint egészséges embernek adva, rühet okoz. 
CLásd Reine Arzneymittellehre 4ter Theil pag. 247.)

Jörg ezt is megkisérte, s mi H. által állítva volt, szinte nem 
valósult, mert Enders, Hacker, Meurer, Klemm, Güntz, Kneschke, 
23 ; Kmd, 21; Hartlaub, 34; Guttmann, 28. éves ifjak a rühhöz 
hasonló kütegnek még csak nyomát sem tapasztalák.

Hahnemannak állítása szerint a kánfor 104, tanitványi sze
rint 240. symptomát okoz, melly állítás Jörg utókisérlete szerint 
szinte nem valósult.

Hahnemann Arzneymittellehre 3ter Band a pipiter 448. 
előidézett symptomáit állítja, és még mások szerint 33al megtoldva, 
hogy ezen állítása H. urnák valóban áll—e tapasztalatilag, szóljanak 
azok, kik a pipiterrel, mint házi orvossággal olly gyakran és néha 
kicsapongólag is élnek? Tapasztalnak-e ezek 481 symptomát ?

Hahnemann Arzneymittellehre 5ter Theil szerint a bodzavi
rág 19, tanitványi szerint pedig 97 symptomát idéz elő. A tehén
fark kóróvirág H. Arzney mittellehre 6ter Band szerint 32, tanit
ványi szerint pedig 143. symptomát okoz, és kérdem ismét azokat, 
kik vele házi szerül élnek, valljon lehetséges-e ez vagy nem ? —  A 
vas Hahnemann Arzneymittellehre 2ter Theil szerint igen betegitő

és sehogy senferősitő szer, s ollyan, melly 228, mások által pedig 
36tal még több symptomát készít, azon tapasztalásnak ellenére, 
hogy a vasferdőkről sánták, bénák, vakok s több nyomorultak 
jönnek haza, raeggyogyultan stb.

3 ]Dr. M. Dassen önmagán s másokon homoeopathia szabta szi
gorú életrendtartás mellett hasonló kiserieteket tön a következen
dő szerekkel, um. jód , asgumentum foliatum, sál culinare, carbo 
vegetabilis, és a nélkül, hogy azon symptomáknak legcsekélyebbi- 
két is tapasztalta volna, mellyeket Hahnemann és követői állítanak, 
(l. Pract. Zeitschrift 1841. Mart, april.) Hahnemann és társai ál
lítása szerint az ásvány, földes és egyéb olvaszthatlan anyagok ol
vadékonyoknak állíttatnak, azért hig alakban kivétel nélkül alkal
maztatnak.

Hygea von Griesselich, B—d XVI. Hft 1. m. 2. 1842. sze
rint ez állítás ingatag, mennyiben nagyitó üveg általi kémléssel be- 
bizonyittatott, hogy mindezek és névszerint a platina, arany, ezüst 
czin, higany, vas, ólom, réz, czink a higadékban, mint olvasztatlan 
anyagok felszint, közepett, vagy alant lebegnek.

Illy ingatag és nem igaz állítások mellett magának az egész 
homoeopalhiának hasonlóképen ingalagnak és nem igaznak kell len
ni. — Menjünk azonban tovább és azon kórtapasztalatokra, mely- 
lyekre Hahnemann, mint támaszokokra, mint valódi talpkövekre 
hivatkozik, és vizsgáljuk meg ezeknek valódi mibenlétüket, hogy 
láthassuk ismét talptélét, similia similibus elve mennyiben állha- 
tását, s azt, hogy mi mondatik, nem egyéb alaptalan állításnál. 
Ugyanis Hahnemann szerint

1) A megátolkodott epekórt (cholera) sehogy sem lehető 
más szerrel orvosolni, mint fekete hunyorral (helleborus niger) 
melly már magában is cholerát okoz „Hippocrates lib. 4 .“ mit For- 
restus Leutilius, Neumann s mások is tapasztaltak (lásd H. orga
non 3. pag.)

Uram! ez nem áll, és nem áll azért, mivel Hippocrates köny
vében ez sehol sem olvasható.

2) A légyétető galócza (agaricus muscarius) sok irók s jele
sen Whistling és Georgi szerint reszketést, rángatást, nehéz kórt 
gyógyított (lásd org. 4. pag.)

A. ur higyje el, hogy ez sem igaz, mert Whistling betege fel- 
gyógyulása helyett megholt, és ha meggyógyult volna is, 7Va nap 
alatt 20 granumot, és nem ennek, Isten tudja, hány milliónyi részét 
vette be, következőleg a gyógyulás nem homoeopathice történt volna 
(lásd disserlatio de virtut: Agarici Muscarii etc. Auctore Cristoph. 
Godofr. Whistling Jenae 1778. 4. pag. 13).

3) Murray szerint az ánisolaj (oleum anisi) a székeltetö 
szerekre következő hasrágást lecsillapítja és a szélkólikát; azonban 
Albrecht J. P. tapasztaló, hogy az ánisolaj hascsikarást, Forest P. 
szerint pedig kegyetlen kólikát szül (lásd H. organon p. 5 .)

Murray állítása szerint Rombalnak a hascsikarást nem szüntette 
meg, sőt rosszabbul lett, s Foresthez folyamodott (lásd Petri Fo- 
resti observ. curat. Medicinal, etChyrurg. Francof. 1634. föl. 529.

Az egérfark (achillae millefolium) Murray szerint vérfo
lyást, vérvizelést, Hoffmann és Boeckler szerint pedig orrvérzést 
okozott 1. organon p. 5.

Hoffman Gáspár és Boeckler urak nem mondják öntapasztalá
suknak, Hoffmann csak azt állítja, hogy Trágus látta ez eredményt 
(1. Gásp. Hoffmanni de medicament. Officinalibus libr. 3. editio 
novissima Lugd. Batav. 1738. 4. pag. 395) Boeckler pedig, hogy 
ő ez állítást Trágus írásában sem lelheté fel (lásd Cynosura Mat. 
Med. a Joanne Boecklero Argentor. 1729. 4. 2, Tom. p. 552.)

5) Rossi Péter (observat. de nonnullis plantis, quae pro 
venenis habentur. 8. Pisis 1767. Írja, miszeriut a gyökerező sző-
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mörcze Ohus radicans) és a mérges szömörcze Ohus Toxico
dendron) a testet kütegekkel tölti e l ; de Vaan Mons, Monti József, 
és Sybel ugyanezen növénnyel sömört gyógyítottak meg (lásd or
ganon pag. 9 .)

Rossi Cl. c. p. 6 .) azt mondja, hogy 2 fiivész, midőn e nö
vénynek levét ábrázatjukra cseppentették, az fekete viszkető foltot 
csinált, mit Rossi önmagán is megkísértvén, valónak tapasztalt, az
zal az észrevétellel azonban, hogy lemosván vízzel e megoseppen- 
tett helyet, azonnal semmisült a fekete folt és megszűnt a viszke- 
tegség, tehát sömörnek semmi nyoma sem tapasztaltatott.

Illy tapasztalati adatokon, illy talptéten épült fel a homoeopa- 
th ia , illyen Hahnemannak azon világitó mécse, melly egyiránylag 
világit utódjainak, és névszerint Argenti ur elvellenesemnek, ki 
engem a tapasztalatlanság mezejére száműzve, mint fiatal eszüt, 
mint logicátlant bővebb olvasásra utal, és leginkább azért, hogy 
orvosszere uj világát *) tanulni ismerjem, illyen Hahnemann, kö
vetői és Argenti Döme urnák homoeopatha orvosszervilága, illyen 
azon orvosszer világa, mellyet én, mint vakító világot megszoktam 
vetni, s egyszersmind önhöz az egész emberiség nevében azon 
kéréssel járulok, hogy fuvja el ön e világát, jobb lesz, vagy temes
se el homoeopathiájával együtt akkoron, midőn mindnyájan ennek 
temetésekor összejövendünk, s kimondandjuk fölötte azt, hogy „csi
náltunk utánad mindent szorosan és gondosan, s mi azokat lépten 
nyomon bebizonyítva sehogy sem találtuk.“

Egyébiránt „meghal az ember, és nem tudja m iért!“ czik- 
kemben elmondottakat megújítva, küldöm az örök sötétségbe teme
tendő homoeopathiának epitaphiumául e következendőt:

„Csináltunk utánad mindent szorosan és gondosan, s mi azo
kat lépten nyomon bebizonyítva sehogy sem találtuk.“

S ü m e g h , 1843. Ifj. Tersánszky József.

V á l a s z
e czlkkre : si tacuisses philosophus mansisses.

Calumniare audacter, semper aliquid haeret!

Ha dr. Molnár urnák ellenem irt czáfolatjában czélja volt, 
engem a közönség előtt derekasan lerakni; ozélját tökéletesen 
elérte; de érdemes voltam-e ezen lepiszkoltatásra? a tisztelt kö
zönség ítéletére bízom, melly czikkemet dr. Molnár ur czáfolatjá- 
val újra összehasonlítván, bizonyosan átlátandja, hogy ő remekét 
nyujtá a hüségtelenségnek czáfolatjában, ugyannyira, hogy méltán 
felkiálthatok ellene, mint hajdan Socrates felkiáltott Plató ellen: 
Froh Dii immortales! quam múlta de me mentitur adolescens!

Ugyanis azt mondja dr. Molnár ur, „hogy én a papi nőtelen- 
ségnek nöszülésnéli elsőbbségét minden helyes ok nélkül Cmert azt 
egyes vármegye indítványa az egész kath. világ szilárd meggyő
ződése ellenében nem veszélyeztetheti; mellette meg bármilly fele- 
kezetbeli, ha a dolog velejére behatni képes, tagadni nem meri) 
védendő, feledvén, vagy nem tudván, vagy felfogni képes nem 
lévén az egyháznak nőtelenség melletti fontosb , valódi argumen
tumait, a contrario kezdek okoskodni, s a nős élet bajai, nehézségei, 
rósz oldalai miatt sürgetem a nőtelenséget.

Kedves dr. ur, ez merő költemény. Épen mivel jól tudom, 
hogy egyes vármegye indítványa az egész kath. világ szilárd meg
győződése ellenében a papi nőtelenséget soha nem veszélyeztetheti, 
mivel tudom, hogy a különféle felekezetek jelesbjei magok is meg

*) Yd vocem : orvosszer, uj világ. — Egy ifjoncz vagy 500 homoeo- 
pathicus labdacsot evett meg egy nap alatt, és más három ifjoncz 

l®vo„mas és mástéle vagy 4000 homoeopatícus labdacsot 
költött el a nélkül, hogy ezeknek legparányibb eredményét is tapasz
talták volna. — Fűit causa, et non fűit effectus.

ismerik, megvallják gyakorta annak'nöszülésnéli elsőbbségéi, szük
ségtelennek tartottam a mellett felszólalni, azért mellette fel sein 
is szólaltam, sem triviális sem fontosb okokat mellette fel nem 
hordottam, sem directe sem a contrario mellette nem okoskodtam, 
az egész nőtelenségről vagy nőszülésről érdemileg többel nem 
mondottam, mint hogy nőt a világi status a k. papságnak nem ad
hat jogszerüleg; a papság pedig a világi statustól el nem fogadhat 
jogszerüleg. És ezt czikkemben olly világosan kimondottam, hogy 
vagy azt kénytelen vagyok hinni, hogy dr. ur czikkemet elfogult 
fővel méltoztatott olvasni, vagy Cha ön példája szerint gyanúsítani 
akarnék),készakarva tetszett czikkem elferdíteni, hogy annál könyeb- 
ben kiállíthasson engem a tudatlanság pelengérére. — Az én czik- 
kemnek tárgya és czélja nem más, mint azon gyámokokat megczá- 
folni, mellyek miatt az indítvány a nőszülést javasolja, s mellyeket 
én részint helyteleneknek lenni véltem — ; ha ezen gyámokok ellen 
felhozott ellenokaím mindennapiasak, trivialisok, lévtelenek, oka ez, 
mivel czélom nem volt az indítványozót magam fegyvereivel le
győzni , hanem saját maga fegyvereit kezéből kicsavarni. Tehát 
ezen ellenokokra halmozott díszes czimek igazságosan nem is en
gem illetnek, hanem az indítványozó u rat, kár volt tehát azokat 
dr. urnák nagylelküleg rám pazarolni! Az indítvány gyámokai pedig 
e következők:

1 -  ső gyámok: „Legyen gondunk az egyháziakat olly javakkal 
megajándékozni, mellyek őket erős polgárokká alakítsák, királyhoz, 
hazához és a köztársasághoz szoros de kedves lánczokkal kössék le.“ 
Mit szól ehez dr. ur? Ezen gyámokból nem foly-e világos logicai 
következéssel, hogy a k. nőtelen papság jelenleg se nem erős pol
gár , sem a királyhoz, hazához és köztársasághoz szorosan le nem 
kötött, ugyanazért nem is hűséges polgár? És ezen súlyos vád a - 
mint magában helytelen és igazságtalan, nem sérelmes-e a k. pap
ságra nézve? ugyanazért el lehetett-e hallgatni szó nélkül? nem 
saját becsületünk kivánta-e annak megczáfolását ? és midőn én ezt 
cselekedtem, hívatlan prókátor voltam-e ? Igen, jó dr. u r ! olly hí
vatlan prókátor mint doctorságod, midőn a nős papságra nézve 
sérelmesnek alaptalanul vélt czikkem ellen felszólal;

2 -  ik gyámok : „Legyen gondunk az egyháziakat olly javakkal 
megajándékozni: mellyek az egyház és egyháziak díszét és hasz
nát emeljék, neveljék. —  Ha az egyháznak és egyháziaknak diszét 
és hasznát még ezután kell emelni s nevelni, akkor sem az egyház 
sem az egyháziak jelenleg még a dísznek és hasznosságnak kellő 
fokán nincsenek? — És ez nem sértés-e ismét? — De hát mivel 
akarja az indítványozó mind a kettőnek diszét és hasznát emelni, 
nevelni? A nőszülés által. Én a nőszülésnek ezen leendő kettős 
eredményét hinni nem akarván, és a sok üres okoskodást kerülni 
kívánván, legtisztább szándékkal, minden sérteni vagy kisebbíteni 
akarás nélkül a görög és protestáns nőszülő papság példájára uta
sítván az indítványozót, azt kérdeztem tőle, mivel díszesebb hát 
ezeknél az egyházi rend? vagy miben vagyon ezeknek nálunk nő- 
teleneknél nagyobb hasznuk ? — Van-e ezen hivatkozásban a nős 
papságra nézve valami sértő? Vagy nincs-e jogom, igazságom ne
kem a legrövidebb utat választani és az indiványozót szorítani 
azon dísznek és haszonnak kimutatására, mellyet nekünk a nő
szülésből Ígér? És ha ő ezt teljesitendi, nincs-e viszont jogom 
nekem is azon nehézségeket, bajokat előterjeszteni, mellyek a nő
szülésből a papra súlyosodnak, hogy igy a dolgot mindkét oldalról 
megfontolván, ítéletünk alaposan oda hajolhasson, a melly oldalon 
legtöbb és -fontosabb okokat látand? Vagy van-e dr. urnák joga 
engem vaknak és oktalannak nevezni, ha át nem látom a nószülésbol 
reánk eredő nagyobb díszt és hasznot, valamint átlátni nem tu
dom, a nőtelenségből mi disztelenség vagy rövidség származnék a k.
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papságra? Vagy őszinte cselekedte-e d r .ur, a midőn azt fogja rám, 
Jiogy én ezen nehézségek, bajok miatt akarom a k. papságot a no- 
szüléstől visszatartóztalni? mintha bizony a nőtelen életnek nem 
volnának szinte nagy és súlyos terhei? őszinte cselekedett-e dr. 
u r?  midőn azt mondjaf hogy én az egyháznak nőtelenség melletti 
fonlosb, valódi argumentumait vagy nem tudom vagy elfelejtettem, 
vagy felfogni képes nem vagyok ? Mi szükség lett volna itt azokat 
felhordanom? Az indítványozó díszt- és hasznot ígért nekünk a 
nőszülésből, nekem egyebet cselekednem nem kellett mint őtet 
szaván fognom, és szorítanom, mutatná k i, mi díszt és hasznot 
szült a nőszülés a görög vagy protestáns papságnál ? különben le
gyen meggyőződve dr. u r , és tessék irántam annyi jó vélekedéssel 
lenni, hogy én valamint egyházamat és annak papságát teljes meg
győződésemből diszesnek és hasznosnak tartom, bár annak karjai 
közül a nők kizárva vágynak — úgy mindazon egyházit is mint 
igen tisztest, hasznost, becsülésre méltót tisztelek, mellynek 
karjai nőt törvényszerüleg ölelnek!

Többnyire én az indítványozó urat sanda mészárosnak lenni 
gyanítottam, ki máshová néz, és máshová vág; ugyanazért midőn 
díszt, hasznot emleget, oda czélozni véltem, a miről a világ napja
inkban olly méltatlanul és általánosan vádolja ak. nőtelen papságot; 
értem az erkölcsi sikamlásokat, mert a történet bizonyítja, hogy ily— 
lyes sikamlások a világi nős emberek között is vágynak, vágynak 
számos szomorú példák ez ügyben a nős papság között is. Ezen 
állítást ismét nem rósz akarat, sérteni kívánó szándék rakta toliam
ba, hanem a legtisztább szándék, hogy történetileg világítsam fel az 
indítványozó urat aziránt, hogy valamint nálunk az erkölcsi sikam- 
lásoknak nem egyetlen végoka a nőtelenség. úgy a nős élet magá
ban és magától még nem elégséges gyógyszer ezen erkölcsi sikara- 
lások ellen. Ha talán az általam igen tisztelt nős papság a „számos“ 
szóban botránkozott volna meg, ám állításomat önkényt oda módo
sítom, hogy a nős papság között is fordul elő annyi szomorú erköl
csi sikamlós, a mennyi elégséges azon meggyőződés megalapítására, 
hogy valamint a nőtelenség nem végoka a sikamlásoknak , úgy a 
nőszülés sem egyetlen foganatos gyógyszere ezen nyavalyának. 
Ezen szomorú példákkal pedig ne vélje valaki, hogy a nőtelen pap
ság sikamlósait akarom igazolni; nem! hanem csak azt akartam fel
világosítani, hogy a nőtelenség ostromlóinak argumentumaik kö
zött legfontosabb, legszentebb irányú gyámokuk sem elegendő az 
egyház által fontos okoknál fogva behozott nőtelenség fegyének 
megváltoztatására;

3ik gyámok : „Adjunk az egyháziaknak illy javakat, egyszerűen 
egy pár római szóval mondom k i: procuremus illis per novum ne- 
xum amicos. — Az indítványozó ur a nőszülésből származandó ba
rátokkal kecsegteti a k. papságot, én pedig szaporodó ellenségektől 
félek a nőszülésben; miért, mert úgy látom, hogy a nős papságnak 
sem szerzett eddig a nő sok jó barátokat, mert ha a nő rokonai ba
rátaivá levének a papnak, ellenben ellenségei levének azok, kik 
keze után vágytak, mert a házosulandó pap mindenkor nem 
követheti szive hajlandóságát a nőválasztásban. Dr. ur mindezen 
állításaimat alaptalanságból, tapasztalatlanságból, gyanusitgatás- 
ból, sérteni kívánó szándékból származottaknak következtetvén, 
felszólít, mondanám meg, hány illy kénytetett házasságnál voltam 
násznagy? vagy hányán gyónták meg a nős papok közül nekem 
ezen kénytetést? a tisztességes czimek osztogatásábani bőkezűségét 
szépen köszönvén dr. urnák, kénytelen vagyok kijelenteni, hogy sok
ital szerényebb vagyok, mintsem azokat akar egyenkint, akar együtt

használni akarnám; önt méltányosabban illetik azok, azért ne tessék 
magától azokat megtagadva másokra pazarolni. Násznagy illy kény
tetett házasságoknál ugyan még nem voltain, sem az illyen kénytetett 
vőlegények titkos gyónását nem hallgattam, de ismereteinknek nem 
csupán e két szűk forrása vagyon. Bizodalmas szóból csakugyan 
értettem, hogy némellyek készek inkább a nőszülést halogatni, mint 
kedvük ellen házasodni, sőt a „protestáns egyházi és Iskolai lap“ 
hasábjaiban olvasni is szerencsém volt, hogy a nő a pap sorsának 
intésében csakugyan bir némi csekély szereppel, mert különben 
mire valók a f. e. 2 ik szám I9ik lapjának 2ik hasábján egy baranyai 
közpapnak e siralmas panaszai: „Az uxorismus, nepotismus, ro- 
konismus, mellyek eddigelé egyházunk életét emészték, most a leg
nagyobb veszélybe akarnak dönteni. Uraim! uraim! a lefolyt száza
dokban is az volt a demorisalisatio focusa hitfelekezetünk egyházi 
korraányoztatásában, hogy az épen csak esperesek- és papokból ál
lott „püspöki sz. székek“ tagjaikkal alkudozók, condescendálók, hát
rálok voltak, és igy az espereseknek a nepotismus, uxorismus és 
simonismus elvei szerint való intézkedéseik bármilly igen kikiál
tottak, bebizonyításukra magok a tények befellegeztettek, villogó 
cherubimokkint őrizvén az illyen mysteriumokat a protokollumok.“ 
Dr. urnák azon kérdésére: ha tőlem függne, kinek függeszteném 
homlokára a kettő közül a bölcsességtanár koszorúját? annak, a ki 
fellobbant indulatja első pezsgését s a felhevült képző erő első* 
többnyire csalékony képét igyekeznék megragadni; vagy, ki eme 
fellobbanását minden körülményekkel összehasonlítva, ezt a józan 
ész komoly itélőszéke elébe vonván, azt teendi, mit ez utóbbi ja
vasol s jobbnak tart? csak azt felelem, biz én egyiknek homlokára 
sem fűzném a bölcsességtanár koszorúját, ha tőlem úgy függne is, 
mint dr. úrtól nem függ, hanem egy harmadikéra, a ki t. i. indu
latjának fellobbant első pezsgését soha nem követi ugyan, de azért 
szivének titkos vonzalmát a józan ész komoly birószéke előtt a 
kül körülmények parancsoló szava által elfojtatni soha nem engedi. 
Ha falusi lanitómat ez ügyben megkérdeném, és ő nőtelen, nekem 
pedig szerencse várandó, hajadon rokonom volna, alkalmasint ezt 
kérdésem nagyobb ambarrába döntené, mint dr. űré engemet.

Végre az indítványozó uj nexust, kétség kívül hasznos nexust 
igér a nőszülendő papságnak, én pedig a nepotismus gonosz nexu
sától irtózom a nőszülésben, mondván: „De hát házasodjunk. De kit 
veszünk el? vagy pap leányát, vagy világi leányát. Ha pap leányát, 
no lesz nepotismus. Jaj annak, kinek kevesebb tisztelendő uram só
gora lesz! ember legyen ám a gáton a deák, hogy papja lehes
sen, ha nem ad gentem sanctam tartozik.“ Dr. ur ezen szavaimat 
czáfolandó a hűségtelenségnek legvilágosabb jelenségét adá, quam 
múlta de me mentitur adolescens! Azt mondja ugyanis ön, hogy én 
rósz akaratulag örök tiszteletre méltó püspökjeiket az egész haza 
színe előtt illetlenül arról vádolom, mintha ők a szent czélt felejtve 
csupa vérség által vezéreltetnének. Proh Dii immortales! felszólít 
azután, hogy ezen méltatlan vádat vagy húzzam vissza ünnepélye
sen vagy adatokkal bizonyítsam be, különben önök egyházi főnöke
iket gyanúsító nyilatkozatomra az ocsmánv rágalmazás bélyegét sütni 
egy perczig sem kétségeskedik. Ha én ezen vádat az ő tiszteletre 
méltó püspökjeik vagy akármellyik felekezet papságának főnökei 
ellen mondottam, legyek alacsony rágalmazó, önkint elvállalom 
ezen ocsmány czimet magamra, de ha azt sehol sem mondottam ' 
(nem mondottam pedig, ünnepélyesen nyilvánítom, mert én sehol a 
volt vagy létező nepotisrausról nem szólottám, hanem a leendőről, a 
nőszülendő catholikus papságnál) mondom, ha én ezt sehol nem 
mondottam, hanem Dr. Molnár ur ezt reám igazságtalanul kente, 
akkor nem én , hanem önmaga sütötte magára a rágalmazó ocs
mány bélyegét az egész miveit világ szine előtt.

Nagy Sándor.

P o z s o n y b a n .
Alapítá és szerkeszti O rosz József. — Nyomtatja Schm id A n ta l.
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Utak, vizek szabályozása és kereskedés.
Annyi a teendő országunkban, ugv elmaradtunk s olly pénz

telenek vagyunk, hogy ha e tárgyak közül meghatározó elvet vagy 
is szabályt nem tűznénk k i, melly körülírja, mit akarunk s mit 
akarhatunk, úgy vagy elrémülve a nagy munkától épen semmit, 
vagy ozéliránytalan dolgot teszünk. —  Ezt könnyű átlátni, ha meg
gondoljuk, hogy a tervezett visszabályozások 50 milliót pengőben 
megkívánnak, a vasutak pedig, ha mindenütt, a hol kivántatnék, el
készíttetnének , talán 80 vagy 100 millió forintba is kikerülnének.

Megpróbálok előbb nehány átaljános alapokat felállítani s 
ezekből utóbb következéseket huzni a speciálitásokra nézve.

isoalap : A b e l s ő  k ö z l e k e d é s  e s z k ö z e i t  k e l l  s za-  
p o r i t n i ;  azért lőr, mert belső közlekedés vagyis kereskedés nél
kül a külső teljeséggel nem virágozhalik. Ezt kiki tudja. Hogy is 
gyűlhetne megkivántató anyag vagy portéka a külső kereskedés fő 
raktárába, ha ez az egész országból a megkívánt időre vagy szük
séges mennyiségben össze nem hordathatnék ? Mit érne Fiúméból 
vagy Pestről külső kereskedést folytatni, ha a portéka Fiúméba 
vagy Pestre kívánt rövid idő alatt és elegendő mennyiségben nem 
gyűlhetne? De szükséges a belső közlekedés az ország boldogsá
gára , iparának felsegélésére és sok lakosai megélhetése tekinte
téből is. Mikép dolgozzanak és működjenek a népesebb részek, 
ha a termékenyekből élelmet nem hozhatnak, és a termékenyebbek 
mikép ruházkodjanak, mikép pótolják egyéb szükségeiket, ha ezeket 
távolabbról nem hozhatják ? — Ezt nem kell bővebben bizonyíta
nom, egy szomorú példát hozok fel csak. — 1817ben több helye
ken a búzának 100 ft. volt köble, és még elégséges mennyiségben 
nem is találtatott, —  10 mértföldre pedig ezen helyektől 30—40 
forinton lehetett venni gabonát, s annyi volt, hogy még a szükség 
kipótlása után is elég maradt a vermekben. — Oka ezen nagy ár
különbségnek a rósz utak voltak, mert sár lévén, fuvarozni nem 
lehetett.

2ik alap: A kü l s ő  k e r e s k e d é s  f ő k ö z l e k e d ő  vona 
l a i t  t ö k é l e t e s í t e n i  kel l .  Az első és második alap teljesedé
sében fő elv l őr ,  hogy a mi legszükségesebb, leghamarább hasz
not hajtó, előbb, mi pedig csak későbben üdvös, később vétessék 
munkába; 2or, mi kevesebbe kerül, 3or, mi leghamarább eszközöl
hető, ahhoz fogjunk előbb. Az első alapra, t. i. a belső kereske
désre nézve:

Az ország nagyobb részt hegyes, vagy legalább el van látva 
kővel s kaviccsal, úgy hogy utcsinálásra anyaggal bővelkedvén, utat 
olcsón lehet csinálni; de, ide értve Slavoniát is , 14 vármegyénk 
és a Jász és Hajdú kerületek olly igen szűkölködnek utcsinálási anya
gokban. hogy ezekben igen sok milliók és tömérdek erő kivántat
nék a kellő utak megcsinálására.

Az elsőre, vagy is az ország nagyobb részére nézve, abban 
már igen sok ut el is készült, egy része pedig készülőben van. Di
csekedve elmondhatjuk, hogy valahol csak lehetett, mindenütt uta
kat készítettünk ; csinálta a 10 millió adózó a maga és a 300,000 
nemes számára s szükségeire. De a 300,000 nemes is sokat segí
tett benne, ők adták az utak helyeit expropriate és kárpótlás nél
kül; adtak nagy mennyiségben követ, fát a hidakhoz majd min

denütt ingyen, most is adnak; sok megyékben fizettek, némellyek- 
ben helységük határán dolgoztak is , — úgy hogy ha mindezen 
segítségek pénzül vétetnének föl, nem sokkal maradt adós a ne
messég az adózó népnek. (?) Mikép conserváltassanak a már ed
dig csinált utak? erről a legislatio könnyen rendelkezhetik. Ez na

gyon szükséges, s akár mit fog e végre rendelni, úgy gondolom, 
nem lesz ellenszegülés az országban. Erről tehát nem szólok.

Mikép építtessenek a még hátralévő utak ott, hol kő vagyon? 
Erre nézve véleményem ez: ha minden utakat készpénzen aka
runk csináltatni, úgy soha sem lesznek utaink, mert Magyarország 
minden lakosainak nincs annyi pénze, hogy ezen terhet meggyőz
hessék. — Ugyan is egy 4000 öl hosszú mértföld útnak pénzení 
elkészítése a legjobb körülmények közt olcsóbba nem fog kerül
hetni 30,000 p. ftnál, a nehezebb helyeken, hol feltöltések, hidak 
kivántatnak, s hol az utcsinálási anyagot távolabbról kell hozni, 
100,000 p. ftba is fog kerülni. Már most gondolja el kiki, maga 
vidékén hány százezer forintokra lenne szükség.

Az uj utaknak tehát csak azon módon kell készülniük, mini 
jobbadán az egész világon készültek: csinálja meg a föld népe, 
dolgozzék, fizessen a nemes is subsidium formában elkészitésökre, 
s ha készen lesznek, akkor állíttassanak sorompók, fizessünk mind
nyájan az ut conservatiojára vámot. Ezt meggyőzi az ország, melly 
különben az utak készpénzeni elkészilésére elég költséget nem 
tudna teremteni. Bizonyosan tudom, hogy ettől a nemesség nem 
fog vonakodni, főkép ha a nagyobbaktól, kik erre mind készek, 
példát lát.

Mi ama 16 törvényhatóságot illeti, mellyben utcsinálási anyag 
nincs, ezekben most egyéb nem történhetik, mint hogy a szükséges 
jó hidakkal elláttassanak, mi szintúgy az előbbi modorral történhe
tik. így, úgy hiszem, sokkal rövidebb idő alatt mint fizetés módjá
val lesznek útjaink.

Már most az a fő kérdés : ha hogy igy az ország legnagyobb 
része jó utakkal birand", elég lesz-e ez a külső kereskedés tökéle
tesítésére? Felelet: nem lesz elég; s pedig lő r azért, mert az 
ország nagy kiterjedésű lévén, ha minden csak szekereken szállitta- 
tik az ország széleire, az ut hossza miatt olly drága lesz a fuvar, 
hogy az illy drágán szállított portékát majd el sem adhatjuk. 2or 
Eladási anyagaink, nevezetesen azok, mellyek az ország kereske
dését activ kereskedéssé tehetnék, olly nagyra terjedők, olly nehe
zek, hogy azokat csak úgy adhatjuk el, ha olcsón szállítjuk. Ha tehát 
az említett nem elég, úgy vasutakról s csatornákról kell gondos
kodnunk, hogy olcsóbban s ha lehet, hamarább s nagyobb mennyi
ségben vihessük anyagainkat a fő rakhelyekre, honnan külföldre 
szállíttathassanak. De mielőtt e kérdést: „hol kelljen csatornát vagy 
vasutat építeni“ , bővebben megvizsgáljuk, szükségesnek tartom 
azon fő pontokat vagy is irányokat érinteni, mellyek felé külkeres- 
kedésünk van s lehet. Ezen vizsgálat után megítélhetjük, mi fogná 
az elején érintett elvek szerint az elsőséget érdemleni.

lő r. Legfőbb kerereskedési irányunk és pontunk Bécs és 
vidéke, nem most csak, hanem sok századok óta, már a romaiak 
idejében is, midőn Carnuntum nagy város volt. Bécsnek kereske
dése topográfiái örökké tartandó alapon látszik nyugodni; itt válik 
el a hegyes vidék a termékeny sik földtől, itt folyik át az ősz Duna
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Németországot hasítva és a fekete tengerbe ömledezve. Becs felett 
a századok óta virágzó műipar meggyökerezve, alatta termékeny, 
de nem népes, nem iparkodó nemzetek. — Ezen kedvező kö
rülmények még a Lajoscsatorna által, melly már megnyittalott, 
növekedtek, a triesti s prágai vasút által pedig, melly rövid időn 
el fog készülni, még inkább gyarapulni fognak. — Bécs, honnan 
majd három tenger felé sebes és könnyű, részében talán még 
olcsó közlekedés is lesz, örökre fontos marad kereskedésére néz
ve; azért mondám azt fő pontnak. —  Bécs most is úgy szólván 
egyetlen egy kereskedési fő pontunk; inuen hozatunk mindent, 
mire szükségünk van, s ide visszük igen kevés híjával, mi ela
dónk van. — Búzánk, keveset, mi Fiúméba éz Triestbe megy, 

'kivéve, gyapjúnk, bőreink, boraink, ásványaink, mind csak itt vé
tetnek meg.

Második kereskedési irányunk az Adria tenger, vagy is Fiu
me és Triest. Ezen pontok felé van ugyan kereskedésünk, de nem 
virágzó és az előbbeni ponthoz nem hasonló. Gyapjú ide úgy 
szólván soha sem vitetik, mert az utazás Anglia felé olly soká 
tart, hogy ezen portéka a kívánt időre oda meg nem érkezhetvén, 
minden gyapjúnk Hamburg felé szállittatik. — Búzánk itt csak ak
kor vétetik meg, mikor Egyiptomban és Krimiában nem terem; mert 
noha nálunk elég olcsó, mégis azt a fuvarbér olly drágává te
szi, hogy ezekkel nem versenyezhetünk. Dohányunk, marháink el
kelnek, de a mennyiség csekély. — Világos azonban, hogy e pont
feléi kereskedésünket emelni lehet és kell is, nevezetesen a köz
lekedés módja tökéletesítése által.

Harmadik kereskedési irányunk a fekete tenger, s bár mi ma
gyarok ezen irányban még nem sokat viszünk ki s onnan nem so
kat hozunk, még azért nem következik, hogy idővel nem vihetünk s 
nem hozhatunk. De főtekintetet érdemel ezen irány azért, mert ez 
egész Európára nézve nagy fontosságú, s illy ennek tekintik is ezt 
minden nemzetek. Majd az egész német nemzet, de a franczia is, 
e vonalt reményteljes szemekkel tekinti, és ez lehet, lesz is a 
kereskedésre nézve nagy fontosságú; ha nem egyébre, legalább 
transitó kereskedésünkre nézve. — Bár mit mondjanak is némelly 
politizálok, kik ezen irányt nem eléggé méltányolják politicai te
kintetekből , én azt állítom: ellenséget addig hirdetni, mig az 
magát szóval vagy tettel nem mutatja, nem okosság; topographiai 
alapon álló örökké tartó közlekedő vonalt megvetni, politicai, ideig 
tartó tekintetből —  hetvenkedés; az egész civilisáltabb Európa 
nagy részének reményét s nézeteit nem osztani, nem ápolni, hoz
zánk magyarokhoz nem illik.

Negyedik kereskedési irány volna Krakó felé éjszaknak, — 
s habár ezen irány most egészen el van hanyagolva, s rajta majd 
semmi kereskedés most nem folytattatik, említenem kell, mert ez 
is topographicus alapon létezett több századokig, s valaha ennek 
is lehet, kell is tökélyesedni.

A Szepesség határain változik a clima oly hatalmasan és rög
tön, hogy még a termékek is külömbözők; a Kárpátok innenső 
részén gyümölcs, bor, a túlin már csak hideg tartományban tenyé
sző termékek; innen az ásványok majd minden nemei bőségben, 
túl 3 — 400 mértfőidet tartó sik folds homok. A Szepességből Bo- 
t o s z I ó felé a balti tenger hamar elérhető; itt az Odera és a tenger 
felé készülőben lévő vasút; —  a Szepességen voltak a magyar 
északi nagy kereskedés raktárai; — ki mondhatja, hogy a mi 400 
évekig virágzott, újra ne virágozhassák, s hogy annak örökre igy 
kell maradni.

Már most vizsgáljuk, mellyek legyenek e négy kereskedési 
irányok fővonalai, utjai vagy is e re i, mellyeken az anyagok szá- 
littathatnak ; és mit tehetünk ezen vonalok tökéletesítésére?

A mi az első kereskedési irányt illeti, Bécs felé most még 
elég közlekedési eszközeink vágynak: kielégítik a mostani szük
séget a gőzhajózás a Dunán és a Bécs felé vivő meglehetős utak. 
Ha nagyobb közlekedésre szükség leend, fognak ezen vonalon két
ségkívül vasutak is támadni és az országutak is javíttatni. A Da
na tehát fő ere ezen iránynak. Hogy a hajózás rajta még nagyobb- 
S2erűvé és bátorságosabbá tétethetnék, ha a Pozsonytól Cseklész 
s onnan Gőnyő felé nagyobb részt még látható medreket hasz
nálva, csatorna által a Csalóköz homokos vidéke megkeriiltelnék, 
kétséget nem szenved, valamint az sem, hogy az úgynevezett 
Marchfelden átvonandó csatornán Bécset minden időben nagy ha
jókkal és kevesebb vonó erővel elérhelnők, nem különben az is 
bizonyos, hogy az igy tökéletesített dunai hajózás hasznait sem
miféle vasút ki nem pótolhatná. De ezen javitást későbbi időkre 
halasztanám, s most még országunk figyelmét s erejét hasznosabb, 
okvetetlen szükséges tárgyakra akarnám fordítani.

A Dunán tehát jöhet minden Bécsbe Pestről s Bánátból a 
Vaskaputól kezdve, de ezen nagy közlekedő eszköznek nagy hibája 
az, hogy csak partjaihoz közellévő két oldala vehet részt a keres
kedésben; melly részei az országnak távol esnek a Dunától, azok 
párhuzamosan kénytelenek szekeren mindent Bécsbe drágán fuva
rozni, vagy is inkább nem is kereskedni, s mi még szomorúbb, a 
kereskedés számára nem is termeszteni; —  s e  részben kívánatos 
volna a Duna jobb partján egy hathatós ut vagy csatorna, melly 
ezen vidék legnagyobb szélességén, talán Varasdról egyenese» 
Pestre tartana. Vasút legyen-e az, vagy inkább csatorna, melly 
Keszthelytől a Balatonon keresztül a Dunáig nagy hajókkal lenne 
járható, itt elitélni nem akarom; de azt kimondom, hogy még ez 
sem sürgető vagy nagy kivánata az időnek. —  Ugyanis országunk 
ezen boldogabb' része mind Bécs, mind Stájerország, mind Fiume 
és Trieszthez közelebb lévén, termesztményeit más felé is elfuva
rozhatja, nem kénytelen azokat Pest felé szállítani, sőt a most érin
tett okoknál fogva talán Pestet, hol olcsóbb termékekkel kell con- 
currálnia, nem is igen keresi meg.

Egészen másképen áll a dolog a Duna bal pártjára nézve. Itt 
feküsznek az ország legtermékenyebb 16 vmegyéi, s a Jász-Ku» 
és Hajdú kerület, mellyekből talán csak 4. —  5öt kivéve, a többi 
semmi kereskedést a Duna és Bécs felé nem folytathat, és mivel 
nem kereskedhetik, a szorgalmasb termesztésen sem iparkodik. — 
Ezek azon megyék, mellyekben utak nincsenek, mert kő nem talál— 
tátik, s mellyek tespedésén segitíethelnék, ha terményeiket a 
Dunához vihetnék, vihetnék pedig azokat akkor, ha az 1840iki é r  
38. tcz. által ápolt csatorna létrehozatnék, mellynek elkészültével 5 
hajókázható nagyobb folyóknak vagyis vizi utaknak nyílik meg ka
puja Bécs felé. Neveli ezen csatorna érdekességét a testvérhaza 
Erdélynek java is, mellynek Bécs felé úgyszólván majd semmi 
hasznos kereskedése nincs; neveli azon általános kereskedési nézet 
is, miszerint kérdezhelnők: nem szükséges, nem kivánalos-e az 
egész országra nézve, hogy Magyarország legtermékenyebb 16 
törvényhatósága s egész Erdély Bécset, országunk legfőbb keres
kedési irányát, termesztményeivel megkereshesse, meglátogathas
sa? Az 1840-ik évi 38. tcz. foganatosítása tehát sürgetős és lé
nyeges kivánata az időnek , különösen az első s főbb kereskedési 
irányra nézve.

A második kereskedési iránynak, az ádriai tenger felé, több 
útvonalai vannak. — Az első legfontosabb és legrégibb a Száva és 
Kulpa vizén Zágrábig, Károlyvárig, onnan Fiume és Triest felé; 
ezen utón folytatták a romaiak nagy kereskedésüket; ezen folyé 
partjain vágynak nevezetes raktáraik omladéki, a nevezetes Sisciua, 
mellynek helyezetét ha látja az ember, belső sugalata azt mondja,



397 3 9 8

hogy itt valami nagy telepedésnek kellett lenni. A Száva 70, 80 
év alatt alig fagy be egyszer, mély, nagy és bő forrású folyó, melly 
még nagy szárazságban sem apad meg nagyon.

Ezen folyó országunk legtermékenyebb részét köti össze a 
tengerrel. Hogy illy vizi közlekedést, minőt ezen folyó nyújt, nagy 
terjedelmű anyagokra nézve ki nem pótolhat semmiféle vasút, azt 
bizonyítanom nem szükséges. E vonalat tehát tökéletesíteni kell s 
pedig minélelőbb ; továbbá szükséges a Szávában találtató akadá
lyokat elhárilani, a Kulpát regulásni, vagy olcsó vasutat Zágráb és 
Károlyvár felé készíteni, a Ludovica utón a vámot lejebb szállítani, 
vagy azt az ország számára egészen megváltani

A második útvonal Bécs felé tart, Triestnek. Ezen vonal 
örökre szükséges marad Magyarországra nézve, lö r azért, mert 
országunk felső részei ezen utón hamarább érik el a tengert; 2or 
azért, mert Bécsbe lévén öszpontositva kereskedésünk intelligen
ciája és pénze, de különben is sok magyar termesztmények ide 
gyűlvén, az itteni nagy raktárakból mindig, mikor a körülmények 
kívánni fogják, ezen productumokból küldetni s szállíttatni fog
nak; 3or szerencsénkre ezen útvonal rövid időn olly tökéletesség
re fog hozatni minden hozzájárulásunk nélkül, hogy rajta a keres
kedés nagy könnyűséggel fog folytattatni, holott a szávai és még 
talán egy más készítendő útvonal részint tökéletlen, részint még 
nem is létezik.

A harmadik útvonal a felebb már a bécsi vonalnál érintett 
vizi vagy vasút Fiume és Triest felé. — Kétséget nem szenved, 
hogy ez is igen jó volna, mert a kereskedésre nézve minél több az 
ut, annál jobb ; de itt kénytelen vagyok kimondani, hogy ezen har
madik vonal építése még időelőtti, hogy ennek készítése későbben 
lenne csak hasznos. Ugyanis ha megvizsgáljuk, hogy ha Pestről 
Fiúméig vagy Triestig vasút lenne, mi szállíttathatnék azon? úgy 
fogjuk találni l ör ,  hogy colonialis és külső portéka hozzánk kevés 
fogna rajta hozatni, mert ezen kelmék Bécs felé igen nagy mennyi
ségben szállíttatván s ott a nagykereskedők által nagy mennyiségben 
megvásároltatván nemcsak Ausztriának, hanem Cseh-, Morva-, Len
gyel- s Magyarország számára, igen nehéz lesz ezen nagy árufo
lyamból (Warenzug) kisebb kereskedésünk részére csak egy kis 
patakocskát is elszivárogtatni; 2or tőlünk pedig Pestről kevés fog 
kivitetni azért, mert a mint már mondám, a Duna két partjai vesz
nek csak részt e kereskedésben, az ország távolabb vidékeiről pe
dig nehéz a közlekedés az ország fővárosával. Minthogy pedig Pest 
raktára a Bécs felé menő kereskedésnek, itt nehezen gyűl annyi 
anyag össze, hogy a bécsi kereskedési irányon kívül még a ten
gerfeléi irány is bőven elláttathassék termeszlményekkel. Ha tehát 
Pestet alkalmatossá akarjuk tenni, hogy onnan a második irányban 
is íolytaltathassék a kereskedés, akkor azon kell lennünk , hogy 
Pestre kétannyi anyag is gyűlhessen össze, mint gyűlt eddig. Itt 
bizonyosan állíthatjuk, hogy ha a bécsi irányra nézve szükséges az 
i840ik év. 38. tczikkbe érintett csatorna létrehozatala, úgy ezen 
csatorna elkészítése a fiúméi vagy trieszti Pestről vonandó vasútra 
nézve egyenesen conditio sine qua non. Csak egy példát hozok fel 
ennek bebizonyítására. A gabona, az élet, bizonyosan legnagyobb 
fontosságú termesztményünk. Ez már Europa sok vidékein a nagy 
népesség miatt szűkülni kezd, nálunk pedig termesztése még igen 
sokkal szaporodhatnék. Van még igen sok földünk irtatlan, van sok, 
mellyet csak legeltetéssel használunk. Ezen téreken rögtön lehetne 
búzát termeszteni. V annak sok vízálló helyeink, tavaink, mocsáraink, 
mellyek későbben tétethetnek szántásra alkalmatosokká; világos te
hát, hogy élettel nagy kereskedést kellene folytatnunk. De mikép 
állunk most ezen kereskedéssel. Csak 5, legfeljebb 6 vármegyék 
a Duna s Tisza alsóbb részein vesznek részt a buzakereskedésben,

mert ezek a vizekhez közel lévén, kereskedhetnek ; 10 megye pe
dig termékenységre majd ollyan mint ez élőbbek, kiterjedéseik
re nézve kétszer nagyobbak, élettel nem kereskedhetnek, s azért 
a termesztésen nem is igyekszenek; Pestre tehát csak az említett 5 
6 vármegyékbül gyűlvén az életmennyiség, és ez ott és Bécsben 
elkelvén, hol van a superplus, mellyet még az adriai tenger felé 
kellene vinni? Világos tehát, hogy Pestnek nagyobb kereskedési 
kört kell szerezni, mellyből az anyagokat beszedhesse, hogy azokat 
két irány felé is bőven elküldözhesse. — Ezen nagyobb kör pedig 
nem másképen, hanem egyedül az 1840 év 38. t. ez. foganatba 
hozása által szereztethetik meg laghamarabb és legolcsóbban. De 
ezen nagyobb körnek szükségét még a következő tekintet is szük
ségessé teszi. — Semmi kétséget nem szenved, hogy Egyiptom
nak és Krimiának concurrentiája miatt csak úgy veszik meg búzán
kat Triesztben és Fiúméban, ha az ott olcsón adathatik e l, olcsó 
pedig ott nem lehet, ha megindulása helyén nem még olcsóbb, mert 
a fuvarozás, akármilly utón is menjen, nagy lévén a távolság, azt 
jóval megdrágílja. Már gondoljuk el, mi kép lehetne az élet Pesten 
elég olcsó ezen külső kereskedésre, ha ott csak annyi gyűlne ösz- 
sze, mennyi rendesen szokott, és mellynek árát már a bécsi piaczi 
ár, hova hamar s könnyen szálitalthatik a Dunán, jóval neveli? Vi
lágos tehát, hogy ha egy, Pestről a tenger felé vivő vasút hasznos 
legyen, akkor a portékának Pesten olcsóvá kel! tétetnie, mi csak 
az eladók concurrentiája által eszközölhető.

A harmadik vagyis fekete tenger feléi kereskedési irányunk 
fő ere a Duna; hogy tehát ezen a hajózáshatást a tenger felé tö
kéletesíteni kell, kérdést nem szenved. Lehet-e a vaskapunál le
vő -akadályokat elhártiani ? nem tudom. — Hogy ezen Európa 
nagy részét érdeklő munkába más országok is segédkezet nyújtsa
nak, igazságosnak tartom; de hogy mi magyarok mint magyarok 
mind magunk, mind más nemzetek érdekében kész kezeket nyúj
tani tartozunk, arról is tökéletesen meg vagyok győződve.

A mi a negyedik vagyis éjszaknak vivő kereskedési irányt 
illeti, itt legelőbb utakat kellene készíteni a Szepességből az or
szág széléig. A helyezet nem épen nehéz; kő s egyéb anyag elég 
van. Ha ezen kereskedési vonal fő raktárának Kassát tekintem, 
hova az ország felsőbb részeiből könnyen csinálhatok az utak, s 
részében már léteznek is (jgy a Szepességen, Árván végig már jó 
utak vannak) semmi természeti okát nem látom, miért nem virá
gozhatnék itt nevezetes kereskedés borral, gyapjúval, ásványokkal 
s érczekkel. Nem lehetne s nem kellene-e olly intézkedéseket ten
ni, s nem remélhetnők-e kegyes Királyunk 0 Felségétől és bölcs 
kormányától mindazok helybenhagyását, mik ezen vonalon a tran- 
sito-kereskedést az idegen tartományokon keresztül elősegélenék. 
s igy az ország majd harmadrészének hasznos kereskedést nyúj
tanának ?

Már most mindezen tenni valókra szabad legyen átaljános 
tekintetet kimondanom. — Minthogy annyi pénzünk, annyi erőnk 
nincs, hogy mindent, a mi szükséges, egyszerre létrehozzunk : te
gyük azt, mi leghasznosabb s leghamarább végrehajtható. — Csi
náljuk az utakat, hol legszükségesebbek, s hol a kereskedés leg
jobban forog; építsük meg azon csatornákat, mellyek legszüksége
sebbek s leghamarabb éleszthetik a kereskedést. Vasutakról még 
most ne álmodozzunk, mert ezek igen drágák, és nehéz portékák 
szállítására nem alkalmatosak. — Mert ha utakat mindenfele egy
szerre akarunk készíteni; ha a vizek szabályozását nem csak a 
hajózáshatásra, hanem más tekintetekre, például árvizek , tavak 
kiszárítására nézve is*) kiterjesztjük, s ha erre a hallomásom sze
rint tervezett sok millió p. ftot elköltjük ; ha végre bizonytalan 
hasznú drága vasutakat építünk: úgy kereskedésünk, iparunk s 
köz boldogságunk nagy terhek viselése melleit sem fog gyarapodni. 
Ne kapkodjunk azért mindenfelé, ne fogjunk mindenbe, mert majd 
keveset végzünk. Kövessük Amerika példáját; ott vizeket nem re -  
guláztak, hanem a hol kellett, csatornát építettek s hajókaztak, s 
igy a jelent használva vetették meg a jövendő jólétnek biztos 
alapját. Sz. M.

több megyék íáblabirája.

*) Minek még most azért sincs ideje vagyis elsősége, mert még sok 
ezer Köblös löld van az országban száraz és mindjárt használható, 
mellyen azért nem termeszletik semmi, mert közlekedés nem lévén, 
a lermesztendők nem volnának eladhatók.
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WaeKon létesítni szándéklott kis «led óvás.)
Non dividatis seculum (i. e. in 
seculo viventes.) Cicero.

1842. dec. 27-dikén. — Századunk ezévi folyama 24-dik 
számának 194- és 195-dik oldalain igy elmélkedém: „Mármár 
■egész Európában a gyöngédén erzo sziveket a kisdedovo—intézetek 
villam osítják, mellyek fogékony honunkban is meleg részvéttel kez
dettek ápoltatni. Azonban hányán szóltak, hányán írtak azokról és 
mellettük a nélkül hogy távúiról is sejtették volna az alapeszmét, 
mellyet a magasztalásra igen méltó tárgy ajánlásával előmozdítot
tak? A  nagyjelentőségű jótékony történet a világigazgató müve, ki 
az emberi nemet fokonkint azon magasságra akarja fölléptetni, hon
nan az közönségesen átlátni képes legyen, hogy ha még az igen 
zsenge teremtményeknek köz-felvigyázatra bízása is szükséges, 
hasznos, üdvhozó: mennyivel szükségesb, hasznosb, üdvhozóbb a 
szülei első gondviselés alól kinőtteknek köziskolába adása, s igy ki- 
rekeszlőleg a köznevelés éldelése. A kisdedóvó-intézetek a ma
gánnevelés egykori általános megszüntetésének szerencsés kez
deménye.“

„Das Schöne blüht in himmlischen Gestalten ,
Das Gute siegt und wird von Gott belohnt.“ Witschel.

Mit akkor hittem és vallottam, azt most is hiszem és vallom. 
Változhatlan elveim vezetendik tehát itteni rövid értekezésemet. 
Váczon a siketnémák kir. intézetében harminczhárom évig dicsére
tes hűség és szorgalommal szolgált, s tavaly óta saját kérelmére 
nyugalmazott oktató, t. Király Antal ur, két esztendő előtt azon em
berbaráti tervet kezdé elméjében forgatni, hogy ugyan Váczon egy 
kisdedóvás alapját megvesse. Feje szüleményét szive melegével 
gegíté, s tervezett czéljára végrendeletileg ezer négyszáz pengő fo
rintot szentele olly ikerkikötéssel, hogy „ajánlott tőkéje egyesegye- 
dül a szegénysorsu gyermekek ápolására kamatoljon, és a szándék- 
lőtt intézet kizárólag a püspök- és káptalan-testvérváros alsó ré
szén állíttassák.“

A nemeslelkü ajánlatot elvben minden emberbarát méltánylá, 
sahhoz kisebb nagyobb áldozatokkal többen hozzájárullak; mert 
a nemzet ép fiaiban a természeti hajlam híven működik, a szép 
példa látásán hasonló érzelemre buzdulni, hasonló jótéteményt gya
korolni. Csakhamar az állítandó kisdedóvás magpénze mintegy 
négyezer pengő forintra szaporodók.

Vessünk bárminő szorgalommal, de csak úgy remélhetünk dús 
aratást, ha vetésinkre kedvező idők járnak. Szakasztott igy va
gyunk legjobb terveink és vállalatinkkal; ha ezeket kölcsönös érte
kezés, minden oldalruli megfontolás, összeforrasztó egyetértés által 
gyümölcsözőkké tenni nem tudjuk vagy nem akarjuk, azok még 
csiráikban elenyésznek. Szinte igy áll Váczon a szóba vett kisded
óvás bőven elhintett magva.

Ki most tölti becses élete 69dik évét, Király ur forrón óhajt
ja alapítvánnyal kisért kisdedóvási javaslata minélelőbbi létrehoza
talát ; mert Isten irgalmából hátra lévő napjaiban annak gyümöl- 
csözését is szeretné megérni. Ezt neki velem együtt minden tiszta- 
érzésű honpolgár szivéből kívánja; mert ki a nevelésben, s mi 
több , a siketnémáknak olly sok vesződséggel járó nevelésében an
nyi évig sikeresen fáradozott, s még nyugalmában is emberfelei 
kisdedeinek jótevőleg használni buzgólkodik, az hosszú életre, az 
közhálánkra igenis méltó. —

Kétséget nem szenved továbbá, hogy Király ur saját keres
ményéről szabadon rendelkezhetik, és azt arra s olly módon hagy
hatja, mit legczélszerübbnek lenni vél. De megengedi, hogy hozzá 
a kimélet igéivel némi észrevételeket nyilvánítsak.

Midőn Király ur a létesítendő kisdedóvást körülirt helyhez 
köté, figyelmével nem kiséré, hogy ki a nagy közönségnek valódi 
hasznára akar lenni, az egyszersmind annak könnyebbségére, sőt 
kényelmére is törekedni köteles. Mit mondott volna ő, ha a siket- 
némák kir. intézete nem Váczon, azaz, mintegy az ország közepén, 
hanem annak valamellyik szélén, akár Pozsonyban, akár Szigeten, 
akár Nagykanizsán, akár Bártfán alapittatott volna ? Szeretem, aka
rom hinni, mikép ő igen bölcsen mondandotta, hogy azt a haza szi—

* ) Ponori Thew rew k József „Utazás-naplójából.“

vének tájékára kellett volna helyzeni. Ha szabad a nagy dologiul 
hasonlatosságot venni, szintúgy kell Király által tervezett kisdedó
vás helyéről is vélekednünk, mellyet ő Vácz végén és nem dere
kán szándékozik megállapíttatni.

Király ur első föltétele, hogy jótékonysága kamatjai a sze
génysorsu gyermekek javára fordíttassanak, koránsem lehet elvál— 
hatlan összeköttetésben az intézet helyének meghatározásával; 
mert az, ha és ott létesül, hová azt a legjózanabb okok kívánják, 
tudnillik a város derekán, hagyományát a szegénysorsu gyerme
kek szintúgy és kizárólag élvezhetik, mint ha az intézet a város 
végén állana.

Mennyire Vácz lakosit ismerni tanultam, róluk általában ír
hatom, hogy ők nagyobbára szegények, és igy köztük vagyonossági 
tekintetben kevés különbséget tehetni. Egyre-másra tehát a váczi 
gyermekeket szegénysorsuaknak állíthatjuk; mit, úgy hiszem, Ki
rály ur maga sem tagadand.

Ha pedig gondolatink lánczolatában a köz-nevelőintézetek 
igazi czélját vizsgáljuk, ez abban áll, hogy ember, mint társas lény, 
ne egymástól elszigetelve, hanem egymással megbarátkozva, úgy
szólván összerokonulva vezettessék a polgári társadalom nagy or
szágába.

Midőn Király ur a szegénysorsu vagy talán földhöz ragadt, 
nyomorult gyermekeknek intézeti ápolást igyekszik nyujtatni, őket 
csaknem ki akarja rekeszteni a tehelosb gyermekek társaságától. 
Épen ez az eláradt métely hazánkban a nevelésnél, hogy a tehe
tős magzatok a nem-tehetősek vagy egészen szegényektől több
nyire elkülönözve képeztetnek. Értem kiváltkép azon gyermeke
ket, kik otthon magánnevelőkre bizvák. Innen ered aztán a száz- 
fejű kigyókint szertemászó rósz, melly a magyart a magyartól el
szakítja. Innen a szomorú látvány, hogy mi egy hazának szülött* 
egymást kellőn nem ismerhetjük, egymással egyet nem érthetünk, 
és igy minden zajos iparkodásink daczára vagy hátramaradni kény- 
teleníttetünk, vagy csak igen nehezen haladhatunk. Csupán a köz
nevelés által testvérestül néptömeg egyetértése viheti elő biztosan 
a sokban hátramaradt Hunniát.

A haza nagy családja egy házi-családhoz hasonlít, mivel az 
nem egyéb mint a házi-családok öszvege. Mit tartana Király ur 
olly házi-család gyermekiről, kik otthon egymástól örökre külön
választva neveltetnének? Nemde e nevelésmódol fölötte roszalná? 
íg y , igy kell az ország vagy egyes város növendékiről is gondol
kodni : őket együtt és jól rendezett közintézetekben kell ápoltatni, 
taníttatni, müveltetni.

Az elősorőltakbul a déli fénynél világosb, hogy Király ur 
terve, mi által Vácz kisdedei egymástól okvetlen elszakittatnáuak, 
annyi üdvet koránsem hozhat, mint ha ő azokat egymással össze
kapcsolni iparkodnék. Ez pedig csak úgy sikerülendhet, ha a czél- 
zott kisdedóvás a város derekán, és nem végén álland.

De ha Király ur javaslott intézetét egyszersmind állandósitni 
is akarja, miről kételkednünk nem illik, nem szabad: magától arra 
kell törekednie, hogy az a testvérváros derekán létesüljön; mert 
igy az az összes polgárok közohajtásának megfelelvén, ezek min
dent elkövetendnek, hogy mi gyermekeik közhasznára czéloztatik, 
kívánt véget érjen — az intézet minél szilárdabb talpkövön nyu
godjék.

Ha szegény és tehetősb kisdedek együtt ápoltatnak, ebből az 
erkölcsi s politikai kiszámithatlan hasznokon kívül még az a nye
reség is keletkezik, hogy a tehetősb kisdedekért évenkint bizonyos 
pénzmennyiség fizettethetik, melly az intézet egész tőkéje gyarapí
tására , a fölvigyázó jobb fizetésére s igy szemesb megválasztására 
szolgálhat. Szóval az intézet általa lehetségig tökélyesbülhet.

Mindezek után engedjen Király ur emberszerető szivéhez egy 
barátságos kérést:

„Hagyja tovább is szives áldozatát a váczi szegénysorsu kis
dedek ápolására; de az intézet helye meghatározását bizza a test
vérváros elöljáróságainak bölcs belátására, kölcsönös egyezkedé
sére, czélirányos elrendezésére. S élvedje a valódi gyönyört, mely- 
lyet a józan engedékenység s az engedékenység által a szándéklott 
kisdedóvás biztos létesülendése nyújthat.
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I  z e ii e t e
a KK. és RR. az ország eló'leges sérelmei és kivánati felter

jesztésük, s a kir. kegyelmes előadások tárgyában teendő felirási 
javaslat közléséről a ra. FőRRhez.

A KK. és RR. az ország előleges sérelmei és kivánati felter- 
jasztésük, s a kir. kegyelmes előadások tárgyában 0 Felségéhez 
tenni óhajtott alázatos felírásnak elkészített javaslatát abenne érde
kelve lévő más két felírások javaslatival együtt ide mellékelve 
közölvén, ő cs. kir. Főhgét teljes tisztelettel, a m. FőRRket szives 
bizodalommal kérik, hogy azon felírásoknak Ö Felsége kegyelmes 
tekintete eleibe lehető felterjesztését hozzájuk járulasokkal előse- 
gítni méltoztassanak.

Felirási javaslat
Az ország előleges sérelmei s kivánatai felterjesztése és 

a kir. k. előadások tárgyában.
F e l s é g e s  stb.

Míg Europa legtöbb nemzetei a tartós béke áldott korsza
kát szellemi és anyagi jóllétüknek eredménydús kifejlesztésére 
forditák, azalatt a magyar nemzet majd legdrágább kincse, polgári 
alkotmánya megőrzésének, majd sértelt törvényei szentsége hely
reállításának gondjaival elfoglalva, majd illy körülmények közt el 
nem háríthatott belső akadályoktól feltartoztatva, nem örvendezhetett 
az erkölcsi és anyagi jólét azon kifejlődésének, mellyet annyi áldo
zatok jutalmául a tartós közbéke korától méltán reménylett.

És ámbár legújabb időkben, kivált pedig Felséged kegyes 
uralkodása alatt, az alkotmányos hatalmak egyesült törekvése, egy 
uj időszaknak— a haladásénak kezdetét nem csekély, nem is si ke
retien intézkedésekkel jelöli, —  a kép mégis, mellyet hazánk álla
potának öszvege mutat, nem vigasztaló.

Az ország épségének hiányait, hazánk részeinek a törvény 
végrenemhajtása miatti kétes helyzetét még mindig fájlaljuk; a nem
zetnek több ízben felterjesztett egyéb előleges sérelmei is még min
dig orvoslást várnak ; nyelvünk most sem foglalhatja teljes mértékben 
el azon polczot, melly a magyar nemzet közdolgaiban mást nem illet
het. — A családi élet nyugalmát vallásos viszálkodások zavarók s a 
kedélyeket még most is feszült aggodalomban tartják.— A nép kellő 
nevelés hiánya miatt szellemi elhanyagolt állapotban van. — Az 
adózók a katonai élelmezés s szállásolás súlyainak megszünteté- 
sé t , egyéb közterhek könyitését s igazságosabb felosztását még 
mindig reményük; — az ország önállásának méltánylása, s a 
nemzet befolyása és megegyezése nélkül alapított többszöri tör
vényes felszólalásának ellenére fenálló vámszabályok, mellyek 
egész rendszerükben ellene fordulnak kereskedésünknek s a honi 
iparnak, földművelésünk jutalmát bizonytalanná, ingadozóvá tevék, 
s müiparunkat teremni, és a hol termett, felemelkedni nem en
gedik. — Ezek és a kereskedést előmozdító eszközök hiánya, mit 
adózó népünk saját erejével nem pótolhata, és szűk köre az élénk 
forgalomnak, mellyet csak az akadéktalan műipar s a virágzó föld— 
mivelés kölcsönös hatása teremhet, s azon korlátozó intézvények, 
mellyek úgy egyiknek mint másiknak szabad kifejlődését gátolják, 
belkereskedésünket sem engedik felvirágzani; ezekhez járulván még 
a földbirtok bizonytalansága és ingatagsága, a közhitei az utóbbi 
törvényhozásnak bölcs gondoskodása mellett is még több alapfel

tételeiben szűkölködik, s az újabb kor újabb igényeivel megszapo
rodott szükségek aggasztó mértékben sodorják a nemzetet a közel
szegényedés örvénye felé; végre még rendetlenségek is jöttek közbe, 
mellyekben a bővebb kifejlés magvát rejtő törvények teljesillen 
maradásának i s , úgy közvetlenül mint a példa erejénél fogva nagy 
része van , s mellyek a személyes bátorlétnek már a múlt orsz. 
gyűlés gondoskodása méltatott hiányát még súlyosabban érezte
tik, s a törvények tekintetének szilárdítását sürgetőleg szükségessé 
teszik.

A közbajoknak ezen helyzetében a nemzet tömérdek szüksé
geinek érzetére ébredve, eleven óhajtással nézettelébe az alka
lomnak, mellyet állapota javítására Felséged vallásos törvény
szerűsége a jelen orsz. gyűlése összehívása és megnyitása által 
kegyelmesen nyújtani méltóztalott. — Bár tehát súlyos sérelmeink 
nagy részben orvosolva még most sincsenek, s bár a tapasztalás 
csak megerősítheti az orsz. RRnek több orsz. gyűléseken nyilvá- 
nyitott azon meggyőződését, hogy tanácskozásukban akadéktalan 
haladásuk s bármelly üdvös intézkedések teljes sikere az orsz. 
súlyos serelmeinek orvoslását s a nemzet azon orvoslás halasztása 
miatti aggodalmának megszüntetését feltételezi; azon biztos re
ményben mégis, hogy Felséged az országnak az 1790:  13. ez. 
világos rendelete ellenére mindezideig sem orvosolt minden sérel
meit ezen országgyűlésen elmulaszthatlanul megszüntetni fogja: 
mégis örömmel s a hódoló tisztelet és őszinte méltánylást szülte 
hála érzetével fogadók Felséged kir. k. előadásaiban annak ör
vendetes jeleit, mikint Felségednek hű népei boldogitására irány
zott uralkodói gondjai a magyar nemzet jövendőjének biztosítása- s 
közboldogságának gyarapítása iránt a nemzet kivánatival találkoznak 
s épen azon térre hívják fel kir. székéről a törvényhozás gondos
kodását, mellyet a szükség érzetéből fejlett nemzeti közkívánat e 
korszak kitűnő feladatának, a Magyarorsz. és hozzá kapcsolt ré
szek jövendője s boldogsága feltételinek félszázad óta gyakran ugyan, 
de most élénkebben mint valaha kijelőltenek; s valamint Felséged k. 
kijelenteni méltoztatott: mikint a nemzetnek közboldogságára irány
zott óhajtása iránt Felségedet mindig kegyelmesen hajlandónak ta- 
pasztalandjuk : úgy mi is Felségednek hazánk közjava elő vitelére 
irányzott atyai szándokához teljes erőnkkel és igyezetünkkeli köz- 
munkálást szent kötelességünknek taríandjuk, s azért

Egész készséggel fogunk nyúlni az utóbbi országgyűlés által 
Felséged k. megegyezésével is a büntető s javító rendszer ki
dolgozásával megbízva volt orsz. választmány munkálatának meg- 
viszgálásához; ini által a nemzet azon közkívánatát reményijük tel
jesíthetőnek, miszerint a személyes bátorlétnek a honpolgárok 
minden osztályaira nézve határozott törvényekkeli biztosítását ép- 
olly élénken mint rég óhajtó, s mivel a büntető törvények főbb fel
adása, a javítás s a biinteteltőli visszatartoztafás, ezen magasztos 
czélnak elérését legbiztosabban segíti elő a nép nevelése, törvény
hozói kötelességünknek ismerjük a népnevelésnek jobb karbaho- 
zatala iránti gondoskodást, és semmit sem fogunk késni, e részben 
is tanácskozásaink eredményeit Felséged kegyelmes jóváhagyása alá 
terjeszteni.

A szabad kir. városok belszerkezete nem halasztható elren
dezésének szüksége felől meg valónak az orsz. rendei győződve
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már akkor, mikor az utóbbi orsz. gyűlésen ferterjesztett alázatos 
felírásukban e közérdekű fontos tárgy iránti javaslat készítésére egy 
orsz. választmánynak kiküldetését óhajtottuk a végett, hogy jelen 
országgyűlésen a szabad kir. városok belső elrendezéséről s orsz. 
gyűlési állásukról czélszerüen rendelkezni lehessen; ez alkalommat 
is tehát a szabad kir. városoknak mind belszerkezetükre, mind 
országgyűlési szavazatukra nézve egymással legszorosabb kapcso
latban lévő elrendezését legsürgetősebb teendőink közé számítjuk.

Felséged azon felszólítását, hogy az orsz. közlekedési eszkö- 
2 eirol gondoskodjunk, annál nagyobb készséggel fogadjuk, minél 
több alkalmunk van belkereskedésünk zsibbasztó pangásában na
ponkint tapasztalni, hogy a kereskedés egyéb kellékei között az al
kalmas közlekedési eszközök hiánya is mindinkább érezhető. Bel
kereskedésünk ügye azonban külkereskedési viszonyainkkal, neve
zetesen a nemzeti ipart elnyomó határvámrendszernek hazánk tör
vényes önállása s közgazdasági érdeke szerinti alkalmazásával, 
tengerpartunk iránti gondoskodással s nemzeti ipart teremtő és 
fejlesztő egyéb törvényes intézkedésekkel olly elválaszthatlan 
kapcsolatban áll, miszerint sem Felséged k. szándokának teljes 
sikerrel meg nem felelhetnénk, sem polgártársink méltó várako
zását ki nem elégithetnők, ha a közlekedési eszközök tárgyalásá
ban figyelmünket mindezekre is kiterjeszteni elmulasztanék; miért 
is, hogy a fontos ügyben sikerrel intézkedhessünk: gondjaink egyik 
főtárgya leend, hogy azon szükséges módokról értekezzünk, mellyek 
által a közlekedési eszközök létesittethessenek, s a kereskedés fel
virágzása s a műipar élénksége és szilárdítása eszközöltethessék, s 
valamint ezekről, úgy a Duna s egyéb folyók szabályozása felett is, mi 
által a kereskedési mozgalom természetakadékok s a gyakori kiönté
sek rongálásait sajnosán érző nemzetnek szintúgy egyik élénk óhaj
tása teljesedvén, nem fogjuk elmulasztani a kellő tanácskozást, sőt 
nem kerülhetvén ele tárgynak csak megemlítésénél is figyelmünket a 
Duna torkolatának áliapotja, s közeli szomszédságunkban a magyar 
sz. korona jusaihoz tartozó aldunai tartományokban következetes 
lánczolatban feltűnő újabb események és azon külbefolyás, melly 
ott naponkint mindinkább észrevehető, nem mellőzhetjük el Fel
ségedet aggódó kebellel és alattvalói tisztelő bizodalommal meg
kérni, hogy ezen viszonyokra, mellyek európai fontosságuk mellett 
hazánkat legközelebb érdeklik, legmagasabb figyelmét különös 
gonddal fordítni méltoztassék.

Az adózó nép sorsának javitását és közterhei enyhítését a tör
vényhozás egyik legsürgetőbb tárgyának tekintjük, azért örömmel 
nézünk azon nap elébe, melly buzgó közremunkálásunksFelséged
k. jóváhagyása a katonai élelmezési és szállásolási ügyben már két 
orsz.gyűlés alatt tett előintézkedések nyomán, az adózó nép ezen 
súlyos terhén törvény, igazság és méltányosság szerint könnyitend.

Hogy az utóbbi törvényhozásoknak a közhitei iránt több s 
valóban üdvös rendszabályai az e részben teendőket még koránt 
sem meriték ki, s teljes sikerükhöz bővebb intézkedések kívántai
nak, mélyen érezzük, s midőn Felségednek e részbeni k. felhívásá
ban a nemzeti jólét felvirágzására czélzó atyai gondoskodását tisz
teljük , egyszersmind abbeli meggyőződésünket fejezzük k i , hogy 
ennek sikere a birtok biztosságáról s becsének emelésérőli gon
doskodást múlhatatlanul igényli, miért is e fontos tárgyat illy kap
csolatban tanácskozásba venni kötelességünknek ismerendjük.

Ezeknek kiegészítő részét teendi kétségtelenül a földbirtoko
sok felsegélésére irányzott hitelintézet létesítése, mellynek figyel
münkbe Felséged állal lett ajánlásával az orsz. RRnek utóbbi or
szággyűlésről felterjesztett alázatos felirásukbeli kivánatuk egy 
részben teljesül, azonban a mint egy részről a hitelintézetek ezen 
ága e tekintetbeni minden szükségünket nem pótolhatja, úgy más 
részről a birtokviszonyok elrendezése szükséges előzmények közé 
tartozik, minélfogva az illető előzmények megalapítása után semmit- 
sem fogunk késni, a szükséges hitelintézeteknek mikép smelly kiter
jedésben! alakithatásuk tervét elkészíteni, s Felséged k. jóváha
gyása ála terjeszteni.

Azon szomorú események, mellyek némelly vmegyékben a vá
lasztás és közdolgok feletti tanácskozás jogának gyakorlatában vét
kes kicsapongásokkal küzbenjötlek, valamint Felségednek atyai 
szivét mély fájdalommal illeték, úgy minket is aggasztó szomorú
sággal töltöttek el. E bajnak súlyos volta az orvoslást szükségkép 
megkívánja, mi hogy biztosan megtörténhessék, annak okait min
den oldalról kifejlendőknek tartjuk , mit megtévén , a helyhatósági 
törvényes jogokkal megegyező elhárítási módokról teljes készséggel 
tanácskozandunk.

Azon terhet i s , melly a pozsonyi házbirtokosokat az ország
gyűlési ingyenszállások miatt nyomja, a legutóbbi országgyűlés 
részéről e tárgyban 1840. évi apr. 25. felterjesztett alázatos felí
rás nyomán még ezen országgyűlésen tárgyalás alá veendjük.

Midőn ezek szerint Felséged k. szándokainak, az orsz. közki- 
vánativali összehangzását hálás szívvel megismerjük, más részről 
azonban a hozandó törvények biztosságát a fenáiló törvények sér
tetlen megtartásába és teljesitésébe helyezzük, sőt tanácskozásiak
ban teljesen nyugodt kebellel biztosan előrehaladni képesek sem 
vagyunk, mindaddig mig az ország súlyos sérelmei nem orvosol- 
tatnak, s a nemzetnek azokból eredt terhes aggodalma meg nem 
szüntettetik: polgártársaink buzgó ohajtásit s önkötelességünket 
szemeink előtt tartván, sietünk Felségedet alattvalói hódolattal meg
kérni, hogy:

Az annyi idő óta még mindig orvoslatlan előleges sérelmeket 
s teljesítetlen kivánatokat, mellyeknek orvoslását s illetőleg teljesí
tését az orsz. RRei több egymás után következett országgyűléseken 
szorgalmazták, s mellyeket az ■/. az ide mellékelt felírásunkban 
ezennel ismét felterjesztünk, orvosolni méltoztassék, és hogy az 
1836 : 21. tcz. már az utóbbi országgyűlésen sürgetett végrehajtá
sát s különösen Kővár vidékének meghivatását •//. a. szinte ideosa- 
tolt felírásunk szerint haladéktalanul teljesittetni annál hathatósab
ban kegyeskedjék, minél bizonyosabb, hogy ezen mulasztás, vala
mint az orsz. testének épségét mélyen érdekli, úgy az ország azon 
részeinek a törvény végrenemhajtása által bizonytalan és ingatag 
állapotba juttatása az illető törvényhatóságok alkotmányos viszonyait 
megzavarja, s magát a közigazgatást is napról napra károsabb bo- 
nyolódásokba keverendi.

A vallásügyi viszálkodások megszüntetése, a hon minden val- 
lásu polgárai nyugalmának s örökös egyetértésének eszközlése 
lévén egyik legforróbb óhajtásunk, kötelességünknek ismerjük Fel
ségedet előlegesen megkérni, hogy az e tárgyban 1840ki évi máj. 
7. és 12én felterjesztett orsz. felírásokra óhajtva várt k. kir. vá
laszait minélelőbb kiadni méltoztassék, továbbá:

Miután a nemzetiséggel válhatlan kapcsolatban álló honi nyelv, 
mellynek az ezt méltán illető helyre emelése olly állhatatosan kitű
zött czélja törekvésünknek, hogy a hazafiai buzgóság e részben ben
nünk mindinkább csak nevekedhetik, Flsged k. megegyezésével nem 
csak törvényeinknek eredeti, hanem alázatos felirásínknak egyedüli 
nyelvévé is lön, méltó, de igazságos is a nemzetnek azon forró 
közohajtása, hogy a magyar nyelven felterjesztett orsz. felírásokra 
a k. kir. válaszok szinte magyar nyelven adassanak ki, mire nézve 
addig is, mig a honi nyelv iránti egyéb kivánalinkat külön tezik— 
be foglalva felterjesztendjük, hódoló tisztelettel kérjük Felségedet, 
méltoztassék k. kir. válaszainak már ezen országgyűlésre magyar 
nyelven kiadásával hű magyarjait annyival inkább megörvendez
tetni, mivel a k. kir. válaszoka törvényeknek eddig tényezője lévén, 
azoknak a felírásoktól különböző nyelvbeni kiadásuk a törvények, 
alkotásában kölcsönösen igen sok nehézségeket és bajokat is okoz.

Vágynak még az országnak egyéb súlyos előleges sérelmei s 
közkívánatai is, mellyeket, mihelyest azok iránt az orsz.gyűlési ta
nácskozások befejeztetnek, haladéktalanul sietendiink Felségednek 
felterjeszteni, teljes bizodalommal reménylvén, hogy súlyos sérel
meinknek rég óhajtott orvoslása s kivánatiuk teljesítése által hazánk 
boldogságát s a szeretet és bizodalom ékes kapcsainak újabb meg
erősítését eszközlendjük.

Felirási javaslat az előleges sérelmek és kivánatok tár
gyában :

F e l s é g e s  stb.
A nemzet azon előleges sérelmei és kivánatai tárgyában, 

mellyek az 1839ik évi oct. 31. napján Felségednek felterjesztettek,
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az 1840-dik máj. 1-ső napján költ k. kir. válasz az országgyűlés 
végnapjaiban érkezvén, akkor már az idő rövidsége miatt tanácsko
zás alá nem vétethetett, hanem több tárgyakkal együtt ezen ország
gyűlésre maradt.

E k. leirat által sérelmeink orvosolva, kivánataink teljesítve 
nincsenek, és az idő is nem volt képes elcsüggeszteni a nemzet 
állhatatosságát, mellyel azokat országgyűlésről országgyűlésre is
mételve szorgalmazta.

Felterjesztjük tehát azokat újólag Felségednek azon kéréssel, 
hogy az idő elforgása által e részben mindinkább sulyósodó aggo
dalmainkat kegyelmesen megszüntetni méltóztatnék; kik egyéb
iránt stb.

Magyarország és hozzákapcsolt részei KK. és RReinek 
elöleges sérelmei is kivánatai.

I. IV. A Dalmátországhoz tartozó részeknek és szigeteknek 
az anyaországba leendő bekebeleztetésök, ugyszinte Galiczia visz- 
szakapcsolása végett az 1830: 5ik tczikk által kirendelt biztosság 
némelly elholt tagjainak kipótolását, és a küldöttségi munkálatnak 
akkinti siettetését, hogy a jelen országgyűléséig befejeztessék, ö 
Felsége az 1840. évi máj. Iső napján költ k. leiratában megígérni 
méltóztatott. Nem kételkednek a KK. és RR., hogy ő Felségének az 
ország ezen oily régen sürgetett kivánata teljesítését ozélzó ebbeli 
k. szándéka sikeresitve is lön. Óhajtva várják tehát az Ígért k. kir. 
választ és kérik, hogy mind ezen részeknek mind Gallicziának és 
Lodomeriának visszakapcsolása még ez országgyűlése alatt voltakép 
és tettlegesen eszközöltessék, egyszersmind 1836. évi apr. 18kán
1839. évi oct. 31kén felterjesztett felírások folytában azt is , hogy 
a Horvát- és Dalmátországok közt még fenálló harminozadok eltö
röltessenek, a biztosság által eljárásáról teendő tudósítás pedig az 
országgyűlés elibe terjesztessék.

II. Kraszna, Közép-Szolnok és Zaránd vgye, nemkülönben 
Kővárvidéke az 1836. évi 21. tcz. által teljesen és tökéletesen 
Magyarországhoz visszacsatoltatván, azokat, mik e törvény tökéle
tes teljesítésére megkívántainak, különös felírás által fogják a KK. 
és RR. felterjeszteni.

III. Erdélynek Magyarországgal szorosabb egyesülésére néz
ve ö Felsége az 1792 : 11. törv. rendetetét kívánja megtartatni. 
Jelenleg a KK. és RR. sem óhajtanak egyebet. Hanem épen azért, 
mivel ugyan azon választmány is, mellyre az idézeti törv. által az 
egyesülés tárgyalása bízva volt, hogy ez megtörténhessék, mind az 
1790: 67. mind 1827 : 8. tcz. meghagyásából készített tudósítá
sában Erdéllyel a kölcsönös értekezést találta szükségesnek : a KK. 
és RR. biztosan reményük, hogy ő Felsége 1836. évi apr. 18án és 
1839ik évi oct. 31dik napján költ felírásaikban felterjesztett kéré
süknek elvégre engedni fog, annyival inkább, mivel magának az
1840. évi máj. Iső napján költ k. leiratnak teljesítésére is egyéb 
módot gondolni nem képesek; és e reménytől éltetve a kiküldendő 
orsz. választmány iránt külön törvényjavaslatot fognak felter
jeszteni.

V. Az ország határjai iránt még függőben lévő kérdések 
elintézésével megbízott küldöttségek munkálatai, hogy legfelsőbb 
helybenhagyás után a küldöttségek befolyásával hajtassanak végre, 
és ezen végrehajtás miképen lett eszközléséről, az országgyűlésnek 
jelentés tétessék, 0  Felsége az 1840ki évi május Iső napján költk. 
leiratában megegyezni méltóztatott; — óhajtva várják a KK. ésRR. 
hogy ezen annyi idő óla függőben lévő munkálatok fejeztessenek 
he , mert ámbár nem tagadják, hogy lehetnek olly körülmények, 
mellyek miatt hasonló kérdések felett az értekezés hosszasabb időt 
kíván, által nem látják mégis, mikép történhetett, hogy bár külön 
kormány, de ugyanazon egy fejedelem alatt lévő országok között 
azokuak elintézése illy hosszú időre halad. — Óhajtanák tehát, hogy 
a küldöttségek nemcsak munkálataik befejezéséről, hanem az idő 
közben teljesítettekről is tudósításaikat az orsz.gyűlésének múlha
tatlanul mindig beadják. —

A mi az 1827. évi 16. tör. által a galicziai határszélek felé 
kirendelt biztosságot illeti, az idézett törvényben kinevezettek közül 
elnöki hatósággal egyik tag sem lévén felruházva, a KK. és RR. 
annak, hogy a küldöttség elnöke pótoltassék ki, szükségét nem lát
ják ugyan; figyelmeztetve mindazonáltal az idézett kir. k. leiratra,

gondoskodni fognak, hogy mind ezen, mind pedig más hasonló kül
döttségek elnökök nélkül ne maradjanak , és az e részben alkotandó 
törvényjavaslatot annak idejében felterjesztendik. —

VI. Szegnia városának és révpartnak a katonai hatóság alóli 
felmentésére és polgári állapotjára teljesen leendő visszahelyhez- 
tetésére; a ketthelyi és répási határoknak Somogy vgyéhezi vissza 
csatolására; a varasdi tábornagyságnak, miután több mind iOOév óta 
Czkrenó mezővárossal egyetemben határszél lenni megszűnt, nem 
különben a Károly és Jósef nevezetű utak között fekvő vidéknek 
a katonaságtóli függetlenilésére és polgári törvényhatóságnak alá
vetésére; továbbá a véghelyeken lakó nemeseknek a megyei ható
ság alá rendelésére, úgy szinte a véghelyeknek a nádori és ille
tőleg báni hatalom alá adására nézve az I840ik évi május lén  
költ k. kir. válasz által a dolog eddigi helyezete nem változott, sőt 
némellyek ezen sérelmek közül abban meg sem emlittetnek. —

A mi az 1802. 11. t. nyomán Szegnia városának határai 
iránt kirendelt kir. biztosságot, úgy szinte a ketthelyi és répási 
határok iránt kirendelt királyi biztosságot és az illető kormány
székek közötti értekezéseket illeti, a KK. és RR. figyelmeztet
ni bártorkodnak ü Felségét, hogy az értekezések befejezésének 
siettetése, úgy szinte a biztossági munkálat hovahamarábbi be
végzése legnagyobb részben 0  Felsége akaratától függ. — Azon ok 
tehát, melly ezen kérdéseknek eddig is elnemintézésére nézve fel— 
hozatik, olly nyomatékkai, hogy a KK. és RR. aggodalmát megszün
tethetné, annyival kevésbé bir, mivel a KK. és RR. ezen ohy sokszor 
sürgetett régi kívánságának igazsága és törvényessége Ő Felsége 
k. leírásai által is alaposan már meg van ismerve. —

Végre a véghelyeknek a nádori és illetőleg báni hatalom alá 
leendő visszabocsátására nézve azt jegyzik meg, hogy az 1741 : 
18. tör. 5. szakasza a KK. és RR. által legközelebb 1839ik évi 
octob. 3 lén sürgetett rendelkezést ki nem zárván : azon törvényes 
okok ellen, mellyeket az 1836. évi apr. 18án és az döbbeni orsz.- 
gyülésekböl felterjesztett felírásaikban bőven kifejtettek , sikeretlen 
hivatik fel. — Mind az itt előadottakra nézve tehát törvényes ki- 
vánataikhoz továbbá is ragaszkodnak.

VII. VIII. IX. X. XI. alatt a só , az egyházi javakat használók 
taksáltatása, a magyar kamara függetlensége, a pénzügynek egye
nesen az alá rendelése , az arany és ezüst kivitelének megszünte
tése , a tárnokmesternek és pénztárnak teljes hatásában vísszahe- 
lyeztetése, a pénz formájának és értékének országgyülésileg leendő 
meghatározása és a zengi kikötő helynek a fiumei igazgatóság alá 
rendelése, a forgatba hozott papirospénz és a fizetésbeli viszo
nyoknak törvényes kiegyenlítése iránt előterjesztett sérelmekre 
nézve nem nyughalnak meg a KK. és RR. ő Felségének az 1840ik 
évi május 1-ső napján költ k. leiratában, sőt érzékeny fájdalommal 
tapasztalják, hogy számtalan felírásokban felterjesztett okaik figye
lembe épen nem vétettek; azokhoz tehát általánosan most is ra
gaszkodnak.

XII. Azokat, miket a magyar nyelv virágzásának és terjedé
sének előmozdítására és a törvényhozás és közigazgatás körében 
teljesen leendő állapítására nézve az 1840. évi 26. tcz. foglalta
kon kívül a KK. és RR. még szükségesnek látnak, mint ezt már a 
felírásban kijelentették, különösen fogják felterjeszteni.

XIII. Ámbár a KK. és RR. el nem ismerhetik , hogy a névte
len feladások eddig sem használtattak, megnyugodnak mégis az 
1840ik évi máj. I-én  költ k. leiratba foglalt azon kir. Ígéretben, 
hogy ő Felsége az 1715: 7., 1741 : 26. és 1805: 5. tt. rendele
tcinek szoros megtartását eszközölni fogja, és biztosan elvárják ezen 
fejedelmi szó szentségétől azt, hogy e részben újabb sérelem többé 
okoztatni nem fog.
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A  1 0 4 . é s  M M .  lac^iaeíe sí sbb. IF eleik  
lie* sík orszá bí 1 és £ szabad ugsá-

g‘4»k. iráni.
A legközelebb tartatott két országgyűlésnek folyainatja alatt, 

országgyűlési szabad újságok, mint a nyilvánosság leghathatósb, 
semmi más által nem pótolható eszközei létesülhetésének szüksé
gét a KK. és RR. már ismételve kijelentették, mindannyiszor azon
ban fájdalommal kellett tapasztalniok, hogy törvényes kivánataik ft
m. Főrendeknél viszhangra nem találtak.
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Nyilvánosság az alkotványos életnek lényege és nélkülözhet— 
len kelléke; kötelességüknek ismerék tehát a KK. és RR. az orsz. 
gyűlésének megnyitásával kezdett köz tanácskozásaiknak elején 
mindjárt a nemzetnek e;<en általános és változhatlan kivánatát, 
melly teljesítésének halasztásával nem csak el nem enyészett, ha
nem mindinkább erő sö d ö tt, újólag kifejezni : s midőn hivatkozva 
mindazokra, miket e tárgyban—  1836-ik év bőjtelő l / - kén;  
1839-ik év junius 20-kán, October 30-kán és november 27-kén 
tartott üléseikből költ izenetjeikben bővebben előterjesztettek, 
továbbá is úgy vannak meggyőződve, hogy az országgyűlési szabad 
njságok iránti intézkedést a törvényhozásnak a sajtó szabadsága 
fölötti általános rendelkezéséig felfüggeszteni azért nem kell és nem 
lehet, mert a sajtó szabadsága már fenálló törvényeink szerint is a 
nemzet kétségtelen jogai közé tartozik; s a közérdek mindenek 
felett kívánja, hogy a nemzet a törvényhozó test tanácskozásairól 
addig i s , mig a sajtó szabadsága feletti általános rendelkezés meg- 
törlénendik, folyvást és tökéletesen értesittessék. Mindezeknél fogva 
újabban is tisztelettel kérik ő cs. k. Főherczegségét, a m. Főrende
ket pedig bizodalmasan felszólítják, hogy az ide csatolt törvény- 
javaslathoz megegyezésökkel hozzájárulni méltóztassanak.

Törvényjavaslat az országgyűlési tudó
sításokkal foglalatoskodó hírlapok  

iránt.
1. §. Orsz gyűlési tudósításokat országgyűlési helyen nyom

tatás utján, akármelly nyelven, minden megelőző vizsgálat nélkül, 
mindenkinek, ki ebbeli szándékát az országgyűlési testnek beje
lenti s 5000 ftra terjedő akár kész pénzbeli akár annyitérő vagyon- 
beli biztosságot mutatand , vagy maga helyébe e summára nézve 
biztos kezest állít, ön felelőssége mellett kiadni szabad, olly módon 
mindazonáltal, hogy a szerkesztető, nyomtató és kezeskedés eseté
ben a kezes nevei minden egyes hírlapon feljegyeztessenek.

2. §. Illyés országgyűlési hírlapokban a szerkesztőtől eredő rá
galmazás, becstelenités, erkölcstelen előadások, a közcsend hábor
gatására a kormánynak vagy hazai törvényes intézetnek vagy egyes 
személyek szántszándékos hazug tudósítás által gyűlöletesekké té
tele , a sértett félnek magános keresetén felül, a mennyire közhi- 
vatalu személy, vagy a közálladalom érdeke volna megbántva, a 
magyar sz. korona ügyvéde felperessége mellett az alább megjegy- 
zett büntetésnek tárgyai lesznek.

3. §. A büntetés a perbeli és végrehajtási költségeken felül 
az elkövetett általhágás vagy bűn mivoltához képest, 1000 ftig, 
sőt súlyosabb beszámítás esetében ezen felül még egy évi fogságig 
terjedhet, azon esetben pedig, ha a szerkesztő az érdeklelt legna
gyobb büntetésben történt elmarasztalása után azon bűnt ismétel
né , a fent kiszabott büntetés kétszereztethetik, a marasztaló Ítélet 
azonban a marasztalt fél költségén mindig közönségessé lesz teendő.

4. §. Ha a per magános személy sértése következtében in
díttatott, a pénzbeli elmarasztalás a sértett félnek, ellenkező eset
ben pedig az ország pénztára részére ítélendő.

5. §. Ezen bíráskodásra az országosan összegyűlt KK. és 
pedig az illető táblák tagjainak voksai többsége által 25 tagok, részt 
nem vehetvén a büntető bíráskodásban az egyházi rend , a világi 
főrendek közül 4, a megyek követjei közül 16., a városok követjei 
közül 4., a kiváltságos kerületek képviselőiből egyet fognak kije
lelni, kik a birói törvényes hitet letenni köteleztetnek.

6. §. Mind a felperesnek mind az alperesnek szabad lészen 
ezen 25 személyből álló bíróság akármelly 5 tagjai ellen, a nélkül 
hogy annak okát előadni tartozzék, a megjelenés alkalmával kifo
gást tenni, kik is ezen esetre a bíráskodásban részt nem fognak 
vehetni.

7. §. Az elnököt az ítéletbe eljáró bírák maguk közül fogják 
kijelelni; az itélethozásra legalább 9 tagnak jelenléte szükséges, 
az elmarasztásra pedig megkivántatik, hogy az elmarasztásra vok
solók száma az ellenvéleményüeket eggyel legalább felülhaladja.

8. §. A perbeidézés harmadnapi személyes megjelenésre irá
nyozandó, a bíróságnak pedig kötelességében fog állani, a pert a

megjelenéstől számítandó hónap lefolyta alatt végső Ítélet által, 
melly minden esetre okokkal támogatva legyen, befejezni. —

9. §. Az illvetén perben az előadás, a megvizsgálás, okleve
lek és tanuk hitelesitése s minden egyéb munkálkodások teljes 
nyilvánossággal lesznek vezetendők , az ítéletek iránti szavazás pe
dig egyedül a birák jelenlétében zárt ajtók között fog történni.

10. §. Semminemű törvényes orvoslatoknak, ideértvén a fel- 
jebbvitelt és ellenállást, sem a pernek folyamatja sem végrehajtá
sa alkalmával hely nem fog adatni; a végrehajtás a helybeli illető 
törvényhatóság által minden halasztás nélkül eszközlendő lészen.

11. §. Ezen rendeletek valamint az országgyűlési hírlapok 
szerkesztőire s illetőleg nyomtatóira, úgy kezeskedési summákra 
nézve azoknak kezeseire is terjednek.

Felírást javaslat
a Részek 1836-iki 21. törvényczikk által rendelt vissza

csatolása és Kővár vidékének azon törvény ellenére az ország- 
gyűlésre megnemhivatása ügyében.

F e l s é g e s  stb.
Örömérzettel fogadta a nemzet az 1836ki 21. törv.czikkelyt, 

mellyel Kraszna, K. Szolnok, Zaránd vármegyék és Kővárvidéke 
Magyarországhoz vísszacsatoltattak , mert azzal a haza kiegészíté
sét érdeklő eddig fősérelmének hosszú időn át sürgetett orvoslását 
érte el.

S midőn e törvény által a nevezett Részek a visszakebelesités 
foganatositásaig belviszonyaik addigi helyzetében meghagyattak, 
az idézett törvény 3. szakasza pedig a visszakebelesitést siettetve 
rendelte eszközöltetni; bizton vártuk, hogy e különben is egy szá
zad óta törvényes biztosítékkal biró visszacsatolás, mind a Részek 
ideiglenes helyzetének mennél előbbi megszüntetése tekintetéből, 
mind a felhívott törvény világos értelme szerint, halogatás nélkül 
fog sikeresittetni. Miután ugyanazon törvény Kővárvidékét is az 
országgyűlésre meghivatni rendeli, azt is erősen hittük , hogy ezen 
világos törvény már a múlt országgyűlésen sürgettevén, a rendelet 
teljesítése ezúttal elmaradni nem fog.

Azonban noha az országosan egybegyült KK. és RR. 1840. 
évi bőjtelő hava 2-kán költ felírásukkal a tettleges visszakebele
sités szorgalmazásával Felséged elibe járultak, s Felséged ama fel
írásra ugyanazon évi Sz. György hava 30án kiadott k. válaszával a 
Részek tettleges visszakapcsolásának foganatba vétele iránti intéz
kedések megtételéről az ország Rendéit biztosította: mind a mel
lett fájdalommal kénytelenittettünk jelen országgyűlés megnyitása 
után is tapasztalni, miképen az olly világosan rendelkező törvény, 
az ország épségének sérelmével, mostanig sem teljesittetett, s a 
Részek ingatag állapotukból mind ekkorig ki nem emeltettek. Pedig 
©Ily sokáig tartó törvény elleni helyzetük kártékony következmé
nyei komoly figyelmet érdemelnek, mert noha a Részeknek a vissza
csatolás törvény általi megrendelése óta egyedül Magyarország 
gyűlésére kellett volna meghivatniok, mindamellett azóta már 2 íz
ben az erdélyi országgyűlésre is az 1836 : 21. törvényczikk nyil
vános megsértésével meghivattak s a megjelenésre kormányilag 
kényszerittettek ; de azonfelül, midőn egy részről az alkotott tör
vény szentségénél fogva magyarországhozi visszakebelezése két
ségbe nem vonathatik, más részről annak tettleges végbevitele olly 
sokáig késleltetik: e nyomasztó állapotuk meddigtartása felőli két
kedésük a közélet minden ágaira kiterjed, melly törvényelleni 
helyzet, polgári, közigazgatási és nevelési viszonyaikra ártalmasán 
hat, s törvényhatósági állásukat zavarba ejti.

Hogy tehát a Részek törvény-rendelte helyzetbe visszaál
lításának s a világos törvénynek Kővár vidékére nézve, meghí
vását tárgyazó rendelete is teljesiltessék, teljesítésének elmulasz
tásából erpdő súlyos sérelmünk elenyéztessék, Felségedet hódoló 
tisztelettel megkérjük: miszerint az 1836: 21. tczikkhez képest 
a Részek tettleges visszacsatlását siettetve eszközölni és azalatt is 
azon törvény értelmében munkálkodott biztosság eddigi eljárása 
felőli jelentést élőnkbe terjesztetni s Kővár vidékét is még ezen 
országgyűlésre meghívni méltóztassék.

P o z s onyban .
Alapító és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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I z e n e t e
a KK. és üllek, Túr mezeje követe által a horvátországi követek 
megválasztására rendelt tartományi közgyűlésen történtnek 

feljelentett sérelem orvoslása iránt a mltgos FóRliez.
Turmezeje nemeseinek követe csatolmánnyaival együtt ide 

rekesztve közlött panaszos jelentésében annak előadásával, hogy 
Horvátország követei nem törvényesen választattak meg; azon 
követek iránt ünnepélyes óvást is téve — az általa feljelentett s 
sérelmet okozó bajnak orvoslását az ország Rendei elölt szorgal
mazza.

Midőn a Kk. és Rk. e tárgy feletti tanácskozásaikat megkez- 
dék, nem lehete egyszersmind emlékezetbe nem jönniük azon vi- 
szálkodási mozgalmaknak, s ezek köz aggodalmat okozó kedvetlen 
eredményeiknek is, mellyek a nemzetiség ürügye alatt nehány 
évek óta Horvátország keblében kitörve előállottak, a mint hogy 
a Kk. és Rk. nyilván ki is jelentik, hogy e sietős és nyomos orvos
lást kívánó tárgy iránti nézeteiket és kivánataikat voltakép kifejt
ve, s különös felírásba foglalva a kir. Felség elébe előlegesen 
felterjeszteniük ellhalározolt szándékukban áll. Addig is azonban

Szükségesnek látják a Kk. és Rk. ide mellékelt felirási ja
vaslatuk szerént ő Felségét alázatosan arra kérni, hogy miután a 
horváthországi s közöttük a turmezei nemeseknek is törvény- és 
gyakorlat-szerüleg jussok volt, és van arra, — hogy a tartományi 
közgyűlésen személyesen megjelenhetve, a köztanácskozásokban 
és választásokban részt vehessenek, a turmezei követ panaszos je
lentéséből és ennek csatolmányaiból pedig azon valósággal meg
történt dolog fejlődik k i, hogy a f. e. apr. 22re kitűzve volt, de 
akkor meg sem kezdett, majd elhalasztottnak mondott és mégis 
harmadnapra csakugyan megtartott tartományi köz-gyülésen azon 
jusokkal számosabban nem élhettek, ő Felsége a horvát-, tót— 
és dalmátországi bánt tartományi közgyűlésnek tartására utasitni, 
s ekép a rra , hogy az említett országok Rendei felebb érdeklett 
bajaikat törvényeik és gyakorlati szokásaik szerint magok közt 
eligazítva orvosolhassák, módot és alkalmat nyújtani méltóztassék; 
ő cs. kir. Főherczegségét teljes tisztelettel, a méllgos Főrende
ket pedig szives bizodalommal arra kérvén, hogy részükről is em
lített felirásukhozi járulásukkal a dolgot elősegélni méltóztassanak.

Felirási javaslat
a Tarmezeje követe által a Horvátországi követek megválasz- 

tására rendelt tartományi közgyűlésen történtnek jelentett 
sérelem orvoslása tárgyában.

F e l s é g e s  stb.
Turmezeje nemeseinek követe , csatolmányával együtt aláza

tosan ide mellékelt panaszos jelentésében annak előadásával, hogy 
Horvátország követei nem törvényesen választatlak meg; azon kö
vetek iránt ünnepélyes óvást is téve, az általa feljelentett s köz sé
relmet okozott bajnak orvoslását előttünk szorgalmazza.

Midőn e tárgy feletti tanácskozásinkat megkezdők, nem lehetett 
egyszersmind emlékezetbe nem jönniök azon visszálkodási mozgal
maknak, s ezek közt aggodalmat okozó kedvetlen eredményeiknek

is, mellyek a nemzetiség ürügye alatt nehány évek óta Horvátor
szág keblében kitörve előállottak; a minthogy nyilván ki is jelent
jük, hogy e sietős és nyomos orvoslást kívánó tárgy iránti néze
teinket és kivánatinkat voltakép kifejtve és különös felírásba fog
lalva Felséged elébe előlegesen felterjeszteni elhatározott szándé
kunkban áll. Addig is azonban

Alázatosan arra kérjük Felségedet, hogy miután a horvátor
szági s közöttük a turmezei nemeseknek is törvény- és gyakorlat- 
szerüleg jusok volt és van a rra , hogy a tartományi közgyűlésen 
személyesen megjelenhetve, a köztanácskozásokban és választások
ban részt vehessenek, a Turmezei nemesek követe panaszos je
lentéséből s ennek csatolmányiból pedig azon valósággal megtörtént 
dolog fejlődik ki, hogy a f. é. apnl 22. kitűzve volt, de akkor meg 
sem kezdett, majd elhalasztottnak mondott, és mégis harmadnapra 
csakugyan megtartott tartományi közgyűlésen azon jusokkal számo
sabban nem élhettek; a horvát-, tót- és dalmátországi bánt tar
tományi közgyűlésnek tartására utasítani s ekép arra, hogy az 
említett országok Rendei feljebb érdeklett bajaikat törvényeik és 
gyakorlati szokásaik szerint maguk között eligazítva orvosolhassák, 
módot és alkalmat nyújtani méltóztassék.

F a l a s b a
A m/tgs FRnek az ország elöleges sérelmei, és kivánati fel- 

terjesztése, s a k. k. előadások tárgyában teendő felírási 
javaslatra nézve közlőit izenetre.

Midőn ő cs. k. főhge és a mltgos FőRk. az ország elöleges sé
relmei és kivánati felterjesztése, a k. k. előadások tárgyában köz- 
lött felírásnak javaslatát tanácskozás alá vennék, — honfi keblüket 
is azon ellenállhatatlan öröm és köszönet szülte lelkesedés tölté el, 
mellyet a k. k. előadások a szeretett hon minden polgáraiban ger
jesztettek. Egy szép jövendőnek kezdetét látják ő cs. k. Főhge és 
a mltgos FőRk. azokban, miket Felséges urunk atyai gondoskodása 
a nemzet legkitűnőbb kivánatinak teljesítésére, előmenefének biz
tosítására és a köz boldogságának gyarapítására irányozva, jelen 
orsz.gyűlés munkálódása czéljául kitűzött.

Minél forróbb köszönetre buzditvák tehát ez által ö cs. k. 
Főhge és a mltgos FőRk. s minél élénkebben fekszik szivükön, 
hogy a k. k. előadásokban gyengéd gondossággal kijelelt tárgyak 
által gerjesztett remények, hovaelőbb sikerülvén, a szeretett hon 
azoknak üdvös gyümölcseit, a jóllétet és köz boldogságot tartósan 
élvezhesse, annál nagyobb készséggel óhajtanak ő cs. k. Főhge és a 
mltgos FőRk. azok mentül előbbi tárgyalásához foghatni és készek 
azért a t. Kk. és Rk. által javaslóit felíráshoz járulni, egyedül a 
következőkre, jelesen

Az 5k. §ra nézve, különösen a hol az 1790k. évi i3 . t. ez. 
emlittetik, igazságosnak látják a mltgos FőRk. hogy midőn törvényre 
történik hivatkozás, tartassanak meg annak szavai, és ennélfogva 
bizodalmasan fölszólítják a t. Kkat és Rket, hogy a sérelmek meg
említésénél vagy az idézett törvény szavát is megtartva, a sérel
mek eleibe az i g a z s á g o s  igét ragasztani, vagy az idézett tör— 
vényezikkre való hivatkozást a szerkezetből egészen kihagyni szí
veskedjenek. —
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Végre miután a felirási javaslatban a k. K. előadásokra való 
válasz pontonkint foglaltatik, méltányosnak látják ő cs. k. Főhge 
és a mltgos FőRk. hogy hallgatással a k. k. előadások 8k. pontja 
se mellőztessék el, hanem mint ollyan, mellvet az országos Rk. 
tanácskozás alá venni fognak, megemlittessék , — önként értetőd
vén, hogy annak érdemlegi tárgyalása a maga idejére fenmara- 
dand; ezen pontnak is tehát általános megemlítésére midőn ő cs. k. 
Fohge és a mltgos FőRk. a t. Kkat és Rket egész bizodalommal 
felszólítják, semmit nem kételkednek, hogy a t. Kk. és Rk. is ezen 
javaslott módosításokhoz való járulással valamint viszonti készsé
güket tanúsítani, úgy a közös egyesülést, melly a köz tanács
kozásoknak hasznos eredményekre való fejlesztésére a leghatha- 
tósabb tényező , előmozdítani késni nem fognak. —

A 9ik pontnál pedig az egyházi javakat használók taxállatása 
helyett óhajtanák a mlgos FőRR. azon kitételt használtatni, melly az 
előbbi felírásokban is használtatott, s igy az említett kitételt követ
kezővel „az egyházi javakat bíró személyek törvénytelen megro- 
vatásuk* **) felváltani s ezek lévén azok, a miket ő cs. kir. Főhgsége 
és mlgos FőRR. e részben megjegyezni kívántak, bizodalmasan 
kérvén, a t. KK. és RR. hogy a javaslott módosítást elfogadni s ak- 
kép a felírások felküldését elősegélleni szíveskedjenek.

Válasz üzenete
ö cs. kir. Föherczegségének az ország Nádorának a tt. KK. 
és RR.hez Zala, Gömör, Zaránd, Kraszna és Közép-szohiok 

vmegyék követeinek és a vág-vjhelyi prépost meg nem je
lenése tárgy äh an.

A|fenálló hazai törvényeknek világos s határozott rendelete 
lévén: miszerint azok ellen, kik országgyűlésre, a kiszabott határidő 
alatt meg nem jelennek, a korona ügyvédjének felperessége alatt 
törvényes kereset indítandó : 0  cs. kir. Főhgsége az ország Nádora 
a tt. KK. és RR. izenetjük következtében értesíti, hogy követeket 
nem küldött Zala, Gömör, Zaránd, Kraszna és Közép-szolnok me
gyéknek, úgy a meg nem jelent vág-ujhelyi prépostnak idéztetése 
iránt az említett izenetben felhívott törvények értelmében a szüksé
ges intézkedések megtétettek.

M u ta tv á n y o k
Dr. Lányi „Magyarföld E gyháztörténetei“ 1842-ben ju tal

mazott pályamunkájából.

II.
A tridenti zsinat végéhez közelgete : A magyar király követe 

a zsinaton Draskovich György, pécsi püspök volt, ki cseh követtár
sával Mögliczi Bruss Antal prágai érsekkel 1562ki január vége felé 
Tridentbe érkezvén, kitűnő tisztelettel fogadtatott, s febr. 24kén 
magát mint Ferdinand király követét, s felhatalmazványát bemutatta. 
Jeles és bölcs katholicus fejedelemhez illő elveket fejte ki Ferdi
nand azon utasításban, mellyet küldöttének ada, és mellynek szeme
zésében Oláh, Veranchich és Draskovich kétségbe vonhatlan részt 
vön. „Ha látják a követek , mond , hogy a tridenti atyák az ágostai 
vallástétel czikkelyeinek kárhoztatásával akarnák a zsinatot kezde
ni, az innen támadható veszélyre a zsinatot azonnal figyelmeztessék 
s intsék meg, hogy szelídség szellemében bánjanak az eltévedet- 
tekkel.------- Őseink példái tanítják , hogy a tévedők útba igazítá
sában a szende bánásmód tulcsigázott szigornál mindenkor jobb fo- 
ganatu volt.11 Annál fogva a pécsi püspök királya nevében huszon
két kéreményt nyújtott a pápai követeknek át, mellyek közöl val- 
láskönyvek gondos vizsgálata, püspökök megyébeni székelése, böjti

szigor enyhítése s főleg az — azt követelő — világiak két szín 
alatti áldozhatása és papi házasodás a nevezetesbek.

Az utóbbi két pontot a király leginkább sürgette, kehellyel a 
népet, hölgyekkel az egyháziakat remélvén a catholicismusnak visz- 
szanyerni ■ de a pontokat zsinati tanácskozás tárgyává lenni a pá
pai követek vonakodtak, mi a császár részéről panaszokat vont ma
ga után. Csak Gonzaga Hercules és Seripandi cardinálok holtával, 
Morono és Navagero jutván zsinati elnökségre, ért a dolog véget. 
Morono titkos szóváltásra ment a császárhoz Inspruckba ; s a Pápá
tól azt a dicséretet érdemié, hogy pápai kormánya alatt hasznosb 
és szerencsésb szolgálatokat nálánál az apostoli széknek senki sem 
tőn. Visszatérte után a tanácskozások gyors léptekkel haladtak vé
gok felé , a mint Roma kívánta: a két fontos tárgy eldöntése a Pá
pára hagyatott. — Nem is késék soká Ferdinand, hogy az insprucki 
titkos Ígéretek szerint remélt engedvényeket Romából megnyerje s 
a zsinat végével oda folyamodott. IV. Pius Oláh prímáshoz küldé a 
választ, mellyben azon oknál fogva, miszerint számos katholicus 
kívánva kívánja a kelyhet, sokan a hittévedőkhöz ménének át, s igy 
félni kell, hogy a megmaradottak is arra vetemedjenek, az érseket 
felhatalmazza, hogy mind ő, mind helytartói a papokat megbízhas
sák az áldozatnak két szin alatti kiszolgálására azoknak, kik kíván
ják, csak egyébiránt egyetértsenek a római egyházzal a hitágozatra 
nézve , hogy az oltári szentségben egy szín alatt is Christus valódi 
és egész teste s vére jelen van, úgy mint kettő alatt, sa  római egy
ház nem téved , midőn nem szolgáló egyháziakat és a világiakat 
egyedül kenyér szine alatt áldoztatja. Mire nézve a lelkészek és 
hitszónokok szerényen oktassák a népet.

Ezen óvások s nézeteken épült pápai levelet a király rendele
tével k iséré, melly is parancsára 1564ben Pozsony, Nagyszombat, 
Győr, Eger, Nyitra, Zágrábban, mint akkoron íörökment városok
ban és Svendi táborában stb. kihirdettetett: mire sok hittévedő az 
egyházzal kibékült. '***) — Demi haszna? katholicus buzgólkodók, 
kivált a megtértek mind a két szin alatt áldozván, szánakozással, 
sőt megvetéssel néztek másokra, mi temérdek s heves vitázatok, 
versenygések, családi szakadások nélkül soká nem maradott. Lát
ván tehát V. Pius, hogy a szentséges előde jóváhagyta kelyhe- 
zés a remélt békét meg nem hozza az egyháznak, az engedelmi 
bullát visszahúzta s a kelyhet eltiltotta . *4j

Papi házasodás ügyét illető királyi kéreményről egy bötüvel 
sem emlékszik kelyhi bullájában IV. Pius. A kéremény nem abban 
állott, hogy áltáljában a Katii, papoknak megengedtessék a házaso
dás. Ezt az ur felkenteinek a görög egyház sem engedte meg so
ha, hanem a reformatio kezdete és terjedtével számos katholicus 
pap ágostai vagy helvét vallástételt elfogadván, házasságra lépett. 
Hogy illy házas papok , ha meg akarnának térni az egyházba, a 
lelkészeibe visszaléphessenek a nélkül, hogy házi kötelékeiket fel
bontani kényszeritetnének, — ez vala a kéremény tárgya. Azon
kívül azt is kívánta Ferdinand király, hogy a magyar püspökök fel— 
hatalmaztassanak, ot t , hol elégséges számú papság nincsen, oltári 
szolgálatra és lelkészeire olly házas világiakat felkenhetni, kik 
épületes életviselet, jó hírnév, valamint elismert tudomány által arra 
alkalmatosaknak mutatkoznának.

Altaljában a tizenhatodik század folytán több kalh. fejedelem 
kívánta a papi nőtlenség törvényének eltörlését mind azért, hogy 
népeik valláslag annál könnyebben egyesüljenek, mind hogy to

*) Instructio Ferdin. ad Oratores. Kollernél Épp. Quinqu. Eccl. 6, 129— 
145 lap.

**) Pápa levele Kai. Cr. 23, 805 s köv. — Ferdinand rendelete Péterfiy 
Concilia 2, 158 s köv.

***) Ribini 1,199. — Schmidt Epp. Agr. 3, 42. — Károlyi Epp. Jaurin 58.
* Péterfly Cone. 2, 183.
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vábbi elpártolásoktól megóvják. Mennyire kész a római egyház olly 
eDgedvényekre, mellyekből a nemzetek üdvére hasznot remél, IV. 
Pius a világnak kelyhi bullájával megmutatta. „Örömriadással fo
gadtatott az a bécsi néptol s két harmada megtért“, irá Delfino b i- 
bornok a Pápának : de később kisült, hogy az engedvény okozta 
öröm csak pillanatnyi volt, mint „a beteg ártalmas italban lelt gyö
nyöre“ , mond Pallavicini; bajának gyökere ki nem irtatván, nem 
gyógyul. ügy állott a dolog a nőtlenség törvényével is. Mit a 
Pápa Ferdinandtól egyenesen megtagadni nem akart, hallgatással 
mellőzte.

Avval, min Ferdinand oily készen megnyugovék, Miksa meg 
nem elégedett, s az ügyet, mellyhez meggyőződése nagy fontosságot 
kötött, olly eldöntetlen állapotban nem hagyhatta. Mert Miksa a Pro
testantismus szapora terjedésének titkosb rugonyát legjobban találta 
el. „Szentséged, mond levelében, a kelyhi engedvénnyel a világiakat 
kielégítette: ha most a papoknak még nőket adand, minden csendre 
tér.“ — A nép Wittenbergben nem volt, Luthert nem hallotta, ira
tait kevés olvasta s a lelkészek szájától függött. Ha ezeknek vallási 
meggyőződését női kezekkel gyámolitja a Pápa, úgy látszék, a ro
mai kafh. tannak igazságát utoljára elismerik. Ezt tanúsítók a hit— 
újított magyar püspökök, prépostok, lelkészek. Katkoiicus lelkész 
házas fele mellett a katholicus dogmával megfért, például a néhány 
zágrábi, egri kanonok, meg a esik s kászonszéki lelkészek. Né
metföldön is többi közt azt tárták a helyreállítandó egyetértésnek 
egyik foganatos eszközéül, ha a hamarkodva történt papházasságo
kat a legközelebb tartandó zsinatig érvényben hagyják meg, úgy 
azonban, hogy ezentúl papnak hivatalvesztés büntetése alatt háza
sodni nem szabad; házas lelkészek helyébe nőtelenek tétesse
nek. ***) — Minthogy tehát házas papok visszavétele az egyházi 
közönségbe és házas világiak felszenteltetése számos megtérést 
látszék Ígérni — kivált mióta a hires tridenti zsinatszónok s pécsi 
püspök Sbardellati Dudich Endre a bécsi udvarnál tartózkodók — 
Miksa császár Arco Prosper grófot eziránt sürgető előterjesztések
kel V. Piushoz küldé, ki azokat a bibornokszék tanácskozására bíz
ta. Hittudósok hivattak elő, s a hosszú tanakodásnak a kéremény 
megtagadása lön eredménye; a válaszirat elkészült s a pápa Lami- 
ani püspök s Guicciardini jeles jogtudós által nyujtatá azt Bécsben 
át: az okfők hallatára Miksa császár a pápai határzaton — meg
nyugodott.

J e g y z e t .  A collegium átlátta, hogy csak ezen lépést kell 
tenni, s a tizenöt százados szokás, melly törvénnyé vált — a 
nőtlenség, végképen eltöröltetik. Az erős gyanú, miszerint 
ama kéremények hátterében illyféle szándék áll, még inkább 
növekedett, midőn a nőtlenség teljes eltörléséről itt ott szi- 
netlen beszéd vala már. Veranchich érsek a szepesi lelkészek 
előtt 1573-ban őszintén nyilatkozott, hogy ha a római széktől 
a papok házasodása megengedtetnék, ö ellene nem fogna sze
gülni. * **) ***)4) Jóllehet majd minden — a religio és egyház valódi 
javát értő magyar főpapok mostanra az ellenkezőt óhajták.

A völgynek lassan: a hegy maga is megtanít, mond a magyar. 
Mig az atyák igenis hosszan tanácskoznak, addig a protestánsok tet
tek. Erdélyben 1557ben már törv. állásuk , Magyarországon pedig 
néhány évvel később fényes elsőségök volt. Nagyon távol esnék 
az igazságtól, ki gondolná, hogy a kalholicismus ezen hi hellénül se
bes hanyatlását a benne rejtező vészelemeknek, a clcrus hanyag

*) Kaf. 24, 14.
**) Keresel. Épp. Zagr. 245. — Veranchich levele egri helytartójához 

Kát. 2 5 , 72. — Gállly főesperes tudósítása Báthory bibornokhoz 
Szeredaynál Cap. Alb. 230 s kov. lap.

***) Chytraeus llist. Aug. Conf. 250 lap.
**) Ribini 1, 240.

ságának vagy épen istentelenségének, a nép vallásbeli tudatlansá
gának egy részről, másról pedig a reformatio csodatékony hatásá
nak, vagy a népkedély, tudja az ég, milly istentiszteleti s fegyelmi 
javitás utáni egyetemes sovárogtának kell tulajdonítani. A Protes
tantismus terjedésének okai közé számítja Belnay lő r  a nemesb 
kedélyüek komoly óhajtását egyházi s erkölcsi javitás ulán; 2szor 
némelly egyháziak és szerzetesek feddelmes életmódját s többféle 
visszaéléseket; 3or azt, hogy Luther istentiszteletben latin nyelv 
helyet élőt használa. Énekeit s imádságait a közember anyanyel
vén mondható el, azon taníttatott s az oltár szolgáját is azon hallhatá 
istentisztelkedni. 4er hatalmas rugonyul szolgált a szünlelen sza
badsághirdetés. Nem is volt soha édesb szó ennél, s a nemzetek, 
mozgalomba hozatára százados, sőt örök léire teremteti intézmé
nyek egy pilíanatbani felforgalására alkalmasb eszköz. Luther val
lásit érte, de a nép másfélét vára , ollyant, miszerint adót ezentúl 
nem kell fizetnie s élhetend érzékkorlóLiánul. És népeket ugyan igy, 
fejdelmeket pedig egyházi javak törvények elszedhetése s birtoká
val tuda megigézni. Az ország nagyai, a birtokos és nemes urak 
az ujan támadó világ fényével kevésbé gondoltak, mini az egyházi 
jószágok biztos birtokával, mellyben evangéliumi és iélekismereti 
szabadság örve alatt jog színével leheltek. — A mi bennünket kö
zelebb illet, hazánkban a vallás és erkölcshanyatlás s a hitújításnak 
olly rögtön s erős lábra kapásának okát Pázmány prímás két körül
ményben helyezte. „E honban, úgymond, a miilyen nagy, (Szulej- 
man táborlatai korában} semmi tudományos intézet nem volt; nem 
volt iskola, mellyböl tudományban s erényben kellőleg edzett fér
fiak keletkezvén, lelkészeire alkalmaztathattak volna. Második nem
kedvező körülmény a püspöki megyék szeréntuli terjedelmében 
van, melly bármelly jeles főpasztornak egész gondosságával daczolt. 
Azonfelül a magyar püspökök polgárzati hivatalnokok is egyszers
mind; béke és háború idején köz tisztségeket viselnek : béke ko
rában főispánok, tanácsosok , cancellárok , országos bírák, ország
gyűlési tagok, sőt néha királyi helytartók vagy kamraigazgatók; 
háborúban vezérek s törvény szerint egyházi dandárosok.“ *)

Veranchichnak nehéz állása volt Egerben. A várnak királyi 
őrzetre bizatásában, mint előde Oláh Miklós, ugyanazon feltételek 
alatt megegyezett. A kapitányságot Magócsy Gáspár Torna, Bereg, 
Heves megyei főispán s buzgó protestáns viselte. Az ő oltalma 
alait Egerbe hitójitott prédikátor csusszant, ki a cath, dogmák ki
gúnyolásában, szokás szerint, igen ügyes vala, mi nem sokára ösz- 
veütközéseket szült. A katonai főnök nem csak lelkészeket, hitszó
nokokat rendelgete a püspöki hatalom kijátszásával, mint Veran
chich leveleiből bizonyos: hanem Egerben a cath. templomokat b© 
is csukatá vagy protestánsoknak adá át. „A lelkészek misemon
dásban és szentségszolgáltatásban akadályoztatnak, ira püspökéhez 
a káptalan, „sőt istentiszteleti cselekvényeiktől is eltiltatnak. Pa
rancsára-e vagy elnézésével a harangok öszvezúzattak, a székes 
és szent Mihály templomi oltárok lerontanak, a szent ereklyék ki- 
hányaltak, a feszület, a szent Sziiz, szent János képei szétvágat
tak, az egyázi könyvek öszveszaggatva elszóratfak, a zászlók el
vitettek , a szószék s keresztkút szétdaraboltatolt, a püspöki czimer 
a püspöki székről levakartalott, a káptalani tanácsterem bezáratott

*) Vesd öszve: Belnay Fragm. ad llist. Eccles. 2, 31 s kő'v. — Fessfer. 
8 , 2ti(i, — PéteríFy Gönc. 2 , 272. — A Protestantismus olly gyors 
terjedésének honunkban egyenes okát Horváth Mihályunk a kalmár- 
szellemben helyesen találja , mellynek sajátsága bizonyos el nem fo- 
gultság az egyházi dolgok, s részvéllcnség a mély, ábrándos erkölcsi 
erzet iránt. „Épen azon vidékeken s városokban gyökerezett is meg 
legelőbb a reformatio, mond, hol legtöbb, legszorgalmasabb keres
kedők laktanak: Szepesben s az erdélyi szászok között:" a mint ezt 
történetiratunk folytában észrevevők. Horváth Mihály „míiipar és ke
reskedés története“ a magyar academiánali történettudom. Pálya
munkák 2, 343 s köv.
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stb.“ Forgách Simon, 1569 óta egri várkapitány, hasonlag előmoz
dító a protestáns ügyet, a cath. lelkészt és segédét saját templo
mából kizáxatta stb. A püspök Miksa királynál foganatlan pa
naszt tón. — Katonaság és nemesség nagyobb része az újítások
nak 1560 óta hódolt. Az első protestánsokat Eger megyébe Hej- 
czey Mihály egri prépost hívta. A maklári, nagy s kis tályai lako
sok hirom új hitü szónokot s egy iskolamestert fogadónak: mind 
n  négyet a püspök, kinek mint főpásztornak a hitlanítmány tiszta
ságára ügyelni lisztében álla, maga elébe idézte; megtudván pe
dig, hogy némellyek Melanchtontól s nem rendes püspöktől pappá 
avatvák, ókét, ha a bevett tévedés mellett átalkodottan maradnának, 
megyéjéből! kiparancsolással fenyegette, cath. püspöknek hitújílott 
lelkészek nem kellvén. Az idézettek felelék, szándékuk a helység
ben , hová meghivattak , folyvást maradni, minthogy a sz. Lélektol 
küldettek az ige hirdesére: e vallomásra a püspük őket bezáratta s 
szabadon nem bocsátotta, mig a katonaság közbenjárására meg nem 
ígérték , hogy kivándorolnak s Egerhez húsz mérföldnyire nem 
közelednek. — Jászberényben tényesen kezdének újítani azzal, 
hogy 1560ban a kolostort ineggyújták, „nem elégelvén, mond Ve- 
ranchich (mert hatalmában már csak a panasz állott) szóval dúlni 
egyedül, tűzzel és vassal pusztítanak, épen nem átallván kijelenteni, 
hogy jobban szeretnék ha török bírná a zárdát, mint a szerzete
sek“ *). — A kevés főpap szilárdan álla gyámolúl az Ur hanyatló 
háza előtt: de a gondviselés a körülményeket máskint intézte, né
pét s pásztorát lüzpróbára Veté, hogy kiégvén a salak, megtisztul

jon s a szinaranyat Isten egyházában állandó fénye kimutassa. Azért 
a legjobb szándok, legüdvösb rendszabályok és a nagyszerű vál
lalatoknak áldása még most nem vala s az idők folyvást roszabbra 
fordulónak.

Szavazat, és választási jog.
(Folytatás.**)

A választási térvezet folytában említett eskü, mellyet a sza
vazatra ügyelő 3 , vagy mikép a megye járásainak száma megkí
vánná — több választmányi tagoknak le kellene tenni —  a követ
kező : „Én N. N. esküszöm az egy élő Istenre, ki atya fiú és szent 
lélek, teljes szent háromság, boldogságos szűz Máriára, és Isten
nek .minden szentéire, hogy a szavazatszedés tárgyábani kikülde
tést, minden részrehajlás nélkül híven és lélekismeretesen teljesí
tem ; a szavazókat sem szóval sem akármiféle intő jelekkel, vagy 
épen tettel egyik vagy másik választandónak részére nem buzdí
tom, és nem kinszeritem, vagy fenyegetőzéssel a lélekismeretes 
szavazástól el nem ijesztem, a szavazás titkait soha ki nem mon
dom, sőt a véletlen fölfedezettet is senkinek ki nem jelentem, ha
nem magamat a kiküldetési munkálat egész ideje alatt szorosan a 
szavazatszedésről szóló tisztválasztási szabályokhoz tartom, s a 
részrehajlallan titkos szavazást egész tökéletességében előmozdítani 
igyekszem. Isten engem úgy segéljen“ stb.

Ki ezen esküpéldányt figyelemmel átolvasva, tartalmárul ko
molyan gondolkodik; a ki tudja, milly óvatosnak kell lenni bírónak 
is az esküodaitélésben; a ki megemlékezik arrul, mikép gyakori 
használat még a legfönségesb intézményekről is le tudja törülni a

*) hat. 2 3 ,  313. 3 1 6 , 354. 376 s köv. 493; ugyanott Veranchich 
levelei 363. 366. 845. — Kát. 24, 42. — Kát. 25, 67. Schmidt 
Epp. Agr. 3, 43. 121.

**) Lásd a Századunk 4 8 ,4 9 .  sz.

szentségnek magasztos eszméjét, s mindennapivá és fonlosságnél- 
külivé tudja tenni a legnagyohb hatású szertartásokat s ünnepie
ket, az már csak e szempontból sem fog egykönnyen megbarátkdz- 
hatni az eskületétellel, kivált olly eljárásra nézve , mellynek egész 
hatása csupán három esztendőre — t. i. az uj tisztválasztásig — 
terjed, s mellyre nézve mégis örökös titoktartást kell fogadni, mit 
az élet viszonyainál fogva legjobb akarat mellett sem fog talán égy 
is megtarthatni, s e szerint politice kinszerittetik esküszegésre. De 
nem kell az eskületétekre nézve még azon körülményt is feledni, tni 
szerint a vallásosság hanyatlott állapotánál fogva az eskütől min
denki ellenében teljes biztosságot nem is várhatni. E részben mél
tán elmondhatni: ne mystificáljuk magunkat, hanem ismerjük és 
valljuk meg, hogy az esküt illetőleg is alkalmazható az, mit a kifi- 
zásokrul megírva találunk: mentietur qui ferre poterit, et rnentie- 
tur qui ferre non poterit; azaz kimondandja a titkot előbb vagy 
utóbb, ki az esküt megtartani akarja, s kimondja az is , ki azt meg
tartani nem akarja.

Mielőtt azonban a titkos szavazási tervezetről s vele kapcso
latosan e titoktartási esküről is határozottabban nyilatkoznám, szük
ség mindenekelőtt magát a választás eszméjét tisztába hozni; mert 
bármii)yr mindennapinak s ismeretesnek látszassák is az: ki fog 
tűnni, hogy a legegyoldalubb szeínpontbul szokták azt fölfogni még 
azok is, kik nemzetvezérségi szerepet igényelnek magoknak.

A szavazás — határozott kijelentése akaratunknak v. vélemé
nyünknek , ot t , hol a tárgyak vagy eszmék legalább is két külön 
miségben tűnnek föl, úgy , hogy az elmének akár az okosság, akár 
Ízlés vagy ösztön működésénél fogva szükségkép választást kell tenni 
egyik és másik között. A szavazás tehát, röviden szólva, választási 
nyilatkozat; történjék ez szó, irás, v. bárminemű jel állal. — Ha 
ezen definitio áll, —  pedig kétlem, hogy a titkos szavazásitok 
akármelly bajnoka is helytelennek bizonyíthatná, — úgy a vá
lasztás és nyilatkozás eszméjéből egyiránt következik, mikép a sza
vazásnak minél bizonyosabbnak, s bárki által is egyedenkint is- 
merhetőnek kell lennie, máskép olly képtelenséget kellene állíta
nunk, hogy akkor,  midőn két különböző tárgy vagy eszme iránt 
valakinek véleményét meg akarjuk tudni : annak közlését sem volna 
szabad nyíltan megtudni tőle, hanem oda is valamelly titkos műkö
désű záros és csöngetyüs gépre volna szükség, hogy egy véleményt 
élőnkbe lökjön, mellyet ne tudjuuk Péteré-e vagy Pálé? —  Csu- 
dálom, hogy a titkos szavazás baráti még titkos felkiáltást is nem 
sürgetnek. Mert hisz a felkiáltás is szavazás, pedig a szavazásnak 
titkosnak kell lenni, szerintök, hogy szabad választásra vezethes
sen; miből ismét az következnék, hogy a feikiáltással vagy kéz
emeléssel — a mi nem titkos , hanem nyilvános tett —  végbement 
választás nem szabadválasztás, a mi ismét képtelenség. A dolog 
legfurcsább s legveszedelmesebb oldala mindenesetre az, hogy em
berek, kik polgártársaikat olly igen szeretik magokkal egyenlő fokra 
állitgatni, azokat a választás ügyében polgármélíóságuk érzetétől egé
szen megfosztva akarják tartani, rabszolgái félénkséget tulajdonít
ván nekik, melly gátolni fogja őket abban, hogy meggyőződésü
ket s óhajtásukat, mit magok körében , sőt gyűlésen s felkiáltásbeli 
választásnál is tartózkodatlanul nyilvánítottak volna, akkor, midőn 
egyedi, személyes kijelentésre s a meggyőződésnek vagy akaratnak 
bizonyos tény által külön nyilvánítására kerül a sor, — kimondani 
ne merjék. — Igen, ha őket örökké járszalagon akarjuk vezetni s 
élő gépek gyanánt használni; ha el akarjuk bennök fojtani a nyil
vánosság szeretetét és gyakorlatát, s az őszinte szólás és cselekvés 
legbiztosb ösztönéi az önbizalmat és önérzetet, melly tényezője 
minden alkotmányosságnak, akkor, igen, akkor alkalmazzuk a titok
rendszert , a hol csak lehet.

(Vége következik.)

Pozs onyban .
Alapité és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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SZÁZADUNK.
5 3 . szám. Hatodik  esz tendei  folyamat  1843. «Julius ©.

Adalék az ősiség értelmezéséhez. *)
Ki szándékosan be nem akarja hunyni szemeit azok ellenében, 

mik körülötte naponkint történnek, alig találta egészen újnak a 
Századunk 46ik számú rokonczikkében foglalt azon állítást, hogy „a 
létező törvények nem elégségesek az osiséget bármilly értelemben 
is föntartani, s hogy ennélfogva ha az ősiség „igazság“ akar lenni, 
— a régi törvények mellett nem maradhatunk , hanem némelly uj 
törvényekre, különösen pedig az 1723 : 7 t. czikkben már megígért, 
az országban mindazáltal még most is hiányzó lényeges intézmé
nyekre van szükségünk , t. i. jól rendezett birtokláblákra.“

Ha most már a mindenesetre közelébb fölállítandó birtoktáb
lákra nézve az ősiség természetét magokon viselő nemesi birtokok 
tulajdonosainak szabadon hagyatnék, azoknak ősi természetét való
sággal s olly módon föntartani, hogy — a mint már az ősiség ér
telme megállapittatnék — e birtoktulajdonokat vagy egyáltalán ne 
lehessen megterhelni, vagy pedig csak az ősiség-gondnok előle— 
ges tudomása és fölhatalmazása szerint; igy mind azon nemes föld- 
tulajdonosok , kiknek az ősiség szivükön fekszik, az Ősiségnek 
quasi-fideicommissum-szerű természetéből folyó, s e lapok 46-ik 
számában érintett uj törvényes intézkedések, a birtoktáblákba 
történendő szükségképi beiktatások, s megterhelés és eladás elleni 
megelőző óvatosság által, nemcsak megcsorbítását vagy gyengíté
sét nem fogják szemlélhetni az ő tulajdonuknak, sőt méltó hálára 
lesznek kötelezve azon elővigyázó törvényhozás iránt, melly az ő 
ősi javaiknak, a magok által óhajtott védelmet a 46ik számban ki
mutatott egyedüli utón és módon megadni s hathatósan biztositni 
nem vonakodik. Mielőtt azonban más oldalrul az ősiségnek igaz
sággá emelése által, illynemu javak sajátképen a hitrebizottság bi
zonyos nemévé alakíttatnának át, következőleg annak mostani tulaj
donosainak egészen uj, vagy legalább szükebb korlátok szabat- 
nának: szintolly következetesnek sőt igazságosnak fogja találni 
bárki, hogy a törvényhozás, melly az ősiségnek hathatós védlete 
által az egyik rész kívánaténak olly készséggel eleget tön, — a 
többi nemes földbirtokosokra nézve, kik az uj hitrebizottságszerő 
korlátokat nagyon szűknek találják, erőszakot ne kövessen el, sőt 
inkább a már úgyis biztosítatlan ősiségi kötelékeket határozottan 
fölbontsa, mintsem tovább is egykedvüleg nézze a mohosult törvé
nyek ócsárlatát és lealacsonyitását, mikép a már teljesen megtágult 
kötelékeket mindenki tartózkodatlanul lehányja, sőt azok úgyszólván 
darabonkint magoktul is lehullanak.

A törvényhozás, melly e szerint az ősiséget sem az egyiktül 
erőszakosan el nem venné, sem a másikra — bár lényegesen meg
változott természetében — rá nem erőszakolná: illy módon az 
igazságos, mindkét részt kielégitő középletet fogná tartani. Az ősi
ség életkérdése fölötti minden harcznak eleje volna tehát véve; s 
a 46ik számban már megemlített biztosítéki szabályokra nézve 
azok iránt, kik javaikban az ősiséget föntartani óhajtanák, — csu-* 
pán arra az egy kérdésre szorítkoznék még a törvényhozás fölada

*) E czikk mintegy folytatása a Századunk 46ik számában megjelentnek, 
s vonatkozatosságban áll az e lapok f. é. 14ik , 1839. é. 7ik, 36 , 37 
és 1841 éri több számaiban megjelent czikkekkel, azon kérdésre 
nézve: valljon nem volna-e elmellőzhető az ősiség életkérdése fö
lötti harcz ?

t a : valljon kell-e, s minő szabályokat kell fölállítani azok részére, 
kik az eddig lazán fönállott ősiségi elvnél fogva, bármi módon ke
letkezett igényekkel, vagy igazságos rcménylettel bírnak és bír
hatnak.

Ha az e tárgyban nyilatkozott eddigi magánszózatok között 
sem találkozók egy i s , melly az ősiség eltörlesztését visszaható 
erővel sürgette volna: annyival kevesbbé várhatni ezt a törvény
hozó test igazságátul, melly az ősiségbül eddig származott jogokat, 
igényeket, sőt még jövendői reményieteket is sértetlenül épségben 
föntartani, minden módon ne igyekeznék.

Az ide czélzó részletes szabályok elválaszthatlan kapcsolat
ban állanak a létrehozandó birtoktáblákkal, s a mint egy részrül e 
kapcsolat által minden eddig kifejlett ősiségbeli igény vagy jö
vendőbe kiható reménylet, eddig nem létezett, nem is ismert biz
tosítékot nyerne, úgy más részrül a nemes földbirtokosokra nézve 
is ollyanok leendenek e szabályok, hogy az azok jogszerű volta 
iránti bí zó da l om,  — mellynek mind a tulajdonos, mind az álta
lános forgalom (Verkehr) nagy kára nélkül sokáig függőben s ké- 
tességben maradni nem szabad, — minél rövidebb idő alatt szilár— 
dittassék s mindenkorra megerősítve legyen.

Illy mindkét részrüli érdekek igazságos tekintetbe vételének 
általánosan talán a következő intézkedések felelnének meg:

1 ) , Mind azon öröklési, osztálybeli, visszakövetelési igények
nek, s általában bármi nevű jogoknak, mellyek az eddig fönállott 
ősiségi elv szerint nemesi ingatlan javak iránt foganatosíttatni szán
dékoltalak , bizonyos megállapítandó időhatárig — birtoktáblai 
bejegyzés végett illően föl kell jelentetniük.

2) Azon megterhelések, elidegenítések, vagy bármelly változ
tatások, mellyek ezen időhatár elmúltával a birtoktábla előtt kellő 
módon történtek, minden más — utóbb jelentendő — igényeket 
szükségképen megelőznek , s azokra nézve törvényszerüleg sérel
mesek (praejudiciosusok) lennének.

3) Az igények természetének különfélesége szerint hoszabb 
vagy rövidebb uj időhatár után, mulhatlanul bekövetkezendő meg
semmisülés föltétele alatt kötelességökben álljon az illetőknek, az e 
végre megbízott törvényszék vagy bíróság előtt keresetet inditani, 
s ezt oklevélszerüleg alapositni.

4 ) A bíróságok előtt .keresetbe vett igényeket a kérdéses 
javakra nézve az lső  számban megirt módon s 2ikban nevezett 
sérelein-bekövetkezhetés súlya alatt, birtoktáblailag be kell jegyez
tetni.

5 ) Szabad legyen az illető jószágbirtokosoknak is mindazok 
ellen, kik az 6 javaikra igénnyel állanak elő, panaszos- vagy vádló
képen lépni föl, s illy fölszólító panasz által a követelt jognak bebi
zonyítására örökös elhallgattatás büntetése alatt is szorítani az 
igénylő felet.

6 ) Az ősiség elvébül támadandott mindennemű pereknek mi
nél gyorsabb lefolyása végett szükséges lenne a) az eljárásbeli 
szükségtelen hosszadalmaknak lehető legnagyobb mellőzése; b ) a 
felek saját érdekében állandó gyorsításnak különös módok általi 
eszközlése; c) ezen pereknek a törvénykezési szünetek alól kivé
tele; és a körülmények szerint d) az e perek elítélésével foglalko- 
dandó bíróságoknak, vagy ezek tagjainak szaporítása.
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E nemű, itt csak érintőleg s általánosan fölmutatott, a körül
mények szerint még részletesebben kifejthető szabályok szerint, a 
nemesi földbirtok, az országos »hitelnek kárával rajta fekvő nagy 
halmazatu perektül rövid idő alatt s mindenkorra annyival bizonyo
sabban megszabadulna, mennyivel bizonyosabbnak látszik az, hogy 
a nemes birtokosok legnagyobb része serényen használni fogná 
az ősiség engedélyezett megszüntetését; azokra nézve pedig, kik 
az ősiség elvét az uj biztosilék mellett föntartani kivánnák, illyen 
perek a Sz. 46ik számában érintett előovatosságbeli átalakításuknál 
fogva mindig csekélyebb számmal és kevésbé bonyolódoltak len
nének , s mint a birtoktáblai hatóság körébe utasítottak, a másne
mű perekkel foglalatoskodó bíráknak terhére nem szolgálnának.

W . . . Z .

K ö z l e k e d é s .
Értekezésemet az utakról, vizekről, és kereskedésről még 

a kegyelmes királyi előádások megjelenése előtt Írtam; most midőn 
örömmel tapasztalom, hogy azok közt az utak szinte érintetnek, 
kötelesnek érzem magamat némelly dolgokat, mellyek iratomban 
foglaltatnak, bővebben fejtegetni.

Azt állitám t. i. említett iratomban, hogy az 1840. 38. t. cz.- 
ben foglalt Dunát a Tiszával egyesitő csatornának létre hozatala 
által 5 vizi ut nyílik országunkban.

Sokaknak, kik ezen tárgyak körül nem gondolkodtak, vagy 
talán némelly adatokat és tudatokat magoknak nem szerezhettek, 
ezen állításom bizonyosan homályosnak fog tetszeni. Igyekszem hát 
gondolatimat fejtegetni, s állításaimat bebizonyítani.

Előrebosátom azt, hogy a vizi utak a világ kezdete óta 
máig s ezentúl is örökre a kereskedésre és közlekedésre néz
ve legfontosabbak voltak, maradnak is örökre ezek azon utak, 
mellyek élénk kereskedést szültek, nagy kereskedő várasokat épí
tettek, és alapul szolgáltak hatalmas kereskedő nemzetek felvirág
zásának.

Leghathatósabb eszközei pedig ezen vizi utak a kereske
désnek

1 ör azért: mert a természetes vizi utak elkészítése és fentartása 
semmibe sem kerül, s ennélfogva a rajtok való szállítás legolcsóbb, 
mit a száraz utakról mondani nem lehet, azért mert utakat előbb 
drága pénzen csinálnunk kell, és fentarlásuk mindig költséges.

2or azért: mert a vizen való szállítás mindig legolcsóbb; 
ugyanis a vizen vagy a szél viszi a hajót, vagy a viz folyása árra 
tartván, merre menni akarunk, a szállító erő semmibe sem kerül; 
ha pedig csendes vízben akarunk hajózni, akkor egy ló 6 0 0 mázsa 
terhet képes huzni, melly huzó tehetséget, ha a viz nevekedő se
bessége arányában nevelni is vagyunk kénytelenek, mégis mindig 
olly hasznos és kedvező marad, hogy azt a szárazon még a drága 
vasutakkal sem haladhatjuk meg; ugyan is ritka nagy sebességű 
folyónak kellene lenni, hol egy ló 180 mázsát húzhatna csak fel 
felé, hol ellenben a legjobb utón egy ló 20 mázsánál többet nem 
képes huzni, vasutakon pedig a maximum, mit egy ló húzhat, 150 
mázsa.

Ezek után gondolom nem feg senki kételkedni a folyó vizi 
utak hasznán, és jótékonyságán.

1) Lássuk már most, mellyek volnának az 1840. 38. t. ez. 
által pártolt csatorna által megnyitandó vizi utak?

2) Használhatók-e azok, és mikép?
3) S miért nem használtattak eddig? *)

Egyik fő vizi ut volna a Maroson Erdélyből Szeged felé, egye
nesen a csatornán Pestnek s Bécsnek , és onnét vissza.

Erdélynek igen kevés activus kereskedése van, azonban ezen 
ország sokkal bővelkedik, mivel hasznos kereskedést gyakorolhatna, 
ha a fuvar drága nem volna, és a távolság nem nagy. Látjuk, hogy 
szállítja portékáit Pest és Bécs felé a brassói oláh szekere
ken; 10— 14 ló van egy kurta szekérbe befogva, mellynek fogla
latja és teherviselő képessége 50— 60 mázsa legfelebb. Ezen 
szekerek igen kevés és csak drágább anyagokat hozhatnak Pestre 
és Bécsbe; úgy látszik ezt is csak azért viszik, hogy a drága lu
xusportékákat vihessék vissza Erdélybe, különben talán nem is 
járnának.

A Maros a legnagyobb folyóink közül való és igen bő vizű, 
hogy ezen egészen be Erdélybe, s talán Iíároly-Fehervárig sőt 
belebb is hajókkal el lehetne ju tn i, és igy egyenesen Bécsből és 
Pestről mind befelé Erdélybe, mind pedig onnan kifelé kereske
dést lehetne folytatni, bizonyos; melly olcsó lehetne ezen vizi és 
igen egyenes utón a fuvar a mai felebb említett fuvarhoz képest, 
onnan látható, mert ezen utón akár bemenőleg Erdélybe, akár 
onnan jövőleg fele az útnak mindig minden huzó erő nélkül tör
ténnék, mert a ki Erdélyből jönne, Szegedig vizmenten lefelé a 
Maroson, ki pedig Bécsből jönne víz menten a Dunán és dunai 
csatornán, szinte Szegedig jönne alá. — Azt gondolom, hogy ezen 
ut válhatnék Erdélynek fő kereskedő eszközévé, ezen bizonyára 
sokat és igen sebesen is lehetne szállítani, s ezen gőzösök is fog
nának járhatni.

Hogy miért használtatik a Maroson a hajókázás kisebb mér
tékben, mint lehetne, természetes.

A fával való kereskedés nem igen hasznos azért, mert ezzel 
csak a Szeged körüli vidéket láthatja el, hová némellykor még a 
felső Tiszáról is fa hozalik.

A portékák és egyéb anyagok Pest felé, és onnan való elho- 
zatala azért nem indulhat meg, mert azoknak Szeged és Pest közt 
szekereken kellene vitetni, és igy a fel és lerakodás költséges, és 
az egész vitel sok időt is kívánna; mi pllenben, ha a duna-tiszai 
csatorna elkészülne, ugyanegy hajón történhetvén meg az egész út, 
igen nagyon ócsóvá válnék. — Ezen vizi utat Erdélynek ki nem 
pótolhatná véleményem szerint semmiféle más akár vas, akár ko 
út, mert a vizen való szállítás mindig legolcsóbb s legsikeresebb 
marad. Akármi úton vigyen valaki 100— 120 mérföldre szára
zon valamit, mindig sokkal drágább lesz a fuvar, mint a vizen, 
kereskedés pedig drága fuvar mellett nem létezhetik.

2ik fő vizi út volna a Körösön, s ugyan a fehér Körösön 
Gyuláig, azontúl a Sebes Körösön pedig Váradig.

Ezen folyók szintúgy bő vizüek, s ollyanok, mellyeknél sokkal 
kisebb folyókon folytattalik igen élénk hajókázás más országokban; 
a Moldova Yize Budvaisztól Prágáig nem nagyobb a Körösöknél, s 
mégis sok só és kőszén vitetik esztendőt át rajta olly hajókon, 
mellyek 18. hüvelynél mélyebbre nem sűlyednek, és 400. mázsát 
visznek; — a Rhóna vizen olly csekély sülyedésü gőzösök járnak, 
mellyek most is majd minden időben a Tiszáról feljöhetnének 
Váradra.

Ezen folyók körül már igen sok szabályozó munkálatok vi
tettek végbe ollyanok, mellyek a hajókázást is igen elő fogják se
gíteni és könnyilni.

A 3k legfőbb, leghoszabb vizi út volna a Tisza, melly már 
most is egész Szigethig Marmarosban hajókázható ; a mint azt Do
monkos úr, ki több esztendőkig sót és életet szállított a k. kamara 
számára Tisza-Ujlakig nagy hajókon, onnan pedig Szígethre kiseb
beken, bebizonyította.*) Lásd Századunk 50 sz.
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Ha ezen folyót a mappán Szegedtől vagy Csongrádtól felfelé 
szemmel vizsgáljuk, látjuk, melly roppant sok helységeket érint te
mérdek kanyarulataival, s hogy ő Magyarország csaknem legter
mékenyebb s mindenféle természetadományokkal ellátott vidékeit 
folyja keresztül. Ezen sok kanyarulatai, habár a távolabb vidékek
ről hosszabbá teszik is az utat, más részről olly hasznosak a keres
kedésre nézve, hogy nem lehet elitélni nem jobb-e a kereskedésre, 
hogy illy sokat tekereg ezen folyó, mint ha egyenes volna? először 
azért, mert igen sok helységeket érintvén, a fuvarozás üdvösségét 
sokakkal osztja; másodszor azért, mert épen ezen görbületek okoz
zák a víznek nagyobb mélységét, 3or pedig, mert ezen kanyarula
tok enyhítvén a viz sebességét, a vizen felfelé való hajókázást igen 
nagyon könnyítik.

De tekintsük ezen vizi út sok elágazását. A Sajó Gömörből 
Miskolcznak jön, a bő vizű Hernád a Szepességről, Kassáról, a 
Bodrog Ujhely felől és Ungvárrul.

Az Ung vagy a Latorcz , az utóbbi pedig még Munkátsról is, 
hajókázható volna már most is, nem lévén ezen folyókon, a Her- 
nádot kivéve, semmi malmok és gátok, mellyek a hajókázást aka
dályozhatnák; a kisebb folyók pedig ezen vidékeken, mint a La- 
borcz Homonnáig,a Toplya s Ondava Varanóig olly bő vizüek, 
hogy rólok mondhatom , mikép ezek is könnyen hajókázhaíókká 
lehetnének. —  A Szamos pedig már most is hajókázható egész 
Erdély széléig.

De azt kérdezné valaki, ha tehát ezen folyók jobbadán most 
is hajókázhatók, miért nem létezik rajtok úgy szólván semmi vagy 
igen csekély hajókázás? Felelet- egyedül azért, mert ezen folyók 
menetele nem egyez, vagy is nem felel meg egészen kereskedési 
fő irányunknak Pest és Bécs felé; viszünk igen is a mit csak lehet, 
sót Szolnokra, Szegedre, fát Szolnokra, gyümölcsöt és újabb időben 
még dohányt is —  de Szolnok, Csongrád és Szeged annyira van
nak eltöltve mindezekkel, hogy itt jó vásár több és bővebb anya
gokra nem lehet, s a kereskedésnek csak senyvedői kell. — A 
fát Szolnoknál alább vinni nem hasznos, mert alább már a Maroson 
hozott fával kell concurrálni, a fogyasztás pedig nem eléggé nagy 
— ennek ellenben igen jó vásárja volna, ha a csatornán Pestre 
mehetne, ha, mit a Tiszán visz le valaki, minek Pestre kell menni, 
úgy annak Szolnoktól Pestig drágán szekeren kell fuvaroztatni, s 
ezen fuvar által elveszti a kereskedő azt, mit a vizen nyert volna.

Ezen megbecsülhetlen vizi utak tehát mind csak akkor válnának 
haszonvehetökké, ha a Duna a Tiszával Csongrádnál vagy Szeged
nél összeköttetnék, mert akkor hajózhatnánk kereskedési főirányunk 
Pest és Bécs felé, jóllehet a felső tiszai vidékekre nézve Csongrád 
felé menve kerülés volna; de ez nem tenne semmit, mert a Tiszán 
lefelé 1 vagy 1 '/2 napi ut nem drágítja nagyon a fuvart, és ezen 
csatorna mégis 60 mérfölddel rövidíti utunkat Pestre, mert 60 
mérföldet át kellene eveznünk, ha a bácsi csatornán és onnan fel
felé a Dunán akarnánk Pestre menni, melly igen hosszú ut eddig is 
lehetetlenné tette a felső Tiszáról Pestre való hajózást.

De ezen Csongrád felé való kerület csak azért sem volna ká
ros a tiszaiakra nézve, mert a tervezett csatornán a hajózás egye
nesen és nem igen sebes vizen sokkal hasznosabb és olcsóbb lenne 
a Dunán felfelé való hajózásnál, s igy a mit kerülni kellene, kipó
toltatnék jövet és menet a huzó erő kímélése által. Méltán mond
hatjuk, hogy az 1840: 38. tczikkben pártolt csatorna mintegy kapuja 
volna azon sok vizi utaknak, mellyeket előbb leírtam, s nem lehet 
egy cseppet is azon kételkedni, hogy ezen csatorna létrehozatalával 
azonnal minden nagyobb s nehezebb anyagokkal való kereskedésünk 
vizen fogna folyláttatni. Mennyire emelné ez a kereskedést? meny
nyire élesztené a producliot az ország majd hason felében, melly-

ben eddig az ország többi részeihez képest igen kevés ipar volfj 
azt csak gyanítani, de előre megmondani nem lehet, bizonyos az, 
hogy minket a természet ez előbb érintett nagy térő vidékeken olly 
sok folyókkal áldott meg, hogy azokat használva kevés költség
gel annyi helységeket hozhatunk érintkezésbe az ország nagyobb 
raktáraival, a mennyit Anglia, Francziaország és Hollandia csak. 
sok milliókba kerülő csatornákkal eszközölhettek; nekünk csak 15 
mérföldet kell ásni a Dunából a Tiszába, és egy tért, melly 500 Q  
mérföldnél nagyobb, hozunk Pesttel érintkezésbe, — hány milliót 
költöttek más országok illy következés megszerzésére ? Ezen ter
mészet ajándékát vétek volt eddig is nem használni, most azt elha
nyagolni, midőn népségünk és szükségünk napról napra növekedve, 
a közlekedést okvetetlen szükségessé teszik, hazaáruláshoz ha
sonló bűn volna.

S gondoljuk meg mi jászok , kunok , hevesiek, borsodiak, gö- 
möriek, abaujiak, szepesiek, zempléniek, sárosiak, ungiak, beregiek, 
szabolcsiak, marmarosiak, ugocsaiak, szatmáriak, bihariak, haj
dúk, békésiek, Csanádiak, aradiak, csongrádiak, s gondolják meg 
erdélyi rokonaink, lehet-e ? lesz-e valaha jobb és hasznosabb köz
lekedési eszközünk Pesttel és Béccsel? Várhatunk-e vasutakat, 
mellyek olly drágák, nagy és terhes olcsó anyagok szállítására nem 
alkalmatosak? Várhatjuk-e, hogy azon nagy téreken hová 15 — 
20 mérföldekről kellene a követ ut-csinálás végett szállítani, egy
hamar jó országutak fognak építtethetni ? és ezen drágán épült uta
kon, hol bizonyosan fentartásukra vámot is fog kelleni fizetnünk, 
fogunk-e élettel, repczével, fával, kőszénnel stb. kereskedhetni az 
ut távolsága miatt? hol ellenben egy 15 mérföld hosszú csatorna 
sok millióba kerülő utak hasznát fogná rövid időn kipótolhatni 
és felül is haladni.

Erősen hiszem, nincs egyéb, nincs nagyobb érdek jövendő lé
tünk és iparunk körül, mint ezen csatorna; ez, csupán ez segíthet 
rajtunk, semmi egyéb, hiába iparkodunk, ha ez nem létesül, mos
tani békességes és bő termő esztendőkben vissza kell lépnünk még 
gazdaságunkra nézve is oda, hol atyáink voltak, egyedül a marha
tartásra, s Moldvával, Bessarabiával küzdeni a majd ki nem állható 
concurrentiával, t. i. ökreinket olly olcsón eladni, hogy az Podoliá- 
ba vagy Bessarabiába egy pengő aranyon vett hízott ökörrel con- 
currálhasson, kívánatos lesz-e egy illy tetemes visszalépés? bár
ki ítéletére bízom. Nem kerülhet-e, ha a szántással, vetéssel felha
gyunk, mihez közel állunk, illy eset elő, mint a következendő való
ságos történet: 1780. körül nagy szükség támadván az országban, 
egy gazdag molnár, kinek több gyermeke volt, kiveszi ládájából tal
lérokkal töltött zacskóját, s megindul életet vásárolni, hogy éhség
gel küzdő gyermekeit táplálhassa, két hoszu hetek múlva elaléltan, 
elgyengülve nyit be lakó szobájába, és a teli zacskót asztalára 
löki mondván: édes gyermekeim feljártam sok vidéket, de sehol 
életet nem találtam , már most egyétek meg a pénzemet, itt van, én 
rajtatok nem segíthetek.

És ugyan Yakmerő-e állításom, mikor azt merem említeni, 
hogy a szántás-vetésen való felhagyástól távot nem vagyunk, ítélje 
meg kiki, aki nem tapasztalta úgy mint tudom sokan olvasóim közül 
tapasztalták — érdemes-e gabonát termeszteni; mikor annak köb
lét 2 fr. váltó, vagy búzát, mikor 4— 5 vfton lehet csak eladnunk? 
pedig az életnek ára most is sok helyen és 1817. óta már több Íz
ben ez volt. Repozét a Pesttől távolabb helyeken haszonnal vetni 
nem lehet, mert ha egy mázsa szállításától 4 5 frtot kell fizetnünk
Pestig, a Dunán olcsóbban felhozott repczével nem árversenyezhet.
S mit vesztünk a hamuzsiron és egyéb anyagokon, mikor sokszor 
annyi fuvarbért fizetünk Pestig, miért Bécsből Lipcsébe lehetne fu
varoztatni. Csak tavai is egy debreczeni Yásár alkalmával 7 —  sőt
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10 vfrtot is kellett fizetni egy mázsa portékának Pestről Debre- 
czenbe való szállításáért, holott ha vizen Pestről Újvárosig, v.ta
lán épen Debreczenig vihelnők — a mi eszközölhető 'olna, talán 
egy vforintba sem kerülne a fuvar. — Ezen és más több nézeteket 
fejtegesse kiki maga körülménye s lakhelyére nézve, bizonyára re- 
inilő sok, a mit vesztünk, nem használva vízi utainkat, es való
ban igen sok volna, a mit a duna-tiszai csatorna létrehozatala által 
nyerhetünk.

Ne búsuljunk és ne aggódjunk rajta, hogy folyóink még sza
bályozva és regulázva nincsenek; járhatók azok most is az eszten
dő legnagyobb részében, el vannak a malmok hányva már majd 
miaden nagyobb folyókon, de természetes, hogy most még nem 
járunk, mikor el van zárva utunk és nincs miért hajókázni. Okta
lanság volna Szabolcsból életet levinni a Kunságra, hol még némellv- 
kor talán olcsóbb is mint Szabolcsban. — Ne búsuljunk azon, hogy 
bajóink még nincsenek, egy esztendő is sokat fogna teremteni, ha 
hasznát vehetnék; van fánk, van mesteremberünk, s csak mutat
kozzék legkisebb haszon is , annyi már az iparkodó em ber, hogy 
csak kevés idő alatt is olly mozgalmat szereznének a hajókázásban, 
min csudálkozni lehetne.

Megújítom tehát azon erős meggyőződésem kijelentését, hogy 
majd fél Magyarországra nézve a közlekedés vagy is utak tekinte
tében hasznosabb, jobb és okvetetlen szükségesebb nem történhet
nék, mint aduna-tiszai csatorna létrehozatala, s hogy ennek hasznát 
semmiféle, akár kővel épült jó országutak, akár vasutak, habár 
100 millióba kerülnének is, ki nem pótolhatják. A 100 millió, 
hogy nem sok, kiki hinni fogja, ki tudja, hogy még a monarchiá
ban nagyobb vasüt nem épült, mellynek egy mérföld hossza
400,000 pfrtnál többe nem került, ezen vasutak Magyarországon 
még drágábban épülnének; s ha meggondoljuk, hogy annyifelé kő- 
utat kellene csinálni, a mennyifelé az említett vizi utakon eljutha
tunk , arról fog meggyőződni, hogy inkább kevesebbet mondot
tam mint sokat. Sz. M.

több vmegyék táblabirája.

Szavazat, és választási jog.
(Jégé.)

Kétségtelen dolog, hogy ha ugyan azon czél elérése végett 
egyszerű eszközök s intézkedések elegendők, nemcsak a politicá- 
val, hanem a józan ésszel is ellenkezik bonyolult s elágozott intéz
kedésekhez nyúlni, annyival inkább, mert a szövevényes dolgok 
fölfogására nem minden ember eléggé alkalmas; ellenben tagadhat- 
lan, hogy minden gyanú, minden bizodalmatlanság a nemismerés- 
b ü l, az át- nem látásbul származik. — Kérdem most m ár: hánya
dik köznemes fogja föl mindazon intézkedések módját és czélját, 
mellyet a szaYazatszedési terv foglal magában? s nem természetes- 
e , hogy neki bizodalma sem választótársaihoz, sem az illy rejté
lyes utón módon választott tisztviselöhez teljes, tökéletes bizodalma 
nem lehet. — Csak szűnnének meg valahára megyénk intézkedő 
emberei minden cselekedeteiknél csupán saját szempontjukbul és 
helyzetökből indulva tenni meg bármi nemű rendeléseiket! Gondol
ják meg, hogy a nagy többség első és fő figyelmet érdemel, s an
nak fölfogási tehetségéhez és belső megnyugtatásához képest kell 
vezetni a közügyek folyamát, ha azt akarják, hogy békeszerető s 
mind a megye tisztviselői, mind határzatai iránt bizalommal és tisz
telettel viseltessék. — Hány jólelkü parragi nemes ember van, 
ki a szavazat titkosságának szükségérül egyrálta!án meg nem tud 
győződni, s megfoghatlannak találja, mikép van az, hogy ő, ki a te
remben vagy udvaron az egész megye színe előtt nyugodt lélek
kel kikiáltotta nevét az ő kedveltjének, ugyanezt nem teheti fejen- 
kinti szavazat alkalmával csupán egy választmány előtt; de meg- 
foghatlan előtte az i s , mikép van az, hogy az atillások, kik őket jó 
eleve egyikre vagy másikra szavazás végett fölbiztatják, sőt talán

föl is borozzák, akkor, midőn kenyérszegésre kerül a dolog, midőn 
minden jólelkü ember előtt kedves nyilvánossággal személyes föl
lépésre van szükség, hogy akkor, mondom, az atillások nem csak 
magok nem merik nyíltan kimondani választási akaratukat, hanem 
még azok ellenében is eltiltó módokrul gondoskodnak, kik nyílt arcz 
s őszinte kebel szerint a szavazatszedő választmány előtt is kimon
danák a nevet, mellyet előbb társaik körében az egész megye szí
ne előtt harsogtatlak. — Minő gondolatokat ébreszt ennek tapaszta
lása a közönséges eszü embernél, azt csak azok tudhatják, kik nem 
irópolezuk mellül tapogatják a nemzet üterét, hanem az éleiben 
gyűjtik össze bizodalmas nyilatkozatokbul az iránymutató adatokat. 
Annyi bizonyos, hogy azon ellentét, mellyben a választandó egyén 
nevének nyilvánosan harsogtatása a szükséggé lett szavazatnak tit
kossággal egyszerre történő fölcserélésével áll, sem ezen mód, sem 
ennek javaslói, sem az illy módon választott egyén iráal teljes bi
zodalmát nem szerezhet. Már pedig a választás legfőbb tényezője a 
bizodalom; s igy azok, kik illy módon a bizodalom teljességéi ki
zárják, ellenségei a választásnak, és alig ha barátai az alkotmány
szerű helyhatóságnak is , melly kizárólag a bizadalomélesztett vá
lasztási jogon sarkallik. — Nagy kérdést szenved ugyan azon állí
tás, mit száz meg százszor haliánk megyegyüléseinken dagályos 
szavakkal hirdettetni, s olvashatunk sujtásosan kiczifrázva némelly 
hírlapban is, hogy az embernek csak azon tisztviselöhez vagy bí
róhoz lehet bizodalma, kit maga választott magának; s egyéni né
zetem szerint ezen állítás egyike azon legfonákabbaknak, raellyeket, 
jól át nem gondolva, néhányon kimondottak s százankint utánhan- 
goztattak, s mellynek ellentétes következtetése az volna, hogy kit 
nem magunk választunk valamivé, ahoz ne lehessen bizodalmunk, 
— mit pedig erősítni, ugyhiszem, józan embernek eszébe nem jut. 
Ez állításban csak annyi igazságosat vélek rejleni, hogy tiszlvise- 
lőhez vagy birához „annyival nagyobb bizodalmunk lehet“ mert 
magunk választottuk; hol tehát alkalom nyílik a bizodalmát erősít
ni vagy nagyobbítni, azt magánlag szintúgy kötelesség eszközölni, 
mint polgári intézkedéseknél; s ezért a közvetett vagy közvetlen 
választásnak minden jó hazafi szükségkép pártolója; de választás
nak bizodalomébresztő nem pedig törlesztő utón, — tehát nyílt, nem 
pedig titkos szavazással.

Tudom, hogy az emberi gyarlóságokat s viszonyok általi kin- 
szerültségeket szokták itt latba vetni. Ám legyen kinekkinek sa
ját hite szerint. Én legalább közigazgatás föladatával s méltóságá
val soha egyeztethetőnek nem látom azt, hogy csalásra vagy ki
játszásra alkalmat és módot nyújtson, mint ez a titkos szavazással 
történik olly esetekben, midőn a bármi s bárki által megvesztege
tett félnek alkalmat és módot igyekeznek szerezni titkos szavazás 
utján a rra , hogy megvesztegetőjét mintegy elárulja. Megveszte- 
getők és csábilók (mert ez még veszedelmesebb a megvesztegetés
nél) ellen egyiránt szigorú büntetést! és nem leend szükség pal- 
liativá-rul, mégpedig nagyon veszedelmes palliativárul, a titkos 
szavazatrul gondoskodni. Különben is el kell jőni valahára azon 
kornak, midőn az emberek nem igyekeznek minden hiányt a „gyar
lóság“ palástjával födözgetni, s a cselekvények morális beszámításá
nál nem leend e szó egy quantitas infinita, hanem meg lesznek ki
szabott fokozatai, még pedig a lehető legkisebb számban. Az en
gedékenység elve szintúgy nem szült jót soha, mint nem a zsar
noklaté. Szigorú igazság teszi a középletet. Kívánjon meg a köz
hatalom minden embertül mindent, a mit tehet —  még pedig teljes 
mértékben ; de ne kívánjon senkiiül többet csak egy hajszálnyival 
is, mint mennyit erejénél fogva megbir: s a közhatalom szeretetben, 
a polgárok pedig jólétben és boldogságban részesülenduek.

A választási jogrul sokat ábrándoznak az emberek s nagy 
eredményeket várnak annak minél általánosb kiterjesztésétől. Ez 
iránti meggyőződésem főnebb már érintve van. Kétségtelen, hogy 
igen sok jót áraszthat, de csak úgy, ha a választók szintúgy mint 
választandók okosak és érkölosösek. Ez a két legfőbb raegkivánta- 
tóság; s ez föltételez mindent. Igen, de ezt sem a választás, 
sem a választhatás joga nem adja meg; e két tulajdon más kútfő
ből ered, t. i. a nevelésből; tehát a nevelés föltételez mindent!

iJV ,

P ozs onyban .
Alapité és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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A Vallás tárgyában 
kiadott

kegy. k irályi V álasz.
Sacrae, Caesareae et Regio-Apostolicae Majestatis, Domini, 

Domini clementissimi nomine, Serenissimo Archiduci, Reverendis- 
simis, Reverendis, Honorabilibus, Spectabilibus ao Magniíicis, 
Magnificis item, Egregiis et Nobilibus, nec non Prudentibus ac 
Circumspectis Inclyti Regni Hungáriáé, et Partium eidem adnexa- 
rum Dominis Statibus etOrdinibus, qui vei in persona, vei etiam 
ablegationis munere fungentes, nomine Principalium suorum pro 
praesenti generali Diaeta Regni, per alíefatam Suam Majestatem 
Caesareo-Regiam clementissime indicia, congregali sunt, benigne 
intimandum: Altefatam Suam Majestatem Sacratissimam objectum 
Repraesentationis per Dominos Status et Ordines e postremis Co- 
mitiis 7-a Maji 1840. substratae, ipsumque exbibitum penes illám 
legis, in negotio Religionis cum benigno ejusdem annutu condendae 
projectum, cohaerenter ad deciaraiam desuper medio benigni De- 
creti 11a Maji 1840 ad Dominos Status et Ordines editi altissimam 
mentem, pro summa argumenti gravitate, proque tenera benignissi- 
mi animi Sui, quam aemula cum Divo gloriosae memoriae avo suo 
contentione íovet — sollicitudine illa, ut, quemadmodum articulus 
26-us 1790 fine stabiliendae perpetuae inter Regnicolas harmó
niáé et unionis perlatus exslitit, ita novior etiam hac in re con- 
dendalex, ad, quo arctius adstringenda mutui amoris et concor- 
diae vincula, tollenda item quaevis dissensionum, inter diversa- 
rum Religionum, et Confessionum Patriae Cives semina, prae- 
focandas denique continuas super materia hac, cum damno Reli- 
giositatis, et moralitatis junctas publicas juxta ac privatas decerta- 
tiones, elficaciter, et quantum per vices rerum humanarum licuerit, 
perpetua in tempóra ducat, omni qua par est cura et studio mature 
expendisse, Iisdemque Dominis SS. et 00 . significari benigne jus
sisse : quum praeter eum, quem Domini SS. et 00 . contextu §-rum 
1,4, et 5 proponunt de matrimoniis mixtis ac Religione prolium ex 
iisdem suscipiendarum lege providendi modum, etiam non minus 
salutaris ac secura, principali vero praesalvandae libertatis consci- 
entiae et avertendae omnis a partibus mixta idmodi connubia inire 
volentibus, morális coactionis obtului magis respondens suppetat, 
meritum antelatorum §§-orum expediendi ratio; altefatam Suam 
Majestatem Sacratissimam ab eo, ut proles in mixtis matrimoniis 
progenerandae, in religione Patris educentur, alienain quidem non 
esse; quum nihilominus hac in generalitate ferenda lex, cum prae- 
vio libertatis conscientiae principio non aliter componi quiret, quam 
si penes hanc, sponsis diversarum Religionum, de futura sobolis 
suae in Religione, quae ipsis optatissima videbitur, educatione mu- 
tuo consensu libere conveniendi facultas integra fuerit, Suam Ma
jestatem Sacratissimam benigne desiderare: ut sponsis talibus, jus, 
occasione contrahendorum per eosdem Matrimoniorum, super eo, 
in quanam e lege receptis christianae fidei confessionibus proles 
suas educatas habere velint, liberas convenliones pangendi, per
fecta cum reciprocitate, omni modo salvum praestetur, eo addito, 
ut stipulationes tales perfecto contractuum et stipulationum pri- 
vatarum vigore omni in casu polleant, et nonnisi ubi pacta similia

haud succederent, aut partes competente ipsis paciscendi jure hoc 
uti nollent, nascituros illarum liberos Religionem patris sequi debe- 
re constituatur. Horum in nexu proin Suam Majestatem Ssmam 
bgne cupere, ut substratum legis projectum, per Dominos Status 
et 00 . principio huic adaequate adtemperetur, atque sic modifica- 
tum, cum ulterioribus ex indole ejus requisilis provisionibus altis- 
simae Sanctioni ocyus iterum submittatur. In reliquo summefata 
Sua Majestas Caesareo-Regia Apostolica Iisdem Dominis Statibus 
et Ordinibus Regni gratia Sua Caesareo-Regia clementissime ao 
jugiler propensa manet. Per Sacram Caesaream et Regio Apostoli— 
cam Majestatem Viennae die 5-a Mensis Julii 1843. Ladislaus 
Szőgyényi m. p.

M a g y a r r a  f o r d í t v a :
0 császári s apostoli királyi Felsége, legkegyelmesb Urunk 

nevében a Fenséges Főhgnek s nemes Magyarország és a hozzá 
kapcsolt részek főlisztelendő, tisztelendő, becsülendő, tekintetes és 
nagyságos, nemes és vitézlő s nemzetes Karainak és Rendéinek, 
kik vagy személyesen, vagy mint követi lisztet viselők, főnökeik 
nevében, 0  cs. kir. Felsége által kegyelmesen hirdetett jelen or
szággyűlésre összeseregleltek, kegyesen tudlokra adandó: Öcs .  
kir. Felsége a KK. és RR. által a legutolsó országgyűlésről 1840ki 
máj. 4kén felterjesztett fötirás tárgyát, s e mellett bemutatott, az 
Ő kegyes jóváhagyásával a vallás ügyében alkotandó törvény 
javaslatát, függelmesen az eziránt 1841 -ki május 11- rőIaKK.  
és RRekhez bocsátott legfensőbb szándéklatával, a tárgy leg
nagyobb fontossága s ama legkegyelmesebb indulatának gyen
géd igyekezete szerint, mellyet dicső emlékezetű nagyatyjával 
versenyezve táplál, — azon gondoskodásnál fogva, hogy va
lamint az 1790: 36. törvényczikkely az ország lakosai közt az 
öszhangzatnak és egységnek örökre megállapítása végett hoza
tott, igy az e tárgyban újabban alkotandó törvény is, a kölcsönös 
szeretet és egyetértés kötelékeinek minél szorosbbá tételére s a 
hon különböző vallásu és hitfelü polgárai közt minden viszálkodá- 
sok magvainak megszüntetése s végre az e tárgy fölött, a vallá
sosság és erkölcs kárával járó nyilvános és magános vitatkozások 
elfojtása végett, hathatósan, s mennyire az emberi dolgok viszonyai 
megengedik, örök időkre terjessze, minden kitelhető gonddal és 
igyekezettel éretten megfontolta^ ugyanazon KKnak és RRnek je
lentetni parancsolta: minthogy azon törvényes gondoskodási módon 
kívül, mellyet a a KK. és RR. az 1., 4. és 5. §. tartalmában a ve
gyes házasságokra és ezekből származandott gyermekekre nézve 
előterjesztenek, más nem kevesbbé üdvös és biztos, a lélekismeret 
szabadsága megmentésének, s az illynemű vegyes házasságokra lépni 
akaróktól minden erkölcsi kinszerítés eltávoztalása főtekintetének 
megfelelőbb módja is van a főn irt §ok tárgya megszüntetésének; 
ő cs. kir. Felsége attól, hogy a vegyes házasságban nemzendett 
gyermekek az atya vallásában neveltessenek, nem idegen ugyan; 
minthogy azonban az ezen általánosságban hozatandó törvény a lé
lekismeret szabadságának alapelvével máskép össze nem egyeztet
hető, hanemha e mellett a különböző vallásu jegyeseknek szabad
ságában áilhaland kölcsönös egyetértéssel szabadon szerződni le
endő magzatuknak azon vallásban neveltetésérül, melly nekik leg— 
kívánatosabbnak fog látszani; ő Felsége kegyelmesen kívánja: hogy 
illy jegyeseknek, házasságra lépésök alkalmával, az iránt, valljon 
a törvényesen bevett keresztény hit vallásainak mellyikében akar
ják gyermekeiket neveltetni, szabad szerződésre léphetési joguk,
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tökéletes viszonossággal, minden módon épségben tartassék, azon 
hozzáadással, hogy illynemii kötelezések a magán szerződések és 
kötelezések erejével minden esetre bírjanak, s csak a hol illynernü 
egyezségek nem sikerülnének, vagy a felek őket illető egyezkedési 
jogukkal élni nem akarnának, ott rendeltessék meg azok gyerme
keinek az atya vallását követni tartozása. Ezek folytában tehát ke
gyelmesen kívánja ő Fölsége, hogy a fölterjesztett törvényjavas
lat a KK. és RR. által teljesen ezen elvhez alkalmaztassák, s így, 
módosítva, ennek természete által kívánt további gondoskodással 
legfelsőbb megerősítésének minélelőbb ismét alája terjesztessék. 
Többnyire ő cs. s apóst. kir. Felsége ugyanazon országos KKnak és 
Rendeknek császári királyi kegyelmével hajlandó marad. 0  cs. s 
apóst. kir. Felsége által, Bécsben julius 5-ikén 1843. Szőgyényi 
László s. k.

M á s o d i k  I z e n e t e
a KK. és RRnek az ország elöleges sérelmei és kivánati felter
jesztésük es a k. kir. előadások tárgyában a mlgos Fő-RRhez.

A KK. és RRnek azon észrevételek folytában, mellyeket az 
ország elöleges sérelmei és kivánati felterjesztésük és a k. k. előa
dások tárgyában készített felirási jevaslat iránt a mlgos Fő-RRek 
válaszízenetökben köziöttek következőleg nyilatkoznak.

A felirási javaslat 5ik pontjára. A KK. és RR. a mlgos FőRR. 
által javaslóit szónak kitétele szükségét a felírásban, mellyben a ki
jelölt törvényre csak általános hivatkozás történik, már azért sem 
látják, mert úgy vágynak meggyőződve , hogy mindazon sérelmeket, 
mellyeknek felterjesztése iránt a két tábla akaratja egyesül, a mlgos 
FőRé is, valódiaknak s ollyaoknak tartják, mellyeknek minden orsz.- 
gyülésekeni mulaszthatlan orvosoltatását az 1890/1 évi 13. tcz. 
elrendeli; ennek bővebb fejtegetésébe mindazáltal nem bocsátkoz
va, az óhajtott egyesülés tekintetéből, a mlgos FőRR. által ja
vaslóit könnyen félremagyarázható „igazságos“ szó helyett „igaz“ 
szónak a „minden sérelmeit“ szavak közé iktatását nem ellenzik, 
melly szóval az utolsó két országgyűlései alatt, irataikbau már több 
ízben éltek.

Mi illeti a mlgos FőRRnek abbeli felszólításukat, hogy a fel
írásban a k. k. elődásoknak 8ik pontja i s , mint majdan tárgyalan
dó, emlittessék meg, elég példákat hozhatnának fel ugyan a KK. 
és RR.; hogy több országgyűlések valának, mellyek alatt a k. k. 
előadásoknak nem minden pontjai vétettek tárgyalás alá; ezeket 
azonban ezúttal mellőzve, egyedül azt jegyzik meg, hogy midőn a
k. k. előadások több pontjainak majdani tárgyalás alá vételükről fel
irási javaslatukban általános kifejezésekkel sommás említést tettek, 
azok 8ik pontjára nézve azért nem tehetnek a felírásban említést, 
mert követelést foglalván magában azon pont, a KK. és RR. képvi
seleti állásuknál fogva, küldőik utasítását elvárni kötelesek, s e mi
att állásuk a mlgos FőRR. állásától lényegesen külöubözvén, s a 
mindkét tábla nevében felterjesztendő felírásban a tárgynak tárgya
lása mikor s milly kapcsolalbani felvétele iránt általuk bevárandó 
utasítások szükségét meg nem említhetvén; egyébiránt biztosítván 
ö cs. kir. Föhgségét és a mlgos FőRRet atrelöl, hogy ha e részben 
küldőik utasítását veendik, nem fogják annak idejében ezen pontnak 
is felvételét elmulasztani, mitsem kételkednek, hogy ebbeli őszinte 
nyilatkozásunkon a mlgos FőRR. is megnyugodva, fölebb érdeklett 
kivánatukról elállandanak, végre

A mlgos FőRRnek az ország elöleges sérelmei és kivánati 9ik 
pontjára tett észrevételünk iránt a KK. és RR. akkép nyilatkoznak, 
hogy a birtokolás czime fölötti minden vilatkázokat ezúttal mellőz
ve, a mlgos FőRR. által javaslóit szerkezeti módosítást nem ellenzik.

Vallásszabadság és kölcsönösség.
Vannak események a nemzetek életében, mellyek fényes 

ígéretekkel magas polezra csigázván fel a várakozási, végre csak 
vajmi szerény eredményt nyújtanak s a megjelenésökkori köz örö
möt csakhamar közönbösséggé vagy épen megelégületlenséggé át
változtatják, mig ellenben mások, nem találván megjelenésökkor 
méltányos elismerésre, vagy talán épen ellenséges indulat által el- 
homályositatván, csak idővel tanúsíthatják a bennök rejlő becset s 
a polgári társasságot boldogítható képességet. — Ez utóbbiak so
rába aligha nem állíthatjuk a legújabban a vallásos ügyben leérke

zett k. k. leiratot, mellynek elfogadtatása (alán nem felel meg tar
talmának, mcllynek belbecsét csak a nyugott s elfogulatlan vizs
gálat felfedezheti s mellyel az idők csendes folyama kétségtelenül 
ki is fejtend belőle.

Mit az ország oily forrón óhajtott, olly álhalatósan kívánt: a 
vallások teljes szabadsága, a tökéletes kölcsönösség elve, világosán 
s elmagyarázatlanul felállitvák e k. leiratban. jNem szükséges e két 
elvet kiallegalni belőle s prókátorfogással fentartani, mi e szempil- 
lannatban is már teljes érvényességében fenáll; s habár ez üdvös 
elveket még eddig csak a vallásos tárgyak egyikénél látjuk felállít
va, ugyan ujoncz legyen a politikában, ki most már azok általánossá
gán kételkedik, s a dolognak megtagadja becséi, mivel nem épen 
azon alakban jelent meg, mellyel ő kívánt s magának képzelt. Fon
tosabb és szövevényesb statusesemények helyes felfogására, ma- 
gasztosb politikai felfogással s a correlatiok némi ismeretével kell 
bírni, nem rabulával; kell halni a magba, nem bíbelődni kérgével, 
nehogy úgy járjon mint az avatlan utas, ki a tenger partján félre 
veti a gyöngykagylót, mig a tárgyhoz értő boldogul a ben rejlő 
kincs kibontása által. — „De a visszálkodás magvát szórják az elö
leges egyezkedések; nehezítik a vegyes házasságokat.“ — Szabad 
lévén az egyezkedés, kényszerítésről szó nem lehet, s miután 
csak az egyezkedő felek közt megtörténendő, egy harmadiknak 
csak annyiban Iehetend befolyása , a mennyiben a felek azt önkint 
megengedendik, mi a világnak minden egyezkezéseinél szabad; 
az egyezkedés végre privátszerződés lévén, igy a felek közös 
megegyezésével akár mikor megváltoztalhatik, a nélkül hogy 
akárkinek hozzászólási joga legyen. Mindezeknek háttérében pedig 
amaz elhatározott törvényes rendelkezés áll, melly, ha a felek meg
engedett szabadságukkal élni nem akarnának, e tárgyról a nemzet 
kivánata szerint intézkedik.

Eddig terjed a törvényhozás feladata, mi ezen túl fekszik, ma
gokra a polgárokra hagyandó , kik lássák, mikép használják a tör
vény jótékonyságát, mikép mellőzzék a nem tövényesitett visszaé
léseket. Mundus se expediet. így tehát ezen egyeskedés teljesen 
veszélytelen, de közelebb vizgálatnál hasznosnak és a vegyes há
zasságokat előmozdítónak is mutatkozik. Mert az emberi meggyő
ződés nem egyforma, a vallásosság nem minden kebelben hason- 
foku. Vannak eljegyzettek , kik minden világi tárgyak körül a leg- 
szerencsésb sympathiát táplálnak, egyedül a vallásos tanakra nézve 
az egyik szigorúbb elvű, mig a másik azokat könnyebben veszi. Ha 
illy esetekben ez utóbbi a törvények rendelete állal akadályoztatnék, 
engedékeny lehetni élete jövendő társának azon moggyőződése 
iránt, meliytől annak boldogsága, lelki nyugalma függ, mellyet ö 
ellenben nem táplál, szabadelvüebbek lévén nézetei, ugyan nem 
akadályoztatnék-e épen a törvény által maga a vegyes házasság is? 
s ha végre az anyagi tekintelek mégis diadalmaskodnának a szelle
miek felett, nem maradna-e a vallásosb fél keblében fen az örökös 
fullánk, melly élete nyugalmát szüntelenül sebesitné? — mig ellen
ben szabad egyezkedés, mellybe senki harmadiknak befoly hatása, s 
mellyet a nézeteknek tán későbbi megváltozása kölcsönös egyezés
sel módosíthat, mindkét résznek a legegyszerűbb módon eleget te
het, s igy az összekellés főbb akadályai elmellőzhetők. -— Hol te
hát itt a veszély, hol annak csak árnyéka is? —  „De a gazdagság 
túlnyomó befolyása megrontandja a kölcsönösség egyensúlyát.“ — 
Mihelyt a teljes kölcsönösség elve törvény által kimondatik, csak 
annyiban gyakorolhat a gazdagság befolyást, a mennyiben a szer
ződők gyarlósága annak helyt enged, miről azonban rendelkezni s 
rendelkezhetni a polgári törvényhozás határain túl esik, mellynek 
nem feladata, megóvni az emberek természetes gyarlóságát. Van a 
gazdagságnak tömérdek lulnyomóssága az emberi ügyekre, volt az 
mindig igy, leend is hihetőleg a napok végsőig; régi baj ez, mely- 
lyen emberi törvény nem segít, és boldognak tartanám honomat, ha 
az e kifogást felhozó urak nagyobb — vagy tán csak némi része 
teljesen kívül vagy felül állna e tulnyomósság minden befolyásán.—  
Hagyjunk fel tehát illy apróságokkal, hol magaszlosb elvek forog
nak kérdésben. Élvezzük, használjuk a nyújtott kincset, ha mindjárt 
nem épen azon formában nyujtatik, mellyben kívántuk. A javak he
lyes elfogadása, az azokkali bölcs élés , szintolly mesterség mint 
bármelly más; és valamint egyes embereknél, úgy egész nemze
teknél is akadunk példákra, hogy nem azért nyomoruk, mivel a 
sors nem nyújtotta nekik a boldogság tényezőit, hanem azért, mert 
azok felfogásához, használásához nem értettek.
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MagyarorsKág legújabb lii teltör vényei,
j e l e s ü l  a z  1836: 20. é s  1840: 11. t c z .

Kisebb érdekű keresetekben a perlekedők terheltetésével 
egybekötött és gyakran a per tárgya értékét felülmúló költségek 
elhárítása tekintetéből, szóbeli bíráskodásnak a felek által kikötött 
választottsági megbirálás esetén kivül is, az 1836iki 20-ik tczikk 
által egy különnemű igen rövidútu szóbeli perlekedés hozatott be 
mindenféle világos és nyilvános, 60 forint somma értékét felül nem 
haladó, és nyomban vagy újabb tettekből tisztára hozható kerese
tekre s ezeknek járulatjaira nézve.

Az 1836ki törvényhozás figyelmét bizonyosan nem fogta el
kerülni az, hogy a dolog rendes menetele szerint az általános sza
bálynak már csak azért is meg kell előznie a kivételt, mert a jó 
szabály a kivételt igen könnyen feleslegessé leheti; azonban a kö
rülmények összetódulása miatt alkalmasint lehetetlen volt akkor az 
egész köztörvénykezési eljárást rögtön egész kiterjedésében felfog
ni s úgy elrendezni, hogy az az alakszerűségek és pörorvoslalok 
lehető minimumára szorittatván, egyszersmind a lehető legkisebb 
idővesztést és költekezést is huzza maga után.

A szükségtől kényszerítve tehát a törvényhozás az i836 : 20. 
tczikkben egyelőre csupán az olly csekélyebb követelésekre szo
rítkozott, mellyeket az aránytalan költségek miatt különben meg sem 
lehetett volna perelni, az adóssági közönséges eljárást, valamint ál
talában az egész törvénykezés rendszeres átdolgozását pedig alkal
masabb s kedvezőbb időre tűzte ki.

Mennyiben felelt légyen meg valójában az 1836: 20. tczikk 
a maga kivételes czéljának ? jogszolgáltatási statistika hiányában 
nehéz volna tényleges adatok után megítélni; de nem igen kíván 
különös mutogatást, hogy a mit a német batka-eljárásnak (Baga- 
tell-Verfahren) nevez, a csekély követelésekre nézve a szigorú 
észtan szerint vagyis „a priori“ nem lehet védelmezni, mert a bírói 
megismerésnek könnyű vagy nehéz volta a világos adósságoknál 
nem függ szükségkép az adósság mennyiségétől, aztán mert vala- 
melly követelés nevezetessége vagy csekélysége mindenkor viszo- 
nos (relativ) és végre mert az igazságszolgáltatás hivatása nem az, 
hogy jótékonyságait egyremásra, hanem hogy kicsiben mint nagy
ban szegénynek mint gazdagnak, mindenkor ugyanazon egy he
lyes mérték szerint ossza.

Miután pedig a hitelezőnek mindig legkedvesb a legrövidebb 
eljárás s az 1836: 20 f. czikket oda is lehet magyarázni, mintha 
a szokásbeli eljárás kötelezése egészen szabad volna, az adóssági 
követelések nagyobb része csakhamar, majd várt sikerrel, majd a 
nélkül, szerződésileg ezen rövid útra huzatott; mi az egy fonto
sabb kivételes hí teltörvénnyel, t. i. a váltótörvénnyel foglalkozó, 
tehát a köztörvénykezési eljárás rendszeres szabályozásában ismét 
meggátolt 1840-ki törvényhozásnak egész készséggel fogadott al
kalmat szolgált arra, hogy akkor még az említett 1836: 20. tcz. 
kijebb terjesztésével megelégedjék.

így jött létre az 1840 : 11. tcz., mellynek rövid három sza
kasza, különösen a második és harmadik, tartalomra fontos, és méltó, 
hogy közelebbről felvilágiltassék.

Az 1 só §ban 200 lorintra minden feltétel nélkül kiterjesztett 
szóbeli bíróság, a 2ik §ban feltételesen, ha t. i. a szóbeli eljárás 
köteleztetik, határozatlan summa erejéig tágittatik. Miután tehát az 
1836: 20. tcz. más nemesi szóbeli bíróságról mint a szbiróiról, 
különösen az alispánérul és kerületi tábláéról, világosan nem em
lékezik, vitatni lehetne: valljon szabad kötelezés utján lehetne-e 
az alispán és kerületi tábla előtt is szóbeli sommás pert folytatni, 
és az e részbeni kétség, a naponkint mindinkább elharapózó bi- 
zodalmatlanság miatt, mellynél fogva a szóbeli per kötelezése nem 
sokára még becsületes emberek közt is mintegy rendes szabállyá 
fog válni, rövid idő alatt azon igen kellemetlen következést fogja 
szülni, hogy a különben is eléggé elfoglalt szbirákra képtelen 
mennyiségű világos adóssági perek fognak halmoztatni, mit hogy 
megbirhassanak, a már magában is felelte rövidútu eljárást talán 
még felebb potenczirozni lesznek kénytelenek.*)

Távol legyen, hogy a szóbeli eljárás ellen általában akarnánk
szólani, sőt inkább a leghőbb pártolói vagyunk a szóbeli tör-
■■ ■ — —     %

*) Az idei 1 ársalkodó 44dik számában jnn. 4rííl egy a p la n a  s u c c e s -  
s i o r ú l  értekező jó szándokú czikkely végén , a szóbeli rövidútu pe
rekben elterjedni kezdő sok irkálás ellen elmelletik panasz.

vénykezésnek, de osak ollyképen, hogy a bírónak szabadságában 
álljon, szükség esetében a per tovább folytatásának írásbelivé át
változtatását elhatározni, sőt a kezdendő uj perrel együtt já ró , és 
költségvesztesség megkimélése tekintetéből ő arra illetőleg köte- 
leztessék is ; mert az eljárás módja nem függhet csupán a peres fe
lek akaratjától, hanem részint általában a törvény, részint in con
creto a hiró által meghatározandó.

A köz nyelven forgó jog-axiomával „pacta paciscentibus le
gem ponunt“ merőben ellenkezőnek, vagy legalább újnak tetszha- 
tik ez állítás; legyen tehát szabad nehány szóval még mellette ma
radnunk.

Minden bírói eljárásnak az a czélja, hogy a fenforgó peres 
kérdés annyira felvilágosittassék, miszerint iránta szilárd Ítéletet 
lehessen hozni.*) Az egyik peres fél, képzelhetőleg a panaszló, 
természetesen a legrövidebb, a másik ellenben, képzelhetőleg a 
panaszlott, szinte olly természetes ösztönnél fogva a leghosszadal- 
masb eljárást óhajtja; az eljárást tehát lehetetlen a peres felek illy 
egymással egészen ellenkező ezélzataik szerint, hanem csupán és 
egyedül a köz igazságszolgáltatás érdekében szabályozni. A meny
nyire e részben a törvény kelletinél tovább terjeszkedik, szük
ségkép csürés-csavarásokra ad alkalmat; a mennyire kelletinél ke
vesebbet teszen, elhirtelenkedést szül, mi a régi példabeszéd sze
rint moslohája az igazságnak.

De lélektanilag tekintvén is a dolgot, a rövidútu eljárásnak, 
azon divatos egész sereg lemondások melletti kötelezése, íőkép 
adóslevelekben, bizonyosan nem a kölcsönvevő szabad megegye
zéséből ered, hanem azon kényszeritésbűl, mellyet a kölcsönadó 
hajthatlan akaratja és saját maga elkerülhetlen szüksége nyakára tol. 
Az illy kényszerítésnek azonban a törvény nem nyújthat segédke
zet, mert a kölcsönadó vagy azért köti ki a kivételes eljárást, mivel 
a köztörvényi vagy is az úgynevezett rendes eljárás felette hoszas 
és fogásokkal teljes; vagy csak azért, mivel adósa elitélése felől 
minden esetre teljes biztosságban akar lenni, s őt e végett annak 
idejében már féken akarja a biró elébe vezetni. Az első indító ok 
fenhangon és elutasithatatlanul kiált a törvényhozókhoz, hogy a 
köz adóssági perbeli eljáráson haladék nélkül javítsanak; a máso
dik pedig a legkörmönfontabb nemét rejti magában minden kigon
dolható uzsoráskodásnak, melly sokkal károsabb, hogysem tovább 
tűrni lehessen, annálkevésbé pedig, hogy még pártolíathassék is a 
törvények által.

Ha a köz hitel szilárdítására netalán szükségesnek találtatnék 
a közönséges adósleveleknél, körülbelül úgy, mint a váltóknál, az 
irás tartalma elleni bárminemű kifogásokat, ezek között még az 
érték átvétele irántit is (exceptio non numeratae pecuniae) telje
sen eltiltani, vagy legalább nagyobb vagy kisebb mértékben meg
szorítani, inkább történjék ez világos törvény által átalában, 
hogysem csak kivételképen épen ott ne adassék hely a lehető ki
fogásoknak, hol azoknak már a szerződésbe féltékeny őrködéssel 
történt elháiitása igen alapos gyanút gerjeszthet, hogy jog s igaz
ság szerint valóban előadathatnának.

így az ellenkező esetben is , ha t. i. némelly nyomos okok, 
mellyek a szigorú igazságszolgáltatás körén kivül esnek, azt kí
vánnák, hogy az adósra is legyen egy kis engedékeny tekintet, 
sokkal czélszerübb, s a törvények valamint a birák tekintélyével is 
sokkal egyezőbb lenne megengedni a bíróságoknak, hogy az adós 
részére némelly, a körülményekhez mért, méltányos, aránylagos ha
táridőket ajánlhassanak, sőt szükség esetére bírói határozat által is 
adhassanak, hogysem az eddigi rendes köztörvényi eljárás gya
korlata szerint az adósnak egészen szabad szakáiéra hagyassák a 
türelmes igazságszolgáltatással kénye szerint boszantó játékát űzni 
s illy módon magának ön hatalmával előreláthatlan időhatárt szerezni.

Az 1840: 11. t. ez. harmadik és utolsó §-a végre a szóbeli 
eljárást szinte 200 frtiga világos adósságok kamatjaira is kiterjesz
ti , midőn a tőkét a hitelező felmondani nem kívánja.

Itt az a kérdés áll elő : mikint kell tulajdonképen érteni e tör
vényt? Alkalmasint nem máskép, mint, hogy ezen szóbeli eljárásnak

*) Minden jog iránti liarcz vagy por csak annyiban és addig becsületes, 
mig a fél ön maga át nem láthatja jogtalanságát. Ha minden ember 
becsületes volna, csak kevés és igen rövid perek támadnának; hogy 
pedig ez nem így van , nem épen egyedül az ember roszra hajlása 
az oka, hanem a törvények czéliránytalansága is, mellyek lehetővé 
leszik neki a becsületlenségel is könnyű szerrel hasznára fordítania.
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csak akkor legyen helye, midőn az adós a toké valóságát nem ta
gadja, tehát az egész per csupán a körül forog: valljon átalában 
van-e helye vagy nincs a kamatoknak, s valljon az elsőbb esetben 
kellőleg lefizetlettek-e vagy még hátra vannak ?

Azon más magyarázatot, hogy semmit nem tekintve a tőke 
önkénytes elismerésére, a kamatokat 200 forintig minden esetre, 
ha e tőkének szóbeli pörreí való kereshetése világosan kikötve 
nem volna is, meglehet szóbeli perrel keresni és megitéltetni, 
ezen 11. törvényczikk többi rendeletéivel semmikép sem le
hetne összeegyeztetni; mert csupán magoknak a kamatoknak oda
ítélése , a nélkül hogy a bíróság eleve a tőke valósága iránt is ki
mondaná ítéletét, ott, hol azt az adós tagadja, jogtanilag nem kép
zelhető; azon esetben pedig, ha csupán évnegyedes 200 fra menő 
kamatok követeltetnének, minthogy ezek körülbelül mintegy 13,300 
forintnyi tőkének felelnek meg, az Ítélet nyilván túl terjeszkednék 
az 1-ső §-ban feltétlenül csak 200 forintnyi tőkére szoritott szó
beli bíróság hatáskörén.

Semmi esetre sem volt volna felesleges egy kissé szabatosabb 
alakba önteni e szakaszt, mert a mostani állásban némi ötletdűs 
capitalista könnyen megkisérlhetni a maga külszinleg világosnak 
látszó tőkéjének 200 forintot fölül nem haladó kamatjaira nézve a 
szóbeli perhez nyúlni, miszerint igy mesterségesen eleve megké- 
szitse magának azon szilárd alapot, melly ama tán nem éppn egé
szen tiszta eredetű tőkéje későbbi könnyebb behajtására olly igen 
kívánatos és hasznos leszen. V % z.

Tálasz válaszra.
Szándékom volt a nyitrai iOdik pontot egyedül megpendí

teni, a többit az időre bízni, mellytől én minden jót, minden hasz
not várok annál is inkább , mivel az eddig megjelent czáfolatok 
vagy bírálatok, az ügyet inkább valának képesek elősegíteni , mint
sem annak ártani; de a midőn dr. Nagy Sándor űr dr. Molnár ur
nák „si tacuisses, philosophus mansisses11 czikkjére válaszolván, 
saját személyét és állításait védlöleg egy valóban különcz, egészen 
uj modorral lép fel, t. i. nem tagadja, hogy bakot lőtt, de ezt az in
dítványozóra akarja tolni, bizony furcsa, nevetséges és szerencsét
len, egyszersmind nem kis ügyetlenséget eláruló, de az irodalmi 
pályán meg sem tűrhető tactica ez; — mert ezen pályán is a ki 
méltatást kíván, az illedelem és szoros igazság szabályait s ennek 
korlátjait, a jó rendet s egyenes ösvényt, tekintetbe kell vennie, 
különben ha érdemileg megrovatik, vagy ügyesen feleljen, vagy 
szépen hallgasson; ezek következtében akaratom ellen is, kell egy 
két sor észrevételt tennem.

A ki a nyitrai iOdik pont mellett vagy ellene szól kíván 
emelni, annak az egyházi történeteket s viszonyokat szakokkint 
tudnia kell, tudnia, milly befolyással valának az egyházi conciliu- 
moknál a világiak, kiknek meg nem hallgatása mennyi kárt okozott 
az egyháznak s a. t. tudnia, mellyek a dogmák és canonok, mellyek 
csupán disciplinarék; illőleg felfognia kell az ezek közti nagy 
különbséget, tudnia, hogy az egyháziak nőtelensége egyenesen 
az utóbbiak sorába tartozik, hogy ősegyházunkban nemcsak meg- 
engedteték, sőt szinte parancsoltaték (Steph. Deer. II. c. 3 .) a 
papnősség; VII. Gergely ezt a romai, i074ben már csupán pa
pok által tartott zsinatban eltörlé; melly rendelet miatt az erfurti, 
passaui, majnzi, majlandi, vintoni, párisi és a szabolcsi zsinatok
ban nagy ellenszegülés, sőt a három elsőben vérjelenetek is mu
tatkoztak : tudnia kell, hogy VII. Gergely e szándékát sz. László 
alatt ugyan még nem, de már Kálmán alatt, habár nehezen is, ki
vitte , tudnia kell, hogy a syriai maroniták, kik szinte romai catho- 
licusok, papjai egyszer nőt vehetnek; tudnia Carpi bibornok sza
vait, mellyeket IV. Piusnak mondott, midőn ez a császár és Delisle 
franczia követ előterjesztésére a papnőtlenség és az egy szin alatti 
coramunicálás eltöröltetésére mármár hajlandó vala; ismernie kell 
egyszersmind a hívek hangulatját, a közvéleményt; és ha ezeket, 
föl nem teszem, hogy nem tudta, de ha tudni akarta volna a Dr. 
úr, akkor az első gyámokot feligázott logicájával nem fogta volna

elferdíteni akarni, — czélját azonban el nem érheté; mutatja már 
az is, hogy egyenesen elvbarátja a taoeast mondá ki reá , mert az 
indítványozó soha és sehol se mondá, hogy az egyháziak ollyanok, 
a miilyeneknek Dr. N. S. úr őket festi. Az indítványozónak sok 
rokonai, barátjai voltak és vannak nagyobb kisebb egyházi hivata
lokban: nemcsak; hanem ollyanok is, kiket mélyen tisztel, kiknél 
jobb és hasznosabb polgárokat nem ismer, — ö csak azt mondá, 
hogy a nősülés szorosb kapcsolatokkal köt le hazához, királyhoz, 
alkotmányhoz — ezen olly természetes, olly igaz állítást, alig gon
dolom, hogy valaki ép ésszel tagadni merné, amint szinte nagy esz- 
telenség volna és absurdum azt állítani, hogy a ki nem nősül, nem 
lehet jó polgár, jó hazafi; hogy merte a dr. úr saját ferde állítását 
másra átruházni ? ez nem lovagias, ezt tenni nem szabad. A Dr. 
ur hiába menti magát az indítványozóval; — mert ha úgy volna is, 
amint mondja, s amint nincs, az egész hiba egyedül a dr. N. S. úr 
taglalása leleplezésére és helytelen gyanúsításból eredő feszegeté- 
sére esik vissza.

Miket dr. ur a második gyámokra mond, ez mitsem bizonyít, 
egy szóval magyarosan mondva, felelést nem érdemel.

Hogy tovább a „sanda mészáros11 kitételt bunkós modornak 
és nem személyességnek tekintem, ezen a dr. ur örvendjen, mert az 
utolsó a toll fegyverével el nem intézhető ; kár volt a sikamlások- 
ról is emlilést tennie; azok miatt a nősülést kerülni, megvetni csak 
annyi volna, mint a sajtót eltiltani, mivel néha roszul és elté
vesztve használtaik, vagy a vaspályákkal, tengeri hajózással fel
hagyni, mivel néha szerencsétlenség történik. Az illy álokoskodás 
mindig szorúltságot árul el, amint azon vallomás is, hogy a dr. úr 
az indítványozó fegyvereivel akart élni, — bezzeg szépen hasz
nálta ezeket maga ellen fordítva; — ennyiben, de kérem félre nem 
értetni, csupán ennyiben a dr. ur tőlen nem megrovást, hanem 
puszerlit érdemel.

Miket pedig dr. ur az uxorismusról és nepotismusról mond, 
ezek mind ollyan csekélységek, mellyek ellen könnyű az óvakodás. 
Itt tán elfelejté, hogy „a posse ad esse11 nincs okoskodás ; egy ba
ranyai protestáns lelkész állítását pedig, mint elhatározó szabályt 
idézni, nem kis botlás. Egyébiránt dr. Molnár úr többi kérdéseire 
feleleteivel úgy járt dr. N. S. úr, mint azon nyúl, melly az agarak 
előtt harasztba menekülvén, ott a róka lyukába surrant. Midőn dr. 
N. S. ur az indítványozó malmára vizet hajtott, tervének inkább 
használt, mint árto tt: mit akart, nem mondhatom, de hogy válaszá
ban az indítványozónak vermet ásott, az igaz, amint az is, hogy 
maga esett belé; igy járunk, midőn hüjbelebaláskodunk.

Voltak idők, mellyekben anyagilag, mert szellemileg soha 
sem, szükséges vala az egyháznak ezen szigorú rendelkezése; s 
tudjuk, milly szörnyű fenyítékkel járt az; most a körülmények any- 
nyira megváltoztak, hogy ezen disoiplináris rendszernek megvál
tozását, igen is nyilván vallom, az egyház és egyháziak tekintélye 
fentartása kívánja és sürgeti; hogy megpendifésében engem a leg
tisztább szándok vezérlett, ezt lelkiismeretem vallja; hogy pedig a 
dr. úr és minden másnak kételkedését eloszlassam, megmondom a 
főokot: magát a titkot. Én az uniónak és reuniónak buzgó párto
lója és hő, őszinte barátja vagyok, azon okból, mert addig, mig a 
keresztényi felekezetek közt szakadások lesznek — addig mennyei 
üdvezitőnk, isteni megváltónk alaptanitása a felebaráti szeretet 
erős gyökereket nem fog verhetni, addig egy pásztor, egy akol 
nem leend. Az egyháziak nősülésében — aligha csalatkozom, — 
egy lényeges lépést látok e kívánt czél elérésére. — Dr. úr gya
núsításai pánczélomon keresztül nem hatnak. Szándékom tisztasá
gát nem kérkedésből érintem. — Mert a miilyen vagyok, Isten ke
gyelméből vagyok. Mikor a közjóért ver szivem, csak olly és any- 
nyi személyes érdememnek tartom, mint azt , hogy minden saját 
befolyásom nélkül a genealógia szerint Botond maradéka vagyok.

A dr. úrtól, kinek őszintén javaslom, éljen jövendőben saját 
fegyverével, búcsút veszek. Uj válaszára dr. Molnár ur, kivel so
rompóba lépnie, amint látom, nehéz munka leend, alighanem fogja 
mondani „Si bis tacuisses, bis philosophus mansisses.11 Mit fessék, 
aztán nem másnak, hanem maga magának tulajdonítani.

Nyitra Zerdahelyi Lörincz.

P o z sonyban .
Alapító és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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SZÁZADUNK.
5 5 . szám. Hatodik  esz tendei  folyamat  1843. «Julius 13.

I z e n e t e
a KK. és RR. nek az ország elöleges sérelmei és kivánati föl- 
terjesztése — s a kir. k. előadások tárgyában készített felírást 

illető szakasza módosításának szüksége iránt, a mltosg. 
FöRKhez:

A KK. és RR. o Felségének a vallás dolgában folyó év jul. 
5kén kiadott k. k. válasza közbejötténél fogva; az ország elöleges 
sérelmei és kivánati fölterjesztését, s a k. k. előadások tárgyában 
készített felírás azon szakaszát, melly eme szavakon kezdődik: 
,.a vallási ügyi viszálkodások megszüntetése'1 stb. azon remény
ben, hogy a mtgos FőRR. a tisztelt leir. válasz folytában általuk 
készített s ide mellékelt fölirási javaslatban, s annak az első felí
rással egyíilti főiterjesztésében megegyeznek — következőleg mó
dosítani kívánják:

A vallásügyi viszálkodások megszüntetése — s a hon minden 
vallásu polgárai nyugalmának s örökös egyetértésének eszközlése 
lévén egyik legforróbb óhajtásunk, kényteleníttetünk Felségedet 
újabban is alázatosan megkérni; hogy mivel a vallás dolgában, múlt 
4 840ik évi máj. 7-kén felterjesztett törv. javaslatunkról mind 
azoknál fogva i s , miknek elfogadására folyó év julius 5kén kiadott 
kir. válaszában Felséged bennünket fölhívni méltozlatott — 3 j. 
alatt ide mellékelt felírásunkban kifejtett alapos okainktól vezérel
tetve , el nem térhetünk; s az ország nyugalmát továbbá is attól 
várjuk : említett s szinte ide rekeszlve újabban fölterjesztelt törv. 
javaslatunkat kir. k. helybenhagyásával megerősíteni, az ugyan
azon évi máj. 12röl hasonlóul a vallásbeli tárgyakban felterjesztett 
más rendbeli országos felírásra pedig óhajtva várt kegy. válaszát 
minél előbb kiadni méltóztassék.

3£áso<lik v á l a s z a
a mlgos FőRRnek az ország elöleges sérelmei és kivánati fel- 

terjesztése és a k. kir. előadások tárgyában közlött felirási 
javaslatra nézve.

A felirási javaslat 5dik pontjára a mlgos FoRR. az általuk ja
vaslóit „igazságos1" szó helyett „igaz“nak alkalmazásában megnyu- 
gosznak ; megjegyzik azonban , hogy valamint a javaslóit „igazsá
gos11 szót az 1791 : 13. t. ez. értelmében vették, úgy az e he
lyett hasnálandó „igaz11 szót is csak azon értelemben fogadják el.

Továbbá miután azokból, miket a t. KK. és RR. a k. kir. elő
adások 8ik pontja iránt előadnak, látható lesz, miszerint annak 
majdani tárgyalására hajlandók, ennek biztos reményében a mlgos 
FőRR. a kérdéses felírásnak úgy, a mint azt a KK. és RR. közölték, 
felküldésében megegyeznek.

Többnyire a vallás tárgyában közbejött k. k. válasz által a 
dolog helyezete változván, a t. KK. és RRnek kijelentett kívánsá
gukra a válaszfelirást a dolognak e részbeni jelen állásához való 
alkalmazása végett a mlgos FőRR. a t. KK. és RRhez visszaküldik.

F e l i r á s i  j a v a s l a t
a vallás tárgyában az Í843ik évi jul. őkén költ kegyelmes kir. 

válasz iránt.
F e l s é g e s  stb.

Hosszú évek során fájdalmasan szaggatva a vallásos viszál— 
kodások nyomasztó átkától, senki nincs e honban, ki mást inkább

óhajtott volna, mint azt, hogy az 1791 : 26. törvénynek, úgy a 
linczi és bécsi békekötéseknak meg nem tartásából eredett sé
relmek a különböző vallásbeli felekezetű polgárok megnyugtatá
sával valahára elintéztetvén, a vallásos kérdések fölötti keserű vi
tatkozásoknak minélelőbb vége szakittassék. És épen azért, vala
mim a jelen országgyűlésnek megnyitásától fogva várva vártuk 
Felségednek az 1840ik évi máj. 7. napján költ felírásunkra május 
lü k  napján kegyelmesen mégigért válaszát, úgy most, miután az e 
folyó évi jul. 5dik napjáról hozzánk megérkezett, alázatos észrevé
teleinket hódoló tisztelettel Felséged elébe terjeszteni legsürge
tőbb kötelességünknek ismerjük.

Két elv van, mellyel a nemzet minden vallásbeli állapotokra 
nézve folyvást igényelt: ez — a lélekismeret teljes szabadsága, és a 
különböző vallásu felekezetüek között tökéletes viszonosság. E két 
elv igazsága olly nélkülözhellen, alkalmazása olly gyakran és olly 
állhatatosan követeltetett, hogy a nemzet közmeggyőződéséből utat 
talált Felséged méltánylására. Ezeket a fentisztelt kegyelmes válasz 
világos szavakkal kimondja; ezeket mi is Magyaroszág KK. és RRi 
nyíltan valljuk: ezeket óhajtjuk alkalmazva látni minden vallásbeü 
állapotokban , sőt erősen meg vagyunk győződve , hogy csak azon 
elvek alapján intéztethetnek el igazságosan és közmegnyugtatással 
minden vallásfelekezeti kérdések.

Kénytelenek vagyunk azonban kimondani, hogy a kir. válasz
ban kívánt módositás ezen alapelveknek meg nem felel, a külön
böző vallási felekezetüek czélba vett megnyugtatását nem eszközli; 
a vegyes házasságoknak pedig az eddigieknél nagyobb akadályo
kat tesz.

Nem felel meg a viszonosság elvének azért, mert az ev. val- 
,‘lásuak, minden a születendő gyermekek nevelése iránti lekötelezést 
a lélekismeret szabadságával ellenkezőnek tartván, illy kötelezé
sekkel élni nem fognak; illy kötelezésekre tehát, bár kölcsönösen 
megengedtetnének is, egyoldalulag csak a rom. catholikusok hasz- 
nálandván, nem léteznék azon egyensúly, mellynek a rom. cath. és 
evang. felekezetüek között a tökéletes visszonosságnál fogva létez
ni kell. Sőt inkább úgy vagyunk meggyőződve: hogy a viszonos
ság elvének semmi nem felel meg egyéb, mint az, hogy valamint a 
rom. cath. atyának minden gyermekét r. cath. vallásban, úgy az ev. 
atyjának gyermekei is az ev. vallásban neveltessenek.

Nem szolgál közraegnyugfatásul; mert bár más név alatt, de 
lényegben ugyanazon reversalisok czéloztatnak törvénybe hozatni, 
mellyeknek eltörlését a nemzet olly folytonosan sürgette, s mellyek- 
nek a türelmetlenség kíséretében levő szomorú következmények, 
és ezekből származó vallásbeli olly keserű panaszok legnagyobb 
részben méltán tulajdoníthatók. Sőt minden lehető viszálkodások 
meggátlásaul, s ennélfogva tökéletes megnyugtatásul csak az szol
gálhat, ha a házastársak közé határozókint a törvény, mellyel 
összekelésük előtt tudniok kellett, és egyedül a törvény lép, és 
a reversalisokból eredhető minden visszaéléseknek egyszerre és 
határozottan elejét veszi.

Az eddigieknél nagyobb akadályokat is tenne a k. válaszban 
foglalt módosítása a vegyes házasságoknak, mert eddig a rom. cath. 
lelkész felsőbb rendeléseknél fogva csak felhatalmazva vélhette ma
gát, hogy a gyermekek milly vallásban leendő neveltetése iránt a

v
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házasulandók között a szerződést megkísértse, a javaslóit módosítás 
szerint pedig erre nem felhatalmazva csupán, hanem kötelezve is 
lenne, még pedig nemcsak a r. cath. lelkész, de az evangelicus is.

Feltéve tehát, mini a kegy. leirat szerint feltenni kelletik, 
hogy az ev. lelkész hasonló buzgósággal fog törekedni illynemíi 
kötelezések kieszközlésére, mint mellyel a r. cath. lelkészek eddig 
is lörekedtenek: az akadályok, mellyek a vegyes házasságokra néz
ve a reversalisokból eddig származtak, kettőztetve lennének, és a 
lelkiisméret szabadsága is két oldalról támadtatnék meg.

Nem kívánunk az egyes pontok terjedelmes vitatásába bocsát
kozni ezúttal azért, mert a kegy. válaszban az általunk felterjesztett 
törvényjavaslat 1 ,4  és 5ik szakaszai el nem vettetnek, hanem 
azoknak módosítása csak mint nem kevésbé iidvösséges ja
vaslatként ajánltatik; sőt kijelentjük, hogy a kegy. válaszban ki
mondott elvek : u. ra. a lelkiismeret teljes szabadsága, és a tökéle
tes viszonosság, különben legbensőbb meggyőződésünkkel mégis 
egyeznek.

Csak röviden nyilatkoztatjuk tehát, hogy mi a felterjesztett 
törvényjavaslaton kivül azon kérdések elintézésére nézve, mellye- 
ket magában foglal, közmegnyugtatásra vezető más módot nem is
merünk, hogy ahhoz szorosan ragaszkodunk és hogy annak semmi 
részétől el nem állhatunk.

Felségedet pedig hódoló tisztelettel kérjük, hogy tekintetbe 
vevén azon ingerült állapotot, melly a vallásos viszálkodások miatt 
elterjedve van, és mellynek lecsillapítását Felséged válasza semmi 
részben nem eszközölheti, az általunk fölterjesztett tczikkelyt, olly 
hosszas és fájdalmas tanácskozások eredményét, kegyelmesen jó
váhagyni méltóztassék.

I z e n e t e
a mit go s Fő RRnek a t. KK. és RRhez a túr mezei gróf által 

beadott jelentés tárgyában.

0  cs. kir. Főhge és a mltgos FőRR. a turmezei gróf panaszos 
jelentése érdemében közlött izenetét a t. KK. és RRnek tanácsko
zás alá vevén, őszintén kijelentik, hogy ezen ügyet a mostani állá- j 
sában még azon mód szerint sem látják felterjeszthetőnek, mellyet 
a t. KK. és RR. izenetökben javallanak. — Mert azonkívül, hogy | 
a t. KK. és RR. felirási javaslatában némelly tények és jogok el- i 
ismerése is rejlik, mellyek nincsenek olly világosságban, miszerint 
azokra országos felterjesztést alapítani lehetne, még a mi főbb te
kintetet érdemel, az a dolog természetes rendéből kifejlődött hosz- 
szas orsz.gyűlési gyakorlat, mellynek útmutatása szerint minden sé
relmes tárgy, mielőtt orvosoltatása orsz.gyülésileg szorgalmaztatik, 
előbb a fejedelem elébe, ki a törvények megtartása fölött őrködő 
közigazgatási hatalmát gyakorolja, felterjesztendő. Melly bévett 
szokástól eltérni és a tárgyakat rendes utjokról elvonni annál ke- 
vesbbé tanácsos, minthogy igy elárasztathatnék az országgyűlése 
rendeltetési körén kivül eső számtalan olly ügyekkel, mellyek elin
tézése a kormányszék rendes tárgyalására tartozik. Ezen okoktól 
indítva ő cs. k. Főhge és a FőRR. a t. KK. és RRet egész bizoda- 
lommal felszólítják, hogy a kérdéses folyamodásnak szorgalmazását 
a maga útjára hagyván, ezen tárgy fölterjesztésétől elállni szíves
kedjenek. Végre mi a t. KK. és RR. izenetében érdeklett mozgal
makat illeti, mellyek Horvátország kebelében mutatkoznak, kijelen
tik a mltgos FőRR. hogy mihelyt ezekről hiteles adatok szerint ér
tesülnek , mindazokra nézve, mellyeket a nemzetiség magas érdeke 
kíván, a t. KK. és RRkel egyesülni kötelességöknek ismerendik.

Válasz-izenete
v mtgos Fő RRnek az országgyűlési szabad újságok tárgyában.

Azon okokat, mellyeknél fogva ő cs. kir. Főhge és a mlgos 
FőRR. az országgyűlési hírlapok kérdését , mint a sajtószabadság 
lényeges részét és legfelsőbb fokozatát, külön, a sajtó ügyének 
egész kiterjedésébeni fölvétele előtt tárgyalni nem kívánták, a legkö
zelebbről tartatott két országgyűlésen több rendbeli izeneteikben 
eléggé kifejtették; ezekhez jelenleg is ragaszkodván, mivel ezúttal 
újabb ellenokokat a t. KK. és RR. nem hoztak fel, ő cs. kir. Főhge 
és a mtgos FőRR. a tárgy további vitatásába annál kevésbé bo
csátkoznak, minthogy magok a t. KK. és RR. múlt országgyűlés 
alatt a 1840ik évi martius lOén tartott ülésből átküldött izenetök
ben kijelentették, miszerint elveik és nézeteik bővebb kifejtését 
fentartják azon alkalomra, midőn a sajtó szabadságának elrendezé
séről már munkálatba vett lörv. czikket köziem fogják. Felszólítják 
tehát ő cs. k. Főhge és a nm. FőRR. a t. KK. és RRet egész b i- 
zodalommal, hogy e tárgybani értekezésnek fonalát ott, hol a múlt 
országgyűlése alatt megszakadt, felfogni, és az említett izenetben 
kijelentett állapodásuk nyomán a sajtó ügyét egész kiterjedésében 
elrendező javaslatokat velők közölni szíveskedjenek.

fe le le t  lá g y  Sándor barátomnak.
Arrogantia tua decepit te,
et superbia cordis tűi. Jer. 49. 16.

Ha a kopasz agy, vagy dér csípte üstök elég garantia volna 
arra, hogy N. S. barátom az egész miveit világ szine előtt olly vak 
elbizottsággal kiálthassa ellenem: „proh Dii immortales! quam múlta 
de me mentitur adolescens 1“ akkor mindenek előtt azt kellene meg
mutatnom, hogy épen olly adolescentulusocska nem vagyok, kire 5 
amúgy falusi paedagogként gőgösen ripakodhassék; de e tekintet
ben részemen áll, mikép: senectus venerabilis est non diuturna, 
neque annorum numero computata; cani autem sunt sensus homi
nis. Sap. 4, 8. Ugyanazért a dolog érdemére sietvén, megkísér
tem , milly joggal szórhatá személyemre N. S. barátom „szerény
sége“ e tisztességes czimeket: „mentitur, a hüségtelenségnek re
mekét nyujtá, merő költeményt mond, a czikket elfogult fővel ol
vasta, vagy készakarva elferdítette, a mikért is önmaga sütötte 
magára a rágalmazás ocsmány bélyegét sat.“

Én azt mondám, hogy N. S. barátom a papi nőtlenséget vé
dendő , feledvén , vagy nem tudván, vagy felfogni képes nem lévén 
az a melletti valódi okokat, a contrario kezd okoskodni a nősségnek 
rósz oldalait s rémségeit emlegetve. És ezt ő költeménynek ke
resztelvén, mondja: „én a papi nőtlenség mellett sem directe sem a 
contrario nem okoskodtam; érdemileg többet nem mondtam , mint, 
hogy nőt állodalom nekünk nem adhat, s mi tőle el nem fogadha
tunk.“ És mégis csakugyan a contrario védve okoskodott, nemcsak 
mivel az ellenokoknak czáfolása és a nőszülésnek iszonyatos leí
rása már a contrario s indirecte védelmezése a nőtlenségnek , ha
nem mivel még maga is e szavakkal nyilatkozik czikke felől a 
Nemzeti Újság f. é. 43dik számában: „A kalholikus papok javas- 
lott nőszülése elleni okoskodásomnak veleje ez: „„Ha az egyház 
papjainak a nőszülést meg nem engedi, mit sürgetitek azt ti vilá
giak, kiknek ehhez semmi közötök? A kath. nölelen papok között 
előforduló erkölcsi sikamlások még nem elegendő ok az egyház 
fegyének változtatására; mert a világi házasok között is vannak si
kamlások, vannak a nős papok között is számos szomorú példák; 
ergo nem kell nöszülnünk.““ Költöttem-e tehát? vagy nincs-e ez 
okoskodásba zárva épen azon 3dik pontnak, melly ellen én felszó
lalók, másik része? Nem tartozik-e hát az egészen ez okoskodás-
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hoz? S nincs-e ebben a nőtlenségnek ellenkezoröli s indirect vé
dése? És ha mégis alapos védése volna; de valljon képes-e N. S. 
barátom azon a nos papság közötti számos szomorú példát mind a 
görög, mind a protestáns megnevezett részről bebizonyítani? vagy 
nem az ő szavai-e ezek az említett lapban: „pirulva kell megval- 
lanom, hogy én sem egyesült, sem nem-egyesült görög papot soha 
élelemben sem nem láttam, sem nem ismertem; ugyanazért egyet
len egy szomorú példát sem tudnék bebizonyítani“? Nem illeszt
hetném-e hát rá a „mentitur“ szót, sót nem volt-e fölebbi példázása 
audax calumnia? és nem hívatlanul prókátorkodott-e N. S. barátom, 
midőn e tekintetben tanácsosb lett volna hallgatni, mint a szent 
ügyet olly csenevész okokkal védeni, mellyek azt a pajzánkodók 
előtt még ostromolhatóbbá teszik ? Ugyanis még a legyenezett — 
datura non concessum — számos szomorú példa sem elég ez ügy
ben, hanem egyik részről annyi szükséges, mennyi van a másikon; 
mert ha a nős papságban ugyanannyi egyed között kisebb a szo
morú példák száma, úgy e tekintetben dől a nőtlenség ügye. És e 
gyöngéjét N. S. barátom okoskodásának J-b -r sorsosom feltárta, 
mire 5 koránsem hibáját vallja meg, hanem ezen meggyőződése 
elleni szint adja ráfogásának : „valamint némellyek elcsúsznak a 
nőtelenség síkos pályáján: úgy a nős papság között is számos szo
morú példa vagyon ez ügyben.“ Ezen elforditásban N. S. barátom 
felzajlott kedélye lecsillapullával a rósz akaratot ön maga is megis- 
merendi: mert azon részen számos példát állítani, hol ön vallomása 
szerint egyet sem tud, csak hogy előbbi hibás okoskodásának, 
mellyben a „némellyek“ helyett „rész“ vala, mi számos sőt szá
mosnál is többet tehete, vélt ereje megmaradjon, világos ígazta- 
lankodás, valamint már az előbbi ráfogás, mellyet az emberi gyar
lóságból — ezt jól megjegyezzük, mert ebből mindenkire a legir- 
tózatosb gonoszságok leendőének megbizonyithatók — akara meg
mutatni, maga magában igaztalankodás vala; ha tehát N. S. bará
tom inkább készántag igaztalankodott, hogysem ügye mellett az 
egyedül megálló okokat felhozta volna; nemde teljes igazsággal 
mondám, hogy ő azokat vagy nem tudta, vagy elfelejtette, vagy 
felfogni képes nem volt? de egyszersmind legvilágosb az is , hogy 
5 rólunk előtte isméretlenekről csakugyan alaptalanságból és ta
pasztalatlanságból irt; midőn pedig a nőszülésből nepotismust, s a 
mi több, saját értelmezése szerint, „szükségképenit“ származtat, és 
pedig ugyanazon szorosan összefüggő szövegben, mellyben legtul- 
zóbb képzeletinek megtanusitására a nős papságot felszólítja: ugyan 
kívüle ki az, ki igy ne gyanakodnék: e szerint lehetetlen, hogy 
ezek meg ezek a püspökök ne volnának unokázók vagy rokono- 
zók? Ámde N. S. barátomnak egészen különböző logicája van, mi 
épen nem csoda, hiszen ő annak fűzi homlokára a koszorút, ki a 
józan ész komoly ítéleti ellenére a kül körülmények parancsoló 
szavára követi szivének titkos vonzalmát; mintha bizony nem épen 
a józan ész parancsolná a körülményeket kellő tekintetbe venni. 
És csak illy furcsa logicából lehet megfejteni mind azt, hogy ő 
czikkének a helyes hermeneulica szabályai szerinti értelmeztelését 
hüségtelennek nevezi, mind pedig azt,  hogy épen ő értelmez leg- 
hütelenebbül, mit J-b -r sorsosom a N. U. f. é. 62 és 63 számai
ban hat példával kézzelfoghatólag mutatott meg, mellyekhez én 
csak e hetediket ragasztom. J -b -r czikkét N. S. barátom ellen e 
szavakkal kezdi bezárni: „N. S. ur tehát igaz ügyét egy kevéssé 
túlságosan védelmezte, és ezt bizonyosan nem teszi, ha eddigi 
szép tapasztalásihoz még az is járul, hogy puszta hallomásra, főleg 
illy kényes dologban, és ehhez honunkban, hol tisztes katholikus nős 
papjaink gyermekeiknek igazán példás neveltetése által a hazát 
annyi jeles polgárokkal gazdagítják, építve, valami soha meg nem 
tanusithatót, mint bizonyost, a nagy publicum elébe állít, mi nem

egyéb mint veszedelmes elidegenülést okozni.“ Ki flem látja azon
nal, hogy J-b -r  itt N. S. barátomnak a nős papság közötti számos 
szomorú példárai hivatkozását érti? hiszetekintetben mondá: „én, 
ki keleti szertartásu pap vagyok, egyetlen egy esetet sem tudnék 
biztosan előhozni; hogy fog N. S. ur számos példákkal tanusitni?“ 
S ő mégis igy felel: „azt mondod, puszta hal omásból fogom a nős 
papságra a nepotismust?“ „nem tudnám azt bebizonyítani?“ holott 
ezt J-b -r sehol sem raondá. Minthogy pedig illy csürés csavarás
nak kútfeje ismét csak büszkeség lehet, melly hibáját épen nem 
akarja elismerni, hanem mást alaptalanul korhol: ugyanazért a fent 
elsorolt igen is „szerényen tisztességes czimeket“, bár én, nem 
mint ő ok nélkül, legteljesb joggal tehetném, ez úttal N. S. bará
tomra csak azért nem függesztem, nehogy ez által örvendhessen, 
hogy szerinte feleletem olly durva volt, mint az ő válasza; üd- 
vösb neki példátlanul állani, hogy annál hamarabb kigyógyul
jon betegségéből, mert „moeror in conle viri humihabit ilium.“ 
Prov. 12, 25. Dr. Molnár.

Magyar nyelv, Protestantismus és Horvát
ország*

Európának nincs tartománya, melly annyi tarka vegvöletek 
panorámáját b irná, mint Magyarhon. Földterülete, légmérsége,— 
már ezek szembeszökő különféleséget mutatnak, lakói is annyi meg 
annyi emberfajt állitnak élőnkbe, kik bennünk a földnek, mellyet 
hazánknak nevezünk, szintannyi viszontagságaira emlékeztetnek. 
Látunk ezek közt különféle szint és termetet, nyelvet, vallást és 
polgári állást. A szin és termet tarkasága megritkulhat nőszés által; 
a nyelv sokasága egy közös nyelv elfogadása által megszűnik gát 
és akadály lenni az értesülésre és műveltségre; a vallások feltűnő— 
sége s a belőlök sarjadzó hajtások megszűnnek a kölcsönös türe
lem és józan lelki szabadság által; a polgári egyenetlenség, bizal
matlanság és feszültség megritkul az emberi egyenlő jogoknak elv- 
beni elíogadása s ezen elvre épített egyforma törvények állal. S ez 
a z , a mire korszakunk átalakulási tervét készíti. Ezen átalakulás 
ideje , úgy látszik, belépett. A szellem áthatotta a kebleket és ki
vívja a magáét. Boldog azon nemzet, melly a józan átalakulás csi
ráját kifejlődni és megérlelni segíti; nyugton nézi ez más nemzetek 
busáját, s magát az értelem, türelem és szabadság védfalai közé sán- 
czolva, bátorságba teszi. Én úgy hiszem, nemzetünk jobb része 
ezen utón kívánja átalakulási tervét életbe léptetni. Hogy azonban 
egy illy terv kivitelének ezer gátok. és akadályok állanak szemközt, 
hogy ez súrlódást, zavart s itt ott kellemetlen jeleneteket szül, 
tudjuk és látjuk, de előttünk nem váratlan. Szerencsések leendünk, 
ha a kivitelnek módjait el nem hibázzuk. — Illy súrlódás létezik 
jelenleg a magyarok és ezekkel egy korona, egy alkotmány, egy tör
vény alatti horvátok közt. A magyarok kívánsága az: hogy a hor- 
vátok a magyarrokkali érintkezésben a diplomatikaivá vált magyar 
nyelvet használják az eddigi latin helyett. S ez méltó kívánság. A 
latin nyelv egyik nemzetnek sem nyelve, s ez pulgárilag Európának 
majd minden részeiben részint már meghalt, részint vég vonaglá- 
saiban haldoklik. így járt Magyarhonban is. Ennek tehát polgári 
használatát fentarlani a magyarnak ellenébe hasztalan erőködés, 
mert megjő az idő, midőn majd el fogjuk mondhatni, hogy a diák 
nyelven olly kévéssé értesülünk, mint most a görögön; s valljon mit 
tesznek ekkor a horvátok a magyarokkal ? értesülni velők mégis 
csak kell. — Azután a két nemzet közt olly egység fonala szövő
dött át, miszerint a horvátoknak is mind egyházi, mind polgári és 
tudományi tekintetben Magyarhonban az előléptetésekre egyforma 
jogaik vannak, és követeléseik lehetnek. Ha a horvát papot ma-
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gyarországi prímássá, a tanult nemest a dicasteriumhoz, az oktató
kat a felsőbb, iskolákhoz professorokká nevezheti ki a kormány, a 
nélkül hogy ezt a magyarok roszalhatnák, sót csak szót is emel
nének e’ilene, valljon mit csinálnak ezen egyének a magyar intéze
teknél a magyar nyelv tudása nélkül ? — A magyar nyelv tehát, 
habár Horváthonban az egyesült művelődés nyelvévé soha nem 
válik is, a mi ellen nincs is észrevétel — hogy t i. ők saját 
nyelvüket ön körükben kimivelhessék s rajta a köznépet is mi- 
velhessék, de legalább a magyarokkali kölcsönös érintkezésben 
hogy az eddigi latin nyelv helyett magyarul értesüljenek, ez olly 
méltó kívánság, mellyet csak elfogultság ferdíthet el és magyaráz
hat balra.

A másik súrlódást okozza a protestánsoknak sérelme, melly őket 
a horvátoknál,ezeknek helyhatósági jogaiknál fogva, minden polgári 
igényektől megfosztja. Az illy helyhatósági jogoknak valaha helyök 
lehetett leginkább a zavarok elkerülhetése miatt. E kérdésbe azon
ban most mélyebben beereszkedni szükségtelen. Ne menjünk visz- 
sza két háromszáz esztendőre, hanem tekintsük a mostani kor ki- 
vánalát s ezen kivánat igazságosságát. A horvát egy szabad alkot
mány alatt él, szinte azon jogokkal felruházva, mint a magyar; nem 
is kétlem, hogy a horvát ezen nemzeti constitutiót és szabadságot 
ön vérével utolsó cseppig kész ne volna védelmezni; mert semmi
től nem irtózik jobban az emberi természet., minta rabigátói s azon 
önkénytől, melly neki törvényt szab. Ha büszke a horvát szabad
ságára, ha alkotmányát, törvényeit önelégülten a magyarral kezet 
fogva magáinak vallja, s ezért egymást a béke és harcz idején öle
lik és védelmezik, ne felejtsék el, hogy ezen szabadságos alkotmány 
fentartásaért a magyar protestánsok vére szintúgy hullott, mint a 
horvátoké, s a magyar protestáns horvát rokonának szabadságát, ha 
az külröl fenyegettetnék vagy megtamadtatnék, életével is védel
mezné. Valljon igazságos-e, ha a horvát azt, kit háború idején men
tőjének ismer, béke idején magától eltaszitja? — A horvát, legyen 
az nemes vagy nemtelen, bátran az egész magyar honban megte
lepedhetik, s magok a protestánsok közt békén lakhatik, nem üldözi 
őt a protestáns azért, mivel a horvát saját hazájában őtet nem tűr
heti, s ez igy van. Valljon minő igazság tehát, hogy egy magyar, és 
pedig még nemes magyar, csak azért mivel protestáns, a viszonos
ság jogainál fogva még a vendégszeretetre sem számolhat. — A 
zsidók Horvátországban eltüretnek, megtelepedhetnek, s habár 
még nem is polgárok, de legalább mint eltűrtek űzhetik mestersé
güket és megélhetnek a horválok között: a protestáns pedig még 
ennyire sem számolhat! Hát a protestáns vallás jobban ellenke
zik a horvát katholicismussal mint Israel vallása? Ma holnap, hihe
tő, megérjük, hogy Horváthonban is polgár lesz a zsidó, kinek pedig 
arra épen semmi hazafiui érdeme nincsen, mert az ő polgári joga 
csak onnan veendi eredetét, hogy ő is ember: valljon hát ekkor a 
hazáért érdemekkel koszoruzott protestáns a puszta zsidó irányában 
Horvátországban még úgy sem állhatand- e mint ember? Mi erre 
a válasz ?

Én, ki e tárgyat csekély belátásommal fogtam fe l, nem aka
rom a protestáns vallás apológiáját Írni; hitem és állapotomra nézve 
a theologia mezején szemközt állok a protestantismussal; de a val
lási jogokat a polgáriakkal nem szabad összekeverni, s ha kíván
hatjuk hogy a protestáns bennünk katholikusokban a vallást tisz
telje , a polgári jogot védje, evvel mi is viszonméltányosság9 és 
igazság tekintetéből is tartozunk. — De kérdem végre, mi rósz 
áradhat Horváthonra abból, ha ott a protestánsoknak szabad pol
gári jogaik megadatnak? Hiszen ez nem azt teszi, hogy a horvá- 
toknak protestánsokká kell lenniök : ez ellen védhetik magokat val
lásos oktatással és polgári óvó törvényekkel. Valamint midőn a 
diák nyelv helyett a magyar sürgettetik, senkinek sem jut eszébe, 
hogy a horvátok ne beszéljenek többé horvátul. Ők eddig latinnul 
tanácskoztak, törvénykeztek, s igy Írtak hozzánk, s azért még sem 
voltak latinok: úgy ha ezután magyarul törvénykeznek, azért ők 
még nem lesznek magyarok. Attól, hogy majd közükbe kicsapongó 
protestánsok elegyednek , épen mit sem kell tartaniok ; vannak ki
csapongók minden felekezetben, csak törvény legyen, melly a ki
csapongást korlátolja, ez pedig van. j

E békítő szózat, habár nem valami jeles toll alól jött is ki, 
mellyel magának auctoritást szerezne, de mint tolmácsa sok hason 
érzelmeknek, az elkeseredést okozó nyilatkozatok ellenében, mellyek- 
kel itt ott a hírlapi sajtó kedvetlenitelt bennünknt, egy kis figyel
met megérdemel. Barchy.

T a t a m i
a királyi szabad városok követeinek ü lésrendéről a KK. és 

RR. tanácskozási teremében.

Et haee olim ineminisse juvabit.
Virg.

Honismeretimet öregbítendő, az 1825/7-diki országgyűlés 
utósó felében megkértem vala t. Laitner Ferencz Soprony és t. 
Kricske József Lőcse kir. szabadvárosi követ urakat, szíveskedné
nek a királyi szabadvárosok követeinek a KK. és. RR. tanácskozási 
teremében tapasztalt ülésrendét számomra pontosan följegyezni.

Az első tisztelt férfi kérelmemet készséggel teljesíté és saját 
kezével irt jegyzékét nekem 1827. jul. 18dikán barátilag átadá, 
melly igy következik:

„In Comitiis Posoniensibus Anni 1825/7 ex Ablegatis Libe- 
rarum et Regiarum necnon montanarum Civitatum, tarn cis quam 
Irans Danubium situatarum, in Palatio II. Statuum et Ordinum, 
ad Tabulam médiám, sequentes, subnexa Serie considebant; sig- 
nanter:

In Latere sinistro 
post Comitem Nobilium Campi 

Turopolya:
Primarius Ablegatus Cittis Bu- 

densis
— —  — — Pesthiensis.
Ambo Ablegati Cittis Soproni-

ensis.
Ambo Ablegati Cittis Neosoli- 

ensis.
Ablegatus Cittis Ginsiensis.
— — — — Libeth-Bányen- 

sis.
— — Uj-Bányensis.

In Latere dextro 
post Ablegatos Comitatus 

Verőozensis:
Alter Ablegatus Cittis Buden- 

sis.
— — — —  Pesthiensis.
Ambo Ablegati Cittis Posonien-

sis.
Ablegatus Cittis Comáromien-

sis.
—  ------------ Breznobányensis.
Alter Ablegatus Cittis Albarega-

lensis.
— —• —  — Strigoniensis.

Alter Ablegatus Civitatis Cremnicziensis.
Reliqui Cittum Danubianarum Ablegati, incerto ordine ad 

Tabulam 3tiam inter Tibiscanos considere solebant.“
A második tisztelt férfi bevárá Pozsonybul nov. Íjén 1827. 

hozzá intézett megújítását kérelmemnek, mellyre aztán következő 
becses válaszát vevém:

„Spectabilis ac Generose Domine, Domine peouliariter Colen- 
dissime! Erga requisitionem Spectabilis ac G. D. Vestrae sub 1. 
9bris 1827. Posonio factam etc. Quod Seriem, qua se tibiscani 
Ablegati in diaetali Consessu exceperunt, adtinet, referre debeo, 
quod Cistibiscani et hao Diaeta ita úti prioribus oonsuetum suum 
locum sequenti ordine retinuerint, Krassoviensis utpote Comitatus 
Nuncium sequebatur Cassoviensis, Bartphensis, Eperjessiensis,Leut- 
soviensis, Cibmiensis et Késmarkiensis. Transtibiscani hac prae- 
sertim Diaeta nullum certum ordinem observarunt, ac Danubianos 
quoque intermixtos habuerunt, plerumque tanem praesertim anno 
1827. hoc ordine commixti considebant: post Cistibiscanos utpote 
consederunt: Szegediensis, Debreczinensis, Mariatheresianopoli- 
tanus, Jaurinensis, Zagrabiensis, Nagybányensis, Varasdiuensis, 
Tyrnaviensis, Temesvárensis, Szakolczensis, Neoplantensis, Zom- 
boriensis, Modrensis, Szathmárnémethiensis, Trentsiniensis etc. 
Ex quo patet, quod unice Cistibiscani ordini ab antiquissimo tem
pore recepto inhaeserint, Transtibiscani autem parte hac non múl
túm fuerint soliciti, ac ita tolerantes, ut sibi loca per Danubianos 
praeripi passi sint. Pretiosis in reliquo devoíus favoribus peculiari 
cum cultu persevero Leutsoviae 5. Jan. 1828. Spectabilis ac G. D. 
Vestrae! humillimus servu6 Jos. Kritske mpr.“

Ponori Thewrewk József.

P o z s onyban .
Alapííé és szerkeszti Orosz József — Nyomtatja Schmid Antal.
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V á l a s z a
a mlgos Fő-Rendeknek az ország elöleges sérelmei s kivánati 
felterjesztése, és a k. kir. előadások tárgyéiban készített felírást 

illető szakaszéinak módosítására nézve.
0 császári királyi Fohgsége, és a méltóságos Fő-Rendek a t. 

Karoknak és Rendeknek , az ország elöleges sérelmei s kivánati 
felterjesztése és a k. kir. előadások tárgyában készített felirási 
javaslatnak a vallás dolgát illető szakasza f. h. 5én kiadott k. kir. 
válasz közbejötténél fogva való módosítása iránt, e részben köz
lőit izenetükben nyilvánított óhajtásában osztozva, az ajánlott módo
sításban és annak folytában készített felírásnak az első felírással 
leendő felküldésében részükről is megegyeznek, egyedül némelly 
észrevételük forogván a felírás szerkezete iránt fel, s jelesen :

Az lső szakaszban a „nyomasztó átkától“ helyett, a mint e 
tárgyban a múlt országgyűléséről felterjesztett felírásban is hasz
náltatott „nyomasztó súlyától“ iktatni;

A 3ik szakaszban pedig miután ottan a kegy. kir. válaszban 
foglalt módosítások a kijelentett elvekhez e gyakorlati alkalmazásra 
nézve adatnak elő az észrevételek, világosabb értelem végett a „kí
vánt módosítás“ szavak után „gyakorlati“ szót közben tétetni.

Az 5-dik szakaszban továbbá azon kifejezést „reversalisok 
czéloztatnak törvényben hozatni“ mint a k. kir. válaszból kitűnő 
atyai szándokkal össze nem egyeztethetőt, következővel „reversa
lisok törvényesittetntnek“ felvállalni; és végre

Az utolsó előtti szakasz végsorai attól kezdve „hogy ahhoz 
szorosan ragaszkodunk, és hogy annak semmi részétől el nem állha
tunk“ az országgyűlési kölcsönös egyezkedések természetét tekintve, 
kihagyatni, s helyeitek következőket: „az ország nyugalmát attól 
várván, ahhoz továbbad is ragaszkodunk“ iktatni óhajtván, a t. KK. 
és RRket teljes bizodalommal felszólítják, hogy ezen módosításoknak 
elfogadása állal jelen fontos tárgynak, mellynek köz megelégedésre 
leendő hovaelöbbi elintézéséhez a hon polgárinak olly forró ohajtási 
kapcsolvák, felterjesztését elősegíteni szíveskedjenek.

1 * e vi e t e
a KK- és RR nek a mlgos Fő-Rendekhez az országgyűlési 

szállások bérének fizetése iránt.
A KK. és RR. figyelmezve a k. kir. előadások 7ik pontjára is, 

azl840ik évi apr. 25ik napjáról felterjesztett felírás nyomán meg
győződésüket kijelenteni nem késnek, hogy a jelen körülmények 
között már mind az igazság, mind a méltányosság egy iránt igénylik 
a házbirtokosok kármentesítését, kik az orsz.gyűlési tagok és ezek
hez tartozók számára szállást adni köteleztetnek; úgy vélik azon
ban, hogy az elv gyakorlati alkalmazása czélszerűen csak országos 
választmány által eszközöltethetik, melly mind a szállásbelí illeté
kek, mind a helyzethöz képesti bérmennyiség iránt, azon szállá
sokra nézve, mellyek eredetileg orsz.gyűlési szállásoknak voltak 
lefoglalva, még ez orsz.gyűlésére kimerítő véleményt adjon.

Mert valamint igazságosan követelhetni nem vélik, hogy akár 
most, akár jövendőben ezen teher egyedül a házbirtokosok által vi
seltessék, és úgy vannak meggyőződve, hogy az adó kivetése al
kalmával nyujtatni szokott kedvezések elégséges kárpótlásul már

nem szolgálnak ; más részről szükségesnek látják gátot vetni, nehogy 
a nyerészkedés a kedvező körülményeket használva, visszaéléseket 
szüljön.

Ezeknél fogva tehát a KK. és RR. az általuk választott tagok 
neveinek közlése mellett.ő cs. k. Főhgél teljes tisztelettel kérik , a 
m. FőRket pedig egész bizodalommal felszólítják, hogy ezen javas
latát elfogadni, és a magok részéről is az orsz. választmányhoz ta
gokat nevezni méltóztassanak.

I  se e ii e t e
a méltóságos Fő RRnek a t. KK. és RRhez az országgyűlési 

szállások bérének fizetése, és a sérelmek összeszedése 
tárgyában.

A házbirtokosoknak, kik az országgyűlési tagok és az ezekhez 
tartozók számára szállást adni köteleztetnek, kármentesítését 0  cs. 
kir. Fohgsége és a m. FőRendek szinte igazságosnak tartván, a t. 
KK. és RR. azon javaslatához, miszerint egy országos választmány 
küldessék ki, melly a szállások illetősége és bérmennyisége iránt 
még ezen országgyűlésre kimerítő véleményt adjon, hozzá járulnak, 
és közük azon tagok névsorát, kik ezen országos választmányhoz, 
úgy azokét is, kik a sérelmek összeszedésével megbízandó orszá
gos választmányhoz a m. Fő-RR. részéről kiküldettek.

Ez alkalommal figyelmezvén azon a k. k. előadásokban foglalt 
nagy érdekű tárgyakra, mellyeknek elöleges és rendszeres kidol
gozása a dolog természeténél fogva nem kevésbbé szükséges, ő cs. 
kir. Főhsége és a m. Főrendek azon kivánatukat nyilvánítják, hogy 
követve a hosszas országgyűlési gyakorlatot és azon módot, mely- 
lyet a t. KK. és RR. az országgyűlési szállásokra és sérelmek ösz- 
szeszedésére nézve magok is javaslanak, a fontosabb tárgyakban 
készítendő javaslatok kidolgozása, a két tábla közötti egyesülés elő
mozdítása tekintetéből, szinte országos választmányokra bizattas- 
sék. Mire nézve a t. KK. és RRet, hogy velők egyesüljenek, teljes 
bizodalommal felszólítják.

Ilii szükséges jó négHieveSésre Magyar- 
országban?

Fontosabb tárgy nem lehet czélszerii népnevelésnél, mint 
előmozdításánál a vallásos és erkölcsi életnek, melly a köz- és ma
gányüdvnek egyedüli szilárd alapja, felvilágosításánál az alsó nép
osztálynak is, melly tudatlansága állal részből vétkekre csábitta— 
tik s bárgyuságában és tompa butaságba merülten még anyagi ér
dekeit is elhanyagolja. Hazánkban méltán általányos a panasz,'hogy 
a népnevelés el van satnyulva, s a törvényhozó hatalomtól vál
toztatást kiván. Mert ki titkolhatja el, hogy parasztjaink, a német 
gyarmatosokat itt ott kivéve, tudatlanok és nyersek s a némelhoni 
parasztokkal egyátalán össze nem hasonlíthatók , minthogy fiatalsá
gukban vagy nem is jártak iskolába, vagy abban csak immelámmal 
olvasni, kissé Írni, néha számolni is, és a kátét tanulták ; s hogy köz
nemeseink, kiket inkább parasztnemeseknek, mint gúnyolva bocs- 
koros nemeseknek kellene nevezni, kik a szülői háznál és az isko
lákban jobb nevelést nem nyertek, a parasztokat nyerseségben még 
felülhaladják, minthogy a nemesi szabadalmakra elbizakodva, azt
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Télik, hogy nekik minden erőszakoskodás megengedve, kivált mi
óta valamint a szabadelvű, úgy a conservativ párt izgatói által is 
több megyében megvesztegetés, hizelkedés és rábeszélési fogások
kal elcsábittatnak, nyers erő által terveikre szolgálni. Azon sajnos 
durva kicsapongások, mellyek ez évben a köznemesség által több 
megyében elkövettettek, s bennünket középkori ököljogba taszitá- 
nak vissza, méginkább az elhanyagolt népnevelésnek, semmint 
megvesztegetésnek tulajdoníthatók. A nemzeti és polgári iskolák
ban, a mező- és szabadvárosokban a tanítás szinte többnyire a 
káté-vagy vallástanra, olvasásra, írásra, számvetésre, helyesí
rásra szorítkozik; ritkán jön hozzá még egy kis földleírás, történet 
és természethistoria, a gyermekek és ifjaknak emberek és polgá
rokká leendő kiképezésére gond nem fordiltatik. Reális iskolákat 
még nem bírunk. Leányiskoláink (kevés kivétellel) egészen el- 
hanyagolvák, s leányaink azokban nem, mint kellene, jövendő jó 
hitvesek-, anyák- és polgárnőkké neveltetnek. Gymnasiuminkban 
sok tanittatik pro futura oblivione, a még mindig holt nyelven elő
adott humaniórák inkább az emlékezet tárgyai, semhogy az életbe 
mennének át s az ifjakat humanitásra és valódi aestheticai művelt
ségbe vezérelnék, az örök „Didicisse fideliter artes emollit mores, 
nec sinit esse feros“ kevés ifjainkban valósul, midőn a lyceumok- 
és academiákba lépnek. Lyceumaink és academiáink hasonlag szá
mos hiányokkal bírnak, (az ifjúság nevelésének nagy kárára a gö
rögök és rómaiak aestheticája és classicus literaturája a nyilvános 
tanításból egészen kizárvák; csak a protestáns lyceumok és colle- 
giumok tesznek ebből dicséretes kivételt) és lökéletességökre 
nézve nagyon hátra vannak az austriai örökös tartományok lyce- 
uniai és academiái mögött; sőt egyetemünknek is reformra van 
szüksége s jelenleg csak az orvosi szakban mérközhetik az ausztriai 
birodalom és Németország egyetemivel.

Hogy valami czélszerünek történnie kell, hogy népünk és 
fiatalságunk és utódink jobb népnevelés és tökéletesb iskolai tanítás 
által magasb- és jobbra felvezéreltessenek, kétséget nem szenved. 
Fájlalva kell látnunk ama kárhozó irányt, mellyel a nép hazánkban 
vett az elhanyagolt népnevelés miatt, valamint Franczia-, Angol-, 
Spanyol- és részből Németországban is. — Tekintsük a családok 
bázi állapotát vallási tekintetben; minden elfogulatlan saját tapasz
talásából azon szomorú eredményre juthat, hogy azok nem nevez
hetők többé a kegyes vallás tenyésztőinek, a vallásos érzelem ápo
lóinak. Az egyházi ügyek iránti érdek hiánya, melly, mint más 
országokban, úgy nálunk is létezik, s átalján az ezáltal előidézett val
lásosság hiánya a családok házi életére sem maradhatott befolyás 
nélkül; azokban is uralkodásra jutott a földies szellem , s a nevelés 
legtöbb családban megszűnt vallásos lenni. Az iskola- és templom- 
báni keresztény tanítás nem képesek azon kevés órákban, mellyek 
a vallástanitásra szentelvék, folytonosan ellensúly gyanánt szolgálni 
az ellen, mit a fiú, a leány a szülék házában naponta és minden 
órában hall és lát! Nem fojtalik-e el ismét egy pillanatban a szülő 
vagy idősb testvér szájából hallott, vallás és egyház iránt közön- 
bös, vagy a papságot gúnyoló szú által — mi most felső és alsó 
családkörökben en vogue és napirenden van — az, mit a tanító 
vagy catecheta hosszú buzgó fáradozás által végre már elérni vélt.

Éhez já ru l, hogy a vallásosság hanyatlásával kezet fog az er
kölcstelenség, s hazánkban is rémitően növekedik. Tagadhatlan, 
hogy a pazarfény és kéjvágy nálunk is olly mértékben harapózik 
el, melly a tehetséggel épen megfordított arányban van, s elerkölcs- 
telenedésre vezet. Alost a gyermekeket majd mindenütt felülhaladni 
látjuk szüléiket a pazarfény és kéjvadászatban, s noha majd min
denki szűk időről, szükség- és nyomásról panaszkodik s panaszko
dásra joggal bírni vél, noha legtöbben, előkelők és alrendüek, ha

zánkban nyomasztó adósság terhe alatt nyögnek, s magyar és né
met hírlapjaink majd minden számai számtalan csődekkel tömvék, 
s jóllehet a gyámolitásrai igények naponta növekednek s a koldulás 
tilalmaztatik, még sincs senkinek kedve, s még kevésbé erkölcsi 
ereje, haszontalan dolgokban megszoritkozni, a viseletét és élelem
módot egyszerüsitni s olly élvekről lemondani, mellyek a jövedelmet 
jóval fclülhaladják. A kölcsönházak Pesten és Pozsonyban, a zsidók 
és más zálogért kölcsönözök bizonyíthatnák, mikint a szükséges 
elzálogosittatik és eladatik, hogy az asszony és leány számára uj 
divatu ruha szereztethessék, hogy bálokban részt lehessen venni, 
dús lakomát csapni. Az alsó osztályokban a mértéktelen eszemi- 
szom az, mi a vagyont felemészti s az erkölcsiséget minden erköl
csi erő elpusztításával megsemmiti, mihez most hazánkban a köz- 
nemesek dinomdánomjai, kik azelőtt gyulyáshussal, darab szalonná
val vagy czigánypecsenyével és egy kulacs borral megelégedtek, s 
most megvesztegetőiktöl uriasan vendégeltetnek, nagy részben 
hozzájárulnak. Az alsó osztály iszákosságának növekedésére bi
zonyítványok nem szükségesek, mert hiszen azok a legszomoritóbb 
átalányosság és nyilvánosságban mutatkoznak; roppant fogyasztá
sában a pálvinkának, ezen az észt eltompiló és az idegrendszert 
lassankmt megrongáló méregnek, mellyel most a türzsökös magyarok 
is, kik előbb borral érték be, élnek; annak mindinkább növekedő 
készítésében, mellyel már nemcsak zsidók , hanem földesurak , sőt 
mágnások is foglalkoznak, Vespasianus elvének hódolván: „lucri 
bonus odor in re qualibet“ ; a csapszékek és pályinkativornyák lá
togatásában , mig azelőtt a pályinkaiszák a pályinkát szeméremből 
titkon házukhoz hordaták. Éhez járul a fajtalanság nem kevésbbé 
szaporodott bűne, s az agglegények, kik házasodhatnának, de nem 
akarnak — mert azok, kiknek viszonyaik és szűk vagyoni tehet
ségük a nősülést meg nem engedi, szánakozásra méltók — és az 
úgy nevezett vadoncz házasságok (concubinatok) száma szaporo
dik. Hogy lehessen illy tüneményeknél családi és polgári boldog
ságnak , melly legközelebb vallásosság- és szigorú erkölcsiségen 
alapul, diszlenie? A vallási érzelem a házi és polgári körökben 
mindinkább apad, sőt az iskolákból és fensőbb képző intézetekből 
is távozni akar a vallásos szellem, mint arról hazánkban is meg
győződhetik a szorgos figyelmező. Tervezzük eszméletben a leg
tökéletesebb alkotmányt, de — hogy régi bölccsel szóljak — in
kább Iehetend házat légben, mint statust vallás nélkül építenünk. 
Ezt elismerék minden kor bölcs törvényhozói, s a régi legislatorok, 
mint Numa római király, az! álliták, hogy törvényeik- és rendele- 
teiket láthatlan forrásból merilék , hogy azoknak bizonyos vallásos 
félénkség az engedelmességet biztosítsa, mint a zsidóknál Alózses 
törvényivel történt. A rómaiak a vallást méltán a státus fölé eme
lek s ezen elvben leiék a kormányzás biztosságát. * ) És maga 
II. Fridrik porosz király , ámbár Voltair feslett philosophi elveitől 
és a kereszténység iránti előítéletétől elcsabittatva, mint olly sza- 
badelmü férfiú, ki egyébiránt avval dicsekedett, hogy az ő statusá
ban, „minden fa9 on szerint“ üdvözölhetni, egyszer a porosz sta- 
tusbani vallásosság hanyatlás-okozla szomoritó tapasztalatokon bo- 
szankodván, azt mondá nyers, erőteljes modorában egyik ministeré
hez, ki neki terveket akart ajánlani: „Hozzon ön vallást az ország
ba , vagy menjen pokolba !u Honnan jöjjön a népbe a törvények 
félelme, midőn a legfelsőbb biró félelme eltűnt. Hogy lehet rendet 
és biztosságot nyerni, midőn a nép vallástalan s a vallás lábbal 
tapodtatik? Ha olly emberek, kik a vallási hitetlenségre vagy kö- 
zönbösségre jutottak, erényes életet élnek, mi azonban a ritka tü
neményekhez tartozik, úgy ez főkép vallásos erkölcs megszokásából

*) A római nemzet, mond Valerius Maximus, religioni summurn Impe
rium cessit.
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és ennek befolyásából magyarázható, mik egész nemzetben, vala
mint egyes egyénekben még soká föntarták magokat, s a többség
re, épen az olly hatalmasan működő szokás következtében, még jó
tékony befolyásukat gyakorolják, jóllehet az egyénekből már sokan 
estek hitellenség- vagy indiíferentismusba. Azonban az emberekkel 
született erkölcs az idő árjának nem állhat soká ellene; miután azon 
elvek, mellyek amaz erkölcsöt létesilék, aláásattak, mint az első 
franczia forradalom idejében vala. Sőt, ha valamelly nemzet csupa 
bö'osekből állana, s ezek aplátói köztársaság ideálját, (de a nők kö
zösségének kizárásával — e tanács Plato nagy tévedése volt — ) 
sikeresitenék, nem volna szükséges, hogy a bölcsészet az istené- 
szetnek uszályát hordja, vagy is inkább, hogy lámpást hordjon 
előtte, mint nem rég mondatott. Vallás nélküli statusban az igazság 
pallosa csakhamar az önzés kezébe jut, mert a közjó tekintetbe vé
tele magában, mint a történet tanítja, nem elegendő az igazságnak 
az emberek közti fentartására, mert mindenki hajlandó a közjót az 
őt közelebbről illető személyes érdeknek feláldozni; vallás nélküli 
statusban aztán az erősebb jogánál más jog nincs többé, valamint- 
hogy az erény is, vallás és erkölcs hiányából, jellemét veszti s csak 
ténykedési okossággá aljasul. Mihelyt valamelly statusban a vallás 
s vele a közjó iránti tekintet eltűnt, növekednek a meghasonlások, 
s a valódi hazafiság és emberszeretet helyébe álhazafiság, vissza
vonás , önzés keletkezik, mellyek minden családi kötelék szétbom
lásával , végtelen anarchiával s a polgári társaság vesztével vég
ződnének , ha az isteni gondviselés az észben biztos mentő eszközt 
nem tartott volna fen az embereknek, mellynek segítségével ismét 
az igazra térnek, melly őket ismét a vallás karjai közé vezérli. Ezt 
igazolja minden idők története. * ••))

Sajnálatra méltó csalódás, ha azt gondolják, hogy a statusnak a 
vallási, erkölcsi és értelmi ügyekről nem kell gondoskodnia. Vallás, 
czélszerü népnevelés és szigorú erkölcsiség nélkül, a legjobb status
törvények biában őrködnek. Vallás nélkül becsületesség és erény 
— igaz bölcseket kivéve , kik az erényt csupán magáért, önzés és 
haszonvágy nélkül gyakorolják — a népre nézve balgaság.

Korunk jelen iránya, melly ifjat öreget, előkelőt és alsóbb 
rendűt, gazdagot és szegényt hazánkban is mindinkább elnyel, 
minden pillanattal nagyobbitja a nyomort , melly alatt az egész 
nyög. A határtalan fényűzés ragadozó folyama mindinkább széle
sebb medret ás magának, s a legnyomasztóbb szegénység vigyo
rogva néz ki sok adóssággal terhelt előkelők házaiból. A bujaság 
és fajtalan erkölcs mindig jobban terjednek, és a legtiszteletesebb 
viszonyokat feloldják. A házasságon kívül született gyermekek — 
már születésük óta atyátlan árvák — mindinkább szaporodnak, s 
mint gaz, megrontják a polgári élet szántóföldjét. Nem érdemelné-e 
tehát meg, hogy a szabadon élésre és a vágyak kielégítésében min
den kényszerítést és korlátozást megvetésrei törekvésnek czélsze
rü gátok vettessenek? Ki a vallásosságot mozdítja elő, az legjobb 
orvosa korunk nyavalyájának. Egyedül ez szerezhet ismét a há
ziasságnak tisztelőket; ő költi fel a csendes, fáradliatlan szorgalmat; 
ő idéz elő elegültséget ez élet hiányai és tökéletlensége mellett is; 
ő istenesség és becsületességgel párosult csendes életre ösztönöz. 
Csak a vallást tisztelje előbb az ember, s önkényt hódoland a pol
gári törvénynek. Ha korteseink vallásosságra oktattattak volna 
(nem halottam, hogy istentelen és törvényellenes viseletök bár- 
melly szentszékről is szivökre köttetett, vagy hogy .valamelly 
vármegye a lelkipásztorokat arra felszólította volna, minek raéltá-

*) Lásd e jeles czikket: „Die Religion in Beziehung auf den Staat“ Retsch 
Vilmostól Rolteck „Allgemeine politische Annalen“-jai 1831ki juliusi 
füzetében.

••)  Még a inegyegy üléseken is szót kellett volna ellene emelniük a jelen- 
volt egyháziaknak , és a kortesekbe istenfélőmet csepegtetniük.

nyosan történnie kell vala) úgy bizonyárat nem történtek volna a 
megyékben azon gyalázatos kicsapongások y mellyek a külföld sze
mei előtt alkotmányunk- és nemzetiségünkre szégyenbélyeget süt
nek. A valódilag vallásos status tagadhatlanur boldog status. Ab
ban a fejedelem alattvalóinak atyja, s ezek szeretettel ragaszkodnak, 
hozzája, érette áldozzák javaikat és véröket. Lehetetlen ott a láza
dás , hol mindenki az elöljáróságban az Isten szolgáját látja, hol az 
elöljáróság istenfélőig kezeli a jogot és igazságot, s hol a törvény 
előtt mindnyájan egyenlők, valamint Isten előtt is semmi személyes 
tekintet nincsen. Illy statusban általános Ínség nem is gondolható, 
mert közös abban a keresztény szeretet, s versengve vigasztal és 
segít mindenki, hogy a bajok elenyésszenek. A ki tehát a sülyedt 
vallásosságot a nemzetnél felébresztheti, és az igyekezetét Isten
nek minden körülményekben tetszeni s a különböző valláshivek 
közti szeretetet és egyességet viszszaidézheli, — az túlvilági őran- 
gyalkint leend. Az valóban büszke öntudattal mondhatná el IIo— 
rácozal:

„Exegi monumentum aere perennius,
Regalique situ pyramidum aitius,
Quod non imber edax , non aquilo impotens 
Possit diruere , aut in numerabilis 
Annorum series, et fuga temporum.“

Honnan van azonban, hogy a vallásos és istenfélő élet honunk
ban is mind a katholikus és görögök, mind a protestánsok közt 
mindig bágyadtabb lesz? Alapja ennek, a ferde és elhanyagolt 
népnevelésen kívül, főleg ez: A földiek legtöbbek sziveit meghó
dították ; az ideig tartó és anyagi a tömegnek — profanum vulgus- 
nak — szemeiben a legfelsőbb. Ama nemes szellem, mellyet egye
dül a vallás költ és táplál, nemcsak a nagyok polotáiból száműzve, 
hanem még az alsóbb rendűek kunyhóiból is kezd távozni. Jámbor 
érzés balgaságnak tekintetik, és sokan értelmük daczára már nem 
látszanak személyes Istenben hinni, bár nem tanulták is Hegel phi- 
losophiáját. Azért a nyilvános istentisztelet, főleg a nagyobb vá
rosokban inkább a szokás és divat, mint a csendes épületesség és 
kötelemteljesítés tárgyává lön, sokan pedig egészen elhanyagolják 
azt. A leghiábavalóbb mentségekkel akarják önmagokat megnyug
tatni és a benső élet elhanyagolását s a vallásosság hiányát tetszo- 
kokkal palástolgatni. Szóval, nem éreznek benső szükséget vallá
sos épületességre. Azért is mindinkább üresek a templomok. Mi
kép hathatnának illy nézetek mellett az egyházi beszédek, keresz
ténytanítások és gyónásbeli intések? S a kor e közönbössége és 
könnyelműsége nem ragad-e a tanulóifjúságra is? Milly hangosak 
a tanulók vallási közönbössége, bárdolallansága és durvasága elleni 
panaszok! A vallásosság e hanyatlását honunkban a tiszteletre 
méltó egyházi rend iránti tisztelet csökkenése is elősegíti. Milly 
megtámadásoknak nem tétetvék ki nehány év óta a katholikus pa
pok a közgyűléseken a szabadelvűek által a köznemesek előtt, —  
a protestáns superinlendensek és lelkészek pedig a kerületi és fő 
egyházgyüléseken? Csoda-e hogy ezáltal községük előtti tekinte
tükben alább szálnak, s kevesebb áldással kisérik fontos hivatalu
kat? S milly csekélyek sok katholikus s legtöbb házas görög ple- 
banusok és protestáns lelkészek díjai falukon! Nem kell-e sokak
nak, hogy elélhessenek, kénytelenül legtöbb idejüket földmivelésre 
és gazdálkodásra szentelniük, miáltal egyházi hivatalukat elhanya
golják , s a továbbtanulással és elhaladással idővel egészen fel
hagynak? Nem kénytelenek-e sokan, hogy a legsürgetösb szüksé
geken segítsenek, mellék jövedelmek és stolajáradékok behajtása 
által napjaikat elkeseríteni, s ellenségeik számát a község tagjai 
közt szaporítani?

E bajokon főleg az egyházi valamint a nevelési és tanítási ügy 
az országgyülésekeni erőteljesb képviselete által, mint miilyen ez-
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ideig vala, segittethetnék. Világos ugyan, hogy tulajdonképen mind
egyik országgyűlési tagnak o köz jóllét e tárgyai előmozdítására 
önkényt kell magát kötelezettnek éreznie; azonban az erkölcsi és 
vallási statuséleten rágódó rákfene bizonyára semmi közigazga
tási s törvénykezési működés által gyökeresen nem gyógyítható 
meg; gyökeres orvoslat, melly a legfensőbb és legalsóbb Déposz- 
tályok benső erkölcsi életelvére hasson, csak önállólag az egyháztól 
és a tanítói kartól származhatok. Világi politicai rendek az egyház 
és az evvel összekötött czélszerű népnevelés nagy és fontos érde
két eléggé nem képviselhetik , mert az egyház valódi életelve ke
vésbé ismeretes előttük, s a statusbani állásukhoz képest nem is 
igen kívánhatni országnagyoktól és főméltóságoktól, megyei és 
egyéb tisztviselőktől, ügyvédektől, kik megyei követeknek válasz
tattak, és városi követektől, hogy annak, mi az egyház és népneve
l é s i  mindenek előtt szükséges, szivet és lelket egyaránt átható 
ismereteihez jutottak légyen. A statusképviselők világi politikai 
tagjai keresztény-vallásos érzettől mélyen áthatva lehetnek, s mégis 
a  mellett ismeretlenek maradhattak előttük az egyházi állapot, a 
népnevelés és iskolai ügy hiányai és fogyatkozásai, valamint az 
ezek orvoslására legalkalmasabb eszközök is ; mert erre olly tárgy- 
ismeret szükséges, miilyent csak papok és tanítók szerezhetnek 
magoknak, kik naponta az egyházi és iskolai életben mozognak, 
így és egyedül e módon csak tárgyavatottak által méltányollathat- 
nak illőleg és lehetőségig mozdiítathatnak elő az országgyűlésen 
az egyház, népnevelés és iskolák szükségei és a magyarországi 
minden vallásbeli összes papság és tanító rend kivánatai.

A kath. és görög egyház és papjai az országgyűlésen — a 
praelatusok által a magnási táblánál, a káptalani követek által pedig 
a KK. és RR. táblájánál némileg képviseltetvék ugyan; azonban 
Bem tekintve azt, hogy a káptalani követeknek egy idő óta a világi 
követek által csak egy collectiv szavazat engedtetik, a nem egye
sült görög papság a KK. és RR. táblájánál épen nem képviseltetik, 
(mi az archimandriták által történhetnék), és a protestáns papság 
sem superintendensei által a Főrendek táblájánál, sem más papok 
által a Követek táblájánál (ennél protestáns követeknek a Seniorok 
volnának alkalmazhatók) nem képviseltetnek. A tanítói rend pedig 
a magyar országgyűlésen épen nem képviseltetik (mint Angolhon
ban az egyetemek, Némethonban az egyetemek és nehány gymna- 
siumok követei által) mi a magyar egyetem, a királyi academiák, a 
katholikus, görög és protestáns íyceuraok, collegiumok és gymnasiu- 
mok küldöttjei által történhetnék. *)

Mi az egyház és iskola országgyűlési képviseltesse ellen fel- 
hozatott, könnyen megczáfolható. Nem szégyelték a komoly tárgyat 
nevetségessé is tenni. Azt mondják: „Ha papok és tanítók mint kö
vetek az egyházi és iskolai ügyekben az országgyűlésen felléphetnek, 
úgy az ügyvédeknek, orvosoknak, kalmároknak slb. is kell követek 
által személyesittetniök.“ E nézet fogalomzavaron alapszik. Az 
egyház és iskola, mint második nagy kör, meilyben az emberi élet 
mozog, akar képviseltetni, s igy jogában van. Mások azt mond
j á k : „Az egyház, képviseltetése által, a kormányzás- vagy közkor-

*) Feltűnő , hogy tudtomra a megyéknél a népnevelés és iskolaügy ja
vítása tárgyában követutasitást készítő választmányokhoz tanítók nem 
választattak tagokul, holott ezeknél mégis több tapasztalást és gya
korlati ismeretet lehet feltenni e tárgyban, mint ügyvédek-vagv me
gyei tisztviselőknél Ez értekezés beküldője is, jóllehet 40 év óta ta
nító , és a nevelési szakban mint iró.is fellépett, s jóllehet megyei 
táblabiró is ,  épolly kévéssé hivatott meg illy választmánya , minta 
sajtószabadság iránti választmányba. Igaz ugyan, hogy Magyaror
szágban a tanítók nem tartatnak gyakorlati embereknek.

mányzásba s igy idegen körbe vág, szóval: más füvét kaszálja.* 
De a status és templom nem szüntetik meg egymást, hanem együtt, 
egymás mellett és egymásban léteznek, mint a szellemi és erkölcsi 
ember. Ha a jogászok legjobban tudják, mi a császár vagy királyé, 
miért nem tudhatnák az egyháziak legjobban, mi az Istené?

Könnyen bebizonyítható pedig, hogy az egyháznak van joga 
az országgyűlésen képviseletet követelni. Hiszen ő, mint erkölcsi 
társulat, jogszerű személy, és szüksége van orgánumra, mert bi
zonyára szintúgy képes szólásra mint a nép, melly alkotmánnyal 
bír. Joga van a rra , mivel az országgyűlési tárgyalások olly gyak
ran és sokfélekép foglalkoznak tárgyakkal, mellyek az egyházat 
jobban, vagy legalább is annyira érdeklik, mint a statust, s azért 
egyházi követek együtttanácskozása nélkül nem vitathatnak meg 
minden oldalról olly alaposan és elfogultlanul, mint szükséges; to
vábbá mivel az egyház leghatalmasabb őrszellerae a trónnak, a fe
jedelem iránti tisztelet és engedelmességnek, a törvény és rend 
becsülésének és megtartásának; végre az egyház országgyűlésem 
képviseltetése egyszersmind a leghathatósb eszközök egyike, mely- 
lyek által a nép az egyház iránt újabb tiszteletre gerjesztetik, a 
vallásnak nagyobb hatás biztosíttatik s ezáltal az erkölcsiség elő— 
mozdíttatik. S ha a minden vallásbeli papság, mellynek kötelme a 
vallásosság és erkölcsiség előmozdítása, a tanítókkal egyetemben, 
kikre az ifjúság szellemi művelése bízva, testvérileg kezet fog
nak , és minden jó és szent iránti igazán apostoli érzéssel csele- 
kesznek és élnek, s magok a községek is lassankint üdvös intéz
mények által az értelmiség és erkölcsiség előmozdítására felbuzdul
nak , ki fogja az ebből eredő áldást megszámithatni? Nem hala- 
dandják-e túl az eredmények még a legmerészebb reményeket is?

Honfi.
( F o ly ta tá s a  k ö v e tk e z ik . )

Dutia-szabályozási kérdés.
Hogy a folyók szabályozása, főkép, az ezekhez közel lakókra 

nézve, hasznos, tagadhatlan; mint az is, hogy illyetén haszonnak 
mértéke egyéb körülmények közt fokép a természeti helyzettől 
függ : de kérdés, a Duna szabályozása után megszünend-e ama 
pusztító árvíz, melly a krónikák szerint majdnem minden félszázad
ban rémit, mellynek oka az, ha Lajtánál és lejebb korábban indul 
meg a jégzaj, mint Baja körül; ezen eset el lesz-e a szabályozás 
után hárítva? mert ha nem, akkor csakugyan Uranus vagy Satur- 
nusból lennének mérnökök idézendők, kik egyszersmind az ég hajla
mát is szabályoznák. Bármilly különösnek látszik a fenebbi kérdés, 
mégis az érintett feltétel mellett az orsz. dunaszabálvozási munká
latban, tekintetbe veendő. Egyébiránt a ki a tárgyat jobban érti, 
bocsásson meg a kérdésért, mellyet épen semmi hydraulicus, csupán 
egy nagy hydropota tőn. Ezeket előre bocsálván, lássuk már most 
rövid vázlatban kereskedési és közlekedési viszonyainkat. — Hol
landban, hol annyi a heverő pénz, hogy másfél perct kamatra is 
kapható, hol Amsterdam európai hirü révében földgolyónk minden 
tarka keverékü népei s kereskedő rakhajói megfordulnak, könnyű 
a csatornák és folyók szabályozásának létesilése ; nálunk pénzetlen 
hazánkban, hol kereskedési pangásunk nagyrészt természeti hely
zetünk moslohaságában keresendő, nehezebb olly közlekedési terve
ket létesitni, mellyek hasznait csak a harmadik vagy negyedik iva
dék láthatná, mellyek az élő és nagyjában szenvedőleg álló ivadék
ról merő áldozatokat követelnek, azért nálunk szorgalmas és körül
tekintő ovakodás, jelen és jövő számolással párosult meghányás 
szükséges.

Ha azonban a Duna szabályozása országgyülésileg nem rész
vények utján, mi minden esetre tanácsosabb volna, hanem a nemzet 
költségein teendőnek határoztatnék , ekkor a természetes igazság 
a kivetésnek olly kulcsát követelné, melly az ebből eredő nagyobb 
vagy kisebb haszonvétel arányát zsinórmértékül tűzné ki, a mi illy 
fontos országos kérdésnek megfejtésében és eldöntésében igen is 
főfigyelmet igényel. Nyitra-Zerdahelyi Lörincz.

Pozsonyban .
Alapíté és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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Országos kölcsön*
(Külföldi.)

I.
A hitelről már igen sokan, bőven, s természetesen magasabb 

szempontból kiindulva értekeztek, semhogy mi példájukat utánoz
hatnék, vagy az utánzást csak szükségesnek is tartanók; azonban 
engedje meg a nyájas olvasó mégis, hogy mi is mintegy toldalékul 
a tárgy körüli nehány észrevételeinket elmondhassuk, annyival in
kább , mert nemcsak hírlapjaink hasábjai, hanem egyéb könyveink 
lapjai is felvék azon óhajtással: csak hitel! csak hitel! És ha az e 
tárgyról előttünk szólott urak magasabb szempontból indulónak ki, 
semhogy értekezésük lelkét, irányát mindenki illőleg felfoghatta 
volna: mi alantról s egészen közemberileg tekintendjük a dolgot, 
miszerint mindenki megérthesse s róla nem tekintélyek után, ha
nem saját belátása, esze szerint Ítélhessen; mert hisszük, hogy hi
tel körüli fogalmainkkal még nem vagyunk egészen tisztában, kü
lönben alig sóhajtoznánk olly epedőleg utána, mint közönségesen 
tesszük. Kérjük egyszersmind a t. olvasót, szíveskedjék észrevéte
leink fölötti ítéletével egy kissé türelmes lenni, s annak kimondá
sát a tárgy bevégeztére halasztani, mert aligha egy kissé hossza
saknak nem kell lennünk.

Mi a mély és mesterséges definitiokhoz nem értünk s velők 
bíbelődni sem akarunk; ugyanazért a hitel definilioját is egészen 
mellőzve, helyette inkább egy rövidke példát mondandunk el, melly 
hitelkörüli fogalmainkat hihetőleg jól kifejezendő Ha hazánk du- 
náninneni , dunántúli, tiszáninneni, tiszántúli részeiben négy olly 
gazdag emberek ütötték volna föl állandó sátoraikat, kiknek erszé
nyei kifogyhatlanok lévén, magokban mindig legalább kétszáz millió 
pengő forintot rejtenének, s e gazdag emberekhez m indenkiéi
nek fekvő birtoka — értjük, háza, jószága— volna, szabadon me
hetne , tőlök annyiszor mennyiszer annyi pénzt kölcsön kaphatna, 
mennyit szükségei pótolhatására elégségesnek vélne; és ha e gaz
dag emberek a kölcsönözött pénzt száz év múlva sem kérnék visz- 
sza, a kamatok fizetését pedig teljesen szabad tetszésünkre hagy
nák : akkor hazánkban legalább részben már léteznék olly hitel, 
minőt legtöbben forrón ohajtnak; ha aztán e gazdag emberek tős 
szomszédságában ismét négy olly emberek települnének meg állan
dóan , kiknek raktáraik hasonlókép kifogyhatlanok lévén, a külföld 
mindazon productumaival, k éz -és  gyármüveivel, meüyekkel mi 
vagy épen nem, vagy csak rósz minőségben bírunk , mindig telve 
volnának, s ezekhez városi boltosaink, kalmáraink szabadon járul
hatnának , tőlök hitelre annyiszor mennyiszer annyit vásárolhatná
nak, mennyit vidékünkön folyvást az épen említett pénzt kölcsönö- 
zöknek — perse ismét hitelre — eladhatnának úgy, hogy a bolto
sok- s kalmároktól a főraktárosok, birtokosaiktól pedig a boltosok 
s kalmárok fizetést száz év múlva sem kérnének: akkor meg volna 
hazánkban a tökéletes s példátlan hitel, melly mindenki vágyait 
kielégitné; akkor hazánk, igenis, haladna, csinosbulna, népünk bol
dogulna, mert birtokosaink a külföld minden szépségeit, nevezetes
ségeit összevennék, minden irányban jó utakat csinálnának, folyóin- 
kat szabályoztatnák, palotákat építtetnének, cselédeiknek jó fizetést, 
mesterembereknek , parasztoknak , zselléreknek jó keresetet adná
nak. De fájdalom! illy hitelre még reményünk sem lehetvén, egy

kissé szorosabb korlátok közé szorítottál is meg keilend még igen 
soká elégednünk, mellyel azonban, körülményeinket tekintve, nem 
messze haladhatni.

Véleményünk szerint mi, a hitelt tekintőleg, leginkább kül
földre szoktuk függeszteni szemeinket, s azt szeretnők, ha tőle nem
csak mindenfelét hitelre vásárolhatnánk, hanem még tetemes som
ma pénzeket is kölcsönözhetnénk. De itt ismét ez a kérdés támad: 
valljon mindenfélét és tetemes somma pénzeket a status részére 
kivánjuk-e hiteleztetni; vagy azt óhajtjuk, hogy mi, mint magános 
jobbágyok, polgárok, köznemesek, nemes urak s mágnások vásá
rolhassunk mindenfélét hitelre, s kaphassunk annyi pénzt kölcsön, 
mennyire igen gyakran szükségünk van? Ezúttal csak a kérdés 
első részét érintendjük s ezt illetőleg csak azt mondjuk: bárm i 
magunk is már ezerszer őszintén megvallottuk, sőt tapasztalásból 
is egészen bebizonyodott dolognak tudjuk , mikép hazánk a külföld 
előtt majdnem egészen terra incognita, s igy már csak ez ok
ból is a külföldtől nagy hitelt nem remélhetne: mégis hazánkat 
mint statust tekintve, a külföld ellenében hitelhiányról nein panasz
kodhatunk ; mert eddig — legalább tudtunkra — a status részé
re sem tetemes kölcsönt nem kértünk, sem mindenfélét hitelre vá
sáriam nem kisértettük meg, s igy, nem tudhatván valljon lépé
seink sikeretlenek leendeltek volna-e, előre hitelhiányról e tekin
tetben nem panaszkodhatunk. Annyit azonban még is egészen 
bizonyosnak tartunk: hahogy hazánk minden megyéi körlevelek 
állal összebeszélnének s ennek következtében országszerte ugyan
azon egy nap nagygyűléseket — olly nagyokat, mint némelly 
megyénk adógyülései voltak — tartván, valamennyiben, egyetlen
egyet sem véve ki, csak egyetlenegy ellenszózat nélkül, tehát töké
letes egyetértéssel elhatároznák , hogy hazánknak bizonyos czélra 
liz millió pftnyi külföldön felveendő kölcsönre van szüksége, azu
tán pedig a kölcsön megszerzésére egy iszonyú nagy, ötvenkét 
tagból álló —  minden megyéből egy úri személyt számítván —• 
teljes hatalmú deputatiot neveznének k i , melly nemcsak hazánknak 
minden ingó s ingatlan vagyonát hypolhecául leköthetné, hanem a 
hitelezőket ünnepélyes esküje letételével arról is biztositni késznek 
nyilatkoznék, hogy nemcsak a kamatokat fogjuk rendesen fizetni, 
hanem meghatározandó évben és napon magát a kölcsönt mulhatla- 
nul lefizetendjük: mégis e nagy deputatio hazánk részére nem le- 
endne képes annyi kölcsönt kieszközleni, mennyit különben a kül
föld egyes, ismerős mágnás-, vagyonos kalmár- s kereskedőinknek 
gyakran hitelezni szokott. Tehát, valamint magunk közt egyes 
egyes, becsületes embernek több úri hitele van, mint bármellyik 
egyes egész megyénknek: úgy a külföld is egyes, ismerős és va
gyonos polgárunknak hajlandóbb hitelezni, mint egész hazánknak.

Nem szükség itt ennek okait hosszasan fejtegetni, mert mind
nyájan tudjuk azokat. Mig egy kissé jobban meg nem tudandjuk 
k i , mivel bír ; mig adósságokra vonatkozó törvényeink végre
hajtási módja oliyan maradand, mint gyakorlatilag látjuk; mig a 
magyarokról állni fog az, hogy a világon mindent akarnak, szeret
nek, csak engedelmeskedni s fizetni nem; mig magunk magunkról 
egész bizonyossággal tudjuk, a külföld pedig felőlünk minden két
kedés nélkül felteheti, hogy a külföldi kölcsönt, ha nem roszabbul 
de legalább olly roszul csak fizetnők, mint subsidiumainkat, egyéb
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országos ajánlatainkat s más magány adósságainkat fizetni szoktuk; 
mig szabadalmainkhozi szoros ragaszkodás miatt hozzánk olly ne
hezen férhetni, a fizetés terhe alól pedig olly könnyen s minden 
kellemetlen következés nélkül kibújhatni, szóval, mig önkint olly 
törvényes felhatalmazottakat teremteni késendünk, kik a fizetés 
órájában, ha fizetni nem akarunk, bennünket necsak nyomban nya
kon ragadhassanak, hanem példás büntetés terhe alatt nyakon ra
gadni kötelesek is legyenek : addig annyival kevesbbé panaszkod
hatunk a külföld ellen, ha országos kölcsönt nem kaphatnánk, minéi 
világosabbn állnak saját hibáink ellene, s minél inkább érezhetjük 
kebelünkben, hogy illy körülmények közt mi még kevesbbé volnánk 
hajlandók akármi külországnak kölcsönt adni.

Csak rakassanak egyszer egy erőteljes törvény által mindazon 
ajtócskák szilárd anyagokkal be, mellyeken sokaknak a fizetés elől 
menekülhetni, vagy legalább azokoni kiszökésök állal a fizetést 
addig meddig tetszik, vagy mig fizetésre teljesen képtelenekké 
lesznek, halasztani olly könnyen sikerül; csak tétessék kormányunk
nak világos törvény által szoros kötelességéül, hogy azokat, kik az 
illy országos kölcsönökből rájok esendő illetéküket a meghatározott 
időpontban le nem flzctendik, nyomban s halaszthatlanul exequal- 
tassa: fogadom, lesz annyi kölcsön, mennyit csak kívánni fogunk, 
mert az illykép biztosítandó kölcsönért nemcsak a kezességet vála- 
landja el örömest kormányunk, hanem közbenjárása által meg is szer- 
zendi azt, — lesz mondom, elég kölcsön, kivált ha száztól fél vagy 
egész pcenttel —  mi igenis illendő — többet Ígérünk, mint a hi
telezők hon kaphatnak, s föltéve, hogy azok kölcsönt adhatnak, hol 
kopogtatni fogunk; mert valamint természetesnek találjuk, hogy ott, 
hol nincs, nem adhatnak: úgy szerénytelenségnek tartjuk kívánni, 
hogy valaki külföldre adja ki pénzét olly kamatokra, minőket pénze 
nemcsak hazájában, hanem talán saját házában is hozhat. Minél tö
kéletesebb biztosítást nyújtunk a külföldnek, annál örömestebb köl
csönöz ; s mig olly biztosítást nyújtani vonakodandunk, minőt ad
hatni hatalmunkban áll, addig nagyon következetesen föltehetni ró
lunk: hogy vagy a kölcsönre nem szorultunk valódilag, vagy azt 
szerényen nem kívánjuk, vagy a hitelezőket meg akarjuk csalni. 
Ki kölcsönt kíván, annak legfőbb kötelessége a hitelezőt pénze 
visszakaphatása felől tökéletesen megnyugtatni; ki ezt lenni vona
kodik, az vagy nem szorult kölcsönre, vagy czudar s hitelt nem 
érdemlő ember.

De azon esetre, ha országos kölcsönre valaha csakugyan rá
szorulnánk , megemlitendőnek véljük itt még azt is, mikép legalább 
a külföld irányában előre le kell mondanunk azon jó hirt, nevet 
egyaránt becstelenitő, de uraink nagy részénél mégis már régóta 
divatozó rósz szokásról, melly szerint fizetési határnapokat szabni, 
de azokat majd mindig meghosszabbittatni kérni, és soha szorosan 
megtartani nem szoktuk; mert ha ez egyesek hitelét csökkenti, 
egyesek jellemére lealacsonyitólag hat, bizony annak országokra 
nézve is csak illy következése szokott lenni. Ennél még sokkal 
gonoszabb a z , ha a kölcsönérti szives köszönet helyett, azt vagy 
egészen vagy legalább részben elengedtetni kívánjuk. De leg
szemtelenebb az, ha egyik nemzet a másikkal bizonyos adósság 
miatt perbe száll, azt vagy érvénytelennek állítja, vagy százféle 

rügy alatt meg nem fizethetőnek nyilatkoztatja, vagy erősebb lé
tére a gyengébb adósságából bizonyos mennyiséget önkényüleg 
megtagad, épen úgy, mint sok uraink varga- szabó- s más mes
terembereink contóira nézve cselekedni szoktak.

Egyébiránt mi a külföldi országos kölcsönnek baráti épen nem 
vagyunk, nemcsak azért, mivel szivünk mélyéből meg vagyunk 
győződve arról, hogy minden haszon nélkül párolog el, az adósság 
terhe pedig folyvást nvomandja vállainkat, hanem azért is, mert ha

zánkat, bármennyire panaszkodjunk is szegénységről, még min
dig képesnek tartjuk saját erejüleg mindazt s pedig czélszerübben 
megtestesitni, mit a külföldi kölcsön segítségével létrehozhatni re
mélünk. Midőn mi külföldi kölcsönről álmodozunk, talán észrevét
lenül is álreménnyel kecsegtetjük magunkat, hogy azt boldogabb 
napjainkban könnyen lefizetendjük, vagy hogy a messze jövendő 
miatt az nem is rajtunk, hanem csak utódainkon száradand, vagy 
végre hogy bizonyos körülmények közbenjötte miatt talán vég
kép is elmaradhat. Ez iszonyú csalódás , mert a kamatok kamatait 
is számítván, legfőlebb harmincz év múlva az egész adósságot két
szer kifizetjük s a kölcsön még mindig fizetetlen álland. Ha egész 
bizonysággal tudnók, hogy a külföldi kölcsön segítségével ollyasmit 
hozhatunk létre, mi a rendes kamatokon felül minden száznál csak 
30 kr. tiszta nyerességet is nyújthat, akkor vajmi esztelenül csele
kednénk, ha illy kölcsönt nem vennénk fel; de miután egész posili— 
vitással tudjuk, hogy az illy vállalatok a legjobb esetben is legfőlebb 
a tőke kamatait hozhatják b e : akkor valóban nem foghatjuk meg, 
miért fáradnánk épen s egyedül azért, hogy a külföldnek nagyobb 
kamatokat fizethessünk, mint minőket az saját honában kaphatna. 
Ha pedig még azt is majdnem egész bizonysággal tudjuk, valljon az 
illy kölcsönök segítségével létesített vasutak stb. még a kölcsönök 

• kamatait is hozhatják-e be, s mi a világos vesztességre nem ügyel
ve, illy veszedelmes vállalatokba mégis bele bocsátkoznánk: akkor 
valóban nem boldogifnók, hanem szántszándékkal boldogtalanit- 
nók hazánkat.

Tudjuk, mi szokott mindezekre mondatni, az t. i. hogy nem a 
jelent, hanem a jövőt kell tekinteni, s mit a jelenben veszthetünk, 
azt utóbb kétszeresen megnyerhetjük. Uraim! ez igenigen csekély 
vigasztalás, igenigen silány indok az illy vállalkozásokra. Ugyan ki 
állhat nekünk jót arról, hogy e jövendölés valósággal be is teljesü- 
lend ? Ha pedig koczka, szerencsejáték: valljon miért kárhoztat
juk a lotto - s kártyajátékot? 0  vajmi könnyen megtörténhetik, hogy 
ötven év múlva egészen másra lesz szükségünk mint most, valamint 
most van másra szükségünk mint volt ötven év előtt! És ha mi 
ötven évig folyvást vesztünk, aztán pedig épen akkor, mikor már 
nyerni kezdhetnénk, egészen más vállalatokra lesz szükségünk, bi
zony a távoljövő hasznaival nem igen kecsegtethetjük magunkat. 
Azonban ez okoskodásra mi sem adunk sokat, mert az ember nem 
Isten, hogy folyvást csodákkal állhasson elő, sőt inkább hisszük, cl- 
jövendhet az idő, mellyben mostani magas polczáról le is lökettet- 
hetik, mikép ez az emberi nemmel már többször is megtörtént. De 
adunk, s pedig igen sokat adunk arra, hogy az , ki vesztességgel 
akar valamit kezdeni, soha ne felejtse, miszerint a vesztesség visz- 
szanyerésére ha nem több, legalább annyi idő csak kívántatik, 
mennyit a vesztesség kora elnyelt, és ha igaz, mikép mondatni 
szokoít, hogy Magyarország perczei drágák : bizony aligha okosab
ban nem cselekednénk, ha illy idővesztegetéssel is járó haszonnél
küli intézkedések helyett nyomban ollyanokhoz nyúlnánk, mellyek 
által mindjárt kezdettől fogva, ha nem is sokat, de valamit csak 
nyerhetnénk; pedig bizony datur modus in rebus; mert mindig jobb 
csekély nyereséggel kezdeni, folytatni s végezni. Csak az kocz- 
káztathat valamit, kinek magának sokja van, s a vesztességet köny- 
nyen elviselheti, de nem az, kinek zsebjei üresek, s más pénzét 
farija markában. A szegény bizonyos vesztességre még saját pén
zével se kezdjen valamit, annál kevesebbé pedig máséval. Kevés 
ország boldogult még külföldi kölcsönnel; de igenis sok nyögött ke
servesen alatta s nyög némellyik még most is. Ha a külföldi 
kölcsön segítségével csak annyival tehetjük hazánkat többet jö
vedelmezőbbé, mennyit a kölcsön s kamatai érnek, bizony se di
csőség se haszon ránk nézve ; mert mi másé, csak másé biz az. Ha
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a külföldet utánozni szeretjük, utánozzuk annak azon részét, melly 
saját erejével, pénzével tesz mindent, ne pedig azt, melly saját 
vesztére más pénzét pazarolja egyre másra.

Minden vállalatok körül, mellyek által közvetlen anyagi 
haszon szándékoltatik előmozdittatni, a pórnép kézi munkájára 
igen nagy szükség van; ez nálunk pénz szűke miatt fölötte olcsó, s 
miután az expropriatio is, kivált azon esetben, ha nem külföldi nye
részkedő társaság, hanem a haza maga a vállalkozó, részben igazán 
csekélységbe, részben pedig, legalább a külföldihez aránylag, ke
vésbe kerülne : a kölcsönök segítségével létesítendő vasutak vagy 
csatornáknak nálunk csak fél annyiba kellene kerülniük, mint más 
pénzgazdag s munkadrága országokban, s ha ez valósággal igy vol
na : a kölcsön kamatainak csekélységénél fogva a szállítási dijak 
is kicsinyek lehetnének, s ennek következtében a rajtoki mozga
lom legalább olly élénkké válhatnék, minőt, hazánk körülményeit 
tekintve, kívánni s melly mellett legalább a kamatok bevételét — 
a nyereségről még ez esetben sem álmodozhatnánk — remélni 
lehetne; de részint mert magunk keveset értünk a dologhoz, részint 
mert ügyeinkben lelkiismeretesen eljárni nem szoktunk, hanem mi
helyt valamivel megbizatunk, a közjót nyomban szem elől vesztve, 
csak magunkról gondoskodunk , részint mert a vállalatok czélszerü 
létesithetésére minden megkivántatóságokat külföldön keli megvá
sárolnunk : akármi nagyobbszerü munkához nyúljunk is, mindegyik 
olly summába kerülend, mint akármelly más dúsgazdag országban; 
igy a kamatok összege nagy mennyiségre szaporodván, azokat a 
jövedelemből csak azon esetben fizethetnők, ha vasutainkon mér
sékelt szállítási dij mellett olly élénk mozgalom bekövetkeztét s 
roppant szállitásokot tehetnénk föl, minőket a külföldieken tapasz
talunk ; de ez nálunk a nép neveletlensége, régi szokásaihozi ra
gaszkodása, népesség csekélysége, ipar, szorgalom hiánya, keres
kedésünk tespedése, belközlekedés nehézsége s gyakori Ínség be
következte miatt még most távolról sem lévén remélhető, a kama
tokat vagy zsebeinkből fízetendjük pótlólag, mi csak világos ká
runkkal történhetik meg, vagy a szállítási dijakat kell igen magasra 
emelnünk, minek természetesen nem lehet más következménye, 
mint hogy azon kevesek is, kik vasutainkat mérsékelt dij mellett 
használnák, kénytelenek azokról lelépni, s roppant pénzbe került 
vállalatunkat iszonyú kár- s szégyenünkre végkép megbuktatni. Az 
illy vállalkozási kísérletek tehát nem azoknak valók, kiknek rájok 
a pénzt kölcsön kell fölvenniük, hanem azoknak, kiknek igen sok 
pénzök lévén, a jó nyereség reménye fejében sokáig s igen sokat 
veszthetnek, a nélkül hogy okuk volna íöljajdulniok.

Ha a külföld némelly vállalatokra tömérdek pénzeket fordít, 
annak egyik főoka, mert sokkal több pénze van — mellyre azon
ban bizonyosan nem külföldi kölcsön által tett szert —  semhogy 
azt biztos helyekre s legalább 6°/0 kamatokra kiadhatná; pedig ha 
földéből mindenki minél nagyobb hasznot vehetni törekszik, bizony 
a pénzlokos is kívánja, hogy pénze minél jobban kamatozzék. Ha a 
pénzgazdag országok olly pénzszegény, de mégis urizálni szerető 
országokkal, minő Magyarország, körülvéve volnának s pénzeiket 
egészen biztos hat pcentre nekik kiadhatnák: a világon jobb s 
biztosabb gazdagodási módot részökre alig lehetne kigondolni, 
s valóban e pénzgazdag országok annyira meggazdagothatnának, 
(hogy a körülöttei szegény országokat rövid idő múlva mint pén
zen vásárlóit birtokot sajátuknak tekinthetnék, a nélkül hogye sze
gények amazokat akármiben valaha utolérhetnék. Nincs gono
szabb portéka mint adósság, mellyet az ember évenkint fizet, s 
mégis soha le nem fizet. Ha mi most külföldi kölcsönt vennénk 
föl, azt hihetőleg egy sommában vennök át; de e somma nálunk 
százezer kezek közt foszlanék föl, — pedig vajmi nehéz azt egy

csomóba összeszedni, mi százezer darabokra oszlott föl, kivált olly 
országban, hol a fizetni nem akarókkal olly gyengéden bánnak, 
mint nálunk. A status csak akkor vegyen föl külföldi kölcsönt, 
mikor a haza veszedelemben forog s annak segítségével azt meg
szüntethetni reméli, s akkor is csak azon esetben, ha bizonyosan 
tudja, hogy saját forrásaiból többé annyit nem meríthet, mennyire 
szüksége van.

Mi tehát azon véleményben vagyunk, hogy kormányunk köz- 
remunkálása által országos kölcsönt kaphatnánk ugyan külföldön, de 
azt s annak kamatait mostani állásunk mellett olly rendetlenül fi- 
zetnők, hogy még azon parányi hitelünket is, mellyel a külföld előtt 
bírunk, egészen s tökéletesen elvesztenők; —  pedig mostani ál
lásunktól habár törvényileg elállanánk is , de tettleg bizonyosam 
még igenigen sokáig el nem állandunk. Végre arról vagyunk lel
künk egész mélyéből meggyőződve, hogy külföldi országos kölcsön 
által hazánkat nemcsak nem gazdagitnók, hanem valósággal szegé- 
nyilnőkis, mert általa csak megszaporitnók azon csatornákat, mely- 
lyeken szegénységünk már úgyis nagy rohammal foly ki a kül
földre. A kölcsönt is megfizetni, a kamatokat is évenkint űzetni s 
a kölcsönből kevesebbet venni be mint a kamatok tesznek, való
ban nagy b a j! Ki jó vizforrás mellett is viz szűkében van, sokkal 
czélszerübben cselekszik, ha azon lyukakat, mellyeken vize ha
szontalanul kifoly, bedugaszolja inkább, mint megszaporitja.

K—u J.

Hli szükséges jó  népnevelési*© Magyar- 
országban ?

( Folytatás.)
Miben áll tehát a legjobb és legczélszerübb népnevelés, melly- 

től, mint fölebb kifejtetett, a vallásosság és erkölcsiség olly igém 
függ, s mi kívántatik arra nézve honunkban? Nehány év óta megyei 
gyűléseken és választmányokban sok mondatott, és a honi lapokbam 
sok íratott e tárgy fölött. Némellyek íanácsolák, hogy a javítandó 
népnevelés iránya a magyar nemzetiség előmozdítására fordittas- 
sék; mások azt kívánták, hogy a népnevelés alapja a vallás le
gyen; voltak, kik czéljának állíták; törvényekbe avatott honpolgá
rokat képezni; ismét mások azon voltak, hogy az iskolákból a régi 
classikai líteratura és latin nyelv tanulása a lehetőségig számű
zessék, s ezen osztályokban is nem annyira tudósok, mint az anya
gi érdekeket előmozdító hasznos polgárok képeztessenek. Ezen 
különböző nézetek a népnevelés legközelebbi s főczéljátói többé 
vagy kevésbé eltérnek.

A népnevelés legközelebbi és fő czélja : az e m b e r t  e m
b e r r é  k é p e z n i .  Az embernek elsősége ugyanis valódi emberi
séggel biró érzésben á ll, s erre csak jó és czélszerü házi és is
kolai nevelés által juthatni. Az emberiséghez pedig mindaz tarto
zik, mi az embernek, mint ollyannak, tulajdona, mit a jótékony 
természet neki, mint kedvelnének, osztályul adott. Ennek egy ré
sze egyedül a testre vonatkozik, mellyet a természet minden állati 
testek fölött kitüntetett, mert, mint a költő igen szépen mondja :

„Os homini sublime dedit, coelumque tueri 
Jussit et erectos ad sidera tollere vultus ;tl 

más része az indulatra vonatkozik, melly a testtel a legbensőbb 
összeköttetésben áll és az e m b e r i t  a szó legszorosb értelmében 
teszi; ismét más túlhalad e földi élet határain, s ez a lélek, melly 
egészen szellemi természetű. A test tulajdonságai is kiképezendők 
nevelés által, a testi e rő , a régi görögök mintája szerint, mindig 
jobban kifejtendő, s tekintettel lévén egyszersmind a mértékle
tesség, tisztaság, hajlékonyság és ügyességre, gyakorlandó. Az 
indulat a test épsége nélkül nem lehet ép , s a test hibája az indu
lat tulnyomóssága által teljességgel nem pótoltathatik, mirenézve 
már a régiek is igen czélszerüen javasiák: „Curandum est, ut sifc 
mens sana in corpore sano.u Azért hibáznak azon szülők és ta
nítók, kik a gyermekeket majdnem egész nap dohos iskola- vagy 
tanulószobákban könyvnélküli tanulással kínozzák, s az Isten sza
bad ege alatt játékra és gymnastikai gyakorlatokra épen semmi időt 
nem engednek nekik. Nem akarok itt bővebben kiterjeszkedni 
a rra , mi a lélekhez tartozik és mennyei eredetű, s minek isteninek 
kell mondatni az emberben, mi azonban a lélekben eltemetve s 
elhomályosítva marad, hacsak a bölcs, józan nevelés szövétneke 
által fel nem világosittatik: s ez a va l l á s ,  mellynek befolyása nél
kül az emberi élet és tudomány vajmi nyomorul Mivel eziránt már

454



455 456

lolebb eléggé nyilatkoztam: itt csak azt akarom kifejteni, mi leg
közelebbről az indulathoz tartozik, s miben tulajdonképen áll az 
«mberiség.

Az emberiség az emberi indulat háromféle képességéből szár
mazik, s azért három birodalma van , inellyben uralkodik , s három 
czélja, melly felé ama képességek törekednek. E három képesség: 
az ismerő, az érző és a kívánó tehetség. Az ismerő tehetség az 
igaznak tudására törekszik, és az igaznak eszméjéhez emelkedik; 
az érző tehetség észreveszi a szépet, azt elfogadja, és a szépnek 
eszméjéhez emelkedik fel; a kívánás és cselekvés tehetsége mun
kás a jóban és a jó , igazságos és becsületes eszméjével van kap
csolatban. E három folyamba ömlik az emberiség dús forrása, 
mellyböl a tudományok tengerei eredének, a művészet remekei 
támadtak, és az emberi miveltség és erkölcsiség származtak. Mert 
ugyan mi által, hacsak nem az igaznak eszméje által, jutottak az 
emberek azon ismeretekre, mellyeket magoknak önmagokról s az 
okét környező tárgyakról szerezének? Nem-e az ismerő tehetség 
által, melly az igaznak eszméjéhez emelkedők, lön O-Görögország- 
nak Socratese, Platója, Anstolelese; a régi Romának Cicerója 
és Senecája; Angliának Verulami Baco, Newton, Herschelje ; Né
methonnak Leibnicz, Kant, Schelling, Humboldt, Okenje; Franczia- 
országnak Lavoisier, La Place, De Lalande, BuíFon, Cuvier, Napó
leonja, ki nemcsak a háborúban, hanem a statustanban és a tudo
mányok mezején is nagy volt; Magyarországnak Kazinczy Ferencz, 
Széchenyi István, Desseőífy József és Aurel, Teleky Ádam, László 
és Józsefje, Kölcseyje; Horvátországnak Stratimirovics Istvánja; s 
más országoknak más a tudományok mezején jeles férfiai, kik a 
felhozottakat elérték vagy részint felül is haladták ? — Valljon a 
költészet, festészet, szobrászat, építészet szép müvei és magok a 
művészetek is nem a szépnek eszméjéhez emelkedett érző tehetség
ből származtak-e, s nem ennek köszönjük Homer, Hesiod, Pindar, 
Sophocles, Euripides, Aristophanes, Anacreon; Virgil, Horacz, Lu- 
crecz, Lucan, Martial, Plautus; Petrarca, Dante, Tasso; Lopez de 
Vega, Cervantes, Camoens; Corneille, Racine, Voltaire, Lamartine; 
Milton, Pope, Byron; Klopstock, Göthe, Schiller, Voss, Pyrker, 
Lenau; Kazinczy, Dayka, Virág, Berzsenyi, Kölcsey , Kis János, 
Szemere, Vörösmarty, Fáy költőket, s a lengyelek, csehek, oro
szok, szerbek és ilirek nehány jeles költőit; Phidias, Canova, 
Danecker, Schwanthaler, szobrászokat; Apelles, Zeuxis, Raphael, 
Coreggio, Tizian, Van Dyck, Dürer képírókat; Mozart, Haydn, Bach, 
W eber, Cherubini, Rossini, Spontini, Liszt (hires hazánkfia) Ernst 
stb. hangászokat? És az erénynek sokféle nemei s maga az erény 
is, melly, valamint az igaz is, csak ugyanazon egy és állandó , hon
nan származnak, ha nem a jó , igazságos és becsületes eszméjétől 
felbuzdult indulatból? Honnan van az emberi természetbe oltott 
amaz emberszeretet, jámborság, jótékonyság iránti érzés, ama kö- 
nyörület és fájdalom más szenvedése iránt, mellyet Schiller követ
kező versekben olly gyönyörűn fest :

„Zärtlich geängstet vom Bilde der Qualen 
Wallet der bebende Busen, es stralen 
Perlend die Augen vom himmlischen Thau.“

Honnan a hűség, honnan ama vitézségök Leonidas, Zrinyi 
Miklós s más hősöknek, kiknek keblébe mélyen vala vésve ama 
horáczi mondás: „Dulce et decorum est pro patria móri“ ; honnan 
az igazság, melly a sz. írás szerint alapja az országoknak (justitia 
regnorum fundamentum), melly felséges mondást I. Ferencz hall
hatatlan fejedelmünk magáénak választó; honnan amaz erénye a 
méregpoharat derült kedéllyel ürítő Socratesnek, s Morus Tamásnak, 
ki halálra ítélve, ártatlanságának öntudatában már a vesztőhelyen 
lévén még enyelgett hóhérával, kérvén őt, kímélje meg hosszú sza- 
kályát, miután az semmi statusvétket el nem követett, — és sok 
mások erénye , kik kortársaiktól csodáitatva , egyszersmind az utó
világnak is felséges, követésre méltó példát hagytak. Mert, mint 
jelesen emlékeztet Horácz:

„Virtus repulsae nescia sordidae 
Intaminatis fulget honoribus,

Nec sumit aut ponit secures 
Arbitrio populáris aurae.

Virtus recludens immeritis móri 
Coelum, negata tendit iter v ia ,

Coetusque vulgares et udam
Spernit humum fugiente penna. *)

Ha már most lagadhatlan, hogy a kiképzelt emberiség, és 
mindaz, miáltal az ember leginkább különbözik az állatiul, e hár
mas tehetségnek kellő kifejtéséből és használatából áll; ha a tudat
lan és tanult, miveletlen és miveit, jó és gonosz ember közti nagy 
különbség önkint szembe ötlik : minden elfogulatlan előtt világos, 
hogy a n é p n e v e l é s  f e l a d a t a  az  e m b e r i s é g r e i  k é p e -  
z é s b e n  és ama hármas tehetség felköltésében, kifejtésében és 
tökéletesítésében áll, és hogy azon nevelési módnak van a többi 
fölött elsősége, melly e tehetségek közül egyet sem hagy parlagon, 
hanem mind a hármat egyaránt kiképzi, s azzal egyszersmind a 
testnek gymnastikai gyakorlatok és szilárdítás általi mivelését és a 
vallásosságrai vezetést összeköti, valamint az ifjúságba hazafiságot 
is csepegtet s őt jövendő hasznos honpolgárokká neveli. Lássuk 
már most, a népnevelés e feladatának mikép feleltetik meg jelenleg 
honunkban.

( Folytatása következik.')

Constitutions! .**)
„Ha pedig reformista Uraim cséljok tellyesedik, könnyű me- 

fógni, hogy a szeretet, s vágy elenyésik — a kötelesség felbom
lik — a kötél elszakad — minthogy minden Nagy Urnák halála 
meg — temetése körül, s pálla fúlasa le iratik , gondolkodtak e 
midőn egy Nemzet magát örökre eltemeti, annak Requieme hogyan 
történyen? kérdésemmel talán nem sértek — fájdalmamban ha tud
nám sem irom le azon gyászos vónalt, de a petsetrül ha szóllok tét— 
zik e nem, bölts Itéletjekre, de kivált Kosát Urnák hagyom, hely
ben vagy nem hagyását, s minő módosítást, s hói illőt értesittend
— mivel kiknek; vaspanczélban Ősei, kiknek; — oroszlán, par- 
dutz , Tigris, Medve s. a. t. kiknek; Pelikány, Grif madár s más 
jelekkel borostyánozott hőstettek ábrazoltatik, az ön feláldozással 
nem illik, hogy egyedül pantzél—állatok szőre madarok fólia artz 
nélkül létezzen a nyomon, mintegy ez ósztálunkbul kilepetünket, 
és meg meg eggyé fórásunkat nem mutatná, úgysem felelne mégha 
simával (glat) élnénk pedig egyjellel kell, s természetes — hogy a 
fölsöbbséget kiereszténk fel jobb kéz merőn nyújtott ujjakkal vá- 
gattasson, s kinek kinek hanyagűlt szabadságát szerzett fegyverével 
tenyere áttszurva légyen, ágy mint nyíl, lántza —  kérd — darda
— tör s. a. t. kinek tompával bozogány, bárd s más féle (mint
hogy avval áttszurnyi nem nem lehet) sujtólag felette lebegjen, 
jelül : boldogult ősein bajnoki — mi fenntartani véle élni nem tudó
— tettet.“

*) Vagy sikerült fordítása után Virág Benedek boldogult barátomnak 
(Horatius ódái Budán 1824), mellyel, mint legtöbb nyomtatott művei
vel, barátilag megajándékozott, 90ik lapon :

Nem szenved undok hátrahagyaftatást 
A fényes erkölcs; ő maga tiszt, ragyog 

Magában, a nép kénye nagynak 
Nem teszi öt, sem alávalónak.

0  a halandót érdemiért teszi 
Égnek fiává : úta rögös , s bajos:

A köz csoportot s rut göröngyöt 
Megveti és magasakra szárnyal.

**) Minap illy czimű hosszú czikk érkezeit hozzánk. Köszönjük a be
küldőnek jó szándékát, de dolgozatának hasznát nem vehetjük; 
mert valamint egyrészről a szerkesztőség örömest sőt köszönettel 
vesz olly czikkeket, mellyeket az író tárgyavatottsága mellett kor
szerűségük is ajánl, és illy esetben a netáni nyelvbeli hiányok s bot
lások javítását a legnagyobb készséggel elvállalja: úgy ellenben szint- 
azon mélytányosságnál fogva ollyan szőrű czikkektöl , mint miilyen a 
fönebbi töredék , mellyben sem logica, sem grammatica, sem józan 
ész, egyszer s mindenkorra magát megkiméltetni óhajtja. E töredéket 
csak azért közöljük — s pedig belüszerinti hivséggel — hogy t. olva
sóink egyet nevessenek, a beküldő pedig gyengeségét elismerje, s 
dolgozataival jövőre megkíméljen. Ha másra fordítandja idejét, hi
hetőleg többet használand mind magának mind embertársainak.

A szerk.

Poz so ny b an .
Alapííé és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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Országos kölcsön.
(Külföldi.)

II.
De bár mi a külföldi országos kölcsönt ellenezzük, azért bi

zony a mi szavunkra senki sem hallgatand, s megtörténendik az, 
mit mások, kik a dologhoz annak idején s helyén szólhatnak, elha- 
tározandnak. Ám legyen meg; de ekkor legyen szabad legalább 
óhajtanunk, hogy a kölcsön körüli minden lépéseink, intézkedéseink 
ollyanok legyenek, miszerint az hazánknak lehető legcsekélyebb 
kárára s gyalázatára váljék; mert hogy a legjobb szándék, akarat s 
intézkedés mellett, ha nem is szégyenünkre, de legalább némi ká
runkra lesz, arról mi úgy meg vagyunk győződve; valamint arról, 
hogy a tollat, mellyel e sorokat Írjuk, újaink közt tartjuk. Uraim! 
még eddig minden de minden nagyobbszerü vállalatainkkal legalább 
annyira fölsültünk, hogy semmi, de a világon semmi sem hozta 
meg a várt gyümölcsöket olly mértékben, mint remélettük s rá
fordított áldozainknál fogva méltán várhattuk, mert mindig csekély 
erővel sokat akartunk s igy soha semmit tökéletességre nem vit
tünk , hanem rósz számolás következtében legtöbbször keservesen 
összeszedett erőnket csupán alapok letételére használtuk föl, s ak
kor kifogyván erőnkből, a további építést boldogabb időkig félbe
szakítottuk. Nem akarunk specialitások elősorolásába bocsátkozni, 
hanem inkább vigasztalásunkra azt jegyezzük meg, hogy e kísérletek 
legalább szégyenünk és kárunkra nem váltak, mert nem más ere
jével, hanem magunkéval történtek, s ez erő nem a külföld testébe 
ment á t , hanem a hon gyermekeinek karait izmositotta meg. Ha 
tehát e külföldi kölcsönnek csakugyan meg kellene lennie, mi azt 
csak a következő előzmények mellett helyeselhetnek némileg :

1) Miután állítólag országgyűlésre csak ész-, tudomány-, ta- 
paszlalatdus s olly férfiak szoktak küldetni, kik megyéjük közönsé
gének bizodalmát legnagyobb mértékben bírják, jónak vélnek, ha a 
megyék legalább ez egyetlen pontra nézve, határozott utasítást ad- 
halási jogukról lemondva, követeiket csak azon általános utasítás
sal küldenék országgyűlésre, hogy komoly tanácskozás, súrlódás és 
kölcsönös felvilágosítás következtében azt a kérdést oldják meg 
lehető legjobban: mire van hazánknak jelenleg leg s legnagyobb 
szüksége, s mi hozhatna annak, minden körülményeit tekintve, most 
és továbbra is leg s legtöbb hasznot, következéskép, mire volna a 
szükségesnek elismert külföldi kölcsön kizárólag fordítandó? Miu
tán tagadhatlanul áll az, hogy igy, mint vagyunk, nem maradhatunk 
többé, s a sok között egyre, bármi legyen is az, csakugyan legna
gyobb szükségünk van; miután annak elismerése által, hogy külföldi 
kölcsönre szorulnunk kell, saját erőtlenségünket is már elismernők, 
más erejével pedig sokfélét egyszerre próbálni s megkezdeni sem 
gyakorolható, sem tanácsos nem volna: bizony a kitűzött kérdés
nek szerencsés megoldása akár legnevezetesb országgyűlésünk
nek is csak dicsőségére válhatnék, mert haladásunk iránytűjének 
méltán tekintethetnék.

2) Miután országgyűlésen csak a haza millióinak bizadalmát 
b iróokos, tudományos, tapasztalatdus férfiak jelenhetnek meg, s 
azt az értelmiség központjának tekinteni szoktuk: az illykép or- 
szággyülésileg megoldott kérdést megyei tanácskozás, vitatkozás 
tárgyául kitűzni, vagy mi több, fölforgatni annál tilosabbnak kelle

ne lenni, minél bizonyosabb, hogy a megyei tanácskozások olly ko
molyak , békések, mint az országgyűlésiek, kivált napjainkban, nem 
is lehetnek; minél tagadhatlanabb, hogy megyei gyűléseken nem 
mindenki saját meggyőződése szerint, hanem igen gyakran csak 
úgy szokott szólani, mint pártja, barátja vagy saját érdeke s nép
szerűség utáni vágya kívánják, s minél valószínűbb, hogy mit egy 
egész országnak kiszemelt vagy háromszáz főből álló intelligentiája 
megvitatott, jónak talált, azt akár milliókból álló szenvedélyes cso
port jobban megvitatni, elhatározni nem képes.

3) Mindaddig, mig e külföldi kölcsön segítségével létesítendő 
vállalatinknak hasznossága tapasztalatilag be nem bizonyulna, min
den egyéb, külföld erejével teendő kísérletekről tökéletesen le kel
lene mondanunk , s ez egyetlenhez szorosan ragaszkodnunk ; meri 
más pénzével koczkát játszani annál veszedelmesebb, minél bizo
nyosabb , hogy mi a csekély vesztességet is csak nehezen fizet- 
hetnők, s mert ha meghiúsulna, a nemzetnek nemcsak hasznára 
nem, de világos kárára is válnék azon első lépésünk, mellyet leg
szükségesebbnek hivénk s legtöbb hasznot hozhatónak gyanitánk: 
bizony igen hihetőnek találnék, hogy az, mit csak másodrendű szük
ségnek ismertünk el, várakozásunknak még kevesbbé felelend- 
hetne meg.

4) Most a haza volna megkérdezendő: valljon kész-e, azon 
vállalatnak, melly a hon jólétének előmozdítására legszükségesebb
nek találtatott, létesítését magára vállalni? Kész-e, azon külföldön 
fölveendő kölcsönnek, melly a vállalat létesithelésére mulhatlanul 
szükséges, 20 — 25 év után leendő lefizetésére, addig pedig a ka
matoknak évenkiníi rendes fizetésére magát kötelezni? —  Egy 
cseppet sem kételkedünk, hogy a nemesség ezen adósságot egy 
szívvel lélekkel elvállalandná, amint csakugyan egyedül az ő vállai— 
ra volna rovatandó is; de meg is kivántatnék, hogy mellette necsak 
némi csekély, hanem olly tekintélyes többség nyilatkozzék, misze
rint a szembetűnő kisebbségnek tökéletesen imponálhatna s az el
lenszegülésről ne is álmodozhatnék, — különben törekvésünket 
már kezdetben teljesen megbukottnak tekinthetnők. Mert — vall
juk meg őszintén — csak egyetlenegy törvényünk, melly a nemes
ség bármiképi megadóztatása végett alkottatnék, gyakorlatilag vég
rehajtható soha nem lenne, hacsak annak legalább kétharmada, nem 
rábeszélés és csabilgatás, hanem önkint és szívesen bele nem 
egyeznék. Vegyük például a házi adót. Ha ez vagy 22 erős megye 
által félrevettetett, vagy harmincz által pedig elfogadtatott volna, 
s most a nemesség adómentessége országgyülésileg eltöröltetnék: 
valljon találkoznék-e a világon ember, ki e sok megyét öldöklés és 
pusztítás nélkül adófizetésre birandhatná? Hogy a nemesség békés 
nyugalmas lakházait, uraink kastélyait a katonaság szuronyai dúlják, 
úgy hisszük senki sem kívánja; hogy pedig a tisztviselők olly me
gyékben, hol az adó nemcsak a köznemesség, hanem tisztviselők s 
urak által is közakarattal elvettetett, nemes társaiktól adót kérhes
senek , úgy hisszük, annál kevesbbé gyakorolható, minél nagyobb 
barátja a nem adózásnak maga a tiszviselőség is. Ismerünk egy 
főnököt, ki egész elragadtatással ajánlgatá vérét, vagyonát a ha
zának, az adót pedig akár erőszakkal is a nemességre tolni kész 
volt volna; de midőn kenyértörésre került a dolog, szépen hallgatott, 
az adó szerencsés megbukta után pedig egy magános társaságban
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azt mondá: „isten úgy . . . .  már féltem hogy keresztül megy az 
adó !u — Tökéletesen hisszük, hogy illy esetben a nemesség szint
úgy nem fizetne még húsz év után is házi adót, valamint most nem 
fizet, mert, mihelyt az egyik fél nem fizetne, a másik is nyomban 
elállana tőle. Egyébiránt tudni kell, hogy a köznemesség, melly a 
házi adót legtöbb helyütt megbuktatta, azon hiszemben van, hogy 
ha száz ellenkező törvény alkottatnék , és az egész ország fizetné is 
azt, 5 annak fizetésére még sem köteleztethetnék, mert 5 azt a ma
ga megyéjében megbuktatta, m i, véleménye szerint neki elég. És 
csak illy hit következtében beszélhet két külön megyebéli közne
mes egymás között illy formán : nos, hallom, ti adót fizettek , de mi 
bizony nem fizetünk még Pontiusnak sem; a másik pedig azt feleli 
rá: hm! ha elámítottak is bennünket, azért csak jöjenek házi adót 
kérni, majd adunk nekik! — Különben a kölcsön és annak kamatai 
egészen más mint adó, ugyanazért hisszük, hogy azt egész kész
séggel elvállalandná. Ha pedig a magyar nemesség vagy harmincz 
millió p. f. kölcsönnek kamatait vagy 25 évig rendesen, pontosan 
fizetné, azután pedig öt év alatt öt részletekben magát a kölcsönt is 
tökéletesen leróvná: úgy hisszük, előlegesen s legalább addig elég
gé meg volna adóztatva, mig az adózáshoz egykissé hozzá szoknék, 
annak — de nem ám a házi adónak szükségességét jobban belát
hatná, s minden — de minden ám! — terhek aránylagos viselésére 
tökéletesen elkészíttethetnék. És ez egyetlen lépés által, úgy gon
doljuk, a haza boldogabb jövendőjének talpkövét is megvetnők; 
mert ha a fönebb kitűzött kérdést: mire van hazánknak jelenleg 
legnagyobb szüksége, és mi hozhatna annak most s utóbb leg s leg
több hasznot? szerencsésen megoldottuk, azaz a sok közül a leg- 
szükséges- s hasznosabbat kiválasztani tudtuk; a harmincz millió 
segítségével létre is hozhatnók azt, az ebbőli évenkinti jövedelmet 
pedig hasonlólag évenkmt más kisebbszerű közhasznú czélokra for
díthatnék mindaddig, mig vagy minden vágyainkat kielégitnők, 
vagy a nemességet minden terhek aránylagos viselésére bírhatnék, 
s igy a körülmények okozta szükséghez képest még nagyobbszerü, 
vagy legalább más egészen uj vállaltakról intézkedhetnénk; —  igy 
haladnánk is, a nemesség is adóznék.

5} Miután a nemesség a kölcsön és kamatainak fizetésére 
késznek nyilatkozott, az ország megbízottjai által pedig a tervezett 
vállalat létesítésére megkívántaié pénzösszeg lehető legszorosabban 
kiszámíttatott s országosan helybenhagyatott volna: az egész ösz- 
szegnek úgy kellene nyomban s egyedül ingatlan birtokra, házra, 
szántóföld-, rét-, stb.re aránylagosan kivettetnie, miszerint mindenki 
tudhatná, a kölcsönnek mekkora részecskéjét lesz ő vagy ivadéka 
köteles 25 év után, öt részletekben, öt éveken át lefizetni? Mek
kora tőkécskének kamatait fogja ő 25 évig folyvást fizetgetni? A 
teher természetesen mindig a birtokkal já rna , ha közben vevések 
s eladások történnének. így például: ha az egész kölcsönből reám 
25 fr. esnék: tudnám, hogy huszonöt év után én vagy utódom öt 
évig folyvást 5 fr. fizetendek; tudnám, hogy 25 évig évenkint 25 
garas — ha a kölcsön öt pctes volna — kamatot kell fizetnem; 
tudnám, hogy a 26-dik évben a kamattal együtt 6 fr. 15 kr., 
27-ben 6 fr., 28-ban 5 fr. 45 kr. és igy tovább az adósság 
eltörlesztéseig kell adóznom. így az adósság országos létére is 
egyesek adóssága volna, s azt nem bizonytalan országos jöve
delmekből kellene, hanem egyesek zsebeiből lehetne törleszteni. 
Az illy országos vállalatok létesítésére fordított kölcsönöket, úgy 
hisszük, nemcsak méltányosság, hanem igazság tekintetéből is csak 
igy lehetne, sőt csak igy kellene törleszteni; mert nem egyesek 
s csak nehány évekre, hanem hossza időkre s az egész haza köz- 
boldogitására állíttatván föl • illő, hogy ne azok viseljék az egész 
terhet magok, kik azoknak úgyszólván még hasznukat sem vehették,

hanem részesüljenek a teherviselésben azok i s , kik akkor lesznek 
életben, mikor azok virágzásuknak indulva, hasznosságukat aránylag 
mindenkire kiáraszfandják. Ha például én pestfiumei vasútra 25 
évig folyvást 25 garast s igy összesen 31 fr. 15 kr. fizetnék, az 
útnak pedig, részint mivel soká készült, részint mert a rajtai élén— 
kebb közlekedés csak lassudan kaphatott lábra, semmi hasznát nem 
vehetvén, bele halnék : bizony többet áldoznék hazámnak, mint az, 
ki utánam a 25 frtból álló részecskét épen akkor köteleztetnék öt 
év lefolyása alatt megfizetni, mikor a vasút teljes virágzására jut
ván, a fizetőnek öt év alatt talán nagyobb hasznára volna, mint 
mennyit fizetett. Mintán pedig az illy vállalatokra megkivántató 
pénzösszeget előlegesen soha tökéletesen kiszámítni nem lehetne, 
sőt inkább köz tapasztalás szerint azok közönségesen többe, mini 
előlegesen kiszámíttatott, kerülnének: nehogy a kölcsön elégte
lensége mialt vállalatunkkal felsüljünk, szükségesnek vélnők, hogy 
a kölcsönön felül legalább négy millió pengő forint sajátunkból 
is hozzá ajánljunk olly formán, hogy ezt a kamatokhoz csatolva 
kis részletecskékben csak 25 év alatt fizetnők le végképen, de 
a négy milliónak ezen 25öd s 160,000 ftból álló része a kamatok
tól elválasztatván, évenkint kamatozó tartaléktőkének tétetnék le, 
mellyhez csak akkor nyúlnánk, midőn a kölcsön elégtelenségét vi
lágosan tudva, pótlékra okvetetlenül szorulnunk kellene, ha pedig rá 
nem szorulnánk, a kamatok által megnövekedett tőke 25 év után 
más közhasznú czélra lenne fordítandó. A négy millió szintúgy 
aránylagosan s csak ingatlan birtokra volna kivetendő, mikép a 
kölcsönről mondók, és ha ebből például rám 5 fr. esnék, 25 évig 
folyvást minden évben négy garassal megtoldva fizetném a kölcsön- 
tőli kamatokat, s ezen tartozásom tökéletesen le lenne róva. Ná
lunk az illy előleges intézkedések annyival szükségesebbek, mivel 
minden vállalkozásainknál két igen nagy hiba közül egyet közön
ségesen el szoktunk követni, melly aztán a vállalat buktát önkint 
maga után szokta vonni. Ugyanis: vagy bele kezdünk valamibe, 
mielőtt e szükséges pénzek beveheteléröl tökéletesen biztosítva 
volnánk, s miután ezek valóban bevehetlenek is maradnak, a mun
kát, miután már sokat vesztegettünk rá, kénytelenek vagyunk abba* 
hagyni; vagy előre megajánljuk a meghatározott sommát vala
mire , a nélkül hogy csak távolról is gyaniíhatnók, mennyibe ke
rülhet? s miután a megajánlott sommát nagyobb részben csupán a 
falak kiépítésére használtuk fel, akkor látjuk á t , hogy tervünket ki 
nem vihetjük s szerencsétlen munkánkat boldogabb örök időkre ha
lasztják el. Ötven év előtt adakoztak már apáink holmire tetemes 
sommákat, de csak romok, vagy még romok sem hirdetik, hogy va
lósággal adakoztak.

6) Miután mi a közmunkákhoz csak felügyelőket nevezni, dr* 
arra, ha valósággal felügyelnek-e, vigyázni épen nem szoktunk: igr j* 
természetes, hogy minden közmunkáink igen sok hanyag erőb e s 
még több drága időbe kerülnek, s mégis mind tökéletlenek mar ad
nak; ott pedig, hol a közmunka pénzbe kerül s a felügyelő pénzzel 
fizettetik, vagy minden ellenőrség nélkül bizunk mindent a felügye
lőre, ki aztán felügyelés helyett magára ügyel egyedül; vagy a fel
ügyelő mellé ellenőrt rendelünk , de ez ellenőrség csakhamar a fel
ügyelővel összeolvad, s egy helyett keiten pazarolják pénzünket. 
Ez nálunk közönséges baj, mellyel egy nemzeti külföldi kölcsió* 
segítségével létesítendő vállalatnál annyival inhább kikerüljünk 
szükség, minél bizonyosabb, hogy e baj mellett a külföld nekünk 
annyi pénz t nem kölcsönözhet, mellyel valami nagyot létrehozh atnánk. 
Vragy bizzuk tehát az illy nagyobbszerü munkákat egészen, kormá
nyunkra; vagy válasszon a haza olly felügyelőket, kik. ész, tudo
mány s tapasztalás mellett lelkiismerettel, tiszta hazaszeretettel, 
fáradatlan bozgósággal stb. bírnak, szóval: kik közUpasztalás sze
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rint inkább szeretnek s szoknak sajátukból is a haza oltárára áldozni, 
mint azt szennyes kezekkel megrabolni.

7) Mindezek elintézése után 5 Felsége volna megkéretendő, 
hogy a szükségesnek talált kölcsönt hazánk részére külföldön meg
szerezni s érettünk kezeskedni méltózlassék. Hogy pedig o Felsé
ge ezt annál biztosabban tehesse, előre olly törvényt kellene alkot
nunk, mellyben világosan kimondatnék, hogy ez egyetlen pontra 
nézve a nemesség, minden praerogativáit félre téve, önkint bele 
egyez abban, hogy mindenki, ki jan. hó első napjától kezdve, bezá
rólag 8aig évenkinti kamat s illetőleg 26 év után öt éveken át adós
sága illetékét le nem fizetendi, nyolcz napok elfolyása alatt okvetlen 
s elmulaszthatlanul járásbeli szbiró által adóssága erejéig; azon 
szbiró pedig, ki e szoros kötelességét a kitűzött idő alatt csak egyet
lenegy egyénre nézve teljesitni elmulasztandja, hasonlókép az utána 
következő nyolcz napok alatt ő Felsége emberei által a be nem 
cassált pénzek erejeig önkint magát exequaltatni hagyni fogja, s ez 
ellen még ő Felsége megkegyelmezésének se legyen helye. Illy 
előzmények után nemcsak kapunk külföldi kölcsönt, hanem az még 
nagy kárunkra sem, gyalázatunkra pedig épen nem válik, s azért 
illyent némileg helyesleni mi is készek vagyunk. De elképzeljük 
magunknak, miszerint a nemesség készebb a világ végezetéig térd
ig való sárban járni, vasutat hazánkban soha nem látni, mint illy 
törvény hozatalába bele egyezni; pedig a nélkül külföldi kölcsön, 
lebe wohl! Ki illy formán s illy törvény mellett adózni vonakodik, 
a háziadó fizetését pedig sürgeti: az előttünk külsőleg, belsőleg 
hazug ember! Ne is mondjuk e törvényt keménynek, kegyetlen
nek; mert ha egyszer valamit megígértünk, tartsuk is meg azt 
emberileg.

Alig van hazánkban olly birtokos nemes, ki évenkint többet ke
vesebbet olly tárgyakra ne költené, mellyek nélkül ha nem is örök
re , de legalább még soká el lehetne, sőt, ki erejéhez aránylag 
valamit azt egészen hasztalanul ki ne dobna; ha tehát azt, hogy a 
haza oltárára áldozzunk, elsőrendű, legsürgősb s halasztatlan szük
ségnek elismertük: valljon, hogy ne áldozhatnánk e czélra is va
lamit, midőn hasztalanságokra folyvást olly könnyelmüleg áldozunk? 
Vagy nem igaz tehát, hogy hazánknak áldozatainkra szüksége van; 
vagy nem mondhatjuk azt, hogy nagy terhűnkre esik a haza oltárára 
valamit áldozni. Egyébiránt nem is valóságos áldozat az, mit köny- 
nyen s fölöslegünkből tehetünk, hanem igazi áldozat csak az, mit 
magunk megerőltetésével s képzelt szükségeinktől megtagadva ra
kunk le a haza s emberiség oltárára. Különben ha mi addig vára
kozunk, mig a haza részére könnyen s fölöslegünkből áldozhatunk: 
akkor hihetőleg a világ végezetéig várakozandunk, s hazánk örökre 
plaga deserta maradand. Ne is rettegjünk a sok executioktól olly 
nagyon — ezek mostani tág, mindenfelé csigázható és sok kibujósdi 
ajtócskákkal ellátott procedúránk mellett sokkal gyakoriabbak, mint 
lesznek akkor; mert most többnyire minden rósz fizető addig húzza 
vonja a fizetést, mig végre teljességgel nem fizethet s az executiorai 
szükség tökéletesen beáll. Csak tudjuk azt egyszer előre tapasztala
tilag, hogy a nemfizetés esetére ez a már előttünk tudva levő napon 
bizonyosan bekövetkezendik: fogadom, az executiók nagyon is gyé
rek lesznek. Csak szokjunk rendesebb élethez, ne tekintsük soha 
jövedelemnek s magunkénak azt, mi nem jövedelem, nem a mienk, 
hanem másé; ne költsük azt el soha, mit tudtunkra másnak kell ad
nunk: s nem jo executio házunkra soha. Ki azon pénzt, melly cse
lédeinek vagy adóssága kamatainak fizetésére szükséges, jövede
lemnek, magáénak tartja s elkölti: az természetesen rendetlen gaz
da, hitelt nem érdemlő ember, az adósságból soha ki nem tisztulhat 
s a haza boldogítására valamit áldozni mindörökre vonakodni fo* **.

K—u J. =

?̂Ii szükséges jó  népneveiéire Magyar- 
országban?

( Folytatás.)
Hogy a házi nevelés jelenleg kevéssé képes az ifjúságnak em

beriségre és ezzel összekötött vallásosságrai kiképezésének meg
felelni s ezáltal czélszerü népnevelést előmozdítani, korlársaink és 
honnosink éizékiségre és vallástalanságrai fölebb kifejteit hajla
mából világos. Azonban alsó és (elsőbb osztályú iskoláink sem

felelnek meg a népnevelés ama feladatának. Ez iránt őszinteség-' 
gel. sine ira et studio nyilatkozandom. Legtöbb elemi iskoláink el
hanyagolt, sajnálatra méltó állapotban vannak. Nem csoda tehát, 
hogy parasztjaink és a földraiveléssel foglalkozó köznemesek olly 
durvák. A gymnasiumokban, lyceumok, collegiumok és akadémiák
ban ugyan sok tudomány nem haszon nélkül adatik elő; az aesthe- 
tikai nevelés tárgyában azonban kevés történik, és az ifjúságnak 
a szelíd erkölcsök és illedelemrei művelésében igenigen kevés, — 
egyes tanintézeteket kivéve. A „didicisse fideliter artes, emollit 
mores, nec sinit esse ferosu keveseknél valósul, kik gymnasiuma- 
inkat látogatják. Gymnasiumaink ifjainkkal a görög és romai régi
ségeket, mythologiát és a deák classikusokat ismertetik meg némi
leg; de az embert, önmagokat, és szintúgy szépliteraturai Íróinkat 
nem ismertetik meg velők. Gymnastikai gyakorlatok, mellyek a testi 
erőt, szilárdságot és ügyességet olly igen előmozdítják és a jellem
nek szilárdságot adnak, gymnasiumainkban, fájdalom egészen hiá
nyoznak. *3 A görögöktül kölcsönöztük ugyan a gymnasium nevet, 
de a gymnastikai gyakorlatokat, mellyek a szép művészetek buzgó 
tanulása mellett azoknak fő lényegét tevék, nem fogadtuk el. ** ) 
Valóban alkalmazhatjuk gymuasiumaikra ama latin szójátékot: nő
mén , non verő omen habent. De milly nagy különbség is van if- 
jaink és a régi görögök ifjai között, kik által a gymnasiumok lá- 
togattatának. Mennyire kifejlett vala a görög gyermek- és ifjúnak, 
teste, mennyire voltak ezek az Hiedelemhez szoktatva, s már ifjú
ságukban milly jellemszilárdságot szereztek magoknak, melly azután 
férfikorukban méginkább gyarapodott; mennyire jártasok voltak a 
szép művészetekben , milly dicső hősök lépének ki a gymnasiumok 
porábul. Ok, hogy Horácz kifejezésével éljek „nem dísztelen porral 
valának szenyezettek“ s pedig eleinte a gymnasiumi küzdhelyen, 
azután pedig az olympiai, pythiai, isthmusi és nemaeai játékokban 
s a harczmezőn. Ha e görög ifjakkal összehasonlítjuk a mieinket, 
milly különbség! Mennyire hiányzik legtöbb ifjainkban — midőn a  
gymnasiumokat s felsőbb tanodákat elhagyják — az Hiedelem, em
beriség, erkölcsi műveltség és jellemszilárdság. ***) Mert a tudo
mányok egyedül nem vezetnek emberiségre; a gondolkozás és cse
lekvés durvasága sőt erkölcstelenség is összekötve lehet bő tudo
mányos ismerettel. Emberiség az ízlés és erkölcsiség eredménye. 
Nem elég azonban a hallott psychologiából, logicából, aestheticából 
(de milly kevesen hallják ezeket!) és ethicából, vagy philosophiai 
és aestheticai munkák olvasásából tudni mi tartozik ahhoz; hanem 
érezni kell azt és komolyan akarni.

Ne tegye senki azon ellenvetést, hogy e tekintetben is törté
nik nálunk valami, s hogy nem mindnyájan festhetünk mint Raphael, 
vagy zongorázhatunk mint hires hazánkfia Liszt. Nem kívánom én, 
hogy a népnevelés a szép művészetekre nézve azon igyekezzék, 
hogy az iskolákban minden tanulóból a szó tulajdon értelmében 
művészt képezzen. Valamint azok, kika gymnasiumokban ékes
szólást és költészetet tanulnak, nem érhetik el mindnyájan Cicerót,

*j Egyedül a pesti evang. gymnasium , mellyhen a testgyakoriaí beho
zatott, dicséretes kivétel-

**) Helyesen mondja Gur l i tt  Pindar 6ik pythiai dalához. (Hamburg 
1816. 4bín) 15 lap: „Der Geist der griechischen Erziehung w ar: 
durch körperliche Übungen dem Jüngling Stärke des Körpers und 
durch diese auch etwas Bestimmtes und Festes im Character zu ge
ben ; damit aber beide Vorzüge nicht in wilde Rauhheit und Trotz: 
ausarlen, ihn zugleich im Studium der Philosophie, der schöne* 
Redekünste, der Zeichenkunst und Musik zur Harmonie auszubilden.“ 
Gurlitt még hozzá leh elé: hogy e harmóniát a társasági és baraä 
együttlét és a közlakomák , mellyekben a gymnasisták tanítóikkal 
egyetemben részt vettek , igen elősegítette. Azért Pindar Gik dalát ©- 
szép mondattal fejezi b e : Ingenium autein svave etiam in conver- 
sando cum convivís superat dulcedine sna apum concellatum opus«.

***) Az Í8 l4 -k i német szabadságháboru után, mellyben tanuló ifjak is ta
nítóikkal együtt, honszeretettöl bnzditva , részt vettek , Jahn profes
sor Berlinben gymnasticai gyakorlatokat hozott be a tanuló ifjúság 
számára az úgynevezett turnier-intézelekben ; s példája Nemethon 
legtöbb gymnasiumai s egyetemeiben szorgalmasan követíetett. Jahn 
és követői a gymnastikai gyakorlatokkal a jellenoszilárditás es nem it 
nemzetiség előmozdítását köték össze. Ez nehány minister es ta
nácsos előtt lázongásnak és status veszélyeztetésnek la&zott, & Jaha 
oktató szabadelmű, meggondolatlan nyilatkozati után mint daemagog 
és az ifjúság csábítója , elfogatott, s egész Németországban minden 
turnier-intézetek megszüntettek. \égr©  átlátták, hogy az attalia* 
gyermeket a mosdóval együtt kiöntötték. Jahn oktató a mostan ural
kodó porosz király alatt szabadon bocsáttatott, nyugdijt kapott, a 
száműzött turnierinlézetek pedig Berlinben , RerQSiló&M «-S Sges*  
Némethonban újra létrehozaltak.
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"Virgilt, Horáczot (mi ugyan czélja sem az előadott költészetnek s a 
római költők magyarázatának) úgy nem lehetnek mindazon ifjak, 
kik a zene- vagy rajziskolákat, miilyen ugyan még eddigelé na
gyon kevés van honunkban, látogatják, Mozartok, Lisztek stb. sem 
nem kiálthatnak fel müvészetök érzetében Corregio hires olasz képí
róval : „anch’ io sono pittore!“ (én is képiró vagyok!) De emberi
ségre mindnyájunknak kell és lehet kiképeztetniink. Igen jelesen 
emlékeztet ez értelemben egy honi költő : „Minden ember legyen 
ember!“ Hogy ez nem történik, nem egyesek előítélete és hibája, 
hanem a kor és egész nemzeteké. Azonban az atyai háznál és az 
iskolákban elhanyagolt lest- és indulat-tehetségek, mellyek a ter
mészet által az emberbe plántálvák, magoktól kitörnek, de ferde s 
kárhozatos irányt vesznek. Azért az emberszeretet szép erénye 
önzéssé fajul, mellynek most nem csupán egyesek, hanem egész 
nemzetek áldoznak annyira, hogy az élet czélját a pénz szerzésébe 
és használatába helyezik, s Horácznak a romajakhoz intézett ama 
gúnyos mondását: „0 cives,cives! quaerenda pecunia primum, 
virtus post numos!“ komolyan veszik és követik is. Innen van 
hogy korunkban a szép művészetek a kézművesség és mesterség egy 
nemévé váltak és nyereségvágyból űzetnek. S a gymnastikai gya
korlatok hiánya miatt olly sok ifjú és fiatal ember van hazánkban 
(nemes ifjak szintúgy mint ügyetlen parasztgórék és polgárfiuk) 
kik fegyverviselésre és katonaságra alkalmatlanok; azonban a me
gyei tisztujitások és követválasztásoknál mégis kitör köznemeseink 
nyers ereje; nem ugyan kardokkal, hanem botok- és fokosokkal 
esnek a fegyvertelenek és gyengébbekre még az előkelő nemes
ségből is, megverik, megsebesítik őket, sőt egyeseket meg is ölnek.

(Vége következik.)

Még egy pár szó
a h o m o e o p a t h i a  ügyében.

Hol élő példából s tulajdon tapaszta
lásodból tanulhatsz, ott tudományod 
legjobb alapon áll. Kölcsey.

A szenvedő emberiség javáért küzdeni, küzdeni azért, hogy 
kivívjuk, mikint nyújtsunk minél biztosabban segédkezet ezer baj
jal v í v ó  embertársainknak, szent kötelesség, — édes foglalatosság. 
Azért örömtelve fogok ismét tollat kezembe az emberiség — de 
nem T. ur kedvéért, kivel vívni, mint mondám, haszontalan időtöl
tés , mihelyt ő tapasztalati tárgyról akarván vitatkozni, tapasztalni 
nem akar.

Vannak s pedig nem kevesen az úgy nevezett tudós világban, 
kik bizonyos tárgynak olly esküdt ellenségei, hogy bármi hozassák 
fel annak igazságos pártolására, azt konokul megvetik, egész hév
vel ragaszkodván egyedül ahoz, mi ugyanazon tárgy ellen, bár 
alaptalanul, szól. És ezek úgy vélik, hogy gondolkodni logice tud
nak , azért gondolkodásmódjukat jobbal felcserélni, az elfogultság, 
részrehajlás nem engedi. így T. ur czáfolatom egyetlenegy pontjára 
sem válaszolt, fel is hagyván ez utóbbi alkalommal minden szeren
csétlen okoskodásival, szorgalmasan szedé egyedül össze azon Író
kat, kik a homoeopathia ellen nyilatkoznak; vakbuzgón hódol őJörg- 
és társainak; ellenben nem hisz Hahnemannak, nem hisz számtalan 
követőinek, kik Jörgöt mindazokkal, kik a homoeopathia ellen Írtak, 
megczáfolván, egyszersmind tapasztalati adatokkal támogatják en
nek igazságát! Miért nem? Hiszen —  miutánT. ur sem Hahnemann 
tapasztalásait, sem Jörg ellenadatait tulajdon tapasztalására nem 
méltatta, vaktában épen úgy hihetne annak, mint ennek; — sőt 
hitelt inkább adhatna Hahnemannak, kinek érdemei az orvosi tu
dományban nagyobbak Jörg érdemeinél. Dicsérném ön igazságos 
tettét, ha illy kétséges állapotban egyiknek sem akarván hódolni, ön 
maga kívánná a dolog mibenlétét tapasztalni, mi illy helyzetben 
Ariadne fonala lenne, raellv által ön tömkelegéből kivergődnék; de 
ön e tárgyban mindekkorig mit sem tapasztalt; 0 )  máskép pedig 
igazságos biró itt nem lehet, nem lehet igazságos biró ott, hol 
mindenkinek tulajdon h iv  tapasztalata a valódi megnyugtató aucto- 
ritás, ha vaktában hinni nem akar. Ugy-e bár? hitte ön mint ta
nuló mindazokat, mik az orvosságok gyógyerejérül mondattak; de

úgy hiszem, mindezekről nem a priori, hanem csak akkor győző
dött meg tökéletesen, midőn önmaga is tapasztalá; higyjen tehát 
Hahnemannak is, kit ön nagyeszű férfiúnak nevez, és ha tanítását 
h í v e n  — ismét mondom h í v e n  követve, a betegek ágyánál va
lósulva nem látandja — szórjon anathemát Hahnemann és minden 
követőire. Uram! nem phantasia gőzéből van alkotva azon alap, 
mellyen H. tanítása épül, ez erős alapon áll: a tapasztaláson, melly 
ha azt mutatná, hogy hasonszenvi elv után gyógyítani, éspedig 
biztosabban gyógyítani nem lehet, ön érdekünk parancsolta tekin
tetből is már rég meg kellett volna azt vetnünk. Igen is — meg 
kellett volna vetnüuk a homoeopathiát — vagy rettegnünk kellene 
a nyilvánosságtól, ha ezen gyógymód csakugyan nem lenne egyéb 
mint alávaló csalás, embertelen ámítás (minek némellyek elég 
szerénytelenül tartják); de mi nem irtózunk a nyilvánosságtól, sőt 
magunk keressük ezt, midőn ispotályokat kérünk részünkre. Uram! 
ki csalni, ámítani és csalás, ámítás után élni akar, nem barátja az a 
nyilvánosságnak!

Századunk jelszava „haladjunk“ ; mindemellett, noha elismerik 
önök az allopathia gyöngeséget, noha egyenes az ut, melly a ho- 
moeopathiának megítéléséhez vezet, küzdenie kell ennek az ősidő 
sűrű moha alatt buján tenyészett előítéletekkel. Irgalmatlan harcz 
elleneink részéről! midőn mi olly kézzelfogható igazságot védünk 
sinlődő embertársaink üdvére! De fájdalom! ez vala sorsa egy ideig 
minden uj keletkezetnek, minden uj találmány és tudománynak, 
mig végre a sors boszujának napja feltűnvén, örömtelve hódolt 
az igazságnak az ezt kereső emberiség. Igen sok van a termé
szetben, mit mi határok közé szorított elménkkel fel nem fogunk; 
de ha azoknak hitelt nem adunk, miket a tapasztalás igazol, hason
lók leendünk ahoz , ki a nap létét tagadná, midőn az felhőkbe bur
kolva fényét tőlünk megvonja.

Tetszik továbbá önnek, h o g y  egy i f j o n c z  500 , egy  
m á s i k  4000 h. l a b d a c s o t  k ö l t ö t t  el  a n é l k ü l ,  h o g y  
e z e k n e k  l e g p a r á n y i b b  e r e d m é n y é t  is t a p a s z t a l 
t á k  v o l n a ,  hozzá is teszi észrevételét: f ű i t  c a u s a  e t  non  
f ű i t  e f f ec t u s .  Nego fuisse causam, és ime megmutatom. Nem 
tudom, valljon az említett két ifjoncz e g é s z s é g e s  vagy b e - 
te  g állapotban vette-e be a labdacsokat? Az e l s ő  e s e t b e n  
tízszer annyi labdacs sem hozhatott elő valami változást, mert vál
tozásokat az egészségeseknél csak aránylag nagyobb adagban adott 
gyógyszer okozhat. De m á s o d i k  e s e t b e n  sem tapasztalhatták 
a golyók eredményét, ha ezek a betegséghez alkalmazva nem va
lónak. Azt gondolja ön, hogy mihelyt valaki h. labdacsot ád be
tegének, már az eo ipso jól is gyógyit? Uram, ügyesség kívánta
tik ahoz, hogy a gyógyszert eltaláljuk, és ezt csak tanulás, tapasz
talás által szerezhetjük meg magunknak ; máskép parányi adagaink 
nem fognak működni, máskép a beadott, de el nem talált gyógy
szer non  e s t  c a u s a ,  i d e o  n e c  est  e f f e c t u s .  Ebből ki
tetszik , hogy gyógyszereink csak úgy működhetnek, ha elvünk 
szerint hasonló orvosság adatik. E tárgy némi felvilágosítása ked
véért egy példát hozok elő. Képzeljünk magunknak két beteget. 
Az egyik szemgyuladásban nagy mértékben, a másik fülgyaladásban 
szenved. A szembeteg nem tűrheti a világosságot, de elszenvedi 
a taraczkok durrogását is a nélkül, hogy gyuladt szemére nagyobb 
fájdalmat érezne. Épen ellenkezőleg áll a dolog a fülgyuladásban 
szenvedőnél. A legnagyobb világosság sem hat fájdalmasan a be
teg fülére, midőn nagyobb zörej, sőt már mások beszéde is azt 
rendkívül izgatja. íme valamint az ingernek, úgy a h. szernek is, 
hogy hatása legyen, rokonszenvünek kell lennie.

Ekkép állván a körülmények, ne vegye ön rósz néven, midőn 
ismét azon őszinte szavakkal zárom be rövid*) értekezésemet, 
mellyeket előbbi alkalommal használék. Tanuljon —  tapasztaljon 
ön — és valamint a vak, kinek orvosa most rántá le szemhályogát, 
örömében feljajdul: úgy látni fogja ön is a gyógyszerek uj világát, 
mellyet nem sejditett, ésszel fel nem fogott.

Váczonjul. elején. Argenti Döme,
orvostanár.

*) T. ur válaszának nagyobb része személyemet illeti — erre nem fe
lelek.

Poz so ny b an .
Alapít? és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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Országos ajánlat.
Mondók, hogy a külföldi kölcsönnek ellenei vagyunk, most 

az nemzetünknek csak kárára, de hasznára még azon esetben sem 
lehetne, ha a szükséges feltételeket elfogadnék és szorosan megtar
tanék is. Miután azonban mégis haladnunk kell, nehogy a külföld 
örökös adózói maradjunk s általa tökéletesen kizsaroltassunk, ha
ladni pedig pénz nélkül teljességgel nem lehetne : bizony nincs ab
ban más mód, mint zsebeinkbe nyúlni és saját pénzünkkel, úgy mint 
lehet, haladni kezdeni. Hasztalan, akármit kezdjünk, akárhova for
duljunk : sebeinkre az írt mindig csak saját zsebeinkben találjuk fel 
még akkor is, ha külföldi kölcsönt kérünk, vagy a sónak fontját egy 
forinttal fizetendjük is. Már ötven év óta folyvást tervezünk, ta
nácskozunk, törvényeket alkotunk , s még semmi nagyot, dicsőt, or
szágost, mi a haza érezhető hasznára, előmenetelére szolgálna, 
nem teremtettünk, perse egyedül azért, mert a pénz hiányzott, s 
hidd el édes hazám: még száz évig fogunk tervezni, tanácskozni, 
törvényeket alkotni, s pénz nélkül a resultatum még sem lesz egyéb, 
mint nagy semmi. Pedig épen a pénz nélkül magyar adni nem 
szeret, nem akar, nem akar még az sem , ki a háziadó mellett utón 
útfélen hevesen küzd s részére fáradatlanul verbuvál. Jól tudjuk, 
hogy hazánknak mostani körülményeiben vérünkre szüksége nincs, 
S épen azért pazarul ajánlgatjuk azt neki; de csak kerülne rá a do
log, fogadom , nyomban drágább lenne a vér mint a pénz, s minden 
osepjét drága pénzen megvásárolnók, vagy futnánk az ellenség elől, 
csakhogy vérünket, mellyet olly nagylelküleg oda ajánlánk, meg
menthessük. Épen igy vagyunk pénzünkkel is. Mig a hazai szük
ségek azt csak távolról igénylik, addig türhetőleg ajánlgatjuk; de 
mihelyt a valóságos megajánlásra kerül, azonnal akadozunk, és mi
kor az igazi „adj“-ra  jön a sor, akkor már annyira felakadunk, hogy 
nehány százezerét három négy évig az egész országban alig tudunk 
összekoldulni. Az emberi vér mindenesetre drágább portéka mint a 
pénz, ugyanazért ne vérünket ajánljuk hazánknak, mellyre épen 
most semmi, hanem ajánljuk inkább pénzünket, mellyre tudomásunk 
szerint is, jelenleg olly nagy szüksége van; de ki mit önkint meg
ajánlott, azt egy év elforgása alatt önkint, szívesen s minden kére- 
tés nélkül e haza oltárára le is tegye, különben nyomban exequál- 
tassék s mint hazug ember legyen becstelen az egész nemzet előtt 
mindörökre. Ne is mondjuk ez eljárást keménynek, kegyetlennek; 
mert ha az „adj“-ra  nincs kényszerítés, legyen legalább az aján
lo t t r a ,  mert a hazával játszani nem kell, nem illik, nem lehet; 
mert véleményünk szerint sokkal nagyobb büntetést érdemel az, 
ki ünkintes szabad ajánlatát meg nem tartja, mint az, kit ollyas va
lamire kényszerűnek, mit tennie soha szándéka, akarata nem volt. 
Mig a „nem tartozom“ épségben álland s mig egészen tőlünk füg- 
gend ajánlani vagy nem ajánlani, az ajánlottat megadni vagy meg
tagadni : addig uraim, ha tapasztalásból nem tudnók is, már a gyarló 
ember természetéből is igen észszerűen következtethetnők, mikép 
ajánlatainkból semmi nagyszerű, országos, hanem csak ollyasmi ke
letkezhetik , mi igen parányi s észrevehetlen országos haszon mel
lett, legfölebb nehány egyénnek nyújthat jó subsisteníiát.

Ezer év óta, mióta t. i. a magyar nemzet fenáll, nem voltak 
e honnak olly sok s olly roppant költségeket kívánó szükségei mint

jelenleg, s ezek napról napra még szaporodnak i s ; mert vala
hányszor külföldre pillantunk, mindannyiszor fedezünk fel legalább 
egy szükséget, mellynek pótlására legalább is egy millió pgő forint 
kivántatnék. A külföld tagadhatlannl mindig s épen annyival volt 
előbbre tőlünk mint most, s nekünk távolról sem juta eszünkbe 
annyi szükségekről álmodozni mint jelenleg. Ennek oka leginkább 
abban kereshető, mivel honunk régibb időkben sokkal isoláltabban 
állott a külföldtől mint most; nagy uraink többnyire mindig hon 
la':lak, kevesen, nem messze, s csak rövid időre utaztak külföldre, 
kevés ismeretségben voltak a külföldiekkel, s igy ott csak kevéssel 
láthattak többet mint ide haza. Ehhez járult, hogy a sajtó nem mű
ködött, tapasztalásaikat csak kevesen nyomatták ki s aránylag még 
kevesebben olvasták a közlöttet, vagy plane még hitelt sem adtak 
neki. így e kevesek tapasztalása is a hazában köztudomásra annyi
val inkább nem juthatott, mivel az utazók száma csekély volt, több
nyire mágnások, kik még csak harmincz év előtt mással mint ma
gokhoz hasonlóval keveset, illy dolgokról pedig talán épen semmit 
sem beszélgettek. — Már pedig mit az ember nem lát, nem tud, 
azt hazája szükségének nem hirdetheti. Nem úgy van ez jelenleg; 
most alig van mágnásunk, ki éltében legalább két három évet uta
zásban s általában külföldön nem élne, számos előkelő s vagyono
sabb urfi drága pénzen Europa nagyobb részét bekalandozza, sőt 
vannak szép számmal ollyanok is, kik kölcsönözött, soha meg nem 
fizetendő pénzzel utaznak s visszatértükkel hitelezőiknek gazdag 
tapasztalásaik remek rajzával fizetnek meg. Hazajöttük után mind
ezek imák, nyomatnak, megyei gyűléseken mint világ bölcsei okos
kodnak, tanácsolnak, kérnek, ajánlanak, terveznek, arany hegye
ket Ígérnek s tb .; s miután korunkban nemcsak hírlapokat, hanem 
még könyveket is többen olvasnak mint hajdan, megyei gyűléseken 
pedig száz helyett ezer jelen m eg, s az összesimulás már annyira 
terjedt, hogy a tekintetes ur nemcsak városi polgárral, hanem még 
falusi paraszttal is néha szívesen elbeszélget, igen természetes, hogy 
igen sokan megtudják: mi mindene van a külföldnek, és mi min - 
den hiával vagyunk mi magyarok ? így ezerekre szaporodván a 
szükségek hirdetőinek s orvoslásukat ajánlóknak száma, könnyen 
sikerül nekik a közönség kétkedését kifárasztani s vele hazai szük
ségnek elismertetni még azt i s , mi valójában csak némelly gyarlók 
agyaiban lehet valóságos hazai szükség. Istenem! mi talán még a 
Duna szabályozását sem ismertük volna el hazai szükségnek, ha a 
szorgalmas külföldnek több folyóit szabályozva nem tapasztaljuk, és 
minden tiz évben legalább egyszer népünk nevezetes részének 
minden vagyonát el nem sodorja más országok határaira. Pedig 
megérdemelné a szabályozást csak kereskedési s azon tekintetből 
is, mivel általa több százezer jó , haszonvehető hold földet nyer
hetnénk. És valóban nem tagadhatjuk: sok, igen sokra egyedül 
azért van szükségünk, mivel a külföldnek megvan, nekünk pedig 
nincsen meg; és ha mégis van ezekre is némi szükségünk, bizony 
csak olly szükségek azok, mellyeket majd akkor kellene orvosol
nunk, mikor fölöslegünkből költhetnénk rájok, mert inkább luxus
nak mint hazai szükségnek tekinthetők; s mégis többnyire ezeket 
mint elsőrendű szükségeket szoktuk legelőbb orvosolni. Hajdan a 
magyarnak csak az volt jó , mi magyar, most csak az jó neki, mi 
külföldi; s innen van a képzelt szükségek nagy halmaza.
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De mellőzvén a képzelt szükségeket, mellyekre most még 
távolról sem kellene ügyelnünk; vannak hazánknak igazi reális 
szükségei is, mellyek hovaelőbb orvoslandók, különben vagy ve
szünk, vagy a külföldtől s annak kecseitől örök búcsút véve, saját 
tűzhelyeinkhez még szorosabban kell ragaszkodnunk mint valaha. 
A külföldiek t. i. még jókor átlátták, hogy valamint egyesek magok 
közt, úgy országok is országok ellenében csak az ész jeles szüle
ményei által vívhatnak ki magoknak elsőbbséget, roppant anyagi 
hasznokat, s még igen jókor kezdettek gondolkozni, kísérleteket tenni, 
mellyek következtében a természet kimerilhetlen raktárában olly 
erőket fedeztek fel, olly találmányok teremtőivé lettek, hogy segít
ségükkel azt, mit mi 24 óra alatt nagy erővel teszünk meg, ők 
csekély erőtetéssel egy óra alatt elvégzik, és nekünk találmányaikat 
annál inkább csak bámulnunk lehet, mivel általuk századokra taszí
tanunk hátrább tőlök. Mig ők igy fáradoztak, addig mi aludtunk, 
pipáziunk, játszottunk, báláztunk, vadásztunk, szüreteltünk stb. 
mondván : hadd vesződjenek illyesekkel mások, kik csak igy tehet
nek kenyérre szert stb. De tetszettek találmányaik, éltünk velők 
folyvást, mig zsebeinket tökéletesen kiürítettük, és csak most 
vesszük észre , hogy igy velők s mellettük meg nem állhatunk, 
nekünk is valamit kezdeni, tenni, őket legalább utánoznunk 
kell. Pedig be nehéz a rósz lovu, üres zsebü utazónak azt 
utolérni, ki jó lovakkal, tele zsebbel már száz mérfölddel előbb
re van; versenyt futni vele pedig teljességgel lehetetlen, ha
csak . . . .  Nagy köztünk és a külföld között a különbség, ez 
sok pénzét is úgy iparkodik használni, hogy más ország pénzével 
még meg is szaporíthassa; mi alig várjuk, hogy csekély pénzün
ket is a külföldnek oda adhassuk, s talán kínosabb helyezetbe nem 
is tétethetnénk, mint ha pénzünk lévén, azt a külföldieknak holmiért 
oda nem adhatnók.

De bár uj találmányok teremtésére eszünket fáraszlólag so
hasem gyötörtük, a külföldtől hihetőleg messze hátra még sem 
maradunk el soha, ha vele valaha élénk kereskedést űztünk volna; 
mert a kereskedés pénzt hoz az országba, a pénz pedig mindent lé
tesít, minden szükséget kipótol, s igy bármi hasznost, újat talált 
volna föl a külföld, azt mi hasonlólag nyomban saját hasznunkra for
díthattuk volna. De mi kereskedők soha nem voltunk, s még a ma
gyar magyar marad, valószínűleg nem is leszünk; mert mi azt in
kább cserének, mint igazi kereskedésnek tartjuk, ha termesztőié™ 
nyeinket az ország széleire hordjuk s ott a külföldnek eladjuk, tőle 
pedig mindig kétannyi áru,  majdnem az egész haza által nélkü
lözhető ezerféle czikkeket veszünk. Ez által legfölebh azt nyer
hetjük , hogy nehány garassal drágábban veszik meg termékeinket 
ott mint a hon belsejében, s igy mint fuvarosoknak egy kis kere
setünk lesz; de bár e csekély nyereséget termékeink oda szállí
tása által már keservesen megszolgáltuk, bár életet és az életre 
mulhatlanul szükséges czikkeket adunk nekik, ők pedig nekünk csak 
képzelt szükségeink pótlására valókat, mégis ők szabnak nekünk 
ott is mind a mi termékeinkre, mind saját portékáikra nézve árt, 
mellyet mi annyival inkább kénytelenek leszünk megállni, minél 
könnyebben nélkülözhetik ők már eddigi tapasztalás szerint is ter
mékeinket, s minél jobban szorulunk mi az ő kelméikre. Mi az 
ország szükségeinek orvoslására csak olly kereskedést tartanánk 
képesnek, ha vagy száz nemzeti hajó szállhatna évenkint a sik 
tengerre, s bejárván a világ minden részeit, termékeinket jó drá
gán eladhatná, ott pedig első kézből mindent, mire nekünk bár 
képzelt szükségünk van , jó olcsón olly mennyiségben megvásárol
na, miszerint nemcsak a mi vágyainkat kielégíthetné, hanem be
lőle még a külföldnek is jó nyereség mellett szolgálhatna. Hogy 
ez, mig a magyar magyar lesz, soha sem töiténendik meg, nemcsak 
valószínű, de nagyon hihető is.

De még nyereséges kereskedés nélkül sem maradunk messze 
hátra a külföldtől, ha a nemesség, melly kizárólagos ura a hazának 
és minden hasznaiban legnagyobb mértékben részesült mindig, a 
status közterheinek aránylagos viselése fejében kezdett volna a 
haza közhasznú czéljaira adózni, mi Isten s ember előtt csak igaz
ság volt volna akkor, mikor a többi európai nemesség kezdett 
s annyit, mennyit a parasztság, folyvást adózott. Ha mi csak 1823k 
é r  óta, mióta t. i. a parasztság ezüstben fizeti adóját, évenkint csak 
annyit adóztunk s igazi szükségek pótlására lelkiismeretesen fordí
tottunk volna, mennyit a nemnemesek adóznak, bizony már jelen
leg nemcsak számos szükségeink pótolva volnának, sőt az ország

jól kamatozó számos intézetekkel is bírna, mi pedig nem szegényked- 
tünk, hanem hihetőleg gazdagodtunk volna. Most sokan a házi adó 
bizonyos részét akarják fizetni, s ezt sem a haza szükségeinek pót
lására, hanem a nemtelenek fölsegélésére; de hiszen világos, 
mikép ezáltal is csak a külföld és nemtelenek szemeibe port akar- 
nak hinteni, miszerint a bajok okait előttök még jobban elrejthessék 
s panaszaikkal legalább még egy századig föl ne léphessenek. A 
haza hátramaradtának legfőbb okai tehát azok, kik szükségei pót
lására valamint áldozni mindig vonakodtak s mellette nemcsak sa
ját vagyonukot, hanem másokét is gyakran vissza térithetlenül, Is
ten tudja, hol s mire eláldozták, és nem azok, kik bár áldozatokra 
szintúgy törvényesen kötelezve nem voltak, mégis csupán nagy
lelkűségből, a haza javát tehetségűk szerint előmozditni törekvő 
szent szándokból létesítettek mindent, mit e hon szépet, jót, dicsőt, 
hasznost előmutatni képes. S boldog Isten! mégis azok, kiknek 
egész légiója Sz. István első királyunk óta a haza oltárára csak 
egy báránykát sem áldozott —  azok kiáltják ki országgyűlési te
remben a haza nyílt ellenségeinek azokat, kik mint egyesek egy 
nemzedék alatt több jót tesznek a hazával, mint ők ezer év alatt! 
Nem sok jót jósolhatni olly hazának, hol az emberiség boldogitásá- 
ra fordított szent törekvések igy méllányoltatnak. Hol illy nyilat
kozatok teljes indignatioval rendre nem utasittatnak, ott a mulhat- 
lanul bekövetkezendő szomorú események rémképei méltán bor
zalommal tölthetnek el minden jobb szivet!

Miután pedig a nemesség e teherviselésre hajlandónak még 
távolról sem mutatkozik; miután a külföldi kölcsön nem hasz
nunkra hanem csak kárunkra szolgálhat s a dús nyereséggel járó 
kereskedésre még reményünk sem lehet: valljon mit tevők le
szünk? bajainkat hogyan orvosoljuk? szükségeinket mikép póto— 
landjuk? A legvalószínűbb, hogy a szokott régi expedienshez ra
gaszkodva, subsidium gyanánt bizonyos summát országosan meg
ajánlunk. A haza boldogsága előmozdítására e procedúrát a roszak 
legroszabbikának tartjuk , mert általa, kivált hazánkban, valami 
nagyszerű s országos nevet érdemlő soha kivihető nem lesz; de 
most az egyszer, s ha roszul ütne ki, természetesen mind örökre 
uíólszor, mégis mellette maradni s szerencsénket általa megpró
bálni szeretnők, bizonyosak lévén a felől, hogy bár hazánk dicső
ségére alig üthetne ki, mégis bizonyos tekintetekből annak kimond- 
hatlan nyereségére szolgálhatna annyiból: mert általa a haza maga 
magát tökéletesen megismerhetné, vagyis, gyermekeinek hazaszerte 
hangzó nagylelkűsége, szent lelkesedése, példátlan hazafisága s ál
talában minden hazafiui érzelmeiről csalhatlanul megyőződhetnék; 
mit tartson maga felől, mennyire bizhatik magában, s minő jöven
dőnek nézhet bizton elébe ? S uraim! ezt tudni, csalhatlanul tudni, 
egyelőre többet érne mint három peslfiumei vasút, mert ha ered
ményeiből kedvező meggyőződést szerezhetnénk, előre biztosan 
tudnék, hogy minden orvosolva, minden szükségeink pótolva lesz
nek; ha pedig az egészből azon szomorú meggyőződésre jutnánk, 
hogy zajos lelkesedésünk, hirre kapott hazafiságunk üres hang s 
hasztalan csevegésnél nem egyéb : akkor bizonyosan tudnék azt is, 
hogy rajtunk már többé senki sem segíthet, miután magunk magun
kon segitni nem akarunk; hogy híjába tervezünk, hijába tanácsko
zunk, híjába alkotunk törvényeket, mert ellenkező okoskodásunk 
daczára is tagadhatlanul egészen mozdulatlan akarunk maradni azon 
állapotban, mellyben vagyunk, miután a semmiből csakugyan sem
mi sem lehet, más pedig helyettünk valamit tenni nem köteles, és 
ha tenni akarna, bizonyosan protestálnánk ellene. Ugyanis:

Miután nem tagadhatni, hogy a magyar nagylelkűség, ma
gasztos hazafiság s általában hazánk boldogitása iránti lelkesedésünk 
nagyobb mértékben még talán soha sem mutatkozott mint jelenleg, 
a lángoló hazafiság mellett pedig a haza roppant szükségeit tagadni 
s vele összeegyeztetni nein lehetne : bizony úgy véljük, senki sem 
veheti nekünk rósz néven, ha arról egy kissé kétkedni kezdünk: 
valljon e zajos hazafiság való-e ? nem szinlett-e ? nem üres hang- 
e ? Ugyanazért az országos ajánlat által kivánnók még egyszer ha- 
zafiságunkat az egész világ előli megméretni, és ha nehéznek, va
lódinak találtatnék: szent volna a békesség, ki volna viva a haza 
dicsőssége, megorvosolva ezer bajai, kipótolva minden szükségei; 
ha pedig üresnek, könnyűnek tapasztaltatnék, akkor az országos 
ajánlatokat mint haszonvehetlen portékát mindörökre megszüntet
nék, a törvénykönyvbe pedig nagy betűkkel iktatnék: „1843 év
ben országszerte kitudatott, hogy a magyar hazafiság mindig füst
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és üres hang volt, ugyanazért azt ezennel mindörökre annak, mi 
mindig volt, non ensnek kinyilatkoztatik“ és aztán szigorúbb, több 
s biztosabb sikert Ígérő eszközökhez nyúlnánk.

És legyen szabad itt ismételve mondanunk : miután hazafiui 
szent lelkesedésünk már annyira föllobbant, hogy hazánknak ezt is 
pazarul ajánlgatjuk, mire annak szüksége nincs, de mit mi méltán 
legdrágábbnak tartunk (vérünket) ; nem lehet nem hinnünk, mi
kép azt , mi olcsóbb s mire annak valóban nagy szüksége van 
(pénzünket), annál örömestebb, annál nagyobb készséggel s annál 
nagyobb mennyiségben nemcsak oda ajánlandjuk, hanem valósággal 
oda is adandjuk; ha pedig mégis csalatkoznánk, akkor azon, mil
lióknál többet érő tapasztalással vigasztalnák magunkat, hogy Ma
gyarországban mindig csak szemfényvesztés, de valódi hazafiság 
soha nem létezett.

De hogy e, hihetőleg utolsó s legnevezetesebb országos aján
lattól magunknak minél nagyobb sikert ígérhessünk, az ajánlatokat 
nem az eddigi szokás szerint, hanem egészen különös móddal kel
lene az ajánlók sziveiből kisajtolnunk. Az országgyűlés kimondaná 
t. i. hogy valamint a haza általában, úgy az országgyűlés is különö
sen elismeri, hogy hazánknak igen igen sok szükségei vannak, mely- 
lyeket hovaelőbb mulhatlanul pótolnunk kell; de ő hosszas s ko
moly tanácskozás után e szükségek fedezhetésére más módot s költ
ségeket teljességgel nem találhat, mint azt, ha minden nemesember 
és honoratior egy évi jövedelmének felét, minden nemes és hono- 
ratiorok szűk fizetéssel ellátott cselédeik pedig évi fizetésüknek 
negyedét a haza oltárára szabadon fölajánlják, és az esztendő vé
gével valósággal le is fizetik; — mi hogy meg is történendik, az 
országgyűlésnek annyival több reménye van, minél nagyobb, köz
tudomás szerint is — a hazafiak hónuk boldogságát előmozditni 
kívánó lelkesedése; az országgyűlés teljesen meg van győződve 
arról, hogy ez áldozat által, mellyel csak minden harminczadik év
ben kellene egyszer megujitni, hazánk a külföld legboldogabb or
szágát nem sokára utólérendné s boldogabb jövendőjét tökéletesen 
megalapitandná. —

Miután az országgyűlés ezt az egész hazával már tudatta vol
na, akkor lenne ugyancsak országgyülésileg olly jeles választmány 
kinevezendő, minőt hazánk még eddig soha nem látott; és ez 
nemfizetésért, hanem hazafiságból saját költségén az egész hazát 
városról városra, faluról felura beutazandná, s minden nemesnél, 
minden honoratiornál megállapodva, mindeniktől külön azt kérdez
né : „a haza közboldogsága előmozdítására mennyit ajánlsz ? Az or
szággyűlés ugyan úgy nyilatkozott, hogy ajánlatainkkal czélt nem 
érhetünk, hacsak mindenki egy évi jövedelmének felét oda nem 
ajánlandja, de a kényszerítésnek itt távolról sem lévén helye, ajánlj 
annyit, mennyit tetszik.“ És e jeles választmány protocollumot hor
dozna magával, hova mindenki megyéjét, faluját, nevét, ajánlata 
mennyiségét teljes hitelességgel följegyezné stb. —

Hogy pedig annál nagyobb siker koronázza e jeles választ
mány fáradozásait, annak élén nem olly férfiaknak kellene állniok, 
kik ország- s megyegyülésen csak lármával hazafiuskodni, piszko
lódni, kormány, papság ellen kígyót békát kiabálni tudnak, — a 
haza oltárára azonban még soha csak egy fillért sem áldoztak, sem 
ollyanoknak, kik nemcsak saját vagyonukat, hanem másokét is 
visszatérithetlenül s egészen hasztalanul elpazarolták, vagy a mi 
több, a hazát meglopták, a szegénységet kizsarolták; hanem olly fér
fiaknak kellene annak élén állniok, kik az egész haza által köztisz
telettel igazi hazafiaknak elismertetnek, mindig jólelkü, igazságszerető 
embereknek tartatlak, a hazától soha semmit sem követelve vagy 
várva, annak oltárára egyedül tiszta hazafiui érzettől ösztönözletve 
tetemes áldozatokat raktak, szóval: ollyanok álljanak ott, mint gr. 
Széchenyi István, kiknek szemébe elpirulás nélkül senki Benézhes
sen, ki jövedelmének olly részét oda nem ajánlotta, melly, vagyonát 
és családi viszonyait tekintve, némi erőtetéssel is kitelik tőle. És 
lenne most pénz annyi mint a bűn; és kitetszenék most, ki az 
igazi hazafi? a csahos piszkolódók, vérüket ajánlók-e, vagy azok, 
kik még hazafiságról is alig szóltak va aha?!

Tudjuk, mi fog mindezekre mondatni, az t. i. hogy kinek 
ezer ft. fizetése van, azt mondandja, mikép hivatala többe kerül, 
mint hoz, s igy fizetése jövedelemnek nem tekinthető; kinek száz
ezer forintot érő jószága van, most alig húszezerét érővé lesz: ki 
húszezer ft. jövedelemmel dicsekedett, most alig lesz kettő belőle 
stb. — De ez épen semmit sem tesz, mert hiszen épen azt akar

juk megtudni: valljon azon hazában, mellyben egyik szélétől a 
másikig szent lelkesedés és hazafiságróli szózatnál alig hallhatni egye
bet, mekkora az igazi, valódi hazafiság? Azon urak, kik vérüket 
ajánlgatják a hazának, kik házi adót fizetni akarnak : mennyire haj
landók pénzüket neki adni? Csak igy tudnék meg, hányadán va
gyunk, mennyire bizhatunk magunkban s hazafiságunkban? lesz-e, 
lehet-e valaha sikere tervezésink-, tanácskozásaink-, országszertei 
pattogatásaink-, veszekedéseink-, vérengzéseinknek stb.? Vagy 
hazánkban csak addig tart a hazafiság, mig üres szavakkal hazafius- 
kodhatni ?!

Különben a választmány hiteles párban minden megyének 
megküldené az azon megyei névlajstromot; ez egy nagy gyűlésen, 
mellyen terhes büntetés alatt mindenkinek megjelennie kellene, föl
olvastatnék s egészen hitelesen kitudatnék, ki mit ajánlott? Azt pe
dig távolról se képzeljük magunknak, hogy körülbelüli évi jöve
delmünket senki sem tudja; ez csak némelly capitálistákról állhat, 
de birtokosokról nem ; s igy azon lelkesek , kik a haza kívánaténak 
tökéletesen megfeleltek, bátran fölkelnének mondván: ez is , amaz 
is kevesebbet ajánlott!

S mit tennénk ezekkel? Ha az ajánlott kevesebbet, ki min
den, akármi névvel nevezett adó ellen mindig protestált, követke
zéskép hazafiságról mindig hallgatott, annak holtanapjáig viselendő 
e praedicatumot adnók: „avarus homo“ és azt mondanék neki : tá
vozzék a megye tereméből s abban többé soha meg ne jelenjen. 
Ha ollyan ajánlott kevesebbet, ki köztudomás szerint mindig haza
fiságról csevegett, másokat hazafiságra buzdított, azt hasonlókép e 
praedicatummal tisztelnék meg : „luridus homo“ és azt mondanék 
neki: takarodjál, s e teremben soha többé ne mutasd magadat! Ha 
pedig a kevesebbet ajánlók közölt ollyan is találkoznék, ki nem
csak hazafiságról peroráll mindig, nemcsak jó hazafinak hirdette 
magát, hanem még a házi adóra is verbuvált, sőt még vérét is 
ajánlgalta a hazának: azt a lépcsőkön le s a városon végig egy 
megyei foglár által a városból kivezettetnék olly meghagyással, hogy 
még azon városba se merjen többé lépni; a hátára pedig czédulát 
ragasztanánk, mellyen nagy belükkel e szavak állnának : „in per
petuum infamis homo.“

De hátha mindnyájan kevesebbet ajánlanánk? No ez lenne 
még legszebb, legdicsőbb! Ekkor igazán megismernék egymást, 
ekkor tudnók meg igazán, hogy egyszőrüek vagyunk, ekkor igazán 
mindnyájan fölkiálhalnánk: „maradjon“ t. i. minden úgy, mint ed
dig volt! Akkor megtudnók, hogy mindnyájan csak szájhősök, sem
mirekellők vagyunk, kiken csak maga az Isten segíthet. Akkor 
nem volna más mód, mint olly fölkentre várakozni, ki Üstökűnk
nél fogva úgy megrázna bennünket, hogy nemcsak fogainkat ver
nék össze , hanem még bugyogónk zsebeiből úgy hullna ki a bank
nóta mint vadkörlvély. Ez segítene rajtunk!

Egyébiránt magamról tudom, mikép olly boszantólag incon- 
sequens soha sem tudnék lenni, mint némelly urainktól bizton vár
ni lehetne; mert én hazafisággal soha nem dicsekedtem, a házi
adó elvállalására soha senkit nem buzdítottam, annál kevesbbé 
ajánlgattam véremet valaha hazámnak: s mégis mihelyt a nagyobb 
rész évi jövedelmének felét oda ajánlaná, én is azt nyomban meg
tenném, sőt annak idejében még pontosan le is fizetném, és pedig 
sokkal örömestebb, mint csak egyik kis ujomat is elvágatni hagy
nám; pedig bizony alig veszem egyéb hasznát , minthogy néha ta
lán füleimbe nyúlok vele! Ki harmincz év alatt egyszer egyévi jö
vedelmének felét a sinlődö haza boldogitására oda adni vonakodik; 
nem magyar az, czudar az! K—u J.

Ml szükséges jó  népnevelésre Magyar-* 
országban ?

(V é g e .)
Még más bajban is sinlik honunkban az iskolai ügy, s ez: 

több, a közéletre szükséges és megkivántató tudományokbani ok
tatatásnak hiánya, továbbá: leendő földmivelők, kézművesek, ke
reskedők s üzérekre nézve a népszerű és tudományos oktatásnak 
összezavarása. Legtöbb elemi és úgynevezett nemzeti iskolákban, 
falukon szintúgy mint városokban, nem tanulnak a gyermekek egye
bet mint olvasni, írni és számolni; pedig a leendő földmivelőknek, 
fogadósok, kézművesek, művészek és kereskedőknek más ismere
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tekre is szükségük van, jelesen gazdasági, úrbéri, természeltani, 
technológiai, anthropologiai, diaetetikai, kereskedési ismeretekre, 
valamint a hazai földleírás, történet és polgári jog ismeretére is, 
azonkívül az üzleti írásmódra is kell oktattatniok. Tulajdonképi 
polgári reáliskolák még egészen hiányzanak Magyar-és Erdélyhon- 
ban , és polytechnicai intézet (miilyennek Bécs és Prága örvend, 
s miilyent Napoleon Párisban alapított) még nem létezik szép ho
nunkban. Gymnasiuminkban sok, mint mondatik „pro futura obli- 
vione“ tanittatik , mert a humaniórák nem a legjobb mód szerint 
adatnak elő, s a latin nyelv tanulására kelleténél több idő forditta— 
tik (minthogy nem olly könnyű, gyakorlati módon adatik elő mint 
Németországban) — s általában inkább az emlékező tehetség gya- 
koroltatik s terheltetik, a helyett, hogy egyszersmind a gondolkozás 
is ébresztetnék és az ítélő tehetség élesittetnék; nehány protes
táns gymnasium ugyan dicséretes kivételt tesz, azonban legtöbbben 
a reális tudományok elébe tétetnek a humanióráknak, holott mégis 
ezek fő tárgyai a gymnasiumi oktatásnak; s egy neme a fölületes 
polymathiának uralkodik bennök, mellyet már Schwartner is magyar- 
országi statistikajában gáncsolt. Hogy a honi kath. gymnasiumok- 
ban a görög nyelv (melly minden ausztriai és németországi gym- 
nasiumokban tanittatik) nem adatik elő, mint a protestáns gymna- 
siumokban, sajnos dolog, s minélelőbbi orvoslást kíván. A lyceu- 
mok s akadémiákban (a protestáns lyceumok s collegiumokat ki
véve) az aesthetica, classikai literatura és görög nyelv elhanya- 
goltatik, — az utóbbi az akadémiákban csak rendkívüli tanulmány, 
mellyel igen kevesen foglalkoznak, — a nevelés és tanítás tudo
mánya nem adatik elő, a philosophiára pedig nem elég idő forditta- 
tik, valamint annak előadásában nincs az elmélet gyakorlattal össze
kötve. Egyetlen egyetemünkben (bár a Pesten alapítandó reformá
tus főiskola minélelőbb életbe lépne s avval dicséretes versenyt 
futna) az emberiségre vezető aesthetika és classikai literatura, va
lamint a történetbuvár és jogásznak nélkülözhetlen diplomatika csak 
rendkívüli tanulmányok, mellyeket kevesen hallgatnak; egyéb 
hasznos históriai tudományok, mint a művészetek története s ar- 
chaeologiája, a művelődés és irodalom története, épen nem tanít
tatnak, és sajnálva nélkülöz az irodalom barátja, ki előtt Némethon 
egyetemei ismeretesek, több külön osztályú philosophiai, mathe- 
matikai, törvény- orvos- és hiltani tudományokat, mellyek Német
ország főiskoláiban előadataak. Lényeges hiánya egyetemünknek 
az is, hogy abban mindegyik tudományra csak egyegy oktató van, 
mig a német egyetemekben gyakran öt s több rendes és rendkí
vüli oktató és még több ifjú tanító ugyanazon tudományt (gyakorta 
p. o. a philosophia vagy politikában különféle nézetek szerint) ta
nítják, miáltal a versenygés előmozdittatik, nagyobb buzgalom éb- 
resztetik és a tanulók alkalmat nyernek a tudományokat azon taní
tóktól hallhatni, kikhez legtöbb bizodalmuk van.

Czélszerü tanitó-képző intézetek eddig majdnem teljességgel 
hiányzottak: e bajon azonban jövendőre ő Felsége s némelly fő
papok által alapított úgynevezett praeparandiák, és a nehány refor
mátus collegiumok s evangélikus lyceumokkal egybekapcsolt tanító— 
seminariumok által segítve leend.

Alsó és felsőbb iskoláink felvirágzásának lényeges akadálya a 
tanítók csekély fizetése is. A falusi iskolamesterek olly kevés fi
zetést s egyéb kedvezményeket nyernek, hogy éhen kellene hal
mok , ha nem volnának egyszersmind helységi jegyzők, orgonisták, 
egyházszolgák, vagy nem foglalkoznának mezei gazdasággal. Meny
nyit szenved ezáltal az iskolai tanítás, taglalgatni fölösleges volna. 
A gymnasiumok, lyceumok, collegiumok és akadémiák oktatói is 
szűkén dijaztatnak (az akadémiai tanítók csekély diját ő Felsége 
nem rég 500 forintról 800ra emelni kegyeskedett) ollyannyira, 
hogy legtöbben közülök sem illendően nem élhetnek, sem könyvtá
raikat kellőleg nem gazdagíthatják, hogy az idővel az irodalomban 
is előhaladhatnának. S mennyire szenved a protestáns oktatók te
kintélye, — kiknek fő jövedelmei az iskolapénzek, mellyek behajtá
sa szokásszerint szigorral és kellemetlenségekkel jár — az által, 
hogy pénzbeli tekintetben tanítványaiktól függnek ?

Még egy más baj is akadályozó eddig felsőbb iskoláink és 
szellemi miveltségünk virágzását: a különféle népek, mellyek or-

I szágunkat lakják, anyai nyelvének, jelesen pedig a magyar mint 
nemzeti nyelvnek csaknem teljes elhanyagolása és a holt latin nyelv
nek iskolai, diplomatikai, status- és üzletivé, nem különben hosszú 
idő óta majdnem kizárólag tudományi nyelvvé fogadtatása. Végre 
honunkban is átláták ennek kárhozatos voltát, s mármost azon igye
keznek, hogy a statusnyelv méltóságára emelt magyar nyelv az is
kolákban is a latin helyett egész Magyarországban alkalmaztassák, 
mit a reformátusok már sokkal ezelőtt sikeresen megkezdének. A 
művelődés története szerint kétséget nem szenved, hogy a régi és 
újabb kor egy nevezetes nemzete sem tett a műveltségben tetemes 
előlépést, sem pedig általában tudósok (egyes kivételeket számba 
nem véve) a tudományokban szóbeli előadás vagy irás által tö
kélyre nem jutottak, sem az irodalom mezején magoknak halhatat
lan nevel nem szereztek máskép, mint az anyai nyelv segítsége 
által, vagy ha olly országban laktak, mellyben több honi nyelv di
vatozott, az uralkodó nemzeti és statusnyelv által, midőn azt ala
posan magokévá tették.

Az anyai és nemzeti nyelvben az indulat és szellemerö kifej
tésének s a műveltség és emberiség előmozdításának olly hatalmas 
segédeszköze rejlik, hogy a nemzeti nyelv elhanyagolása által egész 
nemzetek, mint illyenek, kihalának s idegen nyelvet beszéltek (mint 
p. o. a poroszok Brandenburgban, kik hajdan szláv szóejtést be
széltek, azután pedig a német lovagok által meghódítva, a német 
nyelvet vették fel) anyai és nemzeti nyelvük felébresztése által pe
dig, ha már sirjokhoz közel állottakis, újra feléledtek, s felvirá
goztak. Minthogy ez az isteni gondviselés határozata, kétséget nem 
szenved, hogy azok, kik valamelly nemzetre idegen vagy holt nyel
vet erőszakolnának, az isteni gondviselés határozata ellen cseleked
nének. Olly országban pedig, hol több, különböző nyelveket be
szélő népek laknak, mint Magyar, Cseh, Galiczia, Angol, Skot, ír, 
Holland, Belgium, Franczia, Oroszországban, mindenesetre kívána
tos és szükséges, hogy egyike e különböző népségek nyelvének, 
nem pedig valamelly holt, habár müveit is, nyilvános statusi, üzleti 
és közlekedési nyelvvé emeltessék, és a fő nemzet vagy az ország 
nevezete után nemzeti nyelvnek jelöltessék. Magyarország egész 
a jelen korig nem részesült azon szerencsében, mellynek ó Görög
ország és Bóma örvendett, s mellyet Anglia, Német, Franczia, 
Olasz, Spanyol, Holland, Sohved, Dán, Norvég, Lengyel s Orosz
ország már régóta élveznek, hogy fensőbb iskoláiban az ifjúság 
honi nyelveken vagy nemzeti nyelven taníttatott, s ezáltal hazai és 
nemzeti műveltség és irodalom képződhetett volna; gyermekkorá
tól fogva kénytelenitteték ifjúságunk magát holt, jóllehet igen mü
veit nyelv tanulására adni, mellynek magas tökélyét és classicitását, 
kevés kivétellel, soha nem érheté el. Innen lön, hogy azon hosz- 
szu idő miatt, mellyet ifjúságunkban idegen, holt nyelvre áldoztunk 
— mint egyedüli útjára a tudományos ismeretekre juthatásnak— , a 
tudományokban sem haladhattunk kellőképen, s hogy iskoláinkban 
a polgári közéletre szükséges népszerű tanítás a tudományos okta
tással összeütközésbe jött és felcseréltetett. Végre a magyar nyelv 
status- és nemzeti nyelvvé emeltetett Magyarországban, és a latin 
helyébe iskolai nyelvnek határoztatott. Azonban itt is némelly túl
buzgók kelletén túl akarónak menni; némellyek ugyanis kik szé
gyenük, hogy valaha diákul tanultak, a latin nyelv és classikai lite— 
raturát egészen száműzni kívánnák iskoláinkból, nem tudván, hogy 
minden müveit európai nemzetek, kiknek fensőbb iskoláikban a tu
dományok nemzeti nyelven taníttatnak, a latin nyelv és classikai 
literatura tanulásával buzgón foglalkoznak az egyetemekben, s tu
dományos munkákat i s , kivált ha külföldieknek is szánvák, írnak a 
tudósok e közlekedési nyelvén, — s nem gondolván m eg, hogy 
utódaink is a latin nyelvet, az azon irt sok oklevelek, törvények, 
történeti adatok stb. miatt szinte nem nélkülözhetendik. Valóban 
itt is alkalmazható: ars non habet osorem, nisi ignorantem.

Ezek a honunkban létesítendő legczélszerübb népnevelés 
iránti nézeteim, mellyeket röviden s mintegy futólagosán érinték; 
kívánom, hogy mások is e feladat feloldásán erejűkhez képest mű
ködjenek, mert a tökélyhez csak közakarat csak közegyüttmunkálás 
által közeledhetünk.

Honfi.

P o z so n y ban .
Alapító és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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Mikép lehetne
a római és angol bírák s tiszviselök rendtartásait honunk

ban is létesitni, a nélkül hogy ősi intézeteinket helyé
ből mozdítsuk. *3

A rómaiak törvénykezéséről.
Róma építtetése után 245 esztendővel két consulra bízatott 

a respublica; egyik a fegyveresekre, másik a polgári dolgokra 
ügyelt. Esztendeig tartott hivataluk , királyi méltósággal bírtak; ők 
yoltak a respublicában a fobirák, praetorok, melly hivatal Róm. ép : 
u. 388 észt. a consulatustól elválasztalott.

A consularis hivatal e jelen értekezésekhez nem tartozik. A 
praetor az igazság kiszolgáltatásának főbb eszköze rala. Mind az 
ő, mind segédjeinek köre, a perek folyama, a törvények által való
nak körülírva; de a mint lenni szokott, idő jártával a birák magok
nak nagyobb hatalmat szerzőnek. — Tarentillus Arsa tribunus 
szorgolására öt férfiak választattak a törvények összeírására. 
Az uj intézet ha jó ,  első rendeltetésében nem marad; ötvenöt év 
eltölte után Athénébe küldettek némelly tudósok Solon törvényei
nek összeírására. Visszatértükkel a decemvirek betüszerinti ér
telembe foglalták a törvényeket, és i2  táblában kifüggesztették, 
az iskolákban tanították, hogy minden polgár tudhassa cselekede
teinek korlátit, a birák önkényük szerint ne Ítélhessenek, s igy a 
polgárokon ne az emberek hanem a törvények uralkodjanak. -— 

A kisebb polgári és bünbeli esetekben a praetor különös bí
rákat jegyzett ki, és ezek egyeztetésekkel, dorgálással, kisebb de 
közhírré nem tett büntetésekkel javították az emberi gyarlóságot, 
tévedéseket; nehogy a hirtelenkedő büntetés lerontsa a szemérmet, 
melly sok rosznak visszatartóztalója. —

A czégéresebb , közhírré vált vétkeket választott birák Ítélték 
el. A consulok hivataluk első napján 450 nemest Írtak össze, ju- 
dices quaestionis, kik közül a vádlott szabadon választó biráit, azok 
pedig csak a tettleges eseteket bírálták meg, a praetor pedig vagy 
annak segédjei mondák ki a törvény rendelését. S ime itt kép
zete az esküdti székeknek!

Kinek háza vagy birtoka volt, erővel a biró elébe nem állít
tathatott; mert a római polgárnak háza mint védbáslyája tekinte
tett; a birtoklalan kezességgel tartható fen szabadságát; az pedig, 
ki kezesre sem akadott, őrizet alá tétetett, a nélkül hogy az bünte
tésül szolgált volna.

A vádlónak meg kellett esküdni, hogy nem üldöző szándékból 
kívánja polgártársát megbirósitani; valamint a birák is letették hi- 
töket, hogy a törvények szerint fognak Ítélni. — Kikérdeztetett 
ugyan a vádlott az ellene tett vádiránt;  de sem testi, sem lelki 
szorongatásokkal a feleletre nem kénszeritteték. Azt mondja Quinti— 
lianus: „a vallomásnak olly természete van, hogy esztelennek lát
szik, ki maga ellen vall; egyik diihösség által ingereltelik, másik 
fájdalomtól, amaz hibától, némellyik kérdésektől; mert senki nem 
vall maga ellen, ha nem kénszerittetik.“ Seneca pedig az erőlte
tésről azt jegyzi meg: „hazudni fog az izmos, midőn az érzékeny

*) M in te g y  e lő iz le t ü l  k ö z lü n k  m a i s z á m u n k b a n  e g y  k e v e s e t  e  m in d e n  
t e k in te tb e n  j e l e s  é r t e k e z é s b ő l ,  h o g y  o lv a s ó in k a t  a  k ö v e t k e z ő  fo ly ta 
tá s o k r a  f ig y e lm e z t e s s ü k .  Ssserk.

hazudik.“ — Nyilván hallgattattak ki a bizonyságok, olvastattak fe, 
az oklevelek a választott birák jelenlétében, s a védelem is előttük 
történt; azontúl ezek eltávozván, csak azt ítélték meg: igaz-e a 
vád? és minő beszámítással? —

Magasztalja Cicero e bíróságot, mellynek önkényétől senki sem 
tarthata, mondván: „senkit sem akartak őseink akár becsületében 
akár értékében csonkítani, mig választott bírái által meg nem ítél
tetett.“ —  A nép is tiszteletben tartotta biráit, tudván hogy azo
kat nem a hatalom vagy ellenfelekezet tűzte k i, s a fenálló törvé
nyek ellenében nem is Ítélhettek; ugyanis felére elveszetnek véli 
ügyét, ki olly birákra talál, kikben bizodalma nincs, és ha el
lenfeleiből tűzetnek ki, azokat ő nem biráinak, hanem üldözőinek 
tekinti.

Valónak a római birodalomban több tisztségek is; némelye
ket röviden érintendek. A senatus legrégibb volt, nagy befolyás
sal bírt a törvényhozásba,'tisztek választásába, a kormánynak érdé— 
kesebb intézeteibe. A quaestorok a rendtartásra, vétkek felfödözé- 
sére ügyeltek. Acensorok az erkölcs és törvények fentartását esz- 
közlötték; utóbb hatalmukkal visszaélvén a senátorokat hivataluk
tól, nemeseket szabadságuktól, a polgárokat szavazatuktól fosztot
ták meg. Az aedilisek a közintézetekre, épületekre, utakra, fo- 
lyókra, mértékekre vigyáztak stb. A tribunusok, R. é. u. 259 
észt. a patríciusok visszaélésének meggátlására állíttattak fel.

Az angolok
a rómaiaknak bölcs intézeteit polgári alkotmányukba beszer- 

keztették. 1836-iki rövid értekezésemben előadtam e nagy nem
zetnek fő és altisztviselőit, biráit, ezeknek segédjeit; most még 
rövidebben előhozom azon intézeteiket, raellyek a tárgyhoz tar- 
tozandók.

Az angol szabadság alapul a törvényhozó és végrehajtó ha
talmon. Az első a király és nemesek között volt megosztva. Első 
Eduard alatt már a városok is részt vettek a törvényhozásban.*) 
Második Eduard alatt a „bill“hez petitiok, kérelmek csatoltattak; 
harmadik Eduard uralkodásakor a ministerek felelet terhe alá vo
natlak; negyedik Eduardnak megtagadtatott a segedelem, mig az 
ország sérelmei nem orvosoltattak. A bekövetkezett hosszas hábo
rúk alatt ősi szabadságairól elfelejtkezett a nép, migaz 1689dik 
esztendő ezt ismét uj életre hozta. A királynak meg kellett esküd
ni, hogy a törvényeket megtartja, fel nem függeszti, nem magyaráz
za, szabadszót, Írást, folyamodástenged a polgároknak; minden 
három esztendőben az országgyűlést összehívja, állandó katonasá
got békesség idejében nem tart, a vámokat önkénye szerint nem 
emeli, hanem valamint azokat, úgy az adót is az országgyűlésének 
megegyezésével határozza.

A parlament a külső és belső békességre ügyel, ő alkotja, ma- 
gyárazza, megszünteti a törvényeket; számot vesz a ministerek
től, a nemzeti jövedelmekről, intézetekről, ha azok a törvény el
lenébe tétetnének; s ha vétkeseknek találtatnának, a lordok háza 
előtt megbirósíttatnak, s a király sem függesztheti fel perüket s 
az azt követő ítéletet. A belső békességet eszközük a birák és 
tisztviselők'

*) Ed. Slat. I. de íellagio non concedendo.
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A lordok háza bíráskodik a királyi tanácsosok ellen, ha azok 
király- vagy hazasértés vétkébe esnének; úgy a lordok büntető 
pőréiben és némelly polgári ügyekben. A többi főbirák a hajdani 
királyi bíróságnak marad vány i ; Westmünsterben van ülésök; illye- 
nek: a köztörvényes bíróság egy elnökkel, három birótaggal; ítél 
a törvényeknek szoros értelme szerint minden polgári dolgokról. 
A királyi bank egy elnökkel, három birótaggal; bírája a meghatá
rozott polgári eseteknek; Ítélete a lordok házához és kincstárnoki 
székhez felszállitható. Kincstárnoki szék egy bárói elnökkel és 
három birótaggal fokép a királyi jövedelmeknek bírája.

Az igazság kiszolgáltatásának főbb kulforrása a királyi lord- 
irnok bírósága, melly a többi bírákat s tisztviselőket a törvények 
ösvényén tartja, és mindennemű parancsolatoknak „vrilt“eknek 
eredete. —  Első György alatt állíttatott a „Courts of Consciance“, 
melly a közigazság szerint Ítél.

Vannak még egyházi, katonai, tengeri, bányászi, egyetemi, 
vásári, lanoasteri, vallesi s több grófságbeli s vásári bíróságok, 
Londonban és más népes helységekben birói testületek, asisi, 
scherifi, békebirói törvényszékek. Ezen sokszorozott birói szám 
arra való, hegy az igazság minél hamarabb kiszolgáltassék.

A westmünsterí bíróság ellen némellyeknek az a kifogásuk, 
hogy halhatatlan testületi évén, befészkelt hibája kiirthatatlan, a 
pörlekedés szövevényei miatt az igazság kiszolgáltatása költséges 
és késedelmes.

Nincs szándékom itt mindegyik bíróságról szólni, csak né- 
mellyeket említek meg. —

( Folytatása következik.')

Figyelmeztetés
a megyei  v á l a s z t á s ok  tárgyában.

A házi adónak bukását nemzeti szerencsétlenségnek tartom 
ugyan, de nem ollyannak, melly hazám jövendője fölött kétségbe 
tudna ejteni, mert bizton vigasztalhatja magát minden hazafi azzal, 
hogy az nem halt meg, csak szunnyad, rövid idő alatt szebb s vigabb 
életre ébredendő. Három, legfölebb hat évi halasztás pedig csak egy 
percznyi vesztesség a nemzet életéből. Ellenben más részről őszin
tén megvallom, szívből tudtam örvendeni azon eredménynek, hogy 
épen ezen kényes tárgy tette leginkább figyelmessé a nemzet jobbjait 
azon kóranyagra, melly mintegy negyed század óta az ép testbe 
magát befészkelvén, azóta szemlátomást rongálja a nemzeti jellemet, 
veszéllyel fenyegeti szabadságinkat, sőt Lengyelország sorsára jut
tatni készül nemzeti létünket. A zalai, vasi, gömöri, szatmári ese
mények után köz volt az érzés mindenfelé : ez igy tovább nem ma
radhat, igy egy szabad nemzetnek fönállani lehellen. Az időszaki 
sajtó, melly e fontos tárgyban mindig csak Ígért, de mit sem nyúj
tott, élénkebben kezdett ekkor mozogni, s a Pesti Hírlapban nem 
egyszer lehete olvasni illyforma felszólalást: képviselet, csak kép
viselet az, mi rajtunk segíthet. És felszólalása nemcsak az alulírott
nál, ki már múlt évben a Századunk 38. és 66. számaiban e tárgy
ról értekezett, de el merem mondani, az értelmesség nagyobb ré
szénél viszhangra talált, s várva vártam azon ivet, mellyben az 
érintett hírlapnak szerkesztője e tárgybani véleményét részletesen 
kimerítve az olvasó közönség elébe fogja terjeszteni.

Beállott azonban az országgyűlés, mellyre majd minden kö
vet vitt ollyforma utasítást, hogy a választásokba becsúszott vissza
élések megszüntetésére czélszerü törvény alkottassék; ugyanezt 
kívánja a kormány is örök dicsőségére szolgálandó atyai előter
jesztéseiben, s e fontos és szövevényes tárgy rövid idő múlva a vi
tatás térére fog hozatni. És aP. Hírlap mégsem oldotta meg ígére

tét; hanem b. Wesselényi Miklós lelkes hazánkfiának jeles érteke
zéseit magokban foglaló czikkek egyikéhez csillag alatt olly meg
jegyzést ragaszt, hogy a képviselet által 5 koránsem értette a ne
messég képviselését, mint a magyar alkotmány lypusával merőben 
ellenkezőt, hanem azt, hogy képviselet utján a polgárság is részt 
vegyen a választásokban, egyébkint pedig a visszaélésekre nézve 
ezúttal tiltakozó és korlátozó szabályokkal beelégszik. —  Száza
dunknak f. e. 45dik számában pedig Szochonyi Péter a képviseleti 
rendszert in thesijónak ismervén, azt mégis most a nyavalyánál is 
veszedelmesebb orvosságnak tartja, s helyette népnevelést és mind 
örökké népnevelést ajánl.

No megadtátok neki uraim mindketten igazán a hosszas ké
szület után! Egy czélra dolgoztok mindketten, hogy t. i. minden úgy 
maradjon a mint van; csak nézetekben tértek el kissé egymástól. 
Az első aligha Hahnemanntól nem kölcsönözött által elvet a politi
kába; mert hasonlót hasonlóval akar gyógyítani, vagyis, mivel vá
lasztásoknál a választók sokasága teszi a zavart, azért azoknak szá
mát még nevezetesen akarja szaporítani s ezzel hihetőleg a nép
nevelésnek is alapkövét letenni. Csakhogy a ki a vezérczikkeket 
egy kis figyelemmel kisérte, könnyen belátja, hogy a képviselet 
szónak illy értelmezése nem egyéb köpenyíorgatásnál. Ha P. B. 
és Cs. megyékben a liberális párt bukik, valamint bukott V. Z. 
s több megyékben, akkor, hiszem, a „képviselet“ szónak más értel
met ad a Pesti Hírlap érdemes szerkesztője. De ezen ephemer 
győzelmek megkábitották; pedig elhiheti, nincs a népkegynél e 
földön állhatatlanabb, ma hosannát kiált, holnap keresztre feszit; s 
az érintett megyékben is csak azérí ment keresztül per fás et nefas 
az adónak elfogadása, mivel a másik részről nem találkozott olly 
hatalmas, a ki tudott is akart is volna coute qu’il coűte áldozatot 
tenni. A Hírlapnak vetélytársa, a Világ, e részben magát csakugyan 
férfiasabban viseli. 0  elejétől fogva ellene nyilatkozott a képviseleti 
rendszernek, s igen jó számítással; mert azon pártnak, mellynek szí
nét viseli, érdekében fekszik, hogy a nyers tömeg által a választáso
kat s életbevágó kérdésekben a köztanácskozásokat ezentúl is egy 
kis megerőtetés mellett kénye szerint intézhesse. Egyébkint mivel a 
P. Hírlap okokat nem hozott fel, én ellenokokkal nem harczolha- 
tok véle s röviden csak azt mondom: auctoritása meggyőzni nem 
tudott; mert nem tartozom azok közé, kik vakon szoktak a mester 
szavaira esküdni. A visszaéléseket korlátozó rendszabályokra pe
dig bátor vagyok teljes meggyőződésem szerint azon véleményt 
nyilvánítani: nem érdemes, hogy egy napot, de caak egy órát is 
szánjanak a haza atyái illy törvénynek kidolgozására; mert ez csak 
nevelné halmazát azon törvényeknek, mellyek a magyar nemesség 
tőrvény iránti tiszteletlenségének szomorú tanúságai. Eddig sem 
voltunk illy rendszabályok szűkében, mellyeket felsőbb helyeken is 
örömest helybenhagytak volna, ha azokat foganatba venni akarjuk; 
de a tapasztalás azt bizonyította : minél szigorúbbak voltak illy 
rendszabások, annál szemtelenebbül tapodtattak, mert uralkodó 
párt ellen akármellyik megyében valamit világosságra hozni, s va- 
lamelly tilalomnak vagy büntétésnek foganatot szerezni egyáltalán 
fogva lehetetlen.

Szochonyi Péter mégis hozott fel némelly okokat, mellyekre 
legalább lehet felelni; s azokra pontonkint ekképen válaszolok :

i )  „A képviseleti rendszer most még kivihetetlen, mert a 
köznemesség, mellynek befolyását az utasításadásban mellőzni nem 
lehet, rá nem állna.“

Épen most van, édes Szochonyi u r ! legjobb idő és alkalom 
ennek kivitelére, mert a kormány a kir. városokhoz küldött ren
deleté szerint épen a képviseleti rendszer behozatalára látszik leg
inkább hajlandónak; a megyék pedig majd egytől egyig adtak már
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utasítást követeiknek, s többnyire általánost, hogy a választási i 
visszaélések korlátozására czélszerű törvény alkottassák; általános < 
utasítás pedig nem zárja ki a képviseletet. A foganatbavétel szinte 1 
könnyen fog menni, csak a törvényből ne felejtessék ki ezen zá- í 
radék: „a különben történendő választások semmisége alatt.“ Azt 1 
pedig senki se gondolja, hogy az értelmes és becsületes köznemes- 1 
ség olly szenvedélyesen ragaszkodik a személyenkinti választáshoz, i 
Belátja ő igen jól, hogy a szabadnak kürtőit választásnál semmi sem i 
hiányzik jobban mint a szabadság, hogy ő csak eszköz a hatalma
sok kezében, és ha vesztegetés vagy izgatás nem történik, most is 1 
már valósággal a képviselet van gyakorlatban; mert egyegy hely
ségből 3— 4 eljárónál ritkán megy több nemes a választás helyére, 1 
s a haszontalan időtöltés helyett inkább otthon gazdasága körül ; 
foglalkodik.

2) „Ha megállapiüatnék is a képviselet, azért a vesztegetés 
és korteskedés meg nem szüntetletnék, sőt helységenkint annál job
ban űzetnék.“

Jegyezzük itt meg jól és figyelemmel tartsuk mindig, hogy a 
képviselet titkos szavazás nélkül a bajon keveset segítene; tit
kos szavazás egyedül az , melly visszaadja a függésben levő vá
lasztónak, de még a függetlennek is, ki magát kellemetlen súrló
dásoknak kitenni nem akarja, lelkiismerete teljes szabadságát; ez 
teszi egyedül semmivé a terrorismus hatását, s ez az egyedüli óvó
szer a vesztegetések ellen; mert senkinek sem lesz kedve pénzét 
bizonytalanra kiosztani, ha tudja hogy az , kinek pénzt adott, titkos 
szavazáskor mégis szivének jobb érzését teljes szabadsággal követ
heti.* ) Képviselet és titkos szavazás összekötve nyújt csak gyö
keres orvoslást; sőt az utóbbi még lényegesebb az elsőnél úgy, 
hogy a képviselet véleményem szerint csak azért szükséges, mert 
a titkos szavazás több ezer választók közt in praxi kivihetetlen, a 
mint ezt a Századunk m. e. 66ik számában mutogattam. A hely
ségenkint űzendő korteskedés ellen lehetne több czélszerű rend
szabásokat alkotni, mellyek közül újra megemlitendőknek vélem 
ezeket: Egész megyében ugyanegy nap s egy órában tartassák a 
képviselők választása; jelen legyen mindenhol egyegy r é s z r e -  
hajlallan biztos, a megye közgyűléséből kiküldendő, s hittel leköte
lezendő; hileztessenek fel a választásra megjelent képviselők, hogy 
ígéretek, ajándékok vagy adott szó által lekötelezve senki részére 
nincsenek s nem is engedik magokat leköteleztetni stb. és ha még
is itt ott visszaélések tünedeznének fel, ne felejtsük el, hogy gyarló 
emberek vagyunk , s azért valami tökéletest létrehozni soha nem 
is fogunk.

A mi pedig Szochonyi urnák kedvencz eszméjét a népneve
lést illeti, bátor vagyok azon kérdést tenni: valljon a magyar ne
messég 50 évvel ezelőtt neveltebb volt-e mint most? s a kérdésre 
könnyű a felelet: most neveltebb minden esetre, mert a mivelő- 
dést eszközlő intézetek nem gyérültek, hanem szaporodtak hazánk
ban, s csakugyan ritka nemes jelenleg, ki írni olvasni ne tudna. Mi 
az oka tehát mégis, hogy a köznemesség 50 de csak 25 évvel is 
ezelőtt minden kicsapongásoktól magát visszatartóztatta? Bizonnyal 
nem egyéb, mint hogy az urak, a nevelt urak, még akkor sokkal 
becsületesebbek voltak, semhogy a köznemesség erkölosének ron
gálásával, a vesztegetés alávaló eszközével akartak volna ma
goknak lelőmenetelt szerezni. A választási visszaélésekhez tehát 
a népnevelésnek épen annnyi köze van, mint a szegletben lévő 
botnak az esőhöz; s bizonyos lehet benne az értekező ur, hogy ha 
az országgyűlés minden faluban gymnasiumot, s minden mezpvá-r

*) E  s o k s z o r  h a llo tt  é s  o lv a s o t t  á ll ítá s o k  e l l e n é b e n  a  t itk o s  s z a v a z á s r a
n é z v e  f ig y e lm e z te t jü k  a  t. e z .  é r te k e z ő t  a  n y i lv á n o s  s z a v a z a t  m e lle t t
la p ja in k  5 3 — 5 4 .  s z á m a ib a n  fe lh o z o t t  o k o k r a . Szerit.

rosban academiát rendel is felállittatni, a nemzet kórállapotján mégis 
csak egy mákszemnyit sem segitend.*) 10— 20 évvel ezelőtt, a ki 
valamelly korszerű indítványt buktatni akart, azzal állott elő, hogy* 
az a rendszeres operatumokkal lévén összefüggésben, ezeknek elő-' 
vétele idejére halasztassék, vagyis, hogy az örök semmiség fene
ketlen örvényébe lemettessék. Most egy uj kibújó rés nyílt meg 
a fontolvahaladók előtt**) a népnevelés. Tegyen a jó Isten vele 
szerencséssé benneteket!

Efféle tervezetek, valamint szinte b. Wesselényi Miklós nemes— 
keblű hazánkfiának több ivekre terjedő abstract elmélkedései, mely— 
lyekben, az egy titkos voksolást kivéve, semmi practicumot nem 
találtam, —  a hazát a romlás örvényéből, mellynek szélén áll, ki
ragadni nem fogják. Életből merített törvényt óhajtók én *3)  ollyanfc 
melly maga magát mintegy végrehajtja. —  S ezen szempontból 
kiindulva, tovább is keblem tiszta meggyőződése után hiszem és 
vallom: hogy titkos szavazás összekötve a képviselettel egyedül 
azon speoificum, melly a nemzet chronicus nyavalyáját gyökere
sen orvoslandja. Ne vesződjünk tehát palliativ szerekkel, *4> 
mellyek a bajt ingerük inkább mint gyógyítják; ne nézzük hideg 
vérrel a napról napra terjedő jellem-aljasodást, az igazságszolgál
tatásnak siralmas állapotát, a szólás és vélemény szabadságát, sőt 
személy s vagyonbeli bátorságunkat is veszéllyel fenyegető botrá
nyokat, mellyek mind mostani szerencsétlen választási rendsze
rünknek gyászos eredményei; de kik palliativ szerekről álmodnak, 
figyelmezzenekegykeveset még azon körülményre is, hogy a királyi 
városok választási rendszerének' kidolgozása ezen országgyűlés 
elmellőzhetlen feladásai közé tartozván, előrelátható, hogy ez más— 
kint meg nem történhetik, mint a képviselet elvének elfogadásá
val; mert sem a kir. városok, sem atyai Fejedelmünk, csekély né
zetem szerint, egyezésüket adni olly törvényhez nem fogják, melly 
midőn a megyei municipium áldásában, a nyilvánosságban, akarja a  
városokat részeltetni, akkor egyszersmind annak átkait is Pandora 
szelenczéjéből reájok bocsátaná. Ha pedig kir. városokban a vá
lasztási rendszer a képviselet elvére építtetik, mi természetesebb, 
mint hogy az assimilatio elvénél fogva a megyei választások is 
ugyanezen mintára rendszereztessenek?

A ki tervemet részletességekben is kívánja olvasni, azt bátor 
vagyok Századunk m. e. 38 és 66 számaira utasitni; de mivel ke
vésnek lesz kedve és alkalma azokat előkeresni, jónak látom azt 
rövid kivonatban némi csekély módosításokkal a nagy közönség 
elibe terjeszteni:

Titkos voksolás lévén a tervem szerinti választási rendszer 
alapja, képviselet csak ott és annyiban szükséges, a hol és a  
mennyire különben a nagy sokaságnak összecsődülése a titkos 
voksolást in praxi kivihetetlenné tenné. *5)  És igy azon megyékben, 
mellyekben a vokspk összesége az összeírás szerint három százon 
túl nem megy, minden nemes, és a törvény által világosan meg
határozandó qualificatióval bíró honoratior, fejenkint egyenlő voks— 
sei folyhasson be tovább is a választásokba. Azon megyékben pe—

* )  B o c s á n a t o t ! A z  é r te k e z ő  u r  a z o n o s n a k  v e s z i  e  h e ly e n  a  ta n ítá s  és 
n e v e l é s  fo g a lm a it .  E z e k  k ö z t  p e d ig  ig e n  n a g y  a k ü lö n b s é g .  í g y  a  
n é p o k ta tá s  é s  n é p n e v e l é s  k ö z ö lt  is .  L e h e t  v a la k i ta n u lt  é s  m é g is  d u r 
v a  , e r k ö l c s t e l e n ,  k i c s a p o n g ó ;  m it  p e d ig  a n e v e l t s é g  e s z m é i é  k iz á r .

Szerk.
, **) É r t e k e z ő  ur f ö n e b b i  á ll ítá s a  s z e r in t  a r o h a n v a -h a la d ó k  e lő t t  i s  ; m e r t

h is z  v á d ja  a  P . H . s z e r k e s z t ő j é t  s  e n n e k  p ártjá t i s  sú j t ja . Szerk.
*3) F ö n e b b  é p e n  s e m m i tö r v é n y t  s e m  k ív á n t  ér t. a z t  m o n d v á n :  „ n e m  é r -  

i d e m e s ,  h o g y  e g y  n a p o t  d e  c sa k  ó r á t is  s z á n ja n a k  a  h a z a  a ty ja i i l l y
t ö r v é n y e k  k id o lg o z á s á r a .“ Szerk.

* « j  v á la s z t á s i  s z a b á ly o k  m é g  k é p v is e le t i  r e n d s z e r n é l  i s  s z ü k s é g e s e k .
Szerk.

i * 5j  E  s z e r in t  m a g a  a  s z a v a z á s i  j o g  s z e m é ly e n k in t  v a g y  k é p v i s e l e t i l e g  
t g y a k o r o lv a  a lá r e n d e lte tn é k  a fo r m á n a k  ; m i t ,  ú g y  h is s z ü k ,  a z  é r t .  ur

s e m  a k a r . Szerk.
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tlig, m ellekben a voksok száma 300at meghalad, személyenkinti 
vokssal azok bírjanak csak, a kik országgyűlésekre is regálisok ál
tal személyenkint szoknak meghivatni, a többi nemesek és honora- 
tiorok pedig képviselők által folyhassanak csak be a választásokba, 
üknek számát a megye nemességének száma határozná meg olly 
formán, hogy országosan meghatározandó osztályozás szerint, a 
megyék három osztályba soroztatván, a legkisebbekben 200 — 
középszerűekben 300— legnagyobbakban pedig 400 lenne a tit
kos választásra öszvejöhető voksok maximuma; — képviselőnek 
pedig csak olly nemes vagy honoratior választathassék, ki vagy 
diplomatics, vagy legalább 50 hold nemesi birtokkal bir ,  s 
azonkívül tud írni és olvasni. — Tovább ezen rendes képviselőkön 
kívül az ügyvédi kar különösen minden megyékben, kisebbekben 
ugyan kettőt, nagyobbakban négyet, a papság pedig valláskülönb
ség nélkül minden esperestségből egyet küldhessen a választások
ra . Végre minden mezőváros vagy akármelly adózó község, melly- 
nek népessége 5000 lélekre megy, mind a választásokra, mind a 
megyék gyűléseire két két képviselőt választhasson, a többivel 
egyenlő vokssal és szavazattal birandókat.

Ezen rendszert azonban, úgy vagyok meggyőződve, csak a 
tiszt- és követ-választásokra volna tanácsos megállapítani; a gyű
lési tanácskozásokra nézve a változtatást nem annyira sürgetik kö
rülményeink ; mert a magyar hivatalért ugyan mindent áldoz, de 
elvért keveset; a gyűlés végzése csak nehány holnapra terjed, mig 
t. i. a másik gyűlés meg nem változtatja, a lisztválasztás ered
ménye pedig három évre legalább kihat, de közönségesen továbbra 
i s , s azért sokkal ritkábban is történnek kicsapongások a közta- 
nácskozások helyein mint a választásoknál, hol már napirenden 
Tannak, s ha a választási rendszer czélszerüleg fog szabályoztatni, 
még gyérebbek lesznek a gyűlési botrányok, mellyeket eddig is sok 
haszontalan emberek épen a közelgő tiszt- vagy követ-választá- 
sokrai kilátásnál fogva szoktak előidézni. De lényeges különbsé
get is látok a kettő közt; mert választáshoz józan emberi ész és 
becsületes szív kívántatik csak meg, köztanácskozásokhoz pedig 
még valamivel több, a mi nem bizonyos, ha a képviselőkben min
dig feltalálható volna-e ? s azért a személyenkinti szólhatás sza
badságának épségben hagyása mellett, elegendőnek látnám a hár
mas könyv 3ik része 2ik czimjének 8ik §-át felevenitni, de nem 
ugy, hogy az elnök önkényére bizassék a sanior parsnak megha
tározása, nem is ugy, mint b. Wesselényi Miklós lelkes hazánk
fia indítványozza, hogy a köztanácskozásokban azok vehessenek 
csak részt, kik censurát adtak a megyei választmány előtt; mert 
az illy törvényt a hatalom részesei nem csak kijátszanék, de ne- 
Tetségessé is tennék, s rövid idő alatt minden népnevelés nélkül 
ugy megszaporodnék a diplomaticus nemes urak száma, hogy V. 
megyében magából Sz. G. helységből 3 év alatt 4 — 500 bükkfa 
szűrös tudós hazafi kerülne ki. Ugy értem tehát az idézett tör- 
Tényben említett sanior pars-ot, hogy mivel köztanáoskozásokban 
uem a szilaj akaratnak hanem az értelmességnek kell okkal ok ellen 
harczolni, azért gyűléseken soha semmiféle tárgyat voks alá bo
csátani szabad ne legyen, s az elnökség csak azokat számítsa, kik 
magokat egyenkint értelmesen kifejezni tudták, általános kurjon- 
gatásokra, éljenezésekre, pisszegetésekre, „maradjon, nem kell, 
Yagy nem adózunk“ ordításokra ne hallgasson, hanem midőn már 
aenki sincs, a ki még szólni akarna, a szólották többsége szerint 
mondja ki a határozatot; s ha a nyers tömeg erőszakhoz nyúlni 
készülne, az elnökségnek ne csak joga, de szoros felelet terhe

alatti kötelessége is legyen az ülést elhalasztani, s ha ez sem hasz
nálna , katonaságot is előrendelni, mellyel természetesen csak a 
csendzavarók zabolázására lehetne használni, s csak addig mig a 
rend helyreállana.

Mivel e tárgyban az időszaki sajtó utján felszólalni többet 
nehezen fogok, a nyájas olvasó engedelmével visszamegyek még 
egy perczig a tiszt- és követválasztások mezejére , mivel előre lá
tom , hogy képviseleti tervemnek azon részére, melly a főpapok
nak s mágnásoknak fejenkinti voksot enged, sokan orraikat fogják 
fintorgatni, s a hármas könyv 1-ső részének 2-ik cziméből ezen 
szavakat felhozni: nec habet Dominorum aliquis plus, nec nobilis 
quispiam minus de libertate; azért kívántam röviden jegyzésbe 
tenni: hogy Werbőczy idejétől fogva egy kicsit megváltozott a 
dolgok állása, mert most már, hála a nemzet nemtőjének, nemesség 
nem csődül össze fejenkint a rákosi és hatvani térségre, a haza ügyeit 
bottal és fegyverrel intézendő ; a főpap és mágnás pedig most is 
személyesen vesz részt az országgyűlési tanácskozásokban, pedig 
ez csakugyan jelesebb hivatás, mint a restauratio'; továbbá a mág
nás homagiuma és özvegyének móringja már Werbőczy idejében 
is több volt, mint a nemesé, s azért véleményem szerint ezen kis 
különböztetés valami veszedelmes uj közfalakat nem csinálna. Én 
olly tervnek vagyok barátja, mellynek látom kivihetőségét; azt 
pedig nem hiszem, hogy főpapjaink és mágnásaink az általános 
képviselet által voksaikat paralysáltatni engedjék; s ha erre rá
állnának, akkor majd a megyékben oda fordítanák minden hatalmu
kat, hogy képviselőkul csupa dynasták választassanak. Inkább adok 
én egy voksot minden mágnásnak fejenkint, mint hogy ő méltósága 
in theoria ugyan egyenlő vokssal bírjon az utolsó birtoktalan nemes
sel, in praxi pedig 3000 voks fölött is kénye szerint intézked
hessé l Veszprémi.

Nyílt levél.
Vannak dolgok s összeköttetési viszonyok, mellyek bárha 

magánszerüség alakjában tűnnek is föl, sajátképen a közönséget 
illetik s nyilvánosság elébe tartoznak. Illyenek azon panaszok né
mellyel , mik gyakran a szerkesztőségek ellen intéztetnek akár czik- 
keknek változott szerkezettel közlése, akár a postákra szállított la
poknak meg nem érkezése miatt. Ez utóbbira vonatkozó panaszok 
intéztettek hozzánk közelebb különösen a nagyszombati postavonal 
körében eső előfizetők által. Sajnálkozással kell ebbeli panaszokra 
válaszolnunk, mikép a panaszlott elmaradás a postai rendnek f. é. 
jul. elseje óta történt megváltoztának következménye, mi ellen te
hát lapjainknak mégolly pontos kiadása sem szolgál gyógyszerül. 
Most, midőn a közlekedés hamaritása s könnyebbitése a teendők 
egyik legsürgetősbje gyanánt nemzet és fejedelem által egyiránt 
elismertetik, lehetetlen hogy a postaügy intézkedés nélkül marad
jon. A közlekedésnek ugyanis ez a leghatalmasb vehiculuma, mert 
itt a szellemi forgalom eszközöltetik, minek természetesen mindig 
meg kell előznie az anyagit. — Igen nagyon tudjuk méltatni azon 
okokat, mellyek lapjaink megszokott járásának egyszerre raegvál- 
toztábul mind az olvasók életrendének megzavartatása, mind a tás
kásoknak vagy gyaloglevélhordóknak többszöri hiában fáradása s 
igy az időnek haszontalan vesztegetése miatt keletkezik: ennélfogva 
e részbeni legkegyelmesb megváltozást remélvén, a nekünk szint— 
olly kellemetlen mint káros körülményre nézve tisztelt előfizetőink 
béketürését bátorkodunk fölhívni.

P o z s o n y b a n .
Alapíté és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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bitkép lehetne
a római és angol bírák s tiszviselők rendtartásait honunk-, 

ban is létesitni, a nélkül hogy ősi intézeteinket helyé
ből mozdítsuk.

( Folytatás.)

Elsőbb a lordok vagyis a parlament felső házának bíró
ságáról.

Noha a törvényhozó testnek nem kellene a bírói és végre
hajtói hatalommal foglalatoskodni, mégis kikerülhetlenné lett bí
ráskodása. — így a felső és alsó táblabelieknek kihágásait egye
dül azon testületek Ítélhetik meg; mert a törvényhozásnak tagjai 
a nemzetet képezik. A parlament felső háza Ítéli meg a lordo
kat, a királysértés, hazaárulás és nagyobb főben járó bünbeli 
eseteket, úgy szinte az alsóház által vádlott ministereket, királyi 
főtanácsosokat, tisztviselőket, főbirákat, mivel ezeket egyedül a 
nemzet vádolhatja legfőbb tanáosa előtt. —  A király fél nem füg
gesztheti porukét, s a hozott Ítéletet is csak a törvények által kije
lentett esetekben modósithatja. A lord steward elnöksége alatt tar- 
tatik e biróság, melly kötelességében a legnagyobb nyilvánsággal 
jár el. A kisebb és nem főben járó bünbeli, úgy mint a polgári 
esetekben a rendes biróság alatt vágynak a lordok is.

A lord steward a király által neveztetik, a felső ház tagjait 
egybehivatja, kihagyván a püspököket, kik a vérbiróságban nem 
részesülhetnek. 0  vezeti a pör folyamát s rendjét, de az Ítéletben 
részt nem vesz, egyébiránt a vád s azt követő ítélet az assis bí
róságnál tartatni szokott rendszerrel megy végbe. —

Az assis vagy is a járó biróság ekkép keletkezik: Westmüns- 
tej-ben van állandóan a királyi főbiróság, melly 12 fő lordbirákból 
áll. —  A törvények szünete alatt Angliának mindegyik osztályába 
elmegy kettő, a királyi főirnoktól nyervén főutasitásaikat, mellyek 
leginkább öt tárgyra terjednek: lször a fekvő jószágok iránt 
támadott kérdések elitélésére; 2or a polgári ügyekben hasz
nált bizonyságok kihallgatására; 3or a békebirák által feladott 
pöröknek bővebb megvizsgálására; 4er a fogházak megvizsgálásá
r a ,  a foglok kihallgatására; 5ör a kezességen kinlevők s perbe 
idézettek behívására. — Ezen intézet által az eszközöltetik, hogy 
ezen bíróságnak nagyobb tekintet adatik, az ország osztályaiban 
levő tisztség ellenőrségben tartatik, az ártatlanok a börtönökben nem 
tartóztathatnak önkény szerint, a bűnösök és pörbeidézettek meg
ítéltelek. —

Többnyire ezek elébe állíttatnak a haza- és királysértők, s 
■nagyobb vétkesek. — Foglalatosságaik helyét, napját a sheriff, 
megyei alispány, közhírré teszi; a birtokosabb és tanultabb ne
mesekből, vagy kösztiszteletben levő, de bizonyos jövedelemmel 
biró polgárokból hozzá csatlakoznak az e végett meghívott férfiak, 
kiknek száma 12nél kevesebb, 23nál több nem lehet, s ezek grand 
yurinak, főesküdtszéknek neveztetnek.— Ezen egybekapcsolt biróság 
a legnagyobb tisztelettel és ünnepélyes pompával fogadtatik, hogy 
ekép az ifjak és vének tisztelni tanulják azon jeles férfiakat, kik 
a haza ügyében fáradnak s a belbékére, a polgárok személyes és 
vagyonbeli bátorságára ügyelnek. A kisebb de csakugyan czégéres 
büntetés alá tartozó esetekben a járásokban a békebirák gyűjtik

össze a fő és alesküdteket, s a  bűnöst a kiszabott rend szerint meg- 
itéltetik.

Az assisbiráknak első foglalatossága a börtönöket megvizs
gálni, a kezességen kinlevők neveit, lakhelyeit kitanulni, hogy a 
vád alatt lévő két biróság elébe idézhessék. Beadatván a vád Ok
leveleivel együtt, mindenekelőtt azt vizsgálják meg a főesküdtek, 
ha a vádlottolly gyanú alá esett-e, hogy méltó az ellene tett vád
ért pörbe állítani ? és ha ezt i 2en olly fontosnak találják, hogy a 
bepörösitésre érdemes: a vád pörfolyamalba tétetik; ellenkező 
esetben félrevettetik, a befogott szabadon eresztetik , a vádlott a 
vád alól felmentetik, s többé iránta űzőbe sem vétethetik. Igv őr
zik az angol törvények a polgárok becsületéi, nyugalmát. —

A befogatás vagy letartóztatás ellen menti az angolokat a ha
beas corpus acta, melly szerint elhatározott idő alatt tartozik a vádló 
a biró elébe adni panaszát. Ha be van fogva a vádlott, köteles a 
tömlöcz-őr hat óra lefolyta alatt befogatásának okát büntetés alatt 
közleni; ha ez kezest állít, a biró törvényes esetekben azt elfogadni 
köteles; ha elmarasztaltatik, az ítéleten túl nem terheltetik. Fel- 
függesztetett ugyan ezen acla 17Í5. i 722. 1745. 1794. 1801. 
1819. észt.; de haszna nem volt, mert a szabad Írást felfüggeszteni 
nem lehet, a ministerek pedig tartoztak a parlamentnek számot adni, 
hogy ezen actával vissza nem éltek-e? s attól felmentő levelet 
kérni.

A vádnak világosnak , értelmesnek , körüliroltnak, a törvé
nyekben gyökerezettnek kell lenni, hogy a vádlott tudja magát a 
vád ellen menteni, s ne legyen kénytelen egyéb cselekedeteinek 
okát adni. Ha ez bizonyos időre halad, elidösittetik.

A bűn eseteiben a királyi ügyvéd ugyan a király nevében 
teszi a vádat. A bűnre keresett a birói szék korlátái elibe álliltatik; 
annak sorsosaiból 48at — királysértés, pártütés eseteiben 72őtr 
ir fel a sheriff; ezekből 12őt, a király-sértés esetében 35öt, oka
dás nélkül eltörölhet a vádlott; okkal mind elmozdithatók. Ha 12 
marad a jegyzeten, azok lesznek a kis-esküdtek, ha több , neveik 
egy üvegedénybe tétetnek, s a sors által 12 tűzetik ki a bíróságra. 
Ha a 12 ki nem kerül, köteles a sheriff másokat írni a jegyzetbe, s 
újabb választás lészen.

Ki lévén választva a 12 esküdt száma, a biróság eleibe ren
deltetnek, felesküdtetnek; a vád, a fogoly vallása, az oklevelek fel
olvastatnak, bizonyságok kihallgattatnak; a felek, egyik vádját, má
sik mentségét, magok vagy ügyvédjük által előadják, s midőn 
mindenek kimerítve vannak, nyilván tartatván a pör lefolyta, a kis
esküdtek eltávoznak, s külön tanácskozván, midőn mind a 12en 
megegyeznek abban, ha a vád ott bünös-e vagy sem? áll—e a vád 
vagy sem, és minő fokozatban? a főesküdli biróság előtt egy szó
val kijelentik itéletöket. Az elmarasztalt fél ellen a törvény ren
deletét a főesküdtek elhatározzák, azoknak elnöke pedig felolvassa 
az ítéletet, melly végrehajtatik; ha ártatlannak találtatott a vádlott, 
eleresztetik, s nem szabad őt többé azon vádért befogatni. Nincs 
tehát Angliában felsőbb biróiszék, melly az assisbiráknak, esküd
teknek ítéletét súlyosíthassa; mert ekép haszontalan lenne minden 
őrködés, minthogy a felsőbb bírákat a vádlott többé nem választ
hatná; a bírák a kormány által fizettetvén, a vádlott sorsosi vagy is 
az esküdtek által hozott Ítéleteket bármi okadás mellett is, több
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nyíre önkény szerint változtathatnák , tetszésük szerint súlyosíthat
nák annyira , hogy a polgárok ezen fő bírákat mint ellenfeleiket te
kintenék, valamint szomorú jeleit látták az angolok a csillag, ki
rályi, egyházi, hadi bíróságoknak felállításával, ezek t. i. a polgá
roknak személyes és vagyonbeli bátorságukat szélszaggatták. -— A 
királyi főcancellari bírósághoz a büneseti pörök egyedül azért 
adatnak fel, hogy ha a kihallgatási s birósitási rendszerben hiba 
esett, uj esküdtek választatni rendeltessenek, nehogy a vádló vagy 
vádlott fél törvénytelen önkénynek tétessék ki. Egyébiránt is a 
királyi főbiróság a fejedelmet képviselvén, úgy mint a kegyelem 
forrása tekintendő, és valamint a király a bírák ítéletét nem sú
lyosíthatja , hanem határtalan kegyelme által enyhítheti, úgy az ő 
képviselői, főbiróságai a királynak egyedül csak kegyelmét vehetik 
gyakorlatba.

Valamint a legszentebb intézeteknek, úgy ennek is vannak 
kárhozlatói, azt állítván, hogy a törvények minden előfordulható 
bűn eseteire ki nem terjeszthetők, s igy gyakran a vétkes büntet
len marad. Ez tagadhatatlan; de sokkal több roszat szülne az, ha a 
bírák uj törvényeket alkotnának, a fenállókat kényük szerint magya
rázhatnák, eltörölhetnék, mert ekkép ők lennének a törvényhozók, s 
a polgárok legszabadabb cselekedeteit is büntetés alá vethetnék, jo
gait felforgathatnák a nélkül hogy — írott törvények nem lévén —  
tudták volna cselekedeteik tilalmát; holott a nemzeti főszabadság
hoz tartozik, hogy mindegyik polgár azt szabadon cselekedhesse, 
mit a törvények nem tiltanak. Telve vannak a történetek azon szo
morú példákkal, mellyeket a bíráknak különböző vallása, polgári 
vélekedése, értetlensége, tudatlansága, balvélekedése, elrejtett rósz 
szándéka, önhaszonkeresete szültenek; inkább eresztessenek el 
némelly bűnösök a közesetekben, mint országszerte különböző, 
gyakran igazságtalan, ingerlő ítéletekkel lealacsonittassék a bíróság, 
koczkáztassék a polgári társaságnak fő alapja. Telve vannak a tör
ténetek, hogy épen Angliában a bírák a polgári szabadság s nyu
galom felbontására magokat eszközül adták, a nemzetet elkeserítet
ték s a királyiszéket megingatták, s ezen visszaélések léptetek 
ismét foganatba az esküdti bíráskodást, melly a Magna Charta előtt 
már fenállott.

Az ítéletet megszüntetheti a királyi lordcanoellárnak vrittje, 
parancsa, ha a pör folyamában hiba esett, vagy a királyi kegyelem 
is, melly azonban bizonyos esetekben korlátoltalik; — az elmarasztalt 
t. i. a lord cancellárhoz folyamodhatik, ha megbirósitásának, kihall
gatásának, elitéltetésének modora csonkittatolt, melly esetben a 
cancellár uj esküdtszéket rendel, hogy ekkép az igazság a törvények 
értelmében szolgáltassák ki.

Ezen birósitás módját majd minden constitutionalis nemzetek 
utánozták, mint a nemzeti szabadságnak főbb palládiumát. Őrzi a 
polgárokat az önkényes vádtul, annak kiterjesztésétől; a bírákat 
nem a tisztviselők, kormány vagy hatalmasok, nem a vádló vagy 
vádlott, hanem a sors tűzi ki előre nem ismert, ki sem jegyezhető 
köztiszteletben lévő férfiakból: okadás nélkül kitörölheti a vádlott 
némelly alattomos ellenségeit bírái számából, kiket okadással el
mellőzni nem lehetne; befogatása csak törvényes okból történhetik, 
hosszas börtönnel nem sanyargattathatik; pőre nyilván folyván le, 
mentes az erőltetett váddal mesterségesen egybekötött gyantá
soktól, erőltetett vallatásoktól; az írott törvények a bírák önkényét 
kizárják; ellenben a büntetésnek annál nagyobb a hatása, mivel az 
igazság kiszolgáltatásáról mindenki meggyőződve van.

Hume azt mondja, ezen bíróság a legbecsesb s az emberi ész
nek legjótékonyabb találmánya; Locke azt ítéli, hogy minden ke
resztény országban ezen Ítélet módját, a békebirákkal egyetemben 
kellene behozni. Montesquieu is dicsőíti ezen esküdti székeket, s

általában az angoloknak beligazgatási szertartásait. Bentham, ama 
hires angol tudós és törvény valló, az esküdti székekre figyelmezve 
azt állítja, hogy a bírák választása a visszaéléseknek, pártosko
dásoknak leghatalmasabb zabolája, s ezen Ítéletét azzal is világo
sítja, hogy mig az esküdtszékek intézeti sértetlenül fentartatnak, a 
polgárok személyes és vagyonbeli bátorsága, mennyire az emberi 
intézkedés tökéletes lehet, biztosítva lesz; mert ha a hatalom erőt 
vesz is személyeiken, vagyonaikon, a sértett félnek sorsosaiból 
választott bírák orvosolni fogják a rajtok elkövetett sérelmet csak 
azért i s , hogy önérdekeiket, polgári alkotmányukat biztosítsák. — 
Rottecknem győzi eléggé ajánlani a németeknek ezen bíróság felál
lítását, és Slaatslexiconjában Juri név alatt több tanúságokat hoz 
elő, mellyekből látható, milly gyakran szenved ott az ártatlan, hol a 
bíráskodások elzárt ajtók között estek és a nyilvánosság nem volt 
őrje a polgári szabadságnak. — Egyébiránt is a törvényjavallók 
általában megegyeznek abban, hogy a törvényszékeknek állandók
nak kell ugyan lenni, de nem tagjaiknak, mert a testületekbe be
fészkelt roszat a tagok eloszlatásával lehet csak orvosolni, a hosz- 
szabb időkig biráskodók szelíd érzelmei megtompulnak, utóbb 
hatóságukból mesterséget űznek, s ha vissza nem lépnek a csen
des polgári állapotba, feleik fölé emelkednek s napról napra na
gyobb tért szereznek hatalmuknak.

Rotteck a most nevezett tudományos munkában megfejti mind
azon ellenvetéseket, mellyek ezen esküdtszékek ellen tétetnek 
úgy annyira, hogy feleslegnek találom azok ismétlését; egye
dül némellyeknek gúnyolódó eszmétlenségét kívánom érinteni. 
Vannak t. i. kik azt következtetik a magna chartának ama rendele
téből „hogy kiki sorsosi által Ítéltessék raegwhogy a kanász, juhász, 
szabó s több effélék ugyan kanászokból, juhászokból, szabókhól 
választandó esküdtek által ítéltethetnek meg egyedül; azonban ko- 
ránsem úgy van a dolog, hanem hogy a lordok lordok, nemesek 
nemesek vagy ezekhez hasonlók, polgárok polgárok, mindnyájan 
köztiszteletben, bizodalomban levő férfiak által itéltessesnek meg; 
sőt ezeknek is ollyanoknak kell lenniük , kik az itélethozásra alkal
masok. Nem kívántatik ugyan az, hogy az Írott törvények szöve
vényeit tudják a kis esküdtek, hanem egyedül az , hogy a tényt el
határozhassák : p. o. megítélhessék a vádból, okleveleiből, a vádlott 
és bizonyságok kimondásiból, ha a gyilkosságot elkövette-e, és 
pedig orozva, szántszándékkal és kegyetlenséggel-e? ha lopott-e 
feltöréssel, mesterséges csalárdsággal, alattomosan-e, vagy könnyen 
hozzáférhető móddal a vádlott? stb. E kérdések megítéléséhez 
törvényes tudomány nem kívántatik, hanem józan ítélet, melly az Is
tennek ajándéka. — Különösen megkivántatik a z , hogy ezek önál- 
lásu, független férfiak legyenek, s e végett az esküdtszékekre ki- 
tüzöttek nevei közhírré tétetnek, és ha a törvények által kisza
bott tulajdonokkal nem bírnának, ellenök kifogást tenni lehessen. 
Ezen kitüntetés nemesíti a nép erkölcseit, az esküdtek sorába 
való juthatás a polgároknak legnagyobb számát a becsületvágyásra, 
a közbizodalom megnyerésére ébresztgeti.

A megyének feje és bírája a sheriff — alispán — kit előbb a 
megyebéli nemesek választottak, de a növekedett visszaélések, pár
toskodások, a hivataloknak mértékletlen vadászata, e jogtól meg
úszták őket, s most a korona fő-tisztjei hármat javaslanak, kik
ből egyet választ a király; mérsékli mégis e hivatalbelit az, hogy 
csak esztendeig tart hatalma; s i n g y e n  szolgálván, a megye meg
elégedésében találja jutalmát. Bokros az ő hivatala; mint királyi 
liszt a parlamentaris követek választását eszközli; végrehajtja a 
főbirák ítéletét, az assis-biróságnak segédkezeket nyújt; őrje a 
királyi jogoknak, az adót és királyi jövedelmeket beszedeti; ügyel 
a békességre, befogatja a gonosztevőket, üldözésökre felszólítja a
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megyebelieket; megbünteti az ellenszegülőket; ügyel a vallásbeli 
szokások fentartására, nevelésre, szent és közintézetekre, kór- és 
dolgozó-házakra, lömlöczökre, özvegyekre, árvákra, ügyefogyot- 
takra, kitelt gyermekekre , betegekre, mindennemű pénztárakra; 
szóval, 5 atyja, jóltevője a megyének, egyúttal békebiró is.

A békebirák szinte a kormánytól neveztetnek, ritkább esete
ket kivévén; esztendeig tart ingyen viselt hivataluk. Több köteles
ségük : a porokét egyezség által megszüntetni, és ha ez nem eszkö
zölhető , a polgári dolgokban és kisebb bűn eseteiben ítélnek ma
gok, vagy egy vagy több békebirák közbejöttével; biróskodásuk- 
nak határt szabtak a törvények, mind a pör tárgyára, mind meny- 
nyiségére, minőségére, formájára, íölebbszállitására nézve. Négy
szer összejönnek a békebirák a sheriff által kitűzött helyen, s ott 
utasítást kapnak, hogy egyik az utakra, megyei iparra, másika 
közintézetekre, nevelésre s egyéb közhasznú tárgyakra ügyelje
nek , s számot adnak, mikép teljesítették kötelességeiket. A köz
bátorságra foganatos intézeteket tesznek, s kemény büntetés alá 
esik, ki ellenök szegül.

A sheriffeknek, békebiráknak száma a népességhez képest 
változik, annyira, hogy minden polgár mentőre, bíróra találjon sé
relmes esetében. Némellyek gáncsot keresnek abban, hogy a she- 
riffek és békebirák ingyen szolgálnak, s igy tőlök nem is volna vár
ható, hogy idejöket, vagyonukat a közjóért vesztegessék, a gazda
gon fizetett tisztviselőt pedig nyomosabban lehetne felelet terhe alá 
vonni, ha kötelességének meg nem felelne; azonban ha a katoná
kat, azoknak tisztviselőit érdemökhöz szabva kell fizetni azért, 
hogy életűket, vagyonukat a közbátorságért feláldozzák; mellyik 
financzminister szerez elegendő jövedelmet ezeknek kielégítésére? 
Ezer példákban láthatánk, hogy a gazdag és dús emberek között is 
vannak kielégithetlen fösvények, uzsorások; ezeknek szomját minő 
bér olthatja? —  Hány követel tehetetlen vénségére, özvegyére 
pénzsegedelmet? s mennyire nevelik ezek az adót?! Erkölcstelen 
polgári társaság az, hol lelkes férfiak nem találtatnak, kik rövidebb 
-elhatározott időre a közjóért ingyen szolgálni nem akarnának! — 
Nézzünk csak a szabadabb constitutionalis országok intézeteibe, 
nemde századoktól fogva támadtak ezen szabad nemzetek közepette, 
.kik a közjót ingyen mozditák elő, s főkép biráik vétkesnek tárták a 
zsoldot, melly bíráskodásukért, ajánltatnék? — Ősi intézeteinket, 
szabadságainkat a hazaszeretetétől élesztett férfiak juttatták reánk, 
midőn más országokban a zsoldos tisztviselők és bírák a trónt 
úgy, mint a nemzetet elszegényitették. — Hazánkban terhessé te
szik a megyei alispányi és bírói hivatalokat a gyakorlatba vett 
centrálisatok, az igazság kiszolgáltatásának a megyei fővárosba 
lett pontosítása, hol a szállás, élelem és idővesztés nem kevés, és 
méltó számolás alá veendő. — Angliában nincs ezen eset, mert 
ott nincs megyeháza , nincs városháza , hanem a sheriff és békebi
rák a járások köz épületjeiben, vagy ön lakhelyeikben hallgatják ki 
-a panaszló és vádlott feleket s bizonyságaikat; kényelmök szerint 
vizsgálják okleveleiket, végzik Ítéleteiket. — Tovább ugyanezen 
békebirák a körükben levő fog-kór-dolgozó-javitó-házakra, közinté
zetekre, belrendtarlásra ügyelnek, s a midőn a törvények a békebirák 
bíráskodásához, intézkedéseikhez azt kivánják, hogy ketten vagy 
hárman négyen egyesüljenek , vagy a békebirák egyikénél, vagy 
a közintézetű épületekben tartják egyesületüket, az előre megha
tározott s közhírré tett helyen és napon. így az assis bíróság sem 
ül mindenkor össze a fővárosban, bíráskodása sem tart hosszan. A 
főesküdtek birtokosokból, vagyonos, törvénytudó és köztiszteletben 
lévő férfiakból választatván, szívesen szenvedik ezen áldozatot, 
mellyet a közjóért viselnek.

A coroner.
A coroner, királyi ügyész, tartozik a király jogait védeni, a. 

bűn esetét felfödözni, kikeresni, a vétkeseket befogatni v ag y a  
törvények szerint a bírák elibe állítani, őket vádolni, meg-itéltetnL 
A királytól rendeltetvén, fizettetvén, polgártársaitól úgy mint a bí
róktól is független lévén, részrehajlás nélkül teljesiti hivatalátjr 
azonban ellenőrei a sheriff és békebirák, kik a bűn eseteit felfö- 
döztetvén, őket a vádra kötelezik, ellenben minden visszaélésektül 
gátolják.

Constabel, rendőr.
A főconstabel a kincstárnoki bíróságtól rendeltetik; az alrend

őrök a békebirák gyűlésén választatnak. Amaz becsületbeli tiszt
ség, emezzel tartozik minden polgár, némelly tiszviselők s fő
nemesek kivételével. Minden megyében van egy főconstabel, al 
pedig minden helységben több, a népességhez arányozva. Köte- 
lességök a belső rendet, békességet fentartani, mezei és éjeli őrö
ket felállítani, a tűzi intézetekre ügyelni, a nyughatatlanitókat, ká- 
romkodókat, ünnepszegőket, botránkoztatókat vagy befogatni, vagy 
feladni, a mint t. i. az eseteket a törvények elhatározták. Köteles
ségük teljesítésében eszközül szolgál botjok; ez kétféle: egyik há
rom láb hosszú, másfél ujnyi vastag, fából, fölül van a királyi czi- 
m er; a kisebbik hat ujnyi hosszú, egy ujnyi széles, fölötte a koro
na; ezzel eszközük akárkinek is befogatását, amazzal eloszlatják, 
az összesereglőket, felolvasván a lázadók ellen hozatott actát. — 
Személyeiket őrzik a törvények; parancsaikat a polgárok vagy á 
fegyveres katonák felállításával is eszközölhetik. —

E két nagy nemzet bölcs intézetei hazánkban is létesülhetnek, 
a nélkül, hogy ősi intézeteinket helyéből kimozdítsuk. Tartóztat 
ugyan e javaslattal ama hosszas tapasztalásból merített igazság: 
hogy az újításokat épen azok gyűlölik, kiknek javára intézteinek; 
üldözik pedig, kik az igazság kiszolgáltatásának fogyatkozásibol bő 
aratást reménylenek. Részemről óhajtom, hogy azok, mellyek 
hosszabb időkig jó gyümölcsöt termettek külföldön, hazánkban is 
tenyésztessenek. Azt mondja Sz. István, fiához irt könyvében: hogy 
Róma az ő szabadságát kültörvényeknek köszönheti, azoknak tu
dományai, szokásai dicsőítik a királyi méltóságot; ő is, úgymond, 
az akkor uralkodó fejedelmektől kölcsönözte törvényeit; bajor 
herczegnő lévén felesége, kételkedni sem lehet, hogy a németek, 
francziák, angolok törvényeit hozta közénk. Az angolok magna 
chartája egyidős arany bullánkkal, a minthogy több alapos törvé
nyekben meg is egyez a két szabadságlevél. Nagy Lajos a béke- 
birákról intézkedik; Zsigmond törvényeit 3dik Henrik és 3-dik. 
Eduard törvényeivel könnyű egyesíteni; Albert törvényének 18. 
szak. az angol „pouveyancei“ törvényei egyértelmű ; Szilágyi és 
Corvin az octavale fórumok iránt hozott törvényeiket az angoloktól 
költsönözték. De fordítsuk szemeinket a mesterségekre és újonnan 
feltalált gőzerőre, vasutakra; valljon azért, mivel külföldi találmá
nyok, ezen idegen de hasznos intézeteket honunkban ne gyarapit- 
suk? Kövessük inkább azon jó intézeteket, mellyek más nem
zeteket századoktól fogva nagy haszonnal boldogítanak; igazgassuk 
ki fogyatkozásainkat, különben ha javítás nélkül a réginél maradunk, 
elvesztjük szabadságunkat. Vegyük figyelembe, milly fokán álla
nak a tökéletesedésnek azon nemzetek, mellyek az uj találmá
nyok, a tudományok gyarapítására, kifejtésére törekednek, és ves
sük azokhoz a mi és Törökország helyzetét: meglátjuk, mennyivel 
hátrább vagyunk azoknál! Ott hol a nemzet a törvényhozásba be— 
foly, szükségesek az előkészületek, tanácskozások; kiki lelki s test* 
tehetsége szerint igyekezzék a közjót előmozdítani. Ki javaslatát 
tökéletesnek véli, fogyatkozott elméjébeu, ki másét gúnyolja a nél
kül, hogy jobbat lenne helyébe, nem méltó figyelemre. Én jó szán-



fékből, hazafiul lélekből előadom, m it kiigazítani óhajtanék ho
nunkban.

Az o r s z á g g y ü l é s r e  n é z v e .  — A felső, vagy is ^mág
nások táblájánál legyenek az egyházi és világi fő tisztviselők, s 
mindazok, kiknek tízezer hold birtokuk van. *) A nádor elnök
sége alatt tanácskozzanak s fejenkint a jelenlé> ok voksoljanak. Az 
álházbeliek álljanak a megyék, kerületek, nagyobb városok s hely
ségek képviselőiből; megtartassek azonban az arany, nehogy egjik 
nemzeti osztály a másikat elnyomja. A képviselők független, tör
vény által elhatározott korral, tanultsággal, értékkel bíró férfiakból 
álljanak, kik a nemzet ©hajtásit, a közjóra intézendő javaslatit 
előadják, a nélkül hogy a nemzet érdekét a királyi jogoktól elsza- 
kasszák. — A fejedelem nem szorult pártoskodásaikra, tőle függvén 
ekadás nélkül akárminő javaslat mellőzése vagy halasztása, mig 
tanácsosai vélekedésit ki nem veheti. Hárittassanak el mindazon 
okok, mellyek a küldők és képviselők közt bizodalmatlanságot ger
jeszthetnek ; tanácskozásaik nyilván tartassanak ; mind a két táblá
nak legyen napló-jegyzete, melly rögtön kinyomatván, közhírré 
tétessék. A követek küldőik utasításaitól függjenek, mig a sza
badabb irás, a nép kivánatinak aláírások általi kinyilatkozta
tása, törvény által el nem határoztatik. A szabad de mértékle
tes szólás sértetlen legyen; a vélekedések meghasonlását a 3. 
könyv. 3. r. 2. ez. de világosabban körülírandó értelme válasz- 
eza; a kicsapongásokat a gyűlés büntesse. Minden évben ország
gyűlés tartassák, és csak itt ajánltassék az adó, az ujonezok állítása, 
itt határoztassanak meg a vámok, itt hozassanak, magyaráztassa
nak , töröltessenek el a törvények.

Olly sok nemzeti osztályok közt a szabad szólás meggátlása 
a  kormányra szintúgy mint a nemzetre káros volna. Azt mondja 
Machiavell: minden országban más a nép és nagyok érzelme, kí
vánságai ; a szabadság fentartására alkotott törvények többnyire 
ezek vetélkedéseiből eredtek. Montesquieu pedig azt mondja: ár
nyéka sincs ott a szabadságnak, hol a szabadszólás eltiltatott. — A 
féktelen szólást senki sem pártolja; de ha a szólót gyűléseken kí
vül lehetne felelet terhe alá vonni, vajmi könnyű volna ellenértel- 
met adni a szóbeli kiejtéseknek. A szóló ellenségei hamis eskü- 
véseikkel juttathatnák kelepczébe az ártatlant, ki időjártával a leg- 
«rkölcsösebb férfiak védelmére sem tarthatna számot, mivel ezek a 
ifeledékenységbe ejtett vagy teljes értelemben fel nem fogott sza- 
,vakért hilöket meg nem szeplősitnék. Azt mondja Seneca: még a 
nyájas mulatságok is veszedelmes gyülekezetté válnának, ha a 
felhevűltnek nyelvét szüntelen őrizet alatt kellene tartani. Min
den önkény kizárására meg kellene törvény által határozni az 
eseteket, mellyek féktelen szólás esetében minő büntetés alá 
esendők.

Ezen alsó táblán az 1790. 13. tcz. következésében a királyi 
feladatok vétessenek ugyan előleges tanácskozás alá, de egyúttal 
az ország nehézségei, szorgosabb kivánati terjesztessenek a felső 
tábla s annak megegyezésévelő Felsége elébe. —  Ha hármas ize- 
-net után a két tábla a feladatban egyesülni nem tudna, közös bi
zottság a két ellenvélekedést addig módosítsa, mig az egyetértés 
megszereztethetik, és ha ez eszközölhető nem volna, a javaslat 
íélretétessék; illetlen lévén, hogy az ország nagyai a nemzet 
képviselőivel hosszas vitatkozásokban töltsék a nagy tanács idejét.

(Folytatása következik.')

4#T

Válasz a leczkére.
„Éljetek ezéhek! éljetek szegény kézművesek !“ czimü s a f. 

e. Századunk 31 — 37ik számaiban kijött értekezésemért a Szá
zadunk 48— 49 sz. Smil álnév alatt támadtatom meg.

Ámbátor a polgárisodás és néptáplálásra a ezéhek erkölcsi s 
.political társulata elvkérdésének kimondhatlan érdekét tekintve a 
„Századunk*1 3 5ik sz. nyíltan eképen szólaltam fel :

„Kérem azokat, kik e részben több tapasztalással s ismerettel 
bírnak, segítsék a haza és az emberiség javára kifejteni a szüksé-

*) A. 3ik. 1 rész. 2. üt. 1687. 10.

ges eszmét“ : mégis a megrovó, elmellozve a dolog velejét, hol 
használhatott volna, csak hamis vádjaival terhel, és személyemben 
igyekszik a mélyen tisztelt magyar olvasó közönségnek botrány
követ nyújtani!

Én dolgozatommal hazámnak és szegény polgártársaimnak 
használni, nem pedig botrányára akartam lenni. Feleljen érettem 
értekezésem. Reményiem, az ellenem felhozott vádak ellen minden 
egészséges logicával és becsületes szívvel biró ember előtt töké
letesen fognak igazolni czikkemnek érdeklett helyei, és imez ünne
pélyes kijelentésem: hogy sz— i megyém mintegy 270 körüli egyé
neinek ,69/í70 részét, becsületes lelkű, buzgó papoknak tiszteltein 
mindig, tisztelem most s tisztelni akarom ezután is!

Mi pedig szegény személyemnek méltatlan legyaláztatását, 
úgymint házámért és szent hitemérti őszinte, mindenkori küzdé
seimnek emberektől várható jutalmát illeti, úgy vélem, hogy sem 
magamra sem másokra nézve üdvösbet nem tehetek, mintha Istene
met kérem : adjon kegyelmet, hogy teljesíthessem szent fiának imez 
parancsolatját: „szeressétek ellenségeiteket, jól tegyetek azokkal, 
kik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok a ti üldözőitekért és rágal
mazóitokért: hogy fiai legyetek a ti atyátoknak, ki mennyekben va
gyon!“ Mát. 5. 44— 45.

Azokat pedig, kik e tárgy felöli értekezéseimet nem olvasván, 
netalán Smil urnák ellenerői kifakadásai által személyemben va
lamiképen megütközhettek, tisztelettel figyelmeztetem: legyenek 
kegyesek mind „Figyelmeztetés a ezéhekre“ az i842 -k i Száza
dunk 93— Í00  sz. közlött mind a feljebb is idézett „éljetek 
ezéhek! éljetek szegény kézművesek!“ czimü czikkeimet elol
vasni és azután velők született igazságosságuk szerint közöttem 
és Smil ellenem között határozni: valljon mellyikünk teljesítette 
polgári és keresztényi kötelességét, vagy sértette meg az em
beriséget?!

Kenyériben, julius hóban, 1843.
Fekete János s. k. 

bittanár, kenyéri plebánus és ke- 
menesaljai al-esperest.

m

E l e g y .
A k e r e s k e d é s  j a v a  s z i g e t é n  1829ben. Java szigetén

375,000 mázsa kávé, 98,500 m. ezukor, és 46,369 font indigo 
nyeretett. Tiz esztendő múlva a kávé mennyiség 1 millió mázsára 
rúgott, ugyanannyira « ezukor, s az ingigo 1 millió fontra. Ezen ter- 
mesztményekhez a thea termése újabb szerencsével járult. E rop
pant szaporodása a tartományi áruezikkek termésének Jáván, oka 
főleg, hogy az Keletindiában csökken. A hollandok bevétele Jáván 
évről évre szaporodik; már 1830ben 20 millióra rúgott az összes 
jövedelem.

M a t h e w  a t y a  jelenleg Liverpoolban tartózkodik, hol a 
raérsékletesség egyesületéért munkálkodik. Leedsben 6000, Brad- 
fordban 7000 s Huddersfieldben ugyanannyi személyei vett egye
sületébe. Yorkban, 2000 ember fogadott önmegtartóztatást.

U z s o r a  m e g b ü n t e t é s e .  A párisi fenyitő rendőrségi ha
tóság, egy egyént, ki jövedelmeiből él, s ki 1837tól fogva pénzeit 
(mellyeknek öszvege 400,000 frkot tett) 12—40 uzsorás kama
tokra kölcsönöző, 50,000 frknyi pénzbüntetésre Ítélt.

A m e r i k a i  h i r d e t é s i  i l l e t ő s é g e k .  Egy amerikai lap 
következőket h irdet: „házassági hirdetések, mellyekhez menyek- 
zői kalácsok nem csatoitatnak, csak igen kis betűkkel s az újság 
egyik szegletébe nyomatnak. De ha kalács járul hozzá, akkor egé
szen elől s nagy betűkkel nyomatik. Ha pedig egy pár keztyű v. 
még más lakodalmi ajándék küldetik, akkor a szerkesztőség még 
különösen verset is készít mellé; és ha a kiadó a lakodalomban 
részesül, és ha megtiszteltetik s a menyasszonynak egy csókát ad
hat, akkor a hirdetmény egy egészen külön Írással, és legnagyobb 
fénnyel nyomatik, mellyet csak a szerkesztői elme kigondolhat.

Poz so ny b an .
Alapit* és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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Pótlék
az „ o r s zágos  a j á n l a t “ fe l i ra tú cz i kkhez .

Semmit sem kételkedünk, hogy a gyakran igen csalékony köz
vélemény által legnagyobb hazafiaknak kikiáltott nemesurainknak is 
nagy, a többieknek pedig természetesen még nagyobb része ké
szebb lenne inkább minden piszkot eltűrni, a magyar „nagylelkűség
ről“ végkép lemondani, a hazafiságot örökre elátkozni, semhogy a 
haza közjavának előmozdítására évi jövedelmének felét oda aján- 
landná; s miután a régi mód szerinti országos ajánlatunk által szá
zados tapasztalás bizonyítása szerint is a hon bajain csakugyan nem 
segíthetünk, azokon pedig segitni többé késnünk nem lehetne: bi
zony igen hisszük, miszerint végre még az országos ajánlatról is 
egészen le keilend mondanunk s más segédeszközről gondoskod
nunk. Ugyanis:

Habár több olly lelkes hazafiakkal dicsekedhetünk, kik a 
hon boldogságát tehetségük szerint előmozditni szent kötelességük
nek ismerik, s évi jövedelműk felével éltökben egyszer hazájoknak 
kedveskedhetni dicsőségűknek tartandnák: e jelesek száma mégis 
olly parányi, sőt még azon esetben, ha hathatós felszólításukra — 
a mint örömest hisszük — honunk minden jobbjai résztvevőleg 
hozzájok csatlakozandnának is, olly csekély lenne, hogy valami na
gyot s rögtöni országos haszonnal járót létesíthetni erejüket teljes
séggel tulhaladandná. Illyesmi csak úgy sikerülhetne, ha azon or
szágszerte elszórva lakó szájhősök, kik az épen említett jelesek 
háta mögül puskázva, a haza boldogitását egész unalomig sürgetik, a 
szent szándék valósítására tehetségökhez aránylag tettlegesen hoz
zájárulnának , s szép példájuk által az egész tömeget hasonlókép 
tettleges részvétre felbuzditnák; de fájdalom! e nagyszájú, de 
szivnélküli nyomorúknak, bár a közjóról csevegnek mindig, még 
eszökbe sem jutott soha, hogy a haza boldogsága előmozdítására is 
valamit áldozniok kellene, hanem csak örökös lármával altatják a 
közönséget, remélve, mikép végre talán mégis a semmiből vagy 
igazabban másokéból csak megtörténendik minden, mi nekik is 
minden hozzájárulásuk nélkül hasznukra lesz. De e bár sürü szitán 
sok jeleseink mégis igen tisztán átlátnak s azt gondolják magokban: 
csak várj édes komám, majd adok! mások pedig: menj előre édes 
öcsém, majd követlek! E szájhősökre kacsintgat folyvást a nagy 
sokaság kíváncsian, s miután tapasztalásból tudja , mikép még az 
igazi koldust is a neki nyújtott darabka fekete cselédkenyérért szi
dalmakkal utasítják el házuktól, a szegénynek házaiknál még soha jó 
napja nem volt, a szűkölködő segedelemért hozzájok soha nem folya
modhatott, a Dyomoru adózó nemcsak egypár forintocskát, de még 
csak egy kenyeret tőlük soha kölcsön nem kérhetett: bizony nem 
csodálhatni, ha arról van tökéletesen meggyőződve, hogy annak a 
haza javát tettleg előmozditni távolról sem lehet szándéka, ki az 
előtte álló inseget sem látja soha. Igenis, rendelkezni mindenről, 
parancsolni mindenben szeretnek e jó urak, de embertársukkal jól 
tenni nem az ő dolgok. Igenis, van köztök is kivétel, és mi örö
mest meghajtunk a kiveendők előtt; de azt tapasztalásból tudjuk, 
hogy egy, tizszer kevesebbel biró szántóvető közönséges paraszt- 
ember szegény s megszorult társaival egy évben több jót tesz, mint 
tiz illy uracs tiz év alatt; mert ezek oda szórják pénzűket, hova

nem kellene, ott mutogatják magyar nagylelkűségüket, (vulgo: fu- 
must) hol nincs szükség, de nem ott, hol a nyomor és Ínség hango
san kiáltnak. És ha e derék urak áldoznának is valamit a közjóra, 
bizony az olly csekély lenne, hogy az arányt tekintve alig érdemel
ne egyéb nevet a semminél; mert ők lennének elsők, kik kétezer 
frt helyett kétszáz ft jövedelmet vallanának be. Ezt sokszor volt 
szerencsénk tapasztalni.

Azonban nem azért jellemzők itt e hősöket, mintha kizárólag 
csak ők vonakodnának a haza oltárára valamit ajánlani; mi csak 
azért említők őket itt legelői, mert nem azt találjuk furcsának, ha a 
hallgató s magát csendesen viselő rész vonakodik valamit ajánlani; 
hanem azt tartjuk rendkívül furcsának, ha azokat tapasztaljuk a vi
lágon legkevesebb jót tenni, kik a haza boldogitását mindig legna
gyobb lármával sürgetik. Nekünk legalább nagyon ritkán volt még 
alkalmunk látni, hogy az illy hősök, például a falujokbeli fáradt utast, 
mikor mellette elkocsiztak, üres kocsijokra felvették, marhavész ál
tal marháját vesztett szegénynek egypár hold földjét cselédeik által 
felszántanák, trágyáját kihordattak, egypár mérő gabnáját malomba 
vitették, a falubeli nyavalygókat jó asztalaikról ápolták volna stb. 
Ej, ej uraim, mi a haza neve a!att nem nagy földterületet, hanem a 
rajta élő embereket értjük s azt gondoljuk, hogy a hazát csak ak
kor mondhatni boldognak, ha népe boldog; pedig boldogitni nem
csak rendelkezés és törvényalkotás, hanem gyakorlati felebaráti 
szeretet által is lehet.

Mi tehát inkább azon véleményben vagyunk, hogy a haza ré - 
szérei szabad ajánlatok bevallása alkalmával általában az összes ne
messég és honoratiorok igen nagy részénél csekély nagylelkűség 
mutatkoznék; mert legelőször is a szegényebbek egyhangúlag oda 
nyilatkoznának, hogy egész jövedelmök is olly csekély, mikép ab
ból egész éven át nem annyira megélni, mint inkább csak tengni 
lehet, következéskép, ha jövedelmöknek felét a haza részére oda
ajánlanák, veszniük kellene. De édes nemes uraimék, itt bizony 
igen csalatkoznak, mert mi már gyakran tapasztaltuk, mikint egyik 
tűz, másik viz, harmadik jég, negyedik marhadög stb. által éltében 
már többször nagyobb kárt vallott, mint évi jövedelmének fele te
hetett volna, s mégis örömmel mondhatjuk, e kárvallottak nemcsak 
nem vesztek, hanem legparányibb változás nélkül épen úgy éltek a 
kár után, mint előtt. Ha tehát egyévi jövedelmök felét a haza 
közjavára felajánlanák, annál kevésbé vesznének, minél bizonyo
sabbnak tesszük fel előre, hogy a haza ezen ajánlatokat nem elha
markodva s holmi hasztalanságokra, hanem olly közhasznú inté
zetekre fordítaná, mellyeknek boldogító hatását a szegényebb ne
messég is aránylag érezné. Ha pedig a szegényebb rész még illy 
kilátások s biztatások ellenére sem hajlandó csekélységével a haza 
közjavára járulni, részvétlenségéből csak azt következtethetni, hogy 
a szegényeknél nem kell hazafiságot keresni, a mint ők ezt nem is 
atfectálták soha, s hogy a szegények mindörökre híven maradand- 
nak azon elveikhez: „Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok.“ 
„Bár magamról győzzek gondoskoskodni, nemhogy még a közjóról 
is gondoskodjam“. „Kik száz év után lesznek a világon, majd gon
doskodnak magokról, mint tudnak* stb.

De nemcsak a szegényebb nemeseknél, hanem még azon föl
desurak nagyobb részénél is csekély nagylelkűség mutatkozik, kik
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nehány száz sót ezer hold földdel, következéskép egyenkint többel 
bírnak, mint harmincz vagy száz szegények összesen; mert bár 
harmincz- vagy százszor több hálával kellene iránta viseltetniük, 
mint az említett szegényeknek, mégis, midőn a haza oltárára évi 
jövedelmök fele kivántatnék tölök, azt felelnék: „mióta magunk 
gazdálkodunk, még egyetlenegy évben sem volt annyi jövedelmünk, 
hogy minden szükségeinket pótolhattuk s belőle becsületesen meg
élhettünk volna; még minden évben tetemes adósságot kelle csinál
nunk s már most jövedelmünk fele nem annyira mienk, mint hi
telezőinkké volna, ha a kamatokat rendesen fizelnők ; de iszonyú 
sok szükségeink miatt ezek is többnyire fizetetlen maradván, 
adósságunk természetesen évről évre növekszik, mi pedig arány
lag folyvást szegénykedünk, s igy ne tőlünk kérjen a haza ál
dozatot, hanem inkább ő vagy más jólelkü hitelező adjon ne
künk évenkint egypár ezer ezüst forintot kölcsön, mellyet soha 
visszafizetni nem kell; s megköszönjük neki stb.“ —  Istenem, 
ezer hold birtok, és szegénység! Ha ez igaz volna, akkor ne
künk , kik az ezernek csak negyvened részével bírunk, egé
szen rongyosan járni s merő bablevessel kellene élnünk, mikép 
hihetőleg ezen urak helyezetünkben nem is máskép, hanem csak 
így élhetnének meg; pedig hála az égnek, mi minden adósság- 
csinálás nélkül is türhetőleg megélhetünk. Mikor mi látjuk, hogy 
ezer meg ezer neveletlen, tudatlan paraszt fél házhelyből sorsához 
illőleg adósságcsinálás nélkül megélhet s szükséget nem szenved, 
midőn tapasztaljuk, hogy száz meg száz olly nemesember, ki a 
főbb iskolák küszöbét soha át nem lépte, 30 — 40 hold földből 
nemcsak sorsához illőleg megél, hanem adósságcsinálás nélkül 
még fölösleggel is bir és gyakran a nálánál sokkal tanultabb , ne
veltebb s nagyobb birtokosokon segít; s midőn országszerte azt 
tapasztaljuk, hogy azon minden iskolákat végzett, miveit, ta
nult , nevelt u rak , kik megyei gyűléseken határoznak, gyakran 
országgyűléseken másoknak törvényeket atkotnak. ezer hold bir
tokból meg nem élhetnek, folyvást adósságot csinálnak, a haza 
részérei ajánlat kívántakor szegénységről panaszkodnak stb : akkor 
akaratlanul is sokat kell gondolnunk, azt t. i. hogy illy uraknak 
nincs . . . . k. annyival inkább, mivel ittott egészen ellenkezőt is 
látunk, mikép t. i. némelly szintúgy tanult, okos urak csekélyebb 
birtokból is nemcsak sorsukhoz illőleg élnek , hanem a nagyobb 
birtokuaknak iszonyú bámulására, irigységére még tetemes jószá
gokat is szereznek stb. — Rendetlenség, észelleniség mindig lé
tezett ugyan a világon, de nem hihetjük, hogy az életmódot tekin— 
tőleg valaha nagyobb mértékben mutatkozott volna, mint épen e 
regeneratiónk, sebes haladásunk korában; mert ha e tétel: „mi
nél csekélyebb birtoka van valakinek, annál kevesebb pénzt ve
het be“, igen természetesen megállhat, akkor még inkább állnia 
kell ennek i s : „minél nagyobb birtoka van valakinek, annál több 
pénzt vehet b e , következőleg annal több pénze is lehet“ ; s még 
is majdnem általánosan ez á ll: „minél nagyobb a birtok, annál 
több az adósság.“ A több száz és ezer holddal biró uraknak mind
annyi országos bankiereknek kellene lenni a hazában, kiktől a 
szegényebb nemesek, polgárok, jobbágyok stb. szükségeikben 
folyvást pénzt kölcsönözhetnének ; azonban épen ellenkezőleg ál
lunk , mert az egész ország zsidósága, * parasztsága , polgársága, 
kisebb nemessége nem képes annyi pénzt összekaparni, lop
ni , csalni, kereskedni, mennyire e nagy birtokosoknak volna 
szüksége évenkint! Valóban, csak csodálni, bámulni lehet az illy 
urakat, midőn paszomántos inas, kocsis társaságában batárjokba 
ülnek, négy lovon a legközelebb nyomoru városkába berepülnek; 
s épen , mikor a fogadó vagy szállásuk előtt megállapodva a ki
tódult bámuló sokaság illy formán cseveg: „ez ám az X. ur! ez

ám a gazdag ur“! — épen akkor lépnek ki kocsijokból busán, hon- 
aljok alá szorítván apjokról rájok maradt asztali ezüstjöket, 
vagy nejök holmi ékszereit, és köpenyökbe burkózva végig kul
lognak vele a városon egy rongyos zsidóhoz, mondván nek i: „te! 
szerezz nekem nyomban erre 50— 60 ezüst ft két hónapra s jó 
rebachot kapsz.“ A ttes ur várakozik, a zsidó fut s vagy félóra 
múlva megérkezve' mondja : „lesz ttes uram, csak menjünk.“ És 
a ttes ur megy a zsidóval egy istentelen uzsoráshoz, bókol olly 
embernek, kivel különben szóba sem ereszkednék s rimánkodva 
kéri, segítsen rajta. Az uzsorás jó levelet s abba 60 helyett 70 
ft. irat. Megvan az alku, a zsidó két p. f. kap a 60-ból is, s a ttes 
urnák van pénze — egy pár napra. Végre közelget a második hó
nap vége; de pénz nincs, az ezüstöt kiváltani nem lehet; a ttes 
ur tehát újólag maga megy az uzsoráshoz, kialkuszik még egy hó
nap respiriumot, uj levelet ir 90 forintosat, s igy tovább , míg 
végre az ezüst örökre odavész. így alacsonitja magát a ttes ur, 
vesztegeti jó hírét nevét, becsületét, hitelét, szóval mindenét 
mi embernek drága lehet! És mi erre csak azt mondjuk: vagy az 
ész nem isten , mikép némellyek hinni szeretik ; vagy illy uraknak 
nincs eszük. De csak képzelj magadnak nyájas olvasó egy csinos 
kastélyocskát, s abban egy ttes urat, ttes asszonyt, gouvernán- 
tot, zongorát, whistpártit, modejournált, jól terített asztalt — 
s gyakran pezsgőt, tokait rajta, két szobaleányt, két dajkát, is- 
pányt, jágert, lovászt, kertészt, szakácsot, kulcsárnét, hajdút, 
majomét, paszomántos inast, kocsist, paripát, négy lovat, üve
ges nagy batárt stb— és szegénységet: s bizonyosan jót nevet
hetsz rajta.

E földesurakon kívül, kik — a mint látók —  szegénységök 
miatt vonakodnának a haza közboldogsága előmozdítására valamit 
áldozni, még két osztályt vélünk hazánkban létezni, mellyek sza
bad ajánlataikban hasonlókép nagyon fukarkodnának. Az első azt 
mondaná: „nekünk a mi hazánk elég jó , — mi tökéletesen meg
elégszünk vele ; mi mindenben , mire szüksége lehet embernek, 
bővelkedünk, semmiben szükséget nem szenvedünk; mi a haza 
nevelésével, utaival, kereskedésével stb. egészen meg vagyunk 
elégedve: ha tehát vannak köztünk ollyanok, kik hazánkat mos
tohának, szegénynek, elmaradottnak, miveletlennek, parlag
nak , pallérozatlannak s isten tudja minek tartják, azok vagy köl
tözzenek ki más jobb, boldogabb hazába mindörökre, vagy élje
nek úgy mint mi, hogy mindenben bővelkedvén, benne boldogok 
lehessenek; vagy végre ajánljanak a haza részére mennyit tet
szik, s boldogítsák hogyan tudják, — de mi, kik benne egé
szen jól érezzük magunkat, semmit sem ajánlunk.“ A másik osztály 
körülbelől igy okoskodnék : „mi éjjel nappal, későn korán huzunk 
vonunk , járunk kelünk, dolgozunk, gondoskodunk, s hála az ég
nek! fáradozásainknak van is annyi gyümölcse, hogy becsülete
sen , sorsunkhoz illőleg megélhetünk, soha szükséget nem szen
vedünk, más pénzére nem szorulunk, s mennyire ember a vilá
gon lehet, meg vagyunk elégedve; a kik tehát nincsenek megelé
gedve, jövedelmeikkel szűkén jőnek ki s más pénzére szorulnak, 
azoknak csak azt mondjuk: nem csak enni, inni, aludni, mulatni, 
henyélni, czifrákodni, bőven költeni stb, hanem valamit-azt tenni 
is kell; ugyanazért kaparjatok ti is és lesz nektek i s , de mi a ha
za részére semmit sem adunk, mert ezáltal csak azokat boldogít— 
nók, kik úgyis tízszer boldogabbak mint mi, de boldogságukat 
belátni nem képesek.“

íme kijelelők azokat, kik a haza boldogsága előmozdítására 
semmit sem akarnak ajánlani; és ezeknek száma olly nagy, a jó 
hazafiaké olly csekély, hogy ezek amazok nélkül mit sem tehet
nek. És illy kilátások mellett bátran mondhatjuk: országos szabad
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ajánlat által majd csak akkor segithetendünk hazánk bajain, ha a 
szabad ajánlatok kényszeritett ajánlatokká változandnak, mitől azon- 
han a magyar még jobban irtózik. — Különben a megajánlás még 
nem esnék nagy terhűnkre, de a megfizetés, megfizetés! Ha a 
jelen országgyűlésen vagy harmincz milliót megajánlanánk, fogadni 
mernék, hogy ötven év alatt sem fizetnok le.

K—u J.

Mikéi» lehetne
a római és angol bírák s tisztviselők rendtartásait honunk

ban is létesitni, a nélkül hogy ősi intézeteinket helyé
ből mozdítsuk.

(Folytatás.)

A vármegyékről.
A vmegyei gyűlések országunknak legrégibb s jelesebb in

tézetei közé tartoznak. — Valamint a fővezérek, úgy a királyok 
alatt is alaptörvényül tartotta nemzetünk, hogy törvények, rendelé
sek, intézetek ne tétessenek az ő megegyezése nélkül; őrködött pe
dig, nehogy a törvények és szokások ellenében végrehajtások tör
ténjenek. Kálmán iső dec. 2dik 7., 8., 9 ., 10., H ., 12 ., 13. fe
jezeteiben mondatik, hogy a nép a király lakhelyére az utak és idő 
viszontagságai miatt össze nem jöhetvén, évenkint kétszer, szent 
Fülöp és Mihály napjain a megyében összejőjön, s a köz dolgokat, 
a bírák pedig a pörös kérdéseket intézzék el, mindegyik pörösre 
nézve sorsához rendelvén el biráit is.

Az egymást váltott háborúkkal lévén az ország elfoglalva, a 
vmegyei gyűlések a hadi és honi terhek felosztásáról, az igazság 
kiszolgáltatásáról intézkedtek.

A 18dik században a bureaucratia, valamint Európának szá
mosabb tartományaiba, úgy hazánkba is behozatott. A deák nyelv 
lett kezelője a belintézeteknek. Ekkép mindazok, kik a nyelv
ben járatlanok valának és az elkülönözött törvénytudományban 
nem részesültek, teltleg a köz dolgok iránt tartott megyei tanácsko
zásból, bíróságokból kizárattak; a tiszti választások pedig leginkább 
a főispánok akaratjától függőitek.

Angliában 3-dik Eduard a nemzeti nyelvet állította vissza a 
polgári dolgok, bírói Ítéletek és a közhivatalok ügyeletébe s leron. 
tóttá az elkorososodott hatalmasabbak törekedését, kik a törvénye
ket önhasznukért idegen nyelven hozatták, s az elnyomatott polgá
rokon uralkodtak: mi csuda tehát, ha 500 esztendő lefolyta alatt 
olly előmeneteket tett nemzeti kifejlődésök ? Nálunk boldogult Fe
jedelmünk alatt kezde nemzeti életünk, nyelvünk újra csírázni, s 
dicsőségesen uralkodó Királyunk s valódi atyánk alatt fejlődik köz
tünk a nemzeti lélek, az ősi jusok gyakorlata, melly nyomást 
szenvedvén, a kicsapongások sem valának kikerülhetők. E kicsa
pongások egyike a tiszti és követi választásokban képtelenül mu
togató magát. Mikép lehessen a befészkelni kezdett roszon segíteni, 
jó Fejedelmünk s gondos, mellette kegyes kormányunk tanácsko
zásba rendelé vétetni az ország rendjei által, egyeseknek sem zár
ván ki e részben javaslatát; én is igyekeztem működni e tárgyban, 
mennyire értelmem s tapasztalásaim engedék, s csekély ugyan , de 
hazafiui buzgóságból eredt javaslatomat közrebocsátottam, hogy 
mások czélirányosabb intézkedésekről eszmélkedjenek.

Nagyobb aggodalmat szerez a megyei tanácskozásokban be- 
harapózott rendellenség. Pártokra oszolván a megye rendei, mind
egyik a maga érdekét, nézeteit, elveit, inditványit, javaslatit kí
vánja végzetbe hozni, s mivel a küzitéletben, határozatban nincs 
bizodalmuk, s gyakran okokkal sem képesek támogatni azt, mit a 
köz jó színe alatt létesittetni igyekeznek, bérlett voksolókat visznek 
a tanácsterembe, s visszaélvén a szegényebb sorsú nemesek tu
datlanságával, erőltetett voksaikkal kívánnak az ellenpárton győ
zedelmeskedni. Szomorúan kell tapasztalnunk, hogy a megye ta
nácstereméiben vesztegettetik meg a nép erkölcse, s a hatalomra 
kapott párt nem a köz jót, hanem ellenfeleinek elnyomását, az igaz
ságtalanság és szemtelenseg minden nemeivel eszközli, ugyannyira,

hogy ha illy folyamatban maradnak dolgaink, a közjó veszélyezte
tik, s az értelmesebb, jobb erkölcsű férfiak, kik a pártoskodás 
gyűlölői, a megyei köztanácskozásoktól magokat elvonandják.

Különbözők a vélekedések, mikép lehetne a megyei gyűlése
ket úgy rendszerezni, hogy a tanácskozások egyedül a közjó elő
mozdítására intézve legyenek. Némellyek a nemességet általában, 
sőt az értelmes nem-nemeseket is részesíteni kívánják a tanács
kozásban; amazokat azért, mivel a nemesek egymással egyenlők, 
s egyiknek sincs több joga a másiknál, emezeket azért, mivel nem 
lehet olly intézetet, törvényt, rendszabást tenni, melly a nemzeti 
osztályokat egyaránt ne érdekelje, de legfőkép azért, hogy a tanács
kozásokban forrad egybe a nemzet, s ha az ellentörekvések je
leit nem látják a felekezetek, közös lesz a bizodalom, szeretet, 
melly talpköve a polgári alkotmánynak. — Vannak, kik képviselőket 
akarnak egyedül a tanácsterembe állítani; de ha megfontoljuk, minő 
nehézségekkel, párloskodásokkal lesz egybekötve ezen képviselők 
választása, a kisebb birtoku nemesség kiküszöbölése, s minő 
balvélekedésekre fog okot adni a 800os szokásnak rögtöni változ
tatása: méltó fontolgatásokra, értekezésekre szólít bennünket e tárgy, 
minekelőtte törvényjavaslattá váljék. Többen azt látják jobbnak, 
hogy a megyei tanácskozásokban csak a független, bizonyos koru 
és birtoku férfiak részesüljenek, s egyedül ezek a hárm. k. 3. r. 
2ik titulusa erre utalván, bírjanak szavazattal; úgy vélik ők, hogy 
ezzel a kisebb birtoku vagy függésben lévő nemességnek szabad 
szólása sem záratnék ki, de határozó szavazattal nem bírván, ösz- 
tönöztetnék, hogy magát független és tanácskozásra alkalmas álla
potba helyeztesse. Ha a káptalanok, városok , a meg nem jelenő 
grófok és bárók képviselői úgy szólván százados szokás szerint az 
országgyűlési tanácskozásban részt vehettek, a nélkül hogy a vég
zetben a megyék követeivel egyenlő vokssal biitak volna, miért 
nem lehetne, legalább utóbbi nyomosabb kifejlődésig, elhatározni 
törvény által, hogy a felebb érdekletteknek a megyei gyűlésekben 
szavok legyen ugyan, de elhatározó voksokkal csak a független, 
bizonyos jövedelmekkel s törvényes tudománnyal biró férfiak él
hessenek, és ezek egy bizonyos megyei jegyzetben évről évre 
foglaltassanak.

A fő- és al-birákról. ,
A polgári dolgok a jelen értekezéshez nem tartoznak, meg

érintetnek mégis, mennyire a javaslatnak rövid előadása engedi. — 
Itt főkép a bűn nemeirül, büntetésérül, biráirul lészen szó. A 
bűn és büntetés nemei, és igy birák is, három részre osztatnak.

I. a királysértés és pártütés eseteire;
II. a közfenyíték alá tartozandókra;
III. magán íeladásokra, politicai vétkekre.
A mi a k i r á l y s é r t é s  és  p á r t ü t é s  e s e t e i t  i l l e t i ,  e 

tárgy a törvényhozásnak úgy mint a kormánynak legnagyobb figyel
mét érdemli. — Méltó, hogy ezen gonosztévők legszigoruabban 
büntettessenek; szükséges azonban, hogy a nép a birák iránt bi
zodalmát ne veszítse, s mind a bűn valóságárul, mind az azt követő 
büntetés igazságárul, szükségérül meggyőződve legyen; mert a 
közbizodalom kiséri a büntető igazság kiszolgáltatását, és csak 
ekkép lehet a bírói hatalom legerősebb támasza a közállománynak. 
— Az egyénekhez nem lehet kötni a nemzet bizodalmát, mert az 
változó; a törvényes rendszer az, melly állandóságot igér, azt kell 
tehát úgy alkotni, hogy a megnyugvás, bizodalom legyen alapja, 
s a nemzetnek ősi szokásaihoz, ohajtásihoz legyen alkalmazva.

Ezen közvélemény eredményit könnyű más európai, de honi 
történeteinkből is bebizonyítani; de azzal itt foglalatoskodni feles
leges volna. Ki e részről meg akar győződni, elég alkalma lehet a 
nemzeti történetekből s azt követő törvényekből tanúságot venni; 
azokban feltalálja az esküdtszékek eredetét is.

A mint a nemzetek csinosodni, polgári alkotmányaik, törvé
nyeik fogyatkozásait kiigazítani kezdették: figyelmüket arra fordí
tották, hogy személyes és vagyonbeli jogaik ellen önkény ne támad
hasson; merte biztosság egyedüli alapja a polgári társaságnak; arra 
törekedtek, hogy mindent cselekedhessenek, mit a törvények nem. 
tilalmaznak, rajtok ne az emberek hanem a törvények uralkodjanak* 
Már felebb érintetett, hogy ugyan e tekintetből az esküdti székek és 
választott birák a rómaiaknál létesültek, az angolok követték ezen 
alapot s a nemzeti szabadságot, polgári alkotmányt biztositó intéze
te t .— Alfred 875dik esztendőben törvényeket szabott Angliának j
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országát megyékre (grófságokra}} ezeket járásokra, helységekre 
osztotta. — Ha a helységekben pör támadott, az öregebbik, 
Aldermann, végezte azt az esküdtekkel, kiket magok a helybeliek 
választottak. Ha a pör érdeke a járásra terjedt, a járás által vá
lasztott 12 esküdt ítélte el a pörös kérdéseket. — A megyei gyű
lésekben a nagyobb panaszok, vádak a megyei gróf, algróf, sheriff, 
birtokos és közbizodalmu férfiak által ítéltettek. Ki az Ítélettel meg 
nem elégedett, a királyhoz folyamodhatott, ki az országnak válasz
tott főbb nemeseivel tette ítéletét.

A normannok foglalása után Vilmos alatt a franczia nyelv lett 
uralkodóvá; a kormány intézeti, a törvények, Ítéletek, köz dolgok 
ezen idegen nyelven vezettettek; az iskolákban a tudományok is 
ekkép taníttattak. Kivetkezett az angol nemzeti öltözetéből, nyelvé
bő l , szokásaiból, még az angol név is csufoltatott, a nemesek a 
normannokkal összeházasodtak, a pórnép a legnagyobb tudatlan
ságban neveltetett. — Jól tudta Vilmos, hogy a polgári alkotmá
nyok , törvények változhatnak, a nélkül hogy a nép változzék, de az 
elveszett nyelv szerzi a nemzet halálát. Kegyelmének tartotta az 
angol, ha az ország javaival gazdagodott lord vagy nemes, annál- 
inkább ezeknek nőjei hozzájok angolul szóltak. Az idegen nyelven 
ítélő bírák idegen itélőszékeket hoztak be.

János alatt 1215. a magna charta azt rendelte, hogy kiki az ő 
sorsosai által Ítéltessék meg. 3dik Eduard a törvényeket egybe
szedette, s 1350. visszaállította a nemzeti nyelvet a kormány- és 
birói székekbe, a bírák kötelességeit meghatároztalta, szigorú bünte
téseket rendelvén a visszaélők ellen. Már most kiki tudta, mit ren
delnek személye és vagyona iránta törvények. — 3-dik Eduard az 
assis- vagyis járó-bíróságot rendszerezte; a sheriffek, békebirák 
stb. tisztviselők jogait s kötelességeit körülírta, törvénybe iktatta; 
de a mint lenni szokott, nincs a földön olly szent intézet, melly idő
jártával csorbulást ne szenvedne. A nemzet azonban ezen esküdt
székek jótékony intézete mellett maradván, a becsúszott fogyatkozá
sokat a Habeas corpus actával (petition of rhigtel} pótolta, s mai 
napig fentartotta. — Követték az angolokat a francziák, portugá
lok, spanyolok, belgák, svedek, norvégek, a Rajna melléki német 
tartományok, würtembergiek s a többiek, a jóniai szigetek, éjszaki 
Amerika, mellyek több száz milliónyi népességet tartanak. — 
A poroszoknak 1813. képviselői, szabad alkotmány ajánltatott, s a 
mint ezen királyi Ígéretnek elégtétetik, az esküdtszékek felállí
tása annál bizonyosabban meg fog történni, mivel azon rajnai tar
tományok, mellyek a párisi egyesség által a porosz kormány hatal
ma alá jutottak, ezen esküdtszékeket mai napig is gyakorlatban 
tartják; a többi európai tartományok is, ha nem egészen, legalább 
részben, a magyarok pedig, a mint látni fogjuk, biráikat szabad 
választási joggal ültetik birói székeikbe, sőt a többi német tar
tományokban is láthatók az esküdtszékek nyomai. — A vallásbeli 
súrlódásokkal keletkeztek leginkább az állandó bíróságok, mellyek 
idegen nyelven, a nyilvánosságtól elzárva folytatták bíráskodásaikat, 
a népet, a nyilvánosságot teremeikből kiküszöbölték, s szabad tért 
adtak ítéleteiknek. — Az emberi ész fejlődése egyik országból a 
másikba vándorol, snem volt a földön olly nemzet, melly idegen is
meretekre, tapasztalásra, intézetekre, törvényekre nem szorult vol
na ; de mivel a legszentebb intézeteket is a nemzetnek ősi szoká
saihoz, kifejlődéséhez kell alkalmaztatni, megérintem mindenekelőtt 
ősi törvényeinket, szokásainkat; utóbb pedig csekély ugyan, de 
közjóra törekedő véleményemet terjesztem elő.

Sz. István lső k. 5. fej.ben inti fiát, hogy valahányszor 
főbenjáró bűn esete adatik elibe, bosszúra, esküvésre ne fakadjon, 
nehogy a királyi méltóság hatalmaskodási homályt szenvedjen, ha
nem adja a bírák elibe a vádat, kikre bízatott, hogy törvények 
szerint ítéljék meg a vádlottat.—  Azon könyvének 10. fej.ben ajánlja 
a kegyes atya, hogy irgalmas legyen fejedelmi fia, mert ezen erény 
által érdemli meg a királyi nevet; azt akarván mondani, hogy a ki
rályi hatalomból foly a kegyelem forrása, melly az ő kormányát 
ékesíti, örökösiti.

Kálmán, 1. könyv 2. fej. azt rendelte, hogy ha a rósz utak 
és idők miatt a királyi udvarba nem jöhetnének össze az ország 
rendei, évenkint minden megyében kétszer tartsanak gyülekezetét,

hol a közdolgok elintéztessenek, a 6 ., 7., 8., 9., 10., 11 ., 12. és 
13. fejezetek szerint az ország nagyai között fenforgó kérdések el
intéztessenek azon gyülekezetekben, mert illetlen, hogy ezek a ki
sebb bírák elébe adassanak. Ugyan Kálmán lső  k. 37. fej.ben ren
delletik, hogy a király az oldala mellé veendő két megyebeli biró 
által ítéltesse el a lakosok panaszait, s ha a nép ezek ellen is fel
támadna, ítélje meg őket a palatínus.

Az arany bullának 1. art. azt rendeli, hogy Sz. István napján 
a király Fehérváron tartsa biróságát, s ha ő ott nem lehetne, a 
palatinus okvetlenül jelen legyen; ennek pedig a 8 art. által az
zal mérsékelteték hatalma, hogy a főbenjáró, vagy a helységek 
megromlását magában foglaló Ítéleteket a király megbirálása nél
kül végre nem hajthatta.

Z s i g m o n d  2. k. 5. art.ban a gonosztevők megbirálását 
a palatínusra s a megyék grófjaira bízta, fentartván királyi ke- 
gyelmezését. — 3-dik dec. 2 ., 5., 7., 8. art.ban a személyes 
és vagyonbelí bátorságát minden polgároknak s lakosoknak, akár
minő sors és nevezet alatt legyenek azok, biztosította, eltiltván, 
hogy senki személyében, vagyonában ne háborgattassék, mig tör
vényes bírája által meg nem ítéltetik. — 6. dec. I-ő  art. a bí
rákat hit alatt kötelezte az igazság kiszolgáltatására, 2. art.ban 
pedig a bíráknak s z a b a d  v á l a s z t á s á t  rendelte. —

A l b e r t  királyig többféle újítások, önkényes visszaélések 
csúsztak a beligazgatási intézetbe; ezen fejedelem a régi szokáso
kat és törvényeket állította vissza; a palatínust a praelatusok, 
bárók és nemesek által az ország hajdani szokása szerint válasz
tatni rendelte, ki fő bírája volt a népnek, s a nemzetnek kétes 
esetekben is bizodalmát bírta.

E l s ő  M á t y á s  1. dec. 1. art.ban elhatározta a bíróságok 
határit, s a főbeli esetekben a vádlottat a királyi curia elébe ál
líttatni rendelte, hogy ott a praelatusoktul, bároktul megitéltes- 
sék, alaposabbnak tartván a t ö b b  b í r á k  á l t a l  hozandó 
ítéletet; ismét 6. dec. 3. art.ban azt rendeli, hogy a királyi fő- 
birákbul évenkint ketten tartsanak a megyékben birói székeket, 
magok mellé vevén az országos birákbul vagy azoknak helyette
seiből kettőt, és ha azok akadályoztatnának, ő Fölsége praela- 
tusokbul, bárókbul pótolja számukat, kik azon könyv 77. art.ban 
foglalt esküt letenni köteleztettek. — Végre pedig ugyanazon 6dik 
dec.nak 46. art.ban azt rendeli, hogy a kormány senkinek jószá
gát el ne foglalja, hanem gyűjtse össze a megyének v á l a s z t o t t  
n e m e s e i t ,  s ítéltesse meg a vádlottat; a hatalmasság esetében 
pedig a kormány senkit se Ítéltethessen meg a praelatusok és bárók 
megegyezése nélkül. Ezen rendelés megerősíttetik az 1492: 13. 
art. által. —

Ulászló 3. dec. 2. art. azt rendeli, hogy a nagyobb octávák 
kétszer, a kisebbek is kétszer tartassanak évenkint, mellyekben 
az ország fő biráin kívül két praelatus, két báró, az ország négy 
részeiből 16 nemes jelen legyen , kik az igazság kiszolgáltatására 
hitöket letegyék *)

Ugyan Ulászló 4. dec. 10. art. száma ezen bíráknak válto
zott, t. i. az rendeltetett, hogy a nagyobb octavális bíróságokban 
4 praelatus, 4 báró és 16 nemes legyen, és azok minden há
rom esztendőben az országgyűlésen újra választassanak.

1542: 28. és 29. art.ban a pozsonyi országgyűlésen az 
rendeltetett, hogy egyes szavazatok által választassák a palati
nus s ennek birói széke felállíttassék és állandó legyen.

Ezen szabadválasztásjog a vármegyékre is kiterjesztetett az 
1613: 24. art. által: az 1681: 10. art.ban az országnak főbb 
szabadsági közé az 1631: 24. art. befoglaltatott s diplomaticai 
assecurátiókkal biztosíttatott.

A kormány rendeléséből felállított bíróságok országszerte 
nagy bizodalmatlanságot szültek, a minthogy ezek az 1687 : 6-ik, 
1715: 17 ., 1723: 56. art. által el is törültettek, a törvényes 
bíróságok elrendelése pedig az 1790: 12. és 67-ik art. által az 
országgyűlésre bízatott.

(Vége következik.)

*) íme az assis angol bírák képzete.

Poz so ny b an .
Alapító és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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SZÁZADUNK.
0 3 . szám. Hatod ik  esz tendei  folyamat  1843. Augustus iO .

Mikép lehetne
a római és angol bírák s tisztviselők rendtartásait honunk

ban is létesilni, a nélkül hogy ősi intézeteinket helyé
ből mozdítsuk.

(Vége.)

II. A közfenyiték alá tartozzanak mindazon czégéresebb 
vétkek, mellyek i esztendei fogságtul több évi vagy örök fog
ságot húznak magok után. —  A mint ebbeli vétkes tett akár a 
megyei tisztségnek, akár a helybeli előjáróknak, vagy egyes polgá
roknak is hírül esik , kötelesek legyenek a megyebeli fo vagy al
tiszteknek, közügyvédeknek, megyei biztosoknak, vagy helybeli 
előjáróknak tudtokra adni kiszabandó büntetés alatt, melly alól egye
dül az atya és gyermekei, férj és feleség legyenek kiveendők. —

A mint bejelentetik a bűneset, azonnal: lször a felszólítandó 
táblabirák, fő és alszolgabirák s esküdtek, kik számosabban és osz
tálybeli tekintet nélkül lehetnek, megyei biztosok, az őrök vezéri, 
—  a vizsgálatot megtegyék, s azt az alispányi hivatalnak bejelent
sék, hogy ezen megyei főtiszt a további nyomozást és minden kö- 
rülállások felvilágosításáról foganatos rendeléseket tehessen.

2or. A végbevitt vizsgálat a megyei főügyészi hivatalnak 
rögtön átadassák , hogy a minő körülállások még nagyobb vilá
gosságba hozandók, kikutathassanak.

3or. Ezen megyei ügyvédeket a főispány befolyásával a 
kormány nevezze, de hat évek után vagy más hivatallal lássa 
el, vagy más megyébe tegye által. — Ha hivatalával vissza
élne , mindenki vádolhassa őt s az esküdti szék ítélete alól sem
minemű hatalom el ne vonhassa. —  Ezt két okbul vagyok bátor 
javaslani: a kormányi nevezést azért, hogy emberi tekintetért, pol
gári összeköttetésért, megyei szabad választási tartalomért a bűn 
büntetlen ne maradjon; az elmozdítást azért, hogy hatalmát kö
rén túl ne terjeszthesse s pártokat ne szerezhessen magának a 
megyében; az ellene fenhagyott vád s azt követő büntetés pedig 
a vétkes cselekedetektől visszatartóztassa. —

4er. A vád az alispánynak beadalván, a vádlott a pörbefogó 
bíróság elébe álittassék, melly az alispánybul s a fővárosban lakó, 
fizetett, s hat esztendőre a megyék által választandó 10 birából 
álljon. —  A vádlott okadás nélkül kettőt, a vádló egyet elmellőz
hessen, a többi hét biró egyedül azt határozza e l , ha a vád olly 
fontos-e s olly nyomosán gyanús, hogy a vádlott pörbe idéztes
sék és ezúttal azt is elhatározza, ha a por lefolytéig szabad lábon 
védheti-e magát a vádlott vagy fogházba tétessék ? Ha a vádat 
pusztának találják, a vádlottat szabadon eresszék. — Ötnek meg
egyező voksa kivánlassék a határozathoz. —- Ezen bíráknak el
határozott jövedelműeknek, minden esetre törvénytudóknak kell 
lenniük. —

5ör. A megyei gyülésekbeu a népességhez képest 25— 35, 
45 vagy 55 biró választassék, s ezek akárminő nemzeti osztály
ból lüzettethessenek k i , csakhogy független, köz tiszteletben lévő, 
bizonyos elhatározott jövedelmű, s mennyire lehet törvénytudó, 
minden esetre itélethozásra alkalmatos férfiak legyenek, kik ezen 
bírói kötelességnek megfelelhessenek; esztendőnkint változzanak; 
de ha kitüzetnek, törvényes ok nélkül magokat a teher alól ki ne 
vonhassák, illendő fizetést kapjanak mind úti, mind tartási és fárad-

sági tekintetben, melly költségek az e végett országszerte elhatáro
zandó pénztárból, a beszedett pénzbeli büntetésekből, költségek 
megítéléséből pótoltassanak. —

6or. Ezen megyei szabad választással kitűzött bírák nevei a 
vádlottal közöltessenek; szabad legyen mindé 1 Öböl hármat a vád
lottnak, egyet a vádlónak, okadással többet is kivetni, a többiek ne
ve üvegedénybe tétetvén, sors által 12 biró választassék, kik a 
pörbefogó bíróság elébe állítva, megesküdtessenek, a pör előttök 
nyilván tétessék folyamatba, a vádló s vádlott bizonyságai nyilván 
kihallgattassanak, s midőn mindenek kimerítve lesznek, a pörbefogó 
bíróság elnöke a tény kérdéseit, a beszámítás okait fokonkint 
előszámlálja, s az esküdteknek leikökre kösse, hogy a bűnt büntet
lenül ne hagyják, az ártatlant ne terheljék. — Ezeket megértvén 
az esküdtek, mind a 12en külön teremben együtt tanácskoznak, a 
port okleveleivel magokhoz vévén egymást felvilágosítsák, mig 9en 
egyenlő vokson és határozaton lesznek. — A biinös mondassák 
ki bűnösnek, az ártatlan rögtön szabaddá tétessék s azon vád kö
vetkezésében többé meg se birósithassék.

7er. Ha bűnösnek mondatik a vádlott, a pörbefogó bírák 
mondják ki a törvény rendeletét.

Sor. A megítélt fél a hétszemélyes táblához feladhatja pőrét, 
ha a kihallgatásban vagy a pör folyamatjában hiba történt volna, 
melly esetre uj esküdti szék rendeltetik; — vagya vádlott királyi 
kegyelemért folyamodhatik, de a főbb törvényszékek az Ítélet
ben változást ne tehessenek, leginkább pedig az Ítéletet ne terhel
hessék; mert a hétszemélyes tábla a fejedelem személyét képezvén, 
valamint ez súlyos jogot nem gyakorol, hanem mint kegyelem 
forrása a súlyosító büntetéseken tágíthat, úgy ezen fejedelmet 
képező tábla sem terjesztheti többre hatalmát.

III. Mi a magányos feladásokat vagy political vétkeket illeti, 
mellyek habár egy órányi, vagy esztendeig tartó börtönözést von
nak is magok után, ezek iránt az lenne vélekedésem:

lször. Az emberi gyarlóság alól kivéve senki sincsen; — 
megeshetik, hogy a legtisztesebb s jó közvélekedésben álló csa
lád tagja az erkölcsi ösvényről eltéved s bűnbe keveredik: ha 
botlása köztudomássá tétetvén, ő biró elébe állittatik, kivetkeztetik a 
szeméremből; ha czégéres büntetés alá vettetik, jobbulásához kevés 
reménység marad; holott ha atyai dorgálással, fenyítékkel nyúltak 
volna jobbításához, az eltévedett polgárt ismét az erkölcs ösvényé
re lehetett volna visszavezetni s hasznos polgárrá változtatni. — 
Ez oka, hogy az illy eltévededtek ballépéseinek vizsgálását s 
megítélését az angol törvények, egy, súlyosabb esetekben két 
vagy három békebirára bízták, kik atyai szelidséggel többet esz
közölnek, mint a szigorú büntetések javíthatnak. Illy atyai bírás
kodást kellene országunkban is felállítani, s azt a tábla-, fő- és al- 
szolgabirákra bizni, kik a végzettekről az alispányi hivatalnak jelen
tést adjanak, és ezek vagy fejenkint magok, vagy a törvény által 
elhatározandó esetekben, ketten vagy hárman is járásaikban Ítélje
nek; ha mindazonáltal az elmarasztalt fél a törvényszékre akarná 
feladni pőrét, ezt az ítélet végrehajtása előtt tehesse, vagy ha 
börtöni büntetés esetében esküdtszéki bírák Ítéletére hivatkoznék, 
a vele járó költségek megtérítése mellett tőle ez se lagadtassék 
meg, csak hogy az okozandó költségeket viselje.
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Illy üdvös intézet által a megyékben sok rósz keletkeztében 
elfojtathatnék, a kisebb kicsapongások, vétkes ugyan, de nyilvános 
czégéres büntetést magok után nem vonó cselekedetek vagy 
megszüntetnének, vagy megkevesítteínének; az első esetbeli, s 
többnyire gyarlóságból, ifjúi negédességből, pajkosságból támadott 
bűnösök nem szállíttatnának a megyei börtönökbe, hol a súlyosabb 
gonosztevők tartatnak, s minden vigyázat mellett is a rabok egy
más erkölcseit gyakran megrontják. — Ehhez még az is járul, 
hogy az ártatlanok szabadon eresztetvén, a kisebb vétkesek a já
rásbeli börtönökben maradván, vagy a pénzbeli büntetést lefizetvén, 
a megyei börtönökbe olly számos rabok egybe nem jönnek, s igy 
a költség is, melly minden jólrendezelt intézetben főbb tekintetet 
érdemel, kevesebbednék; de legfőbb az, hogy a megyei bör
tönökbe való szállítás a büntetés egy nemét tenné, mire a tör
vényhozó testnek figyelmezni csakugyan kell. Gyakran hallottam 
szegényebb de egyébiránt becsületérző magyar polgártársainktól 
mondatni: „Uram, én még biró előtt sem voltam sohau miből a 
tetszik k i , hogy a magyar még a birósifást is büntetésnek tekinti, 
és igy ezen nemes érzetet a törvényhozó méltó figyelemben tar
tani köteles.

Szó lévén a börtönökről, röviden érintem e részbeni véle
kedésemet. A büntető törvényszék alkotói inkább arra fordítják 
figyelmöket, hogy a bűnt eltávoztassák, vagy eredetében elfojtsák. 
Nincs szándékom itt e nagy tárgyba elegyedni, mert ez maga el- 
különözött tudomány, csak említésbe hozom azon tárgyakat, mely- 
lyeknek megfontolása elkerülhetlen. Illyenek a nevelés, vallás, 
példaadás, szemérem fentartása; törvényes házasságok előmozdítá
sa, erkölcsök megjutalmazása, igazság kiszolgáltatása, a munkásság, 
ipar előmozdítása, heves italoknak mérséklése, henyeség és kóbor
lás meggátlása, éjjeli csavargók, orgazdák befogatása, indulatos 
gyülekezetek eloszlatása, a szánakozásra és testi alkotmány el
rontására szolgáló büntetések eltörlése, dolgozó és javító házak fel
állítása stb. Illy bölcs, keresztényi s emberszeretettel egybekap
csolt intézetek lörvényesitéséről kellene gondoskodnunk, mielőtt a 
büntető törvények alkotásához fogjon törvényhozó testünk, nehogy 
előbb építtessenek az őrültségre vezető börtönök, s az emberiség 
határon túl menvén, büntetőtörvényeink ártsanak inkább mint 
használjanak. Építsünk előbb a megyék járásaiban börtönöket, 
hogy ott a gyanúba vetteket s gyakran ártatlanokat, a kisebb vétke
seket, a járásokban lévő tábla-, fő- és albirák megítélhessék, szál
lítsuk a vétkeseket a megye fő lömlöczébe, hogy ott az esküdti szék 
által megitéltethessenek, egy esztendőtől 3 évre Ítélt rabok megja- 
vittathassanak. — Építsen az ország dolgozó s javitóházakat, hol a 
nagyobb vétkesek kevesebb költséggel őriztethessenek, munkával 
elfoglaltathassanak, s vagy örökre elzárva maradjanak , vagy meg- 
jobbulás jeleit adván, hasznos polgárokká tétethessenek. A polgá
rok személyes letartóztatásáról, börtönözéséről, a vádnak kisza
bandó időbeni közléséről olly intézetek tétessenek, minők az an
goloknál a habeas corpus actában foglaltatnak.

Vannak, kik azt állítják, hogy ezen intézetek országunkba be 
nem hozathatok, mivel a magyar nem alkalmatos illy szelíd bánás
módra; azonban, ha az angolok annyi századoktól fogva ezen bí
ráskodás nemét foganatba vehették, ha a felebb előszámlált európai 
tartományok és Éjszakamerika e szent és jótékony intézetet utánoz
hatták: miért idegenkedünk mi magyarok ennek behozásától orszá
gunkba is? A jót minélelőbb kezdetbe kell venni, főkép ha ta
pasztaljuk , hogy a jelen intézetek fogyatkozottak. A felebb elő
számlált törvényekből tudjuk, hogy ősi intézeteink a szabadon vá
lasztott esküdti székeken alapultak, s most csak annak módosítása 
kívántatik. Ugyan honi törvényeinkből és szokásainkból tudhatjuk,

hogy a gonosztevőket a megyei grófok és alispánok üldözték , Ítél
ték, a kisebb vétkeseket, polgári rendszer általhágóit a sza
badon választott megyei és kárbirák, biztosok büntették, a hely
ségbeli hadnagyok és esküdtek rögtön szolgáltatták az igazságot, 
mellyre őket a törvények felhatalmazták.

Balvélekedés az, mintha polgártársaink a megvesztege
tett, elfásult, fajult, durva, érzéketlen népek sorába volnának tar- 
tozandók; s annak bebizonyítására előadom Somogy, Zala, Vesz
prém, Fehér vmegyékben 1828tól 1829ig felszámított rabok szá
mát , ide nem értvén az uraságok börtönében levőket; amazokat az 
illető alispáni hivataloktól hiteles másolatban kaptam meg, emeze
ket megszerezni képes nem valók, de nem is lehetne belőlök figye
lemre méltó számot kimutatni.

A tiz esztendei egyes számokból az arányszámot kivonván: 
Somogy vmegyében, hol 192,000 a népesség, büntetés nélkül el
eresztettek 6íen, egyszeri büntetéssel 70en, egy hónapi büntetés
sel 6an; összesen: I3 7 -en ; ezek járásbeh börtönökre Ítéltet
hettek volna; fertály évi büntetéssel 29en, 3 esztendei fogságra 
2en, több évekre 3an , halálra 5en , egy számban 39en; ezek a 
megye tömlöczébe valónak viendők. Zala megyében, hol 257,000 
a népesség, büntetés nélkül eleresztettek 40en, egyszeri bünte
téssel 56an, egy hónapi börtönre Ítéltettek 23an, egy számban 1 i 9— 
e n ; fertály évi büntetésre 35en, egy esztendei büntetésre 34en, 3 
esztendei büntetésre 17en, több észt. büntetésre 5en, halálra 3an, 
egy számban 94en. Veszprém vmegyében, hol 171,000 a népesség, 
büntetés nélkül eleresztettek 54en, egyszeri büntetéssel 56an, egy 
hónapival 35en, egy számban I45en; fertály esztendei büntetéssel 
39en, észt. büntetéssel 38an, 3 észt. büntetéssel 19en, több észt. 
büntetéssel 2en, halálra ítéltetett 1, egy számban 99en. Fehér vme
gyében, hol a népesség 160,000, büntetés nélkül eleresztettek 46an, 
egyszeri büntetéssel 57en, más hatóságokhoz küldettek 26an, egy 
hónapi büntetéssel 18an, egy számban 147en; fertály évi büntetésre 
24en, két negyed évi büntetésre 15en, három negyed évi bünte
tésre 2en , egy évre 13an, két évre 4en , több évre 4en, halálra 
2en, egy számban 64en. *)

Látható ezekből, hogy ha a gyanúba vett, vagy első esetbeli 
bűnösök a megyebeli egy, kettő vagy három tábla-, fő- vagy szol- 
gabirák elibe állíttatnának, az ártatlanok rögtön eleresztetnének, a 
vétkesek megitéltetnének : a megyei börtönökben nem növeked
nék annyira a rabok száma, s a rögtöni büntetések sükeresebb pél
dát és jobbulást eszközlenének. Azonban mindezek úgy lennének 
eszközölhetők, ha a megyei járásokban a kiterjedés és népesség
hez képest egy vagy több tömlöczök állíttatnának , hol a vádlotta
kat — ha kívántatik — elzárni, a kisebb vétkeseket büntetni le
hessen. — Vegyük figyelembe, hány gonosztevők szöknek mega 
faluk házaiból, minő nehézségeknek van kitéve a vizsgálat, midőn 
ebbeli fogyatkozások miatt a gyanúba vetteket a megye főtömlö- 
czébe kelletik vezettetni ?

Van minden javaslatnak baloldala is. Mintha hallanám, azt 
mondják némellyek, hogy a járásokban állítandó börtönök több épü
leteket , őröket és igy szaporítandó költségeket kívánnának. Igaz 
az, hogy semmiből semmi sem lesz, de az is igaz, hogy önbátorsá
gunkért inkább áldoznunk kell az illy intézetekre, mint az őrségre, 
elszánásra, embergyülölést élesztő kegyetlen tömlöczökre, magán
zárokra. — A kisebb és szelidebb bünöktül pedig legsikeresebb 
visszatartóztató eszköz a rögtöni példa. A tapasztalás mutatta, 
hogy azok vagy családjaik s utódaik estek azon embertelen és ré
mitő büntetés nemébe, raellyet ők más polgártársaik ellen akár ja

*) Hasonló számításokat ad elő Rotteck ezen szó alatt j u r i.
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vasoltak, akár eszközlöttek. —  Nem hihetem, hogy a nemesség ön 
személyes és vagyonbeli bátorságáért a beligazgatási költségektől 
idegenkedjék. —

Ha a helységben, főkép a nemesi közbirtokosságokban, tör
vényes elöljáróság nem lészen, s ennek jogai és kötelességei a 
törvény által elintézve, meghatározva nem lesznek • a felebbi in
tézetek sem elegendők a belbátorság fentartására. — A roszat, 
a vétket vagy keltében meggátolni, vagy kiirtani kell, ez pedig 
csak az egyes helységekben eszközölhető. — Ezekben lehet fel
vigyázni a nevelésre, a vallásgyakorlalra, a fertelrnes káromkodá
sok, verekedések, részegségek, bujaságok, tolvajságok, orgazdasá
gok és a henyeség meggátlására. — A helybeli elöljárók intézhetik 
el a mindennap támadó kisebb pörös kérdéseket, ők ügyelhetnek a 
mértékekre, ők gátolhatják meg, hogy az egészséget rontó hús és 
egyéb eledelek s italok áruba ne eresztessenek, a nyavalyákat le
helő posványok lecsapoltassanak, dögök az utczákra, utakra ki ne 
vettessenek; a tüzveszedelem eltávoztassék, és ha támadna, teljes 
erővel elfojtassék; a vetések, rétek ne gázoltassanak le, a fák ne 
sértessenek, az utak járhatók legyenek; — ők ügyelhetnek arra, 
hogy mezei és éjjeli őrök legyenek, s ezek kötelességeiknek meg
feleljenek , szóval tőlük függ a belrendtartás gondos kivitele: — 
azonban mindezeknek meg nem felelhetnek, hacsak a helységekben 
rendes, hit alatt szolgáló előjáróság nem leszen, ha ezen kötelesség 
alól kényök szerint a lakosok magokat felmenthetik, ha az elüjáró- 
ságnak, rendőröknek jogaik és kötelességeik elhatározva nem lesz
nek, ha az ellenszegülőket a vétekhez szabott büntetés nem követi. —

Hajdan hazánkban kárbirák is léteztek, kik arra ügyeltek, ha 
valljon a helységek előjárói teljesítik-e a törvény szabályait, fel
tartják-e a belbékességet? Bizonytalan, de gyakori időben a mé
szárszékeket, malmokat szemügy alá vették, s nem várván be a 
panaszokat, gondos felügyeletökkel a visszaéléseket meggátolták, s 
kitanulták, ha vannak-e mezei-, éjjeli őrök, eleget tesznek-e kö
telességeiknek, s a t. Ezen kárbirák lennének a rendőrök fejei.

Minden jól elrendezett országban rendőrök vannak; Angliá
ban a fő- és alconstablek teljesítik e kötelességet; amazok fize
tés nélkül évriil évre szolgálnak, emezek házsor szerint kötele
sek a belbátorság ügyeletére. —  Országunkban az úgynevezett pan
dúrok az adózónép által fizettetnek, mit az igazsággal megegyez
tetni lehetlen. Legboldogabb ország a z , hol arányos és igazságos 
az eféle terhek viselése; a földesurak, nemesek és nemneme
sek egyiránt kötelesek a belbátorság fentartására. — Számuk és 
fizetésűk az országgyűlésen határoztassék meg, a teher kivetése, 
behajtása a megyék törvényes kötelességévé váljék, —  katonai 
szabályok alá vettessenek s azon törvények által határoztassanak 
el tisztjeik az alispányoktul; a végett kirendelt tábla- és szolga- 
biráktul függjenek. — A többi polgári osztálytul elkülönzött ru
háik ne legyenek, mert a gonosztevők által megismertetvén, vagy 
kikerülteinek, vagy veszélynek kitétetnek. — Nagyobb szükség 
van ezeknek létesítésére, mint az országutakra, vizi csatornákra, 
vagy egyéb, bár közhasznú de halaszható intézetekre.

Még a pénzbírságról egy két szót: lehetlen emberi javas
latot felállítani, mellynek sebző oldalai ne legyenek, s a mit 
egyik legjobb akaratból előad, azt a másik ollykor meggyőződésbül, 
ollykor pedig ellenkező szándékból ostromolja. —  Sokan ezen 
büntetés nemét ellenzik, mivel a legszegényebb polgárokat ter
helné, midőn a gazdagabbak föl sem vennék; — de vissza is él
nének az eféle büntetésekkel: azonban ki lehetne kerülni e nehéz
séget azzal, hogy a ki fizetni nem tud, börtönnel pótolja a tör
vény büntetését; a fizetni tudók pedig jövedelmeikhez aránylag fi
zessék az eféle pénzbeli marasztalásokat; minden megyénél meg

vannak a nemesi jövedelmeknek úgy mint az adónak foglalati, s a 
tisztviselők vagy a törvényszék határozhatná meg a fizetési arányt. 
Ezen pénzekbül a meghatározandó tagoknak a belrend felügyeié— 
sére megkivántató fizetései nagyrészint kikerülnének.

A polgári pörök elintézését is a haza i 790-től fogva óhajtja. 
Valahára rendelkezni kellene azokról is.

Az ősi javak fentartása miatt támadott pörök foglalták el leg
inkább a királyi Curia bíráskodását. Ezen pörök eltörlése s szoron- 
gatása felől annyi Íratott, hogy többé ismételni szükségtelen. Vé
lekedésem szerint azonban, valamint a nagy majorátusokat, senio- 
ratusokat, az ősiség határtalan pártolását a nemzeti iparral öszve- 
egyezletni nem tudom, úgy a természeti, polgári jogokkal ellen
kezik az, hogy a szerző vagyonairul ne rendelkezhessék, szerze
ményeinek mérsékleti s a törvények által körülírandó részérül, csa
ládja díszes fentartására ne intézkedhessél — Angliában ma is 
hasznosan fenállanak a senioratusok, s ahhoz, hogy valaki lord legyen, 
bizonyos fekvő ingatlan javak vagy biztosított jövedelmek kívántai
nak. — Vélekedésem szerint a földbirtokosok legforróbban szeretik 
hazájokat, ezekből kerülnek leginkább a független férfiak, kik va
lamint a kormánynak, úgy a semmivel biró újítók igyekezetére 
szemfüleskednek. — Nem azt értem azon véleményem alatt, mintha 
határtalanul lehetne majorátust alkotni, mert a polgári társaságban, 
Bentham szerint, valamint a tulajdoni jogokat a törvények adták, 
ugyanazok korlátozhatják i s , hanem azt, hogy a törvényhozó test
nek ügyelni kell arra, hogy mentül több független és birtokos fér
fiak legyenek a hazában, kik a haza érdekéhez leginkább csatolvák; 
mert a kereskedők, tudósok összeszedvén sátorfájokat, könnyem 
kivándorolnak, s az aranynak kiolthatlan szomjúsága oda csalja 
őket , hol nagyobb a szerzemény forrása.

Hasonló észrevételem a fekvő javak kisebb részekrei felosz
tásárul i s ; a mint mondám, a polgári társaság törvényei adták 
a sajátságot, azok korlátolhatják is annak visszaélését, mert a 
fekvő javak bizonyos mértéken aluli eldarabolása a status-oeco- 
nomiával össze nem egyeztethető.

Ezen fontos, a nemzeti iparral s jóléttel szorosan egybefüzött 
kérdéseknek most kell elintéztetniök, s ha ez történni fog, meg kell 
szüntetni a birtok bizonytalanságát s az első Lajos alatt behozott 
ősiségnek a legnagyobb igazságtalanságig terjedt izgatásait. Ha ez 
megtörténendik, a jövendő adásvevések annyira korláloztatnak, hogy 
az azokból támadó kérdések a megyék törvényszékein is elintéztet- 
nek s nem leend szükség, az igazságkiszolgáltatásnak tárgyalásá
val a feleknek a kerületi táblára szorulniok, és a felebbviteli pö
rök száma sem lesz olly nagy, hogy a királyi Curia azokat bőveb
ben meg nem vizsgálhatná.

A törvényszékekre nem kell minden pörös tárgyakat utasitni. 
Mióta a határbeli villongások , hatalmaskodó foglalások , újabb osz
tályok, kisebb adóssági esetek a rögtön bíráskodó al-ispányokra, 
egy vagy több tábla-, fő- és al-szolga-vagy a felek által válasz
tott bírákra bízattak, azóta megszűnt a pörök özöne, s az igaz
ság kiszolgáltatása ellen kevés panaszok , s azok is többnyire alap
talanok támadtak; ha ezen bíráskodásnak nagyobb tér adat
nék , s a törvényszék lenne ellenőrje: kevés pörös eseteknek 
lenne első bírája a törvényszék, s igy a bővebbi felügyelésre és 
ítéletre elegendő ideje is lenne ; a felek pedig a megyében fognák 
védő-birájokat kevés költség és fáradsággal találni, midőn most 
olly sok nehézségekkel kénytelenek ügyeiket olly bírák elébe adni, 
kiket ok nem választottak, nem ismernek, s igy bizodalraukat már 
ezen helyezet is kizárja. —

Ezeknek elobocsátása után a megyei tisztségekrül is kívá
nok röviden emlékezni.
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Az alispányokrul.
Az alispányok a fővárosban lakjanak; ezt kívánják a felsőbb 

rendelések végrehajtásai, az albirák és tisztviselők jelentéseinek 
elintézése, a sietős panaszok orvoslása. —  Szenved ott az igaz
ság , hol a tisztviselőket keresni kell ! Mint belső rendtartók 
ügyeljenek: 1-őr a v a l l á s r a  s n e v e l é s r e .  A vallás azon 
kapcsolat, melly az Isten s felebarát iránti kötelességinket egybe- 
füzi , melly elrejthető cselekedeteinket is fékezi. Ha a főköteles
ségek valódi s Krisztus tanításábul merített elvek szerint a kisdedek 
szivébe csöpögtetnek, nem fajul el a nép, nem fejlődnek ki a ba
romi indulatok, a türödelmetlenség nem kap erőre. 2-or. Köte
lezzék a szülőket, hogy gyermekeiket az iskolákbul el ne vonják, 
és ha találkoznának olly szükölködők, kik gyermekeiket mezítlen- 
sé g , étlenség miatt nem küldhetik iskolákba, — pótolják fogyat
kozásaikat azon pénztárból, mellyet az ország a belbátorság tekin- 
tetébül egybegyüjteni köteles. 3-or. Vigyázzanak a papokra, taní
tókra, valljon polgári kötelességeiket e részben teljesítik-e? E nél
kül minden intézkedés haszontalan lesz. Szabjon a törvény bün
tetést azok ellen, kik tanítói kötelességöknek meg nem felelelnek. 
4 -e r. Fékezzék a gonosztevőket; az i486  : 48., — 1527 : 27., — 
4546: 2 5 . , -  1548— 49. s 50., -  4648 : 6 6 . , -  1622: 6 4 .,— 
4625 : 13., — 1638: 60. törvényczikkelyeket a mai időhez kellene 
alkalmazni, s leginkább az orgazdák ellen lennének szorosabb bün
tetések alkotandók. — 5-ör. A belső rendszert fentartsák, sz ezt 
sértőt megitéltessék, s az ítéleteket végrehajtsák. — Mezei és 
éjjeli őröket állíttassanak fel, s az illető helységeket a megszol
gált bérek fizetésére kötelezzék. — 6-or. Az özvegyek, árvák, 
ügyefogyottak, kitett gyermekek, szegénységben sinlödő öregek 
és betegek felől gondoskodjanak, s ezeknek ápolására az ország 
bizonyos pénztárt rendeljen, hogy, mit az egyesek irgalmasságátul 
várni nem lehelne, azt az alispány nyilvános számadása alatt 
levő pénztárbul pótolhassa. — Angliában ezen szegények számá
ra adó vettetik ki, s ez újabb intézetek a visszaéléseket— a 
mennyire emberi tehetség engedi, —- megszüntették; és valóban 
méltó, hogy, szent vallásunk embertársaink szeretetében lévén gyö
kerezve, mi is az angolok példájára e keresztényi elvet ne csak 
szóval, hanem tettleges cselekedettel foganatosítsuk!--------

7-er. Az adót beszedessék. — Az adóval leginkább a mezei 
gazdák vannak terhelve, holott a financiális elvek szerint azt mind
azon tárgyakra kellene vetni, mellyek hasznot adnak; minden tör
vénytelen kivételeket, az adó alól álszinek alatt eszközlött fel
mentéseket törüljenek el. —• A pénztárak a felvigyázás fogyat- 
kozáza miatt szenvednek károsításokat és ezek mai időben gyako
riak i s : tanácsos volna, ha az adó bevétele a járásokban lévő tábla- 
és főbirák felvigyázata alá bízatnék, hogy azok több részekre 
oszolván, minden egy, két vagy három hónapba helységről hely
ségre mennének, a kivetést zsinórmértékül tartván, minden lakos 
adózókönyvét megvizsgálnák; tett fizetéseikről, tartozásukról e- 
gyenkint kihallgatnák , a beszedett pénzeket rögtön az adószedő
nek beadnák a tartozásokkal együtt, s ezekről az illető alispá- 
nyoknak hiteles jelentést adnának, mi nélkül a számadókat rendben 
és evidentiában tartani lehetetlen; de biztosabb lenne az adónak 
számbantartása azzal i s , ha legalább a megyei számvevők ezeket 
teljesítenék s a felelet terhe reájok is kiterjesztetnék. — Nagy ha
szonnal történnék, ha a számodások kinyomatva köz hírré tétet
nének, s főkép a bevételek név és szám szerint bejegyeztetnének, 
mert a nyilvánosság leghatalmasabb ellenőrje a visszaéléseknek. 
8or. Az utakat jó karban tartsák. A sorompók Angliában nem azért 
állíttatnak, hogy valamelly városnak, testületnek vagy földes ur
nák jövedelmet adjanak, hanem azért, hogy az utak csinálásához 
megkívántaié költségek az országgyűlés által kiszabott vámfizetés
sel pótoltassanak. — Ezen czél elérésére országos választmány 
rendeltetik, mellynek főbb tagjai nagy tekintetű, jövedelmű, köz

tiszteletű férfiak, kikre a vámból, az utak használatából semmi
nemű haszon sem áradhat; ezek teljes ügyességgel arra törekesz- 
nek, hogy az utak mentül kevesebbe kerüljenek, az országgyű
lés pedig a megkivántató költségekhez szabja a vámfizetést. Mind 
a mellett szabad kinekkinek önköltségén javaslatot is az országgyű
lés elébe terjeszteni, és minden visszaéléseket felíödözni. De van
nak még szabad utak is, mellyeket a megyebéliek csinálnak, s 
mellyeknek nagyobb költségei az adóra vettetnek. Ezen utak is az 
országos választmány lelvigyázata alatt állanak. Ha tehát utakat 
akarunk csinálni, előbb a törvényhozó testnek kell rendelkezni a 
sorompós utak csinálásábul eredő költségek és szolgálatok kiszámo
lásáról, a vám elhatározásáról s arányos felosztásáról; főbb bir
tokosaink pedig lelkesedjenek, hogy a felvigyázatot minden bér
fizetés nélkül magokra vállalják, mert ha minden terheket a köz 
adóra szorítunk, költségeink elviselhetlenek lesznek.

Minthogy pedig illy bokrQs kötelességeket az alispányok 
magok nem teljesíthetnek, óhajtandó volna, hogy valamint Angliá
ban a békebirák, főrendőrök, segédjei a scheriffnek, atyái a me
gyének, jótevői a járásoknak, megosztják kötelességeiket any- 
nyira, hogy a teher elviselhető legyen: óhajtandó volna, hogy or
szágunkban is a megyei táblabirák, vagyonosabb birtokosok minden 
fizetés nélkül a körükben lévő utakra felügyelnének, azonfelül ár
vákra, özvegyekre, ügyefogyottakra, kór- és beteg-házakra, 
nevelésre s egyéb intézetekre vigyáznának, munkájok foganatos
ságáról a ns vármegyének jelentést tennének, a törvények által 
korlátolt esetekben az igazságot kiszolgáltatnák, szóval atyái, jó
tevői, bírái lennének a megye járásának; a helységbeli hadnagyo
kat, előjárókat, rendőröket, orvosokat, biztosokat kötelessége
ikre szorítanák, hogy közmunkálkodásaik által a belcsendesség, meg
elégedés és bátorság eszközöltetnék. —

A fő- és alszolgabiráknak mint rendőröknek s polgári in
tézetek végrehajtóinak , biztosoknak , orvosoknak, rendőröknek 
kötelességeit szinte törvénybe kellene foglalni, büntetést szabni 
azokra, kik felvállalt tisztjökben szorgalommal s hűséggel el nem 
járnák; de mellette illő fizetési is adui nekik, mert a haza nem 
kívánhatja, hogy a tisztviselők magokat a közjóért feláldozzák s il
lő fizetés nélkül munkálkodjanak akkor, midőn bokros kötelessé
geik miatt minden kereset módjálul elzárva, egyedül a szolgálat
nak kényteleníttetnének életöket feláldozni.

Kolosváry Miklós,
t ö b b  t. m e g y é k  t b i r á j a .

Némelly igazítások ezen értekezéshez:
IHi szükséges jó  népnevelésre Magyar- 

országban?
Századunk 5 7 .(2 0 .)  számában, a 455-dik lapon, 26dik sor 

ban „Horvátországank“ helyett olvasandó: T ó t o r s z á g n a k  vagy 
Szlavóniának; Száz. 58. (2 1 .)  számában a 462. lap 2dik jegyzé
sének 12 sorában „concellatum“ helyett olv. c a n c e l l a t u m .  Pin
dar ugyan görögül költött s a görög verset is közlöltem, de görög 
betűk hiánya miatt csak a latin fordítás nyomatott.

Századunk 56dik számában irám : „Feltűnő, hogy tudtomra a 
megyéknél a népnevelés és iskolaügy javítása tárgyában követuta- 
sitást készítő választmányokhoz tanítók nem választattak tagokul, 
holott ezeknél mégis több tapasztalást és gyakorlati ismeretet lehet 
feltenni e tárgyban, mint ügyvédek- vagy megyei tisztviselőknél.“ 
Későbben a hírlapokból értettem, hogy ez mégis Győrött megtör
tént, hol tek. és tudós Csacskó, academiai professor a megyei vá
lasztmány tagja volt, ki is a népnevelésről különös értekezést köz
lőtt a választmánnyal. Szép, szép! de kár , hogy ez nem történt 
Pesten, Pozsonyban, Esztergomban stb.

Századunk 58dik számában irám, hogy gymnastikai gyakor
latok gymnasiumainkban fájdalom egészen hiányoznak, s hogy 
egyedül a pesti evang. gymnasium dicséretes kivétel: de most már 
tudom, hogy az eperjesi evang. collegium mellett is gymnastikai 
iskola létezik, mellynek derék tanítója Wagner Julius, a pesti 
gymnastikai iskola jeles növendéke. Honfi.

P o z sonyban .
Alapíté és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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H atározat az ü léseknek a K ft. és R R . 
terem ében! elrendelése iránt.

A KK. és RR. miután teremüknek rendezése e részbeni ha
tározatoknak következésében eszközöltetett, üléseik elrendelésére 
nézve abban állapodtak meg, hogy azon emeltebb tér elolt, mellyen 
az elnöki szék, a kir. tábl., egyházi rend tagjainak s Horvátor
szág követeinek ülései helyezvék , jobbról a dunamelléki, balról a 
tiszaraelléki megyék követei azon renddel üljenek, melly az ülé
seknek 1832ik esztendőben történt ideiglenes megváltoztatása előtt 
gyakorlatban volt, s a kerületi elnökség sorára nézve folyvást kö- 
vettetik : — a dunamelléki megyék után tovább a turmezei gróf, 
fiumei s buccari kerületek, a liszamelléki megyék után Kővár vidé
ke, a Jász-Kun s Hajdú kerületek, ezek után pedig mind a két 
oldalról a sz. kir. városok követei azon renddel következzenek, 
mellyet magok között azelőtt is fentartani szoktak. — A jelen 
nem levők követeinek a terem azon végén levő ülések jelöltettek 
ki, melly az elnöki széktől balra esik. Ezen ülések fölötti kisebb 
karzat a KK. és RR. üléseiben jelen lenni kívánó főrendi tábla tag
jainak , az elnöki széktől jobbra eső uj karzat a nönembeli hall
gatók s kísérőik, úgy nem különben kilünőbb polgári állású idege
nek számára tartattak fen; a karzatnak többi részei, valamint szin
te a teremnek az elnöki széktől jobbra eső másik vége is egyéb 
hallgatók szabad használatára rendeltettek, kik ezentúl a KK. és 
RR. ülései között, s az emlitett két külön karzaton helyet nem fog
lalhatnak. Az illető fő-hivatalnokok s hírlapok tudósítóinak mind- 
azáltal a követek ülései körül felállított korlálok közötti alkalmas 
helyek mulattattak ki.

Országos kölcsön.
(hazai).

Miután csekély véleményünk szerint külföldi országos köl
csönnel hazánkon nem segíthetünk , sajátunkból pedig önkint any- 
ny it, mennyire annak szüksége volna, ajánlani vonakodunk, vagy 
legalább a megajánlottat megfizetni igen restellenénk: aligha vég
re egy hazai országos kölcsönre nem szorulunk, mellyel hihetőleg 
biztosabban is érnénk czélt, mint akármi külföldivel. Bármilly fur
csának tessék is ez állítás némelly uraknak, sőt bármilly nevetségre 
méltónak találják is azt sokan, mi azért saját meggyőződésünkhez 
ragaszkodva, ismételve nyíltan s határozottan kimondjuk : miután a 
nemesség sem a közterhek aránylagos viseléséhez járulni, sem any- 
nyit, mennyire csak egyet enegy üdvös, nagyszerű s országos vál
lalat létesithetésére megkivántatnék, szabadon s önkint ajánlani 
nem akar , nem marad részünkre egyéb fen, mint ez alternativa: 
vagy a külföldi kölcsönnel szégyent, gyalázatot s kárt vallani, vagy 
a hazai országos kölcsön mellőzésével továbbá is mostani állapo
tunkban mozdulatlanul megmaradni. Midőn azonban a hazai orsz. 
kölcsön mellett szót emelünk, egyenesen kijelentjük, miszerint nem 
tartozunk azon bohók seregéhez, kik mindent egyszerre és rögtön 
akarnak, s épen azért mit sem akarnak; mert egyszerre és rögtön 
nemcsak hazai vagy külföldi, de mind a két összeveti kölcsön
nel sem volna minden eszközölhető; mi a hazai országos kölcsönt

csak egyetlenegy s egyedül azon vállalatra óhajtanok fordittatni, 
melly — mint már említők —  országgyülésileg legszükséges- s 
hasznosabbnak elhatároztatnék.

A vágtatva haladók szerint hazánknak jelenleg nincs nagyobb 
szüksége, s nagyobb hasznára rövid idő múlva semmi sem lehetne, 
mint a pestfiumei vasút; ezt kell tehát, véleményük szerint, miután 
magunknak pénzünk nincs, külföldi országos kölcsönnel mindenek
előtt létre hoznunk. Mi a pest-fiumei vasutat illetőleg azon véle
ményben vagyunk, miszerint az a tizenkilenczedik században más
kép létre nem jövend, ha csak aZ Isten rajtunk könyörülni és ter
hes felhőiből országszerte vagy egy óráig részünkre záporesőkint 
ezüst húszasokat hullatni nem fog, ez tehát valószínűleg csak a 
huszadik század dicső müve lesz, ha lesz; mire nézve a létreho
zásán^ gondoskodást is időelőttinek tartanók, ha nem tudnók, 
hogy minden nagyszerű országos munkához fél vagy egész század
on keresztül készülni szoktunk, mi egyébiránt épen nem rósz szo
kás, mert legalább elhamarkodásról teljességgel nem vádoltathatunk.

A pest-fiumei vasútról majd csak akkor kellene gondolkod
nunk, mikor már minden legközönségesebb országútinkat sajátere- 
jüleg jó karba tettük s már ezáltal némileg bebizonyítottuk, hogy 
egy kis fölösleg pénzzel is bírunk; mert valamint tagadhatlan, hogy 
egy nemzet sem csináltat akármiféle utat külföldtől kölcsönözött 
pénzzel, ugyszinte való, mikép nem pénzszegény ország az, melly- 
nek minden utai kilünőleg jók. A pestfiumei vasút sokkal nagyobb 
munka, sokkal roppantabb költségeket kiván, semhogy mi szegény 
létünkre illy iszonyú somma külföldi pénzt saját romlásunkra kocz- 
káztathatnánk, vagy csak saját csekély erőnket is ez egyetlen bi
zonytalan hasznú tárgyra okosan elpazarolhatnék. Ha azonban annak 
csakugyan mégis létesülnie kellene, mindenesetre tanácsosabbnak 
tartanók, azt hazai, mint külföldi kölcsön segítségével létrehozni; 
mert ha külföldi kölcsönnel épitnők megs vele felsülnénk— a mint 
legalább annyira minden esetre fel is sülnénk, hogy vagy harmincz 
évig többet nem jövedelmezne, mint fentartására szükséges volna 
— valljon mit mondana felőlünk a külföld? Semmi egyebet, mint: 
„a szegény magyarnak még az esze is szegény! Szegénységében 
segilni akarván magán, pénzt kért tőlünk kölcsön , s arra pazarolta 
azt, mivel egy garas haszna nincs.“ És ez nem válnék szégyenünk
r e ? — Ha azután —• miről kételkedni sem lehet — a kamatokat 
rendetlenül, utóbb pedig a kölcsönt még redetlenebbül íizelnök: 
valljon mit mondana ekkor a külföld rólunk? Semmi egyebet, mint: 
,nyomoru czudar nemzet! még e parányiságot sem képes megfi
zetni!“ És ez nem válnék gyalázatunkra? És ha végre a harmincz 
milliónak kamatait vagy 25 évig nagy keservesen fizetgeltük s igy 
a külföldnek, a nélkül hogy csak egy garas hasznunk volt volna, vagy 
50 milliót saját zsebeinkből oda ajándékoztunk, aztán pedig a köl
csönt még sokkal keservesebben leróttuk: valljon nem kárunkra 
válnék-e ez? Félre tehát a külföldi kölcsönnel, kivált akkor, mikor a 
vesztesség sokkal valószínűbben kukucsál belőle, mint a nyereség, 
félre vele még akkor is, mikor majdnem bizonyos nyereséget mu
tat, ha azt hazai kölcsönnel is magunkévá tehetjük; mert eleget pi
rulunk — perse kinek pofája van — eléggé lealázzuk s jókora 
rabbá tesszük magunkat már akkor is, mikor egymástól magunk 
közt koldulunk kölcsönt; s még a külföld előtt is piruljunk, a köl-

-
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csőn által annak még nagyobb rabjaivá legyünk, mint valóban va
gyunk ? Isten mentsen!

Ellenben ha a peslíiumei vasutat hazai kölcsönnel épitefnok s 
ez esetben is vele úgy feisülnénk, hogy egy garas hasznunk sem 
lenne belőle, kérdem: szégyenünkre, gyalázatunkra s kárunkra vál
nék-e ez? Felelet: magunk közt pirulhatnánk ugyan eleget, mert 
ostobaságot követtünk el s megmutattuk, rnikint sem magunkat nem 
ismertük, sem azt nem tudtuk, mire van igazi szükségünk? mi le
helne részünkre hasznos vagy káros? de a külföld ellenében nem; 
mert mihelyt saját pénzünkkel épitettük volna, az saját belső oeco- 
nomiánkhoz tartoznék, mást kévéssé érdekelhetne, kevés köze le
hetne hozzá. Ha egy nagjon gazdag ur télen át mindig jégvárakat 
épitetne, hogy tavasszal a várakkal együtt pénze is összeolvadjon: 
igaz, mi, bár e rendkívüli építés a körülötte dolgozó szegényeknek 
használna, ez urat bolondnak neveznők, de a sokaság csakugyan 
bámulni sazt mondaná: teheti, mert elég gazdag! Szóval: a világ 
keveset ügyel arra, ki magáéból bármi bolondokat tesz; de ügyel 
s pedig nagyon is arra, ki a másét bolondul használja, és ha tőlünk 
egy föld- s háznélküli szegény pénzt kölcsönözne, azon nem föl
det, házat, hanem holmi hasztalan indiai növényekkel tölt üveg
házat venne : mi azt nyomban egész bolondnak declarálnók, kinek 
pénzt kölcsönözni nem lehet, s pénzünket tüslint visszaköveteinők 
tőle. így látjuk gyakran a külföldet is ollyasokra vesztegetni pén
zé t, mikkel tökéletesen felsül; de miután saját pénzét vesztegeli, 
nem figyelünk rá s legfölebb azt mondjuk : teheti, mert elég pénze 
van. Csak a szegény ne tegyen más pénzével bolondokat, mert az 
egykissé nagyon is nagy esztelenség volna. — De gyalázatunkra 
sem válnék; mert sem a kölcsön, sem a kamatok miképi fizetése 
miatt a külfölddel érintkezés-s összeütközésbe nem jőnénk, ma
gunk közt pedig a kamatok és kölcsön rendetlen fizetése miatti gya
lázatot úgyis már annyira megszoktuk, hogy azt többé gyalázatnak 
sem tartjuk. A belőle származandó kárt sem érezné a nemzet, 
mert hiszen sem a kamatok, sem a kölcsön külföldre nem menné
nek ki, hanem honunkban maradnának, s legfölebb az a változás 
történhetnék közlünk, hogy a kinek előbb pénze volt, az most pénz 
nélkül maradna, kinek pedig nem volt, az meggazdagodnék; ez 
azonban nem a nemzetnek, hanem csak egyeseknek eshetnék ne
hezen, egyesek pedig — ha igaz, mit mondani szoktak— az egész 
nemzetért mindig feláldoztathatnak.

De mondják: nem azt akarjuk tudni, hogyan s mire hasz
náltassák akár a hazai, akár a külföldi kölcsön? hanem azt sze- 
retnők tudni, a hazai országos kölcsön lehetséges-e? s épen ez 
az , miről szó sem lehet, mert ha hazai kölcsönre kilátásunk le
hetne , külföldi kölcsönről bizonyosan senki sem álmodoznék stb. 
Uraim! tagadhatóan, hogy pénzgazdagok nem vagyunk, mert hi
szen ha azok volnánk, minden megyei s országgyűlési tanácsko
zások nélkül is elég sebesen haladnánk, annyi szelet, mennyi ki- 
vántatnék, evolválnánk, szóval elég boldogok volnánk; de azért 
bizonyos az i s , hogy olly pénzszegények csakugyan mégsem va
gyunk, mint magunkról állílni szeretjük. Igaz, mi a dúsgazdagok
nak kikiáltott nagy birtokosoktól is mindig azt a panaszt halljuk: 
nincs pénz!; de mi erre semmit sem adunk, mert tapasztalásunk 
szerint, kivált a ttes urak nagyobb részének csak akkor nincs pén
ze, mikor cseléd, varga, szabó, boltos stb. kérnek pénzt; de 
van nyomban, mihelyt lakomát adni, bált rendezni, kártyázni kell, 
mihelyt paripát, szép kotsi-lovat, hintót, vizslát stb. jutányosán 
renni lehet. Még soha sem kísértettük meg olly országos kölcsönt 
előteremteni, melly a hitelezőknek nemcsak pénzüket, hanem hét 
percenljöket is tökéletesen biztosithalná; ezt próbáljuk meg előbb, 
aztán szóljunk. Igaz, gyakran különféle társulatok, többnyire jö

vendő nyereség reménye fejében, keletkeznek, s az aláírók nem
csak csodálkozásra méltólag kevesek, hanem azok is, kik aláírnak, 
jobbára szégyenből s azon remény fejében írnak alá, hogy a tár
saság úgysem állhat meg, s mielőtt fizetésre kerülne, el fog oszlani. 
E részvétlenség oka azonban nem a pénzhiány, hanem a vesz- 
tességnek illy nagy valószínűsége, s a nyereség csekély reménye 
valósulhatásának messze jövendője; mellyre az aláírók, hika nye
reséget évenkint fölcsipni szeretnék, nem várakozhatnak. Csak 
alakuljon olly társulat, melly száztól tiz percentet csalhatlanul biz
tosíthat : fogadom, a sok pénznek helyét sem találandja, mellyet két 
három év alatt a pénzszegény magyarországiak önkint rábizandnak. 
Csak lépjen föl a kormány s mondja: „a pestfiumei vasutat akar
juk elkészítetni s e czélra kizárólag magyar pénzt akarunk hasz
nálni ; ennek következtében szívesen fogadandjuk mindazok köl— 
csöneit, kik e hazai vállalatra valamit kölcsönözhetnek, cs. kir. 
szavunkat adván, hogy nem csak száztóli hét kamatot évenkint 
rendesen fizetendőnk, hanem huszadik évben a kölcsönt is mul- 
hallanul s minden hiány nélkül lefizetendjük“: és két három év alatt 
a pénzszegény magyarok sokkal többet kölcsönözendnek , mint men
nyi a peslíiumei vasút elkészithelésére szükséges. Ezt eléggé bizo
nyítja azon tény is, hogy a kamatokat rendesen fizető nagy urak 
hat percentre sem győzik fölvenni azon roppant pénzeket, mely- 
lyekkel őket folyvást kinálgatják. És e z , úgy hisszük, elég bizo
nyítvány arra, hogy a hazai országos kölcsön szegénységünk mellett 
is lehetséges volna, ha valaki pénzünkért tökéletesen jótállana s a 
hét percentet hasonlólag pontosan fizethetné. És ha tőlünk függene, 
mi örömestebb fizetnénk a hazai hitelezőknek hét percentet , mint 
a külföldieknek ötöt, mert nemcsak a kölcsön, hanem a kamatok 
is hon maradnának, csak egy garas pénzünk kamat fejében a kül
földre ki nem menne. Pedig bárki gazdagodnék is meg közülünk 
e nagy kamatok által, a haza népe csakugyan százszor többet 
nyerne, mint ha a külföldiek zsebelnék el pénzünket. Mert ha a 
magyar Péter gazdag,a magyar Pálnak is jut belőle, de ha a fran- 
czia János gazdag, a magyar Mihály soha sem részesülhet gazdag
ságából. —

Egyébiránt nem a mi dolgunk kimutatni, a roppant kamatok 
hogyan s miből fizettethetnének, miután állításunk szerint a vasút 
semmit sem jövedelmezne; mert mi csak azt akartuk némileg meg- 
foghatóvá tenni, hogy lármás szegénységünk mellett is egy hazai 
országos kölcsön nem képtelenség, hanem valóságos lehet ség, s 
az a hazának 7 percentes kamat mellett is több hasznára leendne, 
mint a külföldi 5 percenles, mert az első esetben mind a hét ft. 
a mienk maradna, az utóbbiban pedig mind az ötöt elvesztenek. 
Különben mi szintúgy kérdezhetnek: hát a külföldi 5 percentet ho
gyan s miből fizetnők? A miből az ötöt, abból egykis hozzáadással 
a hetet is megfizethetnők. Legjobb volna azonban, ha a pestfiumei 
vasút pártolói*) valami 40 millió áru jószágot — ha van nekik — 
eladnának, e pénzzel az utat elkészítetnék s aztán mindörökre sajá— 
tuknak megtartanák; de ezt hihetőleg egyedül azon okból tenni nem 
fogják, mert a nyereségrei kilátás hiányzik; ha pedig azok, kik 
a hon boldogságát egyedül ennek lététől függesztik fö l, ezt tenni 
vonakodnak, bizony azok még inkább vonakodhatnak, kik benne 
bizonyos vesztességet látnak. —

De van e hazai országos kölcsönnek egy más lő akadéka is, 
melly miatt még akkor sem létesülhetne, ha a pestfiumei vasút iO 
percent nyereséget nyújtana s azt nyomban évenkint föl is csip— 
hetnők. Lássuk ezt is. A magyarországi pénz nagyrészben raagyar-

* Mi is pártolói vagyunk a pestfiumei vasútnak, de sem a teendők első
jének nem tartjuk t sem egyedül tőle a hon boldogságát függeni nem 
hisszük.
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országi adóslevél, — ezekbe legalább kétszáz millió pengő forint 
van írva; de csak bele van irva, s pénz nincs, mert azt néraelly 
uraink, leginkább pedig sok ttes uraink, már rég elköltötték, ré
szint Francziaországban, részint Angliában, Americába s Isten tudja 
még hova elkiildözgették, s elveszett mindörökre. Ha tehát most 
illy jó s bizonyos nyereséget nyújtó országos kölcsönnek kellene 
alakulnia, természetesen minden ember minden pénzét ide kívánná 
letenni, s igy mindenki, kinek adóslevele volna, fölugranék, min- 
denik kél három ttes urat nyakon ragadna, mondván : fizess! ezek 
pedig, pénzük nem lévén, kényteleníttelnének ökreiket, lovaikat, 
birkáikat, hinlóikat, ezüstjüket stb. stb. eladni, mi természetesen 
sokkal nagyobb szégyenökre válnék , tekintetüket nagyobb mérték
ben csökkentené, kényelmes életöket kellemetlenebből megzavar
ná, semhogy a buzgó pártolók a pestfiumei vasút buzgó ellenei 
ne lennének, azt mint legszerencsétlenebb vállalatot ne kárhoztat
nak, emissáriusaik által a közönséget ellenszegülésre föl ne iz
gatnák stb., minek következtében perse az országos kölcsönnek an
nál bizonyosabban buknia kellene, minél nagyobb az eladósodott 
ttes urak serege. Pedig úgy hisszük, illy leczkecsak hasznukra le
hetne; mert azok, kik szükség nélkül már szépen eladósitották 
szép birtokukat, aligha munkásabb, rendesebb, takarékosabb, szó
val, okosabb életre nem ébresztenének; azok pedig, kik eddig 
szép jószágaikból minden adó nélkül elélni nem tudtak, jószágaik 
felszínével be nem érve, már annak mélyére is szorultak, szó
val mindig mások keresményével uriaskodtak,— azoknak alig ár
tana, ha a hanyag életmódtól búcsút véve, ásni, vésni, kapálni 
kezdenének, mert talán igy jobban megélhetnének, talán boldo
gabbak lehetnének.

Miután e szerint a hazai országos kölcsön reményétől is meg
fosztanunk, úgy hisszük, legjobb volna most az egyszer minden 
cerimoniát, „semmit rólunk nélkülünket“ félre téve, még ez évi 
országgyűlésen törvényesen kimondani: „az 1844-dik évben min
den 18 éven túli, szolgálatban levő, huzó vonó cseléd u. m. szol
gáló, béres, kocsis, ostorosjuhász stb. fejenkint 30 ezüst krajczárt; 
minden nem huzó vonó, hanem csak ház körül uraik s asszonyaik 
mellett foglalkodó cseléd, mint szobaleány, dajka, majorosné, kul- 
csárné, szakácsné, inas, úri kocsis stb. 1 ft; minden városi, 
falusi lakó, kinek se háza, se birtoka, se szolgálatja nincsen, hanem 
mindennapi kenyerét alkalmi napszám által keresni kénytelen, le
gyen aztán nemes, vagy nemtelen, 30 xrt; minden akármi névvel 
nevezendő hcnoraiíor, u. m. kertész, mester, szakács, ispány, 
kasznar, számtartó, tiszttartó, birtok-, háznélküli káplán, ügyész, 
pap, o;vos stb. kész pénzbeli fizetésének '/„o fsze t; minden me
gyei, váiosi, ív irály i stb. hivatalnok készfizetésének hasonlag '/„ 0 
részét; minden házzal biró, de birtok nélküli zsellér házától i fr.; 
minden binokos zsellér a házatóli illetékén fölül minden föld
réttől, 5 aapás szőlőtől 30 xrt; minden Vg jobbágy a mostani 
adóján fölül 1 f t . ; a %  2 ft.; %  3 ft.; \  4 ft.; %  5 f t.; %  
® /8 ~l ^ * c§ész helyes 8 ft; minden nemes, kicsiny vagy
nagy, minden hold föld-réttől, kapás szőlőtől 1 ft, minden hold 
szálas erdőtől 30 xt; minden nem tulajdonos fogadós, boltos stb. 
minden haszonbeli tiz forintra 30 xrt; minden városi vagy falusi 
hold földtől, mellytöl természetben 9-ed, tized nem já r, robot 
nem szolgáltaik, 1 fi; minden városi házbirtokos a maga s csa
ládja részére mulhatlanul szükséges egy szoba, konyha s életkam
rától 1 ft, azontúl pedig a háznál levő akármi névvel nevezendő 
s használható receplaculumtól egyenkint 1 f t ; minden városi 50 
akóra való pinczétől 30 xrt, 100 akótóíi 1 ft s igy tovább larto- 
zandik a haza közboldogsága előmozdítására mulhatlanul lefizetni, 
azok pedig, kik e kötelességüket teljesítői csak egy szóval vona-

kodandnak, nyomban kétannyiban exequaltatni fognak.ű És vége 
lenne a sok csórálás mórálás, végnélküli tanácskozásoknak; és 
lenne annyi pénzünk, mennyire a legszükséges- és hasznosabb vál
lalat létesítésére szükségünk volna ! Mig a dologhoz illy formán nem 
nyúlunk, addig hasztalan, semmink sem lesz. Pedig ez áldozatot 
életünkben egyszer az egész hazában egyetlen egy ember sem 
érezné meg jobban mint egy bolhacsipést; ha pedig hazafiságból 
a hazáért még egy bolhacsipést sem akarunk eltűrni, akkor csak 
mondjunk le végképen minden reményeinkről, s mondjuk ki még- 
egyszer: „maradjon minden úgy mint van 1“ mit, ha a többség igy 
kívánja, kárhoztatni mi sem akarunk. Ugyanazért Isten nevében 
legyen meg, a mint bizonyosan meg is lesz.

K - u  J.

Iiiidovicea polytechnicum.
Vannak eszmék, mellyeknek minél többszöri fölemlitése csak 

azért is szükséges, hogy irántuk figyelem támasztatván, gondolko
dásra buzdiltassanak az emberek; s vannak kérdések, mellyeknek 
jobbra vagy balra eldöntése mindeneseire érdekében fekszik az 
illetőknek azért, hogy valahára a szintolly nyomasztó mint szé- 
gyenitő tétovának s bizonytalankodásnak vége legyen. Illy eszmék: 
ludovicea és polytechnicum; s illy kérdés, egyiket vagy másikat 
kell-e előbb és inkább létrehozni. Ezekre vonatkozólag tehát, a 
fönebbi szempontnál fogva, időszerűnek s hasznosnak véltük, a 
Pesti Hírlapok e tárgybeli elmélkedését lapjainkba fölvenni, a mint 
következik:

Amott Pest délkeleti részén vesztegel a Ludovicea. — Az ál
landó katonaság behozatalával hazánk védelmi rendszere változván, 
a lováról leszállóit magyar nemesség harczias szellemben lassankint 
megfogyatkozott; miglen elkövetkeznék a kor, mellynek hadedzett 
apáink buzogányos múltjától eltért jelleméről Kölcsey daliá, hogy: 

„Völgyben ül a gyáva kor, s határa 
Szűk köréből őse saslakára 
Szédeleg, ha néha felpillant.“

És embert, a pillanat szükségének ösztöne vezet. — E válto
zást, e megfogyatkozást kétszeresen érezék a nemzet jelesbjei azon 
időkben, midőn a század óriása, ki Prometheuskint sz. Helena szik
lahegyéhez lanczoltan adá ki mondhatlan kínérzelmektől mar- 
czangolt kebele végleheletét, midőn a század emez óriása hatalmas 
karjával a világot megrázkódtató. — Ezen időkben, mellyek Euró
pát a Manzanares partjaitól a jeges éjszakig vérben füröszték, ezen 
időkben veték meg apáink alapját a Ludovicea katonai nevelőin
tézetnek, épazon 1808-ki országgyűlésen, mellyen ama nemesi
fölkelést is elrendelék, melly nem sokára Győrnél------------De
hagyjuk évkönyveinknek e koromfekete lapját érintetlenül, csak 
annyit jegyezzünk meg, hogy a minő igaz, miképen a győri szégyen
napot nem egyedül a kovátlan puskák, nem egyedül a készületlen— 
ség s a fegyvergyakorlat elhanyaglása, hanem az erőtlen asszonyt 
is hős óriássá magasztalható lelkesedés hiánya okozá: olly bizonyos 
az is, hogy a Ludovicea e szégyennapot nem volt volna képes el
hárítani, ha mindjárt egy fél század óta nevelt volna is évenkint 
200 ifjat a végett, hogy az alapítók ezélzata szerint „honért, alkot
mányért s az uralkodó házért nemcsak erővel, hanem mesterség
gel is harczolni megtanuljanak.“

Azóta 35 év múlt el; és a L u d o v icea  megnyitva még sincs. Tá
vol legyen tőlünk, hogy az alapítók áldozat-készségét érdeme sze
rint ne méltánylanók; távol legyen tőlünk, hogy az intézetet, ha nem
zeti s nemzet-polgári alapon, nemzeti befolyással rendezve működ
hetnék, mindig hasznosnak, mindig szükségesnek, mindig korszerű
nek nem vallanók; nem azok közé tartozunk, kikel egy századne
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gyed békemalasztjai oily gondatlanságba ringattak, hogy a látha
táron feltornyosuló fellegoket észre nem vennék; sőt nem aggo
dalom nélkül bár, de el sem csüggedve, s határozott indulattal 
hiszszük. hogy nemzetünk ismét hivatva leszen óriás harczot 
küzdeni nemcsak szabad nemzeti alkotmányos léteiéért, hanem 
■újólag őrt állani, újólag vérzeni Europa szabadságáért s a pol- 
gárísodás áldásaiért, és igy lehetlen, hogy közönyösökké válhat
nánk egy olly intézet iránt, melly a hadtudománynak köztünki 
terjesztésére van irányozva. Azonban azt is tartózkodás nél
kül megvalljuk, hogy magától ezen intézettül, ha mindjárt meg
nyittatnék is , sem a magyar nemesség harczias szellemének fel- 
ébresztését nem reméllenők, sem a veszély idejére valamelly csu
kás mentő szert benne nem látunk; hanem tekintjük azt annak, a 
mi, ludnillik, egyetlen szemnek, melly az ország védelmi-rendszer 
lánczának egyik izecskéjét képezheti; de melly magában mindig 
csak egy izecske még, erőtlen és tehetetlen, hacsak másoknak hozzá- 
illesztésével nem gyámoliltatik. —

Mellyek legyenek a magyar országvédelem nemzeti rendsze
xének lényeges alkatrészei, miket idő s körülmények sürgetőleg kö
vetelnek? s mellyek hazánk és alkotmányos királyi székünk jö
vendő biztosságát kezesithetik ? annak fejtegetése nem a jelen 
czikk czéljához tartozik; volt idő, midőn egy két eszmét tájékozásul 
erről is ejténk, s lapjaink 184. számának vezérczikkében két szót 
emliténk, melly örökké füleinkben cseng, valahányszor nemzetisé
günkre s nemzeti jövendőnkre gondolunk; s e két szó „Lustra és 
Exercituatio“ mikint törvény s országos választmányok nevezik; 
„Nemzeti őrsereg“ mint Győr megye körlevelében neveztetik; —  
azonban — mint mondók — ennek fejtegetése nem a jelen czikk 
körére való: de idevaló megemlíteni, hogy azon 200 növendék, 
kiket a Ludovicea intézet hatévenkint az ország védelmének aján
dékozhatna, hazánkat bizony veszély idején meg nem menthetné. 
— Nem kell alábecsülni, de túlbecsülni sem kell az illy intézeteket, 
mert igaz ugyan, hogy a hadverés, melly Eugen herczeg koráig úgy 
szólván kézművesség (Handwerk) alakját viselé, akkoron mester
séggé, majd ismét Napoleon óta tudománnyá fejlődött; de azt is 
tudjuk, hogy maga Napoleon bukása bizonyítja, mikint a népek lel
kesedése a harczmezőn hadtudományt pótolhat; de ez a lelkese
dés hiányát kipótolni soha sem képes. — Angolhonról sokat hallot
tunk, sokat olvasónk életünkben, de nem emlékezünk, hogy valaha 
hallottuk vagy olvastuk volna, hogy Angliának katonai nevelőinté
zete van, s mégis egy kezével Chinát, másikkal közép Indiát hódit— 
tóttá meg, sőt talán még tengerészeti iskolája sincs, de van ellenben 
kereskedelmi marinája, melly világot hóditó tengeri hadának gyakor
lati iskolául szolgál. — Napóleonnak hires maréchalljai is többnyire 
nem a katonai nevelőházakból kerültek; sőt jelenleg is, ámbár 
épen Francziaország az, mellynek katonai nevelőintézete legdicsőbb 
múlttal, legfényesb jelennel dicsekedhetik, mégis annyira nincs a 
franczia hadsereg tisztikarának fő ereje az intézeti növendékekbe 
helyezve, hogy például Lamy tábornok hiteles előadása szerint (Mo
niteur april. 5. 1853) az altisztek soraiból 3356 tisztet nyer a 
franczia hadsereg; mig a saint-cyri növendékekből csak 659et.

Ismételnünk kell, hogy mindezt távolról sem azért említjük, 
mintha a Ludovicea intézet becséből — ha már valósággal intézet 
Tolna — valamit levonni akarnánk; hanem csak azért említjük, 
miszerint ne látszassunk ok s alap nélkül szólani, midőn állítjuk: 
hogy ha valóban léteznék is ezen intézet — pedig nem létezik —  
az magában még csak igen gyönge izecskéje volna az országvédelmi 
rendszernek, s addig, mig ez talán országosan elrendeztetnék, a 
büszke falakat többnyire csak olly épület gyanánt mutathatnók a 
„nemzeti“ nagymüvek után nálunk szét hasztalan tekintgető idegen
nek, mellyben 200 protectionalis ifjú nyer nevelést.

Azonban ha léteznék, valósággal léteznék ez intézet, mindezen

észrevételeket nem tennok, sőt szivünkből örvendenénk, hogy a köz
nevelés ügye egy hatalmas, egy dicső műhellyel megszaporodott; 
de az intézet nem létezik; s ha 35 éves vajúdását eszünkbe vesz- 
szük , ha figyelmezünk, minő áraz, mellyet a fejlemények phásisi 
létesítése béréül szabtak; olly ár, minél fogva már két országgyű
lés kimondó, hogy inkább ne legyen, mint illyen áron lépjen életbe; 
ha meggondoljuk, hogy a fejünkre nőtt szükségek halmaza a nem
zet áldozatkészségét e pillanatban olly téren igényli, melly köz el
szegényedésünk riasztó érzetében, századunk iránya szerint is sok
kal több rokonszenvet képes költeni, és annál fogva nem igen re
mélhető, hogy az országgyűlés most ép ezen intézetre, mellyet hosz- 
szas vajúdása s létesülhetésének utóbbi akadályai elnépszeriilleni- 
tettek, hajlandó legyen megtenni a még szükséges áldozatokat; ha 
figyelembe vesszük, hogy ember természetében fekszik idönkint 
ép azon szükségeken segíteni, mellyeket a körülmények legközelebb 
hoznak érzékeinkhez: minél fogva valamint i808-ban a kor vi
szonyai épen katonai intézet alapítására irányzók a honszeretők je
les buzgalmát, úgy most hasonlókép a viszonyok hatalma azt al
kalmasint az ipar mezejére irányozandja; ha — mondám — mind 
ezt figyelembe vesszük, lehellen kebelünk azon sejtelmét eltagadnunk, 
hogy a Ludovicea még nem csak nincs, hanem valószinüleg mind
addig nem is lesz, mig vagy az országvédelmi rendszer tüzetes 
pertractatiója ezen izecskének is a lánczba foglalását nem eszköz- 
lendi, vagy pedig a körülmények viszontagságai a katonai intéze
tek eszméjét ismét olly erővel homloktérbe nem lökendik, mint 
1808. táján lökék. És — szóljunk őszintén — eljövend, kétség
telenül eljövend az illy intézetek ideje is; de azt, hogy katonai 
academiánk még most nincs, s a legközelebbi jövendőben való
szinüleg nem is lesz, azt, minden körülményeket, az itt részletesen 
nem fejtegethetőket is, megfontolva —  valamelly igen nagy nemzeti 
szerencsétlenségnek épen nem tartjuk.

Csak az a kérdés tehát, valljon addig, mig majd ideje annak is 
eljő, üresen vesztegeljen-e az épület? úgy álljon—e amott a város 
szélén, mint egy feladott tábor-szem, mellyet az angolok „vesz
tett remény,,-nek (forlorn Hope) szoktak nevezni? ezernyi apré 
cseppekbe eldarabolva vesszenek-e el az alapítványok gyümölcsei, 
mellyek öszpontositva nagy nemzeti szükséget fedezhetnének? —
------- Mi nem hihetjük, hogy az alapítók ezt akarhatnák, vagy
kik már meghallak, akarhatták.

Íme uraim! előttünk hever a nemzeti műipar mezeje parlagon 
és ápolatlanul. E mező a nemzeti jólét, sőt — többet mondunk —  
e mező a nemzeti önállás s erkölcsi függetlenség hatalmas ténye
zője ; annak mivelése nélkül örökös, sőt progressiv szegénységben 
sorvadozandunk, és sorvadoz:-nd még földmivelésünk is, mert hi- 
ányzani fog az élénk forgalom, mellyről az ország rendei válaszfel
iratukban immár megirák, „hogy azt csak az akadéktalan műipar 
s virágzó földmivelés kölcsön hatása teremtheti.“ — És mi e me
zőt mind e mai napig elhanyagolok, országilag semmit nem te
vénk, miszerint a tudomány éltető napsugara kézműves polgártár
saink szerény műhelyét felelevenílné, e helyett inkább karjaiba 
vetők magunkat a külföldi divat-kórságnak, mig honunk hasonlóvá 
lenne a hordóhoz, mellyet a szorgalmas szomszéd kénye kedve 
szerint csapra ütött.

Ennek nem kell, ennek nem lehet tovább ekkint maradni. Az 
idő szükségei fejünkre nőttek; oda jutánk immár nemzeti gazda- 
daságunkkal, hogy 28 esztendei béke után, mellyet „Európa legtöbb 
nemzetei szellemi és anyagi jólétök eredménydús kifejlesztésére 
fordítónak;“ a magyar nemzet országosan egybegyült karai és ren
dei, legelső szózatukban, mellyet az i 843-ki országgyűlésről a ki
rályi székhez intéztek, diplomatice kimondanák, hogy „aggasztó 
mértékben sodortatik nemzetünk a köz elszegényedés örvénye fölé 1 
Ez, uraim! irtózatos képe a szomorú valóságnak; s ha van, a mi 
vigasztalást képes nyújtani, azt épen csak a szomorú valóság felis
merésében találhatjuk; mert lehellen, hogy miután az önmystifica- 
tio fátyola szétszakadott; miután bajainkat tudjuk, ismerjük, sőt 
be is valljuk, lehetetlen, hogy látva az örvényt lábaink előtt, ma
gunkat vak fatalismussal hagyjuk temető fenekére sodorni. —

(Vége következik.)

P o zso n y b an .
Alapit* és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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6 5 .  s z á m .  Ha tod ik  esz tendei  folyamat  1843. A u g u s t u s  t y .

I  se e n e  t  e
a KK. és RR. a mlgos FÖ-Rendekhez a vallásbeli sulyoknak 

és nehézségeknek a múlt országgyűlésen fentartott pontjai 
tárgyában.

Az ország különböző vallásbeli felekezetű lakosainak a bécsi 
és linczi békekötések alapján alkotott 1790/1: 26. tcz. meg nem 
tartásából eredő sérelmei közül azok, mellyekre nézve a közmege
gyezés eléretett, az 1840. évi máj. 7ik napján 0 Felségének felter
jesztetvén, a KK. és RR. e sérelmek fentartott még hátralevő pont
jai fölött a tanácskozás fonalát ott felfogni, hol a múlt országgyűlé
sén megszakadt, szükségesnek tartják; mert meg vannak győződ
ve, hogy azon ingerültség és visszavonás, melly az említett tör
vény meg nem tartásából támadott , és az időközben történtek által 
mindinkább öregbedett, megszűnni nem fog, mig különböző feleke- 
zetüek jogviszonyai a lelkiismeret teljes és tökéletes szabadságá
nak , a törvényelőtti egyenlőségnek és minden tekintetbeli kölcsö
nösségnek megsértett alapján végkép elintézve nem lesznek;— pe
dig mindenekfölött törvényhozói szent kötelességnek tartják elfőj— 
tani örök időkre a viszálkodás magvait, lecsilapitani az ingerült 
kedélyeket és megszüntetni azon visszavonást, melly a közhazának 
egyenlően hű polgárait s érdekeit olly érzékeny részében hajdan olly 
ellenséges pártokra szaggatá és mellyek rezgései, noha azon kor
szakát, mellyben a vakbuzgóság tűzzel és fegyverrel üldözött, az 
emberi nemzet túlélte már, nem csekély élénkséggel a jelen idők
re is általhatottak.

És azért összehasonlítván azokat, mik a két tábla között a 
függőben levő kérdésekre nézve az előbbi országgyűlések alatt 
kölcsönösen váltott izenetekben előadattak, újabb észrevételeiket a 
KK. és RR. a mlgos Fő-RRkel következendőkben közük.

Iör. A reversalisokra nézve. A mlgos Fő-Rendek a reversa- 
lisok, vagyis vegyes házasságokból születendő gyermekek vallá
sos nevelésekről szóló kötelezések eltörlésében, a jövendőre nézve 
megegyeztek; ugyszinte abban is, hogy hasonló kötelezések tekinte
téből a férfiakra nézve 18 éves koron túl, nőszemélyekre nézve e 
kor elérése előtt is, férhezmenetelök után többé követelést támasz
tani ne lehessen, és illy értelemben a törvényjavaslat ő Felségének 
föl is terjesztetett; ellenben az eddig kiadott reversalisokat, ha csa
lárdság v. eroszakolás nélkül keletkeztek, épségben tartani kíván
ták, mivel ha felbontatnának, részint az egyes polgárok szerződési 
magánjogait sértve, részint számos családok nyugalmát koczkáz- 
tatva, részint azon biztosítást veszélyezve lenni látták , melly alatt 
a cath. fél vegyes házasságra lépett, a mellett, hogy olly szerződé
seket, mellyek sem 1791 : 26. sem egyéb törvénybe állítólag nem 
ütköznek, visszahatólag megszüntethetni nem vélték.

Hogy a reversalisok nem tisztán magánszerződések, a KK. és 
RRek úgy vélik, ez az eddig előadattak által annyira világos, hogy 
további fejtegetést nem kíván; mert magánkötések valamint kizá
rólag az illető felek között létesülnek, úgy magok a szerződő felek 
kölcsönös megegyezése által fel is bontalhalnak; ellenben a rever- 
salisoknak valamint kötésébe idegen, a házasságra lépő felektől 
teljesen külön érdekű hatalom foly b e , úgy azoknál fogva követe
lést is ezen idegen hatalom, az egyház, támaszt. Nem magánkö
tések tehát a reversalisok, hanem lekötelezése a protestáns apának

egy a házasságon kívüli,reá nézve idegen hatalom részére, olly val
lásban nevelni gyermekét, mellyet maga nem követvén, helyesnek 
nem tarthat; és erőszakolása a lélekismerelnek, melly az indulat 
vagy melléknézetek ingerei miatt rövid időre mámorba merülhet 
ugyan, de a komolyabb és higgadt megfontolás osakhamar bekövet
kezvén , ismét minden rettegéseivel felébred , és megfosztja a házas 
életet azon boldogságtól, melly e kötésnek egyetlen áldása e földön.

A nyilvános erőszakon és csalárdságon kívül ki tudná napvi
lágra hozni mindazon finom szálakat, mellyekből a reversalis hálója 
készült; ki tudná előszámlálni és törvényes kellékek szerint bebi
zonyítani mindazon titkosan működő lényerőket, mellyeket a pro- 
selitismus soha nem fáradó kiszámítása mozgásba tesz; pedig ezek 
nem kevésbé csalárd és erőszakoló módok, m inta világos kény
szerítés. A KK. és RR.el merik mondani, hogy a reversalis vala
mint nem magánszerződés, úgy olly reversalis teljesen szabad aka
rattal nem készült soha, mellynek megszegése miatt az egyház kö
vetelést támasztani kénytelen.

A mi a családok nyugalmát illeti, melly a méltóságos Fő- 
Rendek véleménye szerint felzavartatnék, ha a reversalisok ereje 
a múltra is meg lenne szüntetve, e részben a Karok és Rendek 
úgy vélik, bízni kell a házastársaknak egymás iránti hajlandósá
gában is, bízni, hogy a házasélet gyönyöreinek háborítatlan él
vezete a házastársakat leginkább érdekelvén, a kölcsönös egye
tértést egykönnyen nem háborítják fel; sőt elháritni igyeke- 
zendenek mindent, mi közöttük a jó érzemények boldogságát fel
zavarhatná. Ez azon tényező, melly a reversalisokat is, mely- 
lyek jó lélekkel és teljesen szabad akarattal adattak k i, ha meg
tartásuk a házastórsaknak akár érdekében áll, akár egyiknek kö
zülök valódi megnyugtatására szolgál, minden külső kényszerítés 
nélkül épségben fogja tartani; és ezen szabadságban a kiadott re
versalisokra nézve a szüléket a Karok és Rendek korlátolni nem is 
akarják; ellenben ha a szülék reversalisok körül egymással meg
egyezni nem tudnának, s e végett a kölcsönös egyetértés közöttük 
csakugyan megzavartatnék: a reversalisok teljesítésének az egyház 
általi szigorú követelése azt helyre nem állítja soha. Egyébiránt ha 
csak egy futó pillanatot vetnek azon számtalan boldog egyetértés
ben élő családokra, kivált a kevésbé felvilágosodott néposztály között, 
mellyeknek csendes megelégedése az egyház által támasztott köve
telések miatt megzavartatott: a mlgos Fő-RR. magok sem fogják 
tagadni, hogy hasonüthatlanul több azon elégedetlenség, és szen
vedés tömege, melly a családokra az egyháznak olly kínos kény
szerítéssel járó követeléseiből ered, mint az, melly a reversalisok 
megszüntetése után azoknak meg nem tartásából fog származni. 
Ezeknél fogva tehát a KK. és RR. nem látják elfogadhatónak a m. 
Fő-RR. által ezen okfőből merített erősségeket sem, sőt a dolgok 
helyzetét figyelemmel vizsgálván, az itt előadottakból még erőseb
ben meggyőződnek, hogy a reversalisok kérdése alatt bármi szín
ben nem magánszerződések, nem a családi nyugalom, hanem egye
nesen és csupán az egyházi hatalom követelései rejteznek.

A mi végre a reversáüsok törvényességét illeti, a mlgos Fő- 
RR. mindazon intézvényeket, mellyeknél fogva a reversalisok 
használata életbe lépett és életben tartatott, az 1792ik évi Sep
tember 25én , 21,098. szám alattkölt körlevélig elősorolták ugyan,
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és azt adták hozzá, hogy ezen rendelelek a folytonos gyakorlat ál
tal is szentesitlettek, és hogy az 1790: 26. törv. azon szavai ál
tal „Religionera patris sequi possint“ — a reversálisok használatát 
nem csak nem tiltotta, sót szinte megengedte. —  Elfelejtették mind
azonáltal a mlgos Fó'-RRdek az intéztézvények során megemlilni 
azon körlevelet, melly a fenebb idézett u. m. az 1792 évi Septem
ber 25-kén a 21,098. szám alatt kibocsátott körlevélre Gümör 
ygye által tett felírás következtében az ország minden törvényható
ságaihoz, az ugyanazon évi december 2 lén 28,600 sz. a. ő Felsége 
egyenes parancsolatjából az előbbinek magyarázata végett bocsáta- 
tott és mellynek szavai következők „Per dictos Circulares reversa- 
lium revectionem non intendi, séd tantum reversales ante 1-am 
octobris anni 1781 emanatas, quae velut per bemgnam Resolutio
nen! anni 1782 in suo vigore relictae sunt, ila nec per articulum 
1791 : 26.sublatae habentur, inlelligi; cum caeleroquiu a tempore 
Decreti Tolerantialis, seu inde ab anno 1781 usus reversalium in 
contrahendis mixlis matrimoniis cessaverit, imo per normalem Re
solutionen! anno 1786 publicatam, de eo quoque jam provisum 
sit, ut ex reversalibus etiam illis , quae ante lam octobris 1781 
emanaverant, eae solum pro vigorosis reputentur, quae absque coa- 
ctione datae et absque subsequa reclamatione usuroboratae sunt.

A mlgos Fő-RR. által előadott történetírás tehát inkább a KK. 
és RR., mint Fő-RRdek kivánata mellett szó l; mert összehason- 
littatván az 1769, 1782 , 1786, 1790 és most kiirt 1792 éviin- 
tézvények, világos: hogy mindezekben csupán olly reversálisok- 
ról volt szó, mellyek az 1781 évi October 1-ső napját megelőz
ték , és mellyek ellen a kiadók maguk kifogást nem tettek ; továbbá, 
hogy az 1790 évben a reversálisok használatban már nem lévén, 
azokról nevezet szerint a 26. törv. czben említést tenni szükséges 
nem volt; végre hogy azon reversálisok eltörlését, mellyek az 1781 
év October lő  napja után kőitek, az 1790: 26. törvény általános 
rendeletében maga ő Felsége is belé értette; és igy mindazon ren
deletek, mellyek által később reversálisok ismét érvényességgel 
ruházlattak föl, az 1790: 26. tcz. 12ik §-ba ütköznek, a gyakor
lat pedig törvényes szokásnak nem , hanem egyenesen törvényel
leni visszaélésnek tartathatik.

Midőn tehát a KK. és RR. a reversálisokat a múltra nézve is 
eltörültetni kívánják, a törvénynek visszaható erőt tulajdonítani 
épen nem czéloznak, hanem csak kimondják azon intézkedéseknek 
érvénytelen voltát, mellyek a törvények világos rendelete ellenében 
a lelkiismeret szabadságának nyilvános megszorításával jöttek lét
re. Ha ez meg nem történik, és pedig azon oknál fogva, mivel az 
alkotandó törvénynek visszaható erőt tulajdonítani nem lehet, a 
KK. és RR. nem látják módját, mikép lehessen a jövendőt biztosí
tani; mert ha valamelly törvényelleni tényből csak azért, mert tör
tént, törvényes erejű következményeket lehet huzni: ki áll értejét, 
hogy reversálisok ismét használtatni nem fognak, és a jövő törvény- 
hozás, ugyanazon oknál fogva, melly a mlgos Fő-RRdek által fel- 
hozatik, ismét azon kénytelenségben nem lesz, azokat, szinte úgy 
mint most a mlgos Fő-RRdek czélozzák, a múltra nézve megtartani.

A KK. és RRdek mindezeknél fogva úgy vélik, hogy a rever
sálisok soha törvényes erővel nem bírtak, — s azért azoknak ér
vénytelenségét kimondani lehet a múltra nézve is, a nélkül hogy a 
törvénynek visszaható erőt tulajdonithatni.

Il-or. Az általmenetre nézve mlgos Fő-RRdek megegyezvén, 
hogy az eddig gyakorlatban lévő hatheti oktatás, ha az 1790: 26. 
1 .13. szak. azon rendeletének „ne transitus temere hant'- megfelelő 
más alkalmas mód találtatnék, megszüntessék : a KK. és RR. nem 
ellenzették, hogy az állalmenet bizonyos ünnepélyes formaságokkal 
történjék, — és e tekintetből azt tették indítványba, hogy az által-

menni kívánó szándékát az illető törvényhatóság előtt bejelentvén, 
világi tagokból vegyes választmány küldessék ki, melly kiküldetése 
után i5  nap alatt a folyamodót meghallgatni, és ha az kijelentett 
szándéka mellett megmaradt, egy a szabad átmenetről szóló bi
zonyságlevelet részére azonnal kiadni, a végzettekről pedig a ki
küldő törvényhatóságnak tudósítást tenni köteles leend; ezen tu
dósítás az 1790: 26. törv. ez. 13. szakaszának rendeletéhez képest 
szükséges tudomás végett ő Felségének felküldendő lévén. A mlgos 
Fő-RR ezt elegendőnek nem találták, hanem részükről azon módo
sítást javaslották , hogy a választmány, kiküldetése után 15 nap 
alatt a folyamodót kihallgatván, rendeljen négy hetet, melly alatt 
szándékát komolyan megfontolhassa, ezen idő eltölte után pedig 
őtet újólag kihallgatván, tegyen minden esetre tudósítást, és ez ha az 
általmenni kívánó szándékában akkor is állhatatosan megmarad, még 
az állalmenet előtt ő Felségéhez az engedelemnyerés végett felter
jesztessék ; hogy pedig hasonló esetekben a legfensőbb határozás 
hosszabb időre ne maradjon , megnyugodtak abban is, hogy 6 Fel
sége kéressék olly rendeléseket tenni, miszerint hasonló esetben 
a válasz 3 hónap alatt mindenkor kiadassák. —

E két javaslatnak összehasonlításából első tekintettel látni le
het azon különbséget, mellyben a mlgos Fő-RR véleménye a KK 
és RR. véleményétől lényegesen eltér; ez pedig abban á ll, hogy 
a mlgos Fő-RR az általmenetre legfelsőbb engedelmet kívánnak, a 
KK és RR. ellenben az általmenetelt felsőbb bármelly engedelemtől 
felfüggeszteni nem akarják. —

Véleményük támogatására a mlgos Fő-RR felhozták az 1790: 
26. t. ez. 13. sz. és azt adták elő: hogy bármi foglaltassák is a bé
csi és linczi békekötésekben, az 1790 : 26., mint későbbi törvényt 
tartván szabályosnak, miután ebben az átmenet a cath. vallás el
veivel ellenkezőnek mondatik, s azért, nehogy az általmenet vak
merőén történjék, az rendeltetik: hogy hasonló esetek ő Felségé
nek bejelentessenek, — a korlátlan általmenet megengedve nincs; 
az eddig gyakorlott hatheti oktatást sem látják tehát a törvénybe 
ütközőnek ; de ha ez megszüntetik, az átmenet esetében a legfelsőb 
engedelem tartalékát annál inkább szükségesnek vélik.

A KK és RR. mindezen okokra megfeleltek; nevezetesen meg
mondották azt, hogy ha az átmenet a cath. hit elveivel ellenkezik, 
ő Felsége az engedelmet vagy soha sem adja meg, vagy ha igen, azt 
kell állítani, hogy a cath. hit elveitől tetszése szerint felmenthet; 
ezen okfőből merített okoskodás tehát kelleténél tovább terjed; meg
mondották azt,hogy 1790 : 26. tcz. 13. sz.ban egy szóval sincs se
hol említve a legfelsőbb engedelem szüksége, mivel pedig az 1790: 
26. törv. a bécsi és linczi békekötés alapján alkottatott, ha azon 
szavai „ne transitus temere hant“ magyarázatot kívánnának, ezen 
magyarázatot nem kir. rendeletekből, hanem ugyanazon kútfőkből 
kell meríteni, mellyekből az 1790 : 26. t. merítve van; és igy a 
bécsi és linczi békekötésekben, 1608 : 1. 1647: 5. tör. ez. az ál
talmenet korlátlanul szabad lévén, az 1791: 26. 13. szak. azon 
szavai által „ne transitus temere hant, casus ad suam Mtatem refe- 
rendi venient“ sem lehettek azok felsőbb engedelemtől felfüggeszt
ve , annyival kevésbé, mivel maga azon törvényezikkely is a 
békekötéseknek nem módosítására vagy megszüntetésére hanem 
megerősítésére s az időközben történt visszaélések eltörlésére 
alkottatott. És mind ezekre a mlsgos Fő-RRek válaszaikban a KK. 
és RR. ellen okokat nem találnak.

Egyébiránt a KK. és RR. a mlgos Fő-RR által erősségül fel
hozott 1791: 26 tör. 13. szakaszát, és annak olly sokszor idézett 
szavait egészen más értelemben veszik, és épen azon szavakban, 
mellyek a mlgos Fő-RRdek által ellenök fordiltattak, magok mel
lett erősséget látnak; mert a midőn a törvényhozás mint cath. dog-
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mát kifejezi, hogy az általmenet a cath. vallás elveivel ellenkezik, 
és azt mégis megengedte, ez állal azon elvet állapítja meg, hogy 
az emberek egyéni vallásos meggyőződésének korlátozásába nem 
avatkozik; felállítja azon elvet, hogy a különböző vallások tanitásait 
egyedül polgári, közállományi és korántsem dogmaticus szempontból j 
veszi tekintelbe. Úgy vélik tehát a KK. és RR. hogy a mlgos Fő- 
RR. által kívánt legfelsőbb engedelmet is azon szempontból venni 
vagy azon körülménytől felfüggeszteni, hogy az egyén érett meg
fontolása mint tény bebizonyítva legyen, nem lehet, hanem leg-  ̂
feljebb formák szabathatnak, mellyeket az általmenni kívánó telje
síteni köteles; és itt emlékeztetik a KK. és RR. a mlgos Fő-RRket( 
azon szomorú példákra, mellyek a hatheti oktatásból következtek,1 
S kérik, vegyék figyelembe, hogy jöhetnek idők, mellyekben a leg
felsőbb engedelemnek megtagadásából hasonló fájdalmas kénysze
rítések származhatnak. —-

A KK. és RR. nyíltan megvallják, hogy az általmenet sza
badságát tartják azon pontnak, mellyen a vallásos felekezetek jo- 
gainak egyenlősége és kölcsönössége megfordul, és hogy e kérdést 
minden egyéb kérdések fölött fontosnak tartják; mert ámbár súlyos 
sérelmek a többi pontok alattiak i s , mégis csak egyes visszaélése
ket foglalnak magokban; ellenben az átmenet korlálolása magát a 
vallást és lélekisméret szabadságát egész lényegében támadja meg, 
annak tökéletes felszabadítása pedig az előbbi pontokban foglalt 
sérelmeket is a jövőre nézve nagy részben elenyészteti. —

Emlékeztetik a KK. ésRR. a mlgos FőRRket arra, hogy a bé
csi és linczi békekötések, mint közszerződések, a közerkölcsiség 
véd-pajzsa alatt állanak, és e részben figyelembe vétetni kérik, hogy 
midőn két független nemzet a kötött frigy feltételeinek épségben 
tartására nyitva látja a szövetkezés útját, más nemzetekkel erőt és 
módot talál önállásában őrködni a kikötött feltételek fölött: azon | 
az üldözések és vakbuzgóság által felbőszített párt, melly a bécsi 
és linczi békekötések után a fegyvert letette, a nemzet testbe belé 
olvadván önállólag nem létez többé; hogy tehát a köz állomány, 
mellynek a kérdéses békekötések akkor léteiét mentették meg, e 
békekötések épségben tartására, vagy ha az 1791: 26. törv. által 
egyoldalulag módositatott volna, isméti helyreállítására tulajdon, 
erkölcsisége iránti tekinteténél fogva köteles. —

iMiután tehát az általmenetelek legfelsőbb engedelemtől sem a 
bécsi, sem a linczi békekötésben fel nem függesztetnek, de az i 790: 
26. törv. 13. szakaszában is a felső engedelem nem eralitettik, a 
KK. és RR. pedig ámbár az általmenet korlátlan szabadságát most' 
is a legkiterjedtebb alakban törvényesnek hiszik, mégis a köze
ledés tekintetéből megnyugodtak, hogy bizonyos külső formaságok
hoz köttessék: reményük, hogy az eddig és jelenleg előadott okok
nál fogva a mlgos FőRRek a KK. és RR. javaslatát annyival inkább ; 
el fogják fogadni, mivel a közeledés és kibékités szempontjából 
indulván ki, a vallásos sérelmeknek csak nem minden pontjaira 
nézve e nézetet követték is, és addig, mig a dolog lényegét ille
tőleg különbözés létez, közelítés nem történhetik. —

IX. A vegyes házasságokból eredő válóperekre nézve a KK. 
és RR. ámbár természetesbnek látták azon elvet: hogy a panaszos a 
panaszlotl bírája elébe járuljon, az 1790/1 : 26. t. ez. 16. szakaszá
ban rendelt bíróság további megtartását nem ellenzették , a mlgos 
FőRR. ellenben megegyeztek, hogy e bíróság eleibe olly esetek, mi
dőn az eredetileg tiszta protestáns házasságra lépett felek közűi az 
egyik fél a már lefolyó válópör alatt, vagy az Ítélet meghozása után 
a katb. vallásra megy által, ne vonathassanak, és a felterjesztett törv. 
czikkely egyik szakasza illy értelemben is Yan szerkesztve; mind 
azonáltal a KK. és RR. kívánatét, hogy olly esetekben, midőn a 
vegyes házasságokban élő felek az ágytól és asztaltól örökre elvá

lasztatnak, a protestáns félnek uj házasságra léphetés szabadságában 
álljon, folyvást ellenezték, mivel állítólag ezáltal a vegyes házasság 
mind a két félre nézve egyenlő kötés lenni megszűnnék, és maguk
nak a vegyes házasságoknak akadály tétetnék ; mivel sem az illy ese
tekben eljáró szentszéki bíróságot önnön elvei ellen itélethozásra 
kényszeríteni, sem pedig a {meghozott Ítélet végrehajtását annak 
tartalmán túl terjeszteni nem lehet. —

Ezen ellenokokra a KK. és RR. részint az eddig előadottakat 
rövideden egybefoglalva, részint némellyekben bővítve, követke
zőket terjesztenek ő cs. kir. Főherczegsége és a mlgos FőRR. meg
fontolása alá. —

Addig, mig a házastársak egymással jó egyetértésben és a há
zasság czéljainak megfelelőleg élnek, a házastársak egymás iránti kö
telességeik akár tiszta protestáns, akár tiszta katholicus, akár vegyes 
legyen a házasság, mindenkor egyformák és egyenlők is; ha pedig 
a jó egyetértés közöttük annyira megzavarlatott, hogy az «ígytúl és 
asztaltól örökre elválasztattak, az egymás iránti kötelességek úgy is 
megszűnvén, a kötést egyenetlenné épen az teszi, ha a házastársak 
egyike ön törvényén túl köteleztetik , mert azon viszony, mellynél 
fogva egymás iránt bizonyos kötelességek teljesítésével tartoznak, 
az elválasztás által biróilag örökre felbontatván, egyéb hátra nem 
marad, mint azon viszony, raellyben a házasság által akár a polgári, 
akár az egyházi törvények iránt állanak, és ezen viszony a kath. 
s protestáns egyénre nézve különböző.

Egyébiránt, ha akadálynak tartathatik a kath. félre nézve, hogy 
protestáns házastársa elválás esetében ismét uj házasságra léphet: 
nem kevésbé akadálynak kell a protestáns félre nézve tekinteni az 
ellenkezőt; és ha felbontja a házassági csendet a protestáns fél ré
széről azon tekintet, hogy elválás esetében lekötelezve többé nem 
lesz: viszont annak tudomása, hogy a protestáns fél kénytelen a 
kötést elválás után is megtartani, a kath. felet kíméletlenségre in
gerelheti ; —  hogy tehát ezen okfők egyik állapotra úgy mint a 
másikra egyiránt kiterjedvén, magukban elenyésznek. —

Nem kevésbé alaptalan a mlgos FőRR. által a bíráskodás el
veiből és az Ítéletek végrehajtásából merített okoskodás is ; és itt 
a KK. és RR. azon szempontot látják tévesztve, mellyből a polgári 
törvényhozásnak indulni egyedül lehet; mert a midőn a mlgos Fő- 
Rendek azt állítják, hogy a szent székek elveik elleni itélethozásra 
nem kényszerittethetnek, a dogmaticus tekintetnek alája rende- 
ük azon tekintetet, melly minden bíráskodásoknál egyedül elfo
gadható, t. i. hogy a biró a fenálló törvények szerint és nem azok 
felett tartozik ítéletet hozni; már pedig a fenálló törvények a két 
félre nézve különbözők, tehát ha csak a szent székek dogmaticus 
meggyőződése ezen törvények felibe nem emeltetik: a két félre 
nézve különböző ítéletet is tartoznak hozni. Xem is azt kívánják 
a KK. és RR., hogy a szent szék Ítéletei a végrehajtáskor tartalmu
kon túl terjesztessenek, azaz, hogy azon Ítéletek, mellyeknél fogva 
a kötés a protestáns félre nézve fel nem oldozlatik, a végrehajtás
kor feloldozlassanak, hanem azt: hogy maga az Ítélet a fenálló tör
vény szerint legyen hozva, és maga az ítélet állal oldoztassák fel 
azon kötés, melly a protestáns félre nézve az örök elválasztás által 
lenni már megszűnt.

Végre egyáltalában nem tartanak a KK. és RR. attól, hogy az. 
általuk előterjesztett javaslatból a házassági viszonyokra legkisebb 
kár is következnék; mert olly házasságok, mellyek annyira meg
romlottak , hogy csak azon tekinteteknél fogva állanak még, mivel a 
kötéstől egyik fél sem szabadulhat, ön magokban mind a két házas
társra nézve sokkal több szenvedést foglalnak, mint azon állapot 
lenne, ha felbontatván, egyik fél uj házasságra léphetne; azonban ha 
tekintetbe vételnek az akadályok és nehézségek, mellvekkel a váló-
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por lefolyta já r, ettől sem lehet egy könnyen tartani; azon vegyes 
házasságok, mellyek jövőben köttetni fognak, előre tudva levő tör
vényes feltétel alatt köttetvén, mindenik félnek alkalmilag előtte a 
házasság kötésekor már tudva volt törvények szerint történik.

Ezekhez járul, hogy az 1790/1 : 26. törv. 16. szakasza csak 
a bíróságot rendeli meg, azon törvényekről pedig, mellyek szerint 
a bíróságnak ítélni kell, semmit nem szólván, a protestáns fél idegen 
törvénvek szerint ezen szakasz valódi serelme nélkül nem is ítél
tethetik. .Mindezeknél fogva tehát a KK. és RR. előbbi nézeteiknél 
megmaradnak, s kérik a mlgos FőRendeket, hogy ezen a vallásbeli 
egyenlőség tiszta elveit magában foglaló javaslatot elfogadni mél- 
tóztassanak.

Van még ezeken kívül a KK. és RRnek két kivánata; egyik 
az 1790/1: 26. törv. 14. szakaszának eltörlését és a protestáns 
vallásnak Horvátországban is szabad gyakorlását; másik egy ál
talános olly rendelést tárgyazó, melly emberileg kiszámítva a jövő 
lehetőségeit, a vallásbeli kérdéseknek elintézését örök időkre ma
gában foglalja.

A mi Horvátországot illeti, elmondották a KK. és RR. mind 
azt, mit a józan politica, a méltányosság és fel világosodott századunk 
kivánata egyiránt igényelnek, és ezen okoknak súlyát a mlgos Fő- 
jRR. sem tagadván, most mind azokat ismételni a KK. és RR. szük
ségesnek nem tartják, egyedül azt jegyzik meg: hogy ha e tekin
tetek egész általánosságban is olly győzők, miszerint azoknak elle
nében felhozni semmit nem lehet, a legújabb időkben parancsoló 
köz nemzeti szükség alakját öltötték fel.

Mert a nemzet kereskedési viszonyainak kifejlésében a ten- 
gerreli közlekedés nélkülözhetetlen feltétel lévén, ha más pénzgaz
dag nemzetbeliek letelepítése vallás tekintetéből továbbá is gátol— 
tátik, a KK. és RR. attól tartanak, hogy a nemzeti közipar jövendője 
nagy részben veszélyezve lesz, a mellett, hogy Horvát-és Dal- 
mátországnak szélesen kiterjedt vidékei nagy részben a szükséges 
mivelő kezektől megfosztva maradnak.

A mlgos Fő-RR. azonban a horvátországi municipális tör
vényekre hivatkozva, az említett szakaszt maguknak a horválok- 
nak megegyezése nélkül eltörűlhetőnek nem vélték , és biztos re
ményt táplálnak, hogy ezen kétséget nem szenvedő igazságos kí
vánat ők maguk által fog teljesítetni.

Azonban tizenhárom éve m ár, mióta e tárgy felett a vitatko
zás illy reményekkel foly, és biztató hírek hordattak, hogy a hor- 
vátok hajlandók maguk is eltörleni ama gyűlöletes megkülön
böztetést, melly nekik káros, a többi magyar polgárokra nézve 
lealacsonyító és a 19. század felvilágosodásában valóságos folt; hogy 
készek polgárosítani a protestánsokat azon hazában, mellyben helyt 
adtak a zsidóknak is, — és e remények nem csak nem valósultak, 
hanem úgy látszik, ellenséges befolyások ölelkeznek egymással, 
hogy azt végképen elenyésztessék. — A KK. és RR. tehát a re
ménytől többé nemcsak nem várnak semmit, de a parancsoló szük
ség sürgetéseit tekintve , attól rendelkezéseiket felfüggeszteni ta
nácsosnak sem tartják, sőt figyelmezve Horvátország körülményei
re, azon ellenséges befolyásokat nem a horvát nemzet többségének, 
hanem inkább két ellenkező czélzatu de ez egy pontban egyesült 
töredék törekvéseinek tulajdonítván, meg vannak győződve, hogy 
az 1790/1 : 26. törvény 14. szakaszának eltörlése magában Hor
vátországban is örvendetes viszhangra találand.

A mi a mlgos Fő-RR. aggodalmát illeti: a horvátországi muni- 
cipalis jogokra nézve ezt a KK. és RR. alaposnak lenni nem vélik;

mert valamint már a múlt országgyűlésen váltott 2-dik üzenetjök- 
ben megjegyezték, az 1604-ki békekötés a horvátok befolyásával 
létesülvén, a municipális törvények és az ezeken alapuló 1790/1: 
26. törv. 14. szakasza ellen nem csak meg nem állhat, sőt épen az 
1604.évi békekötésnél fogva ellürlendő. —  Egyébiránt valamint 
egyrészrőlfjHorvátország méltán követeli, hogy municipális jógái 
sértetlenül tartassanak föl, úgy visszont az egyesülés után elfogad
ni tartozik mindazon köztörvényeket, mellyek az ő követei be
folyásával hozatnak; ellenkezőleg a kevesebb rész meg nem egye
zése a legüdvösebb törvényeket is gátolhatná.

Végre határozottan kijelentik a KK. és RR. azt, mit Pozsega, 
Verőcze és Szerém megyékre nézve a múlt országgyűlésen a 3dik. 
izenetben kijelentettek, hogy ezen megyéket, mellyek 1751: 23. 
törvény rendelete szerint magyar országgyűlésre különösen meghi- 
valvák, Magyarország kiegészítő részének tekintik, és valamint az 
ország minden törvényeit, azok között pedig a vallásos törvénye
ket is, rcájok minden különös rendelkezés nélkül kiterjedve lenni 
értik , úgy hazafiui kötelességüktől éz buzgóságuklól is elvárják, 
hogy bár melly ellenséges befolyásnak helyt adni nem fognak, ha
nem netalán kebelükben telepedni kívánó protestánsokat a tör
vénynek oltalmában korlátlanul részesítendik.

A másik kívánat, mellyet a KK. és RR. feljebb megemlítettek,, 
ebből á ll: alkottassék törvény, hogy mindazon esetekben, menyek
ről az eddigi törvények különösen nem rendelkeznek, a különböző 
felekezeten levők és egyházak viszonyaira nézve a teljes egyenlő
ség és tökéletes viszonosság szolgál zsinórmértékül: úgy vélik a 
KK. és RR., hogy illy szakasz ellen, miután ezen elv egész általá
nosságban a bécsi és linczi békekötés, úgy az i 790/1 : 26. tör
vénynek is alapja, a mlgos Fő-Rendeknek nem lesz észrevételük; 
ellenben a KK. és RR. egy illy törvénynek alkotását szükségesnek 
tartják, ha fontolóra veszik azon sokféle csak eddig tapasztalt visz- 
szaéléseket i s , mellyek miatt a békekötések helyreállítására rész
letes rendelkezés kivántatott. — A kath. papság, melly az 1790/1: 
26. törv. ellen protestált, és a múlt országgyűlésen is kijelentette 
ellenmondását, méltó aggodalmat gerjesztett, hogy nem csak az alko
tandó törvények rendelkezéseiben jó lélekkel megnyugodni és azokat 
magáévá tenni nem fogja, a mi egyébiránt polgári szent kötelessége, 
sőt inkább, hogy a részletes rendelkezések kikerülése által mindent 
elkövetend , a törvény jótékonyságát megsemmisíteni, — ám lehet, 
hogy e gyanú a papságra nézve gyűlöletes és lealacsonyító, mert 
polgárra nézve súlyosabb nem lehet, mint illy ellenséges indulattal 
vádoltatni, a közállományra pedig gyászos állapot, nem bizhatni a 
polgárok egy egész osztályának jóakaratában; de tapasztalás által 
igazolva van; ezen még tudva nem levő, de a körülmények által 
kifejthető törekvések ellen tehát gálot vetni a KK. és RR. annyival 
inkább kívánatosnak tartják, minél mélyebben érezik azt, hogy a 
vallásos visszaélések fölötti tanácskozás az országot mindannyiszor 
visszataszítja azon sürü köddel borított századok homálya felé, 
mellyeknek reánk\ általszállott bajaiból végkép kimenekülni s az 
erőt a jelen szükségeinek kielégítésére öszpontositani, a rohanó 
idő rémitő szigorúsággal int.

Ezek azok, miket a KK. és RR. a mlgos Fő-Rendeknek ismé
telve figyelmükbe ajánlanak. A KK. és RR. nem tartják szükséges
nek emlékeztetni a mlgos Fő-RRket az elmúlt századok történeteire; 
mert meg vannak győződve, hogy a mlgos Fő-RR. a nélkül is haj
landók a jelen időkre alkalmazni tanuságos példáit a múlt időknek, 
és ha megforgatják a történet könyve lapjait, és látni fogják abban 
azon kibékélhetlen ellenségeskedést, mellyet a vallásos véres há
borúk rémkinl felidéztek az emberiség körében, és látni azt, hogy 
ezen ellenségeskedést végkép legyőzni csak az állal lehet, ha a 
viszálkodó indulatok közé a legszigorúbb, legrészrehajlatlanabb 
igazság lép : meg fognak győződni arról, hogy ezen igazságot, gya
korolni a közállománynak kell is, lehet is, kötelessége is; semmit 
sem kételkednek tehát a KK. és RR. hogy a mlgos Fő-RR. e ma
gasztos feladatban velők kezet fogva, ezen részrehajlatlan igazsá
gon alapult ide rekesztett törvényjavaslatot hozzájárulásuk által 
magokévá teendik.

P o z so n y ban .
Alapííé és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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SZÁZADUNK.
6 6 . szám. Hatodik  esz tendei  folyamat  1843. Augustus «O.

I z e n e t e
a KK. és RR. a mlgos FöRRhez s felírási javaslat a vegyes há

zasságokról a magyar országi rom. kath. papság által az 
egyházi szertartások megtagadása tárgyában.

A vegyes házasságok tárgyában rosnyói és nagyvarádi püspöki 
megyékben történt eseményeket, a múlt országgyűlésének befejezé
se után nyomban követte a magyarországi Prímásnak a n.váradihoz 
hasonló körlevele, a pápai brevénekkir. placetummali ellátása, an
nak egy külön primási körlevél melletti kihirdetése; és azon ingerült
ség miatt, melly a hazában a nagyváradi és rosnyói események állal 
gerjesztetett, még inkább élesbek a következmények, mindinkább sú
lyosabbak levének : kivált midőn törvényhatóságok nem csak ő Fel
ségéhez intézett felírásaikra orvosló kegyelmes választ nyerni sze
rencsések nem valáDak , sőt azon intézkedéseik is, mellyek által ön 
törvényes állásuknál fogva igyekeztek a bajon segíteni, legalább a 
megsértett törvénynek elégtételt szerezni, legfelsőbb rendeletek 
által meghiusittattak.

Ha tehát a KK. és RR. már a múlt országgyűlésén, midőn a
n.-váradi és rosnyói még mindkét különvált egyén cselekvéseiből 
származott tények elkülönözve állottak, az orvoslást szükségesnek 
látták; annyival inkább elkerülhetetlennek találják most szorgalmaz
n i, hogy mind a sértett törvények szentsége helyreálliltassék, mind 
pedig azon káros következmények, mellyek a törvényszegésből 
származtak , megszüntessenek és jövő hasonló eseményeknek eleje 
vétessék.

A KK. és RR. tehát az ide '/• alatt mellékelt felírásban mind
ezek iránti kéréseiket, úgy szinte kéréseiknek törvényes okait —  
egybefoglalván, ő cs. kir. Főhgét teljes tisztelettel kérik, a mlgos 
FőRRket pedig bizodalmasan felszólítják, hogy e felírásnak ő Fel
sége eleibe leendő felterjesztését hozzájárulásuk által előmozdítani 
méltóztassanak.

F e lír á s !  j a v a d a t .
A vegyes házasságokról a magyar országi rom. cath. papság 

által az egyházi szertartások megtagadása tárgyában.
F e ls é g e s  stb.

A hajdonkornak legsúlyosabb átka a vallásbeli viszálkodás, 
századokon keresztül ezer Ínséggel sújtotta hazánkat is, de a vallás 
szelíd lelkének tisztább felfogása, a törvény, a Fejedelem igazság- 
szerelete megtörték az üldözés lelkét; a felekezetek közli gyülölség 
csilapodolt, s biztosan reményiették, sőt erősen hitték a hon pol
gárai, hogy a törvényhozás gondossága minden vallásbeli sérel
meket orvosolván, a törvények oltalma alatt béke , nyugalom, sze
retet áldásai terjednek a nemzetre, és polgárainak egyesitett erejé
ben boldog s hatalmas lesz a haza.

E szép remények közepette váratlanok, fájdalmasan meg lé
pők valónak már azon egyházi rendeletek is, mellyeket kél főpász
tor az 1^39-ik évben még akkor az egész magyar egyháztól kü
lönválva, a törvénynek, és törvények iránti tiszteletnek sérelmé
vel kiadott. — Ugyanis

A nagyváradi deák szerlartásu megyés püspök 1839ik észt. 
mart. lókén körlevelet bocsátott híveihez, mellyben őketarra ok

tatja, hogy a rom. cath. vallás a vegyesházasságokat a lélekre nézve 
veszedelmeseknek tartja, hogy azoktól mindenkor idegenkedett, fog 
is idegenkedni, azokat nyilván ellenzi, soha helyben nem hagyja s 
hogy r. cath. papnak a vegyes házasságot megáldani nem szabad, 
hacsak a születendő mindkét nemű gyermekeknek r. cath. vallás
ban leendő neveléséről reversálisok nem adatnak, s hogy az illy 
reversálisok nélkül eddig történt megáldások is egyenesen vissza
élések valának. Ugyan azon esztendei május 27. napján pedig 
semmibe sem véve Felségednek csak kevéssel az előtt, úgymint 
április 27én 6113. szám alatt költ és az ország minden érsekei 
és püspökeihez intézett körlevelét, a r. cath. lelkipásztorokhoz olly 
egyházi rendeletet adott, hogy a vegyes házasságokat meg ne áld
ják, s a házasulandónak hűségesküjét nem úgy, mint egyházi sze
mélyek , hanem csak mint tanú , s nem is az egyházban, hanem a 
parochialis lakban minden egyházi szertartások gyakorlatba vétele 
nélkül pusztán szenvedőleg fogadják el.

A volt rosnyói, mostani pécsi püspök, és kormánya alá bízott 
papok pedig a törvény világos rendelete ellen a vegyes házasságok 
kötéséhez csak úgy, és nem máskép járultak , ha vagy az evang. fél 
vallásátváltoztatta, vagy születendő gyermekeinek ar. cath. vallás
ban leendő neveléséről kötelezvényt adott. —

Nevelte aggodalmunkat, hogy az ország Prímása az 1840ki 
országyyülésének berekesztése után csak hamar papigyülést tart
ván, julius 2ik napján hasonló tartalmú körlevelet bocsátott, mel
lyel az ország többi püspökei magukévá tevék, saz , mi eddig csak 
két főpásztor elkülönözölt cselekvése volt, most már az egész ma
gyar cath. papságnak elhatározásává Ion.— Illy helyzetében a dolog
nak és miután a múlt orsz gyűlésen e tárgy felett hosszas tanácskozás 
után is törvényes intézkedés nem tétethetett; a cath. papság állal pe
dig a vegyes házasságoktól a szokott szertartások folyvást megta- 
gadtattak, sőt több esetekben azok egyes lelkipásztorok által telje
sen akadályoztattak, avagy botrányt okozó módon adattak öszve: a 
törvényhatóságok, részint Felséged elébe intézett alázatos felí
rások, részszerint 1641: 14. tör. ez. alkalmazása, részszerint 
egyéb intézkedések által igyekeztek e bajon segíteni; de sikeret- 
lenek valának minden e részben tett lépései, mert több Ízben is
mételt felírásaikra is válasz nem adatott; az 1647: 14. tör. ez. 
nyomán megindított perek, a m. kir. udv. Cancellaria utján felké
retvén, vissza nem küldettek, egyéb rendelkezések pedig legfel
sőbb parancsolatok által eltörülteltek , sőt a romai Pápának 1841. 
április 30án költ brevejét Felséged ugyanazon évi October 12én a 
szokott placetummal ellátván, ez alkalomul vétetett az ország Prí
mása által november 18án egy uj körlevelet bocsátani, mellyben 
már a vegyes házasságok nem csak r. cath. egyház elveivel meg nem 
egyezőknek mondatnak, hanem nyilván kijelentetik, hogy azoknak 
nem rom. cath. lelkipásztor elölt köttetése botrány. —

Nem kívánunk ezen körlevelek és egyházi rendeletek felett a 
törvényhozás köréhez nem tartozó hittani vitatkozásokba bocsát
kozni , de kénytelenek vagyunk a polgári törvényhozás szempont
jából kiindulva felszólalni; mert ollyanoknak látjuk azokat, mik a 
törvényt, s törvény iránti liszteletet sértik, a polgárok lelki nyu
galmát megzavarják, a vallásosságot, s a népnek erkölcsiségét 
csökkentik. Felségednek e tárgyra nézve a legközelebb mult or-
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szággyüléséről közbejött rendeletéit és placetumát pedig sérel
mesnek, és az 1790: 12. és 26. törv. czikkbe ütközöttnek ta
láljuk.

Az 1791 : 26. t. ez. azt rendeli: hogy a vegyes házasságok 
soha semmi szin alatt ne gátoltassanak és azok a r. cath. lelkipász
tor előtt köttessenek. A törvény ezen rendeletét alkotása óta fél 
századon keresztül maga a r. cath. egyházi rend is úgy teljesítette, 
hogy a vegyes házasságoktól a szokott egyházi szertartásokat még 
akkor sem tagadta meg, midőn reversálisok nem adattak, s most az 
említett egyházi körlevelekben magyar főpásztorok a törvény ren
deletét önkényesen magyarázván, s annak eddig gyakorlatban volt 
értelmét megmásítván, tiltják a vegyes házasságoknak megál- 
dását, s azon kötéstől, mellyet szükségesnek hisz a r. cath. egyház, 
az eddig követett egyházi szertartásokat egyenesen megtagadják. 
Súlyos akadályok ezek a vegyes házasságok kötésében mindazokra 
nézve , kik a házasságot nem egyedül polgári kötésnek tekintik, 
mert attól, mit a vallás szentségnek hisz, a vallás szolgái a szo
kott szertartásokat meg nem tagadhatják. Már pedig a törvény is, 
midőn azt rendeli, hogy a vegyes házasságok a r. cath. lelkipásztor 
előtt köttessenek, azokat egyedül polgári kötésnek nem tekintette, 
a lelkipásztort is tehát egyedül világi tanúnak nem nézhette, mert 
úgy polgári hatóság előtt köttetnék, s annál a r. cath. lelkipásztor 
jelenléte szükségtelen volna. — Ellenkeznek tehát az említett kör
levelek a törvény világos értelmével, s a törvényhozó hatalom jus
saiba vágnak, mert annak elmellőzésével a törvényt önkényesen 
magyarázzák s tettleg változtatják. —

Sértik a magyarországi főpásztorok rendeleteik s körleve
leik által a már alkotott s alkotandó törvények iránti tiszteletet is. 
A vallás csak lelkiesméret felelt uralkodik, a vallás csak a bűnt 
kárhoztatja, s a mire kimondja kárhoztató ítéletét, azt bűnnek 
tartja. Midőn tehát a magyar főpásztorok körleveleikben és egy
házi rendeleteikben a vegyes házasságokról, mellyeket a polgári 
törvények nem tiltanak, sőt határozottan pártolnak, a vallás ne
vében szigorúan s kárhoztatólag szólanak, világosan azt tanítják, 
hogy azokat a vallás bűnnek tartja, s eképen a vallás szent nevé
ben bűnnek bélyegét nyomják a polgári törvények rendeletére; 
midőn pedig a vegyes házasságoknak nem r. cath. lelki pásztor 
előtti kötését botránynak állítják, még a csak javaslatban lévő tör
vényre i s , még mi előtt meghozatott volna, a vallás nevében 
előre kimondják a kárhoztató ítéletet. Azon férfiak teszik ezt, kik 
magas állásuknál fogva is kötelesek volnának a polg. törvények 
buzgó s hatalmas őrjei lenni; veszélyes példát adnak ők, midőn a 
törvényt meg nem tartják, s annak értelmét önkényesen magya
rázzák, sőt fényes hivataluknak nagyhatású befolyásával töre
kednek a polgári törvények rendeletét a vallás parancsolatival 
egyenes ellenkezésbe hozni, s ezen példa, s ezen oktatások a tör
vények iránti tiszteletet erősen megrázkódtatják. —

A polgárok lelkinyugalmát is tetemesen megzavarják ezen 
körlevelek és egyházi rendeletek: a kétkedésnek, aggodalomnak, 
sőt gyűlölségnek magvait szórják el közöttünk, csökkentik a tiszta 
vallásosságot, s ez által a népnek erkölcsiségét veszélyeztetik. A 
közelebb lefolyt fél század alatt sok ezer vegyes házasság kötte
tett, mert a törvény megengedte sőt pártolta azokat, —  meg va
lónak tehát győződve a hon polgárai, hogy a mit a törvény pártol, 
mit a r. cath. vallás főpapjai magok is megáldottak, dispensatiok- 
kal s egyházi hozzájárulással elősegítettek, az bűn nem lehet, s irae 
most ugyanazon egyház főpapjai bűn gyanánt kárhoztatják a vegyes 
házasságokat, s mind azon férfiak felett, kik reversálisok nélkül ed
dig a vegyes házasságokat megáldották, s az egész magyar anya- 
szentegyház felett, mellyet visszaéléssel vádolnak, szeretet és kí

mélés nélkül törik el a kárhoztatás pálezáját. Azon buzgóbbak, kik
nek a tanítás sziveikbe szállott, elborzadnak attól, hogy éltöknek 
azon szakaszát, mellyel boldognak s ártatlannak véltek, bűnben töl
tötték el; iszonyodva tekintenek házastársukra, kivel eddig az élet 
gondjait s örömét híven osztva, nyugalomban s szeretetben éltek, 
s ártatlan gyermekeiket bűn magzatinak, bűn tanúinak fogják ne
vezni, átkozni fogják a törvényt, mellynek pártolásán indultak, s 
átkozzák azon egyházi férfiút, ki házasságukat megáldotta, s miután 
a természet legszentebb köteleit szétszaggalták, s a törvények 
iránti tisztelet kebleikben elfojtatott, a bűnnek nyomasztó érze
tével lesznek kénytelenek a vélt bűnt folytatni, mert attól vissza
lépniük, házastársukat elhagyniok, s a házassági üszveköttetést fel— 
bontaniok olly könnyen nem lehet. Azok ellenben, kik a tanítás va
lóságain kételkednek, idegenkedni fognak azon egyháztól, melly ma 
már bűn gyanánt kárhoztatja, mit az előtt fél századon keresztül meg
engedett, sőt hozzájárulásával előmozditolt, s idegenkedni fognak 
azon főpaptól, ki a törvények szentségét a vallás nevében leala- 
csonitja; s lesznek, kik e miatt kételkedni fognak a vallás egyéb ta
nításainak igazságán is. — Ezen kétkedés , ezen idegenkedés ter
jeszti a valláslalanságot, eltépi azon szelíd köteleket, mellyekkel a 
vallás a törvényhez s erkölcsiséghez köti a népet s megfosztja a 
közállományt a törvények szentségének titkos, de legbiztosabb űrjé
től, ■— a szívben gyökerezett tiszta vallásosságnak s lelki esmé- 
retnek intő szavától. —

Tiszteljük mi mindenkinek lelki meggyőződését, nem akarjuk 
ezt a felhozott esetnél vizsgálgatni; mert arra csak a Mindenható
nak bírálata terjed k i; de polgári társaságban köteles mindenki a 
polgári törvények szentségét tisztelni; s az engedelmességet azoktól 
megtagadni, vagy a törvénynek új és önkényes magyarázatot adni, 
senkinek sem szabad. A ki hivatalának törvényszabta kötelessé
geit önlelke meggyőződésével egyeztetni nem tudja, lépjen le arról, 
de hivatalának hatalmát a törvény sérelmére s a törvények iránti 
tisztelet csonkítására nem használhatja, s ha ezt cselekedné, a köz
állománynak kötelessége, ölet a törvény korláti közé utasítani. Bár
mi legyen is tehát a magyar főpásztoroknak lelki meggyőződésük, 
hivatalos állásukban nem vala nekik polgárilag szabad, olly kör
leveleket s egyházi rendeleteket kibocsátani, mik a törvénnyel s 
annak eddig kétségbe sem vett értelmével ellenkeznek.

Ha már a rosnyói és nagyváradi püspökök áltál kibocsátott 
körlevelek és egyházi rendeletek súlyos törvényszegések valának, az 
ország Prímása által a legközelebbi országgyűlésének berekesztésé
vel tartott papigyülés után kibocsátott és minden egyházi főpap ál
tal elfogadott körlevél, és ennek folytában általánosan követett eljá
rás valóságos alkotmányelleni közsérelem. Jól tudta az orsz. Prí
mása, jól tudták minden főpapok Felségednek az 1839évi apr. 27én 
6,113 szám alatt kibocsátott k. leiratát, jól tudta az ország Prímása, 
jól tudták minden főpapok azon egyhangú rosszalást, melly a nagy
váradi és rosnyói körlevél és egyházi rendeletek által az ország 
minden törvényhatóságaiban támadott; jól ismerték azon ingerült
séget, mellyet a nagyváradi és rosnyói események feletti tanácskozás 
az országgyűlésen gerjesztett, és előre láthatták, hogy ezen ingerült
ség nemcsak csilapulni nem fog, hanem még nevelkedik, ha a nagy
váradi és rosnyói püspökök cselekvését magokévá téve, kiterjesztik 
azt az egész hazára, hogy tehát cselekvésük e hazában éltető gyö
keret verni soha nem fog: és mégis nem gondolva Felségednek ke
gyelmes parancsolatjával, semmibe sem véve honfitársaik keserű 
aggodalmát, nem tekintve a lelki nyughatatlanságnak kiszámithatlan 
tömegét, melly cselekvésük múlhatlan következése lön, semminek 
nem tartották a törvényszegést folytatni és ez által olly törvényki- 
vüli, sőt törvény feletti állást igényelni, melly a polgártársulat
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minden viszonyait felbontja. És itt őszinte egyenességgel kimondjuk 
Felséged előtt, hogy: ha a r. cath. papság lelkiesméretének, és 
dogmáinak ürügye alatt a vallásos törvényeket megszegi, azoknak 
szentségét tetszése szerint felbontani, egy külső hatalom parancsait 
a törvény rendeletének eleibe tenni felhatalmaztalnék, ha a r. cath. 
papság törvényelleni cselekvéseire nézve a solidaritásban kereshet 
és talál erősséget, és igy cselekvésüket Felséged a legszigorúbb 
módok által nem gátolja, a protestáns és r. cath. polgárok között 
annyi vérrel, annyi áldozattal, annyi erőködéssel szerzett, és az 
idő által meggyökeresített közbéke nincs többé ; mert ha r. cath. 
papság önkényesen félre teheti a törvény eddigi rendeletét, mi
vel a romai pápának brevéje, vagy lelkiesmérete parancsolja, idő 
jártával félre teheti a többit is, és a lelkiesméret közelithetlen mene- 
dékibe vonulván vissza, nincs biztosíték, melly a protestáns val- 
lásu felekezetüek jogviszonyait kézen tartaná ; sőt ha e példát más 
polgárok elvként alkalmazzák , és a helyett, hogy a törvénynek tör
vényes utoni megváltoztatását sürgetnék, cselekvésekre közvetle
nül feljogositva vélik magukat, a legveszélyesebb, legdulékonyabb 
tanoknak tág és korlátlan ut nyittatik. Pedig mennyi megelégedet- 
lenség van hazánkban a fenálló törvények iránt.

Reményiettük is , hogy Felséged, ki előtt mind ezen tekin
tetek ösmeretlenek nem lehettek, mint a törvények őrje az 1839. 
apr. 27én kiadott leirat nyomán dicső atyjának azon halhatatlan em
lékezetű példáját követve, melly Gombos Imre és Szepesy Katalin 
vegyes házassági ügyét illetőleg az esztergomi vicariushoz intézett az 
1839 évi máj.22én az 1025 számú leiratban felállíttatott; apostoli 
királyi hatalmánál fogva e bajnak, melly Europa csaknem minden 
országaira eláradni indult, azonnal kezdetben gátot vetend, sőt azt 
gyökerestül ki fogja irtani; azonban e szép remények, azon bizoda- 
lom, mellyel Felségednek törvényszerűségéhez olly szives örömest 
ragaszkodánk, teljesedésbe nemcsak nem ment, sőt Felséged kor
mányának ez ügyben kiadott rendeletéi sérelmesek valának. —

A linczi békekötés 5-ik pontjában 1645. évben említés téte
tik: hogy a vallásbeli intézkedések általhágói ellen a legközelebb 
tartandó országgyűlésen, vagy Ulászló 6-ik decretumának 8-ik sza
kasza ujitassék meg, vagy más valamelly aránylagos büntetés s an
nak végrehajtója is rendeltessék, igy alakult az4 646, 1647. évi 14. 
törv. ez., melly miután 1791 : 26. törv. egyenesen ezen békekötések 
megerősítésén alkottatott, azáltal a 12. szskaszban nemcsak, hanem 
az 1645. évi békekötés értelme szerint egész általánosságban felele
venítve van. E törvényre támaszkodva tehát, több megyék olly lel
kipásztorok ellen, kik a vegyes házasságoktól szokott szertartáso
kat megtagadták, közkeresetet inditának, és e törvény szigorú vég
rehajtásától várták, ha nem gyökeres orvoslást is, legalább a meg
sértett törvény kibékitését. E pörök a főmlgu udv. Cancellaria ut
ján Felséged legfelsőbb felügyelési jogánál fogva értesülés végett 
felkéretvén, többé vissza nem küldettek, vagy megsemmisittettek.

A mellett, hogy illy eljárást: midőn a legfelsőbb kormányszék 
bizonyos világosan kimondott czélból a törvényhatóságoktól hiva
talos irományokat felkéri és vissza nem küldi, a főkormány méltó
ságával megegyeztetni nem tudjuk; sértve látjuk az 1790: 12. tör. 
azon rendelését is, mellynélfogva az határoztatik, hogy a perek 
lefolyása törvénytelen parancsok által ne gáloltassék, mert az 1647 : 
14. tör. egyedül a feljebb vitelt birtokon kívül az országgyűlésére 
hagyván fel, minden olly parancs, melly az említett törvény rende
letén indított perek folyamatát akár gátolja, akár azoknak eltörlését 
rendeli, törvénytelen. Folyamodtak a megyék Felséged eleibe szá
mos felírásokkal, tudva volt Felséged előtt azon ingerültség, mely- 
lyet a pásztori levelek támasztottak, az 1791 : 26. tör. rendelete 
sem lehetett homályos, mert hiszen Felséged volt az, ki 1839. évi

apr. 27én költ körlevelét kibocsátotta; és mégis orvoslás nemcsak 
nem érkezett, sőt azon ut is , mellyen a megyék a törvény világos 
rendeletét követve ön törvényszerű állásokban keresték azt, a tör
vény világos megsértésével sok esetekben előttük elzáralotf.

Tudva van a történetírásból azon állhatatosság, mellyel a ma
gyar királyok Felséged dicső emlékezetű eldődei Magyarország 
függetlenségét belső viszonyaira nézve a romai pápától rendithet- 
len szigorúsággal fenlartották, hogy vallás szine alatt a polg. tör
vényeket sértő rendeletek az országban ne hirdettessenek; e czél
ból őrzötték Felséged eldődei azon megbecsülhetetlen jogot, mi
szerint a romai pápa bulláit és breveit, s bármi nemű rendeletéit 
kir. engedelem nélkül közre tenni nem szabad; és mégis Felséged 
a romai pápának az 1841 ki évi apr. 30án költ brevéjét legfelsőbb 
helybenhagyásával megerősítette, igaz, a szokott óvás mellett, a 
mennyiben tudniillik az ország törvényeivel nem ellenkezik, és e 
részben nyíltan meg valljuk, az ország Prímása részéről is vissza
élést láttunk, azon bizodalommal, mellyet Felséged benne helyhezni 
méltóztatott, mert neki, mint hazánk egyik egyházhivatalnokának 
tudnia kell azon törvényeket, mellyeken a vallásbeli különböző fe
lekezetek viszonyai nyugosznak, tudni kellett tehát azt is, a Felséged 
jóváhagyásával megerősített breve miben ellenkezik a hazai tör
vényekkel, — és ő mégis azt egész kiterjedésében közzé tette, nem 
csak, hanem uj körlevél által megtartani parancsolta. Azonban ta
gadni nem lehet, hogy Felséged jóváhagyása, ámbár feltételesen 
adatott is ki, a magyar kath. főpapok törvényszegéseit némileg 
megerősítette és igy 1791 : 26. t. cz.be bele ütközik. —-

Ezen törvénynek főezélzata a különböző vallásuak között a  
békének, kölcsönös bizodalomnak és egyetértésnek fentartása, a 
haza közjavára; a r. kath. papság, e békének s bizodalomnak hadat 
izent; a kedélyek között gerjesztett vita nőttön nő és a megyék 
tanácskozási tereméből elszéledett az ország minden vidékeire, sőt 
némelly hitszónokoknak a szavalószékből mondott botrányos taní
tásaik által nem kis mértékben élesedett. E harezot megszüntetni, 
a békét helyreállítani és a megsértett törvénynek elégtételt szerez
ni, biztosítani a jövendőt, törvényhozói szent kötelességünk.

Kérjük azért Felségedet a papi körlevelekre rosszalását ki
mondani s azokat megsemmisíteni, az 1647: 14. tör.nél fogva in
dított pereket további folytathatás végett a megyéknek visszakül
deni; a pápai brevére adott placetumot visszavonni, a rom. katb. 
papságot pedig a törvény megtartására szigorú eszközökkel reá- 
szoritani, egyszersmind, miután a placetumbeli óvás elégtelennek 
iátszik, hogy az ország törvényei a pápai bullától sértetlenül meg
tartassanak, jövőre nézve minden olly brevélől és bullától, melly az 
ország törvényeit bármi csekély részében sértené, a placetumot 
általában megtagadni; azon brevékel pedig és bullákat, mellyeket 
placetumával helyeslend, országgyűlésére az ország rendei elébe 
terjesztetni k. méítóztassék.

De még ezek által, bár lecsilapuland az ingerültség, helyreál— 
Iitatik a megzavart béke, és kiegyenlíttetik a kölcsönös jó érzemény 
jövőre nézve, — bár elég lesz téve a törvény büntető rendeleté
nek : nem lesznek megszüntetve mégis minden káros következmé
nyei, mellyek a szokott szertartásoknak megtagadásából származtak: 
mert vannak vármegyék, mellyekben határozatok történlek, hogy a 
vegyes házasságok nem kath. lelkipásztor előtt is köttessenek; az 
illy házasságokban elő személyek és az illy házasságból született 
vagy születendő gyermekek tovább is viselni fogják átkát azon szo
morú öszveütközésnek, mellvnek közvetlen áldozatul ők estenek. 
Nem akarták megszegni a törvényt sőt önsérelmeik orvoslása végett 
folyamodtak törvényes hatóságuk eleibe, ezek pedig a panaszt, is
mételt felírásaik által Felségednek siker nélkül terjeszték fe l: a vi
szonyok illy felbomlott helyzetében, midőn a polgár a törvényhez 
ragaszkodik, a közállomány pedig annak megtartására azokat, kiknek 
teljesíteni kellene , reá szorítani nem képes, — ha a törvényható
ságok, a vegyesházasságok kötésének más módjában kerestek óvást 
a vétek ellen: ez olly esemény, mellyet a körülmények szükségei
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mentenek, mellynek következését olly polgárokra hárítani, kik 
törvényes elöljáróságaik iránti bizodalomból a szerint cselekedtek, 
nem csak igazságos nem lenne de kegyetlenség is. Törvényt 
óhajtunk tehát, hogy olly vegyes házasságok, mellyek az 1839. évi 
mart. 15. napjától, úgymint a n.-váradi papi körlevél kibocsátásától 
ezen törvény kihirdetéséig nem rom. kath. lelkipásztor elolt, vagy 
akármelly más, az illető törvényhatóság határozatában megszabott 
ünnepélyes módok szerint köttettek, úgy szintezz illy házasságok
ból eddig született vagy ennekutána születendő gyermekek törvé
nyeseknek kijelentessenek; hogy pedig illy házasságokról jövőben 
kétség ne támadhasson, szükségesnek látjuk elrendelni, hogy min
den megye e törvény kihirdetésétől egy év alatt az illy házassá
gokat hitelesen öszveiratni, s ezen öszveirást az illetők bátorságo- 
sitásn végett levéltárába lelétetni kötelezlessék. — A kik egyéb- 

. iráni — s a t.

I z c i i e t e
a KK- és Minek a görög nem egyesült vallásnak ügyében.

Addig is, mig a görög n. e. vallásuak sérelmeit, az érsek 
Tálasztását, ennek és a püspököknek beiktatását és az egyházi fő
személyek hátrahagyott vagyonának kezelését tárgyazó , az 1840ki 
évi pünkösd hava 12ik napján felterjesztett felírásra legfelsőbb 
válasz érkezendik, a KK. és RR. a mi az egyházi közsérelmeket 
ille ti: az 1791: 27. törv. ez. által a görög n. egyesültekre nézve 
is a vallásos teljes és tökéletes szabadságot látván megalapítva, 
azokban, miket az evangélikusok állapotában a felterjesztetteken 
kívül sérelemnek látnak, a görög nem egyesülteket is érdekelve 
lenni találják, és ugyanazonegy lévén alapja a vallásos szabadság
nak minden törvényesített vallásbeli felekezetekre nézve, azon 
okokat, mellyeket az evangélikusok vallásbeli sérelmeik tárgyában 
a Fő-Rendekkel közlőitek, a g. nem egyesültekre is kiterjesztik, 
azoknak nyomán tehát az ide •/• alatt mellékelt törrényjavaslat el
fogadására öcs. kir. Főhgségét egész tisztelettel, a mlgos Fő
rendeket pedig teljes bizodalommal kérik.

A mi továbbá múlt országgyűlésen e tárgyban a nép erkölcsi 
nevelése, a Julianum Calendarium megváltoztatása, és a g. nem 
«gyesültek és evangélikusok közötti válóperek érdemében a RR. 
táblája részéről előterjesztetett, azokra nézve következőket je
gyeznek m eg:

III. Hogy a nép erkölcsi nevelése, és a mennyiben lelkipász
torok által eszközöltetik, a kolostorok és papi nevendékházak el
rendezése, és e tekintetben az egyházi eljárásokkal foglalkozó papi 
személyek illendő ellátása fő figyelmet érdemel, a mlgos Fő-RR. 
sem tagadták, sőt megismerték azt, hogy mindezek, ugyszinte a g. 
nemegyesültek pénzalapjának mi módon leendő és alapítványi tulaj
donságához képest mi módon lehető legczélszerübb kezeléséről, és 
haszonra fordításáról ő Felsége az 1790: 27. tcz. értelmében kir. 
hatalmánál fogva intézkedhetik; miután pedig e tárgy az 1836. évi 
országos sérelmek s kivánatok sorában a 15ik pont alatt már felter- 
jesztetelt, legczélszerübbnek vélték e felterjesztés folytában meg
kérni ő Felségét, hogy mindezekre nézve a kívánt intézeteket hova- 
előbb kegyelmesen megtétetni méltóztassék ; és annyival kevésbé 
vélték egy országos biztosság eljárását elfogadhatónak, mivel az 
1791: 27dik törvény által a g. nem egyesültek kiváltságai bizto
síttatván , azok közé alapítványaiknak ő Felsége megegyezésével 
egyedül magok általi kezelése és egyházi dolgaiknak szinte akké- 
peni elintézése is tartozik, és egyébiránt is e tárgy kormányszéki 
intézkedés alatt létezik.

Válaszolták erre a KK. és RR.: hogy a kiküldendő országos 
biztosságnak czélja egyedül adatok szerzése lévén, és e részben a 
g. nem egyesültek meghallgatását nemcsak el nem mellőzhetvén, 
hanem egyenesen illy utasítással küldendetvén ki; a KK. és RRnek 
nemcsak szándéka nem volt a g. nem egyesültek alapítványaihoz 
nyúlni, vagy őket alapítványaiknak önmagok általi kezelésében há
borgatni, sőt inkább javaslatukban épen legtágasabb alkalmat nyúj
tottak arra, hogy minden lehető észrevételeiket előterjesszék; úgy 
vélik tehát a KK. és RR., hogy a mlgos Fő-RR. a dolog velejére

nézve velők megegyeznek, segyedül aZon ütés mód között, mellyen 
a kérdéses intézkedés legczélszerübben eszközölhető, van még kü
lönbözés; és e részben ha való az, hogy a nevelésnek elhanyagolt 
éveit kipótolni nem lehet, hogy tehát a nevelés iránti rendelkezés 
azon elmulasztásból eredő károk elkerülése végett, mellyeket az idő 
magával hord, sürgetőleg szükséges; ha való az, hogy minden nép
osztályok között a g. nem egyesülteknél a nevelés hiányai, mind a 
lelkipásztorokban, mind a nép tömegében leginkább érezhetők, ha 
figyelembe vétetik, hogy Í836. évben tett felterjesztés óla is már 7 
év folyt le a nélkül, hogy a kívánt rendeleteknek sikere láttatnék, a 
KK. és RR. úgy vélik, az általok javaslott mód már csak azon nyilvá
nosságnál fogva is, mellyel já r , a csupán kormányszéki intézkedé
seknél sokkal sikeresebb; de továbbá nem látják a KK. és RR. 
korlátolva ő Felségének azon jogát sem, mellyel az 1791 : 17 tör- 
vényczikkelynél fogva gyakorol, mert nemcsak ezen tárgyra, ha
nem minden egyéb tárgyakra nézve is , mellyek törvényhozási utón 
törvény által határoztalak e l : ő Felsége megegyezése nélkül intéz—

| kedni úgy sem lehet; sőt a KK. és RR. úgy hiszik, hogy ezen leg
főbb jog egyenesen a nép érdekében és legczélirányosabb módon 
épen akkor gyakoroltathatik, ha ő Felsége a nép képviselőit a tör
vényhozási utón meghallgatja; az ez utón történhető intézkedés si- 
keresítése, és a jelen esetre alkalmazólag a g. nem egyesültek ala
pítványainak ők magok általi kezelésére való felvigyázás természet 
szerint a végrehajtó hatalom feladatai közé tartozván: ellenben min
den alapítványok a közállomány biztosításának védpaizsa alatt tör
ténvén, azoknak czéljaikhoz képesti kezelésére és haszonra fordítá
sára nézve felügyelni a közállománynak nemcsak jogai, hanem köte
lességei közé is tartozik; különösen pedig, ha ezen alapítványok a 
nép erkölcsi nevelését mint a közállomány egyik főérdekét tár— 
gyazzák. Midőn tehát a KK. és RR. a g. n. egyesültek alapítványait 
czéljuktól elvonni nem akarják, sőt inkább őket magokat kívánnák 
meghallgattatni azon sikeresebb módok iránt, mellyek által ren
deltetésükhöz képest kezeltessenek ; midőn végre a nevelés hiányát 
komoly figyelmet igénylő alakban tapasztalják a papság és néptö
meg között elhatalmazva lenni, s megfontolják mindazon szomorú 
következéseket, mellyek ebből származhatnak, úgy vélik : nem 
csak semmit nem tesznek, mi az i 791 : 27. tcz. rendeletébe üt
köznék, sőt inkább törvényhozói kötelességöket teljesitik, ha azon 
okoknak tisztába hozatalára és elhárítására eszközöket keresnek, 
mellyek miatt a g. nem egyesült köznépnek, nem csupán önmagát, 
hanem az egész közállományt érdeklő erkölcsi állapotja ennyire el
hanyagolva maradt. — Az e részben a múlt országgyűlésen javas
lott törv. czikkhez tehát továbbá is ragaszkodnak.

IV'. Hasonló tekintetbe jő a Julianum Calendarium megváltoz
tatása iránti javaslat i s ; mert a RR. jól ismervén az ősi szokások
hoz a g. nem egyesültek szórós ragaszkodását, nem javasolták, 
hogy ezen régi gyakorlatban levő Calendarium rögtön megváltoz- 
tassék, hanem csak azt: hogy az iránt a g. nem egyesültek hall
gattassanak meg. ha lehet-e azt a mostani körülmények között egy
szerre, vagy mi módon lehetne talán lépcsőnkint a két Calenda- 
riumnak olly sok tekintetnél fogva hasznos egybeolvasztását esz
közölni. E pontra nézve i3 tehát a mlgos Fő-RR. ellenvetése a KK. 
és RR. javaslatát nem érdekli. Végre

V. A g. nem egyesültek és evangélikusok válópereire nézve : 
okaik, mellyeket az evangélikusok sérelmei tárgyában a katholi- 
kusok és evangélikusok közötti válóperekre nézve előadtak a g. n. 
egyesültek és evangélikusok közötti vegyes házasságokra is, sőt 
még inkább lévén alkalmazhatók, azokat a KK. és RR. nem ismét
lik ; egyedül azt jegyzik meg, hogy noha a felebbvitel hasonló 
esetre eddig valamelly az országon kívüli bírói székhez nem történt, 
szükségesnek látják mégis, nehogy az valamikor jövendőben meg
történhessék, előre törvény által intézkedni.

A KK. és RR. ezek által eloszlatva vélik azon nehézsége
ket, mellyek m. a Fő-Rendek részéi ől javaslataik ellen a múlt or
szággyűlésen felhozattak, és biztosan reményük, hogy ő cs. kir. Fő- 
hgsége és a mlgos Fő-RR. az ide mellékelt törvényjavaslatoknak ő 
Felsége elébe leendő terjesztését, hozzájárulásokkal előmozdítani 
méltóztatnak.

P o z s on y b an .
Alapííé és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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SZÁZADUNK.
6 9 . szám. Hatod ik  esz tendei  folyamat  1843. A u g u stu s  9 4 .

TTörvéuyczifefeely
a görög n. e. vallásnak dolgában.

Az 1790 : 27. t. ez. világosabb magyarázata végett még kö
vetkezők határoztatnak:

1. §. A vallásos reversalisok, vagyis a születendő gyerme
kek milly vallásban neveltetésök iránti kötelezések a múltra nézve 
is érvénytelenek, és azok tekintetéből akár ebből eredett és még 
függőben levő, akár még támasztható mindennemű vallásbeli kö
vetelések teljesen és tökéletesen megszüntetnek.

2. §. Mindazon esetekben, mellyékről az eddigi törvények 
különösen nem rendelkeznek s a görög n. e. valláson levők viszo
nyaira nézve egyéb törvényesített vallásbeliek irányában a teljes 
egyenlőség és tökéletes visszonyosság szolgál zsinórmértékül.

Torvényczifekely.
A görög n. e. valláson levők ügyében orsz. választmány ne

veztetik.
A görög n. e. valláson levő plebánusok illendő ellátásáról, a 

papi nevendékházak és kolostorok elrendeléséről, a görög n. e. val
lásbeliek pénzalapjának mi módon lehető legjobb kezeléséről, és az 
alapítványok rendeltetéséhez képest mi módon lehető legezélsze- 
rübb haszonra fordításáról adandó véleményes tndósitás végett 
országos választmány neveztetik.

1. §. Ezen választmány Temesváron jön össze, és pedig az 
egyházi rendből 25 , a katonai véghelyekből 2 5 , a polgáriakból 
a népességhez képest választandó 50 tagok, nemcsak egyházi, ha
nem egyszersmind az érsek választásában gyakorlott mód szerint 
kerületenkint választandó világi tanuknak meghallgatása mellett te
kintetbe veendi a görög n. e. vallásbeli lakosok és tettleg fenálló 
parochiák számát, ezeknek dotatióját és az egyházi jövedelmek 
forrásait: tekintetbe veendi a papi nevendékházaknak és kolosto
roknak is a g. n. egyesültek pénzalapja kezelésének mostani álla- 
potját.

2. §. Mindezek iránti tudósítását és ezen adatokon épült 
véleményét, valamint az érsekválasztásra és a választók arányára 
nézve javaslatát a legközelebbi országgyűlésnek bemutatandja.

3. §. Ugyanazon választmány a görög n. e. egyházi rend 
meghallgatása mellett javaslatot teend a régi julianum calendarium- 
nak megszüntetése és a gregorianum calendafiumnak az előbeni 
helyébe leendő behozatala iránt.

4. §. A választmány tagjai követ. stb.

Torvénycasikkely
a görög n. e. valláson és egyéb vallásokon levők közötti vegyes 

házasságokról, és az illy házasságokból eredő válóperekről.
A görög n. e. és egyéb vallásokon levők közötti vegyes házas

ságokra és válóperekre nézve rendeltetik :
1. §. Az illy házasságok mindenkoron azon egyházban és 

egyházi lelkipásztor által adassanak össze, mellyhez a vőlegény 
tartozik.

2. §. A válópereket a róm. katholicusok és gör. n. egyesül
tek közt, az 1791 : 26. törv. ez. 16. szakaszban kiszabott bíróság,

az evangelicusok és g. nem egyesültek közt pedig azon sz. szék 
(Consistorium) vagy ideigleni azon bíróság fogja Ítélni, melly alá 
egyházi ügyeiben a vőlegény tartozik; itélethozásában pedig min- 
denik házastársra nézve, a házastársaknak különböző vallásbeli 
szabályait különösen veendi zsinórmértékül, ennélfogva :

3. §. A házastársaknak az asztaltól és az ágytól örökre tör
ténendő elválasztása esetében az evangelicus részre nézve a kö
tés is felbontassék, és az illető elválasztott evang. félnek szabad
ságában álljon uj házassági szövetségre lépni.

4. §. A felebbvitel valamelly idegen Magyarországon kívüli 
bírósághoz a görög nem egyesült egyházi itélőszéktől semmi esetre 
meg nem engedtetik.

I  z e ii e t e
a KK. és RR. az unitáriusok állapotában.

Az 1836: 21. törvény által Kraszna, Zaránd és Külsö-Szol- 
nok vármegyék és Kővár vidéke is Magyarországhoz teljesen és 
tökéletesen visszacsatoltatván, az alatt is, mig ő Felsége által az 
említett törvény értelmében kirendelt biztosság munkálata befejez
tetnék , már a múlt országgyűlésen szükségesnek látták a KK. és 
RR. az unitária vallás szabad gyakorolhatása iránt törvényes ren
delkezést tenni; mert nem tartották sem igazságosnak, sem helyes
nek, hogy az unitáriusok, kik visszakapcsolás által a magyar sz. 
korona alatt élő többi polgárokkal egyenlőkké lettek , polgári jogaik 
gyakorlatában az országnak egy kis részére szorillassanak.

A m. Fő-RR. ellenben az említett törvény 3-dik szakaszára 
hivatkozva, ezt a biztosság munkálatának befejezéséig elhalasztani 
kívánták. Nem látják azonban a KK. és RR. által, mi ok vezérel
heti a m. Fő-RRket; mert ha vannak is a polgári közigazgatást tár— 
gyazó olly viszonyok, mellyeken addig, mig a magyar hasonló 
viszonyokkal törvény által egybeolvasztalnának, változtatni nem 
lehet; a magán polgároknak birtokszerzési, lakhatási, személyes 
bátorsági visszonyaik, ha ezek a haza egyik megyéjéből a másik 
vármegyébe állalköltöznek. illy viszonyok közé teljességgel nem 
tartozhatnak; mert az ország más vidékeire költözés azon részek 

.lakosainak tiltva eddig sem volt, és tiltva az 1836: 21. törv. után 
sem lehet. — Az unitaria vallásnak gyakorlása pedig ott most is 
szabad; annak Magyarországba leendő szabad gyakorlata által 
azoknak állapotján semmi tekintetben változás nem történendik. 
Egyébiránt a KK. és RR. úgy hiszik, hogy kivánatuk lényege az 
említett czikkelyben már ben is foglaltatik , mert a részek már nem 
különös részt, hanem az országnak egyéb részeivel teljesen össze- 
olvadott egészet képezvén, a részekben lakó polgárok is az egész 
magyar haza polgárává lettek, és külön törvényt is a végből csak 
nagyobb világosság okáért, és azért látnak szükségesnek, hogy 

: az 1836: 21. törv. megszoritólag ne magyaráztassék.
Reményük tehát a KK. és RR., hogy a m. Fő-RR. az említett 

törv. ez. magyarázatában, s illetőleg bővítésében annyival inkább 
meg fognak egyezni, minél bizonyosabb, hogy az ide mellékelt 
törvény ez. alkotása végett a biztossági munka és magának Erdély
nek is a m. Fő-RR. által szinte óhajtott Magyarországhozi szoro
sabb egyesülése nagy mértékben könnyíttetni fog.



531 532

Törvényczikkely
az unitáriusokról.

Az unitária vallás törvényesített vallásnak nyilatkoztatik; en
nélfogva :

1 .  §. Az unitária vallást követők a magyar szent korona 
alatt vallásukat mindenütt szabadon és nyilványosan gyakorolhatják.

2. §. Mindazon polgári, vallási és egyéb jogokkal egész kiter
jedésben ezennel felruháztalak, mellyekkel a keresztény vallásu 
törvényesített egyéb felekezeten levő hazai polgárok bírnak.

Megyei választások.
E lapok 45-dik számában közlöttem nézeteimet a képviseleti 

rendszer gyakorlati behozatala lehetőségéről, a jelent tekintve elis
mervén annak szükségét és illető intézkedések melletti czélszerü- 
ségét; Melly nézeteim azonban Veszprémi urnák nem tetszettek, s 
e nemtetszését elméjének szinte a Századunkban (60ik sz.) meg
jelent , kissé haragos emanatiojában adja tudtára az olvasó közön
ségnek. Hogy velem egyet nem ért Veszprémi ur, arról én nem 
tehetek, de nem is igen bánom, azért azonban ne tessék rám hara
gudni; mert én sem annak, hogy véleményeink egymástól eltérnek, 
sem annak, hogy enyéim önnek nem tetszenek, legcsekélyebb oka 
sem vagyok. De haragudjék i s , ez engem legkevésbé sem hozott 
volna ki egykedvűségemből; csak aztán gyanusitgatásokkal ne ruk
koljon elő , s a becsületes ember szándékát ne tekintse olly sötét 
alakban, mint azt e szavakkal té v é : „no megadtátok neki uraim 
mindketten (azaz csekélységem és a Pesti Hírlap szerkesztője) iga
zán a hosszas készület (?) után! Egy czélra dolgoztok mindketten, 
(ez igaz, mire én büszke is vagyok, de nem igaz, a mi következik), 
hogy t. i. minden úgy maradjon a mint van.“*) Ezt csak az mondhat
ja, kinek együgyüségem mellett eléggé világosan és érthetőleg nem 
irtam , vagy ki az értettet is nem érteni akarja. És nem tudom, 
hogy tetszenék Veszpréminek, ha e helyen alkalmaztatni akarnám a
német közmondást: „Wie d e r ..........ist, so denkt er“. De hagyjuk
ezeket, hisz a dolog ezáltal sem fel nem világosittatik, sem előre 
nem megy. Tekintsünk inkább az okokra és az eltérő véleményekre.

Azt mondám jun. 8án , hogy a képviseleti rendszer most még 
kivihetetlen, mert a köznemesség, mellynek befolyását az utasítás
adásban most kevésbbé lehet nélkülözni mint előbb. erre rá nem 
állana. Erre Veszprémi julius 30án azt válaszolja, hogy épen most 
van legjobb idő és alkalom ennek kivitelére. Jól van, elismerem, 
csak lássam az okokat, miért van most, és épen most a legjobb idő 
és alkalom ? Erre V. ur azt feleli, mert „a kormány a kir. vá
rosokhoz küldött rendelete szerint épen a képviseleti rendszer 
behozatalára látszik leginkább hajlandónak ; a megyék pedig majd 
egytől egyik adtak már utasítást, s többnyire általánost, hogy a vá
lasztási visszaélések korlátozására czélszerü törvény alkottassák; 
általános utasítás pedig nem zárja ki a képviseletet.“

Mennyiben igaz az, és igaz-e, hogy a kormány a kir. váro
sokban a képviseleti rendszer behozatalára látszik leginkább haj
landónak , nem tudom , valamint azt sem, hogy ha a kormány haj
landónak látszik (természetes csak nekünk látszik) a képviseleti 
rendszernek a kir. városokbani behozatalára, azért óhajtja is-e en
nek valóságos behozatalát? végre azt sem, hogy ha a kormány csak
ugyan akarja a kir. városokban a képviseleti rendszert behozni, akar- 
ja-e ezt a megyékben is? Mindezt mondom, nem tudom, vagy inkább 
tudni nem akarom, mert gyanitgatni nem szeretek, hízelkedni sem 
magamnak sem másnak nem tudok. De azt sem tudom ám , raíkép 
akarhatta ezzel V. ur az én okomat, hogy a nemesség a képviseleti

*) Szegény P. H.! Egynek rohanva , másiknak vágtatva halad, mig a
harmadiknak csak fontolva , sőt némellyiknek marad is. In őre plu- 

• rium veritas.

rendszert nem akarná, kiforgatni? Lássuk a gyönyörű okoskodást, 
melly innen kihúzható: „A köznemesség neki rohan és hajánál fogva 
megragadja a képviseleti rendszert a megyékben, mert azt a kor
mány a kir. városokban behozni hajlandónak látszik.“ Hiszen a 
kormány és nemesség véleménye nem csak nem egy, sőt gyakran 
egészen ellenkező.

A második okra is, melly szerint a megyék általános, a képvi
seletet ki nem záró utasítást adtak már követeiknek, szinte van egy 
igen csekélyke észrevételem. Épen azért, mivel ez utasítások csu
pán általánosak, nem lehet, nem szabad a követeknek addig a kép
viseleti rendszer mellett szavazniok, mig e részben különöset, rész
leteset nem kapnak; mert valamint igaz V. állítása, hogy álta
lános utasítás ki nem zárja a képviseletet, úgy való az is, hogy 
azt még nem foglalja magában. A követek csak arra vannak ez ál
talános utasítások által felhatalmazva, hogy választmányig tervet 
készítsenek a választások szabályozása tekintetében, melly terv 
lehet ugyan a képviseleti rendszer mellett i s , de csak a megyék 
elébe terjesztetvén és azoknak többségétől elfogadtatván, küldet
hetik a Főrendekhez, hol valószínűleg szinte hatalmas gáttal kel—

I lend megküzdenie.
Csodálkozom, mikép hozhatta fel az idézendő szavakat V. ur, 

holott azokra már előbbi czikkemben feleltem. Innen méltán van 
okom hinni, hogy azt végig nem is olvasta, mi hiszen czáfolóknál, 
s általában hírlap-olvasóknál gyakran nem nagy újság. Ezt írja t. i. 
„Azt senki sem gondolja, hogy az értelmes és becsületes közne
messég olly szenvedélyesen ragaszkodik a személyenkinti válasz
táshoz. Belátja ő igen jó l , hogy a szabadnak kürtőit választásnál 
semmi sem hiányzik jobban mint a szabadság“ stb. Ragaszkodik 
biz az, édes Veszprémi uram! erősebben mint hinnők. Nem kétel
kedem azonban, hogy értelmes és becsületes része a kicsapongá- 
gások korlátozásának szükségét átlátja; de mit csinálunk majd a 
nem „értelmessel“ és nem „becsületessel“? Vagy az Optimismus 

, fellegei közt lengvén V. u r , kételkedik illyennek létezésén ? Ne
hezen; de csekélynek fogja mondani minden esetre ennek számát, 
mire azt válaszolom: exempla trahunt. Az izgatásokat, vesztege
téseket, lélekvásárlásokat, az adóróli határozatokra való hivatko
zást, miket előbbi czikkemben említék V., ur igen bölcsen egészen 
kifelejtette.

Második okom . melly miatt a képviseletnek mostani körülmé
nyeink közti behozását, bár ezt legalább is olly forrón óhajtóm 
mint V., czélszerütlennek nevezéin, az, hogy a képviselők választása 
alkalmával a korteskedés helységenkint űzetnék a köznemesség mos
tani növeletlensége mellett. ErreV. ur a már annyiszor ajánlott titkos 
szavazással jő elő, melly nélkül, úgymond, a képviselet keveset se
gítene a bajon. A nyilvános szavazás mellett számtalan okok hozattak 
már fel különféle lapjainkban, legújabban e lapok 54ik számában is, 
mellyeket kár volt figyelembe nem venni. És csakugyan nagyon kü
lönös, hogy a magyar szabad nemes ne merje szabadon, nyilván ki
mondani, kihez van legnagyobb bizodalma; különben is igen kétel
kedem azon, valljon a titkos szavazás tökéletesen elhárítaná-e a 
vesztegetéseket. Mert igaz ugyan, hogy némellyek ezáltal a lélek- 
vásárlókat kijátszanék, de vannak ám számosán ollyanok i s , kik
nek nem csak szavazatuk, hanem meggyőződésük is eladó, úgy, 
hogy ígéretek , pénz és bor által elcsábíltatva arra adnák titkon 
szavukat, kire azt adni megigérék. A helységenkint űzendő kortes
kedés ellen tehető rendszabások közé sorozza V. ű r , hogy „legyen 
mindenhol egvegy r é s z r e h a j l a t l a n  biztos, a megye közgyűlésé
ből kiküldetendő s hittel lekötelezendő.“ Igen ám, ha megyei tisz
teket választani annyit jelentene, mint egy ideális tervet papirosra 
tenni, mellynek minden pontjából kirí az inpracticabilitas. De leg-
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szebb terveink is a gyakorlat és kivihetőség tengerének szikláin 
hajótörést szenvednek, ha az utakat pontosan ki nem számítjuk, ha 
minden körülményt tekintetbe nem veszünk. A mostan kiküldetni 
szokott szavazafszedő választmányok ellen is gyakran hallottunk 
panaszokat, hogy tagjaik, kiknek száma alig volt 10— 12, részre
hajlók valának, és most egyszerre annyi részrehajlatlan biró te
remne , hogy minden helységet ellehessen velők látni. Valljon bir— 
na-e p.o. Bihar megye közel 500 „részrehajlatlan,, biztost kiállítni, 
természetesen mindenkijelöltek és akármikép érdeklettek kihagyá
sával ? Igaz, más megyékben p. o. Mosonyban vagy Árvában ki
sebb a helységek száma, de itt ismét sokkal kevesebb az illy biz
tosságra alkalmazható egyed, s így az arány ugyanaz, vagy ta
lán részemre még kedvezőbb.

Azon kérdésre : „valljon a magyar nemesség 50 évvel ezelőtt 
műveltebb volt-e mint most, s mi oka mégis, hogy a köznemesség 
50 évvel ezelőtt minden kicsapongásoktól magát visszatartóztatta?“ 
maga felel magának V. ű r , hogy „akkor az urak sokkal becsülete
sebbek voltak, semhogy a köznemesség erkölcsének rongálásával, 
a vesztegetés alávaló eszközeivel akartak volna magoknak előme
netelt szerezni.“ Nem áll tehát, hogy most a nemesség általában 
jobban volna növelve mint akkor; mert, mint már a szerk. is he
lyesen megjegyzé, tanítás és növelés közt nagy a különbség, és ko
runk növelésének általában legnagyobb hibául azt tulajdonítom, hogy 
minden erőködését egyes egyedül az értelemre, az é s z r e  f or 
d í t j a ,  a s z i v e t  pedig, a nemesebb erkölcsöket parlagon hagyja. 
De erről, valamint a korteskedés eretének okairól, ha a t. szer
kesztő űr megengedi, nem sokára bővebben. Most legyen V. urnák 
felvilágosításul elég ennyit megemlítem.

Végre, hogy a t. olvasó megismerkedhessék Y. gondolkozá
sával és logicájával, czikkének csak két pontjára akarom még figyel
meztetni. A 476ik hasábon (Száz. 60. sz.) e szavai állanak: „A visz- 
szaéléseket korlátozó rendszabályokra bátor vagyok teljes meggyő
ződésem szerint azon véleményt nyilvánítani: nem érdemes, hogy 
egy napot, de csak egy órát is szánjanak a haza atyái illy törvény 
kidolgozására.“ A 478ikon pedig: „Életből merített törvényt óhaj
tók én, ollyant, melly maga magát mintegy végrehajtja.“ Talán csak 
nem úgy kell ezt érteni, mint ha mondaná: „Honatyák ! nem ér
demes , hogy ti e törvény kidolgozásával csak egy órát is töltsétek, 
íme én nyújtok itt nektek egy é l e t b ő l  m e r í t e t t  t e r v e t ,  fogad
játok el, s azzal a u s  i s t s ! “ máskép legalább emberi véges eszem
mel ezt összeegyeztetni nem vagyok képes. Én egyébiránt —  leg
alább most — e tervet, mellyel V. ur bennünket megörvendeztetni 
méltóztatott, bővebben taglalni nem fogom; de reményiem, akad 
toll, enyimnél ügyesebb, melly annak gyakorlati kivihetlenségét 
egész meztelenségében ki fogja tünletni. — Második, mire az ol
vasó közönséget óhajtóm figyelmeztetni, azon megvetés, mellyel a 
népnövelésről, és a növelésről általában szól. Eddig nem hittem 
volna, hogy van széles Magyarországban ember, ki csak annyi mű
veltséggel b i r , miszerint leirott véleményét sajtó alá bocsáthatja, 
hogy a népnövelést kárhoztatná; de ime most meggyőződtem az 
ellenkezőről, mit jó lesz különösségtáramba feljegyezni. Minket pedig, 
kik azt sürgetjük, a divatba vett nevezet-szerinti „fontolva haladók“ 
közé sorol. No, uram, mi ugyan bele jöttünk, mint Pilátus a cre- 
doba. De mit sem tesz az. Szóljanak a tettek; — Ítéljen a jővő.

Költ Y...........án 1843ki aug. 10. Szochonyi.

Ludovicea polyteclmicum.
(Jege.)

Boldog azon törvényhozás, mellynek intézkedései a nemzet 
életéből önkint fejlődhetnek ki! Ám de mi az, a mi ezen önkintes

fejlődést kétségtelenül tanúsíthatná? Nem más, mint a köz s ma
gány életben sűrűén feltünedező jelenetek, mellyek által egyest 
polgárok magánylag s egyesületekben ügyekeznek a hiányt pótol
ni , mellynek kipótolásároli gondoskodás elmuíasztatott. Illy jelene
tek szolgálnak legbizonyosab óramutatóul arra nézve, hogy mely- 
lyek „a körülmények azon szükségei“, mellyekkel a trón zsámolyá
ról hallott intés szerint meg kell a törvényhozásnak alkudni. Már 
pedig ha van valami, mire nézve a nemzet köz s magány életében 
mutatkozó közvélemény határozottan s félremagyarázhatlanul nyi
latkozott ; bizonyosan illyen az , hogy a honi műipart védeni, ápol
ni, éltetni, serkenteni kell. Jusson eszünkbe, mikint alig van egy 
törvényhatóság, melly a nemzeti müiparnak egy vagy más utoni 
előmozdítását utasításba ne adta volna; jussanak eszünkbe a gyár- 
véd-egyesületek, mellyek minden rendkívüli rugók ösztöne nélkül 
nem az ünnepies enthusiasmus fellobbanásának, hanem a minden
napi szükség erős érzetének naponta sürűdő manifestatiói; és jus
son eszünkbe az iparegyesület, mellynek keletkezését a „Kelet né
pe“ szerzőjén kívül talán minden magyar helyeslő tapssal üdvö
zölt; s melly practicai működésének legelső lépésével, magától a  
Kelet népe szerzőjétől is, minden antipathia daozára, mellyel azon 
egyesület egyik alkotója iránt viseltetik, nyílt helyeslést vivott k i ; 
mindezek és száz meg száz apróbb jelenetek a legkétségtelenebb 
bizonyítványok, hogy alig van, sőt határozottan szólva, teljességgel, 
nincs tárgy, mire nézve a törvényhozás gondoskodását olly egy
hangúlag igénylené a nemzeti köz óhajtás, mint épen a honi műi- 
par tárgya.— És valóban e tárgy meg is érdemli, hogy a törvény
hozás által elvégre ápoltassék. A múlt évi iparműkiállítás örvende
tes tanúságul szolgált, s az idei — mellyet e hónap második felé
ben nyitunk meg — reméljük, még örventedesebbb tanúságul szol- 
gáland, hogy a honi műipar mezeje, melly mindeddig magára ha
gyatott, már is nem egy virágot termett, melly minden tekintetben 
megérdemli, hogy illatja a parlag gyomja közt éldeletlenül ne 
veszszen el!

Igenis! ama felejtett, magára hagyott derék néposztály, mely- 
lyért ez önerejébe nem bízott, hon még eddig úgy szólván semmit 
sem tőn, megkívánhatja, hogy a hon közös javára a status által 
gyámolíttassék. — Publicistáink osztályzatokat keresgetének a nép 
között, mellyeket honoratiorok nevezete alatt a lenézett tömegből 
kiemeljenek, mintha mondanák, hogy a künhagyottak s azok közt 
az iparmüvesek is nem méltók e névre: „honoratior“ ; ők pedig a 
lenézett, magokra hagyott iparmüvesek, szerény mühelyök szor
galmával honorálták e nemzetet, tűrték a hátratétel méltatlanságát, 
melly a honi müvet, mivelhogy honi volt, megveté, s e hon 
pénzével a külföld szorgalmát jutalmazd; mig a méltatlanul hátra
vetetlek daczoltak minden akadályokkal, s védtelenül, oltalmazat- 
lanul izzadtak a pályán, melly a köznemzeti jóléthez vezet. — A 
dolgok illy helyzetében bátran merjük kérdeni, nincs-e ideje , leg
főbb ideje gondoskodnunk, hogy a inüiparral eiválaszhatlan kapcso
latban levő tudományok éltető sugarakkal behassanak a műhelyekbe, 
hogy iparmüveseink ne legyenek minden előlépésnek önmagukból! 
merítésére, vagy pedig az ismeretek azon szűk körére kárhoztatva, 
mellyet jártokban keltőkben titkolózó mestereiktől mintegy fél
szemmel lopva ellestek; szóval: nincs-e ideje, hogy a status nekik 
alkalmat nyújtson, megismerkedni a müipar fejleményének azon 
fokával, mellyre a szerenosésb külföld azt már fölküzdé, miszerint 
azon törpéhez hasonlón, ki az óriásnak vállaira lépve még mes
szebb láthat mint az óriás, módjuk, tehetségük legyen versenyrö 
lépni a külföld szorgalmával, s hathatós tényezőül szolgálni, hogy 
ne sodortassunk „a közelszegényedés örvénye fölé.“— Nekünk úgy 
tetszik, mindennek immár itt az ideje, s a század iránya a nem
zeteknek megfeszített törekvései mellett, mellyel a müipar mezején 
versenyezve előbbre törnek, ideje annyira itt van, hogy ha mégis 
késünk magunkon segíteni, rajtunk az Isten sem segit többé ; mert 
meg van irva, hogy az istenek áldásukat bérül csak a munkának 
adják.

Azokon kívül tehát, miket a honi müipar előmozdítására te
endőknek már máskor mondánk , a fen előadott körülmények mind
két részrőli meghányása után, a mondók vagyunk: ne hagyjuk a  
Ludoviceát ridegen, haszonvéllenül vesztegelni, hanem addig is, 
mig katonai intézetek létesítésének órája ütne, használjuk azt a 
nemzet legsürgetőbb szükségei egyikének Cedezéséjre4 s alakítsuk
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át Polytechnicum intézetté!! — Hahogy a műiparos nevelés köré
te n  semmi más nem történnék, vagy legalább nem volna készülő
kén, mi nem lépnénk föl e véleménnyel, nem mondanék: fedjük be 
az épületet, mielőtt alapja letétetett; de miután a reál-iskolákra néz
ve nemcsak egyesek, hanem legújabban a kormány részéről is hat
hatós lépések vétettek eszközlésbe; a törvényhozás részéről pedig 
a  további intézkedéseket joggal remélhetjük; lelkünk mélyébe ha
tott meggyőződéssel ismételjük: alakítsuk at a Ludoviceát ideigle
nesen Polytechnicum intézetté!!

Lehetnek, kik azt vetendik talán ellenünk, hogy: „az alapít
ványoknak az alapítók szándokától különböző czélra fordítása nem 
tanácsos; mert a hon polgárai illyesmi által a közhasznú alapítványok 
tételétől elriasztatnak.“ De mi feleletül azt kérdezzük : nem elked- 
■vetlenitőbb, nem elriasztóbb-e annak szemlélete, hogy az alapítvá
nyok 35 éven át nemcsak a szándéklott czélt el nem érék, s ta
lán még más 35 éven át sem fogják elérni, de a nemzetnek más 
legkisebb gyümölcsöt sem hajtanak, hacsak egy, különben igen 
árdemdus agg katonának egy negyedszázadon át sinecurális évdi- 
jazását, s a roppant laktalan falaknak égremeredését, áldozatokat 
^érdemlő köznemzeti nyereségnek nem tartjuk. —  Nem elkedvet- 
Jenitőbb ezen tapasztalás, mint ha azt látnok, hogy fenmaradván 
az alapítványok azon czélra fordításának jövendője, mellyekre 
eredetileg kitűzve voltak; időközben, addig, t. i. mig az eredeti 
czélnak nemzeti alapokon, nagy nemzeti alkotványos elvek felál

dozása nélküli létesilhetése lehetséges lesz, olly köznemzeti szük
ség fedezésére használtatnának, mellyről csakugyan mindenki kény- 
leien megvallani: hogy fedezése százszorta sürgetőbb, mint a 
Ludovioea, mellyről azt merjük állítani, hogy vagy már nem 
.korszerű, vagy még nem az.

De azt is mondhatná talán valaki, hogy „akár mi hasznos, mi 
tanácsos volna is a Ludovicea intézet alapítványainak Polytechni- 
cum -ra használata, azt tenni nem szabad, mert az alapítók akara
tának szentnek kell lenni.“ — Nem akarunk mi ezúttal az alapítvá
nyok szentsége theoriájának fejtegetésébe bocsátkozni; nem akarjuk 
-elméletileg s gyakorlatilag mutogatni, mennyire veszélyes volna 
azon tan, melly a statusnak kezét örök időkre annyira megkötné, 
hogy az alapítók akaratját minden körülmények közt, még akkor is 
foganatba venni tartozzék, midőn az idők viszontagságai az alapí
tók által kitűzött czélt a statusra nézve vagy magában is kárlékony- 
nyá, vagy csak kártékony áron s aránytalan áldozatok mellett léte— 
jSithetővé változtaták; mi ugyan nem akarnánk olly statusban élni, 
melly, mint a hajdani Róma, minden egyéni szabadságot absorbe- 
áljon; de ollyanban sem , hol az egyének szabadsága a statust meg- 
kövesithetné, s örökre tyrannizálni képes volna. — De hiszen itt 
illy fejtegetésekre szükség ninos, mert mi távol vagyunk attól, 
hogy az alapítók szándokát akaratuk ellenére kényszeritni javasla- 
nók. Ennek bizonyságául említjük: 1) ha úgy tetszik, s az alapi- 
tők önkint máskép nem határoznának, ezen átalakítás ideiglenesen 
is történhetik; — 2) az alapítók vagy ollyanok, kik meghaltak 
ugyan, hanem örököseik vannak, vagy végezetül ollyanok, kiknek 
örököseik sincsenek. Mi azt gondoljuk, hogy az első rendüeket, a má
sik rendűeknek pedig örökeseit fel kellene szólítani, miszerint alapít
ványaiknak egy nemzeti politechnicum intézet javára használatában 
megegyezzenek.— Ezen átalakítás mellett annyi s olly nyomosokok 
szólanak, miszerint azon honfiakról, kiket az áldozattételben a hon 
javánál más tekintet nem vezérelhetett, fel sem tehetjük, hogy pél
dául az ország Rendei kérelmének következésében a Ludovicea ma
gas pártfogója által nyilatkozatra egyenkint felszólítva, egyezésüket 
megtagadhatnák. — A mi pedig azon alapítókat illeti, kiknek már 
talán örökösei sem élnek; ezeknek örököse a közállomány; s mind 
a  három osztályra nézve ugyan, de különösen ezen utóbbira néz
ve tökéletes intézkedési jogot nyújt a Ludovicea megalapításáról 
alkotott i8 0 8 : VII t. ez. 2 §-sának azon rendelete, melly ekképen 
szó l: neque instituti academiae hujus indoles, ratio et destinatio, 
extra comitia regni mutari possit; azaz: „ezen intézet természetét, 
szerkezetét, rendeltetését országgyűlésen kívül nem lehet megvál
toztatni ,“ tehát országgyűlésen meg lehet változtatni. — És igy mi 
e részben legkisebb nehézséget sem látunk.

Mondhatnák talán még azt i s : hogy az intézet épülete a város 
derekátóli távolság miatt a czélra nem igen alkalmatos. Hogy mi is 
alkalmatosbnak vélnők, ha például a rokkant katonák palotája helyén 
feküdnék, vagy azzal fölcseréltetnék, azt nem tagadjuk; de 
egyébiránt sokkal jobb o tt, mint sehol; különben is nincs az olly 
távol, mint például a bécsi polytechnikum Récs városa némelly 
részeitől; ~  itt a távolságot leginkább csak az üllői ut forró homo- 
ka vagy feneketlen sara teszi; de hiszen ezen könnyű segíteni s 
ekkor egy fasor hozzá járultával e politechnicum gyöngyörü kertje 
válnék azon hellyé , hová a pesti lakosság legörömestebb kiözönle- 
uék; azt nem is említve, hogy bár az intézett ott volna öszponto- 
sitva, mindazáltal némelly egyes tanszékekben a városban is mű
ködhetnének. Azért még egyszer: alakítsuk a Ludoviceát Polyte
chnicum intézetté!

Még egy javaslat a szerkesztők érde
kében.

Századunk ötödik esztendei folyamának 80dik számában érin- 
tém , hogy ha meggondoljuk egy jó és érdekes újság szerkesztése 
néha mennyi pokolbeli kinokkal vegyitett bajba, fáradságba és mun
kába kerül, mennyiféle költségei kivan, mennyi értelmet, ügyessé
get és szakismereteket követel; ha tovább azt tekintjük, milly cse
kély a magyar olvasó közönség száma: valóban bámulni s csodálni 
kell, mikép létezhetnek nálunk olly sok, s annyi csínnal, annyi szor
galommal kiadott olcsó magyar journálok.

Ezekhez pótlólag még azt is meg kell jegyeznem, hogy a ki a 
magyar nyelvben és ékes slilistikában előmenni kíván, olvassa 
szorgalommal hir- és melléklapjainkat, mellyeknek nyelvünk javulása, 
szépülése és kellőbb, hajlékonyabb ejtése majdnem kirekesztőig 
tulajdonítható. Olly különbség van a mostani és hajdani magyar 
nyelv stilje közt, mint egy serdülő Hébe-képü angyali alak, és egy 
vén púpos hátú agglant közt. —  Hogy magam is csekély, igénytelen 
stilbeli tehetségemet csupán a hírlapok olvasásának köszönhetem, 
nem átalom őszintén megvallani: — azonban ugyan a fenérintett 
számban barátságos szándékból eredő javaslatom nem vala olly sze
rencsés igen érdemes szerkesztőink általános helybenhagyását meg
nyerni, ők nyomos okokkal nyilatkoztak ellene, én pedig nem valék 
olly elfogult a körülményekből megfejtett kellő okoknak nem en
gedni : mirenézve reményiem e jelen javaslatom talán szerencsé
sebb leend, melly röviden ennyiben pontosul össze:

A szerkesztők saját kárával járó nem kis hiba az; hogy ők 
lapjaik hő apostolai és olly beküldői iránt, kik nekik épen semmi 
költséget, sőt az írnokok hibáin kívül bajt és igazitási munkát sem 
okoznak, hogy mondom ezek iránt csekély figyelemmel és tekintet
tel viseltetnek. A külföldi szerkesztők ebben több tapintattal járnak 
e l, ők bureaukint kezelik lapjaikat, de van is ám hasznuk ; nálunk 
ezen igen közönbös panasznak jobbadán tulajdonítható, hogy némi 
lapok vagy igen kevés előfizetőkkel vannak ellátva , vagy egészen 
megszűnvén, nyugalomba léptek. Az iró ha el nem fogúit, azért so
ha sem fog neheztelni, ha valamelly értekezése föl nem vétetik; 
mert jól tudja, hogy ez néha a szerkesztőség hatalmán kívül áll, a 
mint azt is, hogy sok czikk a közlésre nem érdemes. Szinte igaz, 
hogy a szerkesztőség mindenkivel nem levelezhet: de annyit mégis 
teljes joggal követelhet minden beküldő: mi történt, megérkezelt- 
e , vagy mi okból nem közölhető czikkje? Miért is a szerkesztők 
saját érdekében az lenne javaslatom, — ha jövendőben nyitnának 
meg lapjaik hasábjaiban egy kis helyet hivatalos levelezésre, melly- 
ben röviden közlenék — miért nem adható ennek vagy amannak 
értekezése ?

Ennél alig lehet könnyebb, mégis kielégítőbb mód minden ked
vetlenség elmellőztével a beküldő czikkek Íróit megnyugtatni; a 
melly szerkesztőség e jelen rövid és egyszerű javaslatomat elfo
gadja, meglátandja hasznos eredményeit.

Nyitra Zerdahelyi Lörincz.
*) E javaslat nem u j; a HirnÖk szerkesztősége azt már egy pár év előtt 

követte, s midőn szükségét látja, ma is követi, mint például Száz. f. e. 
57. számában. A sxerk.

P o z s o n y b a n .

Alapító és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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SZÁZADUNK.
6 § . szám« Hatod ik  esz tendei  folyamat  1843. Augustus 3 7 •

I  z e n e t e
a KK. és Rfínek a Fehérmegyében folyó é. 'pünkösd hava 3-án  
tartott tiszt- s követválasztási zavarok felöli kir. biztossági 
jelentéseknek többi hasonló kir. biztossági tudósításokkal együtt 

az országgyűlés elébe leendő terjesztése iránt a mélt.
Fő RR-hez.

Fehér megye ezernél több nemesei olly panaszt nyújtván be 
a KK. és RRhez, miszerint f. é. máj. 3án tartott tiszt- és követ
választásuk alkalmával katonai erő használatával fosztattak meg vá
lasztási joguk gyakorlatától: — a KK. és RR., — mivel Fehér me
gye azon gyűlés rendetlenségeinek megvisgálására kir. biztosságért 
folyamodott, —  az előadás érdemleges tárgyalására nem eresz
kednek ugyan; de mivel a vizsgálásra kiküldendő kir. biztos tudó
sítása felvilágosító adatul szolgálhatand, a KK. és RR. azon mun
kálkodásának , mellyel a már több megyék választási s tanácsko
zási ülésein történt kicsapongások jövendőre minden oldalróli meg- 
gátlása iránt ezen országgyűlésen elmulhatlanul intézkedni kíván
nak; — ez oknál fogva jónak látják ő Felségét megkérni, hogy a 
fönérdeklett eset nyomozásában eljárandó kir. biztos jelentését, ha
sonló tárgyban újabb időkben foglalatoskodott vagy most foglala
toskodó más kir. biztosok tudósításaival együtt, — az országos 
RRel közölni méltóztassék.

Melly tárgy iránti felirási javaslatukat ide mellékelvén a KK. 
és RR., s nem kételkedvén, hogy azon aggasztó történetek jö - 
vendőrei megakadályoztatását, s annak eszközei elősegítését a ra. 
FőRR. is óhajtják: e fölirási javaslatuknak elfogadására ő cs. kir. 
Főhgét tisztelettel kérik, a m. fő RRet pedig bizodalomteljesen 
szólítják fel. —

Felirási javaslat
a Fehérmegyében f. é. máj. 3kán tartott tiszt- és követválasz
tási zavarok felöli királyi biztossági jelentéseknek, többi ha
sonló királyi biztossági tudósításokkal együtt, az ország

gyűlés elébe leendő terjesztésére.
Fehér megyének lOOOnél több nemesei olly panaszt terjeszt

vén élőnkbe, miszerint a megyéjükben f. é. máj. 3kán tartott tiszt— 
és követválasztáskor főispánuk, állítólag a nélkül hogy tettleges 
rendetlenségek estek közben, a panaszosok ellen csak azért, hogy 
alispánságra a maguk kitüzöttjét is kijelelni kérték, a gyűlés he
lyére katonai erőt rendelt, és őket a választásbani részvétel jogától 
megfosztotta volna: — e tény, mennyiben való lenne, alkotmányos 
intézményeink egyik leglényegesebbjén érzékeny sebet ejtene, s 
azért gondoskodásunkat, komoly figyelmünket igénylené; mivel 
azonban maga Fehérmegye azon választó gyűlés alkalmával történt 
kihágások megvizsgálására az 1805 : 5. t. ez. nyomán Felségedhez 
kir. biztos kiküldéséért felirt, — a panasz érdemleges tárgyalá
sába nem bocsátkozunk.

De minthogy e folyamodás következtében kiküldendő kir. 
biztosnak vizsgálása eredményéről adandó tudósítása egyik felvilá
gosító adat leend azon körülményekre nézve, mellyek némelly 
megyék választó s tanácskozó gyűlésein ez utolsó évek alatt történt 
visszaéléseket s kicsapongásokat idézték elő; mi pedig, mint azt f. 
é. jul. 12én költ felírásunkban kijelentettük, e szomorú jelenetek jö

vendőre meggátlása tekintetéből akármelly oldalróli kihágások kellő 
megzabolázása s megfenyitése iránt a jelen országgyűlésen czélsze- 
rüen intézkedni, s arra nézve megállapítandó törvényjavaslatunkat 
Felségednek felmutatni szándékozván, e munkálódásunkban a tör
ténteknek kutforrásai közelebbi okaira vonatkozó adatok figyelem
be vételét szükségesnek tartjuk : ez oknál fogva hódoló tisztelettel 
kérjük Felségedet: miszerint a fehérmegyei esemény megvizsgálására 
kiküldendő kir. biztos eljárását sietteini s jelentését a más megyék 
folyamodására hasonló történetek nyomozását újabb időben végbe 
vitt, vagy azzal jelenleg foglalatoskodó kir. biztosok tudósításaikkal 
együtt, velünk közölni s eképen alkotmányos életünkbe beharapózott 
e kórjelenség orvoslásában igyekezeteinket annál is inkább, mint
hogy Felséged maga a jelen országgyűlésre lebocsátott kir. elő
adásainak második ponjában atyai gondjait e tárgyra is kiterjesz
tő, elősegíteni méltóztassék. Egyébiránt stb.

V álaszizenete
a Fő-RRnek a nyilvánosság és szólásszabadság tárgyában.

Azon számos és terjedelmes izenetek, mellyek a legközelebb 
kél országgyűlésnek folyama alatt a nyilvánosság és szólásszabad
ság érdemében váltattak, eléggé tanúsítják, mikép a kérdésben levő 
tárgyak bőven megvitatva, a nézetek mindkét részről kimeritőleg 
kifejtve valának. Ennélfogva ő cs. kir. Főhgsége és a mlgos FőRR. 
a tárgy további vitatását, minthogy uj okokat a t. KK. és RR. 
sem hoznak fel részükről, fölöslegesnek tartván, több rendbeli ize- 
neteikben kijelentett elveikhez ezúttal is ragaszkodnak, és a t. KK. 
és RRet egész bizalommal szólítják fel, hogy miután a panaszlott 
események következményei ő Felségének kegyelmes rendelete ál
tal megszüntettek, azon alkotmányos jogok pedig, mellyek iránti ag
godalmukat nyilvánítják, most, midőn a büntetőtörvénykönyv ki
dolgozása még a jelen országgyűlésnek teendői közzé tartozik, czél— 
szerű törvények alkotásával leginkább biztosíthatók, az e tárgybani 
felírásnak sürgetett felterjesztésétől elállani szíveskedjenek.

Yálaszixenete
; a m. Fő-RRnek a magyar nyelv tárgyában a t. KK. és RRhez.

Öcs. kir. Főhgsége és a mlgos FőRR. áthatva ama nagy érde
kek fontosságától, mellyek a nemzeti nyelvnek rendeltetési helyére 
való emeltetését sürgetik, teljes mértékben osztják a t. KK és RR- 
nek azon hazafiui buzgó kivánalát, miszerint mindazok után, mel
lyek a 1790dik év óta fejedelmi kegyelmes hozzájárulással orsz.- 
gyülésileg a magyar nyelv gyarapodására üdvös sükerrel történ
tek, most már törvény által mondassák ki általános szabályul, hogy 
Magyarországban ezentúl úgy országlási mint hivatalos nyelv 
egyedül a magyar legyen. Méltányosnak látják azonban szinte azt 
is, hogy Horvátországra nézve, tekintve annak nem magyar ajkú 
lakosait és egyéb helyzetét, a magyar nyelv használata iránt kü
lönös intézkedések hozattassanak. És midőn egy részről a honi 
nyelv körének terjesztését, és az evvel válhatatlan kapcsolatban 
álló nemzetiségnek szilárdítását jelen törvényhozói hivatásuk fő 
kötelességei közé számítják: más részről az igazság és méltányos
ság tekinteteinek hódolva, olly törvényes intézkedést látnak Hor
vátországra nézve a legczélszerübbnek, melly a t.KK. és RR. ize-
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cetében felállított elv szerint a honpolgárok belső nyelv-viszonyaiba 
elnyomólag ne hasson, sót e részben azoknak kedélyeit megnyug
tassa; de azért a magyar nyelvnek kizárólagos használatát olly köz
igazgatási tárgyaknál, meüyekre nézve Horvátország a kormány- 
és itéloszékekkel, vagy Magyarország törvényhozásával, vágy 
egyes törvényhatóságaival érintkezésbejön, e rendelvény eszkö
zölje, hogy azon kapocs, melly Magyarországgal Horvátországot 
egyesíti, és alkotmányszeríileg annak kiegészítő részévé teszi, ma
gyar legyen. Egyébiránt valamint Horvátországra, úgy Pozsega, 
Szerém és Verőcze megyékre, és Fiume kerületre nézve szinte 
szükséges volna az általános szabály alól annyiban kivételt tenni, 
hogy miután a magyar nyelv tudománya még ezen törvényhatósá
gokban aránylag kevés egyénekre szorittatnék, hal évi határidő tű
zetnék ki, mellynek elfolytáig az eddigi szokás szerint gyakorlatban 
volt nyelv használata fenmaradjon. Itt mindazáltal ő cs. kir. Főhge, 
es a mlgos fő RR. nyíltan kijelentik, hogy midőn az említett három 
megyét alábbi javaslatukban egyenkint megnevezik, ez által akár 
Magyarországnak, akár a kapcsolt részeknek ezen megyékre vonat
kozó jogait érdekelni koránsem czéljok; sőt inkább ezen törvényes 
kérdésnek megoldását a maga idejére és helyére halasztani, addig 
pedig a kapcsolt részeket a mostani állásukban megtartani kívánják.

Ezen általános szempontból indulván ki, ő cs. kir. Főhge és a 
mlgos fő RR. észrevételeiket a magyar nyelv tárgyában közlőit tör
vény-javaslatra a következőkben központosítják:

A törvényjavaslat első’ szakaszában foglalt tárgy érdemére 
nézve megegyeznek, de czélszerübbnek tartják azon szerkesztést, 
melly a múlt országgyűlésről fölterjesztetelt, következőleg mó
dosítva.

„Az 1550: 5-dik, 1569: 3 3 , és 1572: 2. t. czikkekben 
gyökerezett nemzeti közóhajtás folytában ő cs. kir. apostoli Fölsége 
azon kegyelmes végzete, hogy a koronaörökösöknek, valamint a fels. 
uralkodó házból származandó többi főhgeknek és herczegasszonyok- 
nak a magyar nyelv tökéletes tudományába még serdülő korukba 
beavatása részéről nevelési rendszerűi megállapittatolt légyen — 
törvénybe iktattatok.“

A második szakaszból következő szavakat: „és a hozzá kap
csolt részekben“ —  kihagyatni kívánják, részint mivel fölösleges, 
részint mivel az alábbi szakaszok úgy is szólanak az ezen részeket 
illető különös rendelésekről. Továbbá e szakasznak azon tartalmát- 
„minden más nyelven készült hivatalos irat és oklevél érvénytelen“, 
igy kívánnák módosítani: Jövendőre minden más nyelven készült 
hivatalos oklevél vagy irat érvénytelen,“ hogy e szerint a szakasz 
rendelete a már eddig készített hivatalos levelekre, vagy általában 
a magános levelekre, soha ne értethessék.

A harmadik szakaszra nincs észrevételük.
A negyedik szakaszt akkép kívánják módosítani, mint az 

1840-ík évi aug. 30-án kelt fölirás mellett fölterjesztetett, melly
nek tartalma következő:

„Minden magyarországi pénzek magyar jelekkel és körirás- 
sal verettessenek — és minden egyéb akár polgári, akár katonai 
intézeteknél is az ország czimere, színei és magyar körülirásu 
pecsétje használtassék.“

Ezen negyedik szakasz után volnának iktatandók a Pozsega, 
Szerém, Verőcze megyéket és a fiumei kerületet illető intézkedé
sek , következőleg :

„Pozsega, Szeréra és Verőcze vármegyékben, úgy szinte a fiu
mei kerületben is hat esztendőnek eltölteig az eddigi szokás szerint 
gyakorlatban volt nyelvnek használása fenhagyatik, melly határidő
nek lefolyása után ezen megyék és kerület is kizárólag a magyar 
nyelv használatára köteleztetnek.

Az ötödik szakasz helyett pedig az előrebocsátott általános né
zetekhez képest a következő három szakasz elfogadását javasoljak:

„A törvényhozás Horvátországnak belső nyelv-viszonyaira 
elnyomólag hatni nem kívánván, és ezekre nézve a fenálló szokást 
sértetlenül fenhagyván, a magyar nyelvnek általános alkalmazása 
kizárólag csak azon törvényhozási és közigazgatási tárgyakra ter
jesztetik, mellyekrc nézve Horvátország a kormány és magyar fő
törvényszékekkel, vagy Magyarország törvényhozásával, vagy 
egyes törvényhatóságaival érintkezésbe jő. E szerint

„Minden köz s magány ügyekre nézve, a mennyiben azok 
csak Horvátország kebelében s horvát törvényhatóságok előtt foly
tattalak  , úgy szinte e törvényhatóságok és törvényszékek tanács
kozásaira nézve a latin nyelvnek tetszésök szerinti használata fen
hagyatik.“

„Magyarország egyes törvényhatóságaival, úgy szinte köz- 
igazgatási dolgokban a kormány- és magyar főtörvényszékekkel 
folytatandó levelezéseknek , a csatolmányokat ide nem értve, 
egyedüli törvényes nyelve a magyar legyen ; mellynek használatára 
Horvátországnak a magyar országgyűléshez küldött követei is kö
teleztetnek.“

A hatodik szakaszra nincs észrevételük.
A hetedik szakaszt azonban kihagyandónak vélik, mivel azál

tal, hogy a fentebbi intézkedések létesülnek, mindazon egyének
nek, kik hivatalba lépni kívánnak, a magyar nyelvet tudni saját 
érdekükben álland; egyébiránt sem volna a méltányossággal meg- 
egyeztelhető, hogy liz évek múlva olly egyének, kik kölönben va- 
lamelly hivatalra tökéletesen alkalmasok és érdemesek, annak meg- 
nyerhetésétől csak azért, mert a magyar nyelv megtanulására al
kalmuk nem volt, elzárattassanak.

Melly előadott észrevételeknek a t. KK. és RR. részéről le
endő elfogadását ő cs. kir. Főhge és a mlgos fő RR. annál biztosab
ban reménlvén, minthogy ezek a közlött javaslattól a dolog lénye
gére nézve felette kevésben különböznek, egész bizodalommal szó
lítják fel a t. KK. és RRet, hogy azokban megegyezni, és azok sze
rint a fölirási javaslatot is módosítani szíveskedjenek, mellyre 
nézve a lehető szerkesztésbeli észrevételeknek előadását a nmlgu 
fő RR. magoknak fentartják.

Valaszizeneíe
a mlgos Fö-RRnek a jelen országgyűlésnek sz. kir Pest váro

sába való általtélele iránt a t. KK. és RRhez.
Az országgyűlésnek Pestre való áttétele iránt ő Felségéhez 

intézendő fölirásban a tárgy érdemére nézve ő cs. kir. Fhge és a 
mlgos Fő-RR. megegyeznek, egyedül annak szerkezeiére van ész
revételük, hogy miután a fölirásban felhívott és az i830-ik  évi 

■ december 2-ról kelt kegyelmes kir. válasz nem ő cs. kir. Felsége a 
most uralkodó fejedelem, hanem dicső emlékezetű Felséges atyja 
által adatott k i : a felírás kitételei is a szerint volnának alkalma
zandók, és a fölirás kezdete igy módosiltatnék: „az 1830ik évi 
országgyűlésről fölterjesztett azon nemzeti közkívánatra, hogy az 
országgyűlés Pestre tétessék által — üdvözült fels. Urunknak 
ugyanazon évi december 8kán kelt ebbeh kegyelmes kir. válaszát, 
hogy fezen szavak „cs. kir. Felséged“ kimaradván) az igazság 
gyorsabb kiszolgáltatása iránt stb. Továbbá azon szavak után: „az 
ország Karai és Rendei tehát e helyezetben“ iktattassék: „cs. kir. 
Felséged dicső emlékezetű Felséges atyjának fönebbi kegyelmes 
nyilatkozatát a nemzet folytonos hő kivánatát“ stb. A felírásnak 
többi tartalmára a mlgs Fő-RRnek észrevételük nem lévén, az elő
adott javítások elfogadására bizodalmasau szólítják fel a t. KKat ás 
RRet.
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levelek , a növelésről.
(Mutatvány egy „Növelő“ czimii terjedelmes!) kéziratból.)

I.
V ........a, febr. 28.

K e d v e s  b a r á t o m!
..................... Ámbár a jó növelőben méltán kerestetnek né-

melly testi tehetségek is: mindazáltal maga a dolog természete mu
tatja, hogy a növelés siikerének forrása a vele megbízott egyed 
szellemi ereiben rejlik. Mert kiki átlátja, hogy a növelés nem testi 
erő, nem anyagi foglalkozás munkája, és hogy ezek csak annyiban 
bírnak reá némi befolyással, mennyiben a lélek elválaszthatlan vi
szonyban lévén a testtel, emezt némelly czélja eléréséhez, némelly 
munkáihoz eszközül használja.

Mivel pedig a léleknek minden foglalatosságai, legyen azok
nak bármi czéljok, tárgyok, eredjenek bármi kútfőkből, e két ere
deti tehetségben: „ész és szív“ központosíthatok; a növelés mun
káját is e kettőtől feltételezhetni. Magad is fogod tudni, barátom, 
hogy minden munkánál e két kérdés forog fen: tudjuk-e azt? és 
lesz-e elég kedvünk, elég akaratunk azt véghez vinni? Szükséges, 
hogy mielőtt valamelly munka létesítéséhez hozzáfognánk, előbb an
nak természetével, kivitele eszközeivel, czéljával, akadályaival meg
ismerkedjünk. Mert ha azt nem tesszük, soha sem jöhetünk tisztá
ba önmagunkkal, mindig akadunk olly pontokra, mellyek előttünk 
ismeretlenek lévén, vagy vakon fogunk botorkázni, vagy pedig meg- 
únva a sok vak, czél és vég nélküli botorkázást,'oda hagyunk szán
dékot és czélt, oda hagyjuk kezdett munkánkat és nyugalomra té
rünk. És ez oka, hogy annyi jó szándék, annyi föltétel sükerének 
diadalát olly hamar, olly rögtön füstbe szálni látjuk az életben, mi
vel t. i. azok, kik vállalkozóik valának, nem bírtak azokhoz elegen
dő ismeretekkel, elegendő tudománnyal.

De még nem elég az ismeretek gyűjtése sem ; mert hogy nö
velésed sükerét, áldott sükerét, millyet óhajtasz, láthasd, szükséged 
van akaratra is. Nem értem az a k a r a t  szó alatt egyedül azt, 
hogy valóban csak akar jól növelni: de veszem a szót ama tágasb 
értelemben, melly szerint minden törekvésed, minden tetted oda le
gyen irányozva, hogy szived tisztasága, szándékod fedhetetlensége 
mindenkor tisztán ragyogjon. A növelő ollyan legyen mint Vesta 
oltára, mellyen olthatallanul lobogott a tisztaság szent tüze. Legye
nek Vesta szüzei saját belsejének indulatai, érzelmei; és ha ezek
nek valamellyike elcsábíttatva balutra találna sikamlani, kérlelhe
tetlenül sújtsa reá büntető ítéletét, hogy többé meg ne tántorodjék.

A mi már az é s z t  illeti, korán sem elég, mint némellyek gon
dolják, hogy az, ki tanítani, ki oktatni akar, maga már valami ke
veset tanult légyen. Mert a szellemi világ kincseivel nem olly köny- 
nyü az osztozás, az adásvevés, mint az anyagiéival. Ebben nem 
mindenki képes azt, mit gondolkozás, fáradság által szerzett, azon
nal, ha kedve úgy tartja, mással is közölni; ebben nem mindenki 
képes a neki nyújtott kincseket mind, vagy pedig úgy mint adattak, 
elfogadni. Képzelj magadnak, barátom, a tengerből meredeken ki
álló két sziklán hajótörésből menekedett kél utazót, kiknek egyike 
eleséget is bőven megmentett az életölő hullámok dühében; másika 
pedig mindentől megfosztva, várja a legborzasztóbb éhenhalást. 
A kenyérrel ellátott könyörül veszélytársán, és eledeléből neki is 
kívánván juttatni, összeszedi erejét, és vet amannak néhány darabot. 
\  álljon nem lesz-e ez átdobott adalékok közt számtalan, melly a 
v e t ő  gyöngesége, a fogó ügyetlensége miatt a tengerbe fog hul
lani? Hihetőleg kitaláltad m ár, kedves barátom , czélzásomat. Va
lóban nem egy növelő jár úgy, hogy sokat, mit jó l  t ud ,  e l ő 
a d á s  báni járatlansága, vagy pedig növendéke g y ö n g e  e l mé j ű -  
s é g e  miatt nem b ir, minden jó szándéka és ügyekezete mellett is,

vele közölni. Nem képzelheted, mennyire fáj szivemnek néha látni, 
hogy legélénkebb, legkönnyebb elmejíí tanítványomnak is öt hatszor, 
mindig más módon, világositok fel valamit, hogy csak megérthes
sen és ő még sem képes utolérni gondolatimban, ügy hiszem ezen. 
keserű érzésben te is veendesz részt; mert nem szólhat mindig 
eléggé világosan az ember, és a ki hivatalát nem bérencz gyanánt 
akarja viselni, illyenkor lehetetlen hogy fájdalmat ne érezzen. Az
ért a mennyire tehetségedben áll és időd engedi, ügyekezzél még 
most is a tudományoknak különféle nemeiben, mellyeknek legszük
ségesebbjeit legközelebbi leveleimben előszámitandom, előmenetelt 
tenni; de legnagyobb gondot fordíts az előadás tudományára, ha 
ugyan ezt tudománynak és nem mesterségnek kell neveznünk.

Abból, mit e levelem folytában Írtam, valamennyire már előre 
átlátod, mi n e h é z s é g e k k e l  kell küzdenie a jó növelőnek. Ezen 
kivül vannak még ezer meg ezer körülmények , mellyek a növelő 
keblét aggasztják, czéljától távolilják és szép reményeinek gyakran 
olly gátokat vetnek, hogy minden jó ügyekezete mellett azt, mit 
óhajtott, épen el nem érheti. Magad tudod, mi nehéz, mi megfejt
hetetlen feladat kormányozni az e m b e r i  l e l k e t ,  melly már a 
gyermekben is bir szabadsági öntudattal. De szükséges is, hogy 
már a gyermek is tudja, miszerint szelleme valami sokkal tökélete
sebb, sokkal magasabb, semhogy bármi külső eszközök által kény
szeríteni lehetne. Mert ha ezen öntudat mindjárt zsenge korában 
fel nem ébred, soha sem válhatik azzá, mivé őt a növelésnek ké
peznie kell. Ez legerősb ösztöne, leghatósb indítója az annyira óhaj
tóit önmunkásságnak, melly tol minden tudomány és boldogság föl— 
tételeztetik. Annál nehezebb azonban legyőzni a szabadsági öntu
datból származó nehézségeket a gyermekvilágban, minél gyöngébb 
részeseinek Ítélő tehetsége azon rugók jóváhagyására, mellyek va
lamelly tett elfogadására, követésére a tanító állal előhozatnak. Su- 
lyosbul ez még inkább azáltal, hogy a szülők gyermekeikben több
nyire a legsangvinicusabb reményeket helyezik, úgy hogy nehány 
hónapi oktatásból a legfényesebb eredményeket, legragyogóbb tu
dományt, legjobb erkölcsöket várják. Pedig vajmi nehéz csak egy 
lépési is tenni a rosztól a jóra!

De még egy más nehézség is csatlakozik az előbbenihez. Ez 
pedig azon körülményen alapul, hogy a n ö v e l ő  nem maga ,  hanem 
számtalanok n ö v e l i k  a gyermeket. Különféle viszonyban van a 
kisded a szülőkkel, testvérekkel, rokonokkal, cselédekkel s más a 
házhoz tartozó és nem tartozó emberekkel. Gyakran megtörténik 
tehát, hogy mit amaz sok munkával, nagy üggyel bajjal hosszú időig 
épített, ezek által részint szándékosan, részint esetileg — néha 
örökre —  lerontatik.

Ezekből láthatod, édes barátom, mi nem könnyű dolog növe
lőnek — értsd, valamint minden ezentuli leveleimben, jó növelő
nek — lenni, és mint nem ok nélkül adtam azon első baráti taná
csol, hogy ha szereted önboldogságodat, akármi légy inkább mint 
növelő. Mert e pálya, minden szépsége és nagyszerűsége mellett, 
csak nagyon gyéren terem rózsákat, de töviseket igen. Ne gon
dold azonban, hogy ezt bizonyos balviszontagság szülte idegenkedés 
a növelői pályáról mondatja velem; mert hiszen száz alkalom közt 
alig van kettő, hol panaszra kevesebb ok volna, mint nekem, bár 
én sem tagadhatom, hogy az imént előszámlált nehézségek súlyát 
nagy részint saját tapasztalásomból is ösmérem. Azonban ismétlem, 
mit előbb irtam, ha eltökélted magad, hogy ez utón indulj, mind ma
gad mind embertársaid szerencséjét eszközölni: maradj meg mel
lette , de úgy, hogy lépésedet meg ne bánd. Úgy intézd dolgaidat, 
hogy ne panaszkodjál egykor, miszerint te, ki arra nem csak készül
tél, hanem képes is vagy, hogy egy egész nemzedék növelésére for
dítsd ereidet, egy vagy két gyermek ápolására, dajkálására leendesz 
szorítva, minden vágyaiddal, minden fáradozásaiddal. Isten veled! —
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II.
Y . . . , . a mart. 5.

............. Hozzád utasított levelemnek azon állítását, melly által
kötelességül számítom minden jól rendezett status figyelmének a 
nevelésre való kiterjeszkedését, rosszallani látszol ezen szavaiddal: 
„A nevelés ápolása az én véleményem szerint nem annyira a világi, 
mint az egyházi hatalom feladata; mert a kettő közti különb
séget abban helyezem, hogy czéljok egy lévén, t. i. a közjó, köz
boldogság: a status azon czélja eléréséről csupán külső eszközökkel 
gondoskodik, mig az egyháznak belsők, szellemiek által hatni köte
lessége. Mivel pedig az oskolák a jólét előmozdításának egészen 
szellemi eszközei, az ezekről való gondoskodást egészen az utób
bira kívánnám bízatni.“ Ezen aggodalmad nem volt egészen meg
lepő előttem, mert volt idő , midőn felhozott véleményedben én is 
osztoztam volna; de érettebb fontolgatás, hosszabb tapasztalás arra 
b írtak , hogy meggyőződésemet megváltoztassam s a mellette szóló 
okoknak helyet engedjek, átlátván előbbi gondolkozásmódomnak 
helytelenségét. Örvendenék, ha magyarázatom, mellyre ezen al
kalmat fordítani szándékozom, eléggé világos lenne, hogy meggyőz
hesselek az ellenkezőről, tégedet is, ki, bár szereted önállásodat vé
leményedhez! hű ragaszkodás által tettleg bizonyitani, soha sem 
irtózol az ellenokok súlyához képest gondolkozásodat alkalmazni.

Ama hibás véleményre — reményiem, nem fog e kifejezés ne
heztelést szülni, habár előre mondatik is ki —  ama véleményre mon
dom, mellyet én hibásnak tartok, az adott alkalmat, hogy a status 
és egyház egymás iránti viszonyai tekintetében az emberek legna
gyobb része mind e mai napig sem jött tisztába. Nem abban he
lyezem én a kettő közti különbséget, hogy az egyik csupán morális 
eszközök által kívánja a közczél előmozdítását eszközölni. Mert, ha 
ennek állnia kellene, valljon lehetne-e egy a czél is? Hiszen ak
kor csak az egyház czélja volna a valódi, tiszta moralitás, s az ebből 
sugárzó boldogság, mivel tudjuk, hogy ezt külső, anyagi eszközök 
által elérni nem lehet. A jóság, vagy is inkább csak a nem-vétke
zés , physikai eszközei legfölebb is azt szülhetik, mit törvényiség- 
nek lehetne a latin legalitás után neveznünk : de ez a valódi er- 
kölcsiségről annyira különbözik, mint valamelly jeles férfinak arcz- 
képe magától az élő eredetitől. Igen érezték e kettő közli különb
séget már régi időkben is ; mert mit akar Horácz egyebet mondani 
következő szavaival:

O d e r u n t  p e c c a r e  m a li f o r m id in e  p o e n a e ,
O d e r u n t  p e c c a r e  h o n i  v ir tu t is  a m o r e .

A büntetés, kényszerítés segedelmével eszközlött jóság, ha a 
jóság magasztos eszméjének e fattyusarjadékát is szabad annak ke
resztelnünk, soha sem visz azon czélok eléréséhez, mellyek a va
lódi moralitás elkerülhetetlen eredményei. Nem akarom én azon
ban a legalitást sem mint egészen haszon nélkülit ezen szavaimmal 
kárhoztatni; sőt igenis az gyakran nem megvetendő előoskolája le
het az utána következendő erkölcsiségnek. Ezekből már kitűnő, hogy 
ha a status és egyháznak általad más számtalanok után felhozott kü
lönbségének állnia kellene, akkor a statusnak vagy más czéljának 
kellene lenni, mint a valódi jó lé t, vagy pedig, ha mindamellett is 
az maradna czélja, ennek eszközeit igen helytelenül kellett válasz
tania. De mivel sem ez, sem amaz meg nem állhat, másban kell ke
resnünk a két felséges és bámulást érdemlő emberi intézkedés ha
tárvonalait. Kerestem ezeket én is, és elég hiú vagyok, parányisá
gom teljes érzetében is , magamnak valamennyire hízelkedni, hogy 
ha egészen nem is találtam meg a keresettet, bizonyos nyomaira 
még is akadtam, mellyek vágy engemet vagy másokat czélhoz 
vezetendenek.

Én az egyház és status közti különbséget abban gondolom 
rejleni, hogy amaz egyesek boldogitása által kiván hatni a közre, 
emez pedig a közös jólét előállitásával azt egyesekre is óhajtja 
árasztani. Teszi pedig azt az egyház leginkább morális eszközök 
által, miilyenek: tanítás, intés, feddés stb., mindenkor szem előtt 
tartva, hogy az egyedek a valódi boldogságban részesülhessenek 
s az egyedek összetett boldogsága az egész statusra kiterjedjen. A 
világi hatóság ellenben czélja elérésére részint anyagi eszközöket 
használ, annyiban t. i. mennyiben a közjóiét fentartására maga a

puszta legalitás is nemcsak hasznos, de szükséges is, nehogy egyesek 
kicsapongásai a közjólétnek akadályul szolgáljanak— és ezek a bün
tetések—; részint pedig erkölcsi eszközök által is kiván a tökéletes, 
sokban megközelithető ugyan, de soha el nem érhető status ideálja 
felé haladni, mennyiben a legalitás szolgasága alól felmentett egye
dek erre képesek , vagy legalább erre képeztetnek. És a statusnak 
ezen erkölcsi eszközei: az oskolák különféle nemei, a múzeumok, 
műgyüjtemények, természetiek gyűjteményei, tudós társaságok stb. 
mik együtt véve teszik a nevelést, a szó legterjedelmesb értelmében.

Nem tudom elég világosan irtam-e le azt, mit a napnál is vi
lágosabban Iátok kebelemben. Egész okoskodásomnak rövid fogla
latja ez: mind a statusnak, mind az egyháznak czélja jólét, mit amaz 
felülről lefelé, ez alulról felfelé: éspedig ez utóbbi csupán positivus, 
az első részint tagadó — negativus, akadályozó, tehát nem egészen 
tiszta — részint positivus— cselekvő, tiszta — nevelés által kiván 
elérni. Hogy a mondottak annál világosabban feltűnjenek, előhozok 
még egy példát, melly úgy hiszem maga is elegendő, hogy véle
ményem igazságáról meggyőződhessél. Képzeld magadat a sötétség 
kora azon századaiba, mellyekben az atyai hatalom oily korlátlan volt, 
hogy az a törvények megszegése nélkül gyermekére vétségéhez 
képest a halálos Ítéletet nemcsak kimondhatta, hanem azt akadály
talanul haladék nélkül végre is hajthatta E szánandó korban élt egy 
atya, kinek számtalan gyermekei voltak. Az atya nemcsak jámbor, 
kegyes ember volt, hanem ollyan is, ki az akkori idők miveltségi 
állapotához képest kitűnő tudományokkal és bámulatos okossággal 
volt részint a természettől, részint a kedvező körülmények szülte 
tapasztalástól ellátva. Ez atya kívánta, hogy gyermekei is kövessék 
ama pályát, mellyen ő fedhetlenül élte napjait; de minden okos
sága mellett sem birt annyi belátással, hogy fiainak az igazság ös
vényét, az erény útját megmutatta volna, hogy lerajzolta volna nekik 
a jó és rósz közti különbséget, amannak szakadatlan követése, ennek 
szüntelen kerülése eszközeit, úgy hogy gyermekei egészen elva
dulni kényszerültek azon számtalan szivrémitő példák által, mellyek 
éltök időszakát körülöttük mindenütt jellemzék. A többi gyermeke
ket minden elfajultságuk mellett, atyjok szép példája, vagy még in
kább korlátlan szigorúsága valamennyire vissza bírta tartóztatni 
nagyobb kicsapongásoktól; de egyikök, kire a külpéldák nagyobb 
hatást gyakoroltak, a legkajánabb, legundokobb cselekedetek része
sévé, a legfertelmesb merények czinkosává lön. Látván azonban, 
hogy atyja untalan feddései s őrfelvigyázása gonosz szabadságának 
bizonyos határt akarszabni, mi azon boldogtalan eszmét villantá 
fel agyában, hogy atyja ellen támadjon; s életére tört. De a szülő 
gyermeke rut szándékáról eleve tudósittatván, indulatossága által 
elragadtatva, fiát kiküldéaz élők sorából. Reményiem elértetted már 
czélzásoraat, melly szerint a gyermekei nevelését mulasztó atya ké
pében azon statusokat értem, mellyek mitsem gondolván a fiatal 
polgárok nevelésével, egyedül törvényeik szigorúsága által akarják 
a vétkeket kipusztitani. De valljon, mi lélekismerettel mondhatja 
ki bármelly hatóság a halálos Ítéletet, ha közvetve maga az állada- 
Iom okozója a bűnöknek, nem nyújtván felvilágosítást szülöttinek? 
Valljon lehet-e kebel, melly hasonló eseteknél, mellyek minden iszo
nyatosságuk daczára sem olly igen szokatlanok , vissza ne borzad
jon, s melly szeretettel viseltethessék azon anya iránt, ki a roszat 
nem gátolni, hanem boszulni törekszik? Lehet-e ott tiszta és rendü
letlen honszeretet a polgárok szivében, hol azok egészen önmagokra 
hagyatnak, s mindamellett vétségeikért keményen lakolni kényte
lenek? Kötelessége tehát az állománynak a nevelés szent ügyét 
előmozdítani, mert kötelessége minden czéljához alkalmas eszközt 
— ha különben mások ártalmára nem szolgál — megragadni és 
munkásságba hozni. —  Ennyi e tárgyról elég, talán sok i s , annál- 
inkább, mivel tulajdonképeni feladatomhoz, melly egyedül e kér
désre való felelet: „mi kívántatik a jó nevelőtől?“ nem tartozik. De 
közvetve mégis összefügg az tárgyammal, s mivel arra okot szol
gáltattál, nem volt hasztalan annál is inkább, mivel érdekkel bir, s 
az életkérdések egyike. Végre erről is azt mondom Horácczal:

------ Si quid novisti rectius isfis,
Imperti; si non, his utere mecum.

Sz .......... yL

P o z so n y ban .
Alapító és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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SZÁZADUNK.
6 9 . szám. Hat od i k  esz tendei  folyamat  1843. Augustus a t .

Ä gy  á l l á s .
Tör edékecz i mümunkából :  „ R e f o r m o k  M a g y a r o r s z á g 

b a n / 1 l. Rész. „Ü gyállás, és egy nem zeti bank általános 
tervezete“ , irta Klemm J. E.

Vérzik a szive nem csupán a bens ztilöttnek, honfinak, ha
nem az idegennek is, — mindannak, kinek nem kő a kebele, ha 
hazánkat tekinti; ezen országot, mellyre áldásának legdusabb tel
jét tékozló kegyében áraszlá ki az ég; lehetségben éden, va
lóságban — legalább részből — pusztaság; lakosainak nagyobb ré
sze csak bajosan és nyomorultan táplálkodva, s gyakran még nyomo
rultan sem ruházkodva; az első mostohább év által legnyomasztóbb 
ínségnek, sőtéhenlialásnak kitéve ; a mesterségek, főleg nagyobb vá
rosokon kivüí, legalsó fokon, kézművest alig táplálók ; az ipar még alig 
csírájában, s nagyobb birtokosok által teendő vállalatokra nézve, 
a látszólag kedvező viszonyok daczára, inkább gátja, mint emeltyűje 
a jólétnek; a kereskedés csaknem kizárólag zsidók kezében, te
kintésre alig méltó, ha az igen kedvezőtlen végszámolatnem in
tene; az országban létező vagy külföldről húzott kész tőke, másut 
az ipar és kereskedés éltető elve, a földbirtok gyümölcsösilő for
rása, nálunk az országra nehézkedő lidércz, őrvényár, melly a föl
det gyümölcsösités helyett magával sordorja; a nagy birtokok csak
nem kivétel nélkül adósságoktól terhelten, remény nélkül, hogy a 
mai nemzedék éltében kitisztuljanak; a kisebb birtokosok, a köz 
és magány élet fokozott követelései mellett, eszköz nélkül a kor és 
a gyakorlati tudományok előhaladtsága szerint javítások által jószá
gaiknak jövedelmét nevelni, magoknak uj forrásokat nyitni, s az 
ókat jutalmasbakká tenni, elszegényülve s mindinkább elszegényü- 
lők; a mesterember és a jobbágy, kinek erszénye (ámbár ha az 
Isten is úgy akarja nem sokára (?) már nem egyedül az övé) forrá
sainak semmi vagy alig észrevehető szaporodásánál mindinkább 
számba vétetik — (s hogy vétessék , önmaga jóléte kívánja) — 
legkisebb balesetre az uzsorák vampyr ármányainak s igy elkerül- 
hetlen veszélyének kitéve stb. ez egy ország állapotja, melly a termé
szettől fel van ruházva a föld legvirágzóbb , legboldogabbjai közé 
tartozni.

Több kevesebb igazsággal vagy igazságtalansággal, sok és 
sokféle okok idéztetnek e vészállapot forrásakínt; ezek közt, és pe
dig méltó joggal, a kész tőke hiánya, a magánosok és a köz kincs
tár nyomorult pénzügyi léte.

Azonban ama hiány, véleményem szerint koránsem méltányol- 
tatott eléggé, miután nagyrészint pusztán másodrendű oknak tekinte
tett, t. i. másutt és mélyebben feneklő akadályok következményekint, 
különösen, hogy kevés szóval mindent kimondjak, a körülöttünk 
előhaladt kifejlettség közepette, századok óta megállapodásban levő 
status és polgárbeli viszonyaink szükséges eredményeket;—és az
zal hizelgünk magunknak, hogy többé kevésbé gyökeres reformok 
által, (mellyek eszközlése legújabb időben siettetik, némi tekin
tetben tán mondhatni elhamarkodtatik) tehát az alapok megszünte
tésénél fogva szükségkép annak eredménye is t. i. az érintett hiány, 
elhárittalik.

S e részben, félek, csalódunk. —
Hogy reformok, mélyen beható s alapos reformok szüksége

sek , hogy ezek nélkül üdv reánk nem derül, hogy nem csupán

nemzeti jólétünk előmozdítására, hanem nemzeti lételünk biztosítá
sára is szükségesek, ki kételkedik?

Tehát reformokat gyorsan, nehogy kívülről (és tán, — sőt igen 
valószínűleg, nem épen Ínyünk szerint) reformáltassunk; de ne 
elhamarkodva, hanem jól megfontolva; gyökeresen hol szükség 
van r á , de csak ott hol rá szükség van; mert az alapépület czél- 
szerüségét századok viharjai, s minő viharok, tanúsították. Tán a 
fenebbi „nem elhamarkodva, hanem jól megfontolva11 némelly buz
góbb hazafi előtt feleslegesnek sőt nevetségesnek tetszendik; miu
tán vélekedése szerint elég időt engedtünk magunknak, századokon 
át fontolgatván. Igaz, felette igaz, hogy sok időt töltöttünk. De a moz
gásban, vagyis inkább a mozdulatlanságban, a csökkönösségre ve
zető eltompulásban? Századokon át fontolgattunk? Sőt gondolkozni 
feledtünk! A szellemi valamint a testi mozgás gyakorlást kivan. 
Ki csak heteket is, sinlő vagy henyélő, ágyban töltött el, óvakodjék 
futni, ha nem teszi, elszédül, összerogy, hogy tán soha ismét fel 
ne keljen. Minden hirtelen mozgás rázkódást okoz: őrizkedjünk 
igen is hevestől.

A szövetség sátora, mellyben a szentséges frigy-szekrény 
nemzeti lételünk palládiuma őriztetik, nem mai vagy tegnapi épít
mény. Nem egy oszlopa elmállott az idők viharai, vagy tán nem 
kevésbé öngyilkoló gondatlanságunk által.

Ha az egyik résznek sietve ugyan, de mértékkel és megfonto
lással haladni javaslunk, nem kevésbé óhajtható, hogy az ellenkező 
rész ne kapaszkodjék megrögzötten a régihez.

„Jó volna tán a régi melleit maradni, csak a régi maradna; 
vagy maradt volna meg.,,

De a viszonyok megváltoztak, és pedig nem csak körülöttünk, 
hanem közöttünk is.

A statusok állása körülöttünk megváltozott; a mienk a régiben 
maradhat-e, megmaradt-e? s a belőli meggiberedtség s a külrőli 
tolongás által okozott s előidézett a helyes, az óhajtható, a méltó-e?

A statusnak igényei különböző tagjaihoz megváltoztak, rész
ben a voltakkal egészen ellenkezőkké; lehetséges-e, hogy a tagok, 
meg nem változott egymásiránti régi viszonyaik mellett, ezen igé
nyeknek megfeleljenek, eleget tegyenek.

Mindezek olly igazságok , mellyeket előttem, tudom, már is 
többen, nálamnál sokkal jobban előterjesztettek. De bizonyos igazsá
gokat nem lehet elégen túl ismételni, mivel a napi cselekvőség 
zajában s zavarában, a szenvedélyek, magány és párt-érdekek tu- 
sájában olly szívesen, olly könnyen feledtetnek.

Tehát mozgást! de mértékkel s erőnk kiszámításával gyors- 
és gyökeres reformokat, a szükség parancsszava szerint; de foly
tonos tekintettel sajátságos viszonyainkra s különös fontolóra véte
lével múltúnknak s jövendőnknek.

Minél nagyobb egy részről a félénkség, az igaz, vagy részben 
tán pusztán teltetett ijedelmesség, annál inkább óvakodjék a másik 
fél túlzó várakozásokat éleszteni, s a reformok sikerére nézve igen 
fokozott reményeknek magát átengedni.

Jobb meglepetni mint meghiúsulni. Különösen azon hatás 
okáért, mellyet ezen hiusulás a kicsinhitüekre teend, és a támpon
tok miatt, mellyeket a réginek és szokásosnak megrögzött leventéi 
általa nyernek.
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Ha az elsőbbeket a táplált várokozásaik s hozott áldozataiknak 
Cha mindjárt csak előlegesen is) kevéssé megfelelő siker visszari
asztja: ugyanez az utóbbiaknak alkalmat és legalább is látszólagos 
jogot ád, a vésztrombitába fújni; miáltal a minden átalakulásnál a 
dolog természeténél fogva alig elkerülhetlen részbeni zavar és té
vedés neveltetnék.

E jegyzés minden tekintetbeni helyességét eldöntőleg bizo
nyítja az olly nagy várakozással és, legalább általában, olly kevés 
sikerrel életbe léptetett váltótörvény.

Ámbár tán nem lenne felesleges itt meggondolni, hogy némelly 
gyógyszer, természeténél fogva, a beteg általános mintlétét egy
előre rövidebb vagy tartósabb időre raegroszabbítja, főleg ha a 
betegségi állapot csak általánosan megfontoltatván, az adalék meny- 
nyisége a beteg egyéniségére nézve nem elég gonddal vétetett te
kintetbe ; a mint ezúttal történhetett.

Tán nem épen helyen s különösennem időn kívüli lesz, ha 
még egy második példát idézek.

Az egész országban bizonyára alig találkozhalik em ber, ki 
előtt a minden időben járható utak építése, folyóink szabályozása 
s hajózhatókká tétele, egyes környékek csatornázása nem sürgető 
szükségkint, nemzeti gazdaságunk haladásának elkerülhetlen feltété— 
lekint tűnnék fel*).

De nagyon csalódnék, ki azon várakozással vagy épen meg
győződéssel kecsegtetné magát, hogy melly mértékben ama javí
tások valósíttatnának, ugyan annyiban a kereskedés, közlekedés 
termékeink kelendősége s következőleg a föld jövedelme s becse 
növekedendik.

Mert azonkívül, hogy a megkönnyebitett közlekedés jótékony
sága egyelőre többé kevesbbé csak egyes tájékokra hatna, **) ho
lott valósítására mindenek erszénye számba vétetnék, még különö
sen az is tekintetbe veendő, hogy termékeink növekedő összefo
lyása az ország legfőbb piaczain, árukat tetemesen megcsökkente- 
né, miáltal a piaczhoz közel lakó termesztők valóságosan vesztené
nek, ellenben a távol lakók alig nyernének, főleg mivel a hozzánk 
hozott kelmék ára azért egyúttal nem igen csökkennék, legalább 
nem azon mértékben, mellyben a mienké.

Mindez természetesen az életbeléptetett rendszabálynak csu
pán kezdetére nézve áll.

Tegyük fel, hogy a rendszabály állása jelenleg az volna, és nem 
kételkedem, hogy bizonyos urak rendkívüli lármát emelnének és 
sietnének a világgal tudatni: mikint a forradalmi, vágtatva-haladó 
párt a hazát uj veszélybe döntötte; miután már most elég világo
san kitűnik „hogy Magyarország még koránsem érett meg járható 
utakra, hajózható folyókra s termékenyilőleg összekapcsoló csa
tornákra! !!“

Arról is meg vagyok győződve, hogy más részről találkozná
nak emberek, kik bánatosan mellűket verve „mea culpa-t“ kiál
tanának.

De ezeket kérdeném: valljon megtartóztathatnák-e magokat a 
nevetéstől, ha valaki azon remek-eszü állítással lépne fel: hogy va- 
lamelly föld a művelésre még nem alkalmas, miután az egyes helye
ken beléje vetett pár ezer mag nemcsak nem csírázott az egész 
országban, habár a mag fedezéséhez az egész ország járu lt, hanem 
mivel még az elsőséget nyert helyeken a vetés nem órák s napok 
múlva —  mert hisz akkor szólni sem akarnának —  hanem méghetek

* )  H a b á r  m é g  e l e g e n  ta lá lk o z n a k  —  é s  p e d ig  n e m  c s u p á n  a z  o lly  r ó s z  
h ír b e n  á lló  k o r t e s e k  , h a n e m  a  t á r s a s á g  m a g a s a b b  p o lc z a in  á lló k  k ö z t  
is •— ( é s  ta lá n  e z e k  k ö z t  tö b b e n  m in t a m a z o k  k ö z t )  — k ik  n e m z e t i  
lé t e lü n k e t  v e s z é l y e z t e t v e  le n n i  h i s z i k , h a  a m a  j a v ítá s o k r a  e r s z é n y ü k  
s z á m b a  v é t e l e  c s a k  s z ó b a  h o z a t ik  i s .

* * )  M iu tá n  a l ig  h i h e t ő , h o g y  a  r e n d s z a b á ly  m in d e n  ir á n y b a n  e g y s z e r r e  
k e r e s z t ü l  v it e th e tn é k .

sőt hónapok múlva sem hozott gyümölcsöt!! Mi több, a müveit föld 
közvetlen lakói még roszabb állapotra jutottak az előbbinél, midőn 
a most haszontalanul zöldellő egyes helyek bizonyos években le
galább legelőül szolgálhattak, vagy gyeptőzeket adtak!

Gondolja meg tehát az egyik rész , hogy minden átépítésnél 
romok és omlások , több vagy kevesebb lárma és zavar, a háztar
tás bensejében részinti fenakadás, vagy épen az egyes foglalkozók 
megsérülései, sőt még a kijavítást nem szükséglő oldalban is sza
kadások és hasadékok támadnak ; dehogy, gondos és hozzáértő ve
zérlet alatt és az illetők jó akarata mellett, a romokból s omladékok- 
ból szebb, de különösen a jelen és jövendő követeléseinek megfe
lelőbb épület támadand, s hogy ugyanabban uj élei és szabálysze
rűbb mozgékonyság fejlődendik; mi után egyszersmind azon hasa- 
dékon könnyen segíthetni.

Fontolja meg szintúgy a másik fél, hogy némelly az építést 
szükséglő mellékmény az érinteni tilos főépülettel szorosan és sok
félekép áll kapcsolatban, melly csak részint s gondos körültekintés 
mellett oldható meg; nehogy az egész építmény összeroskadását 
koczkáztassuk és romjaival magunkat eltemessük; hogy zajongó to
longás s elhamarkodott, igen messze kiágozó lebontás az építést, 
nemhogy előmozdítaná, sőt akadályoztatja; és különösen, hogy a 
jelen követeléseinek többé meg nem felelő vagy velők épen ellen
kezésben álló réginek legczélszerübb átalakítása által is csak felté
tele, lehetősége szülemlik meg valamelly jobb állapotnak; maga 
azonban e jobb állapot még azért nem testesült, vagy úgy szólván 
elővarázsoltatott; annak valósítására újabb utak nyitandók, újabb 
munkásság fejtendő, újabb eszközök szerzendők. * )

Ezen eszközök közül a legfontosabb , minden többinek, úgy 
szólván, tőseleme, conditio sine qua non-ja, kétségkívül: vala
melly elég tetemes kész tőke, használható mind annak, ki képes 
biztosságot nyújtani, és pedig olly mérsékelt kamatláb mellett, hogy 
általa nemcsak (mint jelenben) el ne nyelessék a vagyon, mellynek 
megmentésére pillanatnyi szükségben, a birtok, mellynek megszi
lárdítására vagy korszerű kifejtésére számbavétetik, hanem hogy 
mentőhorgonya legyen az uzsora árfolyama által az örvényhez már 
is közel sodortatottnak, az érte járó jutalmat kétszeresen és há
romszorosan behajtó segéde az okos és alapot nem nélkülöző mun
kásságnak.

Már fenebb (545 lap.) érintve volt, hogy véleményem szerint, 
csalódnánk azon hízelgő reménynek magunkat átadva, miszerint pol
gári és statusháztartási viszonyaink fokonkinti s korszerű reformai 
által, kapcsolatban a már fenálló hitel-törvények javításával s az 
uj viszonyokhoz alkalmazott újabbaknak behozásával, úgy ezen tör
vényeknek megfelelő igazságszolgáltatással, ama hiányon segittetnék 
olly mértékben, mint ohajtatos volna s mint azt az ország állapotja 
általában s lakóinak tetemes része olly sürgetőleg követelik.

Egy tapasztalást már is tettünk.
Törvények hozattak; gyors, kérlelhetlen szigorú törvény

szolgáltatás áll fen , s mi, legalább előleg, az eredmény?
Ama remények, vagy aggodalmaim teljesülése?
Fájdalom még az utóbbinál is valamivel több.
Alig csalódom, ha előre látom, hogy ezúttal a két ellenkező 

félről enmagammali ellenmondással vádoló feddés érend.
Mig t. í. „a haladó“ azt mondandja, hogy a fonni példában 

(546 lap.) említett fontolva haladó nyomában dúzs és megérett

* )  A z o k  p e d ig  , k ik  v is z o n y a in k a t  s  e lő z m é n y e in k e t  m in d e d d ig  c s a k  e g y  
b iz o n y o s  ú j s á g  b iz o n y o s  l e v e l e z ö c s k e in e k  t u d ó s itá s a ib ó l  i t é lg e t t é k ,  
v a la m in t  b iz o n y o s  ir k a d ü h ö s  k ü lfö ld i  b a r á ta in k  ( ? )  é s  t a n á c s o s a in k  n e  
f e le d j é k  , h o g y  f e r d e  v i l á g í t á s  a z  á r n y é k o t  m e g n y u j t j a ; s  h o g y  a n n a k £ 
k i v a la m e l ly  d o lg o t  c s a k  b iz o n y o s  s z e m p o n t b ó l  te k in t  s  m á s b ó l  t e k in 
t e n i  n e m  a k a r , n é m e l ly  d o lo g  v is s z a t e t s z ő  k in ö v é s k in t ,  m á s  is m é t  h iá 
n y o s  h o r p a d á s k in t  f o g  lá t s z a n i ;  m it  a z  , k i a z  e g é s z e t  e l ő í t é l e t  n é lk ü l  
á t t e k i n t i ,  e lk e r ü lh e t le n  s z ü k s é g e s n e k  i s m e r  e l ,  a z  é l e t m ü v e s  ö s z -  
h a n g s á g h o z .
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kalászokat a csirádzás idejében követelek; könnyen megeshetik, 
hogy a fontolva haladó az ügynek ezen sajnos állapotját időelőtti ve
tésnek következraényekint elémbe tartsa.

De felelek a haladónak :
„A vetés részben épen nem, részben nagyon silányan zöldel

lik egyes helyeken*) habár — mit nem kell feledni — mindenütt 
és egyszerre történt.“

„A föld is alkalmas“ válaszolok a fontolónak, „mert a vetés 
csakugyan zöldellik.“ De hogy olly silányan, annak oka nem a 
földben, hanem a légmérséklet körülményeiben fekszik, mi, legalább 
szerény meggyőződésem szerint, a vetésnél kellő tekintetbe nem 
vétetett.

Barátja vagyok a hasonlításoknak, mivel helyes hasonlítás 
által közönségesen a legbonyolódottabb viszonyok főirányaikban*2) 
természetes kapcsolatukban egyszerre s olly világosságban tüntet
nek elő , minőt a legpontosabb szófejtő vagy egybekötő előter
jesztés is csak ritkán érhet el.

Azonban minden hasonlítás sántikál — mint mindenki tud
ja, — épen mivel hasonlítás, s épen azért az ügyállás szorosabb 
vizsgálata tán nem volna épen helyén kívüli.

Szükséges minden bizonnyal — ha a törvényhozás czélt akar 
érni — hogy a törvény szigorú , az igazságkiszolgáltatás kérlelhet— 
len legyen.

De tán nem kevesbbé szükséges, hogy a törvényhozó, e szi
gorúság és gyorsaság momentumainak mértékbevételénél azon or
szágnak , melly számára a törvény életbelejtendő, általános álla
potját tekintetbe vegye és szorosan szem előtt tartsa; ha csak a 
czélba vett hatásnak*3)  ellenkezetét nem akarja tapasztalni.

A törvényhozás elve mindenütt s minden körülmények közt 
ugyanaz marad.

Nem ugyan ez áll az elv alkalmaztatására nézve, hol tekintetbe 
veendő, valljon azon ország iparüző, kereskedő vagy földmüve- 
lő -e*4) ;  különösen pedig, s ez áll minden országra, valljon van-e 
olly nagy mennyiségű heverő tőke, hogy többé kevésbé önmagá
tól ajánlkozzék annak, ki biztosságot adni képes, vagy: valljon az 
országban létező a kérdés vagy szükségnek alig vagy épen meg 
nem felelő kész tőke egyesek kezeiben van-e, kikhez minden pénzt 
szükséglő folyamodni kénytelen.

Ha e viszonyokra, de különösen ez utóbbira tekintet nincs, 
szigorú hiteltörvényhozás bedugja a forrásokat, mellyeket fölélesz
teni akart, s a pénzes zsidók uzsoráskodásainak s vészteljes ma- 
chinatióinak tág kaput nyit.

Mert valameddig a törvényhozás kevésbé szigorú, tán bizo
nyos tekintetben hiányos vala, a tőkepénzes méltán hajlandónak 
érezhette magát a szilárd iparüzőnek, különösen pedig elég biztos
ságot nyújtani képes és e felett becsületes és takarékoskint ismert 
földbirtokosnak, kinél tőkéje és kamatjai biztosak voltak, jutalmas 
feltételek mellett kölcsönözni; mig jelenleg emezek iránti követe
léseit szinlolly magasra csigázza, mint koczkásoknál s tékozlóknál, 
mivel a törvénytől elégségesen fedeztetik „s igen jól tudja, hogy 
egyéb források hiányában mindenki kénytelen nála meríteni.“

Sőt most a tékozlónak még tán szívesben is kölcsönöz, mint 
amazoknak, mivel csaknem bizonyos, hogy a végrehajtás utján köl
csönözött pénzét kamatjával kétszeresen háromszorosan is vissza 
nyerendi.

A „mikint“ szükségtelen fejtegetni.
„Megéltük.“
A tőkepénzes iparkodik tőkéjét a lehetőleg legnagyobb biz

tossággal, a lehető legmagasb kamatláb mellett elhelyezni. Ez kön
nyen megfogható.

* )  L á s d  f e n e b b  la p o n .
* ' )  S  á ltá ljá b a n  e z e k  fo r o g n a k  le g in k á b b  k é r d é s b e n .
*3J M e lly  m á s  u g y a n  n e m  le h e t  m i n t :

E g y  r é s z r ő l  a t ő k e p é n z e s t  b i z t o s í t a n i , h o g y  k ö lc s ö n z ö t t  tő k é je  
s z in t ú g y  m in t a n n a k  j ö v e d e l m e  ( a  k a m a t)  a n n a k  id e j é b e n  k e z é h e z  
ju ta n d .

M ás r é s z r ő l  p e d ig  é p e n  a t ő k e p é n z e s n e k  e  b iz to s ítá s a  á lta l a z t , k i 
i l ly  b iz t o s s á g o t  a d n i tu d  , k é p e s s é  l e n n i , a  s z ü k s é g e l t  tő k é t  k ö n n y e n  
s  ju t a lm a s  f e l t é t e le k  m e l le t t  m e g s z e r e z h e t n i .

4) A á lljo n  te h á t  a t ő k e p é n z e s  b iz to s s á g a  a d ó s a  ir á n y á b a n  a  r é s z in t  r o m 
lá s n a k ,  r é s z in t  d iv a tn a k  a lá v e te t t  k e lm é k  , k ü lö n ö s e n  p e d ig  a  c s a k  
e g y e t l e n e g y  b a le s e t  á lta l is  f e l fo r g a th a tó  k e r e s d e d é s i  s  ip a r b e l i  h ite l  
in g a t a g  a la p já n  —  v a g y  p e d ig  a fö ld  é s  b ir to k  s z i lá r d  ta lp k ö v é n  
n y u g s z i k - e ?

A törvényhozás feladata neki az elsőbbiket, mennyiben tőle 
függ, egész terjedelmében nyújtani, de egyszersmind a másikra, 
azaz a kamatra nézve, az uzsoráskodásnak, mennyiben az ipar és 
kereskedési élet akadályozása s igy veszélyeztetése nélkül lehetsé
ges, korlátokat felállítani.

S ez az ok, miért a törvényhozás a fenemlitett elv alkalmazá
sánál jól megfontolja, mellyik érdekek, az iparés kereskedésbeliek, 
vagy a földbirtokiak, a gazdaságiak-e a kiválók, s az ország viszo
nyaihoz képest azoknak kell-e lenniök.

De még egy körülmény fontra vetendő.
A kereskedő, az iparüző előre nem látott események, nem si

került speculatiok, üzértársainak bukásai által, pillanatnyi kétesség- 
be jöhet.

Szerencsétlenség rá nézve kétségkívül, mert váltó-adóssága 
fedezésére áruinak egy, tán nagyobb részét, árán alul kell eladnia, 
hitele csökken, szegényebb lesz, tán igen szegény, de közönsége
sen, ha egyébiránt ügyesnek és becsületesnek ismertetett, végve
szedelemre nem jutott, főleg —  (mi különösen tekintetbe veendő) 
— mivel legtöbbnyire a hitelező érdekében áll, őt lehetőleg kí
mélni. *)

Máskép áll a dolog a földbirtokossal.
A jég elverte vetéseit; marhadög megritkitá vagy tán meg- 

semmité nyájait; tűz emészté meg utolsó reményét, a rövid aratást.
Semmi jövedelem, sőt uj, nagy, elkerülhetlen kiadások.
A  v á l t ó  l e j á r ,  f i z e t n i e  k e l l ,  h o n n a n ?
Nincs áruja, árán alul is eladandó.
A hitelezőnek nincs oka, azaz mint hitelezőnek,— mert a hite

lezők, főleg nálunk, ritkán emberek —  őt kímélni. Kielégítést vagy 
végrehajtási követel.

Fizetni lehetlen; a végrehajtás megtörténik. A szencsétlen- 
nek háza, udvara, földjei eladatnak.

Ki veszi meg?
A tőke kevés az országban. — A gazdag ember, a hitelező 

becsének fele, negyed, vagy ötöd részén.
A gazdag ember jó üzletet tőn. — A becsületes, szerencsét

len, fizetni képes —**) koldus.
De vegyük fel az esetet kedvezőbb oldaláról.
A szerencsétlen még elégséges biztossággal bir; egy másik 

tőkepénzesre talál, mi egyébiránt nem mindig esik meg, ki neki a 
szükséges összeget kölcsön adja. Természetesen sokkal nagyobb 
kamat mellett, már a gyengültebb hypothekáért is; nem tekintve a 
szorongatottnak halasztást nem tűrő szükségét.

Meg van-e a szerencsétlen mentve? Nincs, valószínűleg nincs.
Vészteljes évre ritkán következik igen áldásdus; pedig olly 

nagy szüksége van rá. A követelések eilene növekedtek, teteme
sen növekedtek.

Gond és aggály közt reszket át egy évet.
A derült tavaszi nap lelkét aggodalommal tölti el, mert ohí 

forró sugárai tán elégetik vetéseit. — A nyár zivatar-áldása 
iszonyt önt belé; jég elverheti földjeit, utolsó reményét; s meg
történik.

Vagy nem történik meg. — De az aratás sovány, tán egye
dül aző tájékán; az ár alacsony; és a mi elhalasztatott, most ment- 
hetlenül eléri őt.

Az első vagy második hitelező (tán a társulat) megveszi jó
szágát. Egyik sem vesztett közülök; egy bizonyosan igen jó üz
letet tön. A szerencsétlen koldus !

Tán azt mondandják :
A váltótörvény, mellyről itt szó vagyon, csupán csak a ke

reskedőre és iparüzőre szól, kinek hypothekája kevésbé biztos és 
másrészről változandóságai közönségesen inkább kiszámíthatók;— 
a földbirtokosra nézve csak azon intézkedéseket illeti, inellvek. 
amazokéival egy sorban állnak ; s e részben az ő dolga megfontolni, 
hol hódolhat annak, a nélkül hogy magát végveszélynek kitegye.

Az erre szolgáló válasz már is megadatott a 547 lapon.
Három rendszabály vagyon, mellyektől sokan az említett te

kintetben, azaz vonatkozólag az olly igen hiányzó kész tőke alapítá
sára és gyarapítására, magoknak ha mindjárt nem is arany-hegye
ket, legalább többé kevésbé gazdag ezüst-forrásokat közvetlen

*) A fenebbi j e g y z é k b e n  f e lh o z o t t  t e k in te te k n é l  f o g v a .  
* * )  C sa k  e  p illa n a tb a n  n e m .
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vagy legalább rövid idő alatt Ígérnek: „az osiség eltörlése; a duz
zadt hazánkat olly igen megszorító s aggasztó ausztriai vámkorlátok 
enyészete, s egy nemzeti bank felállítása.“

Fájdalom! e rendszabályokra nézve is, bármilly czélszerüek s 
óhajthatok egyébiránt, számos hazámfia vérmes reményeiben nem 
egészen osztozhatom; nem , főleg az első kettőre s az utóbbira
nézve is csak bizonyos mértékben.

(V é g e  k ö v e tk e z ik . )

A . Györ-szeiitmártoni olvasótársaság ál- 
lapofja, második évnapján.

Augustus 29-ike van; másodévnapja a szentmártoni olvasó
társaság alakultának. — Tavai e napot egy tagtársom röpirattal — 
mit e lapok is viszhangoztak —  emlékesíté; fogadja most el a te
kintetes szerkesztőség abbeli esdésemet, hogy én ugyanazon ér
dekdús lapjaiba tehessem le jelen igénytelen soraimat, mellyeket 
vidékünk szegény falusi társulatának szentelni szándékom.

Rég nem olvasánk e társaság működéséről. Talán bizony sok 
más üdvös irányú intézeteinek sorsakint a petrificált részvétlenség 
s nemakarás menyköve ezt is agyon sújtotta? S valószínű; mert 
a  Világ múlt évi 102-ik számában közgyűléseinek végzései hivata
losan közöltetni Ígérteinek — mi a kerületeken kívül eső vidéki 
tagokra nézve, sőt amazokra nézve is, mert jelenleg a hivatalos köz
lemények környeltetésében nem részesülnek , igen kívánatos volna 
— és mégis ez idén hírlapi utón mi sem közöltetett, sem Ígért év
könyve ki nem jött. Illy körülmények közt jóslóink, kik társalmi 
életünk egére borút, s fejünk fölé veszélyes villámokat jövendőé
nek,  szavaik teljesedésén mármár alkalmasint örvendenek, mert 
derünkre ború jött. Csakhogy jóslóink véleményével ellentétesen 
a villámok természetes hatása, agyoncsapás helyett, légünket meg
tisztítván , a szemeinket eddig környezett homály működésünk te
réről elvonult, s most, hála a gondviselésnek , láthatárunk olly tisz
ta , hogy az ösvényt, mellyen lépdelendők vagyunk, s a rögöket, 
hol utunkat simítgatni kell, a nyugpontokat, hol időnkinl a közbe
jövő akadályok elhárítására uj erőt szerzendünk, s a főczélt, hova 
jutni akarunk, teljes miségében látjuk. — Igen is, mindenben hall
gatag volt ez idén a társaság, mi külső életjelét adandhatá, mert 
egy lépése sikerének hasztalan várása s a szerénység parancsolák 
hallgatni; de azért koránsemmult ki ez árnyék világból, sőt másol- 
hatlanul álló főczéljához , mit józan népértelmesbitésnek nevez, ha 
nem is gyors, de annál biztosabb léptekkel közelített ismét. Állí
tásomat igazolják a kővetkező adatok: 1-ör Az év elején egy há
zacska vásároltatott, mellynek egynegyed ára a pénztárból tüstént, 
háromnegyede pedig ,,10‘pftos házrészvények“ kieresztése utján 
már kifizetve, s maga a ház a társulat szükségeihez idomítva van. 
2-or A társaság állandósítása tekintetéből részvény alapíthatásról 
olly czélszerü alapszabály hozatott, mellynek következtében nehá- 
nyan az alapításra már is példát mutattak. 3-or A könyvtár gya
rapításához eddig ugyan a hírlapok és folyóiratok árán kívül még a 
pénztár nem járult, mégis adakozások utján mintegy 700-ra sza
porodtak a kötetek; kitetszik már csak ebből is a társaság műkö
désének méltányoltatása; azonban igen óhajtható volna a könyv
lajstromot minélelőbb újra kinyomatni, hogy ások kézből érkezett 
régi nagyobb munkák csonkaságát láthatva, a hiányt kellőkép pó
tolhatnod. Vajmi érdekes lesz idővel a magyar munkák gyűjtemé
nyében a legrégibbeket, mellyek csak azért is , mert régiek és 
csonkák, a magány kezekből kiestek, diszöket itt visszanyervén, 
az újabb munkákkal egyesítve, közhasználatra megőrizni. 4-er 
Egy, a szállás és ügyködés végett a társasággal ugyan kapcsolatba 
hozandó, de a tettleges működésre nézve önállásra emelendő nő
egylet indult alakulni, mellynek lelkes tagjai jelenleg ugyan még 
csak 23-an vannak , de alkalmas időben és móddal szaporítandók; 
czélja : a társaság első alapszabályának azon szavait életre kelteni, 
„mellyhez női kebel, tehetség és hajlam nélkülözhetlen; nyíltabb 
szavakkal, egy okszerű gazdasszonyt képző és ezzel összefüg
gesztendő kisdedóvó intézet létrehozásában a társasággal kezetfogva 
munkálódni, de felette csak önállásu színe és neve alatt intézkedni.

5-ör A társaság, ne hogy lelkesedése, mielőtt használna, szappan- 
buborék gyanánt elenyésszen, Istennel kíván kezdeni; mikezképest 
minden ujévkori szabályalkotó s tisztválasztó közgyűlését egy, a 
szerencsés haladhatásért bemutatandó mise-áldozattal akarja meg
előzni, honnét a tagok tüstént a társasági terembe vonulandnak, a 
gyűlést parlamentaris színezettel és hangulattal kezdendők. E czélra 
is külön alapítvány tétetett le. 6-or Tapasztalfatván, hogy a vidék
re hatást, a közbenközben kötelezettlen- s ennélfogva ingadozó vi
déki tagok miatt, még csak kerülelenkinl sem lehet sikeresen gya
korolni , részvényének alapítására, vagy bizonyos évekrei kötele
zésére pedig egy tag sem lévén szorítható; de különben is, mint
hogy vidéken csak iskolamesterek és népjegyzők által hathat a 
népre e társaság: tervben van, a körülövedző helységeket egy egy 
alapítványnak letételével a társasághozi csatlódásra felszólítani e- 
zen feltétek alatt: a) az alapítvány a községnek csak áldomásozásra 
eső részéből, s mintegy 4— 5 év alatt leteendő; mellyért b) min
den ujévkori szabályalkotó és tisztválasztó közgyűlésre egy követ 
küldhető; c) az alapítvány kamatjának öthatoda fejében népneve
lési és gazdasági könyvecskék szerzendők s kiosztandók olly mó
don , hogy ezek mindenütt a népnevelőnek használására bírói szá
madás alatt gyüjtessenek egybe; d) a környeltetendő közhasznú 
olvasmányok két hétig, a hivatalos közlemények pedig egy napig 
megtarthatók, s mindenkor a jegyző vagy népnevelő által felolvasan— 
dók s értelmezendők; e) a rendes környéltethetések végett a hely
ségek is az eddigi hét kerületekbe sorozandók, a környezés utján 
érkező olvasmányok pedig további helyökre a szokott ellenőrködési 
rendszer mellett mindenha a biró vagy egyéb bizonyos ember gon
doskodása által pontosan jutandók. — Ezeken kívül tervben van
nak még több teendők i s , mint megannyi külön czélok, irányra 
nézve a főczélt előmozdítók; mellyek elvileg már elfogadvák, vég
rehajtásukat pedig a társaság csak logicai renden, de önerejével 
készül, minden becsületes utat módot megkísértve, eszközölni. 
Rólok annak idején bővebben.

Ezen rövid ismertetésből látható, hogy a leirt olvasótársa
ság a józan népértelmesbitést nem üres hang gyanánt tűzte ki vég- 
czéljaul: mert mindenek előtt olvasmányokat szerezve módot nyújt 
a közhasznú ismeretek gyűjtésére s terjedésére; de ezt nem elégli, 
hanem a sok szép holt szavakat életre kelteni akarván, cselekvé- 
nyeket idéz elő, midőn az olvasás utján szellemileg képezett ér
telmi erőt öszpontosítva kicsinyenkint elkészíti a nyomban köve
tendő intézetek felállítása általi anyagi jobblétre. Röviden : a nép
barátok elmélete itt gyakorlatilag alkalmaztatik. —  Ebbéli szor
galmat pedig olly salak- s homálytalan tiszta használni-akarás ve
zérli, melly ha emberek előtt, kiknek az szánva, nem i s , Isten 
előtt minden esetre kedves. Ez lehet csak is oka e 2 pftos — mi
nél olcsóbb nincs — olvasótársaság ennyire haladásának.

ítélje meg már most azon türelmes olvasó, kit e vidék érde
kel: méltó-e e szerény társaságot törekvésében gyámolííni ésszel, 
pénzzel és tettel? Én azt vélem, ki meggondolja, mennyire hátra 
vagyunk még ma is, és hogy csak egyesült erő, s nem szolgai után
zás, hanem a körülményekhez okszerűn alkalmazott sajátságos mód 
segíti biztosan lépteinket a müveit nemzetek sorába, az illy kisebb 
központosításnak, melly a hazának azon zugában támad — mert 
a honnak felvirágoztatásából annak egy szegelukát sem kell kife
ledni —  mellyel őt a gondviselés összefüggésbe hozta, és a íőköz- 
pontositásnak működése általi vérünk-emelésére , emlilelt mindhá
rom tehetségeinek, mellyekkel Isten megáldotta, életügyén kívül 
eső fölöslegéből legalább egy ötödöt évenként bizony szíves kész
séggel szentel, sőt kötelez; de ki ezt napjainkban, midőn az élő
kor mulasztásainak pótlása ezerágu figyelmünket és áldozatunkat 
igényli, minden egyéb terhein kívül is nem teszi, más akármi, 
csak magyar nem. Ez hitem; s e hitemet az Isten Ítéletébe he
lyezem , kitől jövőnk függ s kitől mai napon nyerendő uj, erőnkhefc 
áldást kérek.

R .  I .
a pesti iparegylet részvényese és 

az érintett társaság egyik rész- 
vényalapítója.

P o z so n y ban .
Alapííé és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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9fásodik izenete
a Karok és Rendeknek a turmezei nemesek grófja és követe 

által beadott panaszos jelentés tárgyában a mlgos 
Fö-fíRhez.

Mik legyenek azon némelly tények és jogok, mellyek nincse
nek olly világosságban, miszerint azokra országos fölterjesztést ala
pítani lehetne, elismerésük mégis a KK. és RR. előbbi izene- 
tökben rejlik? a KK. és RR. a mlgos Fő-RRnek válaszizenetéből, 
annál kevésbé vehetik ki, mivel említeti előbbi izenetökben nyil
ván és határozottan kimondott tény a z : hogy a horvátországi köve
tek megválasztása végett folyó évi april. 22dikére volt kitűzve a 
tartományi közgyűlés, tény a z : hogy azon közgyűlés akkor meg 
sem kezdetett, tény az: hogy bátor a tartományi közgyűlés 
elhalasztottnak nyilváníttatott, s annak megtartására uj határidő 
ki nem tűzetett, mégis harmad napra csakugyan megtartatott, kö
vetkezéskép azonfelül, hogy a mlgos Fő-RR ki sem jelölék azt, 
hogy az előszámlált lényeknek jelesen mellyikét nem tartják eléggé 
világosnak; a KK., és RR. kik előtt az általok nyilván kijelölve elő
hozott tények eléggé világosak, azon ténynek világos volta bővebb 
fejtegetésének semmi szükségét nem láthatják; a mennyiben 
pedig a mlgos Fő-RR. válaszizenetében még eléggé nem világos 
jogokról is van említés téve, annak megjegyzésével, hogy a 
KK. és RR. nem is jogokról, hanem csak azon egy jogról tettek 
előbbi izenetökben említést • hogy a horvátországi s közöttük a 
turmezei nemeseknek is törvény és gyakorlatszerüleg joguk volt, 
és van arra, hogy a tartományi közgyűlésen személyesen megje
lenhetve , a köztanácskozásokban és választásokban részt vehesse
nek; a KK. és RR. kétségbe sem vehetik, hogy azon jognak tör
vényességét, az említett nemeseknek választási joguk gyakor
latából egyoldalú intézkedésekkeli ki nem rekeszthetésöket, ki
fogás alá venni a mlgos Fő-RR. sem kívánják.

Nem szolgálhat a kérdéses feliráshozi nem-járulásnak okául a 
mlgos Fő-RRek által a dolog természetes rendéből kifejlődötlnek 
mondott azon hosszas országgyűlési gyakorlat is, mellynek útmuta
tása szerint minden sérelmes tárgy, mielőtt orvosoltatása ország- 
gyülésileg szorgalmaztad, előbb a fejdelem elébe, ki a tör
vények megtartása fölött őrködő közigazgatási hatalmát gyakorol
ja, fölterjesztendő; mert hogy ezt hazánk rendszeres mellőz- 
hetlen szabálynak nem ismeri, eléggé tanúsítják azon sérelmek, 
mellyeknek orvoslása tekintetében, bátor az illető törvényhatósá
gok még lépéseket sem tettek, orvoslásuk mégis oltanottan or- 
szággyülésileg szorgalmaztatott; tanúsítja jelesen a Középszolnok 
vmegyei számosabb nemesek panaszos jelentésűknek az utóbbi or
szággyűlése általi felterjesztése, kiknek épen arra volt gyakorlati 
szokásaink szerint elkerülhetlen szükségük, mire a jelen esetben 
is szinte szükség van, hogy t. i. összegyülekezhetésükre, ba
jaik maguk közötti eligazithatására mód és alkalom nyujtassék. 
Egyébiránt a sérelmeknek mi utoni orvoslására nézve kétségen 
hívül van,  hogy mintáz 1715 : 14 és 1723: 7, t. czikkekben 
nyilvániltalik, a sérelmek följelentésének és orvoslásának legüd- 
vösebb útja, módja és helye az országgyűlésen van, s az ország
gyűlés a jelen panasztárgybani felszólalást még el sem is mellőz

heti, mivel a közjogokon történt és eleibe terjesztett sérelmek mel
lett a törvényhozás tiszte felszólalni; végre

A KK. és RRket felirási javaslatuktóli elállásra, a mlgos Fő- 
RR. által felhozott azon megjegyzés sem bírhatja, mintha intézke
désük annálfogva sem lenne tanácsos, mivel igy az országgyű
lése majdan számtalan ügyekbeli foglalkozásokkal árasztathatnék 
el; ugyanis azon elárasztástól hazánkban, hol a sérelmek elő
terjesztésének szokott utjai a közlörvényhatóságok, s egyenesen 
az országgyűlésére többnyire csak azon sérelmek jőnek, mik köz
törvényhatósági utón nem juthatnak, tartani nem lehet, sőt ha
bár az országgyűlése rendelkezései alá terjesztett tárgyak neta
lán megszaparodni találnak is, azoknak sokasága az irántoki in
tézkedés kötelességét az országgyűléséről el nem háríthatja; hanem 
csak azt következtetheti, hogy tehát a megszaporodott tárgyak el
intézésük és orvoslásuk kötelessége gyakorlásának módja rendez- 
tessék el; mindezekhez képest

Miután a KK. és RR. a fenforgó panasz tárgyalása köz
ben Horvátország belső viszonyaiba avatkozni nem szándékozva, 
ezélzatuk egyedül oda terjed, hogy a mennyiben a körülmények 
úgy mutatják, hogy a kérdéses történet csakugyan bajt és inge
rültséget okozott, ennek óhajtott minélelőbbi leosilapitására pedig a 
KK. és RR. czélszerübb, de szelidebb módot is javaslatba sem 
vehetnek annál, mire ő Felségét előbbi izenetök szerint megké- 
rendőnek vélik: ő cs. k.Főhgétől és a mlgos Fő-RRtől biztosan re
ményük, hogy tiszta szándokukat osztva, javaslatuk igazságát és 
czélszerűségét méltányolva, közlött felirásukhozi járulásukkal a do
log fölötti minden további értekezéseknek szükségét elenyésztetni 
méltóztassanak, jelentvén a KK. és RR. egyszersmind azt i s , hogy 
a mennyiben e tárgy fölötti tanácskozásaik közbe Zágráb megyé
nek összesen 438 nemesei s részint főrendi tagjai ide rekesztve 
közlött olly tartalmú jelentést nyújtottak be, mellyben a turmezei 
nemesek grófja és követe panaszos jelentését és nyilatkozását osztva, 
a történt bajok eligazitását szorgalmazzák, s ebből világos, hogy je
lenleg már nem is egyedül csak magok a turmezei nemesek a pa- 
naszolkodók , de a folyamodás csatolmányai azt is bővebben igazol
ják, hogy horvátországi nemeseknek, a tartományi közgyüléseni sze
mélyes megjelenhetésük s a köztanácskozások és választásokbani rész
vételük jog és gyakorlatszerű : a KK. és RR. az /. ide rekesztve 
közlött újabb folyamodást is ő Felségéhez tenni szándékozott 
felíráshoz mellékelve felterjeszteni kívánják.

másod izenete
a KK. és RRnek a jelen országgyűlésnek Pest sz. kir. városba 

való áttétele iránt a mlgos Fő-Rendekhez.
Az országgyűlésnek Pestre való áttétele iránt ő Felségéhez 

intézendő fölirásban a mlgos Fő-Rendek által javaslóit szerkezeti 
módosítást a KK. és RR. elfogadván, ugyanezen felírást a válasz- 
izenet szerint szerkesztve, '/• alatt ide mellékelten ő Felsége elibe 
szokott módon leendő felterjesztés végett ezennel álküldik.
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Felirási javaslat
a jelen országgyűlésnek Pest sz. kir. városba való áttétele 

iránt.
F e l s é g e s  stb.

Az 1830ik évi országgyűlésről felterjesztett azon nemzeti 
közkívánatra, hogy az országgyűlés Pestre tétessék át, dicsőült 
Fels. Urunknak ugyanazon évi nov. 2kán költ abbeli kir. k. vála
szát, hogy az igazság gyorsabb kiszolgáltatása iránt buzgó indula
tának saját könnyebbségét is feláldozni kész lévén, mihelyt Pesten 
minden szükségeseknek megléte tudtára esik, az országgyűlés ottan 
tártásáról rendelés fog tétetni, az 1830ik évi országgyűlésen egy
jegyűit KK. és RR. örömmel vették; az Í833ik évi martius 30ról 
ismételve tett alázatos íelirásukban a felhozott 1830-ki kegy. 
nyilatkozatra örömmel hivatkoztak, mert bizton reményiették, hogy 
illy előzmények után az egész nemzet által pártolt, oszágosan kije
lentett óhajtás teljesítése továbbra halasztatni nem fog.

És mégis a nemzet ezen ismételt kérelme, mindamellett hogy 
az időközben létre jött élénkebb közlekedés az ország középpont
jával tetemesen előmozdittatolt, mindamellett hogy ezen kívánat a 
KKnál és RRnél, valamint az összes nemzetnél naponkint sürgetőb
ben nyilatkozik, az még a jelen országgyűlésen, e tárgyra nézve 
már 4diken, sem teljesült.

E helyzetben tehát cs. kir. Felséged dicső emlékezetű fels. 
atyának fentebbi kegyelmes nyilatkozatát, s a nemzet folytonos hő 
kívánatét egyiránt szem előtt tartva, ezen kérelmünket ismételve 
megújítjuk, s Felségedet hódoló tisztelettel újólag megkérjük: hogy 
az ország ezen egyesitett kérelmét kegyesen meghallgatni, és Po
zsony sz. kir. városnak a törvényhatóságoknak legnagyobb részétől 
szerten távolságát, ellenben Pestnek az ország közepén alkalmas 
helyzetét; az ország levéltárárának könnyebb használtatását, meg
szaporodott s naponkint szaporodó épületi számos és nagy voltát, s 
igy részint e miatt, részint pedig az országgyűlés számos tagjainak 
Pesten állandó szállásaik fedélénél fogva a szállások szűkéből jelen
leg eredő alkalmatlanságok önkinti megszűntét, s végre a közkívá
nathoz képest czélszerü, s a nemzet díszének megfelelő országház 
építéséig, a tanácskozásra ideiglen használandó alkalmas termek 
fenlétét tekintetbe véve, e jelen országgyűlésnek Pest sz. kir. vá
rosba való áttételében kegyelmesen megegyezni, s a nemzetnek 
egyetlen királyi kegyelmes szava által kielégíthető egyetemes ké
relmét teljesíteni méltóztassék. Kik egyébiránt stb.

második izenete
aK K . és RRnek a magyar nyelv tárgyában a mlgos FöRRhez.

A KK. és RR. pontonkint tanácskozás alá vevén azon észre
vételeket és módosítási javaslatokat, mellyeket a magyar nyelv tár
gyában készített t. javaslatukra nézve velők a mlgos Fő-RR. vá
lasz izenetükben kötöttének; ezennel jelentik, hogy

A zon  törv. javaslat első szakaszára nézve megegyeznek ugyan 
a KK.  és RR. azzal, hogy az előbbi szerkezet am. Fő-RR. által ja
vaslóit szerkezettel cseréltessék föl, mindazáltal, hogy

a) Az 1572 : 2 t. czikkre az utóbbi országgyűlésről fölter
jesztett szerkezetben habár hivatkozás történt is, de minthogy azon 
t. oz. a kérdéses tárgyra nézve magában semmi érdekest nem fog
lal, s ennélfogva a reá hivatkozás is teljesen szükség- és érdek
telen: az 1572: 2 t. czikkre való hivatkozást aKK.  és RR. a 
szerkezetből tovább is kihagyatni kívánják.

k ) Mind a dolog természetének, mind annak, mi kifejeztetni 
szándékeztatik a „ g y ö k e r e d z e t t “ szónál, a „ n y i l v á n í t o t t “, 
— az „ í géret e® szónál pedig a „bi z t os  i t á s  a“ szavak jobban

és czélszerübben felelvén meg, a KK. és RR. a „ n y i l v á n í t o t t ® 
szót a szerkezetben továbbá is megtartani,a „ b i z t o s í t á s a “ szót 
pedig alkalmaztatni kívánják.

A t. javaslat 2-ik szakaszára, nem kételkedvén a KK. és RR. 
semmit abban, hogy a kapcsolt részeknek ezen szakaszbani meg
említését fölöslegesnek és igy a szerkezetből ki is hagyandónak 
a mlgos Fő-RR. annálfogva javalják, mivel aKK. és RR-kelegyütt 
a kapcsolt részeket Magyarországgal egynek, s annak kiegészítő ré
szeinek tartják és tekintik: abban,hogy a kapcsolt részeknek meg
említése a szerkezetből hagyassák ki, a KK. és RR. az 1840: 2, 
és 441 t. ez. szerkezete példájánál fogva is megegyeznek, sőt an
nak sem látják kerülhetlen szükségét, hogy a jelen §. rendelete ál
talános lévén, Magyarország neve is mulbatlanul kitétessék, azért is :

A jelen §. újabb szerkezetét akkép készítvén meg, megjegy- 
zék a KK. és RR. még azt is: hogy minden az iránt, bár kiben 
is támadható kétségeknek és félremagyarázásoknak elhárítására, 
mintha t. i. az országiás nem volna hivafaloskodás, s az országiás 
fogalmában a törvényhozás is nem foglaltatnék, nyilván és határo
zatlan kijelelni kívánták a KK. és RR. újabb szerkezetükben azt, 
hogy valamint törvényhozási, országlási, úgy egyéb hivatalosko- 
dási nyelv egyedül és kizárólag a magyar leend; végre :
, Hozzájárulnak ugyan a KK. és RR. ahoz, mit a mlgos Fő-RR 

a j ö v e n d ő r e  szónak elfogadása ajánlásával eszközöltetni kíván
nak ; mivel azonban a j ö v e n d ő r e  szó majdan kétségek támadá
sára szolgáltathat okot, minden esetre pedig e helyen és érdembei 
határozatlan értelmű szó , a helyett világos határozottsággal azt lát
ták a KK. és RR. újabb szerkezetükben kimondani szükségesnek, 
hogy azon hivatalos iratok és oklevelek legyenek törvénytelenek, 
mellyek e törvény kihirdetése után nem magyar nyelven fognak 
készíttetni.

A 3-ik szakaszra nézve nem lenne észrevétel, —
A 4-ik szakaszra a m. Fő-RRnek ezen szakasz iránt tett észre

vételeikre alább fognak a KK. és RR. nyilatkozni s jelentik : hogy 
a törvényjavaslat szakaszait jobban sorozva lenni vélvén úgy, ha 
Pozsega, Verőcze és Szerém vármegyék, s a magyar tengermellók 
iránti rendelkezések töltendik be a 4§-t, s igy azon §., melly eddig 
4-ik volt, ezentúl 5-ik legyen. A mi a dolog érdemét illeti:

Annak e helyen is határozottan kimondásával, hogy Pozsega, 
Verőcze és Szerém vmegyék Magyarországhozi tartozásának még 
további megoldást váró törvényes kérdés alatti létét a KK. és RR. 
meg nem ismerik, a mlgos Fő-RR-nek szerkezeti javaslatát kü
lönben érdemileg elfogadják, s annak megjegyzésével, hogy a fiu
mei kerület nevezete helyett a szerkezetben a magyar tengermel
lék nevezetét alkalmaztatni, a 6 e s z t e n d ő k  e l t e l t é i g  sza
vak helyett pedig jövő 1850-ik évi januar 1-ső napját záros ha
táridőül kitűzni jobbnak látják, azt pedig, hogy a mondott három 
megyékben hat évek elteltéig, az eddigi szokás szerint gyakorlat
ban volt nyelvnek használása fenhagyatik, a KK. és RR. olly ál
talános kifejezésekkel azért nem fogadhatják e l , mivel a többször 
említett három megyék hivatalos levelezéseiket a magyaroi szági 
több megyékkel eddig sem mindnyájan és mindig folytatták magyar 
nyelven, a törvény kihirdetése után pedig ők is hivatalos levele
zéseiket a magyar nyelven folytatni köteleztetnek, a KK. és RR. 
czélszerübbnek de méltányosbnak is tartják a jelen 4-ik § -t akkép 
szerkesztelni, mint törvényjavaslatuk újabb szerkezetében előter
jesztve van. A volt negyedik, de most már 5-ik szakaszban, abba» 
ugyan ezen §-nak szerkezetéből „a k a p c s o l t  r é s z e k “ meg
említése hagyassék k i: feljebb a 2-ik §-ra tett nyilatkozásuk ér
telmében , s a dolog hasonlatosságánál fogva a KK. és RR. meg
nyugszanak; mindazáltal ezen §. előbbi szerkezetének általános
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megtartását jobbnak és czélszerűbbnek látják, s a mlgos Fő- 
RR-nek abbani megegyezésüket annál biztosabban várják, mivel 
mindazok, mik ezen most már 5-ik §. szerkezetében foglaltatnak, 
az 1839-ik évi august 30-kán a mlgos Fő-RR-nek is hozzájáru
lásukkal tett országos fölirásban és az ahoz csatolva fölterjeszlett 
törvényjavaslatban benfoglaltattak. —

Mi illeti a mlgos Fő-RR-nek Horvátországra nézve tett szer
kezeti javaslatait; azoknak elveiben a KK. és RR. ugyan meg
egyeznek, különben azonban a mlgos FőRRnek három szakaszokra 
osztott szerkezeteit, a mennyiben azok egyébiránt is egymással 
összefüggnek s az elébbi §.okkal is öszszefüggésben lenniök kelle
tik ; e fölött a mlgos Fő-RR. szerkezeti javaslatában némelly olly 
kifejezések is fordulnak elő, mellyeknek törvényben iktatásához a 
KK. és RR. nem járulhatnak, sőt azoknak ott helyét sem láthatják: 
csak azon alakban fogadhatják el, mellyben a KK. és RR. által 
készített újabb szerkezetben előterjesztve vannak.

A vol t  6 - d i k  de m o s t  má r  7- d i k  s z a k a s z r a ;  mi
után a 3-dik §-ban általános szabályul van kimondva, hogy a köz
oktatási nyelvis kiiekesztőleg magyar leend, azoknak folytában, 
mik a 6dik §-ban Horvátországra nézve kivételkép megállapittat- 
tak, a jelen §-ust is következetesség tekintetéből akkép látják a 
KK. és RR. módosítani szükségesnek, mint újabb szerkezetükben 
előadva van. Végre

Nem a mlgos Fő-RR. válaszüzenetökben felhozott tekintetek
nél fogva ugyan, hanem annál fogva, mivel az 1830-ik évi 6-ik 
törvényczikk rendelete, de a dolog természete szerint is királyi 
kinevezéstől függő hivatalra Horvátországban is csak az fog ezentúl 
alkalmaztathatni, ki a kormánnyal s a 6-ik §-ban kijelölt hatósá
gokkal és hivatalnokokkal magyar nyelven levelezni tud, abban, 
hogy az előbbi volt 7-dik §-us a szerkezetből hagyassék k i , a 
KK. és RR. megnyugszanak. — Egyébiránt

Törvényjavaslatuknak a fenebbiek szerint megkészitett újabb 
szerkezete közlésével, a némi részben változott körülményekhez 
képest a magyar nyelv tárgyában ő Felségéhez tenni kívánt, s a 
mlgos Fő-RR-hez átküldve levő felirási javaslatuk szerkezetét is 
ezen szavakon „belsőkép meggyőződve lévén arról“ kezdődő 
5-ik szakaszának ama szavairól kezdve „egy olly törvény alkot
tassák , mellyben mondassák ki“ egészen a 6-ik szakasznak utolsó 
azon szaváig „ki a magyar nyelvet nem tudja, többé ne nyer
hessen“ a KK. és RR. következőleg váltják fe l:

„Egy olly törvény alkottassák, mellyben mondassák ki, s ál
talános szabályul állapíttassák meg, hogy valamint törvényhozási, 
országlási, úgy egyéb hivataloskodási nyelv ezennel egyedül és 
kizárólag a magyar leend, s minden e törvény kihirdetése után 
más nyelven készítendő hivatalos irat és oklevél érvénytelen, s 
csak olly esetekben és azoknak szabad más nyelvvel élni, mely- 
lyekben és a kikre nézve kivételt vagy különös rendelkezést tesz 
e törvény.“

Ezekben foglalván tehát össze mind nézetinket, mind kivána- 
tinkat, miután a nemzet a közös-hon idegen ajkú polgárinak ma
gános életük nyelvviszonyába elnyomótag eddig sem halott, s ezen
túl is hatni nem kíván, azt pedig aggasztó megilletődéssel vette, 
hogy a honi nyelv és a nemzetiség virágoztatására irányzott igaz
ságos és méltányos törekvései, némellyek által mégis elmagyaráz- 
tatának, az e részben keletkezett minden alaptalan gyanusitási moz
galmaknak óhajtott megszüntetésök eszközlése tekintetéből is (To- 
zsega, \  eiőcze, Szerém vármegyék s a magyar tenger-mellék iránt 
kü.onösen tett némelly rendeleteken kívül} azt és annyit kívánunk 
Horvátországra nézve törvénnyel kimondatni, hogy a magyar nyelv
nek kizárólag rendelt általános alkalmazása Horvátországra néz

ve annyiban terjesztessék ki, a mennyiben Horvátország s annak 
törvényhatóságai, itélőszékei és hivatalnoki, a törvényhozással, kor-' 
mánnyal, magyarországi törvényhatóságokkal, főtörvény- és egyék 
itélőszékekkel s hivatalnokokkal érintkezésbe jönnek; s e sze
rint Horvátországban a kormánnyal, Magyarország egyes törvény- 
hatóságaival főtörvény- és egyéb itélőszékeivel, úgy hivatalnokaival 
is folytatandó hivatalos levelezések nyelve, a csatolmányokat ide 
nem értve, egyedül magyar leend; minden köz és magány ügyekre 
nézve azonban, a mennyiben ezek csak Horvátország kebelében é l 
horvátországi törvényhatóságok előtt foly tattatnak, úgy szinte a tör
vényhatóságok és itélőszékek tanácskozásaira nézve is, a latin nyelv
nek használhatása fenhagyatik ; végre Horvátorgban a közoktatási 
nyelv is ne magyar legyen ugyan, a magyar nyelv mindazáltal 
Horvátországnak minden köziskoláiban rendesen taníttassák.

Egyébiránt a felirási javaslatnak végső szakasza, melly igy 
kezdődik „és ezek lévén azok , miket honi nyelvünknek“ stb. egé
szen végig maradván, a KK. és RR. is biztosan remélik, hogy 5 
cs. kir. Főhge és a mlgos Fő-RR. a közös haza közörömére velők 
egyesülve, a kérdéses fölirás és törvényjavaslat fölterjesztéséhe* 
járulandanak.

Törvényjavaslat
a magyar nyelv és nemzetiségről.

Az ország Rendei ő Felsége kegyelmes megegyezésének hoz— 
zájárultával meghatározták, hogy:

1. §. Az 1550ik évi 5ik, és 1569: 33 t. czikkekben nyilvá
nított nemzeti közóhajtás folytában ő cs. kir. ap. Felsége azon ke
gyelmes biztosítása, hogy a korona örökösöknek, valamint a Fels, 
uralkodó házból származandó többi főhgeknek és herczegasszo— 
nyoknak a magyar nyelv tökéletes tudományába még serdülő koruk- 
bani beavatása részéről nevelési rendszerül megállapíttatott legyen, 
törvénybe igtattatik.

2. §. Valamint törvényhozási, országlási, úgy egyéb hivatalos
kodási nyelv ezentúl egyedül és kizárólag a magyar leend. Minden 
e törvény kihirdetése után más nyelven készítendő hivatalos irat 
és oklevél érvénytelen, s csak olly esetekben szabad más nyelvvel 
élni, mellyekre nézve a jelen törvény alábbi 4ik, 6, és 7ik§ai, vagy 
kivételt, vagy különös rendelkezést tesznek.

3. §. A közoktatási nyelv is kirekesztőleg magyar leend, 
annak az elemi iskolákban miképi használásáról pedig különösen a  
T. törvényczikk rendelkezik.

4. §. Pozsega, Verőcze és Szerém megyék, úgy szinte a magyar 
tengermellék is, az olt eddig gyakorlatban volt nyelvnek, egyedül 
önkeblökben és saját belügyökbeni használhatásában, jövő 1850ifc 
évi januar lső napjáig meghagyatnak, melly határidő lefolyása utáa 
a mondott megyék, úgy a magyar tengermellék is, a 2ik §. tartalma 
szerint kizárólag a magyar nyelv használatára köteleztetnek.

5. §. Minden magyarországi pénzek magyar jelekkel és ío l- 
irással veressenek, és minden polgári, kincstári, katonai intéze
teknél, valamint a magyar tengeri révpartok s a magyar kereskedők 
hajói lobogóikon egyedül az ország czimere és a nemzeti színek 
használtassanak; végre minden hivatalos pecséteken a köiiiat ma
gyar legyen.

6. §. A magyar nyelvnek a 2ik íiban kijelentett allalanos al
kalmazása Horvátországra csak annyiban terjeszteti k i , a meny
nyiben Horvátország s annak törvényhatóságai, itélőszékei éshiva— 
talnoki a törvényhozással, kormánnyal, magyarországi törvényható
ságokkal, főtörvény- és egyéb itélőszékekkel, úgy hivatalnokokkal 
érintkezésbe jönek. E szerint Horvátországban a kormánnyal, Ma
gyarország egyes törvényhatóságival, főtörvény- és egyéb ítélő-*
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székeivel, úgy hivatalnokival is folytatandó hivatalos levelezések 
nyelve, a csatolmányokat ide nem értve, egyedül magyar leend. 
Minden köz és magán ügyekre nézve azonban, a mennyiben ezek 
csak Horvátország kebelében, és horvátországi törvényhatóságok 
előtt folytattatnak, úgy szinte a törvényhatóságok és itélőszékek 
tanácskozásaikra nézve is , a latin nyelvnek használhatása fenha- 
gyatik.

7. §. A 3ik §nak a közoktatás iránti rendelete Horvátországra 
ki nem terjesztetik, de a magyar nyelv Horvátországnak minden 
Jköziskoláiban rendesen tanittassék.

Cgyállás.
Töredékecziműmunkából: „Reformok Magyarország

ban,“ I. Rész. „Ügyállás, és egy nemzeti bank általános 
tervezete“, irta Klemm J. E.

CFolytatás.)
I.

Az ösiség eltörlése.
Habár e rendszabály ellen, a történeti jog szempontjából*') 

eleget és több okkal lehetne felhozni, mint sok egyéb erősen vé
delmezett **) ellen; annyi kétségtelenül áll, hogy korszerű s üdvös, 
js mi mindennél több s határozatra képes birni, hogy a csenevészes 
és megcsökönösödött haza üdvére tán elkerülhetlenül szükséges.

*) Melly történeti jognak kormáryzck és kormányzottak előtt szentnek 
kell lennie, ha csak alulról felülről tág kaput nem akarunk nyitni for
radalmaknak.

**) Például a nemesi javak megadóztatása ellen.
Ki mind a kettő, t. i. az adózás és az ősiség eltörlése ellen szavaz, 

tán nem jól cselekszik (sőt meggyőződésem szerint minden bizonnyal nem); 
küzdjünk ellene; de becsülnünk kell őt, mert meggyőződésből (ezt hinnünk 
kell, joga van követelni) védelmezni a régi próbált intézményeket, a tör
téneti jogot.

De ki az ősiséget eltöröltetni akarja, s e mellett a nemesi birtok 
adómentességét daczosan védi: törvénybeli következetlenség, erkölcsi ro- 
szasság*) hibájába esik.

Mit akar, mit tud ő védelmére felhozni, hogy másoktól becsületes 
meggyőződése hitét követelhesse, hogy hazája és saját gyermekei irányá
ban a leggyalázatosb önzés bélyegét ne süsse magára.

A háládatos haza ön maga egy részére elidegenithetlen jogot ada 
hősei magvának.

Szép, fenséges egy gondolat!
Valljon a kiskorúak , a még nem születtek e joga atyáik örökségére 

kevésbé szent, kevésbé okleveles s a régi próbált intézményeken alapuló, 
mint a ti adómentes birtokaitoké???

Alkotmányszegésről lármáztok, ha az örökség jövedelmeinek egy 
piczinke részét a haza jólétére felajánlani követelik , — s nem átaljátok a 
kiskorút, a még nem születtél megfosztani teljes örökségöktől.

De ez nem alkotmányszegés. Miért?
Mivel azon óhajtott állásba hoz benneteket, a haza igényeit s gyerme

keitek örökségét együtt s egyszerre elfecsérelni.
Mindenki tudja ugyan, hogy most is történik ezen elfecsérlés a fe- 

nálló ősiség daczára.
De a törvé y ellen történik; s épen az ősi javak eladásának tör- 

vényellenisége nehezité azoknak eladatását, miután a vevők számát nem 
hagyja szaporodni; a becsületérzés is feltámad némelly adóban és vevőben, 
midőn alá kellene írnia a hazugság es csalfaság-teljes oklevelet, melly által 
a törvény kijátszatik; s anem egészen esztelen tékozlót visszaijeszti a vevők 
csekély száma s különösen a birtok ingatagsága miatt lenyomott csekély á r ; 
mig az eladás törvényszerűsége soknak szert szolgálna, nem igen gyöngéd 
lélekismerefét lecsillapítani, sót másokra nézve tán még csábítóvá is vál
nék. Egyébiránt azon körülmény, hogy általános vagy különös viszonyok 
által parancsolt törvény kijátszatik, ész szerint csak a javításnak, nem pedig 
az eltörlésnek okakint hozathatik fel. —

Csak még nehány szót. — Ha elesik az ősiség , és a nemesi birtok 
adómentessége megmarad: nem sokára külföldi pénzesek, tözsér ráczok és 
zsidók bírják Magyarország legnagyobb részét; (a nemesi oklevél költsé
geit kipótolja az egy, legfeljebb nehány évi adó nem fizetés) s hőseink ma
radékai adó-telkekre szorítva, s a szegény a haza terheit századokon át 
egyedül viselő magyar nép leend s maradand a „misera plebs contribuens.“

*) Mérsékelt kifejezéssel élek, mert gondolatokat, nem pedig szenve
délyeket akarok ébreszteni.

„Et salus reipublicae suprema lex esto.“
De a dologra!
Mi várható az ősiség eltörlésétől s az ezzel kapcsolatban álló 

nemnemesek bírhatási képességétől ?
Előlegesen:
Hogy a föld és birtok becse tetemesen növekedni fog, s ezál

tal a most szorongatott birtokos, birtoka egyrészint eladása által, 
nemcsak nyomasztó adóssági terhétől menekülend, hanem mége fe
lett képes leend czélszerü javítások és beruházások által a meg
maradt birtok jövedelmeit annyira szaporítani, miszerint annyit, vagy 
tán többet is kamatozand, mint előbb az egész?

Részből e következtetés minden esetre helyes, s ezen alapul 
némileg a rendszabály czélszerüsége s kívánatossága.

De egyet ne feledjünk fontolóra venni.
Az ősiség eltörlése a nemesi birtok adó-mentessége eltörlé

sével a legszorosabb kapcsolatban áll s abban kell állania, mit, úgy 
vélem, a fenebbi jegyzésben elégségesen kimutattam.

Mert hogy tőzsér ráczok és zsidók legyenek Magyarország adó
mentes birtokosai: lehetlen hogy a törvényhozás szándékában 
álljon.

Azáltal azonban, hogy a nemesi birtokFeIveszti adómentességi 
szabadalmát, jövedelme a reá eső adótehernél fogva csökkenni fog, 
s épen azért becsében alább szálland; ki tudja, valljon nem épen 
azon arányban-e, legalább előlegesen, mennyiben más részről a 
birtokképes vevők csődje s a birtok biztossága emelni fogná.

Ennélfogva tán tanácsos volna magunkat nem adni át igen 
vérmes reményeknek. *)

Továbbá reményük:
Ho g y  mo s t  má r  k ö n n y e b b  l e e n d  az o r s z á g b a n  

h i á n y z ó  v a g y  c s a k  r o p p a n t  k a ma t l á b  me l l e t t  k a p 
ha t ó  t ő k é t  m é r s é k e l t  k a m a t l á b  m e l l e t t  a k ü l f ö l d 
r ő l  m e g n y e r n i .

Ha olly országoktól környeztetnénk, mellyekben sok heverő 
tőke állna rendelkezésünkre, e részben méltó joggal sokat remél
hetnénk.

De miután nincs igy, s a bennünket környező országokban a 
kamatláb jelenleg is magasan áll Cs növekedő keresés következté
ben természetesen méginkább emelkedni fog) hogy idegen tőkékkel 
teendő aránylag nagyobb gazdasági javításoktól s iparvállalatoktól 
visszariasszon; vonatkozólag az ez oldalróli segítségekre nézve is, 
várakozásainkat lejebb kell hangolnunk.

Továbbá nem kell szem elől vesztenünk, hogy a külföldről 
közönségesen csak nagyobb tőkék vétethetnek föl, miután a kis tő
kepénzes pénzét nem könnyen adja a messze külföldre, s a nagy, 
kis üzérkedésekbe nem bocsátkozik.

Végre remélik:
Hogy  k ü l f ö l d i  t ő k e p é n z e s e k  n á l u n k  t e l e p e d 

v é n  s b i r  t o k o s o d v á n t ő k é i k k e l ,  a z or  sz á gr  a n éz v e 
o l l y  s z ü k s é g e s ,  n e k i k  b i z o n y o s a n  g a z d a g  n y e r e 
s é g e t  h o z ó  i p a r é l e t e t  s m o z g á s t  i d é z e n d n e k  elő.

S ez volna a rendszabálynak legszebb, de természetesen csak 
fokonkint megérő gyümölcse.

Az iparbeli munkásság áldásdus hatásait a földművelés érde
keire (mellyeket soha sem szabad szem elől vesztenünk, miután 
nálunk kétség kívül mindig a legfontosbak maradandnak) mindenki 
ismeri; de azt is tudja, hogy ott, hol ama munkásságok még ezen
túl szükségük életbeléptetésöket, csak fokonkint vehetők észre s 
érezhetők.

Ezek ama hatások, mellyek, véleményem szerint, az ősiség 
eltörléséből várhatók ; kétségkívül kívánatosak s üdvhozók főleg az 
utóbbi pontra nézve; de csak fokonkint s ekkor is részben évek 
folytával életbelépők, valamelly tetemes, könnyen s mérsékelt ka
matláb mellett rendelkezésünk alá vonható alaptőke hiányára nézve 
szükségünket sem elégségesen sem elég gyorsan nem pótolok.

(Vége következik.)

*) De azon kérdés is figyelmünkbe veendő, valljon a királyi kamara haj
landó lesz-e fiskusi jogáról le mondani terhes megváltás nélkül.

Po z s o n y b an .
Alapiié és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.



SZÁZADUNK.
9 1  • s z á m . Hatodik esztendei  folyamat 1843. S e p te m b e r  9 .

I z e n e t e
a KK. és RRnek a mlgos FöRRhez, a büntető törvénykönyvi ja 

vaslatnak a bűnökről s büntetésekről szőlő I. része iránt.
A múlt 1839/40ki országgyűlés Vdik t. czikkelyénél fogva ki

nevezett országos választmány által benyújtott s az e jelen ország
gyűlésre leérkezett kir. k. előadások első pontjában törvényhozási 
tárgyalás alá kijelölt büntető törvénykönyvi javaslatnak a bűntet
tekről s büntetésekről szóló első részét, az ./■ alatt ide rekesztett 
részint hihagyó, részint bővitő változtatásokkal a KK. és RR. el
fogadván; midőn ő cs. kir. Fenségét teljes tisztelettel kérik, a 
mlgos Fő-RRket pedig bizodalmasan felszólítják, hogy a közlött 
változtatások szerint módosított javaslathoz megegyezésükkel hoz
zájárulni méltóztatnának, egyszersmind ez első részben körülirt 
bűnök , és a reájok szabott fogság vagy rabság, mint büntetés kö
zötti iránynak s igazságos mértéknek helyes megitélhetése s meg- 
határozhatása végett szükségesnek látják a KK. és RR. arról is 
eleve értesíteni 5 cs. kir. Fenségét s a mlgos FöRRet, miképen a 
börtönrendszerről szóló 111-dik rész fölöttHanácskozásokat is már 
megkezdvén, az országos választmány ajánlata szerint, a börtönök
ben s fogházakban uralkodandó rendszerül, s fegyelem gyanánt 
az úgy nappal, mint éjjel tökéletesen elkülönítő s munkára folyto
nosan kényszerítő magánrendszer szigorú elveit állapították meg 
s fogadták legyen el.

r

Általános rendeletek.
A büntető törvénykönyvi javaslat első részében, melly szól 

a bűntettekről és büntetésekről, a KK. és RR. által tett 
változtatások.
I. F e j e z e t .

A jelen büntető törvénykönyv alá tartozó személyekről.
1. §. Bármelly cselekvés vagy mulasztás csak annyiban te

kintethetik bűntettnek, és vonathatik büntetés alá, a mennyiben az 
ellen büntetést rendel a jelen törvény.

2. §. Ezen bűnt. törv. könyv szabályai alá tartoznak Ma
gyarországnak s az ahoz kapcsolt részeknek minden lakosai, és igy 
a határőrségiek is.

A katonai személyek is csak a katonai és az egyházi szemé
lyek is csak az egyházi fegyelemre nézve tartoznak saját külön tör
vényeik alá, minden büntettek vagy egyéb kihágások miatt ezen 
törvénykönyv szerint fognak büntettelni.

3. §. Ezen törvénykönyv rendelete szerint bűntetteinek azon 
külföldiek is, kik e haza határai között valamelly bűntettet vagy ki
hágást követnek el, és itt tartózkodásuk alatt közkeréset alá vo
natnak.

4. §. Más ország közhatalmának senki elitélés vagy megbün
tetés végett ki nem adathatik, habár a bűntettet külföldön követte 
volna is el.

5. §. A ki külföldön olly tettet követeti el, melly a magyaror
szági törvények szerint is bűntettnek tekintendő, ha elkövetett bűn
tettéért ott még el nem Ítéltetett, idejöttével ezen törvények sze
rint leszen közkereset ala vonandó s megítélendő, — ha pedig el
követett bűntettéért külföldön már elítéltetett, de mielőtt büntetését

kiállolta volna, onnan eltávozott, idejöttével a külföldön hozott Ítélet 
rajta végre nem hajtatik, hanem azon bűntettéért itt fog ellene köz
kereset indíttatni, s büntetése a magyarországi törvények szerint 
leszen kimérendő.

6. §. A ki valamelly külföldön elkövetett bűntettéért már ott 
közkereset alá vétetett, de bírói Ítélet által a vád alól felmentetett, 
úgy szintén az is, ki a külföldön reá szabott büntetést ott kiállotta, 
vagy kegyelmezés által attól felszabadittatott, ugyanazon tettéért a 
honi törvényszékek előtt sem vétethetik újabb közkereset alá.

7. §. Külföldön elkövetett olly tettekért pedig, a mellyek ott, 
a hol elkövetve valának, büntetés alatt tiltva nincsenek, a honi tör
vényszékek előtt sem lesz helye a közkeresetnek; kivevén ha az 
ország, vagy ennek lakosai ellen követtettek el, vagy ha a tettes, 
hogy a honi törvényeket kijátszhassa , a bűntett elkövetésére köl
tözött külföldre.

II. F e j e z e t .
A büntetések nemeiről, azok alkalmazás ár öl és átváltoz

tatásáról.
8. §. A büntetések nemei következők :
1. Élet fogytáig tartó rabság.
2. Határozott ideig tartó rabság.
3. Fogság (arestum simplex)
4. Közhivatalnak Ítélet által kimondott elvesztése.
5. Pénzbeli büntetések.
6. Birói megdorgálás.
9. §. Mindazon rabok, kikre az itélőszék rabsági büntetést 

szabott, legyen bár a rabság élet fogytáig, Yagy csak határozott ideig 
tartó , élelemre, ruhára, elzárásra és a teljesítendő munkára nézve 
szorosan azon fegyelmi rendszer alá fognak tartozni, melly a kerü
leti s törvényhatósági börtönökre nézve a börtönrendszerben meg
állapíttatott, s ha rabságuk ideje alatt a börtönrend ellen vétené
nek, a szerint fognak fenyittetni, a mint a börtönrendszernek fe
gyelemről szóló T. czikkében meghatároztatolt.

Azok ellenben, kik fogságra ítéltetnek, a börtönrendszer T. 
czikkének rendszabásai alá fognak tartozni, s büntetésök munkára, 
táplálásra és életrendre nézve csak annyiban súlyosíítathatik, a 
mennyiben azt a bűntett mértékéhez képest a bíróság Ítéletében 
meghatározta.

A fogsági büntetés egy évnél tovább nem terjedhet.
10. §. A ki ezen büntető törvénykönyvnek rendeleteí szerint 

a honi törvényszékek által fogságra vagy rabságra Ítéltetett, az bün
tetését az illető kerületi vagy polgári közhatósági börtönben Yagy 
illetőleg fogházban fogja kiállani, és semmi más belföldi vagy or
szágon kívüli börtönbe nem zárathatik.

11. §. Az ítélet által kiszabott rabsági vagy fogsági időnek 
kezdete mindenkor azon pillanattól fog számíttatni, mellyben az el
itéit a végítélet következtében büntetésének kiállása végett bör
tönbe vagy fogházba záratott.

12. §. A rabsági vagy fogsági büntetésnél egy év három
százhatvanöt nappal, egy hónap harmincz nappal, egy hét hét nap
pal, egy nap pedig huszonnégy órával számítandó.

13. §. Pénzbeli büntetések mindenkor azon törvényhatóságnak 
közpénztárába fizetendők, melly a tettest elitélte. — A törvény
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szabta kárpótlási vagy elégtételi dijak pedig egészen a sértett felet 
vagy annak örököseit illetik.

14. §. A büntetéseknek még magokban becstelenitő követ
kezéseik nincsenek, s törvényes hatásuk hosszabb időre nem ter
jedhet, mint a mennyire azt a bírói Ítélet határozottan kimondotta.

15. §. A közhivatalnak büntetésképen kimondott elvesztése 
által senki el nem zárathatik attól, hogy a büntetésnek kiállása után 
ismét közhivatalra választathassék vagy neveztethessék. Kivétet
nek azonban olly esetek, mellyekben a tettest valamelly különösen 
megnevezett közhivatalnak viselhetésélől jövendőre is eltiltandónak 
rendeli, de illy esetben is nyerhet az elitéit a büntetésnek kiállása 
után másnemű közhivatalt.

16. §. A büntető Ítéleteknek következései az elítéltnek ma
radékaira ki nem terjednek: de mindazon ká r , mellyért a sér
tettnek elégtétellel tartozik és azon pénzbeli büntetések és dijak, 
mellyeket ellene a bíróság már Ítélet által kimondott, hátrahagyott 
értékének erejéig örökösein halála után is megvétethetnek.

17. §. A büntetéseknek oily an nemei, mellyek a fenebbi8-ik 
§-ban megemlítve nincsenek, ezentúl semmi büntető közkereseti 
esetben alkalmazhatók nem lesznek.

18. §. Ezen törvénykönyvben a törvényszegések minden ne
meinél a rabsági, fogsági s pénzbeli büntetésnek csak azon leg
nagyobb mértéke van határozottan kijelelve, mellyen túl a bíró
ságnak ítélete a 86-ik, 88—ik és 93-ik §§-ok esetein kívül soha 
nem terjedhet. Minden egyes esetben tehát az elkövetett törvény
szegésnek neméhez , s a beszámítást enyhítő vagy súlyosító körül
ményekhez képest, a lehető legkisebb mértéktől a törvényben meg
állapított legnagyobb mértékig, fogja a bíróság a büntetést kiszab
hatni.

19. §. A melly esetekben a bűntettnek valamelly fokozatára 
azt rendeli a törvény: hogy az a bevégzésre rendelt legnagyobb 
tüntetésnek bizonyos részéig, például két harmadáig, feléig, Yagy 
egy harmadáig bünlettethetik, azokban, ha a bevégzésre legna
gyobb büntetésül holtig tartó rabság van rendelve, a büntetésnek 
két harmada tizenhat é v i , fele tizenkét é v i, egy harmada nyolcz 
évi rabságban állapittatik meg.

20. §. Azon bűntetteknél, mellyeket a törvény rabsággal ren
del büntettetni, rabság helyett fogsági büntetést csak akkor ren
delhet a bíróság, midőn a fenforgó körülmények annyira enyhítik 
a  beszámítást, hogy azokhoz képest a legrövidebb ideig tartó rab
ság is felettébb súlyos büntetés volna.

21. §. Azon bűntetteknél pedig, mellyekre fogsági büntetést 
rendel a törvény, fogság helyett bírói dorgálásnak csak akkor Ie- 
cnd helye, midőn a beszámítás körülményeihez képest a legcseké
lyebb fogság is felettébb súlyos büntetés volna.

22. §. Midőn a 86-ik, 88-ik és 93-ik szakaszoknak szabá
lyait olly büntettek miatt kell valakire alkalmazni, mellyekre csak 
fogsági büntetést rendel a törvény, ha a tettesnek azon szabályok 
szerint kimérendő büntetése egy évi fogságnál többre ü t, azt a bí
róság a 36-ik szakaszban megállapított arány szerint rabságra vál
toztathatja. — Úgy szintén midőn valamelly bűntettes ellen több- 
rendbeli bűntettekért, többrendbeli bíróságok ítéletei végrehajtan- 
dók, ha azoknak egyike fogsági, másika rabsági büntetést szabott 
ki, az összes büntetés a 36-ik §-ban megállapíttatotl arány szerint 
rabságra leend átváltoztatandó.

23. §. Ha valamelly fogságra ítélt bűntettes ellen a reá sza
bott büntetés végrehajtásának ideje alatt olly bűntett fedeztetik fel, 
mellyért az még elitélve nem volt, s melly miatt a törvény értel
mében rabsági büntetésre ítélendő, — a bíróság nemcsak ezen 
bűntettért fogja a rabsági büntetést kiszabni, hanem egyszersmind
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azon fogsági időt is , melly az előbb Ítélet által kiszabott büntetés
ből még hátra vagyon, a 36-ik §-ban megállapított arány szerint 
rabságra változtatja.

24. §. Ha pedig valamelly rabságra ítélt bűntettes ellen fe
deztetik fel a büntetés végrehajtásának ideje alatt valamelly még el 
nem ítélt bűntett, melly törvény szerint csak fogsággal volna bün
tetendő, a bíróság a 36-dik §ban megállapított arány szerint rab
ságra változtatja által a törvényszabla fogsági büntetést.

25. §. A fenebbi 22-ik, 23-ik és 24-ik §-oknak esetein 
kívül a fogsági büntetést rabsági büntetésre változtatni soha sem 
lehet.

26. §. A melly esetekben a törvény azt rendeli: hogy a tet
tes közhivatalától mindenesetre megfosztassék, vagy abból elmoz- 
ditlassék, azokban a beszámítás legkisebb mértékénél sem lehet a 
hivatalvesztés helyeit más büntetést rendelni.

27. §. Egyéb esetekben pedig, mellyek hivatalvesztéssel 
büntethetők, ha a fenforgó körülmények annyira enyhítik a beszá
mítást, hogy a hivatalvesztés felettébb súlyos büntetés volna, bí
rói dorgálásra változtatja azt a bíróság.

28. §. Midőn valaki olly bűntett miatt, mellyre a törvény csak 
hivatalvesztést rendel büntetésül, akkor ítéltetik, midőn már köz
hivatalt nem visel; ha viselt közhivatalától már előbb valamelly 
bűntett miatt ítélet által fosztatott meg, újabb bűntettéért a tör
vényszabta hivatalvesztés helyett fogsággal leszen büntetendő, melly 
a beszámítás nagyságához képest egy évig is terjedhet; —  ha pe
dig viselt közhivataláról maga mondott le , vagy abból akaratja el
len ugyan , de nem büntető közkereset következtében hozott ítélet 
által hagyatott ki, — bűntettéért a törvényszabta hivatalvesztés 
helyett pénzbeli büntetés leend reá kimondandó, melly azonban 
ezerötszáz forintot meg nem haladhat.

29. §. Olly bűntetteknél pedig, mellyekre a hivatalvesztést 
nem egyedüli büntetésül rendelte a törvény , hanem azt más vala
melly súlyosabb nemű büntetéssel kapcsolta össze, azon tekintet, 
hogy a tettes már közhivatalt nem visel, büntetésének mértékét 
emelni nem fogja.

30. §. Pénzbeli büntetést csak ott ítélhet a bíróság , hol azt 
a törvény világosan rendeli, s a fenebbi 28—ik §-nak esetén kívül 
semminemű büntetést pénzbeli büntetésre általváltoztatni vagy 
pénzzel megváltani nem szabad; — ellenben

31. §. A törvényben kiszabott pénzbeli büntetést a 36-ik 
§-ban megállapított arány szerint fogsági büntetésre változtatja ál
tal a bíróság következő esetekben :

a) Midőn a pénzbeli büntetés olly tettes ellen volna intézen
dő , ki még tökéletes korát el nem érte, és tulajdon vagyona nem 
lévén , szülői a pénzbeli büntetést helyette megfizetni nem akarják.

b) Midőn a z , a ki pénzbeli büntetésre Ítélendő, vagyonára 
nézve csődület alatt, vagy pazarlás miatt zár alatt vagyon.

c) Midőn a pénzbeli büntetésre Ítélt tettes értékéből a reá
szabott pénzbeli büntetés ki nem kerül.

32. §. Ha azon bűntettes, ki pénzbeli büntetésre Ítéltetett, a 
reászabott pénzbeli büntetésnek csak egy részét képes megfizetni, a 
pénzbeli büntetésnek hátralevő részét fogja a bíróság a 36-ik §-ban 
megállapittatott arány szerint fogsági büntetésre általváltoztatni.

33. §. Mesterembereknek s napszámosoknak legszüksége
sebb eszközeit és szerszámait pénzbeli büntetés fejében elfoglalni 
nem lehet.

34. §. Azon pénzbeli dijakat és kárpótlási sommákat, mellyek 
a törvény értelmében a sértett félnek fizetendők, fogságra vagy 
bármi egyéb büntetésre át nem változtathatja a bíróság, még ak
kor sem, ha az elitéit bűntettes azokat megfizetni nem képes.
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35. §. Oily bűntetteknél, mellyekre nézve azt rendeli a tör
vény, hogy súlyosabb beszámítás esetében a gyengébb nemű bün
tetés más, ugyanott meghatározott, súlyosabb nemű büntetésbe 
mehet által, a bíróság csak akkor ítélheti a bűntettest a súlyosabb 
nemű büntetésre, midőn a körülmények annyira terhelők, hogy a be
számítás mértékéhez képest a gyengébb nemű büntetésnek azon 
törvényben kiszabott legnagyobb mértéke is felettébb csekély 
büntetés volna. —

36. §. A büntetéseknek ezen fejezetben körülírt átváltozta
tásánál, egy napi rabság három napi fogsággal, egy napi fogság pe
dig öt forint pénzbeli büntetéssel tekintetik felérőnek, s ezen szá
mítási arány lészen minden esetben megtartandó. —

III. Fe j eze t .

A szándékosságról és vétkes vigyázatlanságról.
37. §. A büntető törvények ollyan megszegése, melly a meg

szegőnek sem szándékosság, sem vétkes vigyázatlanság tekinteté
ből be nem számítható, — büntetés alá nem vonathatik.

38. §. A büntető törvény elleni cselekvésnek vagy mulasz
tásnak szándékosságát abból, hogy a bűntett csakugyan elkövette
tett, törvényesen következtetni még nem lehet, hanem annak való
sága az elkövetett törvényszegésnek körülményeiből leszen meg
ítélendő.

39. §. A büntető törvény elleni szándékos cselekvésnek vagy 
mulasztásnak mindazon bekövetkezett eredményei, mellyek a tör
vényszegőnek czélzatában voltak, szintén szándékosaknak tekin
tendők.

40. §. Ha valamelly a törvény által tiltott szándékos cselek
vés véletlenül vagy tévedésből más személyt vagy tárgyat é r t , s 
nem azt, mellyre a cselekvőnek czélzala irányozva volt, szándékos
nak tekintetik a bekövetkezett eredmény; de csak annyiban a men
nyiben az a sértett személynek vagy tárgynak tekintetéből súlyo
sabb bűntettet nem foglal magában, mint az lett volna, melly a cse
lekvőnek czélzatában volt.

41. §. Ha valamelly cselekvésből, vagy valamelly kötelesség 
elmulasztásából jogsértés származik, mellyel a cselekvő vagy el
mulasztó épen nem szándéklott, de köztapasztalásnál vagy különös 
tárgyismereténél fogva előreláthatott s kikerülhetett volna, a miatt 
a törvényszabla esetekben vétkes vigyázatlanság tekintetéből fog 
büntettetni.

42. §. Súlyosan vétkessé teszi a vigyázatlanságot:
1} Midőn a sértési okozó cselekvésének vagy mulasztásának 

lehető veszélyességét belátta ugyan, de azt könnyelmüleg vagy kö
vetkezéseivel nem törődve mégis elkövette.

2) Midőn cselekvése vagy elmulasztása annyira veszélyes 
▼olt, hogy az abból könnyen származható törvénytelen eredményt 
némi figyelem mellett beláthatta volna.

3) Midőn azon cselekvés vagy mulasztás, mellyből a jogsértő 
eredmény következett, már magában törvény elleni volt.

4} Midőn a sértést okozó, tárgyismereténél vagy viszonyainál 
fogva cselekvésének vagy mulasztásának veszélyességét különösen 
beláthatta, vagy annak káros következéseit elháríthatta volna.

5) Midőn állapotánál, hivatásánál vagy egyéb viszonyainál 
fogva különös gondosságra és megfontolásra lett volna köteles.

63 Midőn cselekvésében valaki által leltének következéseire 
figyelmeztetve volt.

7) Midőn a sértést okozó, olly körülmények között, mellyek 
figyelmét különösen megkívánták, megrészegedett.

43. §. Kevésbbé vétkes a vigyázatlanság, midőn a cselek
véssel vagy mulasztással annak törvénytelen eredményei csak tá

volabb kapcsolatban állottak, s azoknak bekövetkezését a sértési 
okozó valószínűnek nem tarthatta.

44. §. Ha valamelly törvény elleni cselekvésnek vagy mu
lasztásnak bekövetkezett eredménye súlyosabb, mint a mit a cse
lekvő czélba vett; azon tettre nézve, melly czélzatában volt, szán
dékosság , a szándékán kívül bekövetkezett eredményre nézve pe
dig vétkes vigyázatlanság fog neki beszámíttatni.

(Folytatása következik.J

Í í g y á l l á s .
T öredékeczim üm unkábó l: „ R e f o r m o k  M a g y a r o r s z á g 

b a n , “ T. Rész. „Ü gyállás, és egy nemzeti bank általános 
te rvezete“ , irta Klemm J. E.

(Vége.)
II.

Az országot bekerítő ausztriai vámvonal megszüntetése.
Kétségkívül igen kívánatos rendszabály, mellynek valósításá

ra az országnak még tetemes áldozatoktól sem szabad visszaijedni.
De bármi nagyok és sokoldalúak a belőle joggal várható 

hasznok, az épen most kérdésben volt csekély kamatért rendel
kezésünk alá vonható tőke tekintetében ez oldalrul kevesebbet vár
hatunk mint az ősiség eltörlésétől.

A statuskormány természetesen a vámvonalt csak azon felté
tel alatt szüntetheti meg, hogy Magyarország a statusadósság bi
zonyos aránylagos részét elvállalja s ezáltal az ausztriai örökös 
tartományok termesztőjét képessé tegye az őt különben elnyomó 
concurrentiát a magyar termesztővel kiállani.

Miből önkint következik, hogy termékeinek megkönnyitelt s  
épen azért gyarapodó kiviteléből a földbirtokosnak keletkező haszna 
a reá vetett nagyobb adóteher által nagyrészint kiegyenlittetnék, s  
kiegyenlittetendnie is kell. — Áll e különösen a külleli közleke
désre kevésbbé kedvezőleg fekvő távolabbi környékekre nézve.

Hogy az élénkebb s nagyobb nyereséget Ígérő közlekedés 
tőkepénzeket fogna az országba vonni, alig szenved kétséget, de 
ezeknek természetesen épen e közlekedésre fordított munkássága 
csak közvetlen hatással lehet a szorított földbirtok viszonyaira, 
mellynek, épen hogy az ügyek e kedvező állapotának megfelelhes
sen s hasznát húzhassa, nagyobb munkásságot kell fejlesztenie, mi
hez azonban jutalmas tőke szükséges, s ez azon állapot által és vele 
együtt nem jelenik meg.

Ili.
Nemzeti bank.

Felállítása kétségtelenül az itt kérdésben forgó viszonyok irá
nyában a leghathatósabb rendszabály; a legmegfelelőbb (mivel 
közvetlenül a beteges állapotra hat) — gyógyszer , mellynek ezél- 
szerű készítésétől s gyors alkalmazásától közvetlen mentség, s 
rövidebb vagy hoszabb idő alatt, gyógyulás és üdv várható.

A fellábadás stádiumának rövidebb vagy hosszabb tartóssága 
természetesen e főgyógyszer nagyobb vagy kisebb potenliájától, * )  
a mellékeszközök kevésbbé vagy inkább megfelelő összehatásától 
s egyéb befolyások többé kevesbbé kedveztétől függ.

Mi azonban reményeimet csökkenti, mitől a gyógyszer elké
szítéséről eddigelé nyilvánult nézetek szerint méltán tartok , a z : 
hogy nem birand elég erővel úgy, hogy ha egyrészről elégséges 
lesz a fenyegető, rögtön s vészteljes krízist ellávoztatni, másrész
ről nem leend elég hatályos a visszamaradó, még mindig igen tar
tós és veszélyes sinlődtségnek is elejét venni.

Ha t. i. az uzsorakamatok alatt sinlődő s közel a végromlásá
ra juttatott földbirtok megmentésére elég, s neki a jövendőre nézve 
is kevésbbé veszélyes szükségben segítő szolgáltatik azáltal:

* ) Azaz erőteljességétől; tehát nem homoeopathi értelemben.
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„Hogy a földbirtokos képessé tétetik: a szükségelt tokét há
romszoros hypotheca mellett s 6°/0 kamatra minden időben felkéri— 
feni, s egyszersmind bíztosittatik hirtelen s váratlan felmondás el
len , melly által gyakran tán nagyobb veszély is é ri, mint millyben 
a toké felvételekor volt.“

S ha nem tagadhatni is , hogy ez már valami, sót szorult álla
potunkra tekintve, nem kevés, más részről el kell ismernünk:

„Hogy ezúttal nyomottságunk ugyan enyhittetnék, de szüksé
günknek, melly „jutalmas“ tőkét követel, egyáltalában meg nem 
feleltetnék.“

Mert ugyan mellyik földbirtokos fog 6°/0 kamatra felveendő 
tőkével gazdasági javításokat, vagy iparbeli vállalatokat kezdeni, 
mellyeknek sikeréről azonkívül nincs is biztosítva.

Másrészről kérdés támad : mikint fog eleget tehetni a status
nak , melly erszényét naponkint inkább igényiéibe veszi, hacsak 
munkásságának nagyobb tért nem nyit ?

Tekintsünk a birodalom német tartományaira, Ausztriára, Mór
ira- s Csehországra.

Képesek vagyunk-e mi, kiknél minden fejlettség még csak 
most életbe hivatandó , ugyanazon körülmények közt azt tenni, mit 
amazok nem tehetnek, kiknél a földmivelés és ipar olly magas fok
ra  hágott??*)

Mit kell tehát tennünk?
Mi egyebet, mint olly gyógyszert készíteni, melly nem csak a 

végveszély elhárítására, és a legfenyegetőbb kórjelnek megszünte
tésére , hanem a kórjelek összesége ellen is elég hathatós legyen, s 
igy a betegséget nemcsak csilapítsa, hanem megsemmisítse s a 
Jföllábbadást siettesse; tehát olly intézetet alapítani, melly fenebb 
említett helyzetünk sürgető követeléseinek elege ndőleg megfelelni 
Képes legyen.

Ennek következtében képes legyen :
1) Mindenkinek, ki földbirtokán alapuló teljes biztosságot 

adhat, a szükségelt kisebb vagy nagyobb tőkét kölcsönözni. *♦)
2) A kamatlábot annyira leszállítani, hogy a földbirtokost 

nemcsak birtokának a terhelő uzsora-adósság alóli felmentésre ké
pessé tegye, hanem azt gazdasági javításokra, nagyszerű munkás
ság lehető kifejlesztésére és iparbeli vállalatokra is bírja.

3 ) Adósát szabadon hagyni, hogy adósságát olly hamar 
vagy olly későn, mint neki Iegczélszerűbbnek tetszik, egyszerre 
vagy részenkint, vagy puszta kamatfizetés által is letisztázhassa.*3)

Miután az intézet a földbirtok érdekeinek elősegélése, azt 
O- i. a földbirtokot) terhelni egyáltalában nem szabad, mi meg
történnék, ha például az intézet alapját adó által akarnók megvetni; 
de épen olly kevéssé lehet az intézet a vállalata valamelly specula- 
tionak, melly mindig a lehető legnagyobb jövedelmezésre törek
szik s természeténél fogva arra is kell törekednie; mig az inté
zetnek magasabb czéljának raegfelelőleg a feladata: „tőkéinek le
hető legcsekélyebb kamatozása mellett a lehető legnagyobb mun
kásságot kifejleszteni.“

Ennélfogva olly életraüvi alkotással kell b írn ia , hogy az állati 
életmüvészet gyanánt önmagát hordja, sőt képes legyen azokat is, 
mellyek neki éltet s munkásságot adnak, hordani, vagy legalább 
a  hordásban segíteni. *4)

#) Legalább összehasonlítván a mienkkel.
**) Erre, t. i. egészen kis tőkéknek , minők 50—100 fr. csekély kamat

láb melletti fölvehetésre különösen sürgető szükségünk van, hogy a 
szegény jobbágy a vérszopó uzsora vampyrok ormányaitól megme- 
nekedjék.

**) Ez utóbbi különösen fontos.
**) Ki e munka kiadását fel akarná vállalni, a szerzővel bérmentes leve

lekben értekezhetik.

Bányászati operation.
A „Pesti Hírlap“ 244-dik számában a felső magyarországi 

bányászati egyesület úgyszólván első hírlapi életbe lépése, mi
nekutána az sokat, azt lehet mondani, igen sokat, minden zaj és 
öndicséret nélkül bányászati körében vitt véghez. Ezen lépés 
szükséges volt, hogy az országban ezen olly nevezetes, sőt Ma
gyarországban eddig kétségkívül legnevezetesb iparágra a kegyes 
természet által adott gazdagság nagyobb részvétellel szemléltessék, 
mint az eddig történt. Az iparnak egy neme, mellyből egész vidé
kek népessége élelmet vészén, melly, főkép a vasgyárokat értvén, 
az iparnak alphabetje és egyszersmind a jelenvaló álláspont mé
rője, mellynek tehát sokkal nagyobb szüksége és joga volna az or
szággyűlési repraesentatiora, mint holmi apró testületeknek, mely- 
lyeknek érdekei a többiektől nem különböznek, mint az a bányá
szati érdekeknél létezik. De van azon különben derék czikkelynek 
egy olly oldala is, melly ellen lehetetlen óvást nem tenni, t. i azon 
részei, hol az Iglón tartott gyűlés a bányászati operatum ideiglenes 
(provisorio modo) elvállalására kéretni határoztatott az országgyű
lés, mi bizonyosan nem történt volna, ha nagyobb része ezen tes
tületnek azon operatum szellemét ismerte volna, és csak onnan 
eredhetett, hogy a mostani zavarból menekülni akart. Igaz az, hogy 
a Maximilian törvénykönyve most már nem egyéb, mint egyike 
Sybilla könyveinek, mellyben tetszés szerint mindent lehet találni, 
és semmit i s ; ez is csak provisorie hozatott b e , mégis már majd
nem háromszáz esztendeig nyakunkon Yan; azért őrizkedjünk a 
provisoriuraoktól. Azon operatum, mint tudva van, igen kevés ke
zekbe jutott és a kiknek kezökbe jutott is, állítani merem, hogy 
tizedrésze sem olvasta el egészen, mert nem mindennapi tü
relem kell ezen igy szerkesztett nagy codexnek megtaglalá- 
sára. Vélekedésem szerint egy törvénykönyvnek, főkép olly— 
annak, melly szegény emberek számára szolgáljon, mint a bá
nyászati Cmost ezen osztály műveli leginkább a bányákat) minél 
rövidebbnek és ollyannak kell lennie, hogy könnyen érthető, 
félre nem magyarázható és zsebben hordható legyen. Ezen opera- 
tumnak semmi analógiája nincsen az ország többi törvényeivel, 
sőt a többi institutiokkal úgy összeütközik, hogy a zavar sok
kal nagyobb volna mint most, és egész vidékek a vármegyék ju - 
risdictiója alól kivétetnének. De a bányamivelőkre is vagy kivi
hetetlen maradna, vagy legnagyobb terhökre szolgálna; a kamaralis 
tisztséget mód nélkül szaporítani kellene, mert nálok nélkül egy lé
pést se lehetne tenni. Most, hol annyi más, már nem halasztható 
tárgyakkal fog az országgyűlés foglalatoskodni; most, — mikor 
reménység van, hogy később utóbb Erdéllyel szorosabban össze
köttetünk : bizonyosan kívánatosabb, hogy fontolva és olly tör
vénykönyvre tegyünk szert, melly az erdélyieket is kielégíthesse, 
s ezen országot, melly a világ leggazdagabb bányaországai közé 
méltán számlálható. De még magyar vármegyékből tudtomra is ké
szültek és készülnek már is czélirányos projectumok, mellyek csak 
azért nem adattak be alkalmasint, mert nem lehetett reményleni, 
hogy ezen tárgy most felvétessék. Óvakodjék minden vármegye 
ezen provisorium vak elfogadásától, és ne gondolja magát bizo
nyosnak és mentnek egy sem, mert még Szabolcs és Békés, ám
bár sem köve sem patakja nincsen, biztosítva nincs, hogy ma hol
nap ebben része ne legyen Egy szóval, vélekedésem az, inkább 
a mostani zavar még egy pár esztendeig, mert attól még van re 
ménység menekülni, mint ezen tökéletesen elhibázott provisorium. 
Az olly tárgy és törvénykönyv, melly annyi száz embernek sorsáról 
és Magyarország ipara első és főágának századokra eldöntéséről 
szól, vakon és a minden oldalróli részeknek kihallgatása nélkül 
Balás módon bebuvni, vagy azt becsusztatni, megbocsáthatlan hiba 
volna. Két három esztendő nem teszen különbséget egy ország 
életében —  sat cito, si sat bene. Ezen országgyűlésen talán elég 
volna a tárgyat, mint a jövő diaetán inomisse felveendőt kijelelni, 
Erdélyt is véleményadás végett felszólítani; a bányászati jurisdictiót 
pedig azon törvény melleit, melly ölet a magyar kamara alá adja, 
magyar nyelvre való tárgyaltatásra szorítani.

Gr. Andrássy Károly.

P o z s on y b an .
Alapító és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.



szám. Hatodik  esz tendei  folyamat  1843. September fO*

Általános rendeletek
A büntető törvénykönyvi javaslat első részében, melly szól 

a bűntettekről és büntetésekről, a KK. és RR. által tett 
változtatásokkal.

( Folytatás.)
IV. F e je z e t .

A bünkis ér létről és bünkezdésröl.
45. §. A ki valaraelly bűntettnek általa czélbavett elköveté

sét elkezdette ugyan, de annak bevégzésében valamelly szándékán 
kívüli ok vagy akadály által meggátoltatott, csak bünkisérletért bün- 
tettethetik.

46. §. Bünkezdésnek csak olly cselekvések vagy mulasztá
sok tekintethetnek, mellyek szándékosan és egyenesen a czélbavett 
bűntettnek végbevitelére voltak a tettes által irányozva. Bevége- 
zettnek pedig mikor tekintethetik valamelly bűntett, az minden 
egyes esetekben azon bűntettnek a törvényben kijelelt fogalmából 
és azon szabályokból, mellyek a büntettek egyes nemeinél a be
végzésre nézve megállapittattak, leszen megítélendő.

47. §. A ki valamelly bűntettre még csak olly előkészülete
ket tett, mellyek az eset körülményei szerint valóságos bünkezdés
nek még nem tekintethetnek, vagy a ki olly valamit cselekedett 
vagy mulasztott, mi különben bünkezdésnek tekintetnék, de a bűn
tettnek folytatásától s bevégzésétől szabad akaratból önkint ismét 
elállóit, csak annyiban vonathatik büntetés alá, a mennyiben az, a 
mit már véghez vitt, magában is olly cselekedet vagy mulasztás volt, 
mellyre büntetést rendel a törvény.

48. §. A bünkisérlet azon szabályok szerint büntettetik, 
mellyek a bűntetteknek egyes nemeinél a kísérletre nézve megái- 
lapittafnak, s minél messzebb haladott a tettes az elkezdett bűntettnek 
elkövetésében, s minél többet cselekedett annak bevégzésére, a 
beszámítás annál súlyosabb leend.

49. §. A melly esetekben pedig a bűntetteknek egyes ne
meiről szóló törvények a kísérletre büntetést nem rendelnek, azok
ban bünkisérletért büntetés alá senki nem vonathatik.

V. F e je z e t .

A bünszerzöröl, (elbojtóról, bűnszövetségről és bűnsegédekről.
50. §. Bünszerzőnek nemcsak az tekintetik, a ki a bűntet

tet elkövette, hanem az is, a ki mást annak elkövetésére felbojtott.
51. §. Felbojtónak pedig tekintetik, a ki valamelly általa 

czélba vett és határozottan kijelelt bűntettnek elkövetésére :
a) szóval vagy Írásban mást világosan és egyenesen felszó

lított és reávett.
b} Bérrel vagy jutalom Ígéretével mást arra elcsábított.
<0 Erőszakkal vagy fenyegetésekkel mást arra kinszeritett.
d) Valamelly tőle függő egyénnek azt világosan parancsolta.
52. §. A ki mást az 51-dik §-ban körülirt módon valamelly 

bűntettre felbojtott, mindazokra nézve, miket a tettes az ő felboj- 
tása szerint elkövetett, ügy szintén azokra nézve is, mik a f e l -  
b o j tá s b a n  h a tá r o z  o t ta n  kijelelt bűntettnek elkövetésére mind 
eszközök szükségesek voltak, vagy abból múlhatatlanul következtek, 
bünszerzőnek tekintetik, s úgy büntettetik, mintha azokat maga kö
vette volna el.

53. §. Ha tehát a tettes a felbojtás következésében a bűntet
tet bevégezte, a felbojtó az elkövetett bűntettnek bevégzésére ren
delt büntetésnek teljes mértékéig büntettethetik.

54. §. Ha pedig a tettes az elkövetett bűntettnek befejezésé
ben szándékán kívül meggátoltatván, csak bünkisérletet követett el, 
vagy ha a bevégzéstől önkint s a felbojtónak szándékán kívül is
mét elállott, mindazon esetekben, mellyekben a bünkisérletre is 
büntetést rendel a törvény, úgy fog a felbojtó büntettetni, mintha 
azon bűntettre kísérletet követett volna el.

55. §. A fenebbi 53. és 54-dik §§-nak eseteiben annál 
súlyosabb beszámítás terheli a felbojtót, minél nagyobb volt a fel— 
bojtásnak befolyása a tettesnek elhatározására.

56. §. Midőn a felbojtó mást valamelly bűn elkövetésére b é r 
r e l  v agy  ju ta lo m  ig é r é s é v e l  c s á b í to t t  e l, ha a fel— 
bojlásban kijelelt bűntett olly nemű volt, mellynél a kísérletre is 
büntetést rendel a törvény, még akkor is kísérletért büntettetik a 
felbojtó, ha az, a kit felbojtott azon bűntettre, még kísérletet sem 
követhetett el, de illy esetben büntetése a bevégzésre rendelt bün
tetésnek csak V6 részéig terjedhet.

57. §. A bűntetteknek azon nemeinél, mellyekre nézve a kí
sérletre büntetést nem rendel a törvény, ha a bűntett be nem vé
geztetett, a felbojtó csak olly esetben büntettethetik, mellyben a 
törvénynek azon bűntettről szóló rendelete a felbojtás büntetéséről 
is különösen rendelkezik.

58. §. Ha a felbojtó, még mielőtt a bűntett elkezdetett volna, 
megbízását, Ígéretét, felszólítását, fenyegetését vagy parancsát visz- 
szavette s egyszersmind a bűntettnek meggátlására mindent, a mi 
tehetségében állott, elkövetett, sőt az nem sikerülvén, a végett az 
illető elöljáróságot is még elég korán felszólította, hogy az a bűn
tettet megakadályozhassa, — büntettetni nem fog, habár az elöljá
róságnak hanyagsága miatt vagy más valamelly véletlenül közbejött 
körülmény miatt a bűntettnek elkövetése meg nem gátoltatott is.

59. §. Ha pedig a felbojtó a bűntettnek meggátlására megtett 
ugyan mindent, a mi a fenebbi 58-dik §-ban elsoroltatok, de azt 
csak akkor cselekedte, midőn már a tettes a bűntettet elkezdette, 
csak annyiban fog büntettetni, a mennyiben a tettes azon ideig va
lamelly büntetés alá vonható bünkisérletet követett el, sőt e rész
ben is beszámítást enyhítő körülménynek fog tekintetni a felbojtóra 
nézve az, hogy a bűntettnek bevégzését meggátolni mindenkép tö
rekedett.

60. §. Midőn többen valamelly közösen czélba vett bűntett
nek egymás segítségével leendő végbevitelére előre határozottan 
összeszövetkeznek , ha a czélbavett bűntett csakugyan bevégezte
tett, mindenik szövetkező, ki a szövetkezésnek következtében a 
bűntettnek elkövetése előtt, vagy alatt, vagy után arra együtt mun- 
kálódott, vagy pedig azáltal, hogy a véghezvitelnél szándékosan 
megjelent, készségét az együttmunkálásra megmutatta, mint bűn
szerző azon büntetés alá esik, mellyet azon bűntettre rendel a tör
vény ; s minél nagyobb volt befolyása a szövetkezettek elhatározá
sára, minél több részt vett a bűntettnek elkövetésében, a beszámí
tás reá nézve annál súlyosabb leend.

61. §. Ollyan szövetkező pedig, ki a szövetkezők által czél
bavett s el is követett bűntettnek Yégbevitelére, sem az elkövetés



571 572

előtt, sem utána együtt nem munkálódott, a szövetkezők által elkö
vetett bűntettre rendelt büntetésnek csak egy harmadáig büntettet- 
hetik, haosak a bűnszövetségre nézve felbojtő nem volt, mert ez, 
a fenebbi esetben is, mint bünszerző az 52-dik és 53-dik §§-ok 
szerint büntetendő.

62. §. Ha pedig a bűnre szövetkezők a közösen czélbavett 
bűntettre nézve csak bünkisérletet követtek el, mindazon szövet
kezők, kik arra együtt munkálódtak, a bünkisérletről szóló szabá
lyok szerint lesznek megítélendők.

63. §. Azon szövetkező, ki, mielőtt a czélba vet bűntett el
kezdetett volna, mindent a mi tehetségében volt megtett, hogy 
társait attól visszatartóztassa, s nekik világosan ki is jelentette, 
hogy a szövetségből kilép, szövetkezéséért b ü n te t l e n  m a ra d  
m ég a k k o r  i s ,  ha azt e lő r e  fö l nem  j e l e n t e t t e ,  s törek
véseinek ellenére a bűntett csakugyan elkövettetett. Azon szövet
kező pedig, ki egyszersmind felbojtó volt, illy esetben is a felboj- 
tásról szóló szabályok szerint fog megitéltetni.

64. §. Ha valamelly a szövetkezők szándékán kívül közbejött 
ok vagy akadály miatt a bűnszövetség meg lett szüntetve, mielőtt 
még a czélbavett bűntettnek elkövetése megkezdetett, minden szö
vetkező már azért, mert a bűnszövetségbe lépett s abban eloszlá
sáig vagy megszüntetéséig benmaradt, bünlettetni fog; —  bünte
tése azonban súlyosabb nem lehet, mint a törvény által azon bűn
tettre rendelt büntetésnek hatodrésze.

65. §. Ha pedig a szövetkezők a czélba vett bűntettnek elkö
vetésétől, még mielőtt az megkezdetett, önkint elállván, szövet
kezésüket megszüntették, büntetlenek maradnak, úgy szintén

6 6 . §. Büntetlen marad azon szövetkező is, — ha csak egy
szersmind felbojtó nem volt, — a ki, mielőtt a szövetkezők által 
czélbavett bűntett valamelly részben megkezdetett, azt az illető 
elöljáróságnak elég korán jelentette fel, hogy a bűntettnek elköve
tését meggátolhassa.

67. §. Midőn súlyosabb bűntett követtetett el, mint a mire a 
szövetkezők egyesültek, azon tagoknak, kik annak elkövetésében 
semmiképen nem részesültek, csak a bűnszövetség által kitűzött 
bűntett fog beszámíttatni.

6 8 . §. A ki másnak valamelly bűntettét akár az elkövetés 
előtti vagy alatti szándékos együttmunkálással, akár az elkövetés 
előtti vagy alatti vagy utáni segítségnek előre kijelentett egyenes 
megigérésével, akár valamelly szándékosan a bűntett elkövetésére 
irányzott tanáccsal vagy biztatással, ismerve a tettesnek bűnös el- 
tökélését, előmozdítja, bűnsegédnek tekintetik.

69. §. A bűnsegédet annál súlyosabb beszámítás terheli, mi
nél inkább elősegítette hozzájárulása által a bűntettnek elköveté
sét; de büntetése kisebb leend, mint ha a bűntettet maga követte 
volna el.

70. §. Ha azonban ollynemü segítséggel járult a bűntettnek 
elkövetéséhez, melly nélkül a bűntett a fenforgó körülmények kö
zött el nem kö vettethetett volna, azon bűntettre rendelt büntetésnek 
egész súlyával is büntettethetik.

71. §. A ki másnak valamelly bűntettre irányzott készülését 
bizonyosan tudja, s az iránt sem a felsőbbségnek jelentést nem 
tesz, sem azt, ki ellen a bűntett irányoztatik, idején nem figyel
mezteti, ha bérrel vagy jutalom ígéretével volt hallgatása megvá
sárolva, vagy ha a feljelentés hivatalos kötelessége lett volna, bűn
segédnek tekintetik.

72. §. Ha pedig a feljelentés hivatalos kötelessége nem volt 
s nem is bérért vagy Ígéretért mulasztotta el a feljelentést vagy 
figyelmeztetést, csak olly esetekben vonathatik büntetés alá, mely- 
lyekre nézve a felnerajelentést is büntetendőnek rendeli a törvény,

de még illy esetekben is büntetlenek maradnak azok, kik a bűnre 
készülővel házassági, gyermeki vagy szülői viszonyban állanak, va
lamint szintén a sógorok és rokonok másodiziglen, — s a bűnös
nek gyámja és gyámolljai.

VI. F e j e z e t .
A beszámításról.

73. §. Minden beszámítástól és büntetéstől menten maradnak:
a) Az őrültek azon tettekre nézve, miket őrültségük ideje

alatt elkövettek.
b} Azok, kik betegség miatt ideiglesen olly állapotban van

nak , hogy tetteik büntethetőségének felfogására szükséges eszmé
lettel nem bírnak; de csak olly tettekre nézve, miket ezen álla
potban követtek el.

c) A tompaelméjüek és a sikelnémák, ha elmetehetségeik 
olly kevéssé vannak kifejlődve, hogy tetteiknek büntethetőségét 
belátni képesek nem voltak.

d) Azok, kiket a törvényszegésnek elkövetésére vagy ellen
állhatatlan külső erőszak vagy fenyegetések kényszerítetlek. — A 
fenyegetés azonban csak úgy tekintethetik kényszerítőnek, ha az a 
fenyegeteltnek vagy a 72-dik §. szerinti hozzátartozóinak testére 
vagy életére nézve valamelly egyébkint el nem hárítható súlyos ve
széllyel volt összekötve.

e) Azok, kik a törvényszegést csak azért kövelték el, mert 
valamelly életveszéllyel fenyegető szükségből, mellybe büntelenül 
kerültek, magokat vagy ollyanokat, kik a72-dik §. szerint hozzá
tartozóiknak tekintendők, egyébkint kiszabadítani képesek nem 
voltak.

f) Azok, kik vétlen önvédelem esetében s annak törvény- 
szabla korlátái között ollyasmit cselekedtek, a mi egyébkint tör
vényszegésnek tekintetnék.

74. §. Vétlen az önvédelem :
a) Minden tettleges és erőszakos megtámadás ellen, melly 

jogtalanul a megtámadottnak személye ellen intéztetett sóletére vagy 
testére, szabadságára, vagy becsületére veszélyhozó lehet.

b} Azon erőszak ellen, melly vagyonának jogtalan elvételét 
vagy megrontását tárgyazza.

o) Az ellen, a ki jogtalanul másnak udvarára, házára vagy 
lakására erőszakosan reá rohan , vagy abba betörni igyekszik.

De mindezen esetekben csak akkor van helye a vétlen ön
védelemnek , ha a megtámadott sem a közhatóságnak felhívása ál
tal, sem más valamelly hatalmában lévő eszközökkel a fenyegető 
veszélyt el nem távoztalhatta.

75. §. A vétlen önvédelemnek korlátáit azonban áthágja a 
megtámadott:

a) Midőn olly esetben, hol minden magára következhető kár 
vagy veszély nélkül gyöngébb eszközökkel is eltávoztathalla volna 
a megtámadást, keményebb módokhoz vagy épen életveszélyez
tető eszközökhöz nyúlt. —

b) Midőn védelmében minden alapos ok és szükség nélkül 
szándékosan messzebb ment, mint a védelem czélja megkívánta.

c} Midőn tudva, hogy a megtámadás sem czéljára , sem mód
jára nézve, személye ellen nem intézteiéit, azon kár pedig, mel- 
lyet neki a megtámadás vagyonában okozhat, sokkal csekélyebb, 
semhogy a megtámadónak súlyos megsebesilését vagy épen megö
lését menthetné, védelmében életveszélyeztető eszközöket használt.

76. §. Ha mindazáltal a telinek körülményeiből kiviláglik, 
hogy a megtámadott csak azért hágta által a vétlen önvédelemnek 
törvényszabta korlátáit, mert a megtámadás miatti félelem vagy ijedt
ség eszméletét annyira megzavarta, hogy a fenyegető veszélynek 
eltávoztatására sem valamelly más módokról gondoskodni, séma.
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védelem eszközeit megválasztani képes nem volt, az áthágás be
számítás alá nem esik.

77. §. A vétlen önvédelemnek minden szabályai s jogai ki
terjednek arra i s , a ki másnak személyét vagy javait a fenebbi- 
ekben körülírt erőszakos megtámadás ellen védelmezi, vagy a meg
támadottat vétlen önvédelmében segíti, valamint szintén arra is, a 
ki udvarából, házából vagy lakásából a már berontott megtámadót 
ismét elkergeti, vagy tulajdonát, mellyel az távozni készül, visz- 
szaveszi, vagy mást illyen cselekvésben segít.

78. §. Olly cselekvésnek, melly a vétlen önvédelem korlátái 
közt történt, s ennélfogva beszámítás alá nem vonathatik, mind
azon következményei, mellyek elkerülhetők nem valának, szintén 
büntetlenek maradnak.

79. §. Olly cselekvések, mellyek háborúban a köz ellenség 
erejének gyengítésére, annak emberein, fegyverein, tábori készü
letein, élelemszerein vagy bármi egyéb hadviselésre szolgáló va- 
gyonán követtettek el, a mennyiben azokat a hazai törvényes fel- 
sőbbség által előre kihirdetett külön hadi szabályok el nem tiltot
ták, úgy szintén olly cselekvések, mellyek háborúban bárkinek sé
relmével egyedül a haza védelmére s a hadi szabályok által meg
engedett esetekben vitetlek véghez, ezen büntető törvénykönyv 
rendeletéi szerint beszámítás és büntetés alá nem vonathatnak.

80. §. Gyermekek, kik koruknak tizenkettedik évét meg nem 
haladták, a büntető törvény megszegéséért közkereset alá vétetni, 
s a törvényszabta büntetéssel büntettetni nem fognak, hanem azok 
szüléik vagy felügyelőik által lesznek megfenyitendők, de az illető 
közhatóság fel fog ügyelni arra, hogy illy esetben a megérdera- 
lett fenyítés el ne maradjon.

81. §. A beszámítás alá eső törvényszegésnek büntetése a 
törvény által kitűzött mértékig annál nagyobb leend, minél számo
sabbak vagy súlyosabbak a beszámítást nevelő körülmények és mi
nél csekélyebbek azok, mellyek azt enyhítik.

82. §. A beszámítás pedig annál súlyosabb :
Minél több gonoszság (malitia} látszik ki a törvényszegőnek 

cselekvéséből, s különösen abból, hogy a bűntettet régen forralta.
Minél alacsonyabbak voltak indító okai.
Minél több akadályokat kellett legyőznie, hogy tettét elkövet

hesse.
Minél több készületeket tett, s minél gondosabban kereste 

arra az alkalmat.
Minél több álnoksággal vagy vakmerőséggel követte el a tör

vényszegést.
Minél szorosabb és szentebb kötelességet sértett meg, — és
Minél közelebbi viszonyban állott a megsértettek
.Minél erősebb és hatalmasb volt a törvényszegő, — s minél 

gyengébb , tehetetlenebb volt a sértett fél.
.Minél inkább megcsalta törvényszegése által másnak benne 

helyezett bizodalmát.
Minél inkább beláthatta helyzeténél vagy miveltségénél fogva 

tettének ruszaságát és következéseit.
Minél nagyobb a törvényszegőnek bünbeni megrögzöttsége.
Minél nagyobb volt az okozott kár.
Minél veszélyesebb volt a törvényszegés egyesekre és a 

közbátorságra nézve.
Minél inkább ollyan volt a törvényszegés nemére vagy eköve- 

tése módjára nézve, hogy azt elhárítani vagy kinyomozni nehéz.
Minél nagyobb volt az elkövetés alatti és utáni kegyetlenség.
Minél botránkozlatóbb volt a törvényszegés személyre , tárey- 

ra, helyre és időre nézve, különösen ha az valamelly közcsapás 
vagy ínség idejében követtetett el.

83. §. Enyhíti ellenben a beszámítást:
Ha a törvényszegő más által csábi Itatott el.
Ha a sértett fél által különösen ingereltetett.
Ha neki a törvényszegés ollyan által parancsoltalott, kinek, 

egyébkint engedelmességgel tartozik.
Ha midőn egyenesen tőle függött büntette által magának több 

hasznot, másnak több kárt okozni, kisebb haszonnal is megelé
gedett.

Ha bűntársait nagyobb bűnnek elkövetésétől, vagy kegyet
lenségtől visszalartcztatni igyekezett.

Ha mielőtt büntette felfedeztetett, azt maga önkint feljelenti.
Ha az okozott kárt, még mielőtt ellene a büntető eljárás 

megindittatott, teljesen megtéríti.
Ha a büntető eljárás alatt tettét maga megváltja s bűntársaik 

fölfedezi.
Ha életkorának tizennyolczadik évét még be nem töltötte, a 

tizenkettediket azonban már meghaladta.
Ha büntette a teljes bevégzés után legalább öt évig fel nem 

fedeztetvén, az alatt magát minden tekintetben fedhetetlenül vi
selte , s az okozott kárt is a lehetőségig megtérítette.

Ha midőn a törvényszegést elkövette, olly igen részeg volt, 
hogy e miatt teljes eszmélettel nem bírt, és szokásán kívül és csak 
szándéktalanul részegedéit meg; mert ha a részegeskedés már 
egyébkint is szokása, vagy czélzatosan és egyenesen azért élt 
szeszes italokkal, hogy magát a bűntettre méginkább felingerelje, a  
részegség a beszámítást enyhíteni nem fogja. —

84. §. Őrültség, betegség, tompaelmüség, melly még azoa 
fokán ugyan nincsen, hogy a 73-ik §. szerint minden beszámí
tást megszüntessen, de mégis ollyan, hogy a törvényszegőnek 
józan belátását megzavarta, továbbá ollyan erőszak vagy fenye
getés, vagy szükség, melly a 73-dik §-ban kijelelt feltételeknek 
meg nem felel ugyan, a törvényszegőnek elhatározására azonban 
mégis tetemes befolyással volt; végre az önvédelem, ha az egé
szen vétlen ugyan nem volt, de legalább némileg menthető , a be
számítást szintén egyhítik.

85. §. A büntető törvények rendeletének nemtudása sen
kit a büntetés alól fel nem ment.

8 6 . §. Midőn valaki ugyanazon biró előtt több különféle* 
törvényszegések miatt, mellyekérí megbüntetve még nem volt, 
áll közkereset alatt; minden bebizonyított s még meg nem bün
tetett törvényszegései a büntetésre nézve összefoglaltatnak, s azoa 
büntetés, mellyet az általa elkövetett törvényszegéseknek legna
gyobbikára , ha annál egyebet el nem követett volna , mondana ki 
a biró, megsúlyosittatik még kétharmadával azon büntetéseknek,, 
mellyek többi törvényszegéseire egyenkiní volnának kimérendők. 
Az ekképen megsúlyosiltalott büntetés azonban meg nem halad
hatja kétszeres mértékét azon legnagyobb ideigieni büntetésnek, 
mellyet a törvény ollynemii bűntettekre rendelt, minő a megítélt 
büntettek legsúlyosbika volt; sőt ha ezen kétszeres mérték huszon
négy évi rabságnál is többre menő, az összes büntetés huszon
négy évi rabságban lészen megállapítandó.

87. §. Ha azonban a bűntettesnek legsúlyosabb vétke ollyne— 
mü volt, mellyre legnagyobb büntetésül holtig tarló rabságot ren
del a törvény, közkereset alatti egyéb törvényszegései külön nem 
büntettethetvén , terhelő körülmények gyanánt fognak í el vétetni.

8 8 . §. A fenebbi 8 6 -ik §nak szabályai szerint bűntetteiig 
az is, ki ugyanazon nemű törvényszegésnek többszöri elköveté
séért áll közkereset alatt.

89. §. Midőn a fenebbi 8 6 . és 8 8 -ik §§-ban körülirt eset 
olly bűntetteknél fordul elő, mellyekre nézve a büntettek egyes
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nemeiről szóló törvények az említett szakaszok rendeletétől el
térő külön szabályt állapítottak meg, azon külön szabály szerint 
fog a tettesnek büntetése kiméretni.

90. §. Ha ugyanazon bűntett által a büntető törvénykönyv 
több rendeletéi sértetnek meg, illy törvényszegések külön bünte
tések alá ugyan nem vonatnak, hanem terhelő körülmények gya
nánt fognak tekintetni.

91. §. Azon kínzások, mellyeket a törvényszegő azoktól 
szenvedett, kik az elkövetett bűntettet rajta magok hatalmával 
törvénytelenül akarták megboszűlni, és azon fogság, mellyet az a 
büntető eljárás alatt a végítéletig kiállott, büntetésének kiméré
sénél tekintetbe fognak vétetni.—

92. §. A ki az 5-ik §-nak esetében valamelly külföldön el
követett s elitéit bűntettéért Magyarországban ismét büntető köz
kereset alá vétetik, ha bűntettéért a külföldön reászabott bünte
tésnek egy részét már ott kiállotta, ezen szenvedése itteni meg
ítélésében is mindenkor tekintetbe veendő.

VII. F e je z e t .
A visszaesésről.

93. §. A ki azon bűntettbe,mellyért már büntetve volt, vagy 
ahoz hasonnemübe ismét visszaesik, tettéért az alább elszámlált 
büntettek eseteiben a visszaesés tekintetéből súlyosabban büntet- 
ie tik , mintha azt csak akkor először követte volna e l; sőt bünte
tése fölöttébb terhelő körülményeknél, különösen többszöri visz- 
szaesésnél, a törvény állal azon bűntettre rendelt ideigleni bün
tetésnek kétszeres mértékéig is emeltethetik, ha ezen kétszeres 
mérték huszonnégy évi rabságot meg nem halad.

94. §. Azon büntettek pedig, mellyeknél visszaesés tekin
tetéből a büntetés a fenebbiek szerint súlyosittathatik, — követ
kezők :

1. Pénznek, iratoknak, pecséteknek meghamisítása.
2. Gyermekülés, idétlen szülésnek szándékos eszközlése, a 

csecsemőnek kitevése.
3. Szándékos emberölés, szándékos sértések, verekedések 

s erőszakos letartóztatás.
4. Többfeleségüség vagy többférjüség, nőragadás, házas

ságtörés s egyéb bujaságbeli büntettek.
5. Hamis feladás és álnok gyanúsítás.
6 . Rablás, lopás, zsarolás, sikkasztás, csalás.
7. Hamis esküvés és hamis tanúbizonyság.
8 . A hivatalbeli visszaélések.
9. Haszonlesésből elkövetett orgazdaság és haszonlesésből 

elkövetett rabszöktetés.
Azon büntettek, mellyek a fenebbi sorozatban ugyanazon 

pont alatt állanak, a visszaesés tekintetében egymás között hason- 
neraüeknek tekintetnek.

95. §. Gyilkosságnál és gyújtogatásnál a visszaesés holtig 
tartó rabságig is büntettethetik; e két bűntett azonban egymás
sal hasonnemü nem lévén, azon gyilkos, ki már gyújtogatásért 
volt büntetve, úgy viszont azon gyújtogató, ki gyilkosságért volt 
büntetve , viszszaesőknek nem tekintethetnek.

A ki másnemű bűntettet követ e l, mint a minőért már bün
tetve volt, vagy olly bűntettbe esik vissza, melly a fenebbi 9 4 - 
dik §-ban különösen kijelelve nincsen, annak büntetése a törvény 
által azon bűntettre rendelt büntetésnek legnagyobb mértékét meg 
nem haladhatja.

VIII. F e je z e t .
Az elévülésről és fegyelmezésről.

97. §. Az elévülés mind a közkeresettől, mind a büntetéstől 
felmenti a bűnöst, ha az semmi bűntettet el nem követett az elé
vülés ideje alatt, s az okozott kárt is tehetsége szerint megté
rítette.

98. §. A közkereset elévülésének ideje olly bűntetteknél, 
mellyekre legnagyobb büntetésül holtig tartó rabságot rendel a 
törvény, — 20 esztendő leend. Egyéb bűntetteknél, ha azok 
magán panasz nélkül is közkereset alá veendők, 1 0  észt. alatt sőt 
a 446 és 447-dik §-ok eseteiben egy esztendő alatt évül el a 
közkereset.

99. §. Olly közkereset pedig, melly csak magán panaszra 
indittathatik, két esztendő alatt, sőt a 270 ,|2 72, 456 és 457-dik 
szakaszok eseteiben hat hónap alatt évül el. Ha mindazonáltal a 
sértett fél ezen idő alatt a közkereset megindítására az illető ható
ságnál már lépéseket te tt, illy bűntetteknél is tiz esztendő szüksé
ges az elévüléshez.

100. §. Az elévülésnek kezdete bevégzett bűntetteknél a 
teljes bevégzés pillanatától, elkezdett bűntetteknél pedig, és bün- 
kisérletnél az elkövetésre intézett utolsó cselekvéstől fog számít
tatni.

101. §. A közkeresetnek elévülését félbeszakasztja bármelly 
büntető eljárási lépés, mellyet a közhatóság vagy annak tisztvise
lője hivatalból a vádlott ellen intézett; ha a közkereset bizonyítá
sok hiánya miatt ismét félbeszakadt, újabb elévülésnek lehet helye, 
mellynek ideje azon pillanattól fogva számittatik, midőn a büntető 
eljárásban az utolsó lépés megtörtént.

102. §. Az ítélet által kiszabott büntetés, ha a bűnös kézre 
nem került, vagy a börtönből elszökött, elévülés által olly bünteté
sekre nézve, mellyek két évi rabságot meghaladnak , tizenöt esz
tendő alatt szűnik meg, kisebb büntetésekre nézve pedig öt esz
tendő alatt, holtig tartó rabságra nézve azonban az elévülésnek, 
helye nem leend.

103. §. A büntetés elévülésének ideje, az Ítélet kihirdeté
sének napjától, vagy ha az elmarasztalt a börtönből szökött el, 
szökésének napjától fog számíttatni.

104. §. A büntetésnek elévülése félbeszakadja az elmarasz
talt az elévülés ideje alatt kézre kerül.

105. §. A kegyelmezésnek joga egyenesen a király felségi 
jogai közé tartozik.

106. §. A 106-dik §. helyébe jönek a következő uj öt §-ok:
a) A kegyelmezésnek csak a bíróság végítélete után lehet 

helye, s a törvényes közkeresetet és büntető eljárást kegyelem 
utján megsemmisíteni vagy gátolni nem lehet.

b) Kegyelmezés által az Ítéletben kiszabott büntetésnek fe
lénél többet elengedni nem lehet; holtig tartó rabságnál pedig a 
büntetés csak 1 2  évi rabságra szállíttathatik le.

c) Kivétetnek azonban olly büntettek, mellyekről a 43. feje
zet s 44. a) , b ) , c) pontjai és a 47. fejezet szólanak, mert ezekre 
nézve kegyelmezés utján az egész büntetés is elengedtethetik, sót 
a közkereset is megszüntethetik.

d) A kegyelmezés ki nem terjed arra, hogy valaki hivatalát, 
mellytől valami bűntett miatt a törvény értelmében megfosztatott, 
viszanyerje, vagy olly hivatalokba léphessen, mellyeknek viselhe— 
tésétől ítélet által jövendőre eltiltatott.

e) A fenebbi d) §-nak rendelete szolgál szabályul azokra 
nézve i s , kik az 56dik fejezet értelmében az ügyészkedéstől ítélet 
által végképen eltiltattak.

107. §. A sértett félnek részére megítélt kárpótlás terhealól 
kegyelmezés által senki fel nem mentethetik.

(Folytatása következik. )

P o zso n y b an .
Alapító és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Sdmid Antal.
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Külön reinleletek a büntettek egyes ne
meiről s azoknak büntetéséről.

A büntető törvénykönyvi javaslat első részéb en , melly szól 
a bűntettekről és büntetésekről, a KK. és RR. által tett 

változtatásokkal.
( Folytatás.)

IX. F e j e z e t .
A gyilkosságról, a szándékos emberölésről, a vétkes vigyázat

lanságból elkövetett emberölésről, és a gyermekölésről.
108. §. A ki szándékosan és előre meggondolt eltökéléssel 

valakit életétől megfoszt, gyilkosnak tekintetik.
109. §. A fenebbi 108. §-nak esetében azon körülmény, 

hogy a tettes előre meggondolt eltökélését indulatos felgerjedésben 
hajtotta végre, a gyilkossági beszámítást ki nem zárja.

110. §. Holtig tartó rabság leend a gyilkosság büntetésének 
legnagyobb mértéke :

a) Midőn a gyilkos olly személyen követte el a gyilkosságot, 
kivel természet és törvény szerint szülői, gyermeki, testvéri vagy 
házassági viszonyban állott.

b ) Midőn olly czélzattal gyilkolt, hogy egyszersmind rabol
hasson vagy örökséget nyerhessen.

c) Midőn bérért gyilkolt, vagy mást gyilkosságra bérlett.
d) Midőn a gyilkosságot méreggel vagy egyébkint orozva kö

vette el.
e} Midőn a gyilkos egyszerre több embert fosztott meg éle

tétől, habár gyilkossági ezélzata csak egy ellen volt is irányozva.
0  Midőn a gyilkos különböző időben elkövetett több rendbeli 

gyilkosságért vétetik egy közkereset alá.
g) Midőn a gyilkos ellen bebizonyitlatik, hogy gyilkosságért 

inár büntetve volt.
111. §. A fenebbi 110-ik §-ban elszámlált eseteken kívül, 

a gyilkosság büntetésének legnagyobb mértéke tizennyolez évi rab
ság, sőt ha a gyilkosság kegyetlenséggel követtetett e l, huszonkét 
évi rabság leend.

112. §. A ki nem előre meggondolva, hanem indulatos fel
gerjedésben tökéllette el magát arra, hogy mást életétől megfosszon, 
s indulatos eltökélését azon felgerjedésben tüstént végre is hajtotta, 
szándékos emberölésért büutettetik.

113. §. A szándékos emberölésnek legnagyobb büntetése 
tizenkét évi rabság leend.

114. §. A ki azonban a szándékos emberölést rabláskor kö
vette e l , vagy a ki szándékos emberölést kegyetlenséggel hajtotta 
végre, vagy a ki olly tette állal, mellyel szándékos emberölésnek 
tekint a törvény, egyszerre több embernek halálát okozta, annak 
büntetése tizennyolez évi rabságig terjedhet.

115. §. Ila a szándékos emberölés olly személyen volt elkö
vetve, kivel a tettes a 1 1 0 -ik §-nak a} pontjában kijelelt vi
szonyban állott, a büntetés húsz évi, sőt a fenebbi 114-ik §-nak 
eseteiben huszonkét évi rabságig sulyosittathatik.

116. §. A gyilkosságot s a szándékos emberölést bevége- 
zettnek akkor tekinti a törvény, ha a serteltnek halála a sértésnek, 
vagy a valamelly egyenesen abból származó okoknak következésé

ben, harmincz nap alatt valósággal bekövetkezett, s illy esetben 
azon körülmény, hogy a sértett azonnal meg nem halt, vagy hogy a 
sértés már magában múlhatatlanul halálos (absolute lethale} nem 
volt, hanem csak a sértettnek különös testi alkotása vagy egyéb
kint is beteges állapotja miatt vált halálossá, vagy czélszerű s jó
kor érkezett orvosi segély a halált eltávoztathatta volna, semmi 
tekintetbe nem vétetik. —

117. §. Midőn a tettes az általa czélba vett gyilkosságnak 
vagy emberölésnek elkövetését olly cselekvéssel vagy mulasztással, 
melly szándékosan és egyenesen annak véghezvitelére volt általa 
irányozva, már elkezdette ugyan, mielőtt azonban mind azt, a mit 
annak bevégzésére szükségesnek vélt, elkövethette volna, vala
melly szándékán kívüli akadály által meggátoltatott, kísérletért bün- 
tettetik, s büntetése a bevégzésre rendéit büntetésnek feléig ter
jedhet.

118. §. Ha pedig a tettes csakugyan elkövette mind azt, a 
mit a gyilkosságnak vagy szándékos emberölésnek bevégzésére 
részéről szükségesnek vélt, de tettéből halál vagy épen nem követ
kezett, vagy a sértett a fenebbi 116-ik §-ban kijelelt harmincz 
napok után halt meg, gyilkossági vagy szándékos emberölési kísér
letért fog csak büntettetni, büntetése azonban a bevégezésre ren
delt legnagyobb büntetésnek két harmadáig terjedhet. —

119. §. Gyilkossági czélzattal elkövetett mérgezésnél azon
ban, a gyilkosság bevégezettnek tekintendő akkor is , ha a beadott 
méregtől halál ugyan nem következett, hanem súlyos és veszedel
mes betegség támadott. Ha pedig a tettes gyilkossági czélzattal a 
mérget valakinek szándékosan csakugyan beadta, de abból súlyos 
és veszedelmes betegség bármi oknál fogva nem következett, a 
bevégzésre rendelt legnagyobb büntetésnek két harmadáig büntet- 
tethelik. — Végre, ha a mérget még be sem adta, de a mérgezés
nek elkövetését olly cselekvéssel vagy mulasztással, melly szándé
kosan és egyenesen annak bevégzésére volt általa irányozva, már 
valósággal elkezdette, kísérletért büntelletik s büntetése a bevé
gezésre rendelt büntetésnek feléig terjedhet. —

120. §. A ki valamelly kutat, vagy élelemszereket szándéko
san és olly czélzattal mérgez meg, hogy ezáltal többeknek halálát 
okozza, habár a megmérgezett víztől vagy élelemszereklől senkinek 
baja nem következett is , súlyosabb büntetés alá vonatik, mint 
egyébkint a mérgezési kísérletért a fenebbi 119-ik §. szerint bün
tetendő volna, s büntetése húsz évi rabságig terjedhet. — Ha pe
dig czélba vett s elkezdett bűntettének végrehajtásában szándékán 
kívül meggátoltatott, mielőtt valami kutat vagy élelemszereket meg- 
mérgezelt volna, kísérletért tiz évi rabságig büntettethetik. —

121. §. Midőn gyilkosságnál vagy szándékos emberölésnél a 
czélba vett s elkövetett bűntettnek eredményes bevégzése csak 
azért nem sikerült, mert annak kivitelében a tettes hirtelenkedésből, 
tudatlanságból vagy tévedésből azon eszköz helyett, mellyet alkal
mazni akart, s melly csakugyan czélszerű lett volna, más nem al
kalmatos eszközt használt, a kísérletről szóló 126-dik §. szerint 
büntettetik.

122. §. A ki nem szándékosan, hanem egyedül vétkes vi
gyázatlanságból fosztott meg valakit életétől, ha vigyázatlansága a 
42-ik §. értelmében súlyosan vétkesnek tekintethetik, háromévi
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rabságig, ha pedig vigyázatlansága a 4 3 -dik §. szerint kevésbé 
vétkesnek tekintendő, három hónapi fogságig büntettethetik.

123. §. Vétkes vigyázatlanságból elkövetett emberölésért 
büntettetik az is, ki mást azáltal fosztott meg életétől, hogy azt 
gyilkossági vagy emberölési czélzat nélkül ugyan, de szándékosan 
megsértette, vagy megkinozta ; büntetése azonban nyolcz évi rab
ságig terjedhet, ha a sértést vagy kínzást előre meggondolt eltö- 
kéléssel határozta el magában; ha pedig a sértést vagy kínzást in
dulatos felgerjedésben határozta el magában, s azt azonnal végre 
is hajtotta, négy évi rabság leend legnagyobb büntetése.

124. §. Orvosok, sebészek és szülészek azonban, kik vala- 
melly kezökre bízott betegen gyógyítási czélból, s az orvosi sza
bályok által meghatározott esetekben követnek el oily sértéseket 
vagy kínzásokat, mellyekből harmincz nap alatt halál következett, 
csak annyiban vonathatnak büntetés alá, a mennyiben orvosi eljá
rásuk esik vétkes vigyázatlansági beszámítás alá, de még akkor 
is csak a fenebbi 1 2 2 -ik §. rendelete szerint fognak bünteltetni.

125. §. A ki a fenebbi 123-ik §-ban körülírt bűntettet olly 
személyen követte el, kivel a 1 2 0 -ik §-nak a) pontjában kijelelt 
viszonyban állott, annak büntetése két annyi leend, mint ha ugyan
azt valamelly más személyen követte volna el. —

125. §. A 116-ik §-ban megállapított szabályok kiterjednek 
a fenebbi 122-ik és 123-ik §§oknak eseteire i s , ugyanazért, ha 
az, ki vétkes vigyázatlanság által fosztalott meg életétől, csak har
mincz napok után hal meg, a tettes a Xll-ik fejezet szabályai sze
rint lesz büntethető. —

127. §. Gyilkosságnál, úgy szintén a szándékosan vagy vét
kes vigyázatlanságból elkövetett emberölésnél, a törvényben ki
rendelt rabsági vagy fogsági büntetésen felül, minden esetben pénz
beli díj is fog ítéltetni, melly egészen a meggyilkoltnak vagy megölt- 
iiek örököseit illeti.

128. §. A pénzbeli dijt a bünperben eljáró bíróság fogja 
meghatározni, s minél szegényebb volt az, a ki életétől megfoszta- 
tott, minél szükségesebb volt élete hozzátartozóinak táplálására; 
más részről pedig, minél vagyonosabb volt a tettes, annál nagyobb 
leend a fizetendő dij; húsz ezer forintot azonban meg nem haladhat.

129. §. Ha valamelly közhivatalt viselő személy szándékos 
emberölésért vagy vétkes vigyázatlanságból elkövetett olly ember
ölésért, mellyről a 123-ik §. rendelkezik, biróiképen elmarasztal- 
tatott, ugyanazon Ítélet által közhivatalától is megfosztathatik; ha 
pedig gyilkossági bűntettért marasztatott el, közhivatalától ugyan
azon ítélet által minden esetre megfosztandó.

130. §. A ki mást saját kívánságára életétől megfoszt, vagy a 
ki mást öngyilkosságra szándékosan reábeszél, vagy abban tudva 
és akarva mást elősegít, ha a halál harmincz napok alatt valósággal 
be is következett, négy évi rabságig, ha pedig a halál eszközlésére 
intézett cselekvés elkövettetett ugyan, de abból valamelly véletle
nül közbejött ok miatt harmincz napok alatt halál nem következett, 
két évi rabságig büntettethetik.

131. §. A melly anya törvénytelen ágyból született gyerme
két, a szüléskor, vagy szülés után három nap alatt, akár cselekvés 
akár mulasztás által szándékosan megöli, annak legnagyobb bünte
tése, ha a teltet szülés előtt határozta el magában, tiz évi rabság; 
ha pedig a szándék csak szülés után támadott benne, öt évi rabság 
leend.

132. §. Azon anya pedig, a ki törvénytelen ágyból született 
gyermekét, a szülés után három nap múlva fosztotta meg szándé
kosan életétől, nem a fenebbi 131-ik §. rendelete szerint lészen 
büntetendő, hanem vagy a 1 1 0 -ik §. a) pontjának, vagy a 115-ik 
§-nak rendelete alá esik, a mint t. i. elkövetett bűntettét az említett 
§§-ok értelmében gyilkosságnak vagy csak szándékos emberölés
nek kell tekinteni. —

133. §. A fenebbi 132-dik §. szerint büntettetik azon anya 
is , ki törvényes ágyból született gyermekét szüléskor vagy a szü
lés után bármikor életétől szándékosan megfosztotta.

134. §. Azon körülmény, hogy a született gyermek a ter

mészet rendétől különösen eltérő alakja m iatt, nem gyermeknek, 
hanem valamelly szörnyetegnek tartatott, (Missgeburt) azokat, kik 
azt életétől szándékosan megfosztották, a büntetés alól fel nem ment
heti, büntetésük azonban itty esetben egy évi fogságnál többre nem 
terjedhet. —

135. §. Midőn az anya olly czélzattal, hogy gyermekét éle
tétől megfossza, azon valamelly életveszélyeztetö cselekvést vagy 
mulasztást követett el, de abból szándékán kívül közbejött vala
melly ok miatt halál nem következeit, kísérletért büntettetik s bün
tetése a fentebbi 131, 132, és 133-dik §§-ban kijelelt bünteté
seknek csak feléig terjedhet.

136. §. Ha valamelly házasságon kívül teherbe esett személy, 
szándékosan, azon czélzattal, hogy gyermeke meghaljon, ollyan ál
lapotba helyheztette magát, mellyben szüléskor szükséges segítsé
get nélkülöznie kellett, büntetés alá vonandó , s büntetése azon eset
ben, ha a gyermek a miatt csakugyan meg is halt, négy évi rab
ságig ; olly esetben pedig, midőn a gyermeknek életét valamelly az 
anyának akaratján kívül közbenjött körülmény megmentette, két 
évi rabságig terjedhet.

137. § Ha pedig a fenebbi 136-ik §-ban körülírt bűntettet 
házasságban teherbe esett asszony követi el, büntetése két annyi 
leend, mint ha azt házasságon kívül követte volna el.

138. §. Azon eseteken felül, mellyekre nézve a 73., 76., 
77 és 79-ik §§-nak általános szabályai minden beszámítást kizár
nak, következők még az esetek, mellyek ezen fejezetnek büntető 
rendelete alól kivétetnek s mellyekben a z , a ki mást életétől meg
fosztott, büntetés alá nem vonathatik :

a) Midőn olly lázadás alkalmával, mellynek elnyomására vagy 
elszélyesztésére a 444. §. értelmében fegyveres erő használtatlk, a 
közhatóságnak vagy törvényes felsőbbségnek szolgái, megbizottjai, 
vagy azok, kik ezeknek segítségére állottak elő, valakit a lázadók 
közül életétől megfosztanak. —  De ezeknek sem szabad a lázadók 
ellen élet veszélyeztető módokhoz nyúlni mindaddig, míg a fegyver
nek életveszélyeztető használása a közhatóságnak vagy törvényes 
felsőbbségnek nevében nyilván nem parancsoltatik, vagy míg azt 
az önvédelem szükségessé nem teszi. — A ki tehát lázadás alkal
mával ezen szabályok ellen nyúlt életveszélyeztető módokhoz s az 
által valakinek halált okozott, vagy a ki szándékosan olly sze
mélyt fosztott meg életétől, kiről bizonyosan tudta, hogy az nem 
a lázadó csoporthoz tartozik, tettének körülményeihez képest, a 
gyilkossági vagy emberölési törvények szabályai szerint fog bűn
tetteim. — A közhatóságnak vagy törvényes felsőbbségnek azon 
tisztviselője vagy megbízottja pedig, ki a fegyvernek életveszé
lyeztető használását a törvény rendelete ellen, vagy olly esetekben, 
midőn az világosan szükségtelen volt, nyilván és egyenesen pa
rancsolta, minden következésekért felelős leend, s ha ez által éle
tétől valaki megíosztatott, az eset körülményeihez képest szándé
kosan vagy vétkes vigyázatlanságból elkövetett emberölésért fog 
büntetés alá vonatni. Midőn ellenben a fegyvernek életveszélyez
tető használása törvényes és szükséges volt, ha bár az által vélet
lenül olly személy fosztatott is meg életétől, ki a lázadásban részt 
épen nem vett, felelet és büntetés alá senki nem vonathatik, —

b) Midőn a ragályos nyavalyák terjedése elleni őrvonaloknál 
a felállított őrök azt, ki erőszakkal az őrvonalon keresztül tör, vagy 
alattomosan azon állalszökik, életétől megfosztják. — De illy ese
tekben is csak akkor tekintetik törvényszerűnek az életveszélvez- 
tető módok használása, midőn azt, ki erőszakkal az őrvonalon ke
resztül tör, vagy alattomosan azon általszökik, sem az elörebocsá- 
tott fenyegető felszólítás által, sem egyéb az őrvonali szabályok 
szerint használható módokkal tettében meggátolni, vagy feltartóz
tatni s elfogni nem lehetett. —

c) Midőn valamelly rab , ki a kerületi vagy közhatósági bör
tönből erőszakosan kitörni vagy alattomosan megszökni igyekszik, 
ezen tettének elkövetésében azok állal, kik ölet abban gátolni tö
rekednek, életétől inegfosztatik. — A börtönből kitörni vagy meg
szökni igyekező rab ellen is azonban csak akkor szabad életveszé
lyeztető módokhoz nyúlni, midőn az előrebocsátott fenyegető fel
szólításnak sikere nincsen, s minden egyéb eszközök elégtelenek 
a kitörésnek vagy megszökésnek meggátlására. —

d) Midőn valaki, akár valamelly általa valósággal elkövetett 
bűntett miatt, akár valamelly bűntettnek gyanújából, az illető tör
vényhatóság nevében és hatalmával törvény szerint befogattatván,



581 582

az őröknek kezei közül, vagy azon letartóztatási helyről, hová ide— 
iglen elzáratott, erőszakkal menekedni, vagy alattomosan megszökni 
törekszik, s törekvésében az őtet gátolni akarók által életétől meg— 
fosztatik. Ezen pontnak eseteiben is azonban szorosan meglartan- 
dók lesznek mindenkor azon szabályok, mellyek az életveszélyez
tető módoknak mikor lehető használására nézve a fenebbi c) pont 
alatt megállapítlattak.

e) Midőn valaki az illető közhatóság tisztviselőinek , szolgái
nak, vagy megbízottjainak, kik őtet valamelly általa elkövetett bűn
tett miatt vagy valamelly bűntettnek gyanújából az illető felsőbbség 
rendeletének következtében s a törvényszabta formáknak megtartása 
mellett, befogni vagy letartóztatni akarják, fegyverrel vagyegyéb- 
kint életveszélyeztető módon ellentáll, s ezen ellenállásában éle
tétől megfosztatik. — De még ezen esetben is fel kell előbb szólí
tani az ellentállót, hogy magát adja meg, s nyilván ki kell előtte 
jelenteni, hogy erőszakos ellentállása által életét is koczkáztatja. — 
Eietveszélyezíető módokat pedig csak akkor szabad ellene használ
n i , ha ezen fenyegető felszólításra sem adja meg magát, s az őtet 
befogni akarók önveszedelmök nélkül más módon ellenállását le
győzni nem képesek. —

0  Midőn valaki a felségsértésnek vagy hűtlenségnek, a gyil
kosságnak , szándékos emberölésnek vagy veszélyes sértésnek, az 
ember-rablásnak, a fegyveresen vagy betöréssel véghez vinni 
szándéklott lopásnak , rablásnak , zsarolásnak vagy gyújtogatásnak 
elkövetésében tetten kapatván, az őtet letartóztatni akarók előtt 
megszalad, s a nyomában lévő üldözők által szaladásában életétől 
megfosztatik. —

g) Midőn valaki, akár a fenebbi Q pont alatt elszámlált bűn
tetteknek elkövetéséért vagy azon bűntetteknek gyanújából, akár 
lázadásért, vagy lázadásnak gyanújából, végítélet előtt az illető 
közhatóság által törvény szerint befogattatni rendeltelvén, azok 
előtt, kik őtet hivatalbeli kötelességüknél, vagy a törvényes fel— 
sőbbségnek megbízásánál fogva, befogni akarják, megszalad, s azok 
által szaladásában életétől megfosztatik. —

h) Midőn azon bűntettes, ki bármelly bűntettért két évi rab
ságnál súlyosabb büntetésre Ítéltetett, az Ítélet következésében őtet 
befogni akaró közhatósági szolgák vagy megbízottak előtt megsza
lad, s azok által szaladásában életétől megfosztatik. —

Mindazon esetekben azonban, mellyek ezen f) g) és h) pon
tokban elsoroltatnak , olly nyilvános fenyegetéssel kell előbb a sza
ladó! megállásra felszólítani, hogy ha azonnal meg nem áll, futása 
által éleiét is koczkáztatja, s ezen felszólítás után is csak akkor sza
bad ellene életveszélyeztető módokat használni, ha más módon azt 
megfogni épen nem lehet. —  Végre, é

Ü Midőn valaki mint orvos, sebész vagy szülész, az orvosi 
szabályok által meghatározott körülmények között valamelly gyer
meket azért hogy az anyának veszélyben forgó életét megment
hesse , ráz anyja méhében megöl. —

X. f e j e z e t .
Az idétlen szülés eszközléséről.

139. §. A melly terhes személy tudva és rósz czélzaftal olly 
szereket használt, mellyek időelotti szülést okoznak , vagy az idő
előtti szülést más külső módokkal eszközlötte, ha csakugyan idétlen 
s életre nem való, vagy épen holt gyermeket szült, büntettetni fog, 
s büntetése három évi rabságig, ha pedig a fenebbi bűntettet 
házasságban teherbe ejtett asszony követi el, büntetése négy évi 
rabságig terjedhet.

140. §. Ugyanazon büntetés alá esik az is, ki valamelly ter
hes személyt a fenebbi 139. §ban körülirt bűntett elkövetésében, 
tudva és szándékosan elősegít, vagy arra reá vesz.

141. §. A ki rósz czélzattal valamelly terhes személyen, an
nak tudta s megegyezése nélkül alkalmazta az időelőtti szülést esz
közlő szereket vagy módokat, még akkor is büntettetik , ha azok
nak káros eredménye nem lett, s ifly esetben legnagyobb büntetése 
két évi rabság leend.

142. §. Ha pedig a terhes személy, azon szerek vagy módok 
következésében, idétlen s nem életre való, vagy holt gyermeket 
szült, vagy maga esett súlyos és veszélyes betegségbe, a tettesnek 
büntetése öt évi rabságig terjedhet, — végre

143. §. Ha azon szereknek következésében a terhes személy 
meg is holt, a tettes mint szándékos emberölő fog büntettetni.

XI. Fejezet.
Gyermekeknek s más gyámoltalan személyeknek kitevéséről és. 

elhagyásáról.
144. §. Azon szülék, kik gyermeküket olly korban vagy* 

állapotban, mellyben az magán segíteni nem képes, azon czélzat
tal , hogy a szülői kötelesség terhétől menekedjenek, kiteszik, vagy* 
szándékosan elhagyják, büntetés alá vonandók, és pedig ha a  
gyermek sértetlen maradott, legnagyobb büntetésük egy évi rab
ság leend; ha pedig a gyermek a kitevésnek vagy elhagyásnak 
következésében megsértetett, a büntetés két évi rabságig, s ha 
meghalt, négy évi rabságig terjedhet. A csecsemőknek lelencz-há- 
zakbani letétele e §. büntető reudelete alá nem esik.

145. §. Ha a kitett vagy szándékosan elhagyott gyermek 
nem találtatik, de halála sem bizonyos, a legnagyobb büntetés há
rom évi rabság leend.

146. §. A kitevésnél vagy elhagyásnál a beszámitás annál 
nagyobb leend, minél nagyobb volt a helynek, időnek s egyéb kö
rülményeknek tekintetéből azon vészéi) , mellynek a gyermek ki
tétetett.

147. §. Midőn pedig a szülék azon határozott czélzattal 
tették k i, vagy hagyták el gyermeküket, hogy az meghaljon, bün
tetésük két annyi leend, mint ezen czélzat nélkül hasonló körülmé
nyek közt lett volna.

148. §. Midőn valamelly anya törvénytelen ágyból szüle
tett gyermekén követte el a fenebb 144-dik és 145-dik §§-ban 
körülirt bűntettet, az ott kijelelt büntetéseknek felével büntettet- 
hetik, a 151-dik §. esetében pedig legnagyobb büntetése öt évi 
rabság leend.

149. §. A fenebbi 144 , 145, 146. és 147-dik §§-ok 
szabályai s büntetései alá esik az is, ki valamelly reá bízott gyer
meket, vagy más gyámoltalan személyt, kinek gondját viselni kö
teles lett volna, kitett, vagy szándékosan elhagyott.

150. §. A ki valamelly kitett gyermeket, vagy elhagyott 
gyámoltalan személyt, olly állapotban, mellyben az magán segí
teni nem képes, megtalált, s ennek sem maga gondját nem visel
te, sem az illető felsőbbségnek az iránt jelentést nem tett, ha 
azon gyermek vagy gyámoltalan személy elhagyatásának követ
kezésében megsértetett, két hónapi fogságig, ha pedig meghalt, hat 
hónapi fogságig büntettetik.

XII. F e je z e t .
A súlyosabb testi sértésekről.

151. §. A ki szándékosan és előre meggondolt eltökéléssel, 
de nem gyilkossági czélzattal, akár erőszakkal, akár ártalmas sze
rekkel , valakit testében vagy egésségében megsértett vagy meg
kínzott, büntettetni fog, s legnagyobb büntetése, habár előre meg
gondolt eltökélését indulatos felgerjedésben hajtotta is végre:

a} Négy évi rabság leend, ha a sértésnek vagy kínzásnak 
következésében a sértett vagy harmincz napok után meghalt, vagy* 
minden munkára állandóul alkalmatlan lett, vagy elméjében vagy 
egésségében úgy megromlott, hogy kigyógyulása nem valószínű.

b) Három évi rabság, ha a sértett valamelly tagjában meg- 
csonkiltalott, valamelly érzékétől megfosztatott, sebesités által 
szembetünőleg elcsufittatott, mestersége vagy hivatala szokott 
dolgaiuak teljesítésére alkalmatlan le tt, vagy neki három hónap
nál hosszabb, de nem gyógyíthatatlan betegség okoztatott.

c} Két é ji rabság, ha a sértés vagy kínzás ollyart volt, melly 
a fenebbi pontokban körülirt esetek közé ugyan nem számítható, 
de a sértettnek mégis betegséget, tetemes sebet, vagy valamelly 
csont-törést okozott.

152. §. A ki másnak személyét azon előre kitűzött czélzat
tal, hogy rajta valamelly a 151-dik §-ban körülirt sértést vagy 
kínzást kövessen el, tettleges erőszakkal megtámadta, de a czélba- 
veft sértésnek vagy kínzásnak elkövetésében valamelly szándékán, 
kívül közbejött akadály állal meggátoltatott, kísérletért fog büntet
tetni; s ha telte valamelly más súlyosabb bűntettet nem foglal 
magában, egy évi rabságig büntettethetik.

153. §. A ki nem előre meggondolva, hanem indulatos fel
gerjedésben tökéllette el magát arra, hogy mást testében vagy 
egésségében megsértsen vagy megkinozzon, s indulatos eltökél—

i
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lését azon felgerjedésben tüstént végre is hajtotta, annak bünte
tése a fenebbi 151-dik §-nak a) b) c) pontjaiban kijelelt ered
ményhez képest, az ott meghatározott büntetések mennyiségének 
csak feléig terjedhet.

154. §. Midőn az előre meggondolt, vág}'az indulatban el
határozott és véghezvitt sértés kitűnő kegyetlenséggel követtetett 
el, a 151-ik és 153-ik §§-ban rendelt büntetés még felével su- 
lyosittathatik.

155. §. Súlyosan vétkes vigyázatlanságból elkövetett sérté
seknek legnagyobb büntetése meg nem haladja egy negyed részét 
azon büntetésnek, a m i a fenebbi 151-dik §-ban a szándékosan 
és előre meggondolva elkövetett hasonló sértésekre rendeltetett;
___ ha pedig a vétkes vigyázatlanság a 4-3—ik §-nak értelmében
kevésbé súlyosnak tekintendő, a tettesnek büntetése egy hónapi 
fogságnál többre nem terjedhet.

156. §. A ki a fenebbi 151, 152, 153, 154-ik §§-ban 
körülirt módon, anyját vagy atyját, vagy azoknak szülőit sértette 
meg, annak büntetése két annyi leend, mint ha azon sértést máson 
követte volna el.

157. §. Ugyanazon büntetés alá esik az is, ki a fenebb em
lített sértéseket olly személyen követte el, kiről tudta, hogy terhes 
állapotban van.

158. §. Vétkes vigyázatlanságból elkövetett bármilly sérté
sek, csak a sértett félnek, vagy midőn az panaszt tenni nem képes, 
hozzátartozóinak panaszára vétethetnek közkereset alá.

159. §. Az előre meggondolt, vagy az indulatban elhatáro
zott s véghezvitt sértések pedig magánpanasz nélkül is közkere
set alá veendők, ha eredményre nézve olly súlyosak valának, hogy 
e tekintetből a 151-dik §. a) vagy b) pontja alá sorozhatok ; ha 
ellenben azok eredményre nézve csak az említett 151-dik §. c) 
pontja alá tartoznak, akkor közkeresetnek csak úgy leend helye, 
ha a sértett fél, vagy midőn az panaszt tenni nem képes, hozzá
tartozói a sértő ellen panaszt tesznek.

160. §. A sértéseknek minden előszámlált eseteiben tar
tozik a sértő , a törvényes büntetésen s orvoslási költségeken fe
lül, a sértettnek okozott szenvedés, gyalázat és meggátolt kereset 
fejében pénzbeli dijt is fizetni. — Ezen pénzbeli díjt a bünper- 
ben eljáró bíróság fogja a körülmények szerint meghatározni; s 
minél gazdagabb volt a sértő, minél szegényebb a sértett, minél 
súlyosabb, fájdalmasabb s gyalázóbb a sértés, s minél nagyobb a 
kereset meggátlásából eredett kár, annál nagyobb leend a lefize
tendő d ij; húszezer forintot azonban meg nem haladhat.

161. §. Azon eseteken felül, raellyekre nézve a 73, 76, 77. 
és 79-dik §§-sok általános szabályai minden beszámítást kizár
nak, következők még az esetek, mellyek ezen fejezetnek büntető 
rendelete alól kivételnek, s raellyekben az, ki mást testében 
vagy egésségében megsértett vagy megkínzott, büntetés alá nem 
vonathaíik:

a) Midőn az orvos, szülész, vagy sebész valamelly kezére 
bízott beteget gyógyítási czélzattal az orvosi szabályok által meg
határozott esetekben megsértett vagy megkínzott; de illy esetek
ben az orvos, szülész, vagy sebész, a mennyiben orvosi eljárása 
vétkes vigyázatlansági beszámítás alá esnék, a 155-dik §. sze
rint lészen megítélendő.

b) Midőn a sértés a 138-dik §-nak a) b) c} d) e) 0  g) és 
h) pontjaiban elsorolt körülmények között, s az ott megállapított 
korlátozó szabályok megtartásával követtetett el.

XIII. F e je z e t .
A verekedésről.

Ha valamelly többek közötti verekedésben gyilkosság vagy 
emberölés követtetett el, a te ttes, ki azt elkövette, azon szabályok 
szerint fog büntettetni, mellyek ezen bűntettre nézve a IX-dik fe
jezetben inegállapittattak.

163. §. Midőn valamelly verekedésben a verekedők közül 
többen sértették meg azt, ki azáltal életétől megfosztatott, ha a 
rajta elkövetett sértések ollyanok voltak, hogy azoknak bármellyi- 
Xe már magában is halált okozott volna, mindenik, a ki ellen va

lamelly illyen sértésnek elkövetése bebizonyiltatik, ugv fog büntet— 
tetni, mintha a halált maga okozta volna.

164. §. Ha pedig a verekedők közül némellyek halálos, má
sok nem halálos sértéseket ejtettek az életétől megfosztott sze
mélyen: amazok az okozott halálért, ezek pedig csak az általok 
elkövetett sértésekért fognak büntetés alá vonatni.

165. §. Midőn azok, kik a sértéseket elkövették, tudva 
vannak ugyan, de kinyomozni nem lehet, hogy mellyik követte el 
közülök a halálos sértést; vagy midőn az elkövetett sértések kö
zül egyik sem volt magában halálos, hanem a sértett azoknak ösz- 
szes hatása által lett megfosztva életétől: mindazok, kik a sér
téseket elkövették, a 123-ik §. értelmében fognak büntettetni.

166. §. Végre, midőn azt sem lehet kinyomozni, hogy a ve
rekedésben életétől megfosztott személyt kik sértették meg a ve
rekedők közül, akkor mindenik, ki a verekedésben tettleges részt 
vett, vétkes vigyázatlanságból elkövetett emberölésért lészen bün
tetendő. A ki azonban bebizonyitja, hogy ő azt, ki életétől meg
fosztatott, tettlegesen épen nem bántotta, annak az emberölés be 
nem számittatik, hanem csak annyiban büntettelik, amennyiben 
vagy mást valakit sértett meg, vagy valamelly a verekedés köz
ben elkövetett telte által a bekövetkezett eredményt közvetve 
okozta.

167. §. Ha valamelly verekedésben életétől ugyan senki meg 
nem fosztatott, de valakin olly sértések ejtettek, mellyek a 151- 
dik §. rendelete alá tartoznak, a tettes azon §. szabályai szerint 
lészen büntetendő.

168. §. Midőn a verekedésben valaki többek által sérte
tett meg, ha a rajta elkövetett sértések közül valamellyik ollyan 
volt, hogy a bekövetkezett eredményt egyedül csak abból szár- 
mazottnak tekinthetni, az egész eredmény csak annak számittatik 
be, a ki azon sértést elkövette; a többi sértők közül pedig kiki 
csak az általa elkövetett sértésnek nagyságához képest büntettelik.

169. §. Ha azonban a bekövetkezett eredményt nem egye
dül valamelly egyes sértés okozta, hanem az több sértéseknek 
összes hatásából származott; vagy ha kinyomozni nem lehet, hogy 
a sértők közül ki minő sértést okozott? mindenik sértő úgy bün- 
tettetik, mintha az egész eredményt az általa elkövetett sértés 
okozta volna. Végre

170. §. Midőn azt sem lehet kinyomozni, hogy kik voltak 
a verekedők közül azok, kik a sértett személyen a sértéseket el
követték, mindenik verekedő, ki a verekedésben tettlegesen részt 
vett, az egész eredmény nagysága szerint bünteftetik.

171. §. Ha mindazáltal valamellyik a verekedők közül be
bizonyitja, hogy ő verekedett ugyan, de semmi sértést el nem kö
vetett, azt illyen esetben is kisebb beszámítás fogja terhelni.

172. §. A verekedésben elkövetett gyilkosságnál, ember
ölésnél és sértéseknél, a beszámítás mértékére nézve súlyosító 
körülménynek tekintetik az i s , ha a tettes előre meggondolva s 
reá készülve verekedett.

173. §. A veredések a sértettnek, vagy midőn az panasz
kodni nem képes, hozzátartozóinak panasza nélkül, csak akkor vé
tethetnek közkereset alá, ha azokbau valaki életétől fosztatott meg, 
vagy ha valakin olly sértések ejtettek, mellyek a 151 -ik §. sze
rint akkor is közkereset alá vonatnának, ha verekedésen kívül kö
vettettek volna el. — Olly verekedések azonban, mellyek vala- 
raelly közhatósági gyűlésben, valamelly itélőszékek ülésében, 
valami közhatósági választás, vagy valamelly birói eljárás alkal
mával követtettek el, úgy szintén azon verekedések, mellyek 
egyébkínt is az elkövetés helyének tekintetéből különösen botrá
nyosak voltak, magán panasz nélkül is, minden esetben közke
reset alá vonandók.

174. § Azon díjak és orvoslási költségek, mellyekről a 127, 
128, és 160-ik §-ok rendelkeznek, olly esetben, midőn a gyil
kosság, emberölés vagy sértések verekedésben követtettek el, 
csak akkor lesznek megítélendők, ha a sértett személy egyedül 
megtámadás következésében s önvédelmére vett részt a vereke
désben.

(Folytatása következik.)

P o zso n y b an .
Alapíts és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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K ülön remieletek a büntettek egyes ne
meiről s azoknak büntetéséről.

A büntető törvénykönyvi javaslat első részében , melly szól 
a bűntettekről és büntetésekről, a KK. és RR. által tett 

változtatásokkal.
(Folytatás.)

XIVr. F e j e z e t.
A 'párviadalról.

i 7 5 . §. Párviadalok az azokból következett eredményhez ké
pest fognak bűntetteim ; ugyanazért:

Midőn a párviadalból halál következett, ha a vívók magok 
között előre már elvégezték, hogy a viadal valamellyiknek halálos 
megsértéséig folytattassék, az, ki a másiknak halált okozott, mint 
gyilkos büntettetik.

Ha pedig a vivők azt magok közt el nem végezték, de a pár
viadalból mégis halál következett, a tettes a i2 3 -ik  §. szerint fog 
büntettetni.

Ha azonban valaki párviadalban a másikat orozva fosztotta 
meg életétől, mindenesetre mint orgyilkos fog büntettetni.

Midőn a párviadalból halál nem következett, de olly sértések 
követtettek el, mellyek eredményre nézve a 151 -ik §-nak a) b) 
és c) pontjai alá sorozhatok, a tettes az említett 151-ik §. szerint 
fog büntettetni.

176. §. Azok, kik a párviadalban segédek voltak, csak akkor 
fognak büntettetni, ha vagy ők magok is a párviadal közben valakit 
orozva megsértettek, vagy a feleket a párviadal kezdésére inger- 
lették , s abból valamelly, a fenebbi 175-ik §-ban körülirt ered
mény következett. — Illy esetekben úgy büntettetnek, mintha a be
következett eredményt párviadalon kívül ők magok okozták volna.

177. §. A párviadal magán panasz nélkül is közkereset alá 
veendő, midőn abból halál következett, vagy valaki úgy megsérte
tett, hogy a sértés miatt teljesen megtébolyodott; minden egyéb 
esetekben csak a sértett félnek panaszára mozdíttathatik közke
reset.

XV. F e je z e t .
A szándékos öncsonkításról.

178. §. A ki olly czélzattal, hogy a katonáskodás törvényes 
kötelességét elkerülje, magát szándékosan megcsonkítja, büntetettni 
fog, s büntetése egy évi rabságig terjedhet, magában értetődvén, 
hogy ha a megcsonkitás után is valamelly katonai szolgálatra alkal
matos volna, annak teljesítésére kényszerittetni fog.

179. §. Ha pedig a megcsonkítást nem maga vitte véghez, 
hanem abban másnak segítségével élt, nemcsak a megcsonkított, 
hanem azok is, kiköt ezen bűntettében tudva és szándékosan segí
tették, egy évi rabságig büntettethetnek.

XVI. F e j e z e t .
Az erőszakos kényszerítésről.

180. §. A ki mást vagy tettleges erőszakkal, vagy olly fenye
getésekkel, mellyek annak életére, testére, értékére vagy becsüle
tére veszélyesek voltak, s mellyeknek teljesedését az máskép el 
nem kerülhette, olly cselekvésre, tűrésre vagy elhagyásra kénysze
rít, mellyre azt jogszerüleg vagy épen, vagy legalább nem önha
talmával szoríthatta, büntettetni fog, s a mennyiben telte olly

bűntettbe át nem megy, mellyről ezen törvénykönyvnek más feje
zete rendelkezik, büntetése egy évig terjedhető fogság leend.

181. §. Midőn pedig valaki mást olly cselekvésre, tűrésre 
vagy elhagyásra kényszeritelt, mellyre azt jogszerüleg önhatalmával 
is szoríthatta, de a kényszerítésben törvényelleni módokat vagy 
eszközöket használt, nem a fenebbi 180-ik §. szerint büntettetik, 
hanem azon törvények súlya alá esik, mellyeket a törvénytelen mó
dok vagy eszközök használása által megsértett.

182. §. A fenebbi 180-dik §-ban körülírt erőszakos kény
szerítés csak akkor tekintetik bevégzeltnek, midőn az, a mire valaki 
kényszerittetett, az erőszak vagy fenyegetések következésében 
valósággal meg is történt.

183. §. Ha tehát a tettes valamelly erőszakos cselekvéssel a 
czélba vett kényszerítést megkezdette ugyan, de azt valamelly vé
letlenül közbejött akadály miatt be nem végezhette, csak kísérlet
ért büntettetik, s büntetése a fenebbi 180-dik §-ban kijelelt bün
tetésnek feléig terjedhet.

184. §. A fenebbi 180. 181. és 183-ik §§. eseteiben köz
kereset csak a sértett félnek panaszára indittathatik.

XVII. F e j e z e t .
Az erőszakos letartóztatásról, ember- és gyermekrablásról.

185. §. A ki mást erőszakkal vagy álnoksággal személyes 
szabadságától törvénytelenül megfosztott, ha azt huszonnégy óránál 
tovább le nem tartóztatta, egy évi rabságig büntettethetík. Ha pe
dig a letartóztatás huszonnégy óránál tovább tartott, de egy hóna
pot meg nem haladott, két évi rabság ; ha egy hónapot is megha
ladott, de egy évnél többre nem terjedett, öt évi rabság; végre ha 
egy évit is meghaladott, nyolcz évi rabság leend a tettesnek legna
gyobb büntetése.

186. §. Törvénytelennek pedig nem tekintetik a letartóztatás 
következő esetekben :

a) Midőn az törvényes bíróság ítélete következésében, vagy 
ítélet előtt ugyan, de a büntető eljárásban meghatározott körülmé
nyek között, az ott kiszabott formáknak megtartásával, vitetett 
véghez.

b) Midőn valaki a ragályos nyavalyák terjedése ellen felállí
tott őrvonaloknál az őrvonali szabályok szerint letartóztattatik.

c) Midőn az elméjükben megháborodoítak és őrültek akár 
gyógyítás végeit, akár azért, hogy őrültségükben magokra vagy 
másokra nézve káros és veszélyes cselekvést el ne kövessenek, 
szabadságuktól megfosztalak. — De illy esetben sem szabad a 
letartóztatásnak hosszabb időre terjedni, mint a meddig azt a gyó
gyítás, vagyafenebb említett biztosítási tekintet szükségessé teszi. 
A ki valakit elmeháborodásnak színe alatt, tudva, hogy az elméjében 
megháborodva nincsen, letartóztat, vagy kellelinél tovább fogva 
tart, ha tette a 232-ik §-nak súlyosabb rendelete alá nem esik, a 
fenebbi i85-d ik  §-nak rendelete szerint fog büntettetni, s bün
tetésének kimérésénél ezen körülmény súlyosan terhelőnek tekin
tetik.

d) Midőn valaki fenyítési törvényes jogánál fogva (XXVIII-ik 
fejezet) azt, a ki fenyítési hatósága alá taitozik, bezárja. Fenyítési 
jognál fogva azonban a szülőknek gyermekeiket nyolcz napnál, má
soknak három napnál tovább senkit letartóztatni, vagy a letartóztatást
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kínzásokkal súlyosítani soha nem szabad, s a ki e részben a tör
vény korlátit áthágja, ha másnak letartóztatását egy hónapnál tovább 
nem terjesztette, a XXVIII-ik fejezet 287ik §-a szerint; ha pedig 
azt egy hónapnál is tovább terjesztette, a jelen fejezet 185-ik §-a 
szerint büntettetik.

187. §. A ki a fenebbi 185-ik §-ban körülírt bűntettnek 
czélba vett elkövetését valamelly annak véghezvitelére irányzott 
erőszakos cselekvéssel megkezdette ugyan, de mielőtt valósággal 
hatalmába ejthette volna azt, a kit személyes szabadságától meg 
akart fosztani, valamelly szándékán kívül közbejött akadály által 
meggátoltatott, kísérletért büntettetik, s büntetése félévi rabságig 
terjedhet.

188. §. Midőn valaki azt, a kit személyes szabadságától meg
fosztott, álnokul vagy erőszakkal külföldre vitte, s ott önsorsára 
hagyta, vagy olly állapotba helyeztette, mellyben az a közhatóság
tól pártfogást nem nyerhetett, vagy midőn azt idegen katonai szol
gálatra kényszerítette , emberrablónak tekintetik, s büntetése tizen
két évi rabságra terjedhet.

189. §. Ha pedig a tettes a fenebbi 188-dik §-ban körülírt 
s általa czélba vett bűntettet, valamelly szándékán kívül közbejött 
akadály miatt be nem végezhette ugyan, de azon czélra erőszakkal 
vagy álnoksággal valakit már hatalmába ejtett, emberrablási kísér
letért hat évi rabsággal büntettethetik.

190. §. Az erőszakos kényszerítésnek, törvénytelen letartóz
tatásnak és emberrablásnak minden eseteiben a törvényszabta rab- 
sági büntetésen felül pénzbeli díjt is tartozik a tettes fizetni, melly 
egészen a sértett fe le t, s ha az életben már nincsen, törvényes 
örököseit illeti. — Ezen pénzbeli díjt a bűnperben eljáró bíróság 
fogja meghatározni, s minél szegényebb volt a sértett fél, s minél 
vagyonosabb a tettes, annál nagyobb leend a fizetendő díj, húsz 
ezer forintot azonban meg nem haladhat.

191. §. A ki valamelly tizennégy évnél kisebb korú fi- vagy 
leánygyermeket boszűból, haszonvágyból, vagy bármi vétkes 
czélokra elorzott, elrabolt, vagy szülőinek s törvényes gondvise
lőinek megegyezése nélkül törvénytelenül hatalmába ejtett, s azt ma
gánál letartóztatta, vagy másnak kezeire játszotta, gyermekrabló
nak tekintetik. Azon körülmény, hogy abba a gyermek maga is 
megegyezett, a tettesnek semmi mentségül nem szolgálhat.

192. §. A gyermekrablásnak büntetése olly esetben:
a) Midőn a tettes valamelly, a fenebbi 191-ik §-ban körül

irt czélzattal a gyermeket már valósággal hatalmába ejtette, azt 
azonban sem vétkes czélokra még nem használta, sem másnak el 
nem adta, három évi rabságig terjedhet, ha pedig

b) A gyermeket már vétkes czélra használta, vagy valakinek 
eladta , legnagyobb büntetése tizenkét évi rabság leend.

193. §. A ki a fenebbi 191-ik §-ban körülírt s általa czélba 
vett gyermekrablást valamelly annak véghezvitelére irányzott cse
lekvéssel már valósággal megkezdette; valamelly szándékán kívül 
közbejött akadály miatt azonban a gyermeket még hatalmába nem 
ejthette, kísérletért büntettetik, s büntetése a fenebbi 192-dik §.
a) pontjában kirendelt legnagyobb büntetésnek feléig terjedhet.

194. §. A ki az erőszakos kényszerítésnek, törvénytelen le
tartóztatásnak , ember- vagy gyermekrablásnak elkövetésében va
lakit egyszersmind testében vagy egészségében megsértett, vagy 
megkínzott, annak büntetése az elkövetett sértéseknek vagy kín
zásoknak a 151 -ik §-ban kirendelt egész büntetésével megsűlyo- 
sittathatik, tizenöt évi rabságot azonban meg nem haladhat.

195. §. Ha pedig cselekvése által valakinek halálát okozta, 
büntetése holtig tartó rabságig terjedhet.

196. §. A ki valamelly gyermeket nem boszúból s nem is va-

lamelly vétkes czélokra, hanem csak azért ejtett hatalmába, hogy 
azt saját gyermeke gyanánt tartsa és nevelje, s ezt híven teljesí
tette is , ha tette által a gyermeknek sorsát roszabbá nem tette, 
büntetése fél évi fogságnál, ha pedig azt roszabbá tette , két évi 
rabságnál semmi esetben hosszabb nem lehet.

197. §. Ha mindazáltal a gyermek szülőinél vagy gondvise
lőinél elhanyagolt állapotban volt, vagy erkölcstelenségben nevel
tetett , s valaki azt a szülők vagy gondviselők megegyezése nélkül, 
egyedül olly czélzattal ejtette hatalmába s tartotta magánál, hogy 
testi vagy erkölcsi végromlástól megmenthesse, s ezáltal annak 
sorsát és jövendőjét jobbá tegye, ezen jó szándékú, de mégis tör
vénytelen tettéért büntettetik ugyan, de büntetése egy héti fogság
nál tovább nem terjedhet.

198. §. A fenebbi 196. és 197-ik §-ok eseteiben közkere
set csak akkor mozdíttathatik, ha vagy a gyermeknek valamelly szü
lője, vagy az, a kinek gondviselésére a gyermek bizva volt, a 
közhatóságot aziránt felszólítja, sőt az ekképen folyamatba tett köz
kereset is azonnal megszűnik, ha a szülők a tettessel megegyeznek, 
s a közkeresettől elálianak.

199. §. Ha azon tettes, ki ellen bebizonyíttatik , vagy vala
melly a XVI. fejezetnek 180 , 181, 183-dik szakaszaiban, vagy 
valamelly ezen fejezetnek 185, 187, 196-ik §§-okban körülirt 
bűntettet követett el, közhivatalt visel, az eset körülményei sze
rint ítélet által hivatalától is megfosztathatik; — a 188, 189, 191, 
192, 193, 194, 195-ik §§-ok eseteiben pedig, a tettes közhiva
talától mindenesetre megfosztandó.

XVIII. F e j e z e t .
Az erőszakos nemi közösködésről.

200. §. A ki valamelly nőszemélyt tettleges erőszakkal, vagy 
valamelly, a 37-ik §. d) pontjában körülirt fenyegetésekkel arra 
kényszerített, hogy véle házasságon kívül közösködjék, bűntet
teim fog, s ha az erőszakos közösködést bevégezte, büntetése hat 
évi rabságig terjedhet, sőt ha tettét olly személyen követte e l, a 
ki még korának tizennegyedik évét meg nem haladta, vagy ollyanon, 
kivel szülői, gyermeki vagy testvéri viszonyban állott, büntetése 
tiz évi rabságig emeltethetik.

201. §. Hasonlóul büntettetik az is, ki olly czélzattal, hogy 
valamelly nőszeméllyel közösködhessék, azt valamelly beadott sze
rekkel szándékosan olly állapotba helyeztette, mellyben az neki el- 
lenállani képes nem volt, s ezen állapotban rajta a közösködést 
bevégezte.

202. §. A fenebbi 200. és 201-ső §§-ban körülírt erősza
kos közösködési bűntett akkor tekintetik bevégezettnek, midőn a 
nemző részek már valósággal egyesíttettek.

203. §. Ha tehát a tettes czélba vett erőszakos közösködés- 
nek elkövetésére a nőszemélyt vagy tettleges erőszakkal, vagy a 
73-dik §. d) pontjában körülirt fenyegetésekkel, vagy valamelly 
beadott szerekkel szándékosan olly állapotba helyeztette már, melly
ben az neki ellenállani képes nem volt, mielőtt azonban az erősza
kos közösködést a fenebbi 2 0 2 -dik §-nak értelmében valósággal 
bevégezhette volna, mások által abban meggátoltatott, kísérletért 
büntettetik, s büntetése a bevégezésre rendelt legnagyobb büntetés
nek feléig terjedhet.

204. §. Midőn az erőszakos közösködés által, vagy annak a 
fenebbi 203 -dik §-ban körülírt kísérlete által a nőszemélynek 
olly betegség vagy sértések okoztattak, mellyek a XII. fejezetnek 
rendelete alá esnek, a fenebbi 200 , 201 és 203-dik §§-ban 
kijelelt büntetések az elkövetett sértéseknek a 151-dik §. szerinti 
büntetésével megsúlyosittathatnak. —  Ha pedig a nőszemély az 
erőszakos hözösködésnek vagy kísérletnek következésében életét
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vesztette, a tettes, mint gyilkos fog büntettetni, sőt ha a nőszemély, 
ki ekképen életét vesztette, tizennégy évesnél korosabb nem volt, 
vagy ha a tettes véle szülői, gyermeki vagy testvéri viszonyban 
állott, a büntetés holtig tartó rabságig terjedhet.

205. §. A ki valamelly nőszemélyen a házasságon kívüli kö- 
zösködést annak őrültségi, vagy egyébkint öntudat nélküli állapot— 
jában végezte be, de nem ő hozta azt ollyan állapotba, két évi rab
ságig büntettethelik.

206. §. A ki Yalamelly asszonyt a házasságon kivüli közös- 
ködósnek bevégzésére azáltal vett reá, hogy magát álnoknl fér
jének szinlette , egy évi rabságig bünteltethetik.

207. §. Az ezen fejezetben körülirt büntettek eseteiben 
tartozik a tettes büntetésén felül még pénzbeli dijt is fizetni, melly 
a sértett személyt, vagy annak örököseit illeti. — Ezen pénzbeli 
dijt a bünperben eljáró bíróság fogja meghatározni, s minél na
gyobb vagy következéseire nézve súlyosabb volt az okozott sére
lem, s minél vagyonosabb a sértő, a pénzbeli díj annál nagyobb 
leend, húsz ezer pengő forintot azonban meg nem haladhat.

208. §. Midőn az ezen fejezetben körülírt bűntettekből a 
sértettnek halála vagy őrültsége következett, midőn azok nyilvá
nos helyen s közbolránykozással valának elkövetve, vagy midőn 
azok vérfertőztetéssel voltak összekötve, a tettes magánpanasz 
nélkül is közkereset alá vonandó, egyéb esetekben azonban csak 
akkor lesz helye a küzkeresetnek, ha vagy a sértett maga, vagy 
asszonynál annak férje, leánynál pedig szülői vagy törvényes 
gondviselői aziránt a közhatóságot felszólították.

209. §. A 200 , 201, 203 és 204-ik §§. eseteiben azon 
tettes, ki valamelly közhivatalt visel, Ítélet által hivatalától meg
fosztandó.

XIX. F e j e z e t .
A nőrablásról.

210. §. A ki valamelly nőszemélyl annak akaratja ellen, olly 
czélzattal, hogy azt vagy házasságra erőltesse vagy bujaságra 
használja, vagy másnak hasonló czélokra általadja, akár erőszak
kal, akár valamelly, a 73-dik §-an körülirt fenyegetésekkel ha
talmába ejt s elragad, vagy annak akaratja ellen letartóztat s 
fogva tart, nőrablónak tekintetik, s ha az elrablóit nőszemélyen 
azt, a mi czélzatában volt, még végre nem hajtotta, az emberrab
lásról szóló XVII-dik fejezet szabályai szerint büntettetik; ha 
pedig azt már végre is hajtotta, azon büntetés, melly az ember
rablásról szóló törvény szerint reá szabandó volna, két évig ter
jedhető rabsággal megsúlyosíttalhatik.

211. §. A ki valamelly hajadont, ki még korának tizennyoloza- 
dik évét meg nem haladta, annak megegyezésével házassági vagy 
bujasági czélokra szülőitől, vagy törvényes gondviselőjétől elrablott 
vagy elorzott, egyévi rabságig büntettethelik.

2 12. §. A fenebbi 211-dik §. szerint büntettetik az is , ki 
másnak törvényes feleségét az asszonynak megegyezésével buja
sági czélokra férjétől elrabolja vagy elorozza, s illy esetben az 
asszony is bűntársnak tekintetik.

213. §. A fenebbi 210, 211 , 212-dik §§. eseteiben 
közkeresetnek csak akkor leend helye, ha a sértett fél maga, vagy 
asszonynál annak férje, leánynál pedig szülői vagy törvényes 
gondviselője a közhatóságot az iránt felszólítják, sőt a 2 1 1 -dik §. 
esetében a közkereset azáltal is elenyészik, ha a tettes a leány
nyal törvényesen érvényes házasságra lépett.

XX. F e je z e t .
A tubbfeleségüségről és többférjüségröl.

214. §. Ha valamelly törvényes házasságban élő személy, mi
előtt házassága vagy halál vagy bírói Ítélet által végképen fel

bomlott volna, más házasságra lép, büntettetni fog, s legnagyobb 
büntetése három évi rabság leend, ha az újabb házasságot tudva 
olly személlyel kötötte, ki akkor már szintén törvényes házasság
ban é lt; ha pedig olly személlyel lépett újabb házasságra, ki ak
kor házas nem volt, vagy kiről azt, hogy már házas, nem tudhatta, 
büntetése csak két évi rabságig terjedhet.

215. §. A fenebbi esetekben enyhíti a beszámítást azon kö
rülmény, ha a tettes a maga törvényes házastársától már hosz- 
szabb ideig távol volt, s annak életben létét nem tudta, sőt ha annak 
halálát olly adatok vagy tudósítások után, mellyeknek valótlansá
gát belátni s felfedezni képes nem volt, kétségtelennek tarthatta, 
minden büntetéstől felmentetik.

216. §. A melly nemházas személy másnak törvényes há
zastársával, tudva hogy az másnak házastársa, házasságra lép, egy 
évi rabságig büntettethelik.

XXI. F e je z e t .
A házasságtörésről.

217. §. A házasságtörésnek legnagyobb büntetése, ha azok, 
kik azt elkövették, mindketten házasságban élnek, hat hónapi 
fogság leend, ha pedig az egyik fél nem házas, akkor a házas
félnek büntetése csak négy hónapi fogságig, a nem-házasfélé pe
dig két hónapi fogságig terjedhet.

218. §. Házasságtörés miatt csak a házastársnak (akár 
férjnek, akár feleségnek) panaszára mozdítlalhatik közkereset, sőt 
annak sem lesz joga közkereset mozdítását kívánni, ha miután az 
elkövetett házasságtörést megtudta, azt házastársának megbocsá
totta, vagy vele szabad akaratból tovább is szoros házassági vi
szonyban é lt , vagy ha a házastársak már előbb ítélet által ágytól 
és asztaltól el voltak választva.

219. §. Házasságtörésnél, ha a sértett házaslárs panaszt 
tesz, közkereset alá veendő lesz mindenik bűntettes, habár a  
panasz csak az egyik ellen volt is intézve.

220. §. A házasságtörésért mozdított közkereset megszűnik, 
ha a sértett házastárs panaszát a végítélet előtt ismét visszaveszi, 
s habár ezt csak az egyik bűntettesre nézve tette volna is, a köz- 
kereset mégis mindenikre nézve megszűntnek tekintendő.

XXII. F e j e z e t .
A vérfertöztetésröl és egyéb bujaságbeli bűntettekről.
221. §. A vérfertőztetésnek büntetése:
a) Szülék és gyermekek, vagy szülék és unokák között hat 

évi rabságig.
b) Mostoha szülék és mostoha gyermekek között három évi 

rabságig.
c) Testvérek között, ha azok apui és anyúl testvérek, három 

évi rabságig, ha pedig csak apúl, vagy csak anyúl testvérek , két 
évi rabságig terjedhet.

222. §. Ollyanok között, kik törvényesen első fokozatú sógor- 
ságban állanak egymással, az illy bujasági bűntettnek legnagyobb 
büntetése hat hónapi fogság leend. A ki pedig ipával vagy napával, 
vejével vagy mennyével vérfertőztetést követett el, két évi rabsá
gig bünteltethetik.

223. §. A fenebbi 221. és 222ik §§. eseteiben arra nézve, 
a ki nem tudta, hogy bűntársával vérségi összeköttetésben áll, a  
vérfertőztelés büntetésének helye nem leend.

224. §. A házasságtörésnek és vérfertőztetésnek büntette 
csak a nemző részek valóságos egyesítése által tekintetik elköve- 
teltnek.

225. §. A ki valamelly tizennégy évesnél kisebbkoru fia
vagy leánygyermekkel bármi bujasági cselekvést követ e l , ha tette 
más valami súlyosabb bűntettet nem foglal magában, egy évi rab-
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«ágig büntettethetik; közkeresetnek azonban csak a gyermeknek, 
szőlőinek, gondviselőjének, vagy ha a gyermeknek szülői nem vol
nának, rokonainak panaszára leend helye; de ha a bűntett nyilvá
nos helyen s közbotránykozással volt elkövetve, magán panasz nél
kül is mozditlathatik közkereset.

226. §. Ha pedig a gyermekkel annak gyámja, nevelője, fel
ügyelője, tanítója követte el a fenebbi 225dik §ban körülirt bűntet
te t , a büntetés két évi rabságig terjedhet.

227. §. A szülők, ha tulajdon gyermekeikkel nem ugyan 
vérfertőztetést, hanem más valami buja cselekvést követnek el, há
rom évi rabságig büntettethelnek.

228. §. A ki feleségét vagy gyermekét, vagy gyámoltját, vagy 
növendékét, tudva házassági czélokra bérért vagy haszonért átadja, 
3 évi rabságig büntettethetik.

229. §. Természetelleni közösködésnek (sodornia et bestia- 
litas) legnagyobb büntetése három évi rabság leend.

XXIII. F e j e z e t .

Az alakosságról és vérárulásról.
230. §. A ki másnak nevét, nemzetségi vagy hivatalos állását 

álaokul és olly czélzattal, hogy valakinek kárával magának hasznot 
hajtson, vagy önhaszna nélkül másnak kárt okozzon, magára veszi, 
$ annak személyében jogtalanul vagy szerződéseket köt, vagy jogo
kat követel, vagy más cselekvéseket visz véghez, mellyekből jog
viszonyok erednek, mint alakoskodó (Iarvatus) öt évi rabságig 
büntettethetik.

231. §. A ki a fenebbi 230-dik §-ban körülirt czélzattal 
valakit nemzetségi állásától s azzal összekötött törvényes jogaitól 
álnokul megfoszt, hat évi rabságig büntettethetik.

232. §. Hasonlóul büntettetik az i s , ki rokonát azon álnok 
ürügy alatt, mintha az elméjében meg volna háborodva, vagyonától 
Vagy javainak kezelésétől, vagy egyéb törvényes jogaitól megfoszt
ja ;  ha pedig azt őrültség ürügye alatt álnokul elzáratja, büntetése 
tizenkét évi rabságig terjedhet.

233. §. A ki valamelly rokonát, kivel negyediziglen törvé
nyes vérségi összeköttetésben van, tudva és makacsul megtagadja, 
olly czélzattal, hogy azt nemzetségi állásától s vérségi jogaitól el
zárhassa vagy megfoszthassa, mint véráruló nyolcz évi rabságig 
büntettethetik.

234. §. A ki olly czélzattal, hogy valakinek jogait kijátszhassa, 
vagy mást bármiképen károsítson, szülést szinlett s valamelly ide
gen gyermeket maga törvény és természetszerinti gyermeke helyett 
titkon felvett; valamint szintén az is, ki a fenemlitett czélzattal akár 
a  maga gyermekét, akár másét, idegen gyermekkel álnokul kicse
rélte, de tette súlyosabb bűntettbe át nem megy, három évi rabsá
gig büntettethetik.

235. §. A fenebbi 230, 231, 233 és 234ik §§-ban körülirt 
bűntettekért csak a sértett félnek, vagy ha az kiskorú, törvényes 
gondviselőjének panaszára leend helye a közkeresetnek; sőt a fe
nébb említett 230, 231, 233 és 234dik §§-ok eseteiben, magán
panaszra sem indíttathalik közkereset, mig a fenforgó jogkérdés 
iránt a pör polgári utón le nem folyt, s a vádlottnak elmarasztásával 
be nem végeztetett.

236. §. Ezen fejezet eseteiben a tettes, ki valamelly közhi
vatalt viselt, Ítélet által közhivatalától is mindenesetre meg
fosztandó.

XXIV. F e je z e t .

A hamis tanúságról és hamis esküről.
237. §. A ki valamelly büntető közkeresetnek esetében, mint 

tanú, hit alatt tudva hamis tanúságot telt, ha tanúsága ollyan volt, 
melly csak valamelly vádlottnak szolgálhatott mentségére, a nélkül 
Jiogy azáltal más vádlott terheltetnék, vagy valamelly ártatlan ke-

vertetnék bűntettnek gyanújába, egy évi rabságig büntettethetik, 
ha egyedül a vádlott iránti szánakozásból tett mellette hamis tanú
ságot; ha azonban a hamis tanúságot bérért, haszonért vagy Ígére
tért tette, büntetése négy évi rabságig terjedhet.

238. §. Ha pedig a hamis tanúság valamelly vádlottnak ter
helésére szolgált, vagy azáltal más ártatlan kevertetett bűntettnek 
gyanújába, a hamis tanúnak büntetése hat évi rabságig terjedhet, 
sőt midőn a hamis tanúság következésében valamelly vádlott tiz 
évi rabságnál súlyosabb büntetésre Ítéltetett, a hamis tanúnak bün
tetése is tiz évi rabságig súlyosittathatik.

239. §. A ki valamelly polgári keresetre nézve, mint tanú, hit 
alatt tudva hamis tanúságot tett, legnagyobb büntetése háromévi 
rabság leend.

240. §. A hamis tanúság bevégezetlnek akkor tekintetik, ha, 
mielőtt az felfedeztetett vagy visszavonatott volna, azon büntető 
vagy polgári kereset, mellyben a hamis tanúság történt, Ítélet által 
már eldöntetett; s minél inkább elhatározó volt a hamis tanúság
nak befolyása a hozott ítéletre, a beszámítás annál súlyosabb leend.

241. §. Ha ellenben a hamis tanúság felfedeztetett még mie
lőtt azon büntető vagy polgári kereset, mellyben a hamis tanúság 
történt, Ítélet által eldöntetett, a hamis tanú bünkisérletért fog bűn
tetteim s büntetése a bevégzésre rendelt büntetésnek feléig ter
jedhet.

242. §. Midőn pedig a hamis tanúságot az eldöntő ítélet előtt, 
de a bíróság előtti hitelesítés után a hamis tanú maga önkényt 
visszavonja, büntetése a bevégzésre rendelt büntetésnek egy har
madáig terjedhet.

243. §. Azon tanú, a ki hamis bizonyítását a bíróság előtti 
hitelesítéskor vagy e lő tt, visszavonja vagy megváltoztatja, büntetés 
alá nem vonathatik.

244. §. A fenebbi 237, 238, 239, 240, 241, 242 és 243 
§§-ok rendelete alá esnek azok is, kik mint orvosok vagy egyéb 
raűértők, akár polgári, akár büntető keresetben, hit alatt tudva 
hamisan bizonyítanak, vagy hamis véleményt (Gutachten) adnak.

245. §. Azok, kik mint orvosok, müértők, felvigyázók vagy 
őrök, hivatalos hitre utalva adtak hamis bizonyítványt vagy véle
ményt, habár arra különösen az esküt le nem tették is, a feneb- 
biek szerint, mint hamis tanuk fognak bűntetteim.

246. §. A ki olly tárgyak iránt, mellyekre nézve mint tanú 
törvény szerint ki nem kérdeztethetett volna, hit alatt kikérdeztet- 
vén, valamit tudva eltagad vagy elhallgat, büntetés alá nem vonat
hatik.

247. §. Büntetlen marad az is, ki mint tanú olly tényeket, 
miknek felfedezése magának, vagy valamelly, a 72-ik §-ban kije
lelt hozzátartozójának gyalázatára válnék, tudva eltagadott. Végre

248. §. Hamis tanúságért az sem büntettethetik, a ki tanúság- 
tételre kiskorúsága miatt törvény szerint nem alkalmatos.

249. §. A ki valamelly büntető vagy polgári keresetben 
másnak kárára olly tanúnak bizonyságával él, kiről bizonyosan tudja, 
hogy a fenforgó esetben hamis bizonyítást tett, büntettetni fog még 
akkor is, ha azon hamis tanúságra nézve sem felbojtó nem volt. sem 
az iránt a hamis tanúval előre egyet nem érte tt; de illy esetben 
büntetése a 238. és 239-dik §§-ban meghatározott büntetésnek 
csak feléig terjedhet.

250. §. Ha pedig a hamis tanúságra nézve egyszersmind fel
bojtó is volt, vagy a hamis tanúval az iránt előre egyetértett, a 238. 
és 239-ik §§-ban meghatározott büntetésnek egész súlyával bün- 
teltethetik.

251. §. A ki valamelly polgári keresetben a perdöntő esküt 
tudva hamisan tette le, vagy a nyilvánító eskü következésében 
tudva hamis felfedezést tett, három évi rabságig büntettethetik.

252. §. Ha azonban a hamis esküt vagy hamis felfedezést 
még Ítélet előtt önkényt visszavonja, legnagyobb büntetése csak 
egy évi rabságig terjedhet.

253. §. A 237, 238, 239, 240, 241, 244, 245, 249, 250, 
és 251-ik §§-ok eseteiben azon tettes, ki valamelly közhivatalt 
viselt, ítélet által közhivatalától is mindenesetre megfosztandó.

C F o ly ta tá s a  k ö v e tk e z ik .' )

P o z s o n y b a n .
Alapitá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.



38.

9 5 . szám. H a to d ik 'e sz ten d e i  fo ly a m a t  1843. September 9 1 .

K ülön rendeletek a büntettek egyes ne
meiről s azoknak büntetéséről.

A büntető törYénykönyvi javaslat első részében , melly szól 
a bűntettekről és büntetésekről, a KK. és RR. által tett 

változtatásokkal.
(Folytatás.)

XXV. F e je z e t .

A hamis feladásról.
254. §. A ki mást valami bűntettért a felsöbbségnek tudva 

hamisan felád, büntettetni fog.
255. §. Tudva hamisan történtnek pedig akkor tekintetik a 

feladás, midőn a feladó még annyit sem volt képes bizonyítani, a 
miből valószínűleg kitetszenék, hogy azt, a mit feladásban előa
dott, igaznak tartotta.

256. §. A közhatóságnak azon tisztviselői és szolgái, kik 
hivataluknál fogva kötelesek a bünnyomozást teljesíteni, ha valakit 
hivatalból adnak fel, mint hamis feladók csak akkor vonathatnak 
büntetés alá, midőn ellenök bebizonyittatik, hogy tudták a vádlott
nak büntelenségét, s boszűból, gyülölségböl vagy más mellékes 
tekintetből tették a hamis feladást.

257. §. A hamis feladónak legnagyobb büntetése:
a) Három hónapi fogság leend, ha feladása ollyan volt, melly- 

nek bebizonyodása esetében a vádlott egy évnél súlyosabb rab
ságra nem ítéltetett volna.

b) Egy évi rabság, ha feladása ollyan volt, mellynek bébi— 
zouyodása esetében a vádlott egy évi rabságnál súlyosabb, de öt 
évi rabságot meg nem haladó büntetésre ítéltethetett volna.

c) Két évi rabság, ha feladása ollyan volt, mellynek bebi- 
lonyodása esetében a vádlott öt évi rabságnál is súlyosabb bünte
tésre elítéltethetett volna.

d) Négy évi rabság, ha valakit felségsértésről vagy hűtlen
ségről tudva hamisan adott fel.

258. §. Ha azonban a feladó önkint ismét visszavette feladá
sát, mielőtt még az ellen, a kit feladott, valamelly büntető eljárási 
lépés történt volna, a fenebbi büntetéseknek csak egy negyedéig 
büntettethetik.

259. §. Ha pedig a feladó hamis feladásának támogatására 
tudva hamis tanukat vagy egyéb hamis bizonyítványokat is hasz
nált, a XXIV-dik s illetőleg a XXXV-ik fejezet rendelete szerint 
büntettetik.

260. §. Hamis feladásért csak a sértett félnek panaszára in- 
dittathatik közkereset. Ha azonban a hamis feladás valamelly köz
hivatalban vagy közszolgálatban levő személynek hivatalbeli cse
lekvését vagy mulasztását tárgyazta, s a körülményekből kiviláglik, 
hogy a feladó boszúból, gyülölségböl vagy mellékes tekintetből tud
va hamisan tette a feladást, azon köztörvényhatóság, mellynek 
tisztviselője vagy szolgája a hamis feladás által megsértetett, köteles 
leend lelügyelni, hogy a hamis feladó az illető bíróság előtt közke
reset alá vétessék, habár azt a megsértett egyének nem sürget
nék is.

261. §. A hamis feladó ellen indított büntető közkeresetben 
fi törvényszabta büntetésen felül azon kár és szenvedés, melly a

hamis feladás által a sértett félnek okoztatott, s a rágalomnak a 
268-dik §. szerinti díja szintén meg fognak ítéltetni.

262. §. A hamis feladásnak azon eseteiben, mellyekre néz
ve csak magán panaszra indiltaíhatik büntető közkereset, szabad
ságában áll a sértett félnek a büntető közkereset elmellőzésével, az 
okozott kár és szenvedés iránt, s a rágalomnak dija iránt magán 
keresetet indítani.

XXVI. F e j e z e t .
Az álnoh gyanúsításról.

263. $. A ki más ellen szándékosan hamis bűnjeleket kohol, 
vagy valamelly bűnjeleket meghamisít olly czélzattal, hogy azáltal 
valakit büntető közkeresetbe keverjen, vagy a folyamatban levő 
bünkeresethez valaki ellen hamis bizonyítványokat szolgáltasson, 
büntettetni fog, s büntetése három évi rabságig terjedhet, s a 
beszámítás annál súlyosabb leend, minél nagyobb volt az alkal
matlanság, veszély vagy szenvedés, mellyet álnok gyanúsítása állal 
valakinek okozott; sőt ha a koholt vagy hamisított bűnjelek kö
vetkezésében a vádlott tiz évi rabságnál súlyosabb büntetésre Ítél
tetett, az álnok gyanusitónak büntetése is tiz évi rabságig emel
tethetik.

264. §. Ha azonban az álnok gyanúsítás felfedeztetett, mie
lőtt az által másnak veszély, szenvedés vagy alkalmatlanság okoz
tatott volna, az álnok gyanusitónak büntetése három hónapi fogsá
got meg nem haladhat.

265. §. Ha pedig az álnok gyanúsító maga felfedezte teltét, 
mielőtt az által másnak vészéi} t, szenvedést vagy alkalmatlanságát 
okozott volna , büntetés alá nem vonathatik.

XXVII. F e je z e t .

A rágalomról, becsületsértésekről és a súlyosabb testi fájdal
mat okozó erőszakos cselekvésekről.

266. §. A ki valamelly határozottan megnevezett bűntettet 
vagy erkölcstelenséget valakire reá fog, s azt vagy annak szemébe 
mondja, vagy távollétében ugyan, de mások előtt nyilvánosan és 
közbotránkozással beszéli, a mennyiben tette a XXV-dik fejezet
nek súlyosabb büntetése alá nem esik, mint rágalmazó fog bűn
tetteim, s legnagyobb büntetése hatszáz forintig terjedhető pénz
beli büntetés leend.

267. §. Rágalmazónak azonban nem tekintetik, s büntetés 
alá nem vonathatik, a ki szavainak valóságát bebizonyítja; sőt 
még az sem, ki azon bűntettre vagy erkölcstelenségre nézve, mely- 
lyet valaki ellen annak szemébe mondott, vagy mások előtt nyil
vánosan elbeszélt, olly körülményeket képes bebizonyítani, mely- 
lyekbol állításának valóságát méltán következtethette. —■ A ki pe
dig valamelly bűntettre vagy erkölcstelenségre nézve csak gyanú
ját mondotta ki valaki ellen, s azt mint valóságot nem állította, rá
galomért csak akkor büntettetik, ha a körülményekből kiviláglik, 
hogy állított gyanújának épen semmi helyes oka nem volt, hanem 
azt egyenesen sértő szándékkal koholta.

268. §. A ki valakit a nélkül, hogy valamelly bűntettet vagy 
erkölcstelenséget különösen megnevezne, olly általános kifejezé
sekkel, mellyek közvélemény szerint becsületsértőknek tekintet
nek , szemben megtámad , vagy távollétében ugyan , de mások
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elolt nyilván és közbofránkozással lealacsonyít, mint becsületsértö 
400 ftig terjedhető pénzbeli büntetéssel fog bünleltetni.

269. §. A fenebbi 268-dik §. eseteiben büntetlen marad 
a becsületsértő, ha sértő szavait önkint visszavonja. Megkíván- 
tatik azonban, hogy a visszavonás, ha az a közkereset megkez
dése előtt történnék, a mennyire lehet, olly nyilvánossággal történ
jék, minővel a sértés elkövettetett; a közkereset megkezdése után 
pedig csak az itéloszék előtt, és olt is egész nyilvánossággal történ
hetik a visszavonás. Végítélet után a visszavonás büntetlenséget 
nem eszközöl.

270. §. A fenebbi 266 ., 2 67 ., 268. és 269-dik §§. ren
deleté szerint lészen megítélendő az i s , a ki más ellen valamelly 
ahhoz intézett magániratban olly kifejezésekkel é l, mellyek a fe- 
ne.bbiek szerint rágalmazóknak vagy becsületsértőknek tekinten
dők ; ha pedig azt valamelly nyilvánosságra került s közbotrányt 
okozó Írásban vagy nyomtatásban oselekszi, büntetése a fenebbi
266. és 268-dik §§-ban határozott büntetésnél felével súlyosit- 
tathatik; s illy esetben joga lesz a sértettnek azt is követelni, hogy 
a sértő elleni elmarasztaló Ítélet hírlapok által is közhírré tétessék.

271. §. A 266 ., 268. és 270-dik §§-ban körülírt becsü
letsértések megítélésénél a beszámítást tetemesen enyhíti azon 
körülmény, ha a sértő az által, a kit becsületében megsértett, 
előre méltatlanul ingerelve volt.

272. §. Sőt midőn az, ki becsületében más által megsértetett, 
a szóvali sértést szóvali sértéssel tüstént viszonozta, sem a meg
támadó, sem a viszonzó büntetés alá nem vonathatik.

273. §. Olly rágalmazó vagy sértő kifejezésekért, mellyek 
nem nyilván és közbotránkozással, és nem is szembe használtattak 
valaki ellen , közkeresetnek helye nem Ieend, hanem a sértett fél 
csak magán polgári per utján kereshet elégtételt.

274. §. A ki másnak személyén szándékosan olly cselekvést 
követ e l , melly annak súlyos testi fájdalmat nem okozott ugyan, 
de mellyel becsületsértőnek tekint a közvélemény, a mennyiben 
tette más valamelly súlyosabb bűntettbe át nem megy, tettleges 
becsületsértésért fog büntetletni, s büntetése nyolczszáz forintig, 
súlyosabb beszámítás esetében pedig hat hónapi fogságig terjedhet.

275. §. Midőn a fenebbi 274-dik §-ban körülirt tettleges 
becsületsértés nyilvános helyen közbotránkozással követtetett el, a 
tettesnek büntetése a fenebbi büntetések felével súlyosiltathatik.

276. §. A ki pedig másnak személyén elkövetett erőszakos 
cselekvése által annak szándékosan súlyos fájdalmat okozott, a 
mennyiben tette valamelly, a 151-dik §-ban körülirt sértésbe vagy 
más valamelly súlyosabb bűntettbe át nem megy, ezer ötszáz fo
rintig terjedhető pénzbeli büntetéssel, sőt súlyosabb beszámítás 
esetében egy évig terjedhető fogsággal büntettethetik. Beszámítást 
súlyosító körülményeknek tekintetik az i s , ha az erőszakos cse
lekvés nyilvános helyen közbotránkozással követtetett el.

277. §. A fenebbi 276-dik §-nak eseteiben a büntetésen 
felül szén védési díj is fog a sértettnek ítéltetni, melly a sértőnek 
vagyonosságához lesz mindenkor mérendő, hatezer forintot azon
ban meg nem haladhat.

278. §. A fenebbi 27 4 ., 275. és 276-dik §§. eseteiben 
különösen enyhítő körülménynek tekintetik a z , ha a tettes a sér
tett által előre méltatlanul ingerelve volt. Midőn pedig valaki a 
rajta elkövetett tettleges becsületsértést vagy súlyos testi fájdal
mat okozó erőszakos cselekvést azonnal viszonozta, ha viszono- 
zása más valamelly súlyosabb bűntettbe áí nem ment, vagy köz
botránkozással szeméremsértő nem volt, bünteltetni nem fog, s 
illy esetben a másik fél is büntetlen marad. — Szóvali becsület
sértést azonban tettleges sértéssel viszonozni nem szabad.

279. §. A ki atyján, anyján, vagy azoknak szülőin követte el 
a fenebbi 274., 275. és 276-dik §§-ban körülirt bűntettet, an
nak beszámítása súlyosabb Ieend, mintha azt más személyen kö
vette volna el, s pénzbeli büntetésre soha nem Ítéltetik, hanem 
fogsággal Ieend büntetendő. A fenebbi 278-dik §-ban körülirt 
viszonozással pedig a gyermek szülői ellen soha nem élhet, sőt a 
törvényszabta büntetést akkor sem kerüli el, ha szülői az általa 
elkövetett sértést rajta azonnal viszonozták.

280. §. Ezen fejezetnek minden eseteiben csak a sértett 
félnek, s gyermeknél szülőinek vagy gondviselőjének panaszára 
indittathatik közkereset. Ha pedig valamelly egyébkint ezen feje
zetnek rendelete alá eső cselekvés házastársak között történt, an
nak vizsgálgatásába s megbüntetésébe a közhatóság a sértett fél
nek panaszára sem avatkozhatik, magában értetődvén, hogy ezen 
kivétel olly esetekre, mellyekben a házastársak között elkövetett 
erőszakos cselekvés az ezen fejezet rendelete alá tartozó bűntet
teknél súlyosabb bűntettbe ment át, ki nem terjesztethetik.

281. §. A ki vagy a törvényes bíróság ítéletének követ
kezésében , vagy fenyitési jogának törvényszerű gyakorlásával 
mást megdorgált, ezen dorgálásért rágalmazónak vagy becsületsér
tőnek nem tekintethetik, s a jelen fejezet büntető rendelete alá 
nem esik.

282. §. Kivétetnek továbbá ezen fejezetnek büntető rendelete 
alól még a következő esetek is:

a} Midőn valamelly, a fenebbi 274., 275. és 276dik §§-ban 
körülirt cselekvés a fenyitési jognak törvényszerű gyakorlatában 
vitetett véghez; vagy

b) Midőn az a 138-dik §. a) b) c) d) e) f) g) és h) pont
jainak eseteiben olly személyen követtetett el, kinek törvénytelen 
ellenszegülését legyőzni, vagy befogását és letartóztatását eszkö
zölni egyébkint nem lehetett.

c) Midőn az orvos valamelly kezére bizolt betegnek egyedül 
gyógyítási czélzattal súlyos fájdalmat okozott.

XXVIII. F e je z e t .

A fenyitési jognak gyakorlásában elkövetett visszaélésekről.
283. §. Azon rendes bíróságokon kívül, mellyek a bűntettet 

(criminalitas) magokban nem foglaló kihágásoknak Cdelicta) meg- 
fenyítésével a törvény által különösen megbizattak, fenyitési jogot 
törvényszerüleg gyakorolhatnak még a következő személyek is :

a) Szülők, azon gyermekeikre nézve, kik még kiskorúak, s 
a szülői hatalom alól ki nem kerültek.

b) Gyámok Clulor) a gyámságuk alatti kiskorú árvákra nézve.
c) Tanitó-közintézetekben az elöljárók és tanítók, tanítvá

nyaikra nézve, de csak a közintézetnek szabályai szerint.
d) Magán nevelők és oktatók, nevendékeikre nézve, annyiban, 

a mennyiben ezen jog a nevendékek szülői vagy gyámjai által nekik 
átadatott.

e) A földesur, jobbágyaira nézve, de csak az úrbéri törvé
nyek által világosan kijelelt esetekben , s az olt kiszabott korlátok 
között.

0  Mesteremberek, kalmárok és kereskedők, a tanulás végett 
nálok levő kiskorú inasokra nézve, a mennyiben azt azon inasok 
szülői vagy gyámjai a szegődség által nem korlátolták.

g) Az ur, szegődött cselédjére nézve, a mennyiben azt a tör
vénynek rendelete, vagy a cselédnek szegődsége ki nem zárja vagy 
nem korlátolja.

284. §. A ki a fenyitési jognak gyakorlását olly személyre 
vagy olly esetre terjesztette ki, melly törvénynél, szerződésnél vagy 
a dolognak természeténél fogva, fenyitési hatósága alá épen nem.
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tartozik, s ezáltal valakinek sérelmet okozott, úgy fog megitéltetni 
s büntettetni, mintha tettét nem fenyítésképen, hanem egyébkint 
rósz szándékkal követte volna el.

285. §. A ki olly esetben, mellyre nézve a fenyítésnek nemét 
is különösen kijelelte a törvény, a fenyítésnek más valamelly sú
lyosabb nemét használja, vagy a ki olly esetekben, mellyekre nézve 
fenyitési hatósága szegődségből vagy egyéb szerződésből szárma
zott viszonyokon alapul, a fenyítésnek olly nemét alkalmaztatja, 
mellyet a szegődség vagy szerződés kizárt, hatszáz forintig terjed
hető pénzbeli büntetéssel, sőt súlyosabb beszámítás esetében négy 
hónapig terjedő fogsággal bünlettethetik.

286. §. A ki pedig bármelly esetben a fenyítésnek olly nemét 
használja, melly szeméremsértő, vagy, különösen kiskorúaknál, az 
egészséget veszélyeztető, a mennyiben tette más valamelly súlyosabb 
bujasági bűntettbe vagy a i 51 -ik §. rendelete alá eső sértésbe át 
nem megy, nyolczszáz forintig terjedhető pénzbeli büntetéssel, sőt 
súlyosabb beszámítással, különösen isméti visszaesésnél fél évig 
terjedhető fogsággal büntettethetik.

287. §. A ki olly esetekben, mellyekre nézve a törvény a 
fenyitési mértéket is meghatározta, ezen törvényszabfa mértéken 
túl terjeszti a fenyítést, vagy a ki a fenyítést bármelly esetben ke
gyetlenkedéssel alkalmaztatja, ezer ötszáz forintig terjedhető pénz
beli büntetéssel, sőt súlyosabb beszámítás esetében, egy évig ter
jedhető fogsággal is büntettethetik. Végre

288. §. Midőn a fenyítés által valakinek olly sértés okozta- 
tott, melly a XII. fejezet rendelete alá esik, vagy midőn az által 
életétől valaki megfosztatott, a tettes minden esetben a IX. és XII- 
dik fejezetek rendelete szerint fog megitéltetni és büntettetni.

289. §. Fenyitési visszaélésért, ha az teljeskorúak ellen kö- 
veltetett el, csak a sértett félnek panaszára indíttathatik közkere
set. De ha abból halál vagy más olly sértés következett, melly a 
törvény szerint magánpanasz nélkül is közkereset alá veendő, vagy 
ha azt valamelly köztisztviselő hivatalos hatalmával követte el, 
vagy midón az valamelly kiskorú ellen követtetett el, a közkere
setnek megindítását bárkinek jelentésére s felhívására eszközölni 
fogja a közhatóság.

XXIX. F e je z e t .
A nyilvános erőszakoskodásról.

290. §. A ki másnak házába, lakásába vagy udvarába jogta
lanul és erőszakosan betör, a mennyiben telte súlyosabb bűntettet 
nem foglal magában, mint nyilvános erőszakoskodó fog büntettetni, 
s legnagyobb büntetése ezer ötszáz forintig terjedhető pénzbeli 
büntetés, nagyobb beszámítás esetében pedig egy évig terjedhető 
fogság leend.

291. §. A ki pedig másnak házára, lakására vagy udvarára 
jogtalanul s erőszakosan reá rohant ugyan, de mielőtt abba valóság
gal betörhetett volna, szándékán kívül tettlegesen meggátoltatott, 
bünkisérletért fog büntettetni, s büntetése a fenebbi 290-dik §. 
büntetésének csak feléig terjedhet.

292. §. A 291-dik §-nak rendelete szerint büntettetik az is, 
a ki erőszakoskodás nélkül ment ugyan másnak házába, lakásába 
vagy udvárába, de onnan a gazda által kiutasítva, nemcsak azonnal 
távozni nem akar, hanem a gazdát jogtalanul s tettleges erőszakkal, 
vagy veszélyes fenyegetésekkel kényszeríti jelenlétének további 
eltűrésére.

293. §. Közkeresetnek a fenebbi 290., 291. és 292-dik §§- 
ok eseteiben csak magánpanaszra leend helye.

XXX. F e je z  et.
A lopásról.

294. $. A ki másnak valamelly ingó vagyonát tudva s jogta

lanul, de minden személy elleni erőszak vagy eröszakkali fenyege
tés nélkül eltulajdonítja, tolvajnak tekintetik.

295. §. Az egyszerű tolvajságnak, melly t. i. módjára nézve 
a 297-ik §-ban körülirt veszélyes tolvajságok közé nem számít
ható, legnagyobb büntetése:

a) Hat hónapi fogság leend, ha az ellopott vagyon tiz forintnál 
többet nem ért. —

b} Egy évi rabság, ha az ellopott vagyonnak értéke tiz forint
nál többre megy, de ötven forintot meg nem halad.

o) Három évi rabság, ha annak értéke ötven forintnál többre 
megy, de háromszáz forintot meg nem halad.

d) Öt évi rabság, ha háromszáz forintot is meghalad.
296. §. Midőn pedig a tolvajság módjára nézve veszélyes volt 

C297 § .) , a tolvajnak büntetése:
a) Egy évi rabságig terjedhet, ha a lopott vagyon tiz forint

nál többet nem ér.
b) Két évi rabságig, ha a lopott vagyonnak értéke tiz forint

nál többet ér , de ötven forintot meg nem halad.
c) Öt évi rabságig, ha annak értéke ötven forintnál többre 

megy, de háromszáz forintot meg nem halad.
d} Nyolcz évi rabságig, ha háromszáz forintot is meghalad.
297. §. Veszélyesnek tekintetik módjára nézve a tolvajság:
a) Ha a tolvaj fegyverrel vagy más valamelly halált okozható 

eszközzel felkészülve követte el a tolvajságot.
b) Ha azon házba, épületbe, szobába vagy bekerített ud

varba, hol a lopást elkövette, erőszakkal betört, vagy más vala
melly szokatlan utón ment be.

298. §. Midőn a tolvaj több egyszerű apró lopásokért, mely- 
lyek egyenkint értékre nézve ötven forintot meg nem haladnak, 
egyszerre vétetik közkereset alá, a többizbeni lopás által eltulaj
donított vagyonnak értéke üsszeszámíttatik s a büntetés az összes 
mennyiség szerint lészen kimérendő. Ha pedig az egyes lopások 
közül valamellyik már magában is meghaladta az ötven forint ér
téket, vagy ha az a fenebbi 297-dik §. szerint veszélyes tolvaj
ságnak tekintendő, akkor az egyszerre közkereset alá vett több 
rendbeli lopásokra nézve is a 8 8 —ik §. rendeletének leend helye.

299. §. Mind az egyszerű, mind a 297-ik §-ban körülírt ve
szélyes tolvajság eseteiben különösen terhelő körülmény leend:

a) Ha a tolvajság vagy valamelly isteni tiszteletre szolgáló 
épületben, vagy eszközökön követtetett el.

b) Ha az eltulajdonított vagyon valamelly közhatóságé, vagy 
közinlézeté volt.

c} Ha a lopás közveszély alkalmával követtetett el.
d) Ha földmivelési eszközök , lovak, marhák vagy egyéb házi 

barmok a mezőről vagy legelőről lopatnak el.
e} Ha a tolvaj magát azon házban, szobában, épületben vagy 

bekerített udvarban, hol a tolvajságot elkövette , azért, hogy tettét 
végrehajthassa, előre elrejtette, vagy magát oda titkon és szándé
kosan bezáratta.

f) Ha a tolvajság valamelly szekrénynek, ládának vagy más 
efélének feltörésével követtetett el.

g} Ha a cseléd a házbelieknek, vagy más valaki a vele egy 
házban lakóknak, vendégfogadós vagy annak cselédje a beszállott 
vendégeknek vagyonát lopták el.

h) Ha a tolvaj álkulcsokat vagy más eféle nyitó eszközöket 
használt.

0  Ha a tolvajságot köztisztviselők vagy magánszemélyek tiszt
viselői, csőszök vagy más őrök követték el, olly vagyonokon, mely- 
lyekre épen ők lettek volna kötelesek felvigyázni.

300. §. Midőn akár egyszerű, akár veszélyes tolvajságoknál,
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valamelly, a fenebbi 299—ik §-ban említett körülmény a tolvaj el
len bebizonyittatik, a 295. és 296-ik §§-ban kijelelt büntetések 
még egy harmad résszel megsúlyosiltathatnak.

301. §. Midőn a tolvajságot valamelly összeszövetkezett tol
vajtársulat követte e l, annak tagjai másfél annyi büntetés alá esnek, 
mint a mi a fenebbiek szerint reájok hasonló tolvajságért kimon
datnék, ha társulatban nem lettek volna; az eképen súlyosított 
tüntetés azonban tizenkét évi rabságot meg nem haladhat.

302. §. A tolvajság bevégezetfnek tekintendő, mihelyest a 
tolvaj az eltulajdonított vagyont elrejti, vagy azt valamelly segé
dének általadja, vagy azzal távozik. — Ha pedig a tolvaj az általa 
czélbavett tolvajságnak elkövetését valamelly szándékán kívül 
közbejött akadály miatt még be nem végezhette, azt azonban va
lamelly a véghezvitelre irányzott cselekvéssel már valósággal el
kezdette , kísérletért fog büntettetni.

303. §. A tolvajság kísérletének legnagyobb büntetése egy
szerű tolvajság esetében kilencz hónapi rabság, sőt ha a tolvajsági 
kísérlet olly körülmények között követtetett el, mellyek a fenebbi 
299-ik §-ban mint különösen terhelők soroltatnak e l , egy évi rab
ság leend. Midőn ellenben az eset körülményeiből kiviláglik, hogy 
a tolvaj csak olly vagyont akart egyszerű tolvajság által eltulajdo
nítani, melly értékére nézve tiz forintot meg nem halad, a kísérlet
nek büntetése három hónapi, a 299ik §. esetében pedig négy hó
napi rabságon túl nem terjedhet.

304. §. Veszélyes tolvajságnak esetében pedig a kísérletnek 
legnagyobb büntetése másfél évi rabság, a 299-ik §-ban elsorolt 
súlyosító körülmények között pedig két évi rabság leend.

305. §. Midőn pedig akár egyszerű, akár veszélyes tolvaj— 
Ságnál valamelly összeszövetkezett tolvajtársulat követte el a tol- 
vajsági kísérletet, a társulatnak minden tagjai másfél annyi bün
tetés alá esnek, mint a mi reájok mérendő volna, ha a kísérletet 
társulaton kívül követték volna el.

306. §. Azon tolvajság, mellyel valaki házastársának, szü
lőinek, vagy gyermekeinek, vele egyháztartásban levő rokoninak, 
vagy sógorának, gyámjának vagy nevelőjének vagyonán követett 
el, csak a kárositottnak, vagy a háztartás fejének ez iránti pana
szára vétethetik közkereset alá.

307. §. A fenebbi 306-ik §-nak szabályai alá tartoznak azon 
tolvajságok is, mellyeket cselédek, vagy más ugyanazon háztartás 
alatti személyek akár gazdáik ellen, akár magok között elkövettek.

308. §. A 306. és 307-ik §§-ok eseteiben a bűntársak és 
bűnsegédek ellen is csak magánpanaszra mozdíttathatik közkereset, 
habár azok a károsítottál olly viszonyban, minőt a felhívott §§. em
lítenek, nem állottak is . de a kárositottnak hatalmában áll, pana
szát úgy intézni, hogy csak ezen bűntársak és bűnsegédek vétes
senek büntetés a lá , s akkor a közkereset csak azok ellen mozdít- 
tatik. —

XXXI. F e je z e t .

A sikkasztásról.
309. §. A ki másnak ingó vagyonát, melly valaki által kezére 

vagy gondviselésére bízatott, s mellyel ismét visszaadni vagy meg
őrizni, vagy másnak általadéi köteles, jogtalanul magáévá teszi, 
elidegeníti, elzálogolja, elhasználja, vagy a visszaadást az illetőtől 
jogtalanul megtagadja, a mennyiben tette más valamelly súlyosabb 
bűntettet nem foglal magában, az egyszerű tolvajságrólszóló 295—ik 
§-nak büntetése alá esik.

310. §. A fenebbi 309—ik §. eseteiben azok, kik azon va
gyont , mellyet valaki tűz- vagy viz- vagy más rendkívüli veszély
nek alkalmával kezükre bízott, jogtalanúl magokévá teszik s visz- 
sza nem adják, a veszélyes tolvajságról szóló 296-ik §-nak ren
deleté szerint fognak büntettetni.

311. §. A fenebbi 310—ik §-nak rendelete alá tartozik az is 
ki a Váltótörvénykönyv Il-ik része 153-dik §-ának esetében, va
lamelly birói összeírás és zár alá vett ingó vagyont eltulajdonít, 
vagy szándékosan megront.

312. §. Hasonlóul büntettetik az is, ki a fenebbi 311-dik 
§ban körülirt bűntettet olly vagyonra nézve követte el, melly nem 
váltói keresetnek, hanem más valamelly követelésnek biztosítására 
vagy kielégítésére biróiképen lelt öszveirva, zár alá véve, vagy 
elfoglalva.

313. §. Ezen fejezet eseteiben csak magán panaszra indíttat— 
hátik közkereset, közhatósági felügyelés alatt levő bármi vagyonnak 
elsikkasztására nézve azonban köteles leend a közhatóság, mihe
lyest az elsikkasztás tudomására jutott, a vizsgálódás és a közkere
set megindítása iránt a szükséges lépéseket megtenni.

314. §. A ki ellen a bevégzetl tolvajság vagy elsikkasztás 
bebizonyittatik, ha közhivatalt viselt, tettének körülményei szerint 
ítélet által közhivatalától is megfosztathatik. —

XXXII. E e je z e t .
Talált vagyon vissza nem adásáról.

315. §. A ki másnak valamelly elveszett ingó vagyonát meg
találta, ha tudja, hogy ki volt a tulajdonos vagy elvesztő, s a ta
lált vagyont mégis megtartja, annak visszaadását elmulasztja, vagy 
megtagadja, vagy azt, hogy valamit talált, eltitkolja, a 295-ik §. 
rendelete alá esik, büntetése azonban az abban kijelelt büntetések
nek csak feléig terjedhet.

316. §. Ha pedig nem tudva, hogy ki az elvesztő, vagy tu
lajdonos, a talált vagyont elköltötte, eladta vagy elhasználta, vagy a 
nélkül, hogy iránta a felsőbbségnél legfelebb nyolcz nap alatt jelen
tést tett volna, megtartotta, a 295-ik $-ban kijelelt büntetéseknek 
csak egy negyedével büntettethetik.

XXXIII. F e je z e t .
A rablásról.

317. $. A ki mást valamelly ingó vagyontól vagy személy 
elleni tettleges erőszakkal vagy erőszakkali fenyegetések által jog
talanul megfoszt, habár a tettleges erőszak vagy erőszakkali fenye
getések nem a kirablottnak, hanem más jelenlevőknek személy« 
ellen voltak is intézve, rablónak tekintetik.

318. §. Erőszakkali fenyegetéseknek pedig a fenebbi 317ik 
§. esetében nemcsak azon fenyegetések tekintetnek; mellyek a 
fenyegetettnek életére vagy testére, hanem azok is, mellyek annak 
értékére nézve súlyos és azonnali veszéllyel vannak összekötve.

319. §. Rablónak tekintetik azon tolvaj is, ki a tulvajságnak 
elkövetésében, vagy akkor, midőn a lopott vagyonnal távozik, rajta 
kapatván, az őt gátolni vagy tartóztatni akarók ellen, valamelly a 
fenebbi 317. és 318-dik §§-ban körülirt erőszakkal vagy erő
szakkali fenyegetésekkel élt.

320. §. A rablásnak büntetése tíz évi rabságig terjedhet.
321. §. Ha azonban a rabló valakinek személyén, valamelly a 

151 dik §-ban körülirt sértéseket vagy kínzásokat követett el, 
büntetése tizennégy évi rabságig emeltethetik.

322. §. Midőn a rablást többen összeszövetkezve követték 
el, a fenebbi 320. és 321-dik §§-ban kijelelt büntetések egy 
negyedrészszel megsúlyosittatbatnak.

323. §. Rablásnál elkövetett gyilkosságok és emberölések a 
1 1 0 . és 114-ik §§. rendelete alá tartoznak.

324. §. Revégezettnek tekintetik a rablás, mihelyest a 
rabló valamelly ingó vagyont a fenebbi 317-dik §-ban körülirt 
módon elvett, habár azzal valamelly szándékán kívül közbejött aka
dály miatt el nem távozhatott is, vagy mihelyest a rabláskor va
lakinek személyén bármelly tettleges erőszakot elkövetett, habár 
még semmit magáévá nem tehetett is.

325. §. Ha tehát a rabló, az általa czélbavett rablásnak el
követését valamelly annak végbevitelére irányzott cselekvéssel már 
elkezdette ugyan, de mielőtt valamit elrabolhatott, vagy valakinek 
személyén tettleges erőszakot követett volna el, valamelly szándé
kán kívül közbejött akadály által meggátoltatott, kísérletért büntet- 
telhetik, s büntetése három évi rabságig terjedhet; sőt ha a 
kísérletben már annyira ment, hogy rablási czélzaltal valamelly la
kásra reátört, vagy fenyegetések által valakinek személyét megtá
madta, büntetése öt évi rabságig emeltethetik.

( Folytatása következik

P o z s o n y b a n .
Alapitá és szerkeszti Orosz József. —  Nyomtatja Schmid Antal.
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39.

K ülön rendeletek a büntettek egyes ne
meiről s azoknak büntetéséről.

A büntető törvénykönyvi javaslat első részében , melly szól 
a bűntettekről és büntetésekről, a KK. és RR. által tett

változtatásokkal.
( Folytatás.)

XXXIV. F e je z e t.
A zsarolásról.

326. §. A ki olly czélzattal, hogy tette által magának vagy 
másnak jogtalanul hasznot hajtson, valakit vagy tettleges erőszakkal, 
vagy olly fenyegetések által, mellyek annak, vagy bármelly hozzá 
tartozóinak életére, testére, értékére vagy becsületére súlyosan 
veszélyesek, arra kényszerít:

a) Hogy valamelly akár ingó, akár ingatlan értékére vonat
kozó oklevelet aláírjon vagy kiadjon, megsemmisítsen vagy meg
változtasson, vagy bármi más cselekvés által vagyonáról, valamelly 
akár magára, akár más valakire nézve, káros rendelkezést tegyen.

b ) Hogy a fenyegetőnek vagy más valakinek számára pénzt 
vagy más ingó vagyont valahová küldjön, vagy valahol letegyen, 
mint zsaroló azon büntetés alá esik, melly a 320., 321. és 322ik 
§§-ban a rablásra rendeltetett.

327. §. Midőn a zsarolás fenyegetések által történik, telje
sen bevégezetlnek akkor tekintetik a bűntett, ha a tettes fenyegeté
sei által valamit csakugyan kizsarolt, habár az, a mivel fenyegetőzött, 
csak későbben lett volna is teljesíthető, — midőn pedig tettleges 
erőszakkal történik a zsarolás, bevégezetlnek tekintetik a bűntett, 
mihelyest a tettes valakinek személye ellen tettleges erőszakot 
követett el, habár valamelly szándékán kívül közbejött akadály 
miatt czélját el nem érhette is. —

328. §. A zsarolási kísérlet a fenebbi 325-dik §-nak sza
bályai szerint lészen megítélendő s büntetendő.

329. §. A ki ellen a rablás vagy zsarolás bebizonyittatik, ha 
közhivatalt viselt, ítélet által közhivatalától is minden esetre meg
fosztandó.

XXXV. F e je z e t .
A hamisításról.

330. §. A ki olly czélzattal, hogy csalhasson, s azáltal va
lakinek kárával, akár magának, akár másnak hasznot hajtson, vagy 
pedig minden haszon nélkül valakinek életére , egészségére, sza
badságára, becsületére vagy értékére nézve ártalmat okozzon, 
valamelly közoklevelet bármi részben meghamisít, vagy közoklevél 
formában hamis irományt készít:

a) Ha tette által csak értékében akart valakit megkárosítani, 
nyolcz évi rabságig büntettethelik.

b) Ha pedig tette által valakinek éleiét, szabadságát, becsü
letét vagy egészségét akarta veszélybe hozni, büntetése tizenkét 
évi rabságig terjedhet, — sőt

c} Ha tette által valakinek erőszakos halálát okozta, mint 
orgyilkos fog bünlettetni.

331. §. A ki pedig a fenebbi 330-ik §-ban körülírt czél- 
ealtal valamelly magán oklevelet meghamisít, vagy hamisat készit, 
annak büntetése az említett §. a) és b ) pontjainak eseteiben az

ott kijelelt büntetések két harmadáig terjedhet, a c) pontnak ese
tében pedig szintén mint orgyilkos lészen büntetendő.

332. §. Közokleveleknek olly irományok tekintetnek, roely- 
lyek a kormányszékeknek, hiteles helyeknek, törvényes bírósá
goknak , bármelly polgári, egyházi, katonai hatóságoknak és köz
hivatalbelieknek neve és hivatalos hitelessége alatt adatnak ki. —  
Minden egyéb akár egyeseknek, akár magántársulatnak nevében ki
adott irományok magán okleveleknek tekintendők.

333. §. A ki bármiféle statuspapirosokat vagy magántársu
latoknak közfolyamatban levő részvényeit, részvényszeleteit (cou
pons), bankjegyeit meghamisítja, vagy hamisakat készit, tízévi 
rabságig büntettethelik. —

334. §. A fenebbi 323-ik §-nak rendelete alá esnek azon 
kereskedők is, kik az 1839/40: 16. törvényczikk szerint félpróbát 
tevő kereskedési könyveiket hamis beírás, változtatás vagy kiha
gyás által meghamisítják, olly czélzattal, hogy illy módon valaki 
ellen jogtalanul keresetet formálhassanak, vagy másnak keresetét 
megerőtlenithessék.

335. §. A ki másnak neve és aláírása alatt hamis vándor
könyvet, iskolai-, utazó-, szolgálati-, vagy más ollynemü bi
zonyítványt, melly által senki megkárosítása nem czéloztatik, ko
hol, vagy a valódiakat meghamisítja, vagy az ekképen készített 
hamis vagy meghamisított irományt tudva és csalási szándékkal 
használja, — hat héti fogságig büntettethetik.

336. §. Azon hamisítónak azonban, ki a hamisítást bérért 
cselekedte , büntetése hat hónapi fogságig terjedhet.

337. §. A ki pedig a fenebbi 335. és 336-dik §§-ban 
körülírt hamisitást olly czélból vitte véghez, hogy az által vala
melly gonosztevőt bűntettében vagy szökésében elősegítsen, mint 
orgazda a XLII-ik fejezet szerint leszen büntetendő.

338. §. Hamisítónak tekintetik, s a fenebbi 330 ., 331. és 
333-dik §§-ok rendelete szerint büntettetik az i s , ki a 330-ik 
§-ban körülirt czélzattal valakit hamis előadásokkal, vagy bármi 
álnok módokon elámít, s valamelly irománynak meghamisítására 
vagy hamis irománynak készítésére reávesz; valamint szintén az 
is, a ki valamelly más által hamisan készített vagy meghamisított 
irományt a fenebb említett czélokra tudva és a hamisítóval egyet
értve használt.

339. §. A ki azonban sem a hamisításban tettleges részt 
nem vett, sem a hamisítóval egyetértésben nem volt, de a hamis 
irományt, tudva, hogy az hamis, valamelly, a 330dik §-ban kö
rülirt czélokra használta, annak büntetése a 330., 331. és 333dik 
§§-ban kijelelt büntetéseknek csak két harmadáig terjedhet, - 
végre

340. §. Midőn valaki a hamis irományt valamelly terhes 
szerződés következésében hibából mint nem hamisat vette által, 
s utóbb ennek hamis voltát észrevéve, csak azért, hogy ne káro
sodjék , azt másnak eladta, büntetése egy évi rabságig terjedhet.

341. §. A fenebbi 330., 331., 333., 338. és 339dik §§ban 
körülírt büntettek bevégzetteknek tekintetnek, mihelyest a ha
misító a hamis vagy meghamisított irományt a 330-dik §-ban 
körülirt czélzattal valaki ellen használta, habár czélját nem érhette 
is , vagy mihelyest azt valakinek használás végett általadta.
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342. §. Ha tehát a hamisító azon irományt, mellyet a feneb- 
bi 330. §-ban körülirt czélzattal meghamisított, vagy mint hami
sat tudva mástól általvett, a szándékán kívül közbejött felfedezte
tés miatt még senki ellen nem használta, sem másnak használat 
végett által nem adhatta, kísérletért fog büntettetni, s büntetése a 
bevégzésre rendelt büntetésnek feléig terjedhet.

343. §. A ki olly portékára, melly nem valódi aranyból 
vagy ezüstből készült, tudva és azon czélzattal, hogy valakit meg
csaljon, az aranynak vagy ezüstnek szokott próbajegyét nyomja, 
valamint szintén az is, a ki hasonló czélzattal valamelly arany 
vagy ezüst portékát olly fokozatú próbajegygyel bélyegez, mely- 
lyet annak belső értéke meg nem ü t, két évi rabságig büntet- 
tethetik.

344. §. Hasonló büntetés alá esik az i s , a ki olly portékát, 
melly a fenebbi 343-dik §-ban körülirt módon hamis próbával je
gyeztetett meg, tudva, hogy az hamis, másnak valódi s a reá 
nyomott próbát megütő arany vagy ezüst helyett elád.

345. §. A ki mértékre, nehezékre vagy mérlegre hamis 
bélyeget üt, vagy tudva hamisan bélyegzett mértékkel, nehezék
kel vagy mérleggel é l, hat hónapi rabságig büntettethetik.

346. §. Hasonlóul büntettetik az i s , a ki mértéket, nehe
zéket vagy mérleget megbélyegzése után meghamisít, vagy tudva 
illy meghamisított mértékkel, nehezékkel vagy mérleggel él.

347. §. A fenebbi 345. és 346-dik §§-ok esetében a 
hamis vagy meghamisított mérték, nehezék vagy mérleg mindig 
elkobzandó.

348. §. A ki valamelly közhitelességü pecsétet vagy bélye
get utánoz olly czélzattal, hogy az által csalást kövessen e l , ha 
azon pecsétet vagy bélyeget valósággal már használta, vagy ha
sonló czélzatu használat végett másnak általadta vagy eladta, a
3 3 0 - dik §. szerint büntettetik ; ha pedig annak használatában, 
általadásában vagy eladásában szándékán kívül közbejött felfede
zés által meggátoltatott, kísérletért büntettetik, s büntetése az 
emlitett büntetésnek feléig terjedhet.

349. §. A fenebbi 348-dik §. rendelete alá esik az is, a ki 
valamelly más által utánozott közhitelességü pecsétet vagy bélyeget 
tudva és csalási czélzattal használt.

350. §. A ki pedig a nélkül, hogy csalást akart volna elkö
vetni , másnak kívánságára valamelly közhitelességü pecsétet vagy 
bélyeget, tudva, hogy az nem magánszemélyt, hanem közhatóságot 
vagy közhivatalt illet, az illető felsőbbségnek vagy hivatalbeli sze
mélynek felhatalmazása nélkül utánoz, hat hónapi fogságig büntet
tethetik.

351. §. A ki valamelly magánszemélynek pecsétjét olly czél
zattal , hogy az által valakit megcsaljon és megkárosítson, utánozta, 
s vagy maga használja, vagy másnak általadja vagy eladja, a
3 3 1 - dik §. szerint büntettetik.

352. §. Hasonlóul büntettetik az is, a ki valamelly magán 
személynek más által utánozott pecsétjét, tudva és a fenebbi 330ik 
§-ban körülirt czélzattal használja.

353. §. A 330., 331., 332., 334., 336., 337., 338., 239.,
343., 344., 345., 346., 348., 349., 351. és 352-dik §§-ok 
eseteiben azon tettes, ki valamelly közhivatalt viselt, Ítélet által 
közhivatalától is megfosztathatik.

XXXVI. F e je z e t .
A pénzhamisításról.

354. §. A ki valamelly folyamatban levő ezüst vagy arany 
pénzek formájára hamis pénzt készített, olly czélzattal, hogy azt fo
lyamatba tegye, ha azt ki is adta, vagy másnak kiadás végett ál
taladta , tizenkét évi rabságig, ha pedig a kiadásban vagy általa—

dásban a közbejött felfideztelés által meggátoltatott, hat évi rabsá
gig büntettethetik.

355. §. A ki magában a hamisításban tettleges együttmunká- 
lással részt ugyan nem vett, de a hamisítóval egyetértve, a hamis 
pénzt valódi helyett kiadta, nyolcz évi rabságig büntettethetik.

356. §. A ki pedig a nélkül, hogy a hamisítóval egyetértett 
volna, tudva és csalási szándékkal hamis pénzt szerez vagy által— 
vesz, s azt valódi helyett tudva ismét kiadja, két évi rabságig bün
tettethetik.

357. §. A ki valamelly folyamatban levő arany vagy ezüst 
pénznek valóságos értékét csalási szándékból ráspolás vagy körül— 
nyírás által, vagy bármi más módon megkisebbíti, s azt mint teljes 
értéküt tudva ismét kiadja, négy évi rabságig büntettethetik.

358. §. A ki pedig valamelly arany vagy ezüst pénzt, mely- 
lyet az ő tettleges hozzájárulása nélkül más valaki a fenebbi 357dik 
§-ban említett módon valóságos értékében megkisebbített, a tet
tessel egyetértve csalási szándékkal megszerez vagy általvesz, s 
azt ismét teljes értékű gyanánt tudva kiadja, három évi rabságig 
büntettethetik.

359. §. Ha azonban a lettessel egyet nem értett ugyan, ha
nem a más által megkisebbített értékű pénzt, tudva és csalási szán
dékkal szerezte, s azt ismét mint teljes értékűt tudva kiadta, egy 
évi rabságig büntettethetik.

360. §. Folyamatban levő rézpénznek a fenebbi 354., 355. 
és 356-dik §§-ban körülirt meghamisítása vagy kiadása, az ott ki
jelelt büntetéseknek csak egy negyed részével büntettethetik meg.

361. §. A pénzhamisítások fen előszámlált minden eseteiben 
a beszámítás annál súlyosabb leend :

a} Minél nagyobb volt a készített hamis pénz összes mennyi
ségének névszerinti értéke.

b ) Minél nagyobb volt a kiadott hamis pénznek mennyisége.
c) Minél nagyobb volt a meghamisított vagy kiadott pénznek 

valóságos és névszerinti értéke között a különbség.
d) Minél ügyesebben voltak a hamisításra szolgáló eszközök 

készítve, s minél inkább lehető volt azok által nagyban űzni a ha
mis pénzkészítést.

e} Minél nehezebb volt a hamis pénzt a valóditól megkülön
böztetni.

362. §. A ki valamelly hamis pénzt, nem tudva, hogy az ha
mis, valódi gyanánt fogadott e l , s utóbb annak hamis voltát észre
vette , de hogy ne károsodjék , azt ismét valódi helyett tudva ki
adta , az ekképen kiadott hamis pénz névszerinti értékének ötszö
rös mennyiségével büntettetik, melly büntetési somma a királyi 
kincstárt illeti. Illy esetben azonban bünkereset csak magán pa
naszra mozdíttathatik.

363. §. Folyamatban nem levő régi pénzeknek vagy em
lékpénzeknek meghamisítása , nem mint pénzhamisitás büntettetik, 
hanem mint csalás a XXXVIII-ik fejezet szabályai szerint lészen 
megítélendő.

364. §. A ki olly czélzattal, hogy a fenebbi 354. és 360 
dik §§-ban körülirt pénzhamisítást véghez vihesse, a hamis pénz 
készítésére szolgáló bélyegeket, formákat vagy egyéb eszközöket 
már elkészítette, vagy más által elkészíttette, mielőtt azonban a 
czélba vett hamisítást bevégezhette volna, a közbejött felfedez
tetés által meggátoltatott, kísérletért büntettetik, s büntetése a 
354-ik §. esetében három évi rabságig, a 370-dik §. esetében 
pedig egy évi rabságig terjedhet.

365. §. A ki pedig a hamis pénzek készítésére szolgáló 
bélyegeket, formákat vagy egyéb eszközöket másnak számára ké
szítette, ha tudta, vagy legalább valószínűleg előreláthatta, hogy

6 0 4



6 0 5 6 0 6

azok pénzhamisításra fognak fordittatni, mint bűnsegéd leszen bün
tetendő.

366. §. A 354., 355 ., 356 ., 357 ., 358., 359 ., 360.,
364. és 365-ik szakaszok eseteiben azon tettes, ki valamelly köz
hivatalt viselt, ítélet által közhivatalától is elmozdittathatik.

XXXVII. F e je z e t .
A levelek jogtalan feltöréséről.

367. §. A ki valamelly másnak szóló levelet vagy lepecsé
telt irományt tudva és szándékosan feltör és elolvas, a nélkül hogy 
arra az által, ki a levelet írta, vagy az által, kihez a levél intézve 
volt, vagy kit a lepecsételt iromány illetett, felhatalmazva lett 
volna, bűntetteim fog s büntetése kétszáz forintig, sőt súlyosabb 
beszámítás eseteiben két hónapi fogságig terjedhet.

368. §. Ha pedig annak tartalmát valakinek kárával vagy 
meggyalázásával nyilvánossá is tette , büntetése hat hónapig súlyo- 
síttathatik.

369. §. Végre, a ki valamelly másnak szóló levelet vagy 
irományt olly czélzattal, hogy ezáltal valakinek kárával magának 
vagy másnak hasznot hajtson , vagy minden haszon nélkül valakit 
károsítson, erőszakkal vagy álnok mesterséggel hatalmába kerí
tett, ha csak tette valamelly súlyosabb bűntettbe át nem ment, 
egy évi rabságig büntettethetik.

370. §. Szülők és gyámok, vagy azoknak megbízottjai, az 
atyai vagy gyámi hatalom alatt levő kiskorú gyermekek leveleire s 
irományaira nézve, úgy szintén a közhatóságok a bűnvádi közke
reset alatt levőknek azon leveleire s irományaira nézve, mellyeket 
a büntető eljárási fejezet rendelete szerint feltörniük s elolvasniok 
szabad volt, a fenebbi 367-ik §. rendelete alá nem tartoznak.

371. §. Midőn a fenebbi 367., 368. és 369dik §§-ban kö
rülírt bűntettet valaki olly levéllel követte el, melly hivatalánál 
fogva került kezére, a fenebbi büntetésen felül, közhivatalának el
vesztésével is büntettethetik.

372. §. Az ezen fejezetben említett bűntettekért csak a sér
tett félnek panaszára mozdittathatik közkereset.

XXXVIII. F e je z e t .
A csalásról.

373. §. A ki olly czélzattal, hogy mást valaminek cselekvésére 
vagy elhagyására álnokul reá vegyen, s azáltal valakinek kárával 
magának vagy másnak jogtalanul hasznot hajtson, valamelly dolog
nak tettlegi valóságát tudva és szándékosan vagy elferdíti, vagy 
akkor, midőn azt felfedezni jogszerüleg köteles lett volna, eltitkolja, 
ha azáltal valakinek csakugyan kárt okozott, csalónak tekintetik, s 
ha tette más súlyosabb bűntettbe át nem ment, a 295—ik §. rende
lete szerint büntettethetik.

374. §. A ki pedig azon tévedést, mellyből valakinek káros 
megcsalatása eredeti, nem ugyan maga okozta, hanem a tévedőt 
akár szóval, akár cselekvése által tudva és a fenebbi 3 7 3 dik §-ban 
körülirt czélzattal a tévedésben megerősítette, annak büntetése az 
említett 295-dik §-ban kijelelt büntetéseknek csak két harmadáig 
terjedhet.

375. §. A ki valamelly, a fenebbi 373. és 374-dik §§-ban 
körülirt csalást nem azért követte el, hogy magának hasznot hajt
son , hanem csak azért, hogy mást megkárosítson, annak büntetése 
a fenebbiekben említett büntetésnek csak két harmadáig terjedhet.

376. §. Csalásért büntető közkereset csak magánpanaszra 
mozdittathatik, sőt midőn a csalás terhes szerződéseknél történt, 
magánpanaszra is csak akkor indíttathatik közkereset, ha a szerző
dés már előbb a károsított félnek panaszára polgári utón, s egyenesen 
a csalás miatt bíróiképen megsemmisíttetett, vagy a károsító, vala
melly, a csalás által okozott kárnak megtérítésében elmarasztatolt.

3 7 7 . §. A ki terhes szerződésben valakit az által csalt meg, 
hogy a szerződésnek tárgyait jobbaknak s nagyobb értéküeknek ál
lította, mint valósággal voltak, a fenebbi 375-dik §. értelmében 
büntető közkereset alá csak akkor vonathatik:

a) Ha a szerződési tárgyak ollyanok voltak, mellyeket a nél
kül, hogy értékben vagy minőségben alább szállottak volna, a szer
ződés előtt megvizsgálni nem lehetett.

b ) Ha az előleges megvizsgálás csak azért nem teljesíttetett, 
mert aránylag tetemes költségbe került volna.

c) Ha olly kereskedő, a ki drága kövekkel, gyöngyökkel, arany
nyal, ezüsttel kereskedést űz, másnak hamis gyöngyöket vagy kö
veket igazak és jófélék helyett, más érczet arany vagy ezüst he
lyett, vagy nem bélyegzett roszabb aranyat vagy ezüstöt jobb he
lyett, tudva és csalási czélzattal elád.

378. §. A ki pedig a szerződésnek megkötése után azt, a mii 
a szerződésben lekötött, a 373-dik §-ban körülírt czélzattal tudva 
és szándékosan megváltoztatta vagy kicserélte ; úgy szintén, ki ha
sonló czélzattal a szerződésben olly vagyont kötött le, a miről ren
delkezni joga nem volt, mint csaló közkereset alá vonandó, s a 
295-dik §. szerint büntetendő.

3 7 9 . §. Hasonlóul büntettetik az is, ki olly ingó vagyont,mely- 
lyet valakinek zálogba vagy letéteményképen átadott, a zálogostól 
vagy letéteményestől, annak tudta és megegyezése nélkül titkon visz- 
szavesz, s ezáltal azt megkárosítja.

380. §. A ki vagyonában megbukván, csődület alá került, 
s a csődületi bíróság az 1839/40-dik évi 2 2 -dik törvényezikk
128., 129. és 130. §§. értelmében ellene ítélet által kimon
dotta, hogy bukása hamissággal párosult, mint tolvaj, a 295-dik 
§. szerint büntettetik; sőt midőn a bukás azért tekintetett hamis
sággal párosultnak, mert a bukott kereskedő könyveit hamisan ve
zette, azokat későbben meghamisította, leveleket azokból kiszagga
tott vagy másokat ragasztott belé, a 334-dik §. büntetésének leend 
helye.

381. §. Ha pedig a fenebbi 380-dik §. esetében a csődületi 
bíróság ítélet által azt mondotta ki a bukott ellen, hogy bukása az 
érintett 1839/40-dik évi 22-dik törvényezikk 131. §-a szerint vét
kes gondatlanságból történt, a megbukott hat hónapi fogságig bün- 
tettethelik.

382. §. A 373., 374., 375., 377., 378., 379. és 380-dik 
§§. esetében azon tettes, ki valamelly közhivatalt viselt, Ítélet által 
közhivatalától is megfosztathatik.

XXXIX. F e j e z e t .
A gyújtogatásról.

383. §. A ki másnak lakházát szándékosan felgyújtotta, annak 
büntetése tizenkét évi rabságig terjedhet.

384. §. Hasonlóul büntettetik az is, a ki^valamelly középületet 
szándékosan felgyújtott, habár azon épületben senki nem lakott is.

385. §. A ki pedig olly épületet gyújtott fel szándékosan, 
melly sem középület, sem lakház nem volt, ha azokról a tűzveszély 
valamelly lakházra vagy középületre elterjedett, vagy legalább he- 
Iyezeténél fogva könnyen elterjedhetett volna, úgy fog büntettetni, 
mintha valamelly lakházat gyújtott volna fe l; ha pedig az általa fel
gyújtott épületeknek helyzete ollyan^volt, hogy^arról a tűzveszély 
lakházra vagy középületre könnyen el sem|terjedhetne, tiz évi rab
ság leend legnagyobb büntetése.

386. §. A ki nem ugyan házat vagy egyéb épületet, hanem 
háznak vagy épületnek közelében fekvő bármf más tárgyakat szán
dékosan s olly czélzattal gyújtott meg, hogy a tűzveszély valami 
házra vagy épületre is elterjedjen, ugy^büntettetik, mintha házat 
vagy épületet közvetlen gyújtott volna meg.

i
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387. §. A ki majorokban, kertekben, szérűkben, vagy azok 
közelében összerakott fát, szénát, szalmát, gabonát, vagy más bármi 
efféle termékeket szándékosan, de a fenebbi 386-dik §-ban em
lített czélzat nélkül felgyújt, ha ezáltal a felgyujtónak szándékán kí
vül valamelly lakház, vagy bármi egyéb épület veszélyeztetve volt, 
nyolcz évi rabságig büntettethetik.

388. §■ Ha pedig sem ház, sem egyéb épület veszélyeztetve 
nem volt, legnagyobb büntetése hat évi rabság leend.

389. §. A ki a maga tulajdon házát, vagy bármi egyéb épü
letét szándékosan meggyujtotta, ha a felgyújtott háznak vagy épü
letnek helyzete ollyan, hogy arról a tűzi veszély másnak házára 
vagy épületére is elterjedhet, vagy ha a gyújtást olly czélzattal kö
vette el, hogy az által jogtalanul magának hasznot hajtson, vagy 
mást megkárosítson , mint gyújtogató fog büntettetni, s büntetése 
annyira terjedhet, mint ha a gyújtogatást másnak házán vagy épü
letén követte volna el.

390. §. Hajóknak, hajón álló malmoknak, hidaknak szándékos 
felgyujtása a 383-dik s illetőleg 385-dik vagy 389-dik §§. rende
leté szerint büntettetik.

391. §. A szándékos gyújtásnak minden eseteiben holtig tartó 
rabságig is terjedhet a tettesnek büntetése :

a) Ha az okozott tűz által valaki életétől megfosztatott, vagy 
halálosan megsértetett.

b ) Ha valaki azért gyújtott, hogy lophasson, rabolhasson, vagy 
mást életétől megfoszthasson.

c) Ha a felgyújtó maga, vagy másokkal szövetkezve vala
melly falut, vagy várost több helyen gyújtott meg.

d) Ha a gyújtás több szövetkezettek által erőszakosan történt.
e) Ha a felgyújtó olly czélzattal, hogy az oltást nehezítse, a 

"tűzoltásra szolgáló eszközöket vagy szereket eltávolította, megron
totta , vagy bármiképen használhatlanokká tette.

0  Ha a gyújtás valamelly közinségnek vagy más közvesze
delemnek alkalmával követtetett el.

g) Ha a gyújtás olly épületnek közelében történt, mellyben 
közönségesen nagyobb mennyiségű puskapor szokott tartatni.

h) Ha a felgyújtó ellen bebizonyittatik, hogy a büntető tör- 
Tény súlya alá eső szándékos gyújtást már előbb is követett el, 
habár azért büntetve volt is.

392. §. A fenebbi 383., 384., 385., 386., 387., 388., 389. 
és 390-dik §§. eseteiben a szándékos gyújtásnak büntette akkor 
tekintetik bevégzettnek, midőn azon ház vagy épület, vagy egyéb 
a 386dik és 387dik §§-ban említett tárgy, mellyen a tettes a 
gyújtás bűntettét elkövette, a felgyujtásra alkalmazott gyujtószertől 
Yalósággal meggyuladott, habár a tűz, vagy azért, mert magában 
ismét elaludt, vagy azért, mert mások által eloltatott, tovább nem 
harapózhatott is.

393. §. Ha pedig a felgyujtásra alkalmazott gyujtószer vagy 
magában ismét elaludt, vagy mások által eloltatott, mielőtt gyű - 
ladást okozott volna; a tettesnek büntetése a bevégzésre rendelt 
büntetésnek két harmadáig terjedhet. Végre

394. §. Midőn a tettes az általa czélba vett gyújtás bűntetté
nek elkövetését olly cselekvéssel, melly szándékosan és egyenesen 
annak véghezvitelére volt általa irányozva, már elkezdette ugyan, 
mielőtt azonban a gyujtószert valamelly házra vagy épületre , vagy 
egyéb, a 386. és 387-dik §§-ban említett tárgyra alkalmazhatta 
volna, a közbejött felfedezés által meggátoltatott, kísérletért bün
tettetik , s büntetése a bevégzésre rendelt büntetésnek feléig ter
jedhet.

395. §. Erdőknek, nádasoknak, turfa téreknek, kőszén és 
egyéb bányáknak, valamint szintén a majoroktól, kertektől, szérűk
től távol eső s akár még lábon álló, akár már összerakott széná
nak, szalmának , tarlónak, s egyéb eféle termékeknek szándékosan 
és mások károsításával elkövetett felgyujtása az okozott károknak 
mennyisége szerint fog büntettetni, s ha a kár ezer forintot meg 
nem halad, három évi rabságig, ha pedig ezer forintot meghalad, 
hat évi rabságig terjedhet a tettesnek büntetése. Ha azonban az

eképen okozott tűz által valamelly lakház vagy egyéb épület volt 
veszélyeztetve, a tettes a 386-dik s illetőleg 387-dik §-ok sze
rint büntetendő, ha pedig a tűz által életétől valaki megfosztatott, 
vagy ha a gyújtó ellen bebizonyittatik, hogy már előbb is követett 
el valamelly gyújtási bűntettet, büntetése a 391-ik a) h) pontjai 
szerint holtig tartó rabságig is sulyosíttathatik.

396. §. A fenebbi 395-ik §-ban körülírt gyújtásnak bün
tette akkor tekintetik bevégezettnek, ha a tűz által valakinek kár 
okoztatott; ha pedig a tűz minden kár nélkül magában ismét ela
ludt, vagy mások által eloltatott, a tettesnek büntetése másfél évi 
rabságig terjedhet; végre, ha a tettes valamelly, a 394-ik §-ban 
körülirt kísérletet követett még csak el, midőn tette fölfedeztetett, 
hat hónapi rabságig büntettethetik.

397. §. Azon felgyújtó, ki az általa okozott tüzet maga ismét 
eloltotta, mielőtt abból kár következett volna, csak hat hónapi fog
ságig büntettethetik.

398. §. A ki azon szabályoknak, mellyeket az illető törvény
hatóság vagy helyhatóság a tűzi veszélynek eltávoztatása végett 
megállapított, megszegésével vagy elmulasztásával vigyázatlanság
ból tűzi veszélyt okozott, s az által valakit megkárosított, a kár meg
térítésén fölül 800 ftig, sőt súlyosabb beszámításnak — vagy te
temes kárnak esetében 6  hónapi fogságra büntettethetik.

399. §. A ki előre meggondolva, szóval, izenet által, vagy ; 
írásban felgyujtással fenyegetődzik, habár a fenyegetődzést nem tel
jesítette is , büntettetni fog, legnagyobb büntetése egy évi rabság 
leend; sőt ha fenyegetődzése egész helység ellen volt intézve, vagy 
egész vidéket rémülésbe ejtett, büntetése három évi rabságig ter
jedhet.

400. §. Midőn pedig a fenyegetődzést olly czélzattal követte 
e l , hogy az által zsarolhasson, a zsarolásról szóló fejezet rendelete 
szerint fog büntettetni.

401. §. Azon felgyújtó, ki valamelly közhivatalt viselt, ha 
ellene a szándékos gyújtás bebizonyittatik, úgy szintén az is , ki a 
3 9 9 -ik §-ban körülirt módon felgyujtással fenyegetődzött, Ítélet 
által közhivatalától is minden esetre megfosztandó.

XL. F e j e z e t .
Szándékosan okozott vizáradás általi károsításról.

402. §. A ki valamelly töltést vagy gátot jogtalanul és szán
dékosan megrontott, vagy valamelly zúgót jogtalanul és szándéko
san felnyitott vagy lezárt, ha tudta vagy legalább előreláthatta, 
hogy azáltal káros vagy veszélyes vizáradást fog okozni, bün
tetendő leszen, s büntetése :

a) Hat hónapi fogságig terjedhet, ha a vizáradás mások által 
még idején meggátoltatott, mielőtt abból veszély vagy kár követ- j 
kezett volna.

b) Három évi rabságig, ha az okozott vizáradásból egy ezer 
forintot meg nem haladó kár következett.

c) Hat évi rabságig, ha az eképen okozott kár ezer forintot is 
meghalad.

d) 1 2  évi rabságig, ha a vizáradás falut vagy egyéb lakhe
lyeket pusztított el.

e) Holtig tartó rabságig, ha a vizáradásban valaki életét 
vesztette.

403. §. A ki a fenebbi 402 §-ban körülirt, s általa czélba 
vett bűntettet azáltal már megkezdette, hogy valamelly töltésnek 
vagy gátnak megrontásához, zúgónak felnyitásához, vagy lezárásé- | 
hoz tettlegesen hozzáfogott, mielőtt azonban a megrontást vagy föl- j 
nyitást, vagy lezárást bevégezhette volna, felfedeztetés által meg
gátoltatott, bünkisérletért 3 hónapi fogságra büntettethetik.

404. §. Midőn azonban valaki olly töltéseket, gátokat vagy 
zúgókat, mellyek törvénytelenül állíttattak fel, s másoknak szemé
lyére vagy értékére veszélyesek, csak azért ront meg, mertegyéb- 
kint a fenyegető veszélyt el nem háríthatta, büntetésnek helye nem
leend.

405. §. A 402-ik §. eseteiben a tettes, ha közhivatalt viselt, 
Ítélet által hivatalától is megfosztathatik.

CFolytatása követkeeik.)

P o z s o n y b a n .
Alapitá és szerkeszti Orosz József. —  Nyomtatja Schmid Antal.
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SZAKADUNK.
H 9 . szám. H a to d ik  e s z t e n d e i  f o l y a m a t  1843. §C|»teml)er 3 8.

Külön rendeletek a büntettek egyes ne
meiről s azoknak büntetéséről.

A büntető törvénykönyvi javaslat első részében, melly szól 
a bűntettekről és büntetésekről, a KK. és RR. által tett 

változtatásokkal.
( Folytatás.)

XLI. F e je z e t .
Ragályos nyavalyák terjesztéséről.

406. §. A ki valamelly ragályos nyavalyát tudva és olly 
czélzattal, hogy valakinek életét vagy egészségét veszélyeztesse, 
másokra elterjeszt, ha tettének következésében valaki életét vesz
tette, holtig tartó rabságig; ha pedig életét ugyan senki nem 
vesztette, de valaki súlyos nyavalyába esett, tiz évi rabságig bün- 
tettethetik.

407. §. A ki pedig a ragályos nyavalyát nem a fenebbi 
406-ik §-ban említett czélzattal, hanem csak súlyosan vétkes vi
gyázatlanságból terjesztette el másokra, annak legnagyobb bünte
tése, ha tette által valakinek halált okozott, két évi rabság; ha pedig 
csak súlyos nyavalyát okozott, hat hónapi fogság leend.

408. §. A ki bármiféle marhavészt, vagy valami ragadós 
marha-nyavalyát, tudva és olly czélzattal, hogy mást károsítson, 
elterjeszt, három évi rabságig büntettethetik.

409. §. Ha pedig a marhavészt csak vétkes vigyázatlanság
ból s azáltal terjesztette el, hogy azon szabályokat, mellyeket az 
illető törvényhatóság vagy helyhatóság a marhavésznek meggátlá- 
sa végett megállapított, szándékosan megszegte vagy elmulasztotta, 
nyolczszáz forintig, sőt nagyobb kárnak esetében hat hónapi fog
ságig büntettethetik.

410. §. A ki a 406. vagy 408-ik §§-ban körülirt módon 
ragályos nyavalyát vagy marhavészt szándékosan terjesztett, Ka 
közhivatalt viselt, Ítélet által közhivatalától is minden esetre meg
fosztandó.

XLII. F e je z e t.
Az orgazdaságról s a bűntettnek be nem jelentéséről.
411. §. A ki valamelly bűntett által szerzett vagyont, tudva, 

hogy az bűntett által szereztetett, mástól szándékosan átvesz és 
elrejt, vagy elhasznál, vagy elad, másnak elszerez, vagy abban 
részesül; úgy szintén a ki csődület esetében a bukottnak valamelly 
vagyonát az l 8 39/ 40 22. törvényczikk 33-dik §-ban körülirt mó
don kezére veszi s elrejti, orgazdának tekintetik.

412. §. Orgazdának tekintetik továbbá az is, a ki valamelly 
gonosztevőt, tudva, hogy az bűntettet követett el, a törvény sú
lyának elkerülésében, akár azáltal, hogy azt magához befogadta, 
vagy elrejtette, akár azáltal, hogy annak a rejtezésre, távozásra, 
vagy szökésre módokat vagy eszközöket nyújtott, akár azáltal, 
hogy a bűntettnek nyomait, vagy a bebizonyításnak eszközeit el
rejtette, megrontotta vagy megsemmisítette, szándékosan elősegíti.

413. §. Az orgazdának büntetése mind a 411-ik , mind a 
412-ik §§. eseteiben négy évi rabságig terjedhet; sőt midőn az 
eset körülményeiből kitűnik, hogy az orgazda bérért, haszonért, 
vagy különösen gonosz indulatból követte el az orgazdaságot, a bün
tetés hat évi rabságig emeltethetik: ollyan orgazda pedig, ki ha

szonlesésből hivatalát vagy rendes kézi mesterségét használta az 
orgazdaságnak üzésére, nyolcz évi rabságig büntettethetik.

414. §. Midőn ellenben az eset körülményeiből az tűnik ki, 
hogy az orgazda egyedül szánakozásból, s minden bér és haszon 
nélkül követett el valamit, a mi a fenebbi 412-ik §. szerint or
gazdaságnak tekintendő, az orgazdaságnak büntetése csak hat hó
napi fogságig terjedhet, sőt illy körülmények között az, ki a gonosz
tevővel valamelly, a 72-ik §-ban körülírt viszonyban áll, mint or
gazda büntetés alá nem vonathatik.

415. §. Az orgazda büntetésének meghatározásánál nem csak 
az orgazdaságnak kisebb vagy nagyobb bűnösségére leend tekintet, 
hanem különösen figyelembe veendő azon fő bűntettnek nagysága 
is, mellynél az orgazdaság elkövettetett; ugyanazért olly esetben, 
midőn a fő bűntettre rendelt törvényes büntetésnek legnagyobb 
mértéke kisebb, mint azon büntetések , mellyek a fenebbi 413. és 
414-dik §§-ban az orgazdaság ellen megállapittattak, az orgazda 
nem büntettethetik az említett §§-okban kijelelt büntetések egész 
súlyával, hanem büntetése legfelebb csak a fő bűntettre rendelt 
legnagyobb büntetésig terjedhet.

416. §. A ki ugyanazon bűntettre nézve, mellynél orgazda
ságot követett el, egyszersmind bünszerzőnek, szövetkezőnek vagy 
bűnsegédnek tekintethetik, az az V-dik fejezet szabályai szerint fog 
megitéltetni, s az orgazdaság mint beszámítást súlyosító körülmény 
vétetik tekintetbe.

417. §. A kinek valamelly más által elkövetett bűntettről, s 
annak ki által lett elkövetéséről bizonyos tudománya van, s azt a 
felsőségnek bejelenteni elmulasztja, csak akkor büntettetik:

a) Ha bér vagy Ígéret által meg volt vesztegetve, vagy
b) Ha tudja, hogy ugyanazon bűntettért valaki ártatlanul vé

tetett büntető közkereset alá; vagy
o} Ha a feljelentés hivatalos kötelessége lett volna.
418. §. A fenebbi 417-ik §. a) és b) pontjainak eseteiben 

a fel nem jelentő mint orgazda a 413-ik §. szerint büntettetik; a
c) pontnak eseteiben pedig a fel nem jelentő a hivatalbeli kihágá
sokról szóló LIV-dik fejezet szerintiészen büntetendő.

419. §. A 417-ik §. b) pontjának eseteiben azok, kika 
gonosztevővel valamelly a 72-ik §-ban kijelelt viszonyban állanak, 
büntetés alá nem vonathatnak.

. XLI1I. F e je z e t .
A felségsértésröl.

420. §. Felségsértést követ el:
a) A ki tudva és szándékosan a királyt életétől megfosztja, 

vagy megfosztani tettlegesen törekszik.
b) A ki a királynak személyét tudva és szándékosan, tettle

ges erőszakkal vagy megsérti, vagy megtámadja.
c) A ki azon házra, mellyben a király lakik vagy tartózkodik, 

tudva és a király elleni bűnös czélzattal erőszakosan reá tör.
d) A ki a királyt személyes szabadságától, vagy királyi szé

kétől erőszakosan megfosztani tettlegesen törekszik.
e} A ki az ország független önállásának vagy polgári alkot

mányának felforgatására fegyveres erővel feltámad.
f )  A ki valamelly külhatalmasságot az országnak ellenséges 

megtámadására szándékosan és egyenesen felhi.
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421. §. A felségsértésnek legnagyobb büntetése holtig tartó 
rabság ieend.

422 §. Midőn többen valaraelly közösen czélba vett olly 
cselekvésre, inelly a 420—ik §-nak rendelete szerint felségsértés
nek tekintendő, egymással határozottan összeszövetkezuek, mindaz, 
ki a szövetkezésnek felségsértési czélzatát ismerve, abban mint 
szövetkező reszt vett, még akkor is mint felsegserto büntettetik, 
ha a szövetkezés előbb felfedeztetett, semhogy a szövetkezők a 
közösen czélba vett felségsértési cselekvést elkezdhették volna.

423. §. Ha pedig a szövetkezők a közösen czélba vett fel
ségsértési cselekvésnek elkövetéséből még felfedeztetés előtt ön
kényt ismét elálloltak, s a szövetkezést teljesen megszüntették, a nél
kül hogy a szövetkezésen kívül más bűntettet követtek volna el, 
csak a szövetkezésért fognak büntettetni s büntetésök egy évi 
rabságot meg nem haladhat.

424. §. Azon egyes szövetkező, ki mielőtt a szövetkezés fel
fedeztetett, s mielőtt a szövetkezésen kívül más valamelly bűntett 
követleteti volna el, mindent, a mi tehetségében volt, megtett, hogy 
társait a czélba vett felségsértési cselekvésnek elkövetésétől visz- 
szatartózlassa, s nekik világosán ki is jelentette, hogy a szövetség
ből végképen kilép, azon esetben pedig, ha őket ezáltal sem volt 
képes visszatartóztalni, a felségsértési cselekvés végrehajtásának 
meggátlására az illető elöljáróságot még elég korán felszólította, 
szinte a szövetségért büntettetik, büntetése azonban egy évi rab
ságot meg nem haladhat.

425. §. A ki valamelly általa czélba vett s határozottan ki
jelelt olly cselekvésre, melly a fenebbi 4 2 0 - ik §-nak rendelete 
szerint felségsértésnek tekintendő, mást az 51-dik §-ban körülírt 
módon frdbojtott és reávett, mint felségsértő leszen büntetendő, 
habár felhajtásának következésében az, a kit felbojtott, a kitűzött 
felségsértési cselekvésnek véghezvitelére még semmit sem csele
kedett is.

426. §. Ha azonban a felbojtó, még mielőtt azon felségsértési 
cselekvés, mellyre mást felbojtott, valósággal megkezdetett, vagy 
annak elkövetésére szövetkezés történt volna, felszólítását, Ígéretét, 
fenyegetését, parancsát visszavette, s mindazokat, kiket felbojtott, 
a bűntettnek elkövetésétől visszatartóztatta, azon esetben pedig, 
ha őket visszatartóztalni képes nem volt, a bűntettnek meggátlására, 
az illető elöljáróságot még elég korán felszólította, felbojtásáért 
ugyan büntetendő leszen, büntetése azonban két évi rabságot meg 
nem haladhat.

427. §. A ki valamelly általa czélba vett s határozottan kijelelt 
felségsértési cselekvésnek elkövetésére szóval vagy Írásban máso
kat nyilvánosan és egyenesen felszólított, még akkor is büntettetik, 
ha felszólítása által senkit reá nem vett, s illy esetben büntetése 
három évi rabságig terjedhet.

428 §■ A ki másnak valamelly felségsértési bűntettre irány
zott szövetkezését vagy tettleges törekvését bizonyosan tudja, s azt 
bebizonyítani is képes volna , de az iránt az illető felsöbbségnek 
jelentési még sem tesz, két évi rabságig büntethetik. Ha azonban 
a tettessel házassági, szülői, gyermeki vagy testvéri viszonyban 
állott, a feljelentés elmulasztása miatt büntetés alá nem vonathatik.

XLIV. F e j e z e t .
A hűtelenségről

429. §. Hűtel^nségi bűntettet követ e l :
a ) A ki az országnak valamelly helyét, erősségét vagy tábo

rát szándékosan az ellenségnek elárulja, vagy elárulni tettlegesen 
törekszik.

b) A ki a haza ellen szabadakaratból fegyvert visel, vagy 
szabadakaratból az ellenségnek mint kém szolgál.
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c) A ki midőn az ellenségnek hatalma alatt nincsen, szabad 
akaratból annak számára zsoldosokat szerez, Vagy az ellenség se
regének pénzt, fegyvereket, hadi vagy élelemszereket szolgáltat, 
vagy szolgáltatni tettlegesen törekszik.

d) A ki valamelly alkotmányos jogot erőhatalommal felforgató 
királyi rendeletnek kiadásában vagy végrehajtásában, akár egye
nesen és határozottan kijelentett tanáccsal, akár tettleges teljesítés
sel részt vesz.

430. §. A hűtelenségnek legnagyobb büntetése holtig tartó 
rabságig terjedhet.

431. §. A hűtelenségnek mindazon eseteiben, mellyek a fe
nebbi 429—ik §. a) b) c) pontjaiban elsoroltatnak, mind a felbojtó, 
mind a szövetkezők azon szabályok szerint lesznek megítélendők, 
mellyek a felségsértési felbojtásra és szövetkezésre nézve a 422.,
423., 424., 425., 426. és 427-ik §§-ban megállapittattak.

XLV. F e j e z e t .

432. §. Ha valamelly köz törvényhatóság az 1825/7 évi 4ik 
t. ez. ellenére, országgyűlési ajánlás nélkül vagy azonfölül, köz
adót., vagy bármiféle közsegedelmet, akár pénzben, akár termeszí- 
ményekben, akár pedig katonai ujonezokban megígér, kivet és vé
szén, mindazok, kik azt a gyűlésen indítványozták, vagy nyilván 
kijelentett szavazással pártolták, és azok, kik a kivetésben, vagy 
behajtásban tettleges részt vettek, a legközelebbi országgyűlésen 
öszegyült Rendek határozatára közkereset alá veendők, s a már 
beszedett pénznek vagy terméknek visszafizetésében egyik a má
sikért elmarasztalandók; — ezenfölül pedig, ha az ajánlás és be
szedés pénzben vagy termékekben történt, a zsarolásról szóló 3 4 . 
fejezet rendelete szerint fognak büntettetni; ha pedig a törvényte
len ajánlásnak következtében kényszerítő módon ujonezok állíttat
tak, az emberrablásról szóló 17-ik fejezetnek büntető rendelete 
leszen reájok alkalmazandó.

433. §. Ha azonban a köztörvényhatóság a fenebbiek szerint 
törvénytelenül megígért közadót Yagy egyéb közsegedelmet ki nem 
vetette, vagy kivetette ugyan, de semmit abból be nem szedett, 
azok, kik a megajánlásért, vagy illetőleg kivetésért közkereset alá 
vétettek, a 34. és 17ik fejezetnek kísérletről szóló szakaszai sze
rint fognak büntettetni.

434. §. Ha pedig valamelly tisztviselő a fenebb 432. és 433. 
§§ban körülirt bűntettet a köz törvényhatóság végzése nélkül önha
talmával követte el, a köz törvényhatóság fogja eszközölni, hogy az 
büntető közkereset alá vétessék, s mint zsaroló vagy emberrabló 
büntettessék, mit ha a törvényhatóság elmulasztana, a legközelebbi 
országgyűlésen egybegyült országos RReknek Ieend joguk azon tiszt
viselő ellen a fenebbiek szerint közkeresetet elrendelni.

XLVI. F e je z e t .
Az erőszakos ellenszegülésről

435. §. A ki valamelly törvényes formában kiadott, s vele az 
illető köz törvényhatóság utján törvényszerüleg közlőit királyi ren
deletnek tettleges erőszakkal elleneszegül, büntettetni fog, s bün
tetése két évi rabságig terjedhet.

436. §. A ki valamelly köz törvényhatóságot törvényes jo
gainak gyakorlatában vagy kötelességeinek törvényszerű teljesíté
sében erőszakkal gátolni tettlegesen törekszik, ezer nyolezszáz fo
rintig terjedhető pénzbeli büntetéssel, súlyosabb beszámítás esetei
ben pedig, egy évig terjedhető fogsággal büntettethetik.

437. §. A fenebbi 433—ik §-nak rendelete szerint büntette
tik az is, ki akár a helytartóságnak, akár a köz törvényhatóságnak 
törvényes tisztviselőit , megbízottjait vagy szolgáit, midőn azok hi
vatalos kötelességöknek törvényszabta körében járnak el, olly
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szélből, hogy azokat törvényszerű eljárásukban megakadályoztassa, 
.tettleges erőszakkal, vagy személyük elleni veszélyes fenyegeté
sekkel megtámadja.

438. §. Midőn a fenebbi 432., 433. és 434ik §§. eseteiben 
az ellenszegülés által egyszersmind valakinek személyén olly tettle
ges sértés követtetett e l , melly egyébkint is a törvénynek bün
tető rendelete alá esnék, az külön bűntettnek tekintetik, s a tettes 
nem a 90—ik §. szerint fog megitéltetni, hanem büntetése a 8 6 -ik 
szakasz szerint leszen kimérendő.

439. §. A polgári törvénykezésben az ország rendes birái 
állal kiadatni szokott bírói parancsoknak el nem fogadása és pol
gári perekben hozott Ítéletek végrehajtásának ellenállás (oppositio 
és repulsio} általi meggátlása, a fenebbi 4 3 2 ., 433. és 434-dik 
§§-nak rendelete alá nem tartozik, hanem addig, mig e részben a 
törvény másképen nem rendelkezik, a fenálló polgári törvények 
szerint s polgári utón fog megitéltetni.

XLVII. F e je z e t .
Az összecsoportozásról és lázadásról.

440. §. Midőn a törvényes felsőbbségnek erőszakos megtá
madására, vagy Yalamelly a 432., 433. és 434-ik §§-ban körülirt 
bűntettnek elkövetésére többen nyilván összecsoportoznak, köteles 
leend az illető felsőbbség, mielőtt fegyveres erőhez nyúlna, őket a 
törvény rendeletére figyelmeztetni s elszéledésre felszólítani. — 
Ha ezen felszólításra a csoportozók, még mielőtt ellenük fegyveres 
erő használtatott volna, önkényt elszélednek, a nélkül, hogy az ösz- 
szecsoportozáson kívül más valamelly bűntettet követtek volna el, 
közülök csak azok fognak büntettetni, kik a vétkes czélzatu csopor
tozásra nézve felbojtók valának, s legnagyobb büntetésök ezer 
nyolczszáz forintig terjedhelő pénzbeli büntetés, súlyosabb beszá
mítás esetében pedig, egy évig terjedhető rabság leend.

441. §. Ha azonban az összecsoportozáson kívül más vala
melly bűntettet is követtek el a csoportozók, mindazok, kik kö
zülök azon bűntettnek elkövetésében tettleges együttmunkálás- 
sal részt vetlek, az általok elkövetett bűntettnek törvényszabta 
büntetésével fognak büntettetni; a csoportozás pedig beszámitást 
súlyosító körülménynek leszen tekintendő; sőt illy esetben annak 
büntetése, ki a csoportozásra nézve is felbojtó volt, és a csopor
tozók által elkövetett bűntettben is részt vett, megsúlyosittatik 
azon büntetéssel, mellyel a felbojtásra rendel a fenebbi 437—ik §.

442. §. Ha a felsőbbségnek felszólítása után is folytatták 
erőszakos ellenszegülésüket a csoportozók, s elszélesztésök csak 
fegyveres erővel volt eszközölhető, lázadóknak tekintetnek, s illy 
esetben a felbojtók, és azok, kik a csoportot az erőszakos ellen
szegülésre biztatták vagy vezették, három évi rabságig; azok pe
dig, kik sem felbojtók, sem biztatók vagy vezetők nem valának, 
de valamelly erőszakos cselekvésben tettleges részt vettek, egy 
évi fogságig bünteltethetnek; — sőt végre

443. §. Ha a lázadók a felsőbbségi fegyveres erőnek is 
fegyveres erőszakkal ellenállának, a felbojtók, biztatók s vezetők 
hat évi rabságig, azok pedig, kik sem felbojtók, sem biztatók 
vagy vezetők nem valának, de a fegyveres ellenállásban tettleges 
részt vettek, három évi rabságig büntettethetnek.

444. §. Midőn valamelly köz törvényhatóság a törvény ren
deletének vagy valamelly törvényes formában kiadott királyi pa
rancsnak fegyveres erővel ellenszegül, mindazok, kik a fegyve
res ellenszegülésnek elhatározásában vagy elkövetésében nyilván 
kijelentett tanáccsal, pártolással vagy tettleges együltmunkálás- 
sal szándékosan részt vettek , lázadóknak tekintetnek, s ha az el
kezdett fegyveres ellenszegüléssel önkényt ismét felhagynak, még 
mielőtt ellenök fegyveres erő használtatott volna, legnagyobb bün

tetésük három évi rabság leend; ha pedig annak elnyomása csak 
fegyveres erővel eszközöltethetett, azok, kiket súlyosabb beszá
mítás terhel, hat évi rabsággal is büntettethetnek.

445. §. Ha azonban valamelly köz törvényhatóság a feneb
bi 441 -ik §-ban körülirt ellenszegülést elhatározta ugyan, de tett
legesen meg nem kezdette, azok, kik ezt a köztanácskozásokban 
indítványozták, vagy határozottan pártolták, két évi rabságig 
büntettethetnek.

446. §. Midőn a fenebbi 439 ., 440. és 441-dik §§-ban 
körülirt lázadás alkalmával a lázadók által gyújtogatás, gyilkosság 
vagy kegyetlenséggel párosult emberölés követtetett e l , azok, kik 
annak elkövetésében tettleges részt vettek, és azok, kik a láza
dókat arra felbojtották, holtig tartó rabságig is büntettethetnek. Ha 
pedig a lázadók által más valamelly bűntett követtetett e l , mind
azokra nézve, kik annak elkövetésében akár tettleges együttmun- 
kálással, akár felbojtással részt vettek, azon büntetés, melly reá- 
jok mérendő lett volna, ha a bűntettet lázadáson kivül követték 
volna el, még a lázadás büntetésének teljes mértékével is súlyosít— 
tathatik.

447. §. A fenebbi 438. és 449-dik §§. esetében azok, kik 
csak a csoportozásra és lázadásra nézve voltak felbojtók , biztatók 
vagy vezetők, de más bűntettekben részt nem vettek, súlyosab
ban bűntetteinek, mint ha a lázadás vagy csoportozáis alkalmával 
más bűntett el nem követtetett volna, s büntetésük a csoportozásí 
vagy lázadási felbojtás büntetésének kétszeres mértékéig terjedhet.

448. §. A ki valamelly gyülekezetei vagy népcsoportot fegy
veres lázadásra, szóval vagy írásban, vagy nyomtatványban vi
lágosan és egyenesen felszólított, de felszólítása által senkit olly 
cselekvésre, melly a fenebbi 437., 439. és 440dik §§-nak bün
tető rendelete alá esnék, reá nem vett, vétkes czélzatu felszólí
tásáért is büntettetni fog, s büntetése négy száz forintig; súlyo
sabb beszámítás esetében pedig három hónapi fogságig terjedhet»

XL Vili. F e je z e t .
A király személye elleni sértő kifejezésekről.

449. §. Ha valaki akár valamelly népcsoport vagy nyilvá
nos gyülekezet előtt, akár valamelly közrebocsátott iratban vagy 
nyomtatványban világosan és egyenesen a király személye ellen 
él olly kifejezésekkel, mellyek , ha más személy ellen használtattak 
volna, a 266. és 268-dik §§. büntető rendelete alá esnének, két 
évig terjedhető rabsággal büntettetik.

450. §. Ha azonban a sértő kifejezések valamelly köztör
vényhatósági gyűlésben történtek, s azokat a szóló, akár önmagától, 
akár figyelmeztetve azonnal, ismét teljesen visszavonja, büntetés 
alá csak akkor vonathatik, ha a fenforgó körülményekből azon 
szándék világlik ki, hogy egyenesen a király személyét sérteni 
akarta.

451. §. A ki pedig a fenebbi 446-ik §-ban körülirt bűn
tettet a királynak jelenlétében követte el, büntetése négy eszten
dei rabságig terjedhet, s illy esetben a sértő kifejezéseknek azon
nali visszavonása sem menti fel büntetés alól a sértőt.

XLIX. F e je z e t .
A tisztviselők, s a birói, köz törvényhatósági és kormány széki 

testületek ellen elkövetett sértésekről
452. §. A ki valamelly köztisztviselőt, akkor, midőn az hi

vatalos kötelességének törvényszerű teljesitésében jár e l , vagy 
azért, hogy az hivatalos kötelességét törvényszerüleg teljesítette, 
olly rágalmazó vagy becsületsértő kifejezésekkel, mellyek a 266. 
és 268dik §§. büntető rendelete alá esnek, szemben megtámad, 
vagy közbotránkozással nyilván meggyaláz , ha tette a 434-dik §. 
súlyosabb rendelete alá nem esik, a sértettnek panaszára indítandó

■
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közkeresetben a 266 ., 267 ., 268 ., 269 ., 270., 271. és 272-ik 
§§ok szabályai szerint fog megitéltetni, büntetése azonban az olt 
kijelelt büntetések felével súlyosittathatik.

453. §. A ki pedig a fenebbi 449-dik §-ban körülírt bűn
tettet, valamelly köz törvényhatósági, bírósági vagy kormányszé
ki testület ellen követte el, a sértett testületnek hivatalos felszó
lítására indítandó közkeresetben ugyanazon §§-ok szabályai sze
rin t, de az ott kijelelt büntetéseknek kétszeres mértékéig bün
tetethetik.

454. §. A ki valamelly köztisztviselőnek személyén akkor, 
midőn az hivatalos kötelességének törvényszerű teljesítésében jár 
el, vagy azért, hogy az hivatalos kötelességét törvényszerüleg tel
jesítette, olly tettleges sértéseket követ el, mellyek a 274., 275. és 
276-dik §§-ok büntető rendelete alá esnek, a sértettnek panaszá
ra közkereset alá vétetik, s a 274. és 275-ik §§-ok esetében az 
ott kiszabott büntetésnek kétszeres mértékéig büntettelhetik , a 
276-dik §-nak esetében pedig különösen terhelő körülmények kö
zött büntetése fél évi rabságig is emeltethetik. —  Végre

455. §. Ha a fenebbi 451-dik §-nak esetében, a köztiszt
viselőnek személyén olly tettleges sértés követtetett e l , melly már 
a XII-dik fejezet rendelete alá esik, a tettesnek büntetése meg nem 
haladhatja ugyan a büntetésnek azon legnagyobb mértékét, melly 
hasonló sértésekre az említett fejezetben megállapíttatott, a beszá
mítást azonban tetemesen fogja súlyosítani azon körülmény, hogy 
a sértés köztisztviselőn s annak hivatalos eljárásában, vagy hiva
talos eljárása miatt követtetek el.

L. F e j e z e t .
A széksértésröl.

456. §. A ki valamelly köz törvényhatóságnak gyülekezeté
ben nyilván és szándékosan olly erőszakos vagy egyébkiüt illetlen 
cselekvést követ el, melly által a helynek méltósága megsértetett, 
azon gyülekezet rendeletének következésében tüstint széksértési 
közkereset alá vétetik, s a gyülekezet által még azon ülés alatt 
kétszáz forintig terjedhető büntetésben elmarasztaltatik.

457. §. A széksértési közkeresetnek megrendelése más ülés
re nem halasztathatik, de a megítélt büntetési somma, ha azt az 
elmarasztott fél tüstént le nem fizeti, rajta ugyanazon mennyiségben 
végrehajtás utján, mellyet semmi perorvoslat nem gátolhat, későb
ben is megvétethetik.

458. §. Ha azonban valamelly széksértő cselekvés által va
lakinek személyén is követtetek el olly tettleges sértés, melly a 
törvénynek büntető rendelete alá esik, aziránt a sértő külön köz
kereset alá fog a büntető bíróság előtt vonatni. Ezen közkereset 
azonban olly esetekben, mellyek egyébkint is csak magánpanaszra 
volnának közkereset alá veendők, szintén csak a sértett félnek pa
naszára fog megindíttatni.

459. §. Olly tettleges és a törvénynek büntető rendelete alá 
eső sértésekért, mellyek a gyűlésben valakinek személyén követ
tettek el, akkor is indíttathatik a büntető bíróság előtt közkereset, 
ha a sértést okozó cselekvés a gyűlés által széksértési közkereset 
vagy büntetés alá nem vétetett.

460. §. Széksértőnek tekintetik s a fenebbi 453. és 454-dik 
§§. rendelete alá esik az is, a ki valamelly köz törvényhatósági 
gyülekezetben nyilván kijelentett illetlen szavakkal sértette meg a 
helynek méltóságát. Illy esetben azonban köteles leend az elnök, 
mielőtt a széksértési közkereset megrendeltetik , a szólót kifejezé
seinek illetlenségére figyelmeztetni, s ha az akár ezen figyelmez
tetésnek következésében, akár az előtt még önmagától az illetlen 
kifejezéseket visszavonja, széksértési közkereselnek s büntetés
nek helye nem leend.

461. §. Midőn a széksértés olly kifejezések által történt, mely— 
lyek valakinek személyére nézve a 268-dik §. szerint becsületsér
tőknek tekintendők, a sértő magán panasz nélkül is ugyanazon 
széksértési közkeresetben, melly ellene a fenebbi 268-dik §. ér
telmében rendeltetett, ezen becsületsértéséért is el fog ítéltetni s 
a reászabandó széksértési büntetés a 268. s illetőleg a 449. és 
450-dik §§. szerint kimérendő becsületsértési büntetéssel meg- 
súlyosíltatik.

462. §. Olly sértő kifejezésekért, mellyek miatt már a szóló 
a fenebbi 457., és 458ik §§ok értelmében megbüntettetett, s oly— 
Iyanokért, mellyek azon ülésben, a hol nyilvánosan mondva való
nak, széksértési közkereset vagy büntetés alá nem vétettek, ha 
csak a XLVII-dik fejezetnek súlyosabb rendelete alá nem esnek, 
becsületsértési közkeresetnek helye többé nem leend; a gyűlésben 
közkereset és büntetés alá vett kifejezésekre nézve azonban a ma
gán polgári per útja a sértett félnek minden esetre fenmarad.

* 463. §. A ki a köztörvényhatóság gyülekezetében mást va
lamelly bűntett vagy kihágás miatt felád, széksértési büntetés alá 
csak akkor vonathatik, ha feladásában a hely méltóságát is sértő, 
illetlen kifejezésekkel él, feladására nézve pedig, ha az a vizsgá
lat után hamisnak és a XXV-dik fejezet értelmében büntetés alá 
vonandónak találtatott, azon fejezet szerint fog ellene a büntető bí
róság előtt közkereset indíttatni.

464. §. Midőn pedig valaki a nélkül hogy mint feladó lépne 
fel, mást a köz törvényhatósági gyülekezetben azáltal gyaláz meg, 
hogy valamelly határozottan megnevezett bűntettet vagy erkölcs
telenséget reá fog, az elnök minden esetben figyelmeztetni fogja a 
szólót kimondott szavaira, s ha az, vagy az elnök figyelmeztetésé
nek következésében, vagy önmagától még azelőtt a gyalázó sza
vakat mint helytelenül mondottakat visszavonja, sem széksértésért 
büntettetni nem fog, sem rágalomért közkereset alá nem vétet
hetik.

465. §. Ha ellenben szavait az elnöki figyelmeztetés után sem 
vonja vissza, a mennyiben előadásában a hely méltóságát is sértő, 
illetlen kifejezéseket használt, széksértésért büntettetik, a mennyi
ben pedig szavai által valakit megsértett, a sértettnek panaszára a 
büntető bíróság előtt fog a 266. és 267-dik s illetőleg 449. és 
450-dik §§. értelmében közkereset alá vétetni s elítéltetni. — 
Végre, ha a sértő ellen a gyűlésen széksérlési kereset vagy bünte
tés nem rendeltetett, s az elnök sem figyelmeztette azt.szavainak 
gyalázó tartalmára, ő pedig szavait önkényt vissza nem vonta, a 
sértett félnek joga leend rágalomért a büntető bíróság előtt a 266. 
és 267. és illetőleg 449. és 450-dik §§. értelmében közkeresetet 
kívánni a sértő ellen :

466. §. Midőn valaki a köz törvényhatósági gyülekezet tanács
kozásaiban valamelly cselekvésnek, mulasztásnak, véleménynek, 
eljárásnak, Ítéletnek vagy rendeletnek törvényessége vagy törvény
telensége felett észrevételeit s véleményét illetlen kifejezések nél
kül adja elő, széksértésért, rágalomért vagy becsületsértésért köz
kereset alá még akkor sem vétethetik, ha észrevételei s vélemé
nye alaptalanok voltak, s azok által valaki magát sértve vélte.

467. §. Azon rendeletek, mellyek a köz törvényhatósági gyü
lekezetben elkövetett széksértésekre nézve ezen fejezetben meg
állapíttattak, kiterjednek a törvényes itélőszékek üléseire s azokban 
elkövetett széksértésekre is.

LI. F ej e z e t.
Hivatalos pecsétek törvényteleti feltöréséről és felfüggesztett 

hivatalos hirdetmények jogatlan leszakasztásáról.
468. §. A ki olly pecsétet, melly törvényhatósági határozat 

yagy bírói Ítélet következtében , valamelly zár alá vett tárgyakra,
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a törvényhatóság vagy bíróság tisztviselője vagy megbízottja által 
tétetett, tudva, hogy a pecsételés a törvényhatóság ítéleténél fogva 
történt, szándékosan feltör, a mennyiben bűntette valamelly súlyo
sabb bűntettet nem foglal magában, három hónapi fogsággal bün- 
tettethetik s azonfölül minden károkat pótolni tartozik.

469. §. Hasonlóul büntettethetik az, a mennyiben tette más 
súlyosabb bűntettbe nem megyen át, a ki a bünnyomozást teljesítő 
tisztviselő pecsétjét, mellyel ez a bizonyításnak eszközeit lezárta, 
tudva és szándékosan feltöri.

470. §. A ki valamelly törvényhatóság vagy bíróság hirdet
ményeit, mellyek a törvényhatóság határozatából Írásban vagy 
nyomtatásban közhelyen kitétettek , szándékosan s jogtalanul lesza
kítja vagy megsérti, egy hónapi fogságig büntettethetik.

LII. F e je z e t .
Az isteni tisztelet megzavarásáról és a vallás szabad gya

korlásának háborgatásáról.
471. §. A ki az isteni szolgálatot szándékosan és tettleges 

erőszakkal vagy meggátolja vagy megzavarja, mennyiben tette más 
súlyosabb bűntettet nem foglal magában, egy évi fogságig büntet
tethetik; a ki pedig az isteni szolgálatot szándékosan ugyan és köz
botránnyal, de minden erőszak nélkül meggátolta vagy megzavarta, 
büntetése három hónapi fogságot meg nem haladhat.

472. §. A melly közhivatalnok az ország fönálló törvényét 
sértve, pápai bullára vagy brevere a királyi tetszvényt aláírja, hiva
talának elvesztésével büntettetik, és ezen büntetés súlyosittathatik 
annyira is, hogy többé közhivatalt ne viselhessen. Továbbá, a melly 
papihivatalnok megyéjében vagy kerületében bármelly pápai bullát 
vagy brevét királyi tetszvény nélkül kihirdet, vagy önmaga olly 
pásztori körlevelet bocsát, melly az ország fenálló törvényét sérti, 
mind a közhatalom nevezése által nyert papi hivatalától, mind hi
vatalának javadalmaitól megfosztatik, és többé sem a közhatalom 
kinevezésétől függő papi hivatalra nem alkalmaztathatik, sem egy
házi javadalmakat nem nyerhet.

Lili. F e je z e t .
A rabszoktetésröl.

473. §. A ki valamelly elfogott vagy elítélt személyt, szándé
kosan és jogtalanul, de minden erőszak vagy erőszakkali fenyege
tés nélkül a törvényhatóság hatalmából kiszabadít, vagy a börtön
ből elszöktet, büntettetni fog, s a mennyiben tette más valamelly 
súlyosabb bűntettbe nem megyen át, büntetése öt évi rabságig 
terjedhet.

474. §. Midőn azonban az tűnik ki, hogy a tettes egyedül 
szánakodásból s minden bér és haszon nélkül követté el a fenebbi
4 7 3 - dik §-ban körülirt bűntettet, büntetése hat hónapi fogságot 
meg nem haladhat.

415. §. Ha pedig a tettes az elfogott vagy elitéit személlyel 
valamelly, a 72-dik §-ban körülirt viszonyban állott, a fenebbi
4 7 4 - dik §. esetében büntetése három hónapi fogságot meg nem 
haladhat.

476. §. A ki szándékosan valamelly elfogott vagy elitéit sze
mélyt a felsőség tiszviselői vagy szolgái ellen használt erőszakkal, 
fenyegetésekkel, akár a törvényhatóság vagy helyhatóság hatalmá
ból kiszabadít, akár a börtönből megszöktet, a mennyiben tette más 
súlyosabb bűntettet nem foglal magában, nyolcz évi rabságig bün- 
tetlethetik. Ha azonban a tettes az elfogott vagy elitéit személlyel 
valamelly a 72-dik §-ban körülirt viszonyban állott, büntetése 
három évi rabságot meg nem haladhat.

4i (. §. A 473. és 476dik §§-ban körülírt bűntett akkor te
kintetik bevégzettnek, midőn az elfogott vagy elitéit személy való
sággal megszabadúlt vagy megszökött, habár később újra elfogatott 
is. Ha tehát a tettes a fenebb körülirt bűntett elkövetését olly cse
lekvéssel, melly szándékosan és egyenesen annak véghezvitelére 
volt általa irányozva, már elkezdette ugyan, de mielőtt az elfogott 
vagy elitéit személy valósággal megszabadult vagy megszökött volna, 
felfedeztetés vagy valamelly a tettes szándékán kívül közbejött ok

vagy akadály által meggátoltatott, kísérletért büntettetik, s büntetése 
a bevégzésre rendelt büntetésnek feléig terjedhet.

LIV. F e je z e t .
A katona-szöktetésröl.

478. §. A ki valamelly besorozott katonát az 51-dik §-ban 
körülírt módon szökésre felbojtott, vagy annak a szökésre tudva és 
szándékosan tettleges segítséget nyújtott, s a szökés valósággal meg 
is történt, büntettetni fog, s büntetése hat hónapi fogságig terjed
het; sőt ha ellene bebizonyíttatik, hogy a felbojtást vagy a szö
késnek elősegítését haszonlesésből követte e l , büntetése fél évi 
rabságig terjedhet.

479. §. A ki pedig a megszökött katonái, tudva, hogy az 
megszökött, elrejti, annak katonai fegyverét vagy egyenruháját át
veszi, elrejti, eladja vagy másnak elszerzi, ha tettét haszonlesésből 
követte el, egy évi rabságig; ha ellenben csak szánakozásból cse
lekedte azt, három hónapi fogságig büntettethetik ; sőt illy esetben, 
ki a megszökött katonával valamelly, a 72-ik §-ban körülírt vi
szonyban áll, büntetés alá nem vonathatik.

480. §. A ki a fenebbi 478. és 479-dik §§ban körülirt bűn
tettet valamelly, az országgyűlési ajánlat következésében már sorsot 
húzott, de még be nem sorozott ujonczra nézve követte el, úgy 
büntettetik, mintha azt besorozott katonára nézve követte volna el.

LV. F e j e z e t .
A köztisztviselők megvesztegetéséről, azok hivatalbeli visszaé

léseiről, és a közszámadások körüli hűtlenségről.
481. §. Ezen fejezetben köztisztviselők nevezete alatt értet

nek s e fejezet rendelete alá tartoznak:
a) Minden akár választástól, akár kinevezéstől függő bírák, 

és kormányszéki, közhatósági vagy helyhatósági tisztviselők.
b) A felségnek, kormányszéknek és közhatóságnak megbízott

jai elvállalt megbízatásuk körében.
c) Minden bíróságok, kormányszékek, közhatóságok és hely

hatóságok szolgái, hivatalbeli szolgálatuk körében.
482. §. Azon köztisztviselő, ki ellen bebizonyodik, hogy bár

mi hivatalos kötelességnek teljesítéséért vagy elhalasztásáért a tör
vényesen netalán megjáró díjakon felül valakitől akár előre, akár 
későbben, bért vagy ajándékot kívánt vagy elfogadott, megveszte
getésért büntettetik még akkor is, ha a bérnek vagy ajándéknak 
kivonásán vagy elfogadásán kivül, hivatalos eljárásában semmi 
egyéb törvénytelenséget el nem követett; s illy esetben büntetése 
először nyilvános megdorgálás, ismétlés esetében pedig minden 
esetre hivatalvesztés leend.

483. §. Ha pedig a köztisztviselő a megvesztegetés követke
zésében valamelly hivatalos visszaélést is követett el, már első 
esetben hivatalától megfosztatik, s ha az általa elkövetett vissza
élés ollyan volt, mellyre külön büntetést rendel a törvény, annak 
megítélésében a megvesztegetés különösen terhelő körülménynek 
leszen tekintendő.

484. §. Ha azon tisztviselő ellen, ki valamelly hivatalbeli visz- 
szaélést követett el, bebizonyodik, hogy annak elkövetése előtt 
vagy alatt, vagy után attól, kinek a hivatalos eljárásban törvény
telenül kedvezett, valamelly bért vagy ajándékot fogadott el, meg
vesztegetettnek tekintetik, s a fenebbi 483-dik §. rendelete sze
rint büntettetik még akkor is, ha ellene be nem bizonyíttatik, hogy 
a bért hivatalos eljárásért kapta vagy fogadta el.

485. §. A fenebbi 482., 483. és 484-dik §§-ban körülirt 
megvesztegetések minden eseteiben azon bérnek vagy ajándéknak, 
mellyet a megvesztegetett tisztviselő elfogadott, kétszeres érték© 
az ő vagyonából megveendő s a közpénztárba teendő.

486. §. A fenebbi 183-ik §-nak eseteiben a megvesztegető 
is büntettetik, s legnagyobb büntetése a megvesztegetési summá
nak kétszeres értékéig terjedhető pénzbeli büntetés, nagyobb be
számítás esetében pedig ezenfelül még egy évig terjedhető fog
ság leend.

487. §. Azon köztisztviselő, ki hivatalos hatalmával, vagy 
azzali fenyegetésekkel mástól valamit kizsarol, a zsarolásról szóló 
fejezetnek rendelete szerint leszen megítélendő, büntetése azonban 
egy harmadrészszel súlyosabb leend, mintha a zsarolást hivatalos 
állásán kivül követte volna el, hivatalától pedig minden esetre 
megfosztandó.
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488. §. Azon köztisztviselő, a ki boszúból vagy haszon- j 
vágyból olly tettdolgokat vagy okleveleket közöl mással, mellyek J 
hivatalos állásánál fogva jöttek tudomására, s mellyeknek titokban 
tartása hivatalos kötelessége lett volna, ha ezáltal valakit szemé
lyében vagy értékében megsértett, az okozott károk pótlásán felül, 
hivatalától is minden esetre megfosztatik; sőt súlyosabb beszámí
tás esetében fél évig terjedhető fogsággal is büntettethetik.

489. §. A melly köztisztviselő a törvény által meghatározott 
eseteken kívül, vagy a törvényszabta formáknak megsértésével, 
akár házkutatást rendel vagy teljesít, akár valamelly másnak szóló 
levelet vagy irományt hivatalos hatalommal elfoglal vagy elfoglal
ta t, elolvas vagy elolvastat, hivatalvesztéssel büntettetik ; nagyobb 
beszámítás esetében pedig büntetése hat hónapi fogságig is ter
jedhet.

490. §. Azon tisztviselő vagy b iró , ki valakit minden törvé
nyes ok nélkül, vagy a lörvényszabta formáknak megszegésével 
befogat vagy szabadságától mpgfoszt, ha azt olly czélzattal csele— j 
kedte, hogy azáltal magának vagy másnak hasznot hajtson, vagy 
valakinek életére, egészségére, becsütetére vagy értékére ártal
mat okozzon, a 188., 190. és 193-ik §§. rendelete szerint büntet
tetik, s hivatalától minden esetre megfosztatik ; ha azonban ellene 
semmi rósz czélzat be nem bizonyittatik, hivatalától ugyan minden 
esetre elmozdítandó, de ezenfelül büntetése csak hat hónapi fog
ságig terjedhet.

491. §. A 490-ik §. rendelete alá esik azon köztisztviselő 
is , ki valamelly befogott személyt törvénytelenül letartóztat. Tör
vénytelennek pedig akkor tekintetik a letartóztatás:

a) Ha a bíróságnak azon ítélete, melly szerint a vádlott a fog
ságból kibocsátandó volna, a törvényszabta idő alatt a vádlottnak 
tudtára nem adatik, s az a fogságból ki nem bocsáttatik.

b) Ha az elitéit személy az ítélet vagy kegyelmezés által ki
szabott rabsági vagy fogsági időnek kiállása után is fogva tartatik.

c) Ha a befogott személy a törvényben megállapított idő előtt 
ki nem hallgattatik , vagy tőle a törvényszerű védelem megtagad- 
tatik.

d) Ha a büntető eljárásban a törvény által a tárgyalásra ki
szabott határidők meg nem tartatnak.

e) Ezen két utolsó pontnak esetében, hacsak a beszámítást 
sűlyositó környüláilás nem terheli a vádlottat, hivatalától meg nem 
fosztatik.

492. §. Azon köztisztviselő, ki tettleges erőszakkal vagy 
erőszakkali fenyegetések által a vádlottat vallomásra, vagy a tanút 
tanúságra kényszeríti, hivatalától minden esetre megfosztandó, s 
azon felül tettének körülményeihez képest az erőszakos kényszerí
tésről s illetőleg a tettleges sértésekről szóló törvények rendelete 
szerint büntetendő.

493. §. Azon köztisztviselő, ki valamelly befogott vagy eli
téit személynek letartóztatását vagy büntetését törvénytelen sanya- 
ritásokkal súlyosítja, hivatalától minden esetre megfosztandó, s a 
mennyiben tette más valamelly súlyosabb bűntettbe át nem megy, 
egy évig terjedhető rabsággal büntetendő.

494. §. Azon köztisztviselő, ki valamelly büntető eljárásban 
a törvényszabta formákat megszegi:

a) Ha azáltal valakit csak értékében károsít m eg, a kárnak 
megtérítésén fölül nyilvánosan megdorgálandó, sőt súlyosabb be
számítás esetében hivatalától is megfosztandó.

b) Ha pedig azáltal valakinek méltatlan szenvedést vagy be
csületében méltatlan sérelmet okozott, hivatalvesztéssel; súlyosabb 
beszámítás esetében pedig, ha tette súlyosabb bűntettet nem fog
lal magában, egy évig terjedhető fogsággal büntettethetik.

495. §. Ha azonban valamelly köztisztviselő ellen bebizo- 
nyodik, hogy a büntető eljárásban boszúból vagy haszonvágyból 
sértette meg a törvényszabta formákat, hivatalától minden esetre 
megfosztatik, s azonfelül a 494-ik §. a} pontjának esetében egy 
évig terjedhető rabsággal; ugyanazon §. b) pontjának esetében 
pedig három évig terjedhető rabsággal büntettethetik; sőt ha ezen 
tette által valakinek öt érnél hosszabb méltatlan rabságot okozott, 
büntetése tiz évi rabságig is terjedhet.

496. §. A melly köztisztviselő valamelly büntető eljárásban a 
törvényszabta formáknak megsértése által csak a vádlottnak tör
vényelleni felmentését vagy érdemlett büntetésének helytelen köny- 
nyitését eszközlötte, másnak azonban ezáltal sem kárt, sem egyéb

sérelmet nem okozott, nyilvánosan megdorgálandó ; ismétlés ese
tében pedig hivatalától is megfosztandó; ha azonban ellene bebi- 
zonyodik , hogy tettét boszúból vagy haszonvágyból követte el, hi
vatalától minden esetre megfosztandó, s azonfölül három évig ter
jedhető rabsággal is büntettethetik.

497. §. Azon köztisztviselő vagy biró, a ki a fenyitési jognak 
hivatalbeli gyakorlásában valamelly, a 287 ., 288., 289., 290. és 
291-ik §§-ban körülirt visszaélést követett el, azon §§. szabályai 
szerint büntettetik, s ezenfölül tettének körülményeihez képest 
közhivatalától is megfosztathatik.

498. §. Azon köztisztviselő, ki valamelly közigazgatási el
járásban vagy polgári törvénykezésben a törvény által világosan 
meghatározott formákat megszegte, a sértett félnek kárpótlással 
tartozik, ismétlés esetében pedig hivatalától is elmozdítandó.

499. §. Ha azonban a fenebbi 498-ik §. esetében bebi- 
zonyodik, hogy a köztisztviselő a törvényszabta formákat olly

j czélból sértette meg, hogy azáltal magának hasznot hajtson, Yagy 
mást megkárosítson, hivatalától minden esetre megfosztatik, sőt 
ezenfölül súlyosabb beszámításnál egy évig terjedhető fogsággal is 
büntettethetik.

500. §. Mind a közigazgatási eljárásban, mind a büntető 
vagy polgári törvénykezésben a törvényszabta formáknak olly 
megsértése, melly akár közigazgatási, akár törvénykezési úton 
teljesen ismét orvosolható, mielőtt abból valakire káros vagy sé
relmes következések származhatnának, közkereselnek tárgya csak 
akkor lehet, ha az boszúból vagy haszonlesésből követtetett el, s 
illy esetben a tettesnek legnagyobb büntetése hivatalvesztés, sőt 
súlyosabb beszámításnál egy évig terjedhető fogság leend. Midőn 
pedig a biró azon perben, mellyben ítéletet hoz, egyszersmind 
álnév alatt ügyészkedett, egy évig terjedhető fogsággal bünteltet- 
hetik ; hivatalától pedig minden esetre elmozdítandó.

501. §. Ha valamelly köztisztviselő azon személyt, kit be
fogatni vagy letartóztatni hivatalánál fogva köteles lett volna, be
fogatni vagy letartóztatni szándékosan elmulasztotta, s azáltal an
nak az elszökésre időt vagy alkalmat nyújtott, hivatalától minden 
esetre megfosztandó s a 413-ik szakasz szerint büntetendő.

502. §. Hasonlóul büntettetik azon köztisztviselő i s , a ki, 
midőn valamelly más által elkövetett bűntettről, s annak ki által 
lett elkövetéséről bizonyos tudománya van, azt mind a mellett, 
hogy a feljelentés hivatalos kötelessége lett volna, a felsőségnek 
bejelenteni elmulasztotta.

503. §. Azon köztisztviselő , ki valamelly befogott vagy 
letartóztatott személyt, kit megőrizni vagy kinek megőrzésére fi
gyelni hivatalánál fogva köteles lelt volna, szándékosan elszöktet, 
vagy szökésére alkalmat nyújt, hivatalvesztésen fölül a 470-ik 
szakasz szerint büntettetik.

504. §. Ha valamelly köztisztviselő a feljelentést, befogatást, 
letartóztatásra szükséges felügyelést nem szándékosan, hanem 
vétkes vigyázatlanságból mulasztotta e l, nyilvános dorgálással 
büntettetik /ismétlés esetében azonban, vagy midőn tette súlyosabb 
beszámítás alá esik , hivatalától is megfosztandó.

505. §. Azon köztisztviselő, ki könnyelműségből vagy 
hanyagságból hivatalos hitelesség alatt, szóval vagy írásban oly- 
lyasmit bizonyít, a minek sem valóságáról, sem valótlaságáról tu
dománya nem volt, ha bizonyításának tartalma valótlannak találtatik, 
hivatalától minden esetre megfosztandó; súlyosabb beszámítás ese
tében pedig egy évig terjedhető fogsággal büntetendő.

506. §. Azon köztisztviselő pedig, ki hivatalos hitelessége 
alatt szóval vagy írásban szándékosan oliyasmit bizonyít, miről 
tudja, hogy valótlan, hivatalától minden esetre megfosztandó, s ha 
bizonyítása által senkinek megkárosítását nem vette czélba, három 
hónapig terjedhető fogsággal büntettethetik, s ezenfölül hate tte  
által szándékán kívül valakit megkárosított, a kárt is köteles meg
téríteni. — Ha azonban a tettet oily czélzattal követte el, hogy 
valakinek kárával, akár magának akár másnak hasznot hajtson, 
vagy valakinek életére, szabadságára, egészségére, becsületére, 
vagy értékére nézve sérelmet okozzon:

a) Ha tette által csak értékében akart valakit megkárosítani, 
nyolcz évi rabságig büntettethetik.

b) Ha pedig tette által valakinek életét, szabadságát, be
csületét vagy egészségét akarta veszélybe hozni, büntetése tizenkét 
évi rabságig terjedhet.
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c) Ha tette által valakinek erőszakos halálát okozta, mint or
gyilkos fog büntettetni.

507. §. A íenebbi 506-ik §. értelmében büntettetik azon 
köztisztviselő i s :

a) A ki tudva és szándékosan valamelly oklevélben, vagy 
bizonyítványban olly hibákat követett e l , mellyek a bizonyítvány 
vagy oklevél érvénytelenségét okozzák.

b) A ki valamelly oklevelet, meily hivatalos őrizetére bí
zatott, tudva és szándékosan meghamisít, megront vagy elsik
kaszt.

c) A ki olly esetekben, mellyekben hivatalánál fogva vala
melly oklevél tartalmát szóval vagy Írásban kivonatban adja elő, 
az illető bíróságnak vagy hatóságnak tudva mást ad elő, mint a 
mi az oklevélben foglaltatik.

508. §. Azon köztisztviselő, ki olly irományt, meily közhi
vatalánál fogva került kezére, s mellyet valamelly magán személy
nek kiadni köteles volna, jogtalanul magánál tartóztat, ha azt az 
illető köztörvényhatóságnak meginlésére sem adja ki, a sértett fél
nek kívánságára büntető közkereset alá vétethetik , s ha ezen köz
keresetben vonakodásának alapos okát adni nem tudja, minden 
okozott kárnak megtérítésén felül, nyolczszáz forintig terjedhető 
pénzbeli büntetéssel, súlyosabb beszámítás esetében pedig, vagy 
midőn azon irományt az elmarasztó Ítélet után sem adja k i, hat 
hónapig terjedhető fogsággal büntettethetik.

509. §. Azon kösztísztviselő pedig, ki olly irományokat 
tartóztat magánál, mellyeket a közhatóságnak volna köteles bead
ni, ha azokat a közhatóság által megintve sem adja be, azon köz
hatóság kívánságára közkereset alá vétetik, s vonakodásának ala
pos okát adni nem tudván, ezerötszáz forintig terjedhető pénzbe
li büntetéssel, súlyosabb beszámitás esetében pedig, vagy midőn 
az elmarasztó Ítélet után sem teljesíti ebbeli kötelességét, egy évig 
terjedhető fogsággal büntettethetik.

5Í0 . §. A fenebbi 508. és 509-ik §§-ok eseteiben az iro
mányokat visszatartó köztisztviselő tettének körülményeihez ké
pest közhivatalától is megfosztathatik.

511. §. A meily köztisztviselő bármelly hivatalos köteles
ségének teljesítését boszúból, haszonlesésből vagy megvesztegetés 
következésében szándékosan elmulasztja, mind azon kárt, mellyet 
vétkes mulasztása által másnak okozott, visszapótolni tartozik, s 
hivatalától is minden esetre megfosztatik, sőt súlyosabb beszámí
tásnál egy évig terjedhető fogsággal is büntettethetik.

512. §. Midőn pedig a köztisztviselő nem a fenebbi A liik 
§-ban említett vétkes czélzattal, hanem egyedül hanyagságból 
mulasztotta el hivatalos kötelességét:

a) Ha az elmulasztott hivatalos kötelesség ollynemü volt, 
mellynek rögtöni teljesítését a törvény világosan parancsolja, vagy 
mellynek teljesítésére akár a törvény, akár a közhatóság vagy 
törvényes felsőség záridőt tűzött ki, s a köztisztviselő semmi ala
pos okot kimutatni nem képes, meily miatt azon kötelességet rög
tön, vagy a kitűzött záridő alatt teljesíteni elmulasztotta; az oko
zott kárt megtéríteni tartozik, s ezenföliil nyilvánosan megdorgá
landó , sőt ha ismételve illy hanyagság vétkébe esik, hivatalától is 
megfosztandó.

b) Ha pedig az elmulasztott kötelesség ollynemü volt, melly
nek rögtöni teljesítését a törvény határozottan nem parancsolja, s 
mellyre az illető közhatóság vagy törvényes felsőbbség által sem 
volt határozott záridő kitűzve, mellyet azonban a tisztviselő akár 
hivatalának természeténél, akár a közhatóságnak vagy törvényes 
felsőbbségnek megbízásánál fogva teljesíteni köteles lett volna, ha 
a mulasztás által valakinek kár okoztatott, vagy a közigazgatás 
hátramaradást szenvedett, a köztisztviselő, hanyagságáért első 
esetben megintendő, sőt ha a beszámitás súlyosabb volt, az okozott 
károknak megtérítésében is elmarasztandó, ismétlés esetében pe
dig, s különösen, ha azon köztisztviselő az efféle hanyagság vét
kébe gyakran beleesik, hivatalától is megfosztathatik.

513. §. A meily törvényes elöljáró valamelly hivatalára néz
ve alája rendelt tisztviselőről bizonyosan tudja, hogy az bármelly, 
a 487., 488., 489., 490.', 491., 500. és 507-ik §§-ban körülirt 
bűntettnek szándékos elkövetésére készül, köteles leend ^ czélba 
vett elkövetést minden hatalmában álló törvényszerű eszközökkel 
meggátolni, mit ha teljesíteni elmulaszt, s azon bűntett csakugyan 
elkövettetik, ő is mint bűntárs fog büntettetni.

514. §. Ha pedig a törvényes elöljáró valamelly hivatalára 
nézve alája rendelt köztisztviselőről azt tudja bizonyosan, hogy az 
olly hivatalos visszaélést követett el, mellyre a fenebbi 480., 484.,
485., 4 8 6 ,4 8 7 ., 488., 489., 490., 491., 492., 493., 494., 497. 
500 , 501., 502., 503., 504., 506., 508., 509. és 510-dik sza
kaszokban büntetést rendel a törvény, s azt mégis elhallgatja, és a 
szükséges nyomozás vagy illetőleg közkereseti eljárás iránt semmi 
hivatalos lépéseket nem tesz, úgy fog büntettetni, mintha azon 
hivatalbeli visszaélést maga követte volna el.

515. §. Ha valamelly több tagokból álló bíróság, kormány
széki, közigazgatási testület vagy közhatósági gyülekezet követett 
el olly hivatalbeli visszaélést, mellyre a fenebbi 484., 486., 487.,
488., 489., 490., 491., 492., 493., 494., 495., 496., 498., 503. 
és 5 0 4 dik szakaszok büntetést rendelnek, mindazok, kik az elkö
vetett visszaélésnek elhatározásában világosan kijelentett szavazat
tal részt vettek, az emlitett §§ .  büntető rendelete alá e snek ,  s a 
kárpótlásra nézve egyik a másikért felelősek, a pénz vagy fogság
beli büntetés pedig, minden illyen tagra az őtet terhelő beszámítás
nak súlya szerint fög k im éretni; —  ha pedig az elkövetett visszaé
lés ollynemü volt ,  mellyre büntetésül hivatalvesztést rendel a tör
v én y ,  a bíróságnak, testületnek, gyülekezetnek azon tagjai, kik 
rendes fizetésű hivatalt nem viselnek, pénzbeli büntetés alá lesznek 
vonandók, meily minden egyes tagnak beszámítása súlyához fog 
méretni,  két ezer forintot azonban meg nem haladhat, magában 
értetődvén, hogy a z , a ki csak becsületbeli  vagy ideiglenes közhi
vatalt vise lt ,  illy esetben a pénzbeli büntetésen fölül ezen hivatalát 
is elveszti.

5 1 6 .  §. Midőn pedig valamelly több tagokból álló bíróság, 
kormányszékí,  közigazgatási testület,  vagy közhatósági gyü le 
kezet törvényes kötelességének elmulasztása által követ el olly ha
nyagsági vétket, meily a fenebbi 4 9 8 . ,  5 0 8 .  és 509d ik  szakaszok  
büntető rendelete alá e s i k , az elnök fog az említett §§  büntetése  
alá vonatni, ha bebizonyítani nem tudja, hogy ő azon bíróságot,  
testületet vagy gyülekezetei,  kötelességének teljesítésére annak 
idejében felszólította.

5 1 7  §. Ha ellenben az elnök bebizonyítja, hogy ő a hivata
los felszólítást annak idejében el nem mulasztotta, de felszólítása 
félrevettetett, ő ugyan büntetlen marad, hanem a gyülekezetnek  
mindazon tagja i , kik az elnök hivatalos felszólításának fé lreveté-  
sében világosan kijelentett szavazattal részt vettek , a mondott
4 9 8 . ,  5 0 8 .  és 5 0 9 -d ik  szakaszok szerint fognak büntettetni.

5 1 8 .  §. Ezen fejezet 4 8 5 . ,  4 8 6 ,  4 9 3 .  és 505dik  §§-ainak  
esete iben,  csak magánpanaszra indittathatik közkereset,  minden 
egyéb esetekben, mellyekben ezen fejezetre büntetés rendeltetik, 
köteles leend a közhatóság, a kormányszéki és itélőszékí tagokra 
nézve pedig az illető fe lső bbség , mihelyest olly eset tudomására 
jutott, magánpanasz nélkül is azonnal nyomozást rendelni,  s ennek  
folytában a közkeresot megindítására szükséges lépéseket meg
tenni.

5 1 9 .  §. Azon köztisztviselő,  ki valamelly számadása alatt 
levő közpénztárt meglop, vagy abból a kezelésre nézve megállapí
tott szabályok ellen bármi szín alatt valamit a maga hasznára fordít,

I a kárnak kétszeres megtérítésén fölül hivatalától minden esetre  
megfosztatik, s mint veszélyes tolvaj a 2 9 6 - i k  §. szerint bün
tettetik.

520. §. Ha.pedig a közpénztárban valamelly biróiképen va
lóságosnak ismert hiány találtatik, de a számadó ellen be nem b i -  
zonyittathatik, hogy a pénztárban hiányzó pénzt ellopta, vagy bár
mi szin alatt a maga hasznára fordította, köteles a számadó a h i -

1 ányzó pénzt kamatjaival együtt megtéritem s azonfölül hivatalától 
! is megfoszlattatik.

5 2 1 .  §. Ha azonban a számadó bebizonyítja, hogy mind a 
kezelést ,  mind a számadásokat rendesen ve ze t te , s a  hiány csak  
véletlen tév ed ésb ő l , vagy más neki be nem számítható okokból 
származott, és azt kamatjaival együtt meg is tudja téríteni, v a g y —- 
ha a hiánynak csekélysége miatt rósz szándékot a számadóról fel
tenni nem is lehet, hivatalvesztéssel a számadó nem büntettethetik.

5 2 2 .  §. Ha ellenben a számadó akár hamisítással vagy bár
miféle csalással,  akár a kezelésnek és számadásnak rendetlenségé
vel akarta a hiányt palástolni, vagy ha a számadásokból és egyéb  
körülményekből nem valószínű, hogy a hiány a számadónak vélet
len tévedéséből,  vagy más neki be nem számítható okokból szárma-
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zott, a számadó a fenebbi 519-dik §-nak rendelete szerint fog 
bűntetteim.

523. §. A melly köztisztviselő a számadása alatt levő köz
pénztárt a kezelési szabályok ellen rendetlenül és zavartan kezeli, 
babár a pénztárban semmi valóságos hiány nem találtatott is, ren
detlenségéért nyilvánosan megdorgáltatik, sot a körülményekhez 
képest hivatalától is elmozdittathalik.

524. §. Ha valamelly köztisztviselő, ki hivatalánál fogva 
bármiféle közpénztárt kezel, számadását annak idejében be nem 
adja, a törvényes felsőbbség vagy illetőleg közhatóság köteles le- 
end neki számadásainak beadására a lehetőségig rövid záridőt ki
tűzni, — s ha a köztisztviselő azon kitűzött záridő alatt sem adná 
be számadásait, hivatalától azonnal felfüggesztetik; s kötelességé
nek teljesítésére per utján kényszerittetik.

525. §. Ha azon pör folytában számadását beadja a köztiszt
viselő, s azokból kiviláglik, hogy a reá bízott pénztárt híven és 
rendesen kezelte, egyszersmind pedig bebizonyítja, hogy számadá
sainak beadásával alapos és tőle nem függő okok miatt késett, hi
vatalába ismét visszahelyeztetík.

526. §. Ha pedig beadott számadásaiból a hű kezelés kivi
láglik ugyan, de késedelmének a fenebbi 522-ik §. értelmében 
alapos okát adni nem tudja, hanyagságáért hivatalától leszen meg
fosztandó.

527. §. Ha ellenben a számadással köteles kösztisztviselő, 
még a számadási pörnek megindítása után sem akar számot adni, 
S vonakodásának az 525-dik §. értelmében alapos okát adni nem 
tudja, tüstint letartóztatik s mint a közpénztárnak meglopója bün
tető közkereset alá vonatik, s a fenebbi 519-dik §. rendelete sze
rint büntettetik.

528. §. Ha valamelly köztisztviselő a számadása alatt lévő 
közpénztárból valakinek a kezelési szabályok ellen tudva, helytele
nül valamit kifizet, hivatalától mindenesetre megfosztatik ; sőt ha 
a körülményekből kiviláglik, hogy a helytelen fizetést haszonlesés
ből tette, az 519-dik §. rendelete szerint fog büntettetni.

529. §. Azon köztisztviselő, ki a számadása alatt levő köz
pénztárból bárkinek tudva, helytelenül pénzt kölcsönözött, ha olly 
pénztárból történt a helytelen kölcsönözés, mellyből akár a pénz
tárnak természeténél, akár a kezelési szabályoknál fogva semmi 
kölcsönözésnek helye nem lehet, úgy fog megitéltetni, mintha azon 
pénzt maga hasznára fordította volna, s az 519-dik §. rendelete 
szerint leszen büntetendő.

530. §. Ha pedig a kölcsönözés csak azért volt helytelen, mert 
azt az illető közhatóságnak vagy arra feljogosított elöljárónak meg- 
hatalmázása nélkül tette a számadó, —  vagy ha azon kezelési sza
bályokat sértette meg, mellyek a közpénztári kölcsönözésnek for
májára és biztosságára nézve meg vannak állapítva, azonfölül hogy 
minden netalán származható kárért elégtétellel tartozik, hivatalából 
is minden esetre elmozdíltatik, — sőt ha bebizonyodik, hogy azt 
haszonlesésből cselekedte, az 519-dik §. rendelete szerint fog 
büntettetni.

531. §. Ezen fejezetben a közpénztárnak nevezete alatt értet
nek s a fenebbi §§. rendelete alá tartoznak:

a) Minden országos és királyi pénztárok.
b) Minden közalapítványi pénztárok.
c) A köztörvényhatóságoknak és helyhatóságoknak bármiféle 

pénztárai.
d) Mindazon közintézeti pénztárok, mellyek a köztörvényha

tóságoknak vagy kormányszékeknek felügyelése alatt állanak.
532. §. Azon rendeletek, mellyek a közpénztárak kezelőire 

nézve a fenebbi 519., 520., 521., 522., 523., 524., 525., 526.,
527., 528., 529. és 530-dik §§-ban megállapítattak, kiterjednek 
mindazon köztisztviselőkre s közhatósági, helyhatósági, vagy kor
mányszéki megbízottakra i s :

a) Kik rendes számadásnak terhe alatt valamelly közvagyont 
kezelnek.

b} Kik valamelly a közpénztárt illető, vagy közczélra fordí
tandó pénzeket, termékeket, vagy bármi egyéb vagyont hivataluk
nál fogva beszednek, vagy valakitől általvesznek.

623

533. §. Azon köztisztviselő, vagy biró, ki olly magánpénzt 
vagy egyéb vagyont, mellyet hivatalánál fogva akár letéteményké- 
pen, akár más valamelly hivatalos eljárásban biztosság, vagy más
nak leendő általadás végett vett kezére, az illetőknek megegyezése 
nélkül a maga hasznára fordít, tudva helytelenül másnak ad, vagy 
midőn ezt az illetőnek általadni törvény szerint köteles lett volna, 
bármi szin alatt visszatartóztat, az okozott kárnak teljes megtéríté
sén fölül hivatalától is megfosztatik, sőt súlyosabb beszámítás ese
tében, mint veszélyes tolvaj, a 296-ik §. szerint is büntettethetik.

534. §. Midőn valamelly közpénztárban vagy más valamelly 
rendes számadás alatti közvagyonban hiány találtatik, mindazon 
köztisztviselők, kik hivataluknál fogva rendes ellenőrködéssel lettek 
volna kötelesek, ha ellenök bebizonyodik, hogy kötelességüket el
mulasztották, vagy hanyagon teljesítették, s ez azáltal a számadó
nak hűtelenségét vagy rendetlenségét szándéktalanul előmozdítot
ták, vagy a hiánynak fefelfeztetését késtették, hivataluktól minden
esetre megfosztatnak, a hiányt pedig, a mennyiben az a számadónak 
értékéből ki nem kerül, pótolni tartoznak.

535. §. Ha pedig ellenök bebizonyodik, hogy a számadónak 
hűtelenségét vagy rendetlenségét hivatalos kötelességük elmulasz
tása által szándékosan segítették elő, vagy a felfedezést szándéko
san késtették, a számadó bűntársainak tekintendők.

536. §. A fenebbi 534. és 535-dik §§-ok rendelete alá es
nek azon köztisztviselők is, kik nem ugyan rendes ellenőrködéssel, 
hanem a közpénztárnak vagy más valamelly számadás alatti közva
gyonnak időnkinti megvizsgálásával lettek volna kötelesek, s azt a 
kiszabott időben elmulasztották, hanyagon teljesítették, vagy a ta
lált hiányt az illető helyen azonnal be nem jelentették.

537. §. Ha valamelly közhatósági, kormányszéki vagy köz- 
igazgatási testület

a) Azon köztisztviselőt, ki a számadása alatt levő közpénztár
ról, vagy egyéb közvagyonról számadásait annak idejében be nem 
adta, kötelességének teljesítésére nem szorítja; vagy

b) A beadott számadásokat annak idejében meg nem vizs
gálja; vagy

c) A felfedezett hiánynak pótlására s a közpénztárnak biz
tosítására a törvényszabta intézkedéseket annak idejében meg nem 
teszi, — a testületnek elnöke, vagy illetőleg annak tagjai az egész 
hiánynak , a mennyiben az a számadó értékéből ki nem kerül, visz- 
szapótolásában azon szabályok szerint lesznek elmarasztandók, 
mellyek az 516. és 517-dik §§-ban a testületek hanyagságára 
nézve megállapíttattak, súlyosabb beszámítás esetében pedig ugyan
azon szabályok szerint hivatalvesztéssel is büntettethetnek.

538. §. Azon kezesek, kik valamelly közpénztárnak, vagy 
egyéb számadás alatti közvagyonnak biztosságára a számadóért előre 
kezességet vállalnak, olly hiányokra nézve, mellyek az ellenőrkö
déssel vagy felügyeléssel köteles tisztviselőknek, közhatósági kor
mányszéki , közigazgatósági testületeknek a fenebbi 534., 535., 
536. és 537dik §§-ban említett vétkes hanyagságából származtak, 
csak akkor tartoznak elégtétellel, ha a megítélt hiánynak pótlása 
sem a számadónak, sem a hanyagságért kárpótlással elmarasztalt 
tiztviselőknek s testületi tagoknak értékéből ki nem kerül.

539. §. Azon köztisztviselő vagy számadó, ki valamelly hi
vatalbeli visszaélés miatt ezen fejezet értelmében közhivatalától 
Ítélet által megfosztatik, ha az általa elkövetett hivatalbeli visszaé
lésben világos volt a szándékosság, jövendőben sem viselhet olly 
közhivatalt, mellynek körében hasonnemü visszaélést követhetne 
e l ; az ellene hozott ítéletben azonban mindenkor világosan kije- 
lölendők a közhivataloknak azon nemei, mellyeknek viselhetésétől 
a tettes jövendőre is eltiltatik.

540. §. A fenebbi 5 3 9 -ik §-nak rendelete még akkor is 
megtartandó, ha az ezen fejezet értelmében hivatalvesztéssel bün
tetendő tettes még a büntető közkeresetnek megindítása előtt, vagy 
annak folyamata alatt közhivataláról önkényt lemondott, vagy abból 
kihagyatott, és így a hivatalvesztésnek büntetése reá már alkal
mazható nem lévén, e helyett a 28-dik §. értelmében más bünte
tésre ítéltetett.

(Folytatása következik.)

P o z s o n y b a n .
Alapitá és szerkeszti O rosz József. —  Nyomtatja Schm id A n ta l.
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SZÁZADUNK.
9 1 .  s z á n t .  Hatodik  e sz te n d e i  fo ly a m a t  1843. O c to b e r  1 .

K ülön rendeletek a büntettek egyes ne
meiről s azoknak büntetéséről.

A büntető törvénykönyvi javaslat első részéb en , melly szól 
a bűntettekről és bün tetésekrő l, a KK. és RR. által tett 

változtatásokkal.
( Folytatás.)

LYI. F e j e z e t .
A gyámok és gondnokok hűtelenségéröl.

541. §. Ha valamelly árvának számadással köteles gyámja 
vasy gondviselője az árvának értékét szándékosan elpazarolja, a 
kárnak kétszeres megtérítésében leszen elmarasztandó, s ba azt két
szeres mértékben rapgtériteni nem tudja, fogsággal is büntetendő, 
melly súlyosabb beszámítás esetében egy évi fogságig terjedhet.

542. §. Ha pedig ellene bebizonyodik, hogy az árvái va
gyont haszonlesésből, vagy bármi vétkes czélból szándékosan 
hűtelenül kezelte, a kárnak megtérítésén felül, mint tolvaj fog 
bUntetletnL

543. §. Ha a számadással köteles gyám vagy gondnok, hi
vatalának viselésében tudva és szándékosan olly visszaélést kö
vetett e l , melly által az árvának életére , egészségére vagy erköl- 
csiségére nézve akart ártalmat okozni, a mennyiben tette más va- 
lamelly súlyosabb bűntettel nem foglal magában, egy évi rabsá
gig büntettethetik.

544. §. Mindazon zár- és tömeg-gondnokok, kik az illető 
közhatóságok vagy itélőszékek által megbízva , közfelügyelet alatt 
kezelnek valamelly magányértéket, ha a kezelésben tudva és szán
dékosan hutelenséget követnek el, s ezáltal valakit megkárosíta
nak, a fenebbi 541. és 542-dik §§-nak rendelete szerint bün
tetendők.

545. §. A fenebbi 541., 542., 543. és 544dik §§. ese
teiben köteles az illető köztörvényhatóság, mihelyest az elkövetett 
hütelenség vagy visszaélés felfedeztetett, magán panasz nélkül is 
a büntető közkereset megindítására nézve törvény szerint intéz
kedni.

546. §. Az 5 41 ., 542-ik §§. eseteiben azonban szabadsá
gukban áll a megkárosított árváknak, ha már tökéletes korukat 
elérték, a hűtlen gyámnak vagy gondnoknak közkereset alóli fel
mentését kívánni, s ha ezen kívánságukat nyilván s önkényesen 
kijelentik, a büntető közkereset elmellőztetik, vagy ha már meg- 
indittatolt, azonnal megszűnik. De a már kimondott elmarasztaló 
ítéletnek erejét az árváknak illy kijelentése sem szüntetheti meg.

547. §. Az árvák gyámjainak s gondnokainak, valamint 
szintén a zár-gondviselőknek és tömeg-gondnokoknak minden 
egyéb viszonyaira s kötelességeire nézve a polgári törvények 
rendelete szolgál szabályul.

LVII. F e je z e t .
Az ügyészek és mérnökök hűtelenségéröl.

548. § Az ügyész, ki ellen bebizonyodik :
a) Hogy az elvállalt ügyben valamelly reá bizott oklevelet 

megbízójának kárával szándékosan az ellenfélnek kezére játszott, 
vagy az ügynek olly körülményeit, mellyeknek felfedezése meg
bízójának káros volt, vétkes czélzattal bárkinek hűtelenül elárulta.

b) Hogy ugyanazon perben egyszerre két, vagy több perle
kedő ellenfelek részére dolgozott.

c) Hogy az elvállalt ügyben boszúból vagy haszonlesésből 
szándékosan elkövetett hiba vagy mulasztás által azt, a kinek 
ügyét vezeti, megkárosította.

d) Hogy a pernek barátságos kiegyeztetését mellékes czélból 
önhasznáért gátolta, — minden okozott kárt köteles megtériteni, s 
ezenfölül a további ügyészkedhetéstol ítélet által végképen meg
fosztandó ; sőt súlyosabb beszámítás esetében még hat hónapig 
terjedhető fogsággal is büntettethetik.

549. §. Ha pedig az ügyész egyszersmind valamelly reá 
bizott irományt meghamisitolt vagy elsikkasztott, a fenebbi 548ik 
§ban említett büntetésen és kárpótláson felül a XXX. és XXXVik 
fejezet szabályai szerint fog büntettetni.

550. §. Azon ügyész, ki a fenebbi 548-dik §-ban emlitett 
visszaélést olly ügyben követte el, mellyet közhivatalánál fogva 
vezetett; az LY-dik fejezetnek szabályai szerint fog megitélfetni, 
elmarasztalás esetében azonban nemcsak közhivatalától, hanem 
a további ügyészkedhetéstol is megfosztalandó.

551. §. Ha valamelly mérnök ellen bebizonyodik, hogy a 
reábizott mérnöki munkában boszúból vagy haszonlesésből szán
dékosan olly hibát követelt el, melly által valaki megkárosiltatott, a 
kárnak megtérítésén fölül ezer forintig terjedhető pénzbeli bünte
téssel, sőt súlyosabb beszámítás esetében hat hónapig terjedhető 
fogsággal büntettethetik.

552. §. Ha pedig a fenebbi 5 5 i-ik  §-ban emlitett szán
dékos hibát olly munkában követte el a mérnök, mellyben közhi
vatalánál fogva járt e l , az LV. fejezet szabályai szerint leszen 
megítélendő.

553. §. A fenebbi 548 ., 549. és 587-dik §§. eseteiben 
csak a sértett félnek panaszára indittathatik közkereset, az 550, 
és 552-dik §§. esetében pedig az 518-dik §-nak rendelete szol
gál a közkereset megindítására nézve szabályúl.

T o l d a l é k .
A köz-fenyíték alá tartozó rendőrségi kihágásokról s azoknak 

büntetéséről.
1. §. Azon átalános rendeletek, mellyek a büntető törvény- 

könyvnek nyolcz első fejezetében megállapittattak, a rendőrségi ki
hágásokra s azoknak büntetésére következő módosításokkal terjed
nek k i :

a) A ki külföldön rendőrségi kihágást követett el, s mielőtt 
ott megbünteltetett volna, onnan eltávozott, elkövetett kihágásáért 
sem azon hatalomnak elitélés vagy megbüntetés végett ki nem ada
tik, sem itthon közkereset vagy büntetés alá nem vétetik.

b) Rendőrségi kihágások csak fogsággal, pénzbeli büntetéssel, 
vagy birói raegdorgálással fognak büntettetni; rabságra pedig vagy 
közhivatal elvesztésére azokért senki nem ítéltethetik. A ki azon
ban rendes keresetmódjával élt vissza valamelly rendőrségi kihá
gásnak elkövetésére, az a törvényszabta esetekben azon kereset
módnak továbbá folytatásától is eltiltathatik.

c) Midőn valaki ugyanazon bíró előtt, több Különféle rendőr
ségi kihágás miatt, mellyekért megbüntetve nem volt, vagy ugyan-
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azon nemű kihágásnak többszöri még meg nem büntetett elköveté
séért áll közkereset alatt, büntetése az egyes esetekben meghatáro
zott szabályok szerint, minden kihágásáért külön fog kiméretni, 
összes büntetése azonban 1800 forintot, vagy egy évi fogságot 
meg nem haladhat.

d) Rendőrségi kihágásoknál az elévülés ideje a közkereset
re nézve, a kihágás elkövetésétől számítandó három hónapban; 
az ítélet által kiszabott büntetésre nézve pedig az Ítélet kihirdeté
sétől, vagy, ha az elitéit fogságából szökött el, szökésének napjá
tól számítandó egy esztendőben állapittatik meg.

2. §. A ki betegek gyógyítását a nélkül, hogy mint orvos, 
sebész vagy szülész arra rendesen felhatalmaztatott, vagy a tör
vényhatóságtól az illető községek és orvosok meghallgatása után 
arra engedelmet nyert volna, rendes keresetképen űzi, büntettetni 
fog, s büntetése 2 0 0  ftig terjedhet.

3. §. Midőn valaki olly helyen, hol valamelly a szülészetre 
felhatalmazott személy létezik, felhatalmazás nélkül s a szükség 
esetén kívül szülészeti segítségnyújtást keresetképen üz, 2 0 0  ftig 
büntettethetik.

4. §. Hasonlóul büntettetik az is, ki felsőbb felhatalmazás nél
kül olly gyógyszereket árul, mellyeknek árulását felsőbb rendeletek 
egyedül a gyógyszertárakra szorítják.

5. §. Azon gyógvszertárosok és segédek, kik a gyógyszertá
rak kezelésére nézve fenálló rendeleteket megszegik, 2 0 0  ftig bün- 
tettethetnek, sőt visszaesés esetében azonfölül gyógyszertáruk ke
zelésétől is elmozdíttathatnak.

6 . §. Azon orvos, a ki tapasztalja, hogy valamelly gyógyszer- 
tár kezelésénél a fenálló rendeletek meg nem tartatnak, s azt tizen
négy nap alatt az illető felsőbbségnek bejelenteni elmulasztja, száz 
forintig terjedhető pénzbeli büntetéssel büntettethetik.

7. §. A ki a halottak eltemetésére nézve fenálló rendszabá
lyokat megszegi, s akár a történt halált be nem jelenti, akár a tes
tet a fenálló rendszabályokban meghatározott idő eltelte előtt vagy 
eltemeti, vagy az eltemetésre engedelmet ád , száz forintig bün
tettethetik.

8. §. Hasonlóul büntettetik az is, ki azon rendeleteket meg 
nem tartja , mellyeket az orvos valamelly ragályos betegségben 
megholt személy ruháinak s ágyneműjének tisztítására vagy meg
semmisítésére nézve teszen.

9. §. Midőn valamelly nőszemély tudja, hogy beteg, s beteg
ségét eltitkolva , mint szoptató dajka szolgál, egy hónapi fogságig 
büntettethetik; sőt ha betegsége ragályos volt,büntetése három hó
napi fogságig terjedhet.

10. §. A ki valamelly tizenkét évesnél kisebb korú gyermeket 
olly munkára alkalmaz, melly annak egészségére vagy testi kifejlő
désére káros befolyással van, vagy olly teher hordására fordít, 
melly annak erejét fölülmúlja, ha azzal az illetőfelsőbbség megin- 
tése után sem hagyott fe l, vagy megintés után hasonló kihágást 
k ö v e te l, 2 0 0  ftig terjedhető pénzbeli büntetéssel büntettethetik.

11. §. A melly gyártó az 1840: 17-ik törvényczikk 6 -ik 
§-nak rendeletét megszegi, a fenebbi 1 0 -ik §-ban kijelelt bünte
tés alá esik.

12. §. A ki eczetet, pálinkát, sört, bort, vagy egyéb italo
kat olly szerekkel, mellyek az egészségre ártalmasak, kever vagy 
meghamisít, vagy olly italokat árul, mellyekről tudja, hogy azok 
ártalmas szerekkel vannak keverve vagy meghamisítva, 600 flig 
büntettethetik.

13. §. A ki olly üstökben vagy egyéb réz-edényekben, 
mellyek rezeitől (^Grünspan) nincsenek megtisztítva, eczetet, pá
linkát, bort, sört főz, vagy rezetes réz-csapokat használ eczetnek,

bornak, sörnek, pálinkának lefejtésére, büntetése kétszáz forintig 
terjedhet.

14. §. Hasonlóul büntettetik az i s , ki ozinezetlen vagy rosznl 
czinezett réz-edényeket emberek táplálására szánt bármi étkeknek 
főzésére használ; sőt ha ezen kihágást korcsmárosok , vendéglők 
vagy tápintézetek elöljárói követnék el, büntetésük három hónapi 
fogságig súlvosittathatik.

15. §. A ki pedig a réz-edényeknek czinezésénél a czint 
ólommal vegyíti, vagy olly réz-edényeket ád el, mellyekről tudja, 
hogy czinezésöknél a czin ólommal vegyíttetett, hat hónapi fog
ságig büntettethetik.

16. §. Hasonlóul büntettetik az is , ki evő vagy ivó eszkö
zöket ólommal vegyített czinbol készít vagy azokat eladja, tudva, 
hogy a czin ólommal van vegyítve.

17. §. A ki olly kutakba, víztartókba vagy forrásokba, mely- 
lyeknek vize ivásra vagy főzésre rendesen használtatik, valamelly 
az egészségre ártalmas vagy undorító tárgyakat v e t, száz forintig 
büntettethetik.

18. §. A ki valamelly házi állatján a veszettség jelenségeit 
veszi észre, s azt vagy meg nem öli, vagy biztosan el nem zárja, 
vagy midőn azt tenni képes nem volt, a rró l, hogy az állat megve
szett, az illető felsőbbségnek jelentést nem tett, száz forintig bün
tettethetik.

19. §. Hasonlóul büntettetik az is, ki olly marháját vagy más 
házi állatját, mellyről tudja, hogy az valamelly veszett állat által 
megmaratott, meg nem öli, vagy biztosan el nem zárja, vagy er
ről a felsőbbségnek jelentést nem tesz.

20. §. A ki a törvényhatóság vagy helyhatóság engedelme 
nélkül ragadozó állatot tart vagy pénzért mutogat, ötven forintig 
büntettethetik.

21. §. Gyártók és kézművesek, kiknek készítményeihez mé
regre van szükségük , ha a mérget külön zár alatt nem tartják, száz 
forintig büntettethetnek.

22. §. A ki valamelly gyártásnak, kézi mesterségnek, mű
vészetnek vagy bányászatnak üzésében megszegi vagy elmellőzi 
azon szabályokat, mellyek a munkának miképi teljesítésére nézve 
a dolgozók életének vagy egészségének biztosítása tekintetéből fen- 
állnak, kétszáz forintig terjedhető pénzbeli büntetéssel, sőt ha is
mét hasonló kihágást követ el, három hónapig terjedhető fogsággal 
büntettethetik.

23. §. A ki olly marhának húsát, mellyről tudja, hogy azlép- 
fenében vagy százrétü paczalaszályban beteg vagy megdöglött, ki
vágja és árulja, három hónapi fogságig büntettethetik, sőt ha mé
száros követ el illy hihágást, mestersége üzésétöl is eltiltalhatik.

24. §. A ki pedig olly marhának húsát, mellyről tudja, hogy 
az lépfenében vagy százrétü paczalaszályban beteg vagy megdög
lött, ki nem árulja ugyan, de abból valakinek enni ád, ötszáz fo
rintig büntettethetik.

25. §. A ki utakon, hidakon, utczákon s bármi egyéb köz
helyeken vagy azoknak közelében olly munkához kezd, melly fi- 
gyelmeztetetés nélkül az arra járóknak veszélyt okozhat, ha mun
kájának megkezdésével a figyelmeztetésre szükséges intő jeleket 
azonnal fel nem állítja, ötven forintig terjedhető pénzbeli bünte
téssel fog büntettetni.

26. §. A ki olly intő jeleket vagy karfákat, mellyek utakon, 
hidakon, utczákon vagy bármi közhelyeken veszedelem elhárítása 
végett vannak felállítva , szándékosan megront, száz forintig bün
tettethetik.

27. §. Hasonlóul büntettetik az is, a ki ut-oszlopokat, kereszt
fákat , vagy nyilvános helyeken felállított emlékeket szándékosan 
megront.

28. §• A ki ismeretlen vagy gyanús személyek számára mes
terkulcsot, Cközkulcs, szükségkulcs]) vagy lenyomat szerint bármi
féle kulcsot készít, 2 0 0  frtig büntettethetik.

29. §. Hasonlóul büntettetik az i s , a ki valamelly zárt más
nak felszólítására felnyit, mielőtt arról meggyőződött volna, hogy 
annak, ki a zárt felnyittatja, a felnyitásra joga van.
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30. §. A ki közhelyeken szerencsejátékot pénzbe játszik, 
600 ftig biintettethetik, a játékbank pedig minden esetre a köz- 
pénztár számára elkoboztatik. Úgy az i s , ki a maga lakásán a sze
ren csejátékot életmód gyanánt gyakorolja, és abból rendes kere
setet űz, szinte 600 ftig bünteltelhelik.

31. §. Hasonlóul biinlettelik azon közhelyek bérlője vagy 
tulajdonosa i s , a ki tudva szerencsejátékok üzésére helyt ád.

32. §. A ki nyilván s mások botránykozására valamelly sze
méremsértő cselekedetet követ el, háromszáz forintig biintettet
hetik.

33. §. Hasonlóul büntettetik az i s , a ki szeméremsértő 
könyveket vagy szobrokat nyilván kiállít vagy árul.

34. §. A ki olly határ-, megye- vagy vízjeleket, mellyek a 
törvényhatóság vagy bíróság befolyásával, vagy annak felügyeié— 
se alatt állíttattak fel, szándékosan megront vagy helyeikből kimoz
dít, kétszáz forintig biintettethetik ; sőt ha ellene bebizonyittatik, 
hogy tettét csalási czélzattal követte el, mint csaló a 377-dik §. 
szerint fog bűntetteim.

35. §. A ki sebes nyargalás vagy hajtás által valakit letiprat, 
a nélkül hogy azt testében vagy egészségében megsértette volna, 
rendőrségi kihágásért büntettetik s büntetése 500 ftig terjedhet.

36. §. Rendőrségi kihágásért büntettetik s a fenebbi §. bün
tetése alá esik a tettes még akkor i s , ha a lelipralott személy 
megsérült ugyan, de megsértése miatt büntető közkereset megin
dítása végett panaszt nem teszen.

37. §. Az úrbéri kihágások az úrbéri törvények szerint 
fognak büntettetni.

38. §. A mezei rendőrségi kihágásokról az i8 4 0 : IX. t. 
ez. részletesen rendelkezvén, minden illy féle kihágások az említett 
t. ez. rendelete szerint fognak megitéltetni s büntettetni; mivel 
azonban azon törvényezikk több pontjában a büntetések legnagyobb 
mértéke meghatározva nincsen, ezennel kijelentetik, hogy mind
azon esetekben, mellyekre a mezei rendőrségi törvény fogságot 
vagy testi büntetést rendel, a kihágó mindig fogsággal leszen 
büntetendő, melly három hónapnál hosszabb nem lehet. Mivel 
továbbá a 9. §. 3-dik pontjában, úgy szintén a i9 . és 20-dik 
§§-ban a büntetés különösen kijelelve nincsen, s csak általánosan 
történik a büntető törvénykezésre hivatkozás, ezennel megálla- 
pittatik, hogy az említett §§. eseteiben a lettesnek büntetése félévi 
fogságig terjedhet. Végre a 41. §. rendeletét illetőleg, a szük
séges egyformaság tekintetéből, a mezei rendőrségi kihágásokra 
nézve is, a büntető törvénykönyvnek 36-dik §-ának rendelete 
fog a pénzbeli büntetéseknek fogságra történendő átváltoztatá
sánál szabályul szolgálni.

39. §. A ki az állatokat kegyetlenkedési szándékkal, ok és 
szükség nélkül kínozza, 1 0 0  fiiig büntettetik.

40. §. Mindazon rendőrségi szabályok, mellyek a feneb
bi Sokban megállapiltattak , az egész országra egyformán kiter
jednek. Ezen szabályokon fölül azonban a tűz- és vizveszélynek 
eltávoztatására az utczákon és hidakon veszélyt okozható sebes 
nyargalásnak vagy hajtásnak eltiltására, az épitéseknél vagy a ré
veken és a befagyott vizeken történhető veszélyek elkerülésére, 
a ragályos nyavalyáknak és marhadögnek megakadályozására, 
ártalmas élelemszerek árulásának eltiltására, a mértékek és nehe
zékek általi csalásoknak meggátlására, marhák eladásában és 
megvételében a tolvajság és orgazdaság meggátlása tekintetéből 
megtartandó elővigyázatra, utczáknak és közhelyeknek tisztán 
tartására s világítására nézve azon rendőrségi szabályokat, mely
nek  a helybeli körülmények szerint szükségesek és czélszerüek, 
az illető köztörvényhatoságok fogják a magok kebelében megálla
pítani, s a megállapított szabályok megszegőire büntetést rendelni. 
De ezen büntetések az 1. §nak b) pontjában megállapított rend
őrségi büntetéseknél egyéb neműek nem lehetnek, s 600 ft. 
pénzbeli büntetést vagy 3 hónapi fogságot semmi esetben meg 
nem haladhatnak.

Esztergomból egy két szó.
Újabb időben gyakrabban olvasónk a hírlapokban kis váro

sunkról érdekes és érdektelen dolgokat; legyen szabad nekem is a 
tisztelt olvasó közönségnek elébe adni igénytelen nézeteimet. ‘Esz
tergom egész a tizenharmadik századig az országnak egyik legna

gyobb városa és magyar királyoknak lakhelye volt. Ott országgyű
lések és zsinatok tartattak. Különösen pedig mint kereskedő-város 
nevezetes volt: az olaszoknak, francziáknak és németeknek külön 
utczáik valának. így virágzott a város egész 1241 dik évig, midőn 
a tatárok által, Róger hasonkoru historicus szerint, az esztergomiak 
palotái feldulatván, végkép elpusztittattak. Jóllehet a tatárok elme
netele után IVdik Béla király templomok és egyéb házak építése 
által iparkodott a várost uj életre hozni, mégis élőbbem virágzását 
többé vissza nem nyerhette, és az elsőséget előbb Fejérvárnak, ké
sőbben pedig Budának kénytelen volt átengedni. Végre 1543dik 
esztendőben a város a törökök által elfoglaltatott, kik jóllehet több
ször kiüzettek a császár hadai által, mégis mindig újra hatalmukba 
keriték Esztergomot, mig végre I. Leopold alatt örökre kiragadta
tott a pogányok kezeiből. A főkáptalan időközben Nagyszombatba 
költözött és századokig tartó távolléte után végre dicső emlékű 
herczeg-primás Rudnay Sándor által I820ban visszahozatoft ere
deti helyére. Ez által városunk igen sokat nyert, mert nyomban 
megkezdettek az élőmunkák a nagyszerű építményekhez. A várban 
levő régi épületek és templom lebontattak, az építésre szükséges 
tér alább szállíttatott, a seminarium alapja megépíttetett, a főkápta
lani lak elkészíttetett, és maga a főtemplom is emelkedett, s ezen 
munkák mellett naponkint mintegy ezer napszámos foglalatoskodott. 
Ezen tiz évig tartó működésnek Esztergomra legjótékonyabb hatá
sa volt, mig a boldogult prímás jobb életre nem szenderült. A reá 
következett hét évig tartó k. kincstári kormány alatt ugyan kevés 
történt és eme jólét forrása úgyszólván kiapadt, de ennek oka a 
későbben szerencsétlenül kimúlt Packh építész vala, ki olly zavar
ba hozta a dolgot, hogy a k. kincstárnak minden jó szándéka mel
lett sem volt lehetséges az ebbőli kigázolás és a kezdett munká
nak folytatása. Közbejött az 1838dik évi vizáradás, melly az esz
tergomi lakosok nagy részét tönkre tette. Mivel e mellett az ide
való lakosok nagyobb része a szőllőmivelés után él, a bor pedig 
napról napra roszabb áru, sőt olly áron is alig adható el, mellybe a 
termesztőnek került, könnyen elgondolhatni, hogy Esztergom lakosai 
nem legkedvezőbb körülményekben élnek. A mostani főm. her
czeg-primás azonban mindjárt a kezdett müvek folytatásához látott. 
És miután ezeknek igazgatását hazánk első és világhírű építészére, 
Hild József urra bizta, kinek lángesze és terjedelmes építési tudo
mánya képes vala eldődének minden hibáit helyrehozni, most már 
az építés gyorsan halad, és miután ezenkívül maga prímás főher- 
czegsége, de an s  káptalan is még más épületekkel ékesiték a 
várost, a naponkint működő emberek száma mintegy négyszáz, kik 
által nehány esztendőktől fogva évenkint valami 300,000 váltó fo
rint jön közkeringésbe; a mi illy kis városra nézve igen sok.

De az építésnek gyors haladása mellett azt lehet várni, hogy 
a nagyszerű munkának egy pár év múlva vége lesz, és a dolgozó 
osztálynak ezen keresete megszűnik. így tehát mindenkiben , kinek 
szivét ezen szegényeknek jövendő sorsa valamennyire érdekli, azon 
gondolkodás ébred, micsoda forrás nyittassák ezeknek jövendő 
élelmére?

Szabad legyen erre nézve csekély véleményemet előadni. 
Jóllehet Esztergom valaha hires város, és a keleti s nyugati ke
reskedésnek középpontja volt: ős jogainak egyik maradványa még 
a múlt századnak elején divatban vala, melly szerint minden itt ra
kodott, vagy a Dunán föl s alá vitt árú értékének századik részét a 
part tulajdonosa szedte; de mind e mellett, ahoz legkisebb remény 
sincs, hogy Esztergom többé kereskedési jelentőségre emelkedhes
s é l  Mert egy óriási lépésekkel emelkedő városhoz közellevő vá
roskáknak, kereskedési tekintetben csak enyészni lehet. Esztergomi 
csupán csak mint gyárváros lehetne képes hanyatló állapotából 1 öl— 
emelkedni, úgymint a mire nézve legkedvezőbb helyeztetése van. 
A mennyire Magyar- és Németországnak legtöbb városait ismerem, 
bízvást elmondhatom, hogy nem könnyen találkozik közöttük, hol a 
gyárakhozi kellékek, úgy mint itt, összepontosulnak.

Esztergom az ország legnagyobb hajózható (olyama mellett és 
azon commercials utón fekszik, melly Morva-, Szilez— és Csehor
szágot hazánk szivével összekapcsolja. Ettől egy órányira vagyon 
a bécsi első országút Pestre, mint minden gyártmányok legje- 
lesb rakhelyére. Esztergom a tűzi szert, minta gyárokhoz meg- 
kivántatott legszükségesb kelléket, olcsón veheti az innét 1 ‘/ 2 
órányira levő kimerithetlen kőszén-bányákból; munkásokat olcsón 
kap, mert a szegények száma igen nagy. A mi az itteni mesterem-
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tereket illeti, azok ugyan még most nem bírnak annyi ügyességgel, 
hogy a külföldit, kivált a tűzi munka mellett nélkülözni lehetne. De 
éz is be nem elégszik a nagyobb bérrel, hacsak a szünnapokat kel— 
lémetes'ebben nem töltheti, mint falusi nép társaságában. Ez itt kel— 
lemetes tájt, tiszta levegőt és miveltségéhez arányzott társalgást 
talál; Pestre a gőzhajón négy óra alatt, onnét vissza 6  óra alatt; 
így illetőleg kényelmesen Pozsonyba, Bécsbe s tovább utazhat. A 
bor itt olcsó. A város lakosainak nagy része németül tud stb. Mind
ezek nyomós körülmények a külföldi gyártók letelepedésére és 
megmaradására nézve.

Ha kérdeztetik, minő gyárokat lehetne itt alapítani? azt tar
tom, hogy leginkább posztógyárt, nem különben pamut-szövetgyárt, 
tűgyart, gombgyárt s más efféléket; mindezeknek gőzerővel kelle
ne mííködniök. mellynek kelléke, a kőszén, a mint mondám, itt olly 
könnyen megszerezhető. Az efféle gyároknak azonban szilárd alapot 
kellene vetni és csak olly terjedésben kezdetni, mellyet a vállalko
zók pénzbeli ereje és a helybeli körülmények megengednek. Ha va
lami jó sikerrel kezdetik, majd találkoznak részvényesek, kik által 
a vállalatok öregbítése eszközölhető. Itt arra bízvást számolhatni, 
hogy a vagyonos egyházirend mindenben részt vesz, a mi a közjó 
előmozdítását eszközli. És kénytelenek vagyunk megvallani, hogy 
csak azóta emelkedik Esztergom egyirányos kicsinségéből, mióta 
az érsekek és a főkáptalan újra itt telepednek meg.

Végre el nem hallgathatom azon különös körülményt, hogy 
Esztergom mellett végig az úgynevezett Kis-Duna foly, melly a 
város fölött a Dunából k i, és a város alatt a Dunába beszakad: és 
föltévén, hogy Esztergom, a mint a történetírás mondja, valaha hi
res kereskedő város volt, ez lehetett azon csatorna, azon kikötő, 
mellyen a hajózás által a kereskedés eszközöltetett. Minélfogva 
nagyon hihető, hogy ezen csatorna nem a természettől, hanem 
emberi erő által alkottaték, mert az kereskedő városnak nélkülez- 
hetlen kelléke. De ezen csatorna idő jártával megiszaposodott, 
ugy, hogy nagyobb szárazság idején a felső része egészen kiszárad ; 
de az alsó részekben mindig van viz azon forrásokból, mellyek az 
úgynevezett hév-vizben keletkeznek. Ezen csatornának hossza 
mintegy 1000, szélessége 30 öl. Tudva vagyon, hogy Esztergom 
három hatóságból, úgymint a királyi, káptalanbeli és primási ható
ságból áll; de ezen csatornából egynek sincs jövedelme. Kár hogy 
a hatóságok elöljárói a kor kivánatival olly kevéssé barátkoznak 
meg, hogy mindeddig ezen csatornának használásáról senki sem 
gondolkozott; holott ebből kivált a k. város nagy hasznot vehetne. 
Midőn a gőzhajók számára a téli kikötő szükségeiről olly sokáig 
tartott a tanácskozás, miért nem szóllittatott föl ama magasztos lelkű 
hazánkfia gr. Széchenyi István , hogy erre az esztergomi kis Duna 
medre olly könnyen alkalmazható volna? mert csakugyan kevesebb 
költséggel jár egy kész csatornát nehány láb mélységre kitisztítani, 
mint egy egészen újat ásni. Pedig ezen kis Dunát még az is külö
nösen ajánlja, hogy egészen soha sem fagyhat be , miután a hév- 
viznek forrásai azt szüntelen langyos állapotban tartják; a nagy 
Dunából való jégtorlásokat pedig töltéssel könnyen elháríthatni. De 
időközben a pesti sziget leié azon szerencsét, hogy téli nyugvó he
lyet fog a hajóknak adni, és ugy azon mozgalmak, mellyek Eszter
gomban az iránt történtek, hogy a kis Duna téli kikötőre tétessék 
alkalmatossá, a lelkesedés hiánya miatt füstbe mentek. így fognak 
alkalmasint minden gyárak iránti eszmék is füstbe menni, ha ezek
nek nyomósságát és Esztergomnak erre alkalmatos létét felfogni 
képesek vagy eléggé lelkesedett hazafiak nem vagyunk, és zsebbe 
dugott kézzel kényelmesen elvárjuk azon időt, mellyben Esztergom
ból is, valamint sz. k. Visegrád városából — falu lesz.

Esztergomban sept. 16án 1843. G. J.

Églietlen födelek.
Az „Ungar“ hírlapnak, (der ungarische Gewerbfreund) mellék- 

irata 9ik számában „Unverbrennbare Dächer“ czim alatt említi Gall 
u r, hogy a t .  ez. közönségnek megéghellen, fátlan födelem iránti 
közönyössége miatt alulírottat elcsüggedtnek találta légyen. Tán 
azért, mert 2 0  évi közvetve és közvetlen erre tett költségeim által

kiürített erszényemből nem telik annyi, hogy e tüzmentes háztető 
tökélyeit természeti nagyságú formában megmutathattam volna, és 
migBaja, Kassa, Smyrna, Hamburg, Miskolcz romjai füstölgő
nek, nem érkezett segély egy kísérletnek megtételére, illy éghetlen 
üreges cseréptetőnek nagybani valósítására. Mi valóban lesújtó 
körülmény. Pedig 1839 óta, midőn ez uj nemű födésnek gya
korlatára szabaditék iránt vagy azért is folyamodtam , hogy részt
vevőket biztosan nyerjek találmányomnak valósítására, vagy azért 
is, hogy azoknak, kik e találmány benső mivoltát még fel nem fog
hatták , útját vágjam be a kísérletre, olly szerencsétlenségek gát
lásául, mint a mellyet Wunderer bécsi asztalos okozott e tavasszal 8  
ember élet vesztével; azóta Pest s Budának majd minden magyar 
és német hírlapjai ajánlák vala e jó czélu födelet, sőt m. cs. kir. 
kamarás Uzovics Sándor, Farkas, és Gyürky urak felszóllaltak mel
lette, mégis az aláírási iv csak 26 nevet nyert. Több leégett vá
rosoknak írott leveleimre egyedül Miskolcz városa főbírája t. Kun 
Miklós úrtól nyertem választ, Borsod vármegyének is ajánlván ezt 
pártolása alá, s a teendő költségek biztosításául, e találmányróli ér
tekezésemet rajzaimmal együtt áruba bocsájtani nyilatkoztam, csak 
hogy Miskolczot ezentúl tűzvésztől illynemü építéssel biztosíthatnám. 
És ez annyit tesz-e valljon, mint G. ur ejté, hogy kezeimet ölembe 
tettem volna? Lesz-e készségemnek elfogadtatása? a jövendő ta- 
nitand.

A megéghetlenség és tartósság a födeleknél nagy tökély az 
építészetben; erősb istápja lesz ez a közjólétnek, mint minden ed
digi tüz-assecuranzok, mivel e fátlan födelem gyúlható részek nél
kül tüzet nem foghatván, mind az épületet, mind a ben rejtett va
gyont tüztől meőrzi; holott az eddigi assecurátiok pénzzel pótol
ván a kárt, a fávali építést nem gátolják, pedig a gyúlékony anyag
gal való födés nyilvános biztosítéka az előbb utóbb, de bizonyosan 
bekövetkező tűzvésznek.

így az eddigi tűz ellen biztositó intézetek nem felelnek meg a 
névnek; inkább tűzkárt pótló czim illetné azokat; ezt is egyedül 
azokra értve, kik ezen pótlást előre vásáriák meg egy időre ma
goknak ; mert a többiek töméntelen kára csakugyan téritetlen ma
rad. De térítnének bár meg minden károkat, azt csakugyan díj 
nélkül nem teszik (mi örökös teher!,-sem a tűzveszélyt, sem az 
azt követő ínséget, rémülést, el nem mellőzhetik, a szerencsétlen
séget nemtörténtté nem tehetik , és valljon a status, az egész embe
riség nem szegényebb-e mindig a megégett vagyonnal? valljon a 
tele gabona-raktárok elégte szükség idején honnan pótolható? 
Csakugyan az éghetlen, gyulhatlan anyagból épített házak és föde
lek adják a tüzelleni biztosságot; lángoló szalmagunyhók mellett is 
sértetlen maradnak, sőt gátul szolgálandnak a tűz további terje
désének, s e mellett, ha már egyszer felépitvék, évenkinti fizeté
seket sem kívánnak többé.

Igen helyesen jegyzi tehát G. ur, hogy e találmány felszámit- 
hatlan fontosságú. Kétséget nem szenved, mond tovább, ha az ipar 
és kereskedési egyesületek ezt pártolandják, akkoron a magyarhoni 
tüzelleni biztosító intézetek is kellő járulékkal lépendnek fel olly 
vállalat gyakorlatba hozatalára, mellynek czélja a tűzvészt gátolni, 
mindinkább ritkítani, s végre egészen megszüntethetni.

Melly, a közjólétet bátorságositó, az emberek nyugtát biztositó 
találmány hogy minél előbb közhasználatot nyerjen, oda — hol a leg
nyomasztóbb szükség uj építést kíván — hova minden jó érzésű 
szív, még a jéggé vált kebel is segítséget nyujtna, azon nyomorúság 
megszüntetésére, mellyben a miskolezi leégettek jajgatnak, vagyok 
bátor figyelmeztetni a t. ez. közönséget hogy ez üdvös czélra, gyul
hatlan, állandó, igazítást alig kívánó, könnyű, és mihelyt gyárilag 
készülhetnek a födények, bizonyosan olcsó házíödélnek építtetésére, 
egy külön adakozással járulni méltózlassanak, mellyel a rég óhajtott 
megéghetlenség bebizonyittatván, a tűzvésznek daczoló épitésmód 
gyakorlatba hozattassék. Gazdagabb egyesek, társulatok és tör
vényhatóságok Miskólozra ez éghetlen födelek készítésére gyűjtőt— 
tét beküldvén, mihelyt felszólítva leszek, örömest megyek át annak 
teljesítésére. Költ Pesten September 5én 1843.

Vass Imre, 
mérnök.

P o z s o n y b a n .
Alapitá és szerkeszti O rosz József. —  Nyomtatja Schm id A n ta l.
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SZÁZADUNK.
H a t o d i k  e s z t e n d e i  f o l y a m a t  1843.

Honi kereskedés.
Sajnos érzéssel látja minden gondolkodó magyar, hogy hazája 

más országokhoz képest művelődésben s müiparban messze hátra
maradt, s a forgásban levő pénznek folyloni fogyása nemcsak 
több több háznépeket szegénységre juttat, hanem épen az ország
nak hátramaradását is folyvást növeszti. — E szerencsétlen állásnak 
okait látván, ha szinte a mérsékeltekhez tartozik i s , az alkot
mányból kivetni kész, mik a hon virágzását akadályoztatják; fő 
czélja a haza jólléte, melly által és az alkotmányi módosítás által 
ügyekszik nyugalmát s a módosított alkotmányhozi újabb ragasz
kodást szerezni, mi nélkül a haza jólléte szilárdan nem állhat.'1

Azon eszközök felkeresésére, mellyekhez a mondott legérde- 
kesb czélnak elérése végett nyúlni kellene, mindenek előtt szük
séges, annak okait, hogy Magyarország miért maradott hátra? te
kintetbe venni.

A világhistória bizonyítja, hogy műveltség s ipar a kereske
déssel mindig karöltve járnak; mert egyedül nyereséggel járó 
(tényleges, activ) kül- és csak általa elérhető élénk belkereskedés 
szaporíthatja a forgásbani pénzt, melly ismét egyedül képes serény 
szorgalmat jutalmazni, élelemre nem szükséges tőkepénzeket te
remteni, ezek által hasznos vállalatokat létre hozni, s igy általánosan 
aculturát emelni; valamint ellenkezőleg a veszlességgel járó (szen- 
redőleges, passiv) kereskedés, vagyis a pénznek folytoni apadása, 
a vállalatoknak gyakori nemsikerülését, elkedvetlenedést, erőtlen 
restséget s végtére pusztulást von maga után.

Világos ezekből, hogy Magyarországnak hátramaradása leg
inkább nyereséggel járó Cactiv) kereskedés hiányából ered.

Magyarországnak a világ közönséges utjától, a tengertől, tá
voli fekvése teszi kereskedésének legfőbb akadályát; mert bátor 
délnyugati csúcsa az ádriai tengerre szögellik, ez a termékeny vi
dékektől mégis olly távol fekszik, hogy közlekedési vonalok hiánya 
miatt Magyarország tengerpartjainak csekély hasznát látja, mióta 
az éjszaki hatalmasságok azon termeszlményeket, mellyeket ezelőtt 
Magyarországtól, mint bort és más termékeket, kész pénzen vá
sároltak, már nem innen, hanem tengeren más országoktól veszik, 
hova csereképen hajózáshoz szükséges, nálok bővelkedő s ott 
hiányzó mindenféle czikkeket visznek, s már most nyereséggel, nem 
pedig mint ezelőtt, Magyarországgal vesztesség mellett keresked
nek; de kivált mióta déli Oroszország, az aldunai herczegségek és 
Egyiptom sok termesztményekkel, mint gabonával, fagyával stb. 
Franczia és Olaszországot, Triestet, sőt magát a magyar tengerparti 
vidéket is olcsóbb áron ellátják, mint azokat Magyarország közleke
dési hiányai miatt most elláthatja; holott ezelőtt az országnak épen 
ott a legélénkebb kereskedése vala.

Szinte károsan hat Magyarország kereskedésére Angolország 
bölcs colonialis rendszere, melly gabona és nyers terménybeli 
szükségeit elolegesen már most tulajdon gyarmataiból majdnem 
egészen fedezi, s azokat gazdagítja, hogy képesek legyenek az 
anyaország gyármiiveit viszont megvásárolni; igy Canadából ga
bonát, húst, kendert,'bőröket, Australiából és a jóremény fokáról 
gyapjút s tb . , melly kereskedési czikkek azelőtt Magyarországból 
sűrűn Angolországba vitettek.

így Magyarországból a kivitel, vagyis a pénzbevétel, eszten- 
dőrül esztendőre kevesbedik, midőn a gyarmati termesztmények és 
gyártmányok behozatala, vagyis a kiadás, a szerfelelti fényűzés és 
népszaporodás miatt notion nő.

Mindezen szomorú körülményekhez járulnak Austriának véd- 
vámjai, mellyeket a kormány azért tartja, nehogy Magyarországnak 
olcsóbb termesztményei és kézmüvei az ausztriai termesztőket és 
gyártosokat elszegényedésre juttassák. Ez oka annak is, hogy a 
behozatali vám gyapotra, festő-szerekre, nyers ezukorra, stb. fele
melve lévén, a magyar gyárok részint épen nem, részint csak leg
nagyobb erőtetéssel létezhetnek.

Végtére kevesbitteiik a forgásbani pénztömeg azáltal is , hogy 
sok, s a legnagyobb birtoku uraságok jövedelmeiket a külföldön, 
kivált Bécsben költik e l , s részint a felséges udvarnak oltanléte 
miatt elkölteni kénytelenek, a honban lakók közül pedig sokan 
adósságaik kamatjait a külföldre fizetik, s igy a pénzforgásból Ma
gyarországnak pótolhatlan vesztességével milliók vonatnak el.

E szerint Magyarországnak pénzügyi állapota napról napra 
kétesebb, a termesztményi ár olcsóbb, az évenkinli jövedelem cse
kélyebb, a eridalis esetek számosbak, és maga az adófizető a terhek 
viselésére alkalmatlanabb: mi miatt végtére a többi ausíriai tar
tományok is szenvedendnek, mert az elszegényedett magyar sem 
olly mennyiségben, sem olly áron mint eddig, ausztriai gy á r-é s  
kézmüveket venni s fizetni nem foghat.

Pedig mindezen roszakon csak a forgásbani pénz szaporítá
sával lehet gyökeresen és állandólag segíteni; mert csak pénz által 
lehet előteremteni azokat,mik activ kereskedést szerezhetnek, va
lamint csak activ kereskedés mellett állandóul pénzre szert tenni, 
mit Magyarországnak a kormány közmunkálódása nélkül elérni le
hetetlen, de a kormánynak is az ország közmunkálódása hiánya 
mellett szinte nehéz; mert minden feltétel és egyezkedés nélkül 
részint a status pénzügye, részint az austriaiak érdeke tekintetéből 
Magyarországnak szabad kereskedést nem engedhet; de együtt— 
munkálódás nélkül még csak egy, a czélnak elérésére elkerülhe
tetlenül szükséges kölcsönt sem lehet szerezni.

Legkívánatosabb e szerint, hogy a kormány s az országosan 
egybegyült Rendek az iránt tanácskozzanak, mikép lehessen a ma
gyarországi kereskedést a status pénzügye s az austriai tartomá
nyok kára nélkül emelni; annyival inkább, mert ez az egész mo
narchiának kiszámílhatlan hasznára vezető legfőbb eszköz, minthogy 
az egész birodalomban Magyarországon kívül nincs ország, hol 
annyi sok uj és még fel nem használt források léteznének, mellyek 
művelődés és müipar állal használatra hozatván, az egész biroda
lom kereskedésének cselekvőséget szerezhetnének.

E végre ezentúl főleg a szükséges pénzek megszerzéséről 
kell gondoskodni; miről alább leend szó. Erre pedig két ut mu
tatkozik.

Az egyik: előmozdítása a kereskedésnek küllőidre, az Aus
tria és Magyarország közti határ-vámok eltörülésévei;

A másik ugyanaz, de az említett vámok fentartásával.
Mindkét utón találtatnak hasznok és nehézségek, azonban az 

elsőben több a haszon, de a nehézség is több ; nevezetesen
Haszon volna, ha az austriai vámok eltörülésével a birodn-
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lom kiviteli kereskedése minden belső akadályaitól felszabadítva, 
egyszersmind biztosabb, kiterjedettebb, semmi által nem gátolt kö
zönséges belkereskedés eszközöltetnék, miáltal a pénzforgás sza
porábbá tétetvén, egyesek jövedelmei növekednének; továbbá:

A kormány részéről kereskedési tekintetben egyforma bá
násmód minden alattvalókban az egymás iránti testvéri indulatot 
nevelné, a külön nemzeteknél nemcsak saját hónuk iránti szeretetet, 
hanem az egész birodalomhoz is hű ragaszkodást eszközölne, s 
minden oldalról viszonyos bizodalmát s egyetértést alapítván meg, 
boldogságot árasztana a népre; pedig a megelégedés adja a békés 
megnyugvást.

Nehézség lenne:
A statusnak a határ-vámok eltörlése által megszüntetett tiszta 

jövedelmének miképeni pótlása, kivált a dohányra nézve.
Az ausztriai termesztőket hogyan és mi által lehetne az el

szegényedéstől mentté tenni, ha a’magyarországi olcsóbb termeszl- 
mények az ausztriai piaczokra szabadon vitetnének?

Az ausztriai gyárokat mi módon lehetne feníartani, ha Magyar- 
országban a gyártás szabad mozgalomra kerülne ? végtére :

A vámtiszteknek s alattvalóiknak jövendő állapotáról mikép 
kellene gondoskodni?

Ezen nehézségi feladásokra egyedül maga a kormány, melly- 
nél minden adatok készen állanak, adhat elegendő felvilágosítást.

Nevezetesen ő láthatja át, valljon Magyarország maga csak, 
vagy Ausztria i s , és ki mennyiben pótolja ki az eltörlendő vámok
ból eddig beveti tiszta status-jövedelmet.

A dohányra nézve, valljon lehetne-e a dohányt felhasználó 
ausztriai egyénekre olly adót vetni, melly őket, kik most az avval 
való bánást (Régiét) szinte fizetik, kevésbé mint jelenleg terhelné; 
ügy hogy a status kincstára a dohányt felhasználók nyeresége 
mellett legkisebb vesztességet sem szenvedne?

Az ausztriai termesztőket lehetne-e az elszegényedéstől — 
mivel az ausztriai tartományok általánosan véve a magyar ter- 
meszlmények vevői, s azok a vám megszűnésével olcsóbban venni, 
következőleg általában véve nyerni fogván — azáltal megőrizni, 
ha különbség tétetvén a vesztő termesztők s a nyerő fogyasztók 
és gyártók között, a producensek vesztessége adókevesbítéssel pó
toltatván ki, azon pótlási összeg a fogyasztókra és gyártókra ru- 
háztatnék át; melly uj terhet ezek könnyen bírhatnák el, mivel 
Austria a vám eltörlése melleit általán nyervén, a fogyasztók olcsób
ban élhetnének s a fabricansok olcsóbban gyárhatnának, s igy a 
legnagyobb nyereség csakugyan ezekre háromolna.

Azonban a kormány mindeneket megbírálván, legjobban látná, 
lehetne-e illyformán a termesztőket tökéletesen kármentesíteni, 
vagy nem? melly utóbbi nem várt esetben fontolóra vehetné, minő 
összeget kellene még az austriai termesztők kármentesítésére (ha 
másképen nem lehetne) Magyarországtól követelni?

Az ausztriai gyárokat hogyan lehetne fenfartani, ha Magyar- 
országban hasonlók támadnának ? valljon, ha a Magyarországban 
létre hozandó gyárokra egy, az Austriában most fizettetni szokott 
adóhoz hasonló, de országgyülésileg megalapítandó s azon kívül 
soha nem változtatható adó vettetnék, — mellynek uj jövedelmei
ből a kormány az ausztriai gyárokat ugyanazon jövedelmekhez 
mérsékelt adóelengedéssel kármentesítené. Végtére:

A vámtiszteket nem lehetne-e félzsoldra és idővel más hi
vatalokra áttenni? a határon álló vadászoknak pedig választást a 
katonáskodás, vagy a hazamenetel közt engedni?

De valamint mondatott, hogy egyedül a kormány képes mind
azon adatokat és mutatványokat előterjesztetni, mellyek ezen kérdé
sek tökéletes megfejtésére elkerülhetlenül szükségesek, úgy szinte

kívánatos, ha a czél elérhetőnek látszanék, hogy a kormány az or
szág által megkerestessék: méllóztatnék ezen elveknél fogva egy 
jól kidolgozott tervet készítetni, s azt kimeritő okokkal támogatva 
s bizonyítványokkal ellátva, az országgal a végett közölni, hogy a 
RR. a tervnek hasznos voltáról meggyőződésükig egész bizodalom- 
mal tanácskozhassanak.

A más utón, vagyis a magyarországi kereskedés előmozdítása 
az ausztriai vámok további fentartása mellett, a kormánnyal egyez
kedni kellene :

1) A magyar kereskedési czikkekre nézve, minő kiviteli (es- 
sito) vám alapittassék meg országgyülésileg, melly közönségesen 
a magyar tengerpartokon is egyedül fizetendő, és csak országgyü
lésileg változtatható lenne.

2) A mondott kiviteli vámon fölül, mennyi — szinte a fe- 
nebbi mód szerint alapítandó — átmeneleli (transito) vám fizettes
sék, midőn a kereskedési czikkek a birodalom egyéb tartományain 
keresztül külföldre vitetni fognak.

Melly megegyezés ha létre jöhetne , nemcsak Magyarország
nak, hanem az egész ausztriai birodalomnak hasznára volna, mert 
állandó vámok mellett a nyerekedési ipar (speculatio) biztosabban 
és szabadabban mozogna, az általa szaporodott és könnyített eladás 
a míiipart nevelné, Magyarország ki nem számithatólag több ter- 
mesztményeket állítana elő, Ausztria pedig több termesztményeket 
dolgoznék fel, s Magyarország, ha a kereskedési vonalok az ádriai 
tengerre kinyittatnának, a még az austriai szükségen felül íenma- 
radandó czikkeivel, Ausztria pedig szaporított gyártmányaival, a bi
rodalomnak kereskedési mérlegét (bilanz) kedvező állásba hoznák ; 
mert rövid idő múlva Tnesten, Fiúmén és az ádriai tengerpartokon 
kereskedési alapítványok jönnének létre, mellyek mellett igaz nagy
kereskedők támadván, ezek tulajdon magok hajóm, vagy honi hajós 
kapitányok (Rheder) állal a birodalom kiviteli czikkeit a külföld
re szállítanák és onnan első kézből és csereképen gyarmati és más 
behozatali czikkeket hoznának vissza, a pénznek megmaradása vagy 
épen szaporodása mellett.

A kiviteli vám elintézése mellett azonban minden behozatali 
vámokróli szabad rendelkezés egyedül a kormányt illetné, a végett, 
hogy azon hatalmasságok ellen, mellyek az austriai birodalomnak 
kiviteli czikkeire nézve vámfelemeléssel élnének, azonnal vissza
tolás (repressalia) gyakoroltathassák, úgy mindazonáltal, hogy 
ezen behozatali vámokra nézve Ausztria és Magyarország között 
soha különbség ne tétessék, hanem azok Magyarországban min
denkor úgy mint a birodalom többi tartományaiban fizettessenek; 
a kormány pedig mindegyik országgyűlésen az országot a netalán 
történt visszatorlási esetek okairól ludósilsa.

Ha igy a kormány a javaslóit két mód közül az országos RR. 
egyetértésével akármellyiket jóváhagyná, akkor már, de csak akkor, 
jönne a sor minden az ország részéről kitelhető szükséges áldoza
tokra , hogy a hitelt s kereskedést akadályozó minden eddigi sza
bályok eltörültelvén, újabb törvények által a hazának több forgásban 
levő pénz, és csak illykép létrehozható actív-kereskcdése szerez
tessék ; különben, ha az ország a kormánnyal előre meg nem egyez
hetne , a kereskedés bizonytalansága s a forgásban levő pénznek a 
honban való megtarthatása iránti kétessége mellett a kereskedésnek 
szenvedőleges állapota, vagyis a pénznek fogyása esetében a mű
velődést és ipart emelni kívánó minden erőködés az országnak ki 
nem számítható kárára válhatnék.

Mindenek előtt szükséges e szerint:
a) Hogy a kormánnyal az ország egyességre lépjen; annak, 

sikerültével
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b)  A polgári alkotmány úgy módosíttassák, hogy a hitel létre
jőjön.

c) Az ország kölcsönt szerezzen , mellyen a kül és belkeres- 
kedés előmozdítására szükséges legelőbbkelő vállalatok, vasutak, 
vizi csatornák, utak stb. építtessenek.

Mire nézve méltánylani lehet Francziaország példáját, melly 
az úgynevezett occupatio s párisi béke után fizetni kellett háborúi 
dijnak lerovására fordítandó pénzeken fölül még sokkal nagyobb 
sommákat kölcsönözött a végett, hogy forgásban levő pénzét ne 
csak ne kevesitse, hanem a háborúi dijnak kifizetése után még na
gyobb mennyiségű pénzzel bírhasson, ezáltal az ipart nevelni, ezzel 
pedig a pénzügyen ejtett mély sebeket minélelőbb gyógyítani szán
dékozván. Francziaország ezen bölcs tettének gyümölcseit veszi, 
mert annak köszönheti financiális alább nem szállását, s az azt kö
vető mostani virágzó állapotját.

Magyarország ezen példát méltán követheti, de nagy vigyázat
tal, mert művelődés, müipar és kereskedési tekintetben most is az 
akkori Francziaországnál sokkal hátrább áll, annyira, hogy Magyar- 
országnak felelte merész és sok vállalatokba egyszerre kapni épen 
nem tanácsos, hanem egyedül azokba hasznos ereszkednie, mellyek 
kereskedésének emelésére elkerülhetetlenül szükségesek, ezt is 
pedig úgy, hogy a kölcsönözött pénzek jól kiszámolt s tökéletesen 
meggondolt vállalatokra, a legpontosabb czélirányossággal fordít— 
tassanak.

Legelőbbkelő vállalatok lennének :
1 -  ör Azok, mellyek által az austriai birodalomnak ádriai ki

kötő-helyein magyar kereskedési czikkeinkre nézve Oroszország, 
az aldunai herczegségek, Egyiptom s mások által gyakorlott 
concurrentiának káros volta megszüntetnék, mivel ez ottani hajdan 
élénk kereskedésünket már majdnem egészen semmivé tette.

2 -  or A belkereskedést élénkké teendő vállalatok, mellyek, 
valamint

3 -  or Egy kölcsönző-tár (Hypothecken-Bank) bizonyosan a 
müipart jutalmaznák, következésképen emelnék, midőn a kölcsönző
tár az iparkodóknak (speculansoknak) különösen pedig az adósok
nak kölcsönöket adván, az elsőbbeket nagyobb iparűzésre, az 
utóbbiakat pedig kivált külföldi adósságaik lerovására alkalmato
sakká tenné, s igy a honi kereskedési czikkeket szaporítaná, az 
adósságoktól a külföldre fizetni szokott kamatokat pedig a hazában 
megtartaná, s a forgásban levő pénzt részint szaporítaná , részint 
annak fogyasztását gátolná.

Az első vállalatok kivihetők, ha egy buda-fiumei vasút léte
sülne , mellynél ugyan hamarabb és kevesebb költséggel készül
hetne el egy Budáról a bécs-triesti vonalba vezető fiók-vasút, 
olly haszonnal, hogy Triestbenjó kikötőhely, kereskedői alapítvá
nyok, tárak, nagykereskedők, hajós-kapitányok, s minden a keres
kedésre szükségesek már is készen találtatnak, holott ezek a ma
gyar tengerparton a buda-fiumei vasút készlétével, s igy idővesz- 
tességgel fognak csak létre jöhetni; de a buda-fiumei vasút mégis 
amannál elsőbbséget érdemel, mivel azon a szállítás legolcsóbb 
lenne, ha az ország a vállalat kezelését és fentartását elegendő 
dotatióval biztosítaná; mivel továbbá ezen a vonalon semmiféle 
átmeneteli vámot fizetni nem kellene, és csakugyan ez vezetne 
mindenütt a hazában legrövidebb s legegyenesebb irányban az ádri
ai tengerre.

Azonban elkészülvén a buda-fiumei vasút, az említett fiók 
vasútnak, melly Budáról a bécs-triesti vonalba vezetne, építésé
hez azonnal hozzá kellene fogni; mert ez Magyarország egy neve
zetes részének akkor is, ha a buda-fiumei vasút elkészülne, igen 
hasznos maradna; mivel a tapasztalás bizonyítja, hogy a stájer

országi határon fekvő piaczainkon Chova ezen fiók-vasút épen ve
zetne) a honi gabonaár mindig legmagasabban áll, következőleg 
most is jó kereskedési vonal; egyébiránt Magyarországnak feladá
sa, az említett káros concurrentiát nem csak Fiumében, hanem 
Tiiestben is megtörni, mit annál bizonyosabban lehet elérni, mi
nél több czélirányos vonalaink lesznek az adriai tengerre. Azért

Ezen két vasút mellett szükséges még a Tisza és Száva sza
bályozása, azon pontig kivált, hol az utóbbit a buda-fiumei vasút 
keresztül vágná, de szabályozni kellene tovább is a Szávát Lai- 
bachig, mert ez is jó kereskedési vonal, úgy szinte szükséges a 
fiumei kikötőnek biztosítása.

Mindezek nagy áldozatokat kívánnak ugyan, de az említett 
káros concurrentiának véget vetvén, roppant sommák többé nem 
vesznének e l, mint most, hanem azok Magyarországnak s általa az 
egész birodalomnak javára megtartatnának. Pedig a pénz sza
porodása, s kivált megtartása, mint mindenek feletti czél, ezen 
költségek mellett hátramaradást nem szenvedne, mert a vállala
tokra fordított pénz az országban maradván, nem hogy a keringő 
pénztömeget kevesítené, sőt épen azt szaporítaná.

A második rendű vállalatok kivihetők az utakra nézve, a lak
kosok ereje és mérsékelt vámfizetés mellett, a csatornákra nézve 
pedig szinte az ország, vagy részvényes társaságok által.

A harmadik rendű vállalatról, vagyis a hypotheka-bankról 
később külön szó leend.

Lehetnének még más kereskedési vonalok is, mellyeket létre
hozni érdemes volna, úgy:

Pozsonyból egy vasút a Ferdinand-éjszaki-pályára, honnan a 
terv szerint egy fiók vasút Krakóra vezetend, onnan pedig víz
mentében a Vistulán Danzigig a Balt-tengerre. Ezen a vonalon 
nyereséggel vitethetnének k i : bor, gyümölcs, és más közép-euró
pai termesztmények az ejszaki országokba, s igy ez igen hasznos 
kereskedési vonal lehetne, ha más hatalmasságok , kiknek birto
kán keresztül vezetne, önkényétől nem függene, kik velünk actív 
kereskedést nem vihetvén, a mondott czikkeket inkább Franczia, 
Spanyol, Portugal országokból csereképen hajózási szerekért, 
mellyekkel bővelkednek, veszik, ellenünk pedig véd-vámokat tar
tanak. Azonban ezen fiók-vasút Pozsonyból az éjszaki pályára 
mégis kívánatos, mert Morva és Cseh országokat Magyarország
gal a monarchiái belkereskedésre nézve élénkebb összeköttetésbe 
hozná, honnan pedig magyar kereskedési czikkek, mint gyapjú, 
dohány, a német vámegyesület (Zollverein) felső részeibe vitet
hetnének.

Szinte kívánatos volna az orsovai Dunának hajózhatóvá té
tele, vas és más kézmüveknek az al-dunai herczegségek és Török
országba kivitelére nézve, ha azon vállalat hasznánál több költ
ségbe nem kerülne , és azon vonal is más hatalmasságok, kivált az 
orosz, önkényétől nem függene.

Vannak még kereskedési vonalaink a felső Dunán Austriába, 
azon által a német egyesületbe, és azon keresztül Francziaor- 
szágba és Németalföldre, gyapjú, dohány és más termesztménye- 
inkre nézve; melly hasznosabb lehet jövendőre, ha a czélba vett 
európai közlekedések mindenütt létre jönnek, és ha a kormány 
többi tartományaira nézve a vám-egyesületbe belépést czélirányos- 
nak találna, úgy

Az Orosz-Lengyelországba vezető vonal a Hegy-alján, Kas
sán és Brodon keresztül; de az most élénk kereskedést a már 
mondott okoknál fogva nem szerezhet, holott épen ez régenten a 
Hegy-alja, Kassa, Eperjes, a szepesi 16 és más városoknak 
élénk kereskedését eszközölte, és nekik virágzó állapotot szerzett, 
melly most hervadásra fordult.
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A belkereskedésre még két nem említett vonalok mutat
koznak:

Egyike a duna-bal-parli vasút Debreczenből Pesten át Bécs- 
b e , melly czélirányos lenne , midőn az alföldi utak járhatatlanok, 
s kivált midőn a Duna befagy, s hajókkal járni nem lehet, de 
nyárban i s , meddig a vontató bér a gőzhajókon olly nagyra emel
ve marad mint most, hogy közönséges hajókon a terheket olcsóbb 
áron lehet szállítani mint a gőzösökön.

A másika egy vízcsatorna, minél közelebb Miskolczhoz, 
Pestről a Tiszába: a pest-szolnoki tervezett viz-csatorna koránsem 
lehetvén olly czélirányos, mint ez; mert Szolnok vidéke termeszt- 
ményeinek kivitelét úgyis biztosítva találná a Tisza-Száva- és fiumei 
vonalon; de különben sem képes más kereskedési czikkeket elő
állítani, mint mellyek Pest vidékén is bőven találtatnak, követke
zőleg nem Ígérhet csere-kereskedést, melly a bel-kereskedésben 
leghasznosabb és legszükségesebb, holott Miskolczon most is felső 
és alsó Magyarország között a csere-kereskedés legélénkebb, mi
vel felső Magyarország vasat, deszkát, zsindelt, cserép edényeket, 
hordókat s többféle kézi müveket és más szereket, mellyek alsó 
Magyarországban nem találtatnak, ott ád-el; s viszont gabonát, bort, 
jzalonát, szappant, marhákat s egyéb neki szükségeseket onnan 
vásáról vissza. De nagy tekintetű közlekedési vonal lehetne az al- 
j ó  Magyarországra nézve, ha a Sajó jobb partján egy viz-zuha- 
tagokkal (Schleussen) ellátott, csak 5 mérföldnyire terjedő fiók— 
viz-csatorna építtetnék, mellyen alsó-Magyarország (hol a mezei 
gazdaság kárával ganéj és szalma az adózók tüzelő eszköze) olcsó 
kőszénnel elláttathatnék, melly Borsod és Gömör határán Miskoloz- 
tól 5 órányi távolságra Sajó-Némethi, Ózd, Csérnél, Arló, Ná- 

dasd s más határokban kimerífhetlen mennyiségben, s pedig leg
jobb minőségben laláltatik, s mellyet 5 órányi távolságra felfelé a 
pelsőczi pléh-csináló (Walzwerk) s más távolabb fekvő hámo- 

jokban is szüntelen használnak. De különben is ezen csatorna 
a szolnoki előtt elsőbbséget érdemelne azért, mert egy részét 
tenné azon kereskedési vonalnak, melly épen Miskolczon, Kassán 
s Eperjesen keresztül Lemberg és Brodi felé viszen Pestről.

Általában szükséges mindenek előtt szigorú vizsgálatra ven
ni s jól megfontolni, valljon a vállalatokra fordítandó pénznek évi 
kamatja és visszafizetése (amortisatio) kevesebb vagy több pénzt 
vinne-e ki a külföldre, mintsem onnan a felemelkedett ipar, jó 
közlekedés, könnyű szállítás és szabadabb kereskedés által Magyar- 
országba behozattatnék; mert a forgásban levő pénz szaporodása 
vagy fogyása érdemli a legfőbb tekintetet; mivel kölcsön és válla
latok mellett Magyarországnak és a vele szoros kapcsolatban levő 
egész birodalomnak jóllétét csak az első eset, t. i. a pénz szapo
rodása, alapíthatja meg, valamint ellenkezőleg a pénz fogyása ve
szélyt csak hirtelenebben vonna maga után.

Tartani azonban ez utóbbi vesztességi esettől nehezen lehet, 
mert ha az ádriai tengerre nyitandó minden közlekedések 50 millió 
forintba kerülnének O i  sok) azoknak 4°/0 kamatjai 2 millió forin
tot tevén, a forgásban levő pénztömeg megmaradása végett kiván- 
tatnék, hogy a vállalatok utáni tiszta haszon szinte 2 millió forintra 
menjen, de mivel Dalmát s Horvátországnak 2/3 része, a magyar 
tengerpart, Istria, Carnioliának és Velenczének egy része külföldről 
hozott gabonával é l , annyira , hogy most ez évi julius elején Tri- 
estben csak egy hét alatt 143 ezer sztár tengeri, és 16 ezer sztár 
búza, vagy */4 résszel több, azaz: 198,750 pozsonyi mérő adatott 
el, s a pozsonyi mérő tengeri 23/4, a búza pedig 33/4 pgőfttal fizet
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tetvén, csupán egy hét alatt, és csak egy helyről 565,000 pgő ft. 
ment ki tisztán külföldre, mert e nagy tömeg gabonában az egész au- 
striai birodalomban termett gabonából csak egy szem sem találtatott, 
hanem a szép somma déli Oroszországba, az aldunai herczegségekbe 
és Egyiptomba vitetett örök veszlességünkre. Kételkedni nem lehet, 
hogy ezen egy kereskedési czikk, a gabona, ha vállalatinkkal amazok 
concurrentiáját megállíthatjuk, Magyarország részére nem két, de 
sokkal több milliókat fog szerezni, és azt az egész birodalomnak 
évenkint biztosítani fogja ; miért is létre hozatván a vállalatok, 
ha már a nevezett tartományinkat magyarországi gabonával illendő 
áron elláthatjuk, azon esetben, ha a külföldiek a mi concurrentiánk- 
nak megrontására gabonáikat olcsóbban fognák árulni, kormányunk 
hihetőleg a külföldi gabonára védvámokat vetne, és kételkedni sem 
lehet, hogy a birodalom kereskedését, s így a magyarországit is 
pártolván, többé megengedni nem fogná, hogy a forgásban levő pénz 
olly külföldiek kezeibe menjen, kik kereskedésük irányzata szerint 
abból semmit, vagy csak igen keveset szándékoznák visszaadni^ 
miből következnék, hogy illy szükséges és hasznos véd-vámok 
mellett Magyarországban a gabona meghatározoltabb és állandóbb 
áru lenne mint most, s hogy e z , épen ez lenne a magyar termesz
tők iparának legerősebb rugója.

De nem is kell ezen vonalokon építendő vasutak költséges
ségétől felette tartani; mert a kereskedésben nem annyira a sebes, 
mint inkább biztos, idejére bizonyos és legolcsóbb szállításmód 
lévén szükséges, egy lovakra készített pálya a czélnak leginkább 
megfelelne; mivel pedig a pozsony-nagy-szombati illyen pályának 
példája szerint, egy mérfölduyi vasút, a pálya udvarát (Bahnhof) 
és a felvigyázók lakásait s mindeneket bele értvén 116,000. *) 
egynéhány forintokba került, de ha a buda-fiumei vonalon egy 
mérföld 150 ezer forintba kerülne, mégis a postaut most 73 és 
3/4 mérföldet tevén, ha a vaspályának vizirányos fekvése és 
szükséges kerületei miatt a távolság 80 mérföldre számilíatnék, 
mégis az egész pályának tökéletes elkészítése 12 millió forintnál 
többe nem kerülne.

Ellenben egy illy vaspályán 2 ló könnyen elhúzván 200 
mázsát, a legjobb tisztabuza pedig 90 fontnál többet nem nyomván,
2 ló 220. mérő búzát szállítana, s annál, nehézségéhez képest, 
több más könnyebb gabonát. így ha a két lóért illendő b é r , p. o. 
állomásonkint 1 forint fizettetnék , 220 mérő gabonának Budáról 
Fiumébe szállítása 40 forintba kerülne , egy pozsonyi mérőé pedig 
10 10/tl krajczárba; mivel pedig az odessai búzának tengeren 
való szállításáért Triestig most 24 krajczár fizettetik, kételkedni 
nem lehet, hogy ezen vállalatok által a kereskedési mérleg 1 3 1/,, 
krajczár a magyar búza részére hajolván, a vidéki búzák con- 
currentiája annyival bizonyosabban megtöretnék, mivel a magyar 
búza sokkal jobb az odessai búzánál.

Pedig ha a birodalomhoz tartozó s már nevezett tartományok
nak azon népessége, melly külföldi búzával él, csak 2 millióra té
tetik is, s ha ezek felényire a magok terméséből élnek, mit a tar
tományok terméketlenségét s a gabonát nem termesztő sok várost 
tekintetbe vévén, állítani nehéz, — minden statistical adatok szerint |  
1 lakosnak esztendőnkint legalább 3 pozsonyi mérőre lévén szük
sége , 2 millió lakosnak egy esztendő elforgása alatt 6 millió mérő 
gabonát kell vennie ; mellynek ha ismét csak felét vennék is a kül
földről, 3 millió mérő gabonáért a mostani 3 forintos áramellett 
9 millió forintot fizetnek a külföldre, mellyeket a tervezett vasút 
létrehozatala után Magyarország bizonyosan magáévá tenne, s a bi
rodalom forgásban levő pénztömegének megtartana. —

(Vége következik.)

*) A budweisz-lincz-gmiindeni 88,000.

P o z s o n y b a n .

Alapitá és szerkeszti O rosz Jó zse f. —  Nyomtatja Schm id A n ta l.
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Honi kereskedés.
(V é g e .)

A mondottakból kitetszik, liogy a 12 millió forintba kerülen
dő buda-fiumei vasút a hazának esztendőnkint már csak ezen egy 
kereskedési czikk által legalább 9 millió lorintot szerezvén, meg- 
érdemlené , hogy az azon leendő legolcsóbb szállítás kedvéért, va
lamint azért is, hogy a külföldi concurrenlia bizonyosan megtöres
sék , t. i. hogy a mérőnkint tO 10/u  rész krajczárokon túl Budától 
Fiúméig semmi egyéb ne fizettessék, olly dotatióval láttassék el, 
xnellynek kamatja a kezelést s a pályának épségben tartását töké
letesen födözné. Erre, és egy mérsékelt tartalék-sommára, (Reser
vefond) ha összesen még egy 8 millió forintból álló tőke szánat- 
nék, ez a vasútépítési 12 millióval együtt 20 millió forintnál na
gyobb kölcsönt még sem kívánna, pedig ennek a 4 °/0 kamatja
800,000 forinttal fogyasziván csak a forgásban levő pénztömeget, 
ellenben az avval létrehozott vasút megtartván 9 millió forintot, a 
Magyarországban keringő pénztömeg 8,200,000 frtot nyerne éven- 
kint, az egész birodalom pedig azt, a mit eddig szüntelen veszteit, 
többé nem vesztené.

Mivel az említett kölcsön- és hypolheka-bank iránt külön le- 
end szó, végtére

Még csak nehány megjegyzés azon véleményre nézve, melly 
szerint Magyarországnak boldogsága csupán gyárak által eléretni 
szándékoztatik, s a gyárak által a termesztmények- és nyers anya
goknak belvásárt szerezni javasoltatik, egyszersmind kívánván, 
hogy a külföldi gyártmányoknak, kivált az ausztriabelicknek beho
zatala védvámok által hátráltassák.

Elég legyen kérdezni:
Magyarország, ha a javaslat végrehajthatnék, gyárai szüksé

gén fölül fenmaradó nyers anyagoknak vásárt hol találna, ha a kül
földi gyártmányokat a honi vásároktól távozlatná? olly kereskedés 
senkinek kedves nem lehetvén, hol csak vehet, de nem adhat el; 
pedig a nyers anyagokat csak az vásárolja, ki azokat feldolgozva el
adni szándékozik.

Ausztria nem fogna-e ezen tiltó rendszer ellen visszatorlással 
élni? s a maga gabona, hús és nyers anyagi szükségeit, mennyire 
lehet, Galliczia, Lengyelország, Moldva, Havas-Alföld és más he
lyekről födözni, hol mindezen czikkek olcsóbbak mint Magyaror
szágban, s akkor a felesleges termesztményekkel mit fogunk csi
nálni? honnan lehet majd pénzt a már elkerülhetetlen szükséges 
colonialis czikkek megvételére is szerezni ?

Lehet-e jól meggondolva hinni, hogy a kormány olly intéz
kedésben, mint az Ausztria elleni védvámok, megeggyezend? ez 
magában már az ausztriai tartományokra nézve káros, a maga vi
szonyaiban pedig Magyarországnak veszedelmes lévén.

Remélhető-e , hogy az országban rövid idő alatt (hosszasan 
várni pedig épen nem lehel) annyi s olly tökéletes gyárok létrejö
hessenek, mennyi kivántatnék, hogy az ország szükségén túl feles
leges nyers anyagokat úgy felgyártanák, hogy gyártmányaink a kül
földi concurrentiát kiáltani képesek volnának? végtére:

A gyártásra szükséges, alkalmatos és ügyes kezeket honnan 
lehetne szerezni, midőn épen kezek hiánya miatt most is esztendőn
kint tömérdek gabona vész el?

Természeti rend szerint a marhatartás és a földmivelés a mű
velődés első lépcsőjén állanak ; a meddig ezek a lakosokat táplálni 
és szükségeiket fedezni képesek, mindaddiga lakosok a gyári mun
kára kevéssé hajlandók , következésképen nem is alkalmatosak , s 
mi legbajosabb, olly drágák, hogy egy illy munkások által életben 
tartott gyár más ollyannal nem concurrálhat, mellyhez az elszapo
rodott s élelmét nehezen találó nép olcsó bérért tódulva siet. — 
Találtainak ugyan az országban némelly vidékek, mellyek termeszt- 
ményeiből a lakosság meg nem élhet; találtatnak városok, mellyek 
a gyártásra kezeket szolgáltathatnának, de az élelmet kereső mód 
könnyű lévén, s kivált a mezei munkák idején a munkás magának 
könnyen sokat kereshetvén, a mostani csekély népesség mellett 
mezei gazdaságot és gyáripart együtt nagyban vinni nem lehet; 
mert egyike a másiknak útjában állván, egymást csak károsan aka
dályoznák. —

Elégedjünk meg még most, ha czélirányos vállalatok és sza
badabb kereskedés állal termesztményeinket és nyers anyaginkat 
jobb áron eladhatjuk, s a jobb árnál fogva a még jobbadán rest 
népnek kedvet s ösztönt a munkára nyújthatunk; igyekezzünk mi
nél több s jobb lermesztményeket előállítani, hogy azoknak árából 
ne csak a szükséges külföldi czikkeket megszerezhessük, hanem 
azonfölül még a forgásban levő pénztömeget is szaporíthassuk.

Ha ez kivihető — mi a kormány s az egész birodalom érdeké
ben fekszik — gyárainkról ugyan szorgalmasan gondoskodjunk, de 
Ausztriának is hagyjuk meg a maga gyárait, sőt adjunk ezeknek el
sőbbséget minden más idegenek fölött. Csak igy lehetséges még 
most, hogy az egész birodalom tartományai kölcsönös és csereképeni 
élénk belkereskedés állal egymásnak jóllétet — s az egésznek annál 
nagyobb benső erőt adjanak, mit, kivált pedig minden akadályoktól 
felmentett acliv kereskedést, Magyarország valóban azáltal elérni 
nem fog, ha általánosan s kivált Ausztria elleni védvámok mellett 
magát elkülönözni kívánja. —

Ha szabadabb kereskedés, jól rendszeresített közlekedés, ter- 
meszlményeinknek illendő ár melletti szaporítása, tökéletesítése, 
a művelődést s ipart emelni, az ezek által nyert pénz szaporodása 

'pedig a nyereségi ipart felébreszteni fogják, alakosokban is a 
munkakedvelés (mivel a fáradság már illendő jutalommal járand) 
gyökeret verni fog; akkor bizonyára a népesség szaporodása és 
alkalmas kiképeztelése mellett a gyáripar virágzása sem marad
hat el.

Úgy látszik e szerint, hogy a termesztés által eszközlendő 
ipari haladás még most hazánkban elsőbbséget érdemel a gyártás 
általi haladásnál; ámbár ez is tekintetet érdemel, de csak ollyat, 
minőt a körülmények erőtetés nélkül javasolnak. —

Csak pénzszaporílás által emeltethetik az ipar, és csupán 
pénz által támadhatnak alapítványok, kereskedési és mű-iskolák, 
utak, csatornák, vasutak, gyárok, kereskedési helyek és minde
nek, mik egy ország virágzásának kellékei. Létre jővén pedig 
ezek, a kisebb birtokuak élelemmódra és sorsuk javítására nyílt 
utat látván, a birtokosabbak pedig már többé jövedelmeik alább— 
szállásán nem töprenkedvén, az elégületlenségnek ez és egyedül 
csak ez vethet legszebb, legjobb s legdicsőbb véget.
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R égi magyar nyelvemlékek.
Kiadta a M. Tudós Társaság, Döbrentei Gábor Buda-kerü- 

leti orsz. főbiztos stb. stb. felügyelése alatt. Harmad kötet.
Budán a m. k. egyetem nyomtatása 1842.

Irodalmunk nagyérdemű veteránja, Döbrentei Gábor, e „Nyelv
emlékek“ roppant munkája által egyszersmind önnevének is mara
dandó emléket állita. Valamint a két első kötet, úgy a jelen is, 
számra harmadik, nyelvünk őskorának becses gyöngyeit foglalja ma
gában, s lehetetlen minden igaz honfinak, hacsak egy pillanatot tesz 
is e felséges gyűjteménybe, örömre nem gerjednie, hogy vannak 
férfiak, kik a nemzet ős ereklyéit ügyes kezekkel a veszendőség 
elől elragadván, gondosan egybegyüjtik, s midőn e kincset a jelen 
ivadéknak átnyújtják, azt egyszersmind az utókornak is biztosítják. 
—  E kötet tartalma két fő részre oszlik, az első : T a t r o s i  má
s o l a t  1466 - b ó l ,  a második: V e g y e s  t á r g y ú  r é g i  ma 
g y a r  i r a t o k  1 5 ' 0  — 1600. Amaz, melly a kötet nagyobb felét 
teszi, a négy evangeliumiró 1437 — 1441 közötti fordításának má
solata 1466ból, Németi Györgynek Hensel Imre fiának O in t  a czi- 
men áll} „keze miatt“, vagy : A m ü n c h e n i  c o d e x .  Reá akadott 
a müncheni k. könyvtárban F e j é r  v á r  y M i k l ó s  1834-ben ; hü 
másolatát vette Bécsben 1838-ban J á s z a y  Pál.  Magát a müvet 
megelőzik Döbrentei G. nyomos előjegyzetei s Jászay Pálnak a codex 
szólamára s az előtte álló kalendariomra vonatkozó jeles észrevé
telei, mellyekből e becses régiség felfödözésének és lemásoltalásá- 
nak történetét illetőleg illy lelkes szavakat olvasunk: „Szebben alig 
gyümölcsözhet, ritkán gyümölcsöz hazafi buzgalma, mint e részben 
a Fehérváryé. 0 keresett és talált, kincseket, mellyekkel egybe 
van forrva a nemzet élete, mellyek, mig magyar nyelv létezik, fel- 
tartandják érdemét, emlékét. Mennyin vagyunk, kik keresünk és 
nem találunk, mennyivel többen ág y n ak ,  kik nem is keresnek. 
Három hó alig forgott le (Tejéi várynak külföldre távozta után) s 
im levél érkezett az academia elnökéhez. Azon örvendetes hírnek 
vala az előpostája, hogy Fejérváry Münchenben, a bajor kir. könyv
tárban, egy egész codexet talált magyar nyelven 1466ból. Megje
lent nem sokára maga Fejérváry is, s hozta a felette becses kézirat 
végének saját kezével utánzóit hasonmását. A nagymlgu elnök, és 
mi ketten (Mászay és Fejérváry) mennyire örvendénk e már több 
hazafi által látott), de figyelemre nem méltatott kincsnek felfedezte
tésén, mutatják aziránt telt lépéseink, hogy azt minél szorosb érte
lemben tulajdonának vallhassa a nemzet. Az elnök fáradatlan buzgó 
ügyekezete, engedtetnék át a codex, ha nem is örökül, legalább lei
ratás végett azoknak , kik azt leggyökeresb joggal vallhatják sajá- 
tuknak, dúsan sükerült. A fenséges Nádor lelkes közbenjárására 
1835. végével meglátta ezen, külföldre zarándoklód szülöttét a ma
gyar hon, tán 300 évi lávolléte után. A viszonlátás csak rövid volt. 
Egész szabadsági idejét Bécsben kellett eltöllenie, mert a nmlgu 
elnököt, kinek biztos kezeibe téteték le öt hónapra e nagy érdekű 
kincs, oda köté hivatalos állása.“

„Repesett az örömtől szivem, hogy a tisztelet, lemásolhatni a 
nemzet számára e nyelv-gyöngyöket, az elnök irántami sok és sok- 
szerü kegyeinél fogva engem ért. Naponkint hat órát, és igy hi
vatalomtól fenmaradt minden időmet, forditám a mentői hivebb le
másolásra, és mégis a fáradságos munkával készen csak hat hónap 
múltával Ieheték; mert akartam, hogy ha a magyar örökül nem bír
hatja is magát az eredetit, hű mása által legalább nélkülözhesse 
azt: így nemcsak minden lapra az annyi sort, de minden sorban az 
annyi belüt Írtam , mostani jegyekkel, de pontos figyelemmel a co
dex orthographiájára. Készítettem szükséges hasonmásokat is, és 
másolatomat, hogy ellávoztatnék minden irásvétket, kétszer egybe- 
hasonlitottam betünkint az eredetivel. Örömem telt a megtökélletl 
műben, s örömtelten nyújtottam azt be 1836. augustusban, elnöki 
utón a magyar academiának.“

Jászainak ezen elorebocsátolt észrevételei, valamint ugyan
attól a munka végéhez függesztett: „Ezen tatrosi másolattal Pesti 
Gábor és Erdősi János sz. Írási fordításának összehasonlítása“ és : 
„A tatrosi másolatban levő elavult szavak s szókötések, sajátságok“ 
— nyelvünk eredeti képzésére, gyökszavaira, szókötésére, keleti 
eredetére, sajátságira stb. nagy világosságot vetnek ; minélfogva 
nemcsak a becses régiség maga, hanem az említett mellékletek 
is minden nyelvbuvárnak kedves élvezetet és szép tanulságot 
nyujtandnak.

A kötet második része: V e g y e s  t á r g y  u r ég i  ma g y á r  
i r a t o k ,  számra 114. Időkor: 1540 —1600. Azonfölül szerzelé- 
kül a 17-ik századból két igen nevezetes oklevél: 1) 1608. jun. 
27. Magyarország Karai és Rendéi, Slavonia Karaihoz és Rendéi
hez. 2) 1628. august. 15. II. Ferdinand király követbizó levele
IV. Murat szultánhoz.

Ha az első rész nyelvbeli érdeke miatt igen nagy becsű, úgy 
emez azonfölül történeti, politikai s diplomatikai tekintetben is nem 
megvetendő , áltáljában pedig az egész jeles gyűjtemény — mint a 
czimlapon is mondatik, — tanú arra, hogy ámbár az országgyű
lési törvények, királyi udvari oklevelek, hatósági ítéletek stb. la
tinul készültek; mindazáltal a nemzet nemcsak házi, köz s magán, 
hanem megyei, városi, sőt országos ügyeiben is élt saját nyelvé
vel. Uly szellem uralkodása bírta azon korban a török udvart és 
pasáit is magyar nyelvem levelezésre. Természetesnek látták ma
gyar királlyal és királyi herczeggel úgy foglalkozni, s —  a győző 
is meggyőzeteltje nyelvét elfogadni lön kénytelen.

A gyűjteményben egyebek fölött különös érdeküeknek lát
szanak : Zultán Zulimán nyilatkozata, mikép akarta János király 
fiát, István János Zsigmondot, magyar királynak. — S z é k r e  h i -  
vó. Ország Kristóf főispán Nagyszombat birájához. — Deső Já
nos Tornavár tiszttartója L ő c s e  városa bírájának. — Pesti Fe- 
rencz, király jövedelme beszolgálfatójától útlevél. — Pellyo Já
nos és Török Imre, Nagyszombat küldöttei, e város birájához és 
esküdt feleihez. — Mehmet hatvani szandcsákhoz levél. —  Nagy 
Antal, tolnai főbíró, N. Szombat biráihoz. — Zay Ferencz K a s -  
s á hoz. — K ö v e t j e l e n t é s .  Paizsgyárló Mátyás és Nagy Márton 
Nagyszombat országgyűlési követeitől. —  Musztafa budai pasa 
levele. — Földessy István és Bornemisza Jósa adóssá vallják ma
gokat Hanns Mandernek b é c s i polgárnak. —  Musztafa budai 
pasa, Emészt föherczegnek Ctöbbrendbeli). — K ö v e t u t a s i t á s .  
N. szombati biró és tanács, nemes Nagy Márton deák és Lat- 
kovszky Mátyás uraknak. — F ő i s p á n y i  e s k ü  s z a b v á n y a ,  
Nyitra megyében. — K ö v e t  je l  e n té  s országgyülséről. Nagy
szombat városa követei Nagyszombat birájának és tanácsának stb. 
stb. Végre a 17-ik századból, mint már emlittetelt, nagy fontos
ságú: Magyarország Karai és Rendei S l a v o n i a  Karaihoz és 
Rendéihez, — s a magyarázatok közt: I. Ferdinand m. király fo
gadása, hogy a magyar nemzetet s n y e l v é t  feníartja.

Már csak e futólagos ismertetésből is meggyőződhetik min
denki azon megbecsülhellen nemzeti kincs felől, melly e kötetben 
foglaltatik. Sajnos, hogy e becses müvet ára miatt (1 fr. 50 kr. 
pp.) csak kevesen szerezhetik meg; jóllehet másrészt meg kell 
vallani, hogy a munkának mind tartalma, mind kiilcsinja miatt, mik 
az academiának tömérdek költségbe kerülhetének, ez az ár még 
igen mérsékelt —  s egyedül azon óhajtás támad keblünkben: vaj
ba honunkban is a müveit külföld példájára több nyilvános könyv
tárak és könyvkölcsönzések keletkeznének, hogy illy nemzeti kin
csek élvezetéből még a szegényebb sorsuak se záratnának k i !

Mutatványok
Dr. Lányi „Magyarföld Egyháztörténetei“ 1842-ben jutal

mazott pályamunkájának 2-ik  füzetéből.
I.

Zápolya pártját gyámolíták Frangepáni Ferencz kalocsai ér
sek, később egri, Slafileo János erdélyi, leginkább pedig Marti- 
nuzi vagy Fráter György Csanádi, aztán váradi püspök, mind a 
fejdelemnek saját teremtményei. Veranchich Antal akkor budai, 
később gyulafejérvári prépost, félig egyházi, félig világi hive volt.

Ezen századnak küszöbéről nem nagy távolságban látunk egy 
magas termetű, kifáradni nem tudó, munkás szellemű, igazgatásra
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s óriási tervek kivitelére termett, szüntelen munkásságban elfoglalt 
férfiút. Fejér szerzetruha ömlik el rajta, s ő egy szerencsétlenül vá
lasztott, csatavert, hontalan királynak barátságot ajánl, sergeket te
remt, a szétrombolt trónt helyreemeli; de midőn egy részről a ki
rályi család fentartását évekre biztosítja, másról e drága hazát el
lenséges igába hagyja veretni, melly ellen az másfél századig kény
szerül harczolni: Ma r t i n u z i b a n  Zápolya szellemdus, bátor, fá- 
radhatlan munkálatu férfiút bir, kinek talán egyedül köszönheté, 
hogy annyira erősödött azon párt, melly az uj magyar királyház 
irányában majdnem két századig magát fen tudta tartani. Erdély 
elválása Fráter György müve, s ezen elválás főkerék a szerencsét
len gépelyzetben. — Azon embernek, ki a korabeli eseményeknek 
szilárd igazgatója volt, kinek szelleme s cselekvényei következmé
nyeivel együtt nem egyedül a két magyar hazának s a kornak, 
mellyben munkálódék, hanem az egész keresztyénségnek és száza
doknak voltak szánva, olly embernek viszontagságaival megismer
tetni történelirati tartozék. — Sajnálatos kár, hogy Martinuzi gyer
mek- s ifjúkorának nem czélszerü nevelés utján, hanem a balsors 
minden mostohaságain keresztül kelle törni: kora elárvulás és sze- 
Iemmüvelési elhanyagoltatás nagyra termelt lelkét szilárd erkölcsi 
talpkövön, hogy ezáltal cselekvényei iránya egyenes és finta ösvé
nyektől ment legyen, serdülni nem engedó: azalatt jelleme azon bi
zonyos kétértelmű ingatagság s mintegy álnokság vonalmait öltötte 
magára, mellyet az erős lélek, ha erényt kalauzul nélkülöz, hogy a 
mindenkori bajos helyzetből kivergődjék, könnyen talál fel s meg
szokik. s

F r á t e r  Gy ö r g y  kamizaczi horvát, apja U t h y s e n i c h ,  
anyja velenczei eredetű Ma r t i n u z i  leány vala. Nyolcz éves ko
rában Corvin Jánosnak Hunyad várában tartózkodott; huszadik évé
ben, mint mondják, Hedvig tesseni herczegnőnél, Zápolya István 
özvegyénél, ká l yha f ű t ő .  Szolgai állásában megérté,mikint apjas 
testvérei török hadrándulatok alkalmával elhaltak, vagyonuk pedig 
idegen kéz zsákmánya lön: akkor Szer.tlőrinczen (Buda mellett) a 
remetebarátok közé szolga gyanánt állott. *)

A szerzet egyik papja szánakozott az elhanyagolt, de nem 
épen elmétlen ifjún, s olvasni, Írni és latinul beszélni tanítá. Ezen 
tanitványból nem sokára Czenstochowban zárdái perjel s a sajóládi 
(borsodi) eremitoriumban, hová későbben vonult, a megszalasz- 
tott János király ismerőse s hive lön. Szerzeti öltönye minden gya
nú s rósz bánásmódtól biztosithatá, s magyarországi hármas utazás 
alkalmával a Lengyelföldre szökött királynak annyi barátot és párt
hívei részint szerze, részint bátorita, hogy Zápolya nemsokára 
visszamenetelt kisérthetett meg. Az ékesen szóló remetének biz
tatására számos lengyel ur és lovag a Kárpátokon át Zápolyához 
ment Erdélybe. Ez Fráter Györgyben tántorithatlanul alapitá meg 
a király bizalmát s elhatározott kedvezését biztositá. — Halálos 
ágyában Zápolya „Téged, Uttysenich György, monda, kit alacsony 
helyzetből embernek képeztelek , sokak mellőztével magasra emel
telek, majdnem testvéremnek fogadálak, téged nevezlek fiam fő
gyámja s nőm oltalmazó pártfogójának.“ így tudta ez ember értékét 
saját királya becsülni. A paulinus helyét állotta, kivált az előbbi 
tisztre nézve s Ferdinand róla nyilatkozott, hogy Zápolyától mást 
nem irigyel, mint a barátcsuklyás férfiút, ki az ország biztosítására 
tízezer pánczélosnál többet ér. Az 1538-ban kötött váradi béke 
után, mellyet az egri, erdélyi, váradi, váczí püspök és lündeni ér
sek, azonfölül Perényi, Werbewczy és Colonna-Fels Írtak alá, Mar
tinuzi III. Páltól a váradi egyházra megerősítést nyert; aztán kincs
tárnok, bihari főispán, Várad és Csanád püspöki jószágok birtoko
sa, mint gyám országos helytartó és közönséges főbíró lön a zápo- 
lyai tartományokban.**)

A váradi békepontok a gyámok által megsértettek, és Frange- 
páni Ferencz egri püspök, Perényi, Bebek, Ráskay a két Balassá- 
val Ferdinandhoz pártoltak el; a törvényes király Rogendorf sere
gével Buda várát ostrom alá vetteté. A várban Izabella az özvegy 
királynő s a királyi gyermek: körötte Petrovich, Török és Marti-

*) történetírói botlások közé tartozik , mi Bechet Histoire-ában szent- 
lőrinczi monostorra nézve áll: „II y avait prés de Bude une fameuse 
Abbaie sous le titre de St. Paul 1’ Hermite, possedé par les Religieux 
de St. Benoit, ou selon d’ aut res Histor i ens,  de I’ ordre de St.
Basile ce tut lä, oű George alia postuler une place.---------

**) Martinuzi levele A eranchichhoz. Itat. 21,538. — Bechet hist, du moin 
Martinus. 1 22. — Purpura pannonica 144. s köv. lapon. — Fess-
ler 6, 557.

nuzi. A királyi sereg veszélyesen nyomul előre: de Fráter György 
intézkedésére Buda és Nándorfejérvár közt huszonnégy hírnök tartja 
fen a közlekedést, török segélyt sürget. Magában a várban Buda 
feladásáról, a királyi személyzet Rogendorf oltalmába ajánlatáról ko
moly és sok a tanakodás. Fráter György szótlan ellenkezik, a ki
rályasszonyt őrzet alá teszi, a lengyel követeket, e gyáva hangulat 
okozóit, a várból kihajtja, Bácsy Ferenczet, Zápolyaféle szepesi el
lenprépostot, ki Révaynak Rogendorf elrontotta Budavár bevételi 
tervében árulkodott, felnégyelteti, (Bornemisza Tamás, Athády János 
városbiró s többen jókor illának el) végre nyilván kijelenti, hogy 
keresztségéről is lemondani s a mekkai prófétára esküdni készebb, 
mint Budát a németeknek adni fel. „Önmaga a csuklyát és szerzet
ruhát letévén, ir IslvánfTy, zöld mentében, kócsagtollas és fegyve
resen járkált az erősitvényben *).

Midőn a németet elűzni sükerült, Budavár ozmán kezekbe 
esett: mi Fráter Györgynek fejébe aggodalmas szeget üte. Akkor 
átlátta a politicai balfogást —  s ezentúl uj magas tervének élt. Fo 
feladata jövőre, befolyását mindenbe kirekesztőig szilárdítani, 
gyámtársát, PeCrovichot, a hatalomkörből elmozdít m i , (Török Bá
lint, a harmadik gyámot, 1541 ben Stambulba vitte el a török.) A 
királynő kevésbe vétetett, ki Gyulafejérvárott székelt. Petrovich- 
nak Temest, Lippát s az egész Dunáig, Belgrádig terjedő vidéket 
adták; Csécsy Lénárd Kassát s a környéket igazgatta: e verseny
társak távolba küldve, Martinuzi hatalma magállapittatott.— 1544en 
a tordai gyűlésen Erdély rendei nevet sem tudtak neki adni, hely
tartó nevezetét ő keveselte, mert az volt; kormányzóét, mi lenni 
akart, a királynő nagyolta s megadni vonakodék : azonban Fráter 
György Várad és Csanád püspöki megyén kívül Szatmár, Arad, 
Bihar, Szolnok, Békés megyét és Erdélyt igazgatván, melly ország
ban sok várat és várost birt, a lakosok kedélyeit mind pénzzel mind 
hivatalosztással megnyerte; hivatali névről többé nem törődött. 
Főméllóság, királyi fénypolcz és hatalomteljhez csak a név hiány
zott. De békét, a sok évtized óta ismeretlent, Martinuzinak min
den elemeket öszítő, minden ügyeket fentartó s éltető szelleme 
ajándékozott a hazának, mellyet a Budavár elvesztésénél megvert s 
visszavonulni kénytelen Ferdinand adni alig tudandoit **). A hata
lomnak, mellyet Erdélyben s a magyar részeken a remete gyakorolt, 
fogalmát az egykorú Tinódynak ezen rósz verseiből szerezhetni:

„Sir vala gyakorta a királyné aszszon :
Semmi birodalma néki az országon :
Az Fráter György tartja fiával abrakon :
K edve szerint nincsen, gyakran bánkódik azon :
Óhajtva telelni m éné fel G yulába: 
írnak vala ezer öt száz negyven n yo lczb a :
B etegségében készül vala Bánátba:
Akar el kimenni onnat L e n g y e lo r s z á g b a * * * ) .____  ^

Uralkodásvágyának tulajdoníták, hogy Izabellával keményeb
ben bánt, a nagyokat mellőzte, s önkényesen kormányzott: de 
ha állását mélyebben vizsgáljuk, kivált a királynő könnyelmű
ségét, Petrovich és társainak fondor szövényeit meg rendza
varó mozgalmait, megkell vallanunk, hogy a főgyámnak úgy kelle 
cselekednie mint cselekedék. Ezen világhírű magyar főpap, mint
egy magasból és lepel alatt forralt nagy dolgokat, Szulejman 
előtt szende s okos alázattal járván, mond Forgách. Budavár lel
kének főgondja: éjjel-nappal azon fontolkodott, a maga hibájával 
elvesztettet mint foglalhatná vissza? melly végre a keresztények 
erejét, egyértelmét s hatalmát különös fogósakkal tudta a zultán 
elébe festeni és fegyvereit inkább bármilly más világrészre fordít— 
talni vele, mint Magyarföldre *4). Nyilvános hadban ez Szulejman 
zultán, a kelet hőse, irányában csak veszthete; a haza s az egy
ház nyugalmát s üdvét pedig Izabellának nagyratörő, gyöngelelkü 
emberei mellett biztosítva nem látta: Erdélyt tehát s a magyar ko
ronát austriai Ferdinandnak, a magyarok törvényes királyának ha
tározta átadni; mit 1550ben végbe is vitt, mire Roma-egyházi bi- 
bornok, Magyarföld prímása s esztergami érsek lön. S mégis mi
vel mindent lepel alatt kezele s titkolódzó tartózkodással cselek
vők, úgy látszott, hogy cselekvényei kétfelé nyílnak; hogy midőn 
Érdé ) bői török barátság mellett Ferdinand által Izabellát kimozdí-

*) Kát Colocz. 2 , 8  s köv. -  Kereszlury Épp. Varad. 2 ,1 3 .  —  F essler
6, 576 s köv. 582 s köv lap.

* * )  Forgách Comment. 2 s köv. lap. —  Veranchich leveléből Kát 2 ! ,  46 2 .
* * * )  Kát. 2 , 794. — Purpura Pann 147.

*«) Forgách Comment. 35 s köv. lap —  Gánóczy Épp. Varad. 2, 86.
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tolta, most onnan Ferdinandot török által akarja eltávolítani. Ha 
kétszínűnek nem mondjuk, jellemét s terveit talánynak kell kinyi
latkoztatnunk. „Léte és működésében, mond Fessler, a legnagyobb 
különnemüség áll egymás mellett. Emberi szelidebb érzeteket és 
zsarnoki iszonyú kegyetlenkedéssel szerzeli komolyságot, sőt ko
morságot s ájtatos ábrándozást látunk ; a világfiui elmésség, nyájasság, 
ügyforgottság és fényűzés mellett benne papi magas Hiedelem, tisz- 
teletparancsló méltóság, vidám nyugalom volt ; hadvezéri sebes eltö
kéltség, kitartó vitézség, kérlelhetlen szigor tős szomszédságában áll 
kincstárnoki elmés serénység az országos jövedelmek kutforrásai 
fürkészetében, azok használatában rendes pontosság, országlási 
mély belátás, a legzavartabb viszonyok slegfontosb ügyekben min
dent öszvefoglaló átnézhetés. N a g y  f é r f i ú r a  csupán valódi 
vallás- és becsületérzet kivántatott: ennek híja okozta a kedély
egység, béfejezettség és öszhangzat hiányát. Valóságos nagyság
nak ezen talpkövét nélkülözvén Martinuzi, csak rendkívüli magasb 
érdekek s közönséges tekintetek közt ingadozó férfiú vala, ki a 
bonyolódott viszonyokon keresztül mesterileg vergődni jobban tu
dott mint azokat igazgatni; szolgája inkább mint alkatúja s kor
mányosa a körülményeknek“ *).

Rendkívüli emberek élete s viszontagságai rendkívüliek. 
Nagy szellem minden helyzetben nagyszerűen nyilatkozik; mert a 
jellem maga bélyegét minden cselekvényre süti. — Lippát Ulman 
pasa vitézül tartá, midőn Ferdinand vezérei ostromára készültek. 
Öt mérföldnyi távolságban azon várostól Tótváradon Castaldo, Mar
tinuzi, Nádasdy vezérlete alatt nyolczvanöt ezer spanyol, olasz, né
met, erdélyi és magyar fegyveres táborozott. Itt tanyáztak a vité
zek 155 lki oct. végén, midőn a király követe Martinuzi helytartó
nak az apostoli brevét, a bibornoksüveget, a cardináltársulat üd
vözlő és Ferdinandnak szerencsekivánó iratát nyújtotta át, mit a 
megtisztelt hadvezér szembeszökő egykedvűséggel veve s félretőn : 
azalatt Castaldo a tiszttárs disznapját ágyúk s taraczkok dörren- 
téseivel ünnepié. Aztán megszállották Lippa várost s a várnak os
tromzárához fogtak; a vezérek közt gyanusítgató bizalmatlanság 
uralkodott. Castaldo hírviteleire Ferdinand Salazar Gyula által ezen 
parancsot küldi a fővezérhez: „Castaldo arról gondoskodjék, hogy 
a remete fondor árulása által Erdélyt el ne veszítse.“ A fővezér 
Martinuzi halálát meghatározta, végrehajtását Pallavicini Sforziára 
bízván. „Több mint emberi értelem kell, irá az utóbbi a királyhoz 
intézett levelében, „hogy ezen embernek (Marlinuzinak) természe
tét és alkatát valaki megérthesse. Egy pillanatban nevet és sir, ígér 
és megtagad, egyben szent szándokot és ördögi tényt mutat; egy 
órában, úgy látszik, hűséget bizonyít s kevésre gyanúmat kézzel- 
foghatólag neveli. Azt hiszem, ő török inkább mint keresztény — 
-------- Végre, azt is látszik tudni, mit gondolok. Ugyanazon szem
pillanatban, midőn azt tartom, hogy többé vele dolgom nem lehet, 
úgy tudja Felséged ügyeit elővenni, hogy' egészen zavarba ejt s 
elhiteti velem, mintha az máskép nem is lehetne — azért az Is
tenre bíztam az ügyet, sugaljon ő, mit kell lennem,------ minthogy
magam a végrehajtáshoz olly közel voltam már, hogy akadályzása 
lehetlennek látszott.------- Még egyszer mondom, a mennyire isme
rem , ő inkább török mint keresztény. **)

Ezalatt Ulman pasa magát a királyi sereg ellen nem védhet
vén, Lippát és Csanádot Ígérte általadni, ha a vezérek neki husz- 
napi fegyvernyugvást és szabad biztos elmenetet engednek. Cas
taldo, mint külföldi, nem annyira a magyar haza nyugalmát, mint ön
dicsőségét és zsákmányt tartván szem előtt, Ulman pasa ajánlatát 
félreveté s a fővezér véleményében Nádasdy', Pethő, Perényi, Ba
lassa s a többi magyar s külföldi vezérek osztoztak: Martinuzi 
cardinál Ulman pasa ajánlatát elfogadhatónak vélte azon oknál fogva, 
hogy Szulejman zultán haragra ne ingereltessék. Most az ostromot 
Martinuzinak kelle kiallani —  s o kiáltotta. A sok szavakra, mi
ket a feselő repkényü vezérek, fiatal mágnások, s a magát hadife
nyítéket is emlegető fővezér e j te ------- Martinuzi magyarán kije
lenté, hogy ha t a n á c s á r a  nem hajtanak, a mozlemek szabadon 
bocsátása az ő szilárd a k a r a t a .  A hadi s élelmi szerek rendel- 

*) Fessler 6, 557.
**) Bechet Mariin 317—346. — Pray Epp. Proc. 2, 314.

kezese alalt lévén, akaratát a valósulásig vitte s Ulman pasa szüksé
ges élelemmel s kísérettel ellátva távozott. —

Táborlat végével Martinuzi Maros balpartján álló Alvincz vá
rába vonult, vásárhelyi országgyűlésre készülvén. Azon évi télhó 
egyik estéjén egy lovas csapat kíséretében Castaldo érkezett Al- 
vinezra, utána Pallavicini, Compegio, Scaramuccia, Lopcz s több 
alvezér : Castaldo egyedül ment fel a várba, hol a bibornok lakásul 
neki legszebb kamaráit engedte. Másnap virradóján, ( télhó 16a 
volt.) a cselédek úti készülettel bajlódván, szerte szélednek, mialatt 
Lopez Endre huszonnégy hasonló haderényü spanyol bajnokkal 
csusszan a várba, útónok, kit már jól ismerünk, Pallavirini. Fer
rari (egyik minden roszra — csak megfizessék — kész, ezelőtt 
nehány hónappal a fővezértől Írnokul ajánlott s a bibornoktól elfo
gadott földije Castaldonak) holmi iratokkal megy a cardinál szo
bájába, hogy azokat királyhozi elküldhetés végett aláírassa. A fő
pap a tábla mellett állva, hóráit végezé s alá hajlik írni az iromá
nyokat, midőn a hős tőrt döf nyakába, az ősz megfordul s jelen
lévő apróda segítségéért kiált. A segély el is érkezik, Pallavicini 
s társaiban, kik a tisztes hetven éves érseket agyon meg agyon 
szúrják. A Megváltó s szent Anyja neveit ejtvén ki a cardinál, 
kiadta lelkét; Mercada jobbfülét vágta el a gyilkolás jeleül; a 
hült tetem a bűn helyén hetvenöt napig temetellenül hagyatott. 
Castaldo a szászokhoz illőit ®). — Martinuzi erőszakos halála 
mindenütt rettenetes rémületet, többnyire részvevő szánakozatot 
gerjeszle , Rómán pedig sérelmet ejte.

Szerfelett munkás, sok gondolatot ébreszthető szolgálatkészség 
mutatkozik Castaldonak Nádasdy Tamáshoz intézett levelében: 
„1551. dec. 17. Piacúit omnipotenti Deo Illustrissimum Dommum 
cardinalem Varadiensem felicis recordalionis ad aliam vitám ducere
morle quadam repentina. Scribo Domino Báthory s tb -------------- —
P. S. Marcus Antonius (Ferrari) primus inter omnes pugione in 
gutlure bis transfixit Reverendissimum: ipse Marcus commendat 
servitia sua humiliter. **) A történetirat nem jegyezte fel, valljon 
élt-e s hányszor Magyarország egykori nádora ezen spanyol aján
latokkal. De úgy van az minden korpábavegyülésnél.

Ferdinand tizenhét nappal a bűntett után 1552ki január 2kán 
császári bátyjának jelentette az eseményt. — Romából, hol a hir' 
léiekverő benyomást okozott, azt Írták: „ha igaz, hogy királyát, ho
nát, a kereszténységet Martinuzi el akarta az ozmánoknak árulni, 
mikínt tudták őt néhány hónappal előbb az apostoli széknek mint 
rendkívüli, érdemdús, magas érzetü, erényteljes, tapasztalt becsü- 
letü s a kereszténységre nézve olly igen hasznos férfiút ajánlani?“ 
Ferdinand király a keresztény közösségből kizároltnak nyilatkozta
tott; miszerint magát a király viselte is: szentházba nem ment, 
szentségekben nem részesült. Azalatt Fráter György bűne s a gyil
kos tény körülményei felelt vizsgálatot négy cardinál tartandott. 
Martinengo püspök ez ügyben Bécs, Bécsujváros, Grécz, Soprony- 
ban Bornemisza Pált veszprémi, Oláh Miklóst egri, Ujlakv Ferenczet 
győri püspököt, Veranchich Antalt pornói apátot, Pethőt, Blandratát 
s a meggyilkoltnak két Írnokát hallgató ki — — — kimosakodtak 
pedig mindenből. Szorgalmas vizsgálatokból kisült, hogy a király 
ártatlan, és szavait az orgyilkos félreértette. „Quamquam injuste 
occisum fuisse Georgium nemo in Pannónia ambigeret, ac ne Romáé 
quidem dubitaretur“ mond Thuanus. —  Martinuzinál, úgy látszik, 
egy sikerült terv mást szüle, mellyre azelőtt alig gondolt, s mellynek 
kivitelében a jog s hűség szabálya nem szolgált mindenkor zsinór- 
mértékül. Martinuzi halálával Ausztria Erdélyt hosszú időre elvesz
tette. — Károlyfejérvárott a székegyházban van egy sirko, mellyen 
a bibornoksüveg s pásztorbot alatti czimer mezején lefelé repülő 
hollót, a remeteszerzet czimerét és ugrófélben álló szarvast láthat
ni. A sirkövön Írva áll: „Moriendum est omnibus.“ Ez Fráter 
Györgynek s írköve.***)-------—

*) Purpura Pann. 158- — Forgách Comm. 33. — Leibiczer évir. Vagn.
2, 56. — Fessler 6, 735.

**) Prav Spec. Hier. 1, 180.
***) Szereday Epp. Alb. 2, 25 és PéterfTynél is Concil. 1, 244 — láthatni 

a czimert ez aláírattál: Fr. Georg. Martinusy S. R. E. Car. A. Eppi. 
Strig. postu. 1550.
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A nemzeti bank pedig már a 2-ik esztendőben, minekutána
400,000. forintot a tőkéből amortisált volna, az amortisatiobeli 
összeg kamatját, vagyis 16,000. nyerne meg, s igy évenkint mindig 
kevesebb kamatot fizetni tartozván, s többet amortisálván, mindig 
többet s többet nyerne, a fizetések ekkép történvén :

A nemz. bank 4°/0 kamattal a reája ruházott
20 millió conv. forintoktól fizetne...............................

Magán személyek a magyar hypolheca-banknak 
a 20 millió forintoktól 6°/0 kamatokhan fizetnének.

Ezen 1.200,000-ből fizetne a hypotheca-bank 
a nemz. banknak a tőle 4°/0 mellett kölcsönözött 20
milliótól szinte...............................................................

És magánosok által fizetett 1,200.000-ből még 
maradna fen 400.000 forint.

E fenmaradt összeg amortisatiójára fordittatnék 
azon lső rendű 20 milliónak, raellyeket a nemz. bank 
a magyar vállalati igazgatóságnak kamat nélkül köl
csönözött.

A nemz. bank pedig ezeket a reája ruházott 20 
millió pgő pénznek lerovására fordítván, az lső esz
tendőnek végével nem tartóznék már 20 millióval,
hanem csak még...........................................................  19,600.000

Már a 2ik esztendőre nem tartozván 800,000 
kamatot, hanem csak 784,000-et fizetni, az évenkint 
minden hiány nélkül a hypothecs-banktól kézhez ve
endő 800,000 forintból felmaradna 16.000, mellyek- 
kel és a szinte esztendőnkint átveendő araortisatio- 
nalis 400,000-rel a nemz. bank ainortisálna már 416,000 

És a 3ik esztendőre adós maradna már csak 19,184,000

S igy tovább mindaddig, mig az lső rendű s a magyar válla
lati igazgatóságnak adott kamat nélküli 20 millió kifizetve Camor- 
tisálva} lenne, a nemz. bank pedig mindeu adósságtól mentté téve, 
a 20 millió pengő forintnak birtokában maradna.

Mi után csak a 2ik rendű s a hypotheca-banknak adott 4°/0- 
tes 20 millió amortisaliója kezdődnék, mellyeknek aránylagos ka
matjait is a nemz.-bank mind megnyerné.

De ha ezen kívánatos pénzügyi alkut a nemz. bankkal semmi
képen végrehajtani nem lehetne, igyekezni kellene akár honnan 4°/0 
kamatra 3 annyit kölcsönözni, mint a mennyit a buda-fiumei vállalat
ba fordítani szükséges, p. o. 60 milliót; ezekből 20 millió a válla
latra szánatnék, a többi 40 millió pedig magánosoknak adatnék ki 
6 %  kamatra. Melly 40 milliónak 2,400,000 tevő 6 %  kamatja 
fedezné az egész 60 millió 4°/0 kamatjait, s a vasút tiszta jövedel
m e, valamint a tartaléksommának kamatjai is a kölcsön lerovására 
szolgálnának.

De ha ez sem sikerülhetne, már akkor az utolsó, de bizonyos 
módhoz kellene nyúlni, l. i. a buda-fiumei vállalatnak felállítására 
;0 milliót kellene kölcsön venni, s ennek a 800,000-ből álló 4°/0 

maijait subsidium utján fizetni, a vasút tiszta jövedelméből s a 
alék összeg kamatjaiból az amortisatiót végrehajtván.

** *

Hogy magánszemélyek a kölcsönvételre ösztönöztessenek, 
„tosilást lehetne nekik adni, hogy a tőkét soha visszafizetni nem 
znek kötelesek, valamig a kamatokat pontosan fizetendik; él

űben a részenkinti visszafizetés is 7* esztendei bejelentés és 
nondás után el fogna fogadtatni.

800.000

1 , 200,000
-

800,000

Idővel s a forgásban levő pénznek tetemes szaporodásával 
történhetnék, hogy a kamatozás 6°/0ről leszállana 4°/0re, mint más 
országokban, melly esetben az országnak azon sommát pótolni kel
lene, melly a 6°/0 kamatoktól hiányzánék; p. o. 20 milliótól a 6°/0 
tesz 1,200,000-rel de a 4°/0 csupán 800,000 kevesebbet a 6°/o-  
nél 400,000rel, melly soramát a mondott esetben az ország pótolná, 
mit épen sajnálni nem lehetne, mert az ország már akkor a fizeté
seket könnyen megbirná.

Szintúgy pótolná az ország a hiányokat azon esetben, ha a 
magánosok által fizetendő kamatokból maradna el valami, azért, mert 
a 20 milliót mind kölcsön kiadni nem lehetne.

Melly még most épen nem várt esetekre nézve mégis szüksé
ges, hogy ujs tökéletesen kötelező és könnyen végrehajtható subsi- 
dionalis törvények hozattassanak a végett, hogy az ez utón törté
nendő minden fizetések pontosan és bizonyosan tétessenek, a pénz
ügyi működés pedig minden ingadozás nélkül és csalhatatlanul vég
rehajtathassák.

Csak igy szaporittathatván meg a forgásbani pénz és gazda
godhatván meg az ország, szinte csak igy s ez által leszen ké
pes fizetni, s az arra való tehetséggel meg fog szűnni az adózás- 
tóli vonakodás, mindenki a szükségen fölüli értékéből szívesen fi
zetvén a közjóra; de ha a közjó az elkerülhetlen magánszükséggel 
összeütközésben áll, s a jót sok magánszemélyeknek romlásával 
lehetne csak eszközölni: mivel a köz magán személyekből áll, a 
jónak erőltetett eszközlése sem szülne jót.

Gr. L * * e .

Hány a tör vény könyvi javaslat.
Mélt. gróf Andrássy Károly ő nga a f. é. Századunk 7ük  szá

mában jónak látta a Pesti Hírlap 244-ik számában foglalt s a felső 
magyarhoni bányapolgári egyesületet megismertető czikkem azon 
része ellen óvást emelni, mellyben az 1827-ki országos választ
mány bányai törvénykönyv javaslatának még ez orsz.gyűlésen leendő 
ideiglenes törvénybe iktatását a bányamivelő közönség egyik fo 
óhajtásának nevezém. Ezen óvásra, de kölönösen az annak alap
jául felvett, s a kérdéses munkálat ellen intézett nehéz vádakra fe
lelni annyival inkább kötelességem, miután fenebbi nézetemet maga 
a bányapolgári testület, hazánk törvényhatóságihoz szétküldött s ezen. 
bányatörvénykönyvi javaslat beczikkelyeztetéseért esedező körle
vele által tökéletesen igazolá. De a m. gróf említett czikkében olly 
általánosságban méltoztatott maradni, hogy a czáfolónak, hacsak 
koncznji commentárt Írni nem akar,  részletekbe ereszkednie nem 
lehet. Fő aggodalma abban központosul, hogy ezen , állítólag „nem 
rövid, nem könnyen érthető, félre is magyarázható, zsebben sem 
hordható, az ország egyéb institutional és törvényeivel összeütkö
ző , a megyei hatóságot veszélyeztető és kizáró, gyakorlatilag kivi— 
hetlen, a bányami velők terhére eső, a kamarai tisztséget mód nél
kül szaporító, egyszóval tökéletesen elhibázott provisorium, vakon 
és a minden oldalróli részeknek kihallgaltalása nélkül Balás módon 
be ne csusztattassék.u

Elég lenne az illy általánosságban mondottakat általánosság
ban tagadni; de feltéve is — a mi a lehetetlenséggel határos —  
hogy a magyar országgyűlésen, a magyar közértelmiség gyülpontjá- 
ban, egy illy nagyfontosságu törvénykönyv nelaláni hiányai, ő Fel
sége magas kormánya, s a két tábla bölcs figyelmét elkerülhetnék, 
— feltéve, hogy ezen munkálat, állítólag hiányos volta mellett is, 
valósággal ideiglenes törvénynek befogadtatnék : ugyan mi oknál 
fogva lehelne abból következtetni, hogy ezáltal minden javithatási 
reménytől elesnénk ? Hisz már maga ezen ideiglenes bevétel javi-
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tást feltételez, s ha hatalmunkban állott az eddig divatozó elavult, 
hiányos és érthetlen provisoriumot helyesebbel felcserélni, hogy 
ne volna hatalmunkban, ezen újabb provisoriumot is, ha a gyakor
lat mezején hiányosnak mutatkoznék, ismét tökéletesb törvénnyel 
pótolni? Vagy egyebek-e hazánk polgári törvényei is szintannyi 
provisoriumoknál, miket országgyűlés után a szükséghez képest 
módosít és javít? valamint ez az úrbéri s más törvényekkel való
sággal történt s a váltótörvény tárgyában is aligha nem történend? 
A m. gróf azon tanácsa tehát: „őrizkedjünk a provisoriumoktól“ 
egyenesen a változhatlan törvényekre — ha volnának illyesek — 
alkalmazható, és a provisorium csak azon egy esetben lehetne ká
ros , ha az annak helyébe léptetendő későbbi törvény attól olly 
sarkelvekben különböznék, hogy ezeknek alkalmazása a provisorium 
alatti időszak jog- és tulajdon-visszonyait veszélyes ingalagságnak 
és zavarnak kitenné, a mitől a bányászat körében egyátalján nem 
tarthatni; mert valamint a kérdéses 1828-iki operatum Miksa csá
szár sarkalatos bánya- és az ország többi alaptörvényei nyomán 
elindult, úgy minden későbbi törvénykönyv is a bányászati jog és 
tulajdon változatlan sark eszméit sértetlenül fentartandja , s jogzavar 
nélkül fog éleibe léptethetni.

A provisorium tehát ép azért, mert provisorium, nem vesze
delmes, annál kevésbé egy olly provisorium, mint ezen kérdéses 
beczikkelyezendő 1828-iki munkálat, mellvre valóban kár volt a 
„tökéletes elhibázottság“ bélyegét sütni. Ugyanis készült ez az 
1827ki 9ik t. czikk rendelésére egy olly országos választmány által, 
mellynél nem csak ő Felsége bányakamarai főtisztviselői, hanem a 
két tábla tárgyavatott számos tagjai munkás részt vettek; készült a 
honi 4 bányakerület bányapolgárainak küldöttjei közremunkálása, s 
óhajtásaik és sérelmeik gondos figyelembe vétele mellett; készült 
tehát minden kitelhető óvatossággal; s tekintetbe véve, hogy a bá- 
nyamivelés állapota azóta nem változott, hogy a bánya szakértők 
száma aligha gyarapodott, bízvást feltehetni, hogy ha ugyan e tárgy
ban jelenleg küldetnék ki országos választmány, ez aligha dicse
kedhetnék akár jelesebb szakértő tagokkal, akár szélesb s aiaposb 
tapasztalásokkal, mint az 1828ki. Nincs tehát oka a m. grófnak az 
illetők ki nem hallgattatása miatt panaszt emelni, s ha meggondol
juk, hogy ezen törvénykönyv még csak javaslat, hogy országgyűlési 
tárgyaltatása alkalmával javító észrevételeit és eltérő nézeteit min
den egyes törvényhatóság, minden egyes főrendü, s maga a nemes 
gróf is nyilváníthatja, fentebbi aggodalma, mintha a szegény bányá
szat a I-ae 9-us ellen örökre elítéltetett volna, önkint elenyészik.

Hogy ezen törvénykönyv catechismusi rövidséggel nem bírhat, 
tudja, ki a bányajogok könnyen bonyolítható, tehát csak kimerítő 
törvénnyel biztositható viszonyait ismeri; de erészben is olly sze
rencsés szerkezete van az 1828-ki munkálatnak, hogy ha nem bő
víttetni, rövidittetní nem igen fog; 42 kitünőleg gyéren nyomtatott 
Ívnyi szövege, közönséges 12 rét kiadásban, igen alkalmatos „Code 
de poche' lenne ; s állítani merem , hogy érthetőségénél fogva nem 
csak hazánk polgári ügyvédei, hanem kissé értelmesb lakosai is 
képesek lesznek gyáraoltjaik vagy önnön bányajogait biró előtt véd
hetni. Hogy a szegény, olvasni sem tudó tót bányamunkás belőle 
okulni nem igen fog, igen természetes; de értendi-e a szegény mi- 
veletlen néposztály az uj bűnt. törvénykönyvet, ámbár ez inkább 
mint a bányai, ennek számára iratolt. Érti-e a polg. törvényt, ám
bár őtet is kötelezi? Elégeljük meg, ha a miveletlen ember a tör
vény főszabályait érti, mit ha a mostani zavarteli bányatörvény

mellett megtanulhatott, az uj codex alkalmazásában sokkal könnyeb
ben magáévá lehelend.

Hogy ezen törvénykönyvnek az ország többi törvényeivel 
analógiája nincsen, csak annyiban áll, a mennyiben a bányászatot1 
mint szaktudományt s a miveletet és szabályait tárgyazza; mert 
különben akár a bánya-tulajdon alapját, melly nem egyéb, minta 
nemesi javaké t. i. a királyi adomány, akár a bányaszemélyzet pol
gári viszonyait, akár a bánya-törvénykezést tekintjük , mindenütt 
a polgári eljárás mását találjuk.

Nem is ütközik össze az ország többi törvényes institulióival 
ezen bányatörvénykönyvi javaslat, mert alkotásakor a Corpus Juris 
bányatárgyakra vonatkozó törvényei is zsinórmértékül szolgáltak, 
sőt az operatum szerkezetében egyenkint idéztettek; s ha ezen tör
vénykönyv a törvény előtti jogegyenlőség kimondott elvénél fogva a 
bányamivelést egyesek önkényéből eredhető akadályoktól megőrizni, 
s a bányatulajdont lehetőleg biztosítani igyekezett, ez által a megyei 
hatóságot a mostaniaknál szükebb korlátok közé egyátaljában nem 
szorította; mert ha a bányatörvénykezés külön fogalmát a polgári 
törvénykezés eszméjével összezavarni, a köztöki súrlódásokat 
mindegyre növeszteni nem akarjuk, e két institutiot kijelelt határ
vonal s hatóság nélkül nem is képzelhetjük.

Ha végre a m. gróf az ezen operatum kivihetlensége és terhes 
voltára nézve nem méltóztatott volna illy általánosságban szólani, 
arra is kiterjesztendettem válaszomat; így azonban czáfolatúl csak 
azt emlitem, hogy ezen ellenvetés legfeljebb a törvényszékek ren
dezésére vonatkozhalik; de e részben is a bányapolgárokra netalán 
háromlandó teher, a reájók kiterjesztett bíráskodási jótéteménnyel 
bőven van pótolva, s hogy az operatum a bányatörvénykezés költ
ségeit tetemesen leszálitotta, arról első pillanatra győződhetünk 
meg, ha a bírói és napidij-szabást megtekintjük. Szintilly leszállí
tást szenvedett a kamarai tisztség száma is, mert a most fenálló 
kerületi kir. bányatörvényszékek megszüntettek, s első bírósági fó
rumul járásbeli bányatörvényszékek állíttattak, mellyeknél azonban 
a most is eljáró bányai bírón és bányajegyzőn kívül csupán bánya
polgári convocatus ülnökök bíráskodnak. Felebbviteli itélőszéknek 
pedig egyedül a királyi és hétszemélyes táblák rendeltetvén, ezen 
bölcs rendszerben a kamarai tisztség szaporodhatása magvát hol 
vehetni észre, által nem látom.

De befejezem futólagos ellenészrevételimet, mert az alapos 
czáfolat nem hírlapi körbe való, s valamint erősen hiszem, hogy 
a m. gróf csak hazafiui aggodalmát vélte szükségesnek a haza előtt 
kijelenteni, nehogy e tárgy rögtön és megfontolatlanul eldöntessék, 
úgy más részről nem kevésbé erős azon meggyőződésem, miszerint a 
nemes gróf mind a hazának, mind a bányapolgári egyletnek, melly- 
nek tanácskozásiba ő is, mint nagyérdemű tagja, befoly, sokkal si- 
keresb szolgálatot teendhetetl vala, ha a meddő hírlapi figyelmez
tetés helyett, eltérő nézeteit akár a bányapolgárság nyilvános köz
gyűlésén , akár a kérdéses operatum újabb megvizsgálására kikül
dött bányapolgári választmány üléseiben részletesen és okokkal 
támogatva előadni, s ez által a bányapolgári testületben azon fájdal
mas megütközés helyett, mellyet emlitetl czikke ébresztett, nagy
becsű részvéteérti mély hálaérzést költeni alkalmat vett volna.

Fest Imre.
bányapolgári jegyző.
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45.

Utazási emlék.
Méltóságos báró ’Sennyey Nina kisasszony ö nagyságához.

Habár magyarosodik is a hunföld, ha terjed is édes honi 
nyelvünk hölgyeink bájoló körében: mind a melleit örül mégis szi
vem , ha előkelő családink hölgyeinek ajkairól hallom a magyar szó 
zengését. Kegyes volt Nagysád, midőn m. édes anyjának tisztele
tére voltam, velem Kassán honi nyelvünkön beszélni, ugyszinte ta
pasztaltam , hogy Kegyednek egész családja, midőn most Pesten 
legutóbbi tisztelkedésükön valék, részvéttel lenni látszott utazásom 
iránt; s ezen okok lövedék belém azon bátorságot, hogy éjszak- 
némethoni utazásomat napvilágra bocsátván, gyenge rajzomat Nagy
ságodnak tisztelettel ajánljam. Azt Ígérhetem, s meg vagyok győ
ződve, hogy a mit Nagysád és a közönség elébe adok, mind tiszta 
igazság. Távol legyen, hogy azokat, kik ezen vidéket leírták, gú
nyolni kívánnám ; de annyi bizonyos, hogy az igazság sokszor még az 
utazási könyvekben is, valamint az utazók naplóiban , egy kevéssé 
el van mellőzve, mit még azon könyvekről is mondhatni, mellyek 
a leírás helyén jöttek ki; igy p. o. Berlin leírását olvasván egy 
ugyancsak Berlinben kijött könyvben, ott a szerző a valóságtól 
sokszor messze jár, s érdekes tárgyak helyett holmi hiábavalósá
gokkal untatja az olvasót. — Ha Nagysádat a sors netalán utazá
som helyére vezetendi, e soraim talán némi kalauzul szolgálhat
nak; illy utazás pedig aligha Ínyére nem lenne Kegyednek , miután 
sok más élvezetet mellőzve, a köztapasztalás mutalja, hogy az 
egészség és lélek felelevenítésére semmi sem bir olly varázs erő
vel , mint az utazás. Három éveket tölt vén magányomban, lelkem 
már felette vágyott a külföldre, s kis habozás után eltökéllém ma
gamban éjszak felé kirándulni, minthogy ezelőtt dél felé, Olasz
honban, Bajor és Tirol-földeken már zarándokoskodtam. Az em
beri élet rövid, az utazás nem az aggott kornak való; azért azt 
még teljes erőmben véghez vinni iparkodám.— Hazámfiaival a lá
tott tárgyakat közölni édes kötelességemnek tartom. Báró Geramb 
József, ki hajdan mint tábornok és máltai vitéz olly nagy szere
pel játszott Európában, most mint trappista szerzetes a Sinai 
hegyhez utazván, az ottani görög kolostor egyik könyvében e sza
vakat olvasta: „a ki hazáján kívül más honban nem utazott, ha
sonló azon olvasóhoz, ki csak a könyv első lapját olvasta, a többit 
nem.“ — S ez igaz.

Czélom volt Hamburgig rándulni ki, hanem Berlinben ter
vem megváltozott; minek okait alább kiteendem. Elég az ahhoz, 
hogy a fénylő hónak mélyéből kibuván a zöld fü — és tavaszi 
szellők közt az ég bolíja kékre derülvén, majushó elején útnak in
dultam. Vagy négy mérföldet haladva ősi lakomtól s Abauj megye 
szélét, az Ongai bérczet érvén, bizonyos ájtatos érzésektől elfo
gulva tekínték a most olly szerencsétlen Miskolcz városára, a Sajó 
téréire s Diósgyőr regényes hegyeire, — fekinlék a Sajó térére, 
s képzeletemben láttam két ősöm elszánt vitézségét, kik IV-ik Béla 
magyar király életét megmentvén, s azáltal a reltenlő sajói ütkö
zetnél a tatárokat főprédájoktól elmozdítván, — utódjaik számára 
Fáj földjét számos helységekkel diadalmuk jutalmául nyerték. A 
hajdankor homályos képe lebegett lelkem előtt, „itt, — mondám 
magamban itt volt azon hely, hol a tatárok csordája mészárolta !

i

a napkeleti tiszta magyar vért!“ Rettentő volt ezen ütközet, mint 
azt a régiség búvárjai Írják. E helyekre illenek Ányos magyar 
írónk versei:

Oh hány magyar fekszik ottan hamvában,
Kinek már nevét sem tudják hazájában!

Tekinték Diósgyőr kék hegyeinek ormaira, s e hegyek kebeléből 
kifehérlettek a diósgyőri vár tornyai, melly vár Mária királynénk 
kedves mulató helye vala, most pedig vércsék s baglyok laktanyá
ja. Borzadva villant fel agyamban e gondolat: nem jut-e ezen om- 
ladék sorsára ős alkotmányunk is? mellyet már annyira kezdünk 
nyirbálni, hogy ha ez soká igy megy, csupán árnyéka maradand 
régi aranyszabadsagunknak! A liberalismus, concessiók , korszel
lem , hiú dicsvágy s némelly hírlapjaink izgatásai annyira vitték 
már a magyar nemes sorsát, hogy csak egy évtized múlva is arra 
lesz kénytelen fakadni, mit nem rég a lengyel sláhticz monda, kit 
midőn egy magyarországi pap ezen czimzettel szólita meg: Domine 
Magnifice! (melly czimzet a lengyel sláhticzokat illeté a diáknyelv
ben az Ion felelete: barátom, ex magnifico nihil nobis mansif, 
nisi — ficus! —  Megenged Nagyságod, ha ezen egy két szót olly 
nyelvből hozom elő, melly hölgyeinknél nem igen divatozik és már 
közéletünkből is jobbára kiküszöböltetett.

Tovább haladva Zsolcza felé, balkézre két halmot pillanték 
meg, melly mellett, mint egykor hallám, Rákóczynak sok vitézi es
tek el. Szegény Rákóczy, itt hagyta a vagyont, és elment a nincsen-t 
keresni! Fájdalmasan hatott szivemre a kurucz-világ emlékezete, 
mellynek kalandjait gyermekéveimben annyira szerettem hallani, s 
mellyekre a tárogató keserves hangjainál gyakran elérzékenyedtem. 
Nagyságod ősei közül is egy báró ’Sennyey tárkányi kastélyában 
egyezésre lépett Rákóczyval, mit ez „Mémoirs“-jaiban bőven leír; 
de hisz e részben a Bodrog néma partjain még több történt. — 
Beérvén Miskolczra, hol szüleim hamvai nyugosznak, s sirjoknál 
végezvén imámat, kisétáltam a Tetemvárba, hol gyakran tanulgatám 
leczkéimet diák koromban, — de honnan sok keserves sóhajt is kül
döttem hazafelé Cserehát bérczeihez; mert nem tagadom, hogy a 
szerelem leirhatlan édes kínját akkor érzém éltemben legelőször, 
s minél inkább repülnek az évek, mindig annál jobban fogódik 
el szivem, ha ifjúságom hajnala —  midőn minden rózsa-fényben 
úszik s minden olly édes homályban dereng előttem, —  eszembe 
jut. D e r  L i e b e  W a h n s i n n  i s t  e i n  h e i l i g e r  Wa h n s i n n !  
— Miskolczról felérvén a harsányi part-tetőre, a jobbkézre eső 
völgyben egy kősziklás halom emelkedik benőve bokrokkal, mellyet 
a rege hajdankori volt templáriusok lakhelyének mond ; de ezen 
rend éjjeli tanácskozásait a milly titkos fátyol fedi, szintolly titok 
ezen kolostornak néhai létele is. Küvesdnek sikjain legeltettem sze
meimet, édes örömmel nézvén a szép magyar-alföldet, míg végre 
Egerbe érvén, s ennek több érdektelen penészes régiségeit el
mellőzve — siettem az úgynevezett „török mecsetébe, melly va
lójában érdekes. E vékony oszlop messziről látható s roppant ma
gasságú, melly magasság csak akkor tűnik szembe, ha az ember 
felmegy; sokáig álltam azon ablaknál, honnan gyakran zengett ezen 
szó: Egy az Isten, és Mahomed az ő prófétája ! Szédítő magasság
ban vagyon egy igen keskeny párkány, melly kívülről az egész tor
nyot körülfulja, s mellyen nem rég egy paraszt lányka minden szé-
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dülés nélkül körülment; pedig olly veszedelmes, hogy csak egy 
hajszálnyi hibás lépés — vagy szédülés — s az ég egy lélekkel 
gazdagabb. Lejővén a toronyból, s a lyceum ízlésnélküli kőtöme- 
gét félre hagyván, siettem az uj templomba, halhatlan Pyrkerünk 
sok jeles emlékeinek egyikébe, s bámulással telt kebelem, midőn 
Casagrandénak, századunk egyik legjelesb szobrászának, müveit 
szemléltem meg. Csak hiában ! szó a mi szó — de egy második 
Casagrande nem igen jő többet Magyarországba. Sebesen menvén 
tovább Gyöngyösön és Hatvanon keresztül, beértem a pompás gö
döllői völgybe, mellynek regényes kedvessége miatt a hazában bi
zonyosan párja nincsen. Beértem az árnyékos ligetekbe, Grassal- 
kovics herczeg gyönyörű majorságába , s az ottani salon márvány
erkélyére kiülvén, egészen elbájoltattam a vidék szépségétől; előt
tem a gyöngyörü halmos völgyek terültek, —  körültem a homályos 
erdő gazdag lombjai, — s a zöldbársony rét, mellynek buja füvén 
a szép schweiczi tehenek legeltek, — a hegyek bérozei viszhango- 
zák a kakuk szózatát, —  úgy szinte a kakukfü édes illatja páro
sulva a fris levegővel boldogíta érzésimben. Végre a gondvise- 
lőné egy gazdag tölgy lombjai alatt fris tejjel vendégelt meg, s ugyan 
itt haza tériemkor majorságom számára a szép schweiczi marhák
ból vásárlást tevén, Pestre rándultam, s azonnal a nemzeti szín
házba siettem , hol a légszesszeli világítás szagától főfájást, a zárt- 
székek szűke és szerfeletti keménysége miatt keresztcsont fájást 
kapván, de egyszersmind némelly tagok szerepeik meg nem tanu
lása miatt unatkozva boszankodván, szinte igen megelégedett kez- 
dék lenni, midőn Lendvaynak kellemdús játéka egyszerre egészen 
megbájolt. No, már ez művész előttem: észrevehetők Seidelman 
oktatásai és a külföldi tanulás! Éljen, éljen derék Lendvaynk! Én 
szentül tartván azt, hogy vétkezném Pesten más színházba menni a 
nemzetin kívül, másnap „Báléj“ operát néztem meg, s megval
lom, elszomorodtam s mindaddig e bús helyzetemben valék, mig 
a kis magyar Silfide, Sári Fanni a padozatra nem repült. S való
ban e hölgy fris mint a szikra, lüzzel-lélekkel tánczol, mi a tán- 
czosnéban fő dolog. — Megnéztem a pesti hid készítését, melly- 
ről nem rég egy ujságlap nagy pöífeszkedéssel mondá: hogy e hid 
rakta le Magyarországban a polgári egyenlőség talpkövét. Az igaz, 
szép szó a polgári egyenlőség; de in praxi miilyen legyen ezen 
kedvencz polgári egyenlőség, — az már más kérdés. — Eszter
gomba érkezvén, siettem Casagrande szobrászt karjaim közölt üd
vözölni. Az ujonan épült templom nagyszerű, lélekemelő munka, 
— és hiában, csak valósul az, hogy a papságot e részben is, mint 
annyi más müveiben, méltán lehet Magyarországban tisztelni; mert 
minden mást mellőzve, legalább pénzeiket nem viszik külföldre, ha
nem itt a hazában költik el és forgásba hozzák a hon javára s dí
szére; s hány kézműves és mesterember él abból, mit a papság 
hazafiui buzgósága létre hoz, és már csak ezen nagyszerű bazilika, 
milly szép emlék lesz ez a hazában! S mégis találkoztak sokan, 
kik ebben is gáncsoskodtak. Egyik mondá: papi gőgnek félszeg 
alkotmánya! másik: nem jobban tette Yolna-e, ha mást csináltatott 
volna! a harmadik : minek ez a templom, templom az egész ter
mészet! — Illyés beszédekre valóban csak sóhajtani lehet; de 
hiában, Magyarországban már most minden rósz, mit a katolikus 
papság teszen, ha legjobbat mivel is. Kár azonban, hogy — a mint 
hallám — az esztergami vár régi romjai elpusztittatnak; s ha ez 
csakugyan igaz volna, kevés haza-történeti és aestheticus Ízlés
re mutatna. A hajdankor emlékei, habár csak egy kőbástya le
gyen i s , mindig szentek legyenek a hazafi előtt. Helyesen mondá 
Lisztünk Pesten: Alterthum ist die Essenz der Aristocratic!

Esztergomból sietve haladtam Bécs felé, Neszmélynek regé
nyes szőlleit, Győrt és Pannonhalmát, az azokhoz kötött históriai

régiségekkel elmémben megforgatván, s a parendorfi sikon bor
zasztó égibáboru által egy csárdába szorítfatván, végre Bécs váro
sába érkeztem. Ennek nevezetességei Nagysád előtt úgyis isme
retesek lévén, hallgatok felölök, de megegyezend Kegyed is azon 
véleményemben, hogy a bécsi olasz opera egykönnyen jobb nem 
leend mint ez idén volt. Garciának sokoldalúsága, Tadolininek ter
mészetessége sAlboninak felséges hangja — olly trinum perfectum, 
hogy azt csak az méltányolhatja, ki hallotta. Érdekelt a bécsi müki- 
állitás is, melly az idén jelesebb volt mint tavaly. Bécsből úti leve
leim az illető követségek által aláíratván, elindulék a külföldre, s 
szándékom volt egyenesen Prágába menni, hanem mégis csak 
Brünnek tevék egy kanyarodást, Morvaországban kis művész- 
növendékemet, Vilt Jeanett kisasszonyt, meglátogatni. Bécstől 
Morva felé a vidék nem valami különös; épen csak a sólyomkői 
vár CFalkenstein) tűnik fel díszesen az utazó szeme előtt. Kocsi
sunk mondá, hogy birtokosa nem rég a vár sírboltjába temettetelt. 
A cultivált mezők, a földmivelés szorgalma már itt mindenütt szem
betűnik. Továbbá a forchtensteini vár büszkélkedik csonka tornyai
val. Istenem ! hány német kalandozó-vitéz jövetelét üdvözlé e 
torony párkányáról a vigyázó-őr. —  Egy régi vár romja a törté
netet kedvelő utasra mindig^különös érdekkel bir. Tovább haladva 
a jó országúton s Nikelsburg városát elhagyván, Brünnbe érkez
tem; innen azonban némileg nehéz szívvel távozván, siettem Prága 
felé. A szép Morvaföld itt felette regényes, a juhar-, fenyő-és 
nyirerdők vegyesen szép tölgyfákkal említésre méltók, a szép je
genye fasorok Gusztáv Wasa herczeg és Károly főhg jószágain 
igen diszesitik a vidéket. Közeledtem már Morva széléhez s meg- 
állván az erdő közepette, leszállék kocsimról s bementem az erdő 
sűrűjébe ; széthasítván a galy-lombokat sa  legnagyobb sűrűség kö
zött egy mély völgy aljára vergődvén át, itt egy kőre ülve, a 
nagy siri csend körültem különösen érdekelt ezen természet vadon
jában; kívántam a víznek folyásán legeltetni szemeimet, de a nagy 
sűrűségbe átvergődni mégis lehetlen vala ; s gondolám magamban, 
ha oda érhetnék, tán illenének e helyre Gvadányi e szép versei:

„Oda érvén, néztem mind a két parijára,
Hol vadszőllő, málna, egymásnak hátára 
Összefolytak, szeder- komló-fák galyjára,
Szép zöld szint vetettek e víznek habjára.

Sziklák hasadékja közül volt forrása 
Gyöngyforma csöppeket hányt fel buzogása, 
Kavicsokon csörgött ennek kifolyása,
S a kristály poháron átvert izzadása.“ —

Innen tovább haladván folytonosan erdők közölt, a sűrűség 
közüli kibúvásomban egyszerre egy hegytetőn az ut mellett kilencz 
egymásmelletti keresztet pillanték meg. Kocsisom azonnal szólt: 
Méltán ütközik meg Kegyed e látványon, mert a kilencz kereszt egy 
szomorú tettnek emléke, a történet imez : egy morva ifjú s egy ha
jadon nő szeretvén egymást, eskü által állandó hűséget kötöttek. Az 
ifjú mesterlegény lévén, vándorolni ment, s könyzápor között vál
tak el egymástól, a szerelem szinte lángolván keblökben. Elválásuk
kor a hűség esküje ismét megujittatott, a leány busán tért atyai haj
lékába, a legény pedig távol idegen honba vándorolt. Azonban a 
vándorlás ideje elmúltával siet az ifjú gyors léptekkel a honi hal
mokhoz , és már alig várhatja, hogy kedvesét, élte minden boldog
ságát, szivéhez szoríthassa; de ah! az öröm életkertjébe lép a kér- 
lelhetlen falum és az egészet szomorú színbe ölti; mert a legény 
haza érvén, épen az napon látja, mikép a násznép lakadalmi pom
pával indul ki a helységből, kendők, lobogók, szalagok s a vigság 
szilaj örömei hasítván a levegőt. Az ifjú kérdezi, ki házasodik és 
kiért menne ezen lakadalmas nép? Fájdalmában elájulva földre ro- 

(gyik, meghallván, hogy csakugyan egy más legénytársa veszi nőül
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kedvesét. Ja j! de jaj a szegény ifjúnak, szive marczangoló kínok 
között szétreped, látván minden örömét örökre elenyészni! Meg
vetett, kijátszott szive dühös bosszúra lobban s titkon több fegy
vert kiYivén az erdőbe, meglesi a násznépet, mikor az útját vissza- 
folytatandja. Múlik perez perez után, s mindinkáhb közeledik már 
a rémjelenet; hangzik már a dühös ifjú fülében a násznép messzi
ről is harsány kiáltása, s a mint a szekereken közeledik, megpil
lantja az ifjú imádott volt kedvesét, kit az egek egykor neki adtak, 
másnak karjaiban szerelmét pazarolni. Ekkor dühös leopárdkint India 
bambus-nádjain, rejtekéből kirohan, s kedvesét férjével azonnal 
főbe lövi. De ez nem csilapitá olthatlan bosszúját; s még más hat 
emberi lő agyon a násznép közül, s végtére — a kilenczedik ő maga 
lesz dühének áldozatjává! Vérem elhült testemben e rettentő eset 
hallására, melly ezelőtt hatvan évekkel történt; elérzékenyülve tekin
tettem a sugár, magas fenyvesek tetejére, mellyek akkor bár még 
kis növények voltak is, tanúi valánake borzasztó eseménynek. Mély 
gondolatokba merültem az emberi indulatok e kifakadásán. Ezen 
ifjú tán a legcsendesebb polgár, a legszerencsésb házatya lett volna, 
szive a jóra és nemesre hajlandó lehetett, mit kedvese iránti hiv- 
sége is eléggé bizonyít; s mégis mire nem vivé őt megcsalt szerel
me, mire nem ragadta megvetett szivének gyógyithatlan sebje! 
Ebből is lehet látni a szerelem hatalmát, melly hűséggel párosult 
enthusiasmusban a legszelídebb férfiúból is szörnyeteget csinálhat. 
A törvényhatóság mind a kilencz holtakat egymás mellé temetteté, 
mindegyik sirhoz keresztet emeltetvén, mellyek még most is ott ál
lanak az országút mellett, s a lágy szellő hordja reájok az erdei vad
rózsák leveleit. A szerencsétlen gyilkos középeit fekszik, s örök 
emlékül mutatja e kilencz kereszt szelidebb korunknak e szomorú 
esetét! A szerelem mindent meggyőz; s mit is nem győzhetne 
meg az !

Innen tovább menvén, az erdők ritkultak, szép kies térségeken 
haladott kocsim, s feltűnő volt előttem, hogy egy helyütt, melly tői 
messze minden hegy és kőszikla, két roppant nagyságú kőszirtet 
Játék a mező közepén. Mikép juthattak ide ezen nagy tömegek? 
— \ alamelly földindulásnak, vagy planétánk néhai regeneratiójá- 
nak következményi voltak-e, Ítéljék meg a geológusok. Én utamat 
folytatám s jót neveltem, midőn nem messze e helytől egy fiatal 
csikó a parasztnak négyeséből kiszabadulván, elszaladt, s a su- 
hancz-gazda épen egy nagy árok szélén érte utói lovát, hol sem ő, 
sem az nem tudván megállapodni, az ifjú a ló serényébe kapaszkod
va, épen midőn ez szarvaskint keresztül ugrá a majd egy ölnél 
szélesb árkot, el nem vált tőle, s szép látvány vala a levegőben 
ugrásában repülő ló s mellette a serényébe kapaszkodott ifjú. E 
jelenet méltó lett volna egy \ernet Horácz ecsetére. Eddig mindig 
a napnak arany sugáriban folytatám utamat, de az ég lassankint 
komorodni kezde s már mindenfelé szakadozott az eső, duzzadtak a 
nedves lombok, a felkők szürke tömegében gomolyogva tolta, egyik 
a másikát, úgy, hogy igazi vizözönben jövék Iglóra, s másnap Cseh
ország határiba léptem. Ezen ország eleintén kevés jelest mutat, s 
csak Prága felé vonza szépségével. Csak az kár, hogy ezen hon 
is egészen el van áradva a sok zsidósággal, s a többi közt Planián 
nevű falu is, hova érkezvén későn estve, a korcsmában még zen
gett a hárfa s a hangos klarinét, s szemléiéin a cseh köznép mulat
ságait. Elbámulék egy tánezoló fiatal lányka szép termetén, mint 
jará nemzeti tánezukat. Hiában, hol nemzeti táncz, nyelv és öltözet 
hiányzik, olt már előttem csak nép létezik, nem pedig nemzet. Más 
napon tovább mentemben a szomszéd falukból a vasárnapi misére 
összesereglett leánykákat néztem meg, s itt volt alkalmam a cseh 

oznép szépségét bámulnom. Soha szebb növésű leányokat nem 
áltam. Közeledém már Prága felé, de még erdőségek nyúltak 

e ottem, mell)eken által vive utam, s hol a monda szerint néha 
rablók is tartózkodnak; eszembe jutának itt Moor Károly hoz inté

zett szavai a haramiának: „Denk an die bömischen Wälder!“ El
hagyván az erdőségeket, végre ötöd napra Bécsbőli elutazásomtól 
megpillantám Prágát, melly tornyokkal megtelt fővárosa Cseh- 
országnak minden bizonnyal azoknak egyike, mellyek mind építési 
mód, mind fekvés, mind különös modoruk által legfelségesebb 
látványt nyújtanak az utazónak, ki akaratja ellenére is egyszerre a 
régi cseh történetekről, nemzeti nagyságról és fejedelmekről gon
dolkozni kénytelen, s mindenféle csudálatos ős regék jutnak eszébe, 
ha e városra tekint. Építtetett egy magas hegy tövében s elnyu- 
lásában a dombokon épült házak habkint látszanak mozogni — szó
val az egész egy gyönyörű panorama, mellyből trónkint emelkedik 
fel a magasságban a Hradschin királyi palota; e mellett egyik pa
lota a másikat éri ,  egyik torony a másik után búvik ki az épületek 
tengeréből, mig végre az egész jobbra s balra nyúlik el a Moldva 
vizének partjain. Prágának 112,000 lakosa van, kiknek igen ne
vezetes részét a németek teszik. Siettem azonnal a nagyhírű hidra, 
melly 1348ban építtetett s 1507ben készült el. Hosszú 1790 láb 
s 16 bolthajtási oszlopzaton nyugszik, ékesítve szobrokkal, védto- 
rony alapokkal s több országok és fényes családok czimereivel. 
A hídnak közepette vagyon azon hely, honnan szent Jánost a Mold
vába vetették, kit Venczel cseh király s császár azért ítélt ezen 
halálra, mert nejének gyónási titkait elárulni nem akarta. Ama he
lyen, hol őt a bakók vízbe veték, áll szobra, mellyet lámpák vilá
gítanak meg. E hídról siettem fel a királyi várba, hol bámultam 
a teremek irtóztató nagyságát, s felmentem azon ablakhoz, honnan 
1618ban május hó 23kán Csehország RRei két ország-tanácsost, 
Martinicz és Slavata urakat, kidobtak; az elestek helyén egy ke
reszt emelkedik örök emlékül, noha bajuk épen nem lett, mivel egy 
szemétdombra estek volt. Ezen tett vala egyik oka a harraincz esz
tendős háború kiütésének. Egészen elmerül a szem az itteni gyö
nyörű kilátáson; a Moldva vize szinte az ember lábai alatt kígyód— 
zik; a szép kertek, szigetek s a roppant város nagyszerű látvány. 
Innen siettem a főtemplomba, melly számos lornyocskáival, boltoza
tival s régi Ízlésű nagy tornyával az eltűnt századok képét vará
zsolja elő. Itt nyugszik szent János roppant nagyságú ezüst kopor
sóban, körülvéve collossalis angyal-szobrokkal, mellyek szinte mini 
tiszta ezüstből öntvék. Itt láthatni a szentnek nyelvét s egy gyer
tyatartót, melly Jeruzsálemből Salamon templomából került volna 
ide. Több fejedelmek is nyugszanak itt, jelesen az erdélyi Báthory 
Zsigmond, ki legnagyobb szegénységében holt meg Prágában; job
bágyai, atyafiai, baráti mind elhagyák, csupán egy hiv komornokja 
ápolá, ki halála után saját költségén rakatott egy'igen egyszerű sir
követ porhadozó teste fölibe , mi érzékeny példája a hivségnek 
és szeretetnek. Érdekes itt továbbá gróf Sternberg háza, különféle 
szép gyűjteményekkel. Megnézém a ritkaságokat s magamra vevén 
vitézi rendem köntösét, azonnal siettem a jeles és uralkodó máltai 
rend nagy-priorjához gróf Morzin ő nméltóságáhnz, melly tisztes 
öregtől a legnagyobb nyájassággal fogadtattam; ugyszinte tisztele
temet tevém az ausztriai udvarnál levő máltai rend rendkívüli kö
veténél gr, Khevenhüllernél, honnan a máltai rend papjainak kiás— 
tromába menék, kiknek priorja méltóságos és íőtisztelendő Stoklöf 
Ferencz legnagyobb örömmel fogadott; s képzelheti Nagysád, milly 
gyönyörélvezet vala ez nekem e rend házában csupa máltai vitézek 
között tölteni időmet. A számos vörös és fejér öltözeteken csillo
gott a fejér kereszt. — Milly boldogság lehetett valaha Málta szi
getén a rendnek magasztos kötelességeit teljesíteni, mellyeket a sze
lidebb kor nagy részben eltörült. — Prágának egyéb rendéit is 
meglátogattam, így a vörös keresztes urakat, kiknek nagy-mesteré
ben egy felette müveit főnökre találtam; legtöbb élvezetem volt 
azonban a praemostrati rend Sztrahor nevezetű kanonokságában, 
melly Lőrincz hegye közelében fekszik. E kolostorból leirhallan 
szép a kilátás; belsejében pedig gazdag könyvtár van , melly közel
70,000 kötetet foglal magában. Látható itt a hires Tycho de Bia- 
che csillagásznak kézirata, s a hussziták vezérének Ziskának ere
deti arczképe. Templomjukban fekszik a rend alapitója szent Nor
bert, s itt a rend egyik tagja oily hires orgonát készite, melly a 
drezdaín kirül nem egy könnyen talál magához hasonlót; tömérdek 
benne a register és mutatio. Szinte mjslicus jelenet e kolostor 
hosszú folyosóin iltott egy fejér papot látni, s a gyöngyszinü selyem 
öv a fejér öltözeten kiválólag szép. Kön)vtáruk olly jeles, hogy 
József czászár , ki a gazdag kolostorokat majd mind eltörülte, ezt 
csupán e gyönyörű könyvtár kedvéért hagyá meg épségében.
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Majd minden (adományokból és nyelvekből találni itt számos köny
veket, mellyek közt „Tudományos gyűjteményünkre“1 s Kisfaludy 
Sándor munkáira akadtam; itt vannak a magyar historicusok, jele
sen Bonfinius, gyönyörű kiadásokban. Nem különben sem hossza 
sem vége a franczia, spanyol, görög és deák köteteknek; azonkül a 
legrégibb török, persa es muszka kéziratok találtatnak. Megemlí
tésre méltó gróf Noszticz képtára, melly azonban nem olly szép, 
mint a praemonstratensiseké Sztahorban, mellyben a többek között 
magyar hazánkfiának Kupeczkynek is vagyon egy képe, melly lső 
Rákóczy Ferenczet ábrázolja. — Nem képzelhetni ama nyájas ven
dégszeretetet, mellyel viseltetnek e jeles rend tagjai az idegenek
hez ; ebéd alatt gondolám hogy testvéreim közölt vagyok ; azon úri 
szellem, melly egyébiránt tulajdona a praemonstrati rendnek, itt is 
feltalálható. — A Moldva vize közepén vagyon egy kis lánczhid s 
két sziget a mulatók számára. A vásárok többnyire élénkek. Egy 
részét Prágának csupán zsidóság lakja s ezen telepitvény olly régi, 
hogy közönségesen állítják, miszerint eleik Jeruzsálem elpusztulása 
után költöztek ide; hanem én erre csak azt mondom: higye a 
kinek tetszik. A gyönyörű csehországi üveg itt egész szépségében 
kapható, az üveg-bolt 552-ik sz. alatt van a „Nagy gyűrűnél11. — 
Húsz János a dominicanus utczában 543—ik sz. alatti házban la
kott. — Prága környékén több jeles ütközet téréi is vannak. A 
színház igen csúnya, a zene rendkívül rósz; a cseh nemzeti thea- 
from azonban nagyon jó minden tekintetben. A panszlavismus csi
ráit Prágában igen is észrevettem, s úgy láttam, hogy Csehország
ban nem igen tetszik, hogy mi itt a tótságnak nem tömjénezünk. 
A ki Prágának egyéb nevezetességeit kívánja látni, vegye e köny
vet Útmutatásul: Prag, wie es ist. 1839.

Prágából elindulván Szászország felé, feltettem magamban, 
hogy az Elbén gőzhajón utazom, mivel az Elbe az úgynevezett 
„Sächsische Schweicz“ legszebb pontjai mellett foly el. Prágától 
vagy négy órányira foly az Elbe; partján, vagy legalább igen 
közel ahhoz, van egy igen szép fáczános kert s közepén egy ven
dégfogadó, mellyben azon vendégek hálnak meg, kik másnap reggel 
gőzhajón Drezdába szándékoznak. Életemben sokszor voltam olly 
helyeken, mellyek alkalmatosak voltak az ábrándozásra, hanem 
ehhez hasonlót csakugyan még nem láttam. A csinos vendégfogadó 
egy mindennemű fákkal beültetett parknak közepette á ll; sétahe
lyek , lugas-boltozatok diszesítik e regényes lakást; a vidék pedig 
köröskörül kis fenyves erdőkkel, gazdag gabona- és kolompér 
földekkel díszük; kender, len s minden vetemény olly szép, mintha 
Kánaán földjén járna az ember. A vendéglőben egyedül csak két 
vadász lakik, ki a fáczánokra ügyel, s a vendéglős angyali szép
ségű leánya. E szép helyet annyira megszerettem, hogy az ottani 
vadászok patriarchalis életét szinte irigyelni kezdém. Déltájban 
érkezvén meg e helyre, miután vígan megebédeltünk, a délutáni 
időt magányos sétával töltém. Kimenék a sürü berkekbe s az élet 
közölt a gyalogösvényen haladván, egész a szomszéd falunak ha
táriba vergődtem, s midőn a nap búcsúzó félben volt, édes öröm
mel hallottam a mezőn dolgozó parasztok falusi énekeit, s melódiá- 
jok olly szép volt, hogy mondhatom, gyönyörrel hallgattam. Vissza
térvén ismét a vendéglőbe, bámultam a vacsoránál házigazdánk 
gyönyörű leányát, kinek képe csupa ártatlanságot mutatott, aláza
tos magaviseleté mindnyájunkat megbájolt, s később megtudám, 
hogy ezen leányka az ott lakó fiatalabb vadász jegyese. —  Haj
nalban már a vadászkürt felébreszte s napfelkölte előtt sieték a 
gőzhajóhoz, hol válogatott társaságot találtam , úgymint Paar her
c e g e t ,  Brünning hamburgi színészt, több oroszt és angolt. E 
pontról nyilsebesen megindulván a gőzös, elhagyók Csehország 
partjait és Raudnicztol nem messze a hegyek közé értünk , s lege
lőbb is a schreckensteini vár üdvözölt bennünket, melly egy bor
zasztó kősziklán épült. Innen a szász Schweiczba repült hajónk, s 
ime.^. . hol vegyek ecsetet, a természet e szép müvének leírására. 
A gőzhajó minden mozdultával uj hegyek, völgyek és kősziklák 
tűntek elő; a győzhetlen königsteini vár balra, jobbra pedig a li- 
liensteini kőszikla emelék a tájék regényességét, —  a sok sziklás

*) Propter Lazarum , vei propter Martham? A szerk.

orma hegyek s azok létéin épült hidak valóban különösen meglepő 
látványok. A königsteini vár 778 láb magasságú az Elbe fölött; 
felül vagyon szántóföldje, rétje, egy 700 lábnyi mély kútja, s min
den élelmi megkivántatósága elannyira bőségben, hogy az ott nőtt 
termeszlményekkel egy esztendőn át hatezer embert el lehelne látni. 
Ezen várat az ellenség be nem veheti. Roppant bástyái szélein, 
épen hol a szikla legmeredekebben nyúlik fel, egykoron Krisztián 
herczegnek egy mámoros apródja aludott az Elbe vize moraja közt, 
a nélkül hogy leesett volna; pedig csak egy mozdulat kelle, hogy 
az irtózatos magosságról lezuhanjon. E várnak kősziklába vágott 
magtárai olly száraz tartalékuak, hogy az élet, liszt, épen marad 
bennök négy évekig is. Általellenében fekszik még sokkal mago
sabb helyen a liliensteini vár, s az ottani kősziklatömegek a leg
szebbek közé tartoznak Európában. E hegy tövénél zárta be Nagy 
Fridrik a tizenhét ezer emberből álló szász sereget a hét évi háború 
kezdetén.

CFolytatása következik.)

S z ó z a t
A magyar váltótörvények ügyében. Pozsonyban 1843. 

Nyomatott Wigand K. F. betűivel.
A fönebbi czim alatt jelent meg e napokban egy munkácska, 

melly ha egyéb érdemmel nem bírna is, már csak azért, mivel az 
általa „befolyó jövedelem egy része a miskolczi, más része a fejér
vári leégetteknek szánva“, megérdemlené, hogy minél több párto
lókra s vevőkre akadna. Azonban az iratnak valódi bel becse is 
van ; mert a névtelen szerző, — ha nem csalódunk, egy e tárgyban 
n a g y  t e k i n t é l y  —  a váltótörvények körüli javaslatait nem az 
elméletek tág országából merité, hanem a gyakorlat biztos mezejére 
alapította. Tudjuk pedig, hogy épen e tárgyban, a váltótörvények 
nagy fontosságú tárgyában, a gyakorlat nem mindenben igazolta az 
elméletet, mit hogy igen jól érzett a szerző is, kitetszik a 12. la
pon álló e szavaiból: „Az elvek, bármilly felségesek legyenek is 
azok elméletileg, csak czélirányos alkalmaztatásukban termik meg 
kívánt gyümölcsüket.“ — A váltóintézet becsét egyedül az ipar és 
kereskedés emelkedése tételezi fel, ennek pedig, szerző szerint, 
különösen a mezei gazdaságra kell alapíttatnia, mellynek felvirág
zását eddig sokféle terhes körülmények akadályozák, többek közt 
pedig leginkább : a nemtelenek birtokolhatásí képtelensége, az 
adóztatásnak hibával teljes rendszere, az ősiség, gazdasági ismere
tek hiánya, a paraszt helyzete urasága ellenében, a compossessora- 
tusok, a birtok végnélküli eldarabolása, és közlekedési eszközök 
hiánya. —  Azon kérdésre : miért nem feleltek meg eddig a váltó- 
törvények a táplált várakozásnak? sz. véleménye szerint, a felelet 
közelebb áll hozzánk, mint némellyek hinni hajlandók, s azon elv által 
tökéletesen megoldatik, hogy a váltótörvények Magyarhonban a hi
telt nem csak egyedül sebes itélethozás, hanem evvel szoros kap
csolatban a nyomban követő kielégítés elmaradhatlan végrehajtása 
állal alapíthatják meg. Az ajánlott módok közt a személyes hitelt is 
megkívánja sz.,mert a vagyon bármilly terjedelmes is az, most ritkán 
nyújt biztosítékot a hitelezőnek, s egyszersmind szülője a leggyalá
zatosabb uzsorának ; képző intézetek hiánya a tehetségnek itt ott 
felesillámló szikráját is gyanússá teszik, s a szó, mellynek abizoda- 
Iomra épített hitet táplálnia kell, megromlik az adós fásult akarat
ján, mellynek tényesitésében magok a hitellörvények is csak szen
vedőig  lépnek fel. Miután pedig minden törvénykezési eljárásnak 
végeredménye a végrehajtás, körülményeink között akaratlanul 
azon szükség áll elő, hogy a reális elégtétel hiányát okvetlen a sze
mélyes végrehajtásnak kell követnie. — Szól továbbá szerző azon 
hiányokrul is, mellyek a kereskédői könyvek bizonyítási erejét ille
tőleg károsak, a fölötte nagy perköltségek miképeni kevesbitésérűl 
stb. hol szinte alapos észrevételek tétetnek. — Egyébiránt utasítjuk 
a nyájas olvasót magára a munkácskára, mellyben sok gyakorlati 
igazságokat olvashafand. Szinte érdekes az értekezéshez mellékelt 
toldalék is, melly Pozsony megye küldöttségének f. évi sept. 4-én 
tartott közgyűlésében elfogadott véleményét a vasutak tárgyában, 
— s a pozsonyi Takarékpénztár szabályait foglalja magában.

P o z s o n y b a n .
Alapitá és szerkeszti O rosz Jó zse f. —  Nyomtatja S chm id  A n ta l.
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Utazási emlék.
Méltóságos báró ’Sennyey Nina kisasszony ö nagyságához.

( F o ly ta tá s a  é s  v é g e . )

Midőn már e felséges hegyes vidéket lassankint elhagyni kez
dettük , egy szerencsétlen eset majd mindnyájunknak véget tön. 
Ugyanis kapitányunk kevéssé vigyázatlan lévén, egy szemközt jö
vő vitorlákkal felkészült tetemes nagyságú hajónak ki nem tért, s a 
két hajó összeütközött. Igaz ugyan, hogy gőzösünk a másikat majd 
semmivé tette, de ez is úgy annyira felemelkedett, hogy felfordu
lásához közel volt. Kapitányunk szégyenlé a dolgot s olly alázatos 
lelt, mint Sancho-Pansa, midőn urától a keskeny fésűvel jól meg- 
frizirozlalolt. Rémületbe jött az egész társaság, de a félelem oszol
ni kezdett, midőn gőzösünk Pilnicz mellett elröppent. Ezen királyi 
lakhely japoniai stylben épüit s nem is hasonlít semmiféle európai 
épülethez; mint hallók, belül igen szép. Láttuk erkélyén e kéj
kastély hölgyeit s a számos gazdag öltözetű cselédeket. Gőzösünk 
innen is sebesen elhaladván, csakhamar Drezdát közelitők meg, s 
sieték kocsimra, hogy lássam e nevezetes várost. S a mint egy 
hegysark mögül kijöttünk, egyszerre megpillantok a szász király 
székes városát érdekes hidjával és számos szép tornyaival. A hid 
harmadik oszlopát Napoleon lövette össze ; jelenleg azon egy feszület 
diszlik. Elérvén a partot, azonnal az uj színház ötlött szemembe, 
melly épület egy a legszebbek közül Európában. Külseje hasonlít 
egy római amphitheatrumhoz, s valóban királyi. — Másnapon siet
tem Drezdának érdekes gyűjteményeit megnézni. Legelső volt a 
zöld boltCgrünes Gewölb} , melly teli ritkaságok és drágaságokkal 
s alkalmasint Európában a leggazdagabb kincstár. Nyolcz terem
ben vannak e drága ritkaságok felállítva, s egyik terem a másikát 
bámulatos szépségben múlja felül. Elefánt-csont, mozaik, calaris- 
gyöngy, arany, ezüst, gyémánt, hegyikristály, rubin, smaragd és 
mindenféle más drágakövek, ezekből készült tömérdek művészi 
remekek, olly nagy mértékben vannak itt felhalmozva, hogy szinte 
szédül az ember feje. Csak egyegy terem értéke milliókra megy ; 
illyen p. o. der spanische Hof-Zweig, melly egy tyúktojás nagyságú 
gyöngyből van készítve. Látható még itt a nagymogul Aurengzeb 
trónja Delhi városából Kelet-Indiában, 132 szobor arany, email és 
drágakövekkel kirakva; a fributarius népek elefántokon hozzák a 
kincseket; a lánczosnők, szerecsenek, udvarnokok, ministerek stb. 
mind drágakövekből faragvák, s az egész 185 ezer tallérra be
csültetik. — Soha illyesmit nem képzeltem. Hát Luczifernek s a 
gonosz angyaloknak egekbőli ledobatása? ez 92 figurából áll s 
csak egy, tizenhat hüvelyk magas elefántcsontból van készítve. 
Peruból a legdrágább smaragdok, mellyeket ötödik Károly ajándé
kozott; egy nagy alináriom dugva tele a legdrágább fejér, rózsa
szín és sárga gyémántokkal, mellyek között egy zöld gyémánt 160 
karatot nyom. — A képtárban bámultam Rafael, Corregio és más 
legjelesb mesterek müveit, mellyeknek leírása kötetekre ter
jedne s ezért hallgatok. Ajánlom azonban Nagysádnak az olasz 
és német iskolákat, s mindegyiknek külön napokbani megszemlé
lését. Legdrágább gyöngye ezen gallérjának Rafael Madonnája. 
A főfelügyelő maga azt mondja, hogy még alig találkozott ember, 
ki ezen képnél érzéketlen maradt volna. Ágost király ezen Ma
donnát, melly Rafaelnek alkalmasint legjobb képe, 17,000 ara

nyon vette. Szépsége minden képzeleten fölüli. A boldogsá- 
gos szűzben a felség főjellem , a mellette|térdelő pápában az áj- 
tatosság mutatkozik, szent Borbála pedig néz a földre, nem tart
ván magát érdemesnek üdvezitőnk anyjára tekinteni. És a két 
könyöklő angyalok, kik az ég felé néznek! Minden festés, mely- 
lyet életemben láttam, ehhez messziről sem hasonlítható. Külö
nös említésre méltó Hágár a pusztában ; Tiziánnak hires Yenusa — 
megvallom — el nem bájolt; Rembrandt, Ruisdal, Guido Reni, 
Claude Lorraine munkái itt tömérdekek ; a képek száma 2,724. — 
A fegyvertárban jeles azon láncz, mellyet Heinrich der Frome 
kapott a fellázadt parasztságtól azon izenettel, hogy azzal akasz- 
landják fel; de ő a pórságot meggyőzvén, a parasztok boszan- 
tására holta napjáig hordta ezen lánczot. Látható itt Szobieszky 
lengyel király öltözete; indiai, délamerikai és afrikai nemzetek 
fegyverei s házi eszközei, mérges nyilak , nyakövök majomfogak
ból, csörgőpálczák, mellyekkel az asszonyok tánczolnak, a leg
szebb öltözetek papagály-tollakból; továbbá egy háló, mellyben 
a vad emberek nyugosznak. s melly bizonyos fahéjnak szálkáiból 
van fonva, olly szépen, mintha szőrből készült volna; semmi pam- 
lagon olly kényelmesen feküdni nem lehet, mint e hálóban. Illyés 
eszközt, mellyet Hamburgban számomra Gropius ur brazíliai hajós- 
legényektől vett, magam is bírok Fájban. Láthatók még Luther 
Márton és Napoleon kalapjai, számnélküli drága nyeregszerszám 
gyöngyökkel kirakva ; továbbá gombok, arany gyapjas rendek, sár
ga, rózsaszín és zöld gyémántokból. Vannak még dió nagyságú gyö
nyörű opálok. A fegyvertár szinte kitűnő nevezetessége a városnak 
mind számra, mind ritkaságokra nézve. Egy pisztoly 1354-ből; 
készítője Schwartz Berthold, apuskapor feltalálója; minden nemei a 
fegyvernek éshadiszereknek, mondhatni, özöne találtalik itt; s vala
mint Olaszországot kivéve a drezdai képtár az első s talán csak a 
madridi különb nálánál, úgy fegyvertára is Európában a legelőb
bek közül való. Igen gazdagok a régi pénzek, természeti ritkasá
gok, ásványok és szobrok gyűjteményei is, kivált ez utóbbi keltő 
kitűnő szépségű. A porczellán-gyüjtemény a japon palotában tar— 
tátik s majd 700,000 darabra rúg 18 szobában; tömérdek soka- 
ságu szász, franczia, olasz, chínai és japponi porczellán, sőt kelet
indiai is van benne; a muszka udvar s Napóleonnak gyönyörű 
ajándékai, mellyek közt narancsfa-kádak találtatnak porczellanból; 
képzelheti Nagysád e pompát! Említésre méltó egy kalvaria-hegye 
üdvezitőnk minden szenvedéseivel, felette gyönyörű s a legfinomabb 
porczellanból: ugyszinte egy bálvány (Butha) templomkája s ol- 
tárja, mellyet a sareptai missionariusok Mongolhonbul hoztak k i , s 
mellyel az orosz czár a királynak ajándékoza; egy edény (Aase) 
chinai porczellanból olly gyönyörű, hogy azért Ágost király egy 
ezred dragonyost adott. Ugyanezen király olly erővel bírt, hogy 
bármelly vas patkói kellé tudott törni, s ennek emlékéül egy nagy 
lópatkó törötten most is látható. —  Jeles a régi szobrok gyűjteménye 
is, hol két igen jól megtartott múmiák is találtatnak, melly testek 
ezelőtt három ezer esztendővel éltek a pharaók hazájában Egyip
tomban. A testek még egészen épek, rajtok hyeroglyfákkal vésett 
ezen szavak találtatnak : „légy szerencsés halálod után“. Bús gon
dolatokba merültem s elérzékenyülve álltam a két holttest előtt. 
Háromezer esztendeje hogy meghaltak s még most is csudálkozás-



667 6 6 8

rászolgálnák csontjaik. Az egyik valami főpap lehetett. — \  agyon 
még egy vegyes természeti gyűjtemény is, mellyben perui arany, 
siberiai turmallin, tömérdek nagyságú ezüstök; a mellett igen szép 
slruczok, flamingók, colibrik, paradicsommadarak és a legszebb s 
legnagyobb kondor (jsas), melly valaha Európába jött. Érdekes kü
lönösen még az udvari calh. templomban levő orgona, melly Euró
pában nasyságára nézve talán csak a római által mulatik fel; egé
szen megereszteni sípjait nem is merik, mert a bolthajtás megre- 
pedésétől félnek. A templomi zene a tökélynek legfőbb fokán áll, 
s midőn a glóriát énekelték, szivemet szinte megrepedni gondolám; 
a tömérdek nép az oltár csillogó fáklyáinál, az ünnepélyes isteni 
szolgálat, a fenséges ének, számtalan zeneeszközök kíséretében és 
a végső Ítéletet hirdetni látszó orgona —  mindezek olly meghatók 
valának, hogy buzgón fohászkodván istenemhez, könnyekre fakad
tam, s eszembe jutottak Schiller versei:

Wie wurde mir, als ich ins Innere nun 
Der Kirche trat, und die Musik der Himmel 
Herunter stieg — —
0 was ist Goldes, was Juwelen Schein,
Womit der Erde Könige sich schmücken!
Nur er ist mit dem Göttlichen umgeben,
Ein wahrhaft Reich, der Himmel, ist sein Haus,
Denn nicht von dieser Welt sind diese Formen.

Egy napon sétálván Drezdában, egy épület előtt álltam meg, 
mellynek egész idomja nekem különösnek tetszett, s egy ifjút kér
dezők, micsoda épület legyen az ? Azt feleié: das ist die Freimau
rer-Loge.— Úgy tétettem magamat az ifjú előtt, mintha nem tudnám, 
mi az, s kérdém: Wer sind den die Freimaurer ? mire ő igazi póri 
naivsággal felelt: No, Sie müssen was Rares sein, wenn Sie nicht 
einmal das wissen ; die Freimaurer sollen viel Gutes in Geheimen 
thun, muss aber wenig daran sein, da Niemand etwas davon weiss. 
A szabad kőművesek a kormány jóváhagyásával működnek ugyan 
Szászhonban és másutt i s , de azért én az ő titkolódzó systemájuk- 
kal nem barátkozhatom meg. mi ellen Fessler is kikel „Sämtliche 
Schriften über Freimaurerey“ czimü munkájában. — Meglátogattam 
ezúttal Reisinger zenemester urat, ki azon estve pompásan kor
mányozó Mozart gyönyörű Figaróját. Érdekes közel Drezdához Mo
reau emléke, kit egy ágyúgolyó Sándor császár oldala mellől elso
dort. Drezdából kiindulván Moriczburgba jöttem, hol a szász ud
varnak szép vadászkástélya vagyon, s honnan a vadászkerten ke
resztül Poroszország határihoz siettem. A poroszföld a hortobágyi 
pusztát varázsolta előmbe, mert az egész kavics- és homoktenger, 
néhol egy szélmalom látható, avagy egy sasnak emelkedése, minél 
egyéb a vidéket nem jellemzi. Ez majd két napig tart igy, kezdőd
vén ezután már a szép virányok, a regényes nyír- és fenyőerdők. 
Közeledvén Pofzdam felé, egyszerre nagy puskaropogás üté meg 
füleimet, melly az erdőből jőve; de a helyett, hogy az valami hara
mia-csoport lett volva, ellenkezőleg győződtem meg, mert láttam a 
bokrok között a porosz vadászkar hadigyakorlatait, mi igen szép 
látvány vala. A ligetek közt találkoztam evang. vallásu tanulókkal, 
kik épen akkor majálist tartván, vigságuk tomboló zaja közt látszott, 
hogy leginkább mesterök szörpölgete bőven Bachus nectárjából. Hi
hetőleg illy tanítók vezérlete alatt keletkeznek a hires porosz Schnaps- 
ivók. Egyszerre megpillantám Potzdamot minden szépségeivel, a kék 
tavak, zománczos erdők és bokrok, vitorlás hajók, körüitök repdesö 
számtalan halászmadarakkal, s a várost mindenfelől körülövedző ker
tek paradicsomi mutatványt nyújtottak. Potzdam, Sans-souci, Char- 
lottenburg, a Pápasziget gyöngyörü palotáival valóban leirhatlan lát
vány. Főnevezetességü azonban a polzdami királyi palota, melly
ben még minden úgy van elrendezve, mint Nagy Fridiik idejében 
vala. A házi bútorok, a király kólái, flótája, íróeszközei s mindene

j megvan még szokott helyén, még a zsirfoltok is láthatók a ked- 
vencz agarak etetőhelyén. Mutaltatik a halhatlan emlékezetű ki
rálynak egy Írott munkája is, inellybe Voltaire tulajdon kezével eze
ket i r á : Tant est grande la dépravation du coeur humain, que 
pour vivre en paix el heureux, on fut oblige de l’y contraindre par 
la puissance des Ioix. Látható szinte a kedvencz Barbarini tánczosnő 
arczképe, sőt még a király hálósüvege is; úgy szinte egy gyö
nyörű roccoco óra, mellyel neki Pompadour marquísnő küldött, s 
melly 32,000 tallérra becsültetik. Igen érdekesek ezen, 14 Lajos 
korizlése szerint bútorozott teremek. Megemlítésre méltó a város
ban a tanácsház is, melly szintén a nagy Fridriknek köszöni létét. 
Közel valék most már Berlinhez, mellynek nevezetességeit, legin
kább balettját látni egyik fő vágyam vala, minthogy arról sok szé
pet hallottam már. Sebesen haladtam; szinte versenyezni szeret
tem volna a földön átfutó felhők árnyékával, s igy előbb mint gon
dolám , Berlin terült el előttem. E város asztalegyenességü téren 
fekszik, utczái szélesek és hosszak , felséges épületei olly szépek, 
hogy minden utazónak bámulását méltán gerjesztik. A brandendurgi 
diadalkapu igen jeles, és a városnak pompás egyenes fő-utezái, 
mellyek végét nem láthatni, különösen meglepő látvány. Számos 
templom, palota, szobrok, szökőkutak ékesítik az egészet. Minden 
a legjobb Ízlésű; a külvárosban díszes kertek, s úgyszólván min
den ház külön egy villa; s itt megvalósul, hogy egy természetes 
ibolyácska szebb a legfinomabb mesterkélt liliomnál. A belvárosban 
méltán foglal első helyet a királyi palota téré, mellynek egyik ré
szén a pompás fejedelmiiak négy udvarával, álfalellenében a mu
seum , melly óriási oszlopaival és bronz-szobraival felette pompás. 
E két épület között áll egy szökőkút, melly gőzmozgony által haj— 
tátik s 150,000 e. forintba Kérült; ettől nem messze egy darab 
kőből faragott nagy csésze, mellyben 60 ember foglalhat helyet. E 
roppant tömeget angol mechanícusok hozták e helyre különös 
erőmüvek segítségével. Egy szobor különösen magára voná figyel
memet: egy ágaskodó lovon ülő amazon, ki azon tigrist szúrja agyon 
dárdájával, melly lovába kapaszkodott, — ez Kisz professor 
remek müve. E museum belső főcsarnoka olly pompás, hogy Mün
chenben s Velenczében sem láttam párját, képei és szobrai azonban 
nemcsak csekély érdeküek, hanem még azt is lehet mondani, hogy 
fölötte roszak. — Az úgynevezett hotel de Russie-ben szállottam 
meg, melly franczia modorban épülve, igen szép fekvésű; ablakom 
alatt azonban mindig olly nagy volt a lárma, hogy ama gondolatra 
jövék , miszerint az utczán az olympiai játékokat ünnepük, vagy 
hogy a bérkocsisok versenyeznek. Ablakaim alatt, úsztak a csator
nán a nagy vitorlás naszádok, mellyek mintegy kikötőt ábrázoltak. 
Berlinnek szép boltjai vannak, Unter den Linden, Schloszplatz, 
Georgengasse — folytában. A színházak közül legszebb épület a 
két udvari, egyik Unter den Linden, a másik Auf den Gensdarmen 
Markt. Ez utóbbi ór iási nagyságú, jobbr ól s balról egy egy tem
plomhoz támaszkodva s felséges kupakkal. E három óriási épület 
egymás melletti háromszögben kimondhallanul meglepő. A város
350,000 lakost számlál. A fegyvertár, könyvtár, a királyi főőr
hely és több fejedelmi épületek e városi méltán a legelsőbbek 
közé helyezik. Az utczák szélessége s egyenessége kimondhatlan 
gyönyör a szemnek, s liz colossalis emlék, szép hidak és sé
tányok diszesitik e székes várost. Mig Berlinben mulattam, a le- 
legraf mindig sürgönyzött , alkalmasint serviai vagy spanyol 
ügyeket jelentvén. Nem messze ehhez van egy óriási óra, 
melly szerint minden berlini órák igazittatnak. A vadaskert mind
járt a város mellett azon szerepet játsza, mellyet a bécsi Prater; 
melly utóhbiban azonban nagyobb a fényűzés kocsikban s pari
pákban , de természeti szépségére felül nem múlhatja amazt. Ér
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dekes a királyi palotában az úgynevezett fejér terem, melly pazar
lásig van halmozva királyi fénnyel. Képzelhetlen, mi kincsek ragyog
nak e teremekben; a többi között a hires Dávidnak egy gyönyörű 
képe, melly Bonaparténak Sz. Bernárd hegyéni átmeneteiét ábrá
zolja. Irtóztató hózivatarban borzasztó lavinákon tör keresztül a 
franczia hadisereg, elől Bonaparte, egy második hadisten, gyö
nyörű szegsárga lovával; arczvonásaiban vitézi gyözhellenség, lá
bai alatt pedig három hő, mellyekbe e szavak vésvék: Hannibal, 
Nagy Károly, Bonaparte! Mert csak e három nagy ember ^ e h e 
tett keresztül hadi seregeivel ez irtóztató ormokon. Látni itt még 
más felséges képet s szobrot. A legfelsőbb emeletben vagyon a rit
kaságok tára, mellyben többek közt egy fejedelmi palást mutattatik, 
mellyet Tamahameha, a Sandvich szigetek vad népeinek fejedelme 
küldött ide i823-ban. Látszik itt a legszebb chinai gyűjtemény, 
olvasók, sakjátékok, s azon szélmalom, mellyen Nagy Péter czár 
maga kezeivel dolgozott. Napóleonnak minden rendei, mellyekel 
kocsijában találtak a watterlooi ütközet után; továbbá Gusztáv 
Adolfnak tábori széke, két ágyúgolyók, mellyek a levegőben vélet
len egymás ellenében jővén, összeütközésükben egymást összelipiták, 
úgy festett papirosok, mellyek Chinában asztalkendők helyeit hasz
náltatnak, és egyéb ritkaságok tengere láthatók. A királyné szobá
iban találtatik magyar hazánkfiának Kupeczkynek Sz. Ferencz képe, 
melly remek munka, ugyszinte egy gyönyörű Venus és Achilles; 
nem különben egy szobor, koczkát hányó ifjút ábrázolván, ki bu
sói vesztességén. Siettem innen az egyptomi museumba, melly a 
a maga nemében csakugyan legelső, és Minutoli ezredest, ki az 
ország költségén utazott Egyptomba, halhallanilja. Múmiák, min
denféle házieszközök, mint ezen nemzetnél három ezer évek előtt 
divatoztak, mindenféle bogarak itt feltaláltatnak, mellyek megszem
lélésekor, csaknem hiszi az ember, hogy a mostani felfedezések 
akkori időkben már mind tudva voltak. Láthatók itt még colossalis 
Sphinxek, Sesostrisnak egy nagy szobra és más számnélküli ritka
ságok. A többi között egy előkelőbb egyiptiai koporsója, mellyben 
a holt testen kívül még ökörcsontok és bebalzamozott ibis mada
rak feküsznek. Hihetőleg főpap volt, mivel a papi pálcza is a ko
porsóban találtatott. Ezen valóban érdekes koporsó Thebae pusz
táiban találtatott. — Bámultam e városban Bauch szobrásznak fel
séges müveit is; de semmi sem bájolt meg annyira, mint a világ
szerte hires berlini balett. Ez azon dicső hirt, melly felőle szá- 
long, valóban megérdemli. Epen midőn ott valék, adlak egy pom
pás balettet „Die Danáidén.“ Erről legjobb volna mit sem szólani, 
mert ki azt maga nem látja, róla felfogása sem lehet; de említem 
mégis azt, hogy ehhez sem a bécsi, sem a velenczei nem hasonlít
ható. Midőn a szörnyeteg felrepült, majd egy óra negyedéig tartott 
csupán a bevonulás; a roppant színpad tömve volt emberekkel, s 
a tömérdek ruhafény, a minden képzeletet felülmúló decoratiók, 
tánczkar, a rengő orchestrum a hallgatót mennyei édes örömben 
ringatják. E mellett Taglioni és Stuhlmüller tánczai, s a négy sylfide 
Vagon, Pauline, Taglioni és Lemke tánczosnők annyira elbájoltak, 
hogy kételkedém, angyalok-e ezek vagy azokhoz hasonló földi lé
nyek; kivált Lemke oily szépség, hogy valahányszor a színpadra 
lépett, az egész színház rezgeti a tapsoláslól; Pauline pedig a kelle
metességnek és a legmesteriebb mimikának méltán első mesternéje. 
Örömet és vidámságot gerjeszt illy balett, s ha Pesten ehez hasonló 
s mellette olly opera és színjáték volna mint Berlinben, akkor nem 
kellene az élvezetet külföldön keresni;, melly nálunk is föllelhető 
volna. A balettnek utolsó diszitménye a poklot ábrázold; piinden- 
felől barlangok tátongtak, mellyekből láng és tüztenger ömölvén ki, 
egy más örvényben kavarogtak a lángok, mellyek közé a barlangok 
felsőbb részéről a pokolszellemek tömérdek száma hányá az elkár-

hozottakat; a cyclopsok és ördögök köszörülék a kínzó szerszámo
kat, undok kígyók, békák, denevérek, vámpírok részint a lángok 
között repdestek, részint belőlök kihányattak, mi közölt néhanéha a 
fúriák újabb kárhozottakat hoztak. A nagy lárma, kopogás és kia
bálás közt végre több mint ötven ördög kíséretében hozták Orkus 
királyt, ki azonnal lebilincseztetvén, egy sas repüle hozzá, s vájta 
oldalcsontjait. Képzelni lehet a pompát e balettekben, midőn gépe
zetek által légszesszel kivilágított nagy hajók is huzatnak a szín
padra. Láttam egy spanyol balettet is ezen czim alatt: „Spanische 
Vaterlandsliebe.“ Burgos 1809. Itt Pauline tánczosnő remekelt; 
többek közt szép volt a hegyek között egy klaslroru, mellynek 
egyénei a templom körül processiót tartottak, mellyet a franczia 
előcsapatosok kősziklák mögül néztek. E balett közben a színpadon 
egy kis bikaviadal is fordult elő s a gyönyörű balerot-táncz. De mi
nek folytassam ezeket tovább? leírni e bájoló gyönyörűségeket úgy 
sem lehet. A színjáték is igen jeles; Schiller darabjai leginkább 
azért érdekesek, mivel itt eredetileg adatvák. Még csak egy ne
vezetességet említek, t. i. Gropius opticus mutatványait, mely- 
lyek minden utazó figyelmét magokra vonják, és mellyek már 
több évek előtt Bécsben is teljes méltánylást találtak. De az itteni 
képek egészen 'mások lévén mint amazok, némi leírásukat meg- 
kisérlendem. Áll pedig a mutatvány először a Wetterhorn hegy- 
látványból Helvecziában; a jelenet kezdete egy hajnal hasadta 
reggelt varázsol a néző elébe, részben a szikla s jég-torlott ormo
kat és magasabb csúcsokat ködök és gőzük takarják el; majd 
mindinkább nappalodik, a latkor túlsó felén és a brienczi tó fölött 
vérszinü felhők s hegyek látszanak; a havasi kürtök üvöltése jel
lemzi a nap feljöttét, a ködök s gőzök eloszlanak, a Schrekhorn tel
jes természeti pompájában tűnik elő jeges csúcsaival, elterülő és 
szemet kápráztató jégsikjaival, mellyek a nézőt elragadtatásig el
bájolják. — A pásztori dalok hangjai, csordák kolompolásai egész 
valóságban hallatván a közel havasokon, egyszerre más alakot ölt 
magára a bájos természet, midőn a Wetterhorn s Wellhornnak csú
csai látszanak a nap fényözönében; — föllegek kelnek a levegő
ben, részletesen a hegyek osztályzatiba vetik árnyékukat s mind
annyiszor más részeit illetik ismét a roppant nagyságú bérczeknek* 
világosítva a nap sugáraival. Majd egy patak zuhan alá borzalma
san a szédítő magasból, s e regényességben rémüléssel hallani a 
hullámok zúgásait, s látni egy szikla feneketlen üregét, melly mé
lyében rejtőzik a végetlen láthatárnak. Ez isteni jelenetnél azok isr 
kik még Helvecziál be nem járták, tökéletesen ott képzelhetik ma
gokat. Gropiusnak második mutatványa sz. Francesco d’ Assissi 
kolostor belső templomának belső részét mutatja. Nagy magasságú 
kerekded négy boltozatokon át láthatni a templom hátuljának azon 
részét, mellyben az oltár s a magas chorus fekszik; az ez alatti üreg
ben egy harmadik, mélyebben fekvő templomban sz. Ferencz csont
vázai találtattak meg 1818ban. —• Csendes magánossága s saját
ságos építési rendszere a jellemzett középtemplomnak, nemkü
lönben azon homályos lég, melly sötétséget képez belsejében, a 
nézőben valamelly szent borzalommal vegyes komoly érzelmet ger
jesztenek; — s ezt előidézni természetesen czélja e mutatványnak. 
Jobbról egy sírbolt látható, melly Brasca testvérek egyikének spo- 
letói herczegnek maradványait foglalja magában. Az ablakon ke
resztül hatnak be a napnak sugarai, az oltárra s körületére csak 
felelte gyéren nyújtván világosságot; mindazáltal a templom köze
péig hat be a lemenő nap világossága a nyitva látszó bronz kapu» 
s a kapu feletti ablakon, mellynek üvegei a legszebb szinvegyüle- 
tekkel feslvék, s a sugarak áthatásából származó visszaképezés» 
(Beflexe) egész elevenségben adják elő a templom azon részében* 
a meddig a világosság hatolt. A bronz kapu igon szép raü, s mind-
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inkább nagyszerűbbé válik, minélinkább besötétedik; a mi egész 
az éjszakai sötétségig terjed. A templom tornyairól hallani az est- 
larang kongását, éji misét jelentőt; az oltár gyertyái egyszerre 
meggyulnak, s fényökkel szendén elárasztják a körüliévo tárgyakat; 
a lelkész az oltárhoz áll és százakra menő ájtaloskodók lepik el a 
templom belsejét s az előtte álló üres padokba ülnek. Bájoló orgo
nahangok kisérik az áhitat fohászait elannyira, hogy a néző való
ságos templomban lenni gondolván magát, ájtatosságra ragadtatik. 
Harmadik mutatvány Palermo városa, a virányos kertet képező part 
elragadja a néző szemeit a határnélküli tengerre ; messze távolban 
az Etna hegye íejérlik bájoló csűcsával, a hold sarló-formában 
tejszínben diszlik az égen. A kőépületek olly természetesen az 
ember elébe varázsolvák, hogy a néző magát Palermo utczáin kép
zeli. — Ugyanitt Gropiusnál találtatnak a legdrágább párisi, orosz 
és angol fényüzési s galanterie-tárgyak. Végre megnézésre méltó 
a botanicus kert i s , melly száz nyolczvan ezer növénynél többet 
számlál, s a pálmák és cactusok nemeiben igen gazdag. Nehéz szív
vel váltam meg Berlintől, hogy e szép városban tovább nem mu
lathattam. Innen Hamburgba szándékoztam menni, de mivel leégett, 
mi által a kereskedés is nagyon csökkent, annyit nem láthat az ember 
olt, mint máskor. De egyébiránt is már Olaszhonban látván tengert 
és nagy hajókat, Hamburg helyett Tepliczet látogattam meg, Potz- 
damban s Drezdában ismét megszemlélvén a nevezetességeket. 
Drezdában minden utasnak ajánlhatom a London városhozi vendég
lőt, mert a legjobb élei, kávé s lakás mellett a hely szerfelett olcsó. 
Drezdából siettem Csehországnak hegyeibe, s midőn ismét cseh 
földre léptem, és egy nagy hegyről lejártam, két nevezetesség tűnt 
szemembe. Először is három emlék Culmnál, mellyek kettejét már 
régebben Ausztria s Poroszország, a harmadikat pedig nehány 
évekkel későbben 0 8 3 5 )  Oroszország fejedelmei állítottak fel az 
ott történt csata emlékére. A másik nevezetesség egy tünemény, 
melly különös neme a szivárványnak az égen vala látható, s ezen 
'Jelenet egészen egy kereszt formában tűnt elő. Azonnal a nagy 
Constantin császár jutott eszembe, ki hadserege előtt lovagolván, 
az égen egy keresztet pillanta meg ezen igékkel: in hoc signo 
vinces O  jelben leszesz győztes). —  Innen tovább menvén, a te- 
pliczi szép völgybe értem, s már egészen besöíétedett, midőn ha
talmas ostorcsattogtatások közt repültem Tepliczbe. Ezen fürdőhely 
alkalmasint földindulás vagy vulcani tünemények következtében 
eredt, mi onnan is világos, mert 1755ben november elsején, midőn 
Lissabonban a nagy földindulás volt, ugyanazon perezben Teplicz- 
ben is a források mind kiapadlak, majd egy óranegyedig medrökbe 
sem tértek s csak később kezdettek folyni, eleinte sárgás színben, 
később pedig tisztában szokás szerint. Ezen fördő Clari herczeg 
birtoka, kinek itt gyönyörű kertje s palotája vagyon. E kertben 
délelőtti órákban tartatik a séta s elegantia. Forrása 17 vagyon, 
mellyek melegségi fokozatukban igen különböznek egymástól, 20— 
3 8 °  Reaum. szerint. A vendégek száma néha öt ezret is felül
múl; az estvéli mulatságokat, mellyekben részt vevék, Waldslein, 
Kinszky grófok és számos jeles hölgyek diszesiték. Polkát igen 
szépen láttam tánczolni e fényes mulatságokban. — Tepliczből a 
régi várak omladékai közt szép hegyes vidéken keresztül kelle- 
metes térségekkel felváltva ismét vissza Prágába érkeztem, s 
ugyanitten szerencsés valék az ez idei bécsi olasz-opera egyik 
drága gyöngyét, a kellemteljes Garcziát bámulni, ki Schubert da
laival kimondhatatlanul megbájolt. Prágából éjjel-nappal Bécs felé 
utazván vissza, soha szebb éjjelekre nem emlékezem, mint ez uta
sásom alattiak valának. Az eget a tejes ut fehér vonala hasitá ketté,

mellyet még fényesebb ragyogásban nem láttam ; keleti részén a 
szép Mars tündöklött mint egy drága rubin, s elbájolásomban 
eszembe jutának g»r. Benyovszky szavai, ki Formosa és Jappán 
szigeteken szinte annyira dicséré a szép csillagos eget e szavak
kal : „die Sterne funkelten mit einem entzückenden Glanze, nie 
hatte ich Gottes Grösse so bewundert, als beim gestirnten Himmel.“ 
— Bécsbe érkezvén , siettem azonnal szent István tornyára, hol 
ezelőtt még nem valék, és sokáig ültem azon lóczán, mellyről 
Slarhemberg távcsővel vizsgálni szokta Kara Mustafa táborát. — 
Pestrei lejöltemet kellemetesiték több jeles követeink polilicai vi
tatkozásai a gőzösön. Innen siettem ősi lakom felé Abauj megyébe, 
s a mint a harsányi partra értem, megpillantám Miskolcz városát 
egészen lángokba borulva. Mintha Moskva városát láttam volna 
égni Napoleon betörése idejében. A füstgomolyok felhőkig emel
kedtek, s e városi messziről szemlélni olly tünemény vala, hogy 
lángtengerében Vesuv okádását véltem dühös kitöréseikor. Köze
ledvén a városhoz, a nyomorúság ezer alakzata ötlött szemembe, s 
mindjárt is nem messze a várostól egy szomorú esetnek valék ta
núja, melly szivemben a legérzékenyebb húrokat szaggató. Ugyan
is egy tisztességesen öltözött úri asszonyság jajgatva s kétségbe 
esetten futott a városba; én s mások intettük, ne menne oda, mi
vel az utczákon életveszély nélkül senki keresztül nem mehet. Deő 
nemes elszánással ezeket válaszoló: „ha kedves uram veszedelemben 
van, vagy tán már el is veszett, utána kell mennem“, — s ezzel a 
lángokba futott. Ezen tett, oh milly szép példája a nagy léleknek és 
a hitvesi szeretetnek. E lisztes asszonyság pedig, a mint a körülié— 
vők mondák , Lázár gyógyszerárus neje volt; s kötelességemnek 
tartóm ezen asszonyság nemes teltét az egész haza előtt magasztalni, 
mert azt teljes mértékben megérdemli. Vajha sok illy példás hitves- 
társ találtatnék! — E szomorú helyről megindulván, éjszaka ide
jén haza értem.

S most azon kívánattal teszem le toliamat, hogy e gyenge 
rajzzal Nagysádnak unalmat ne okoztam légyen, forró tisztelettel 
maradván Méltóságodnak alázatos szolgája

Gr. Fáy István.
Az u r a lk o d ó  m á lta i n a g y  

R e n d  v i t é z e .  —

Slagyar-Óvár«
Az óvári uradalom hajdan a felséges királynéknak szolgált 

özvegyi díjul; M. Theresia megváltoztatva e jogviszonyi állást, 
Krisztina leányával adá tőpénzül Albert herczegnek, s igy juta le 
az özvegy királynék kezéről. A nemzet dicső királynéja iránti tisz
teletből örült kedveskedhetni e határozatbani megegyezéssel. — 
Albert herczeg nejével e szép uradalom tájain gyakran mulatott s 
örült ennek naponkinti felvirulásán, s kedvelt urodalmi lisztje, a 
derék Wittmann szende szorgalmain, kinek emlékét ma is az ura
dalomnak egy része az ő nevéről nevezett witmanni kerület hall— 
hatatlanítja. — Itt töltött örömének emlékére Wittmann ur javas
latára állitá fel Albert herczeg 1818ban az óvári gazd. intézetet. 
Ennek állási alappontjai következők: Ezen intézet mindenkor csa
ládi magános intézet maradjon annyiban, mennyiben a herczegi 
család szabadon rendelkezhessék a tanítandó tudományok megha
tározásáról, a tanítók választásáról, s az intézetnek minden dolga
inál a legfelsőbb őrködést szabadon vigye. A tanítók fizetési tőké
jéül rendeltetik Nézsideren a régi paulinusok fundusa melly foglal 
mintegy kilencz sessiót; mi ha elég nem lenne, minden urodalmi 
beruházások lekötelezvék ; — továbbá az uradalom felügyeléssel fog 
lenni, hogy a tanuló ifjúság illendő áron ellátást nyerjen; sőt hat 
kitünőbb fiatalt 120 pengő forint szorgalom-ajándékkal is felsegélni 
kegyeskedik, úgy azonban hogy a herczegi tisztek fiainak elsőbb- 
ségök legyen. — Ha az intézet akármelly. ok miatt megszüntetnék, 
a herczegi családnak tetszésétől függend más szent czélokra fordí
tani az alapítványt. —  Eme alapszabályok boldogult I. Ferencz ma
gyar király által is megerősilvék. — Az óvári urodalmat végren- 
delé á hgné Sándor Leopold főhgnek ; de ő , mielőtt örökölhette 
volna elhunyt; ezután lett az öröklő főherczeg Károly ő Fensége,, 
ki jelenleg bírja. CM. G.)

P o z s o n y b a n .
Alapitá és szerkeszti O rosz József. —  Nyomtatja Schm id A n ta l.
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A magyar tekintetes ur.
A magyar ttes urak nevezete alatt értjük azon igazi tles urakat, 

kiknek vagy tetemes birtok jutott osztályokul, vagy jeles közhivatal 
nyújt tekintélyt — nem annyira sok pénzre van szükségük, mind 
inkább gyakran szorulnak más ember pénzére! de perse, ez a gya
kori csekélység végre nagy összeggé lesz. Ötvenezer váltóból álló 
kölcsön igen ritka portéka a magyar ttes urak közölt, és ha ma
gyar ember magyar ttes urnák ölven ezer váltót kölcsönöz, bizony 
van is annak szép s messze terjedt hire, mint valami rendkivüli- 
ségnek. Pedig vannak ám hazánkban nemcsak olly ttes urak, kik 
50, 60 , 70, 80, 90 ezeret érnek, hanem ollyanok is, kiknek 
birtokuk két, három, négy, öt, hat, hét, nyolcz, kilencz száz
ezerét, sőt egy millió váltót is megér! A magyar ttes uraknak 
birtokukhoz aránylag csak Iegfölebb tiz, kilencz, nyolcz, hét, hat, 
öt, négy, három, két, egy s pedig nem ezüst, hanem váltó ezerre 
van szükségük, s milly gyakran megelégülnének 500 váltóval is! 
Megemlékeznek ugyan s pedig nem egyszer, hanem gyakran a 
magyar tles urak is beszélgetés közben sóhajtozva a két-három- 
szász-ezer ezüst forintról; égre meresztve szemeiket elmondják ok 
is többször: „bár csak a jövő húzásban az én számom lenne a fő- 
treífer!“ de mindezeket csak álomkép emlegetik, mert nagyobb 
része tudja, érezi, mikép ezek úgysem neki valók, mert velők 
élni úgysem tudna! De az említett csekélységekre csakugyan gyak
ran van szükségök, s pedig némellyeknek minden hónapban, mások
nak minden félévben, ismét mások legalább minden évben egyszer 
szorulnának rá, ha a kölcsön mindig szolgálatukra készen állna. 
E szerint az a ttes ur, ki évenkint csak kétszer szorul más ember 
pénzére, még nem legroszabb gazda, s mégis ha százezer forintos 
birtoka van, és huszonöt évig folyvást minden évben kétszer két-két 
ezer váltót fölvesz, huszonötödik évben már az utolsó barázdáját is 
tökéletesen fölvette! Isten mentsen, hogy kivétel nélkül szóljunk, 
mert hiszen saját szemeinkkel látunk több ttes urakat, kik nem
csak más ember pénzére nem szorulnak, hanem inkább ők szol
gálnak — bár néha nem dicsérendő mód szerint — másoknak 
pénzzel; de azt mégis bátran állíthatjuk : hahogy a magyarországi 
ttes urakat mind egy helyre összecsőditenők s itt minden személy
válogatás nélkül őket centuriákra osztanék, bizony alig találkoznék 
egyegy centuriában tiz, kinek más ember pénzére szüksége nem 
volna, és ha kölcsönt ájánlanánk nekik, a többi mindnyája azt ki
abálná: én is, én is veszek föl kölcsön pénzt! És ez igen szomorú 
igazság hazánkban, mert arra mutat, hogy a legelső s legszüksé
gesebb mesterséget —  az élet mesterségét — még nem tanultuk meg. 
Megjegyzendőnek véljük ilt még azt is, hogy a magyar ttes uraknál 
csekély különbséget tesz a jó vagy rósz esztendő, mert ők majdnem 
mindig egyaránt készek pénzt fölvenni, csak adjunk nekik, cse
kély tekintettel lévén az év bőségére vagy silányságára, mi ismét 
arra mutat, hogy ttes uraink mértéken túl szerelnek költeni, melly 
szeretet mellett természetesen mindig más emberek pénzére szük
ségük leend.

Mikor a magyar ttes urnák pénze annyira elfogy, hogy a vi
lágon sehol csak egy garasa sincsen — mi pedig gyakran meg
történik — kivévén a bugyogója zsebjébeni nyúlós zacskójában a

nehány huszasocskákat, mellyeknek mint urat képviselendőknek 
ott lenniük kell: akkor a ttes ur kedvetlen , komor, magába vonult, 
nem kell neki a vendég, nem a mulatság, nem szeret látogatóba 
menni, nem egyéb jószágait — ha vannak — megnézni, hanem 
inkább még az itthonit is csak a szobábóli izengetések által kormá
nyozza, mert nem mer a cseléd közölt megjelenni, tudván, hogy 
mindenki pénzért fogja zaklatni s száz gazdasági szükségeket fog
nak neki felfödözni, mellyek pótlása nélkül a gazdaságot becsüle
tesen folytatni nem lehet. így gondolkodva, búsulva eltöltvén ne
hány napot, végre fölugrik, befogat s elnyargal a legközelebbi is
merős zsidóhoz , s vagy gubacsát, vagy gyapjúját adja el jól olcsón 
előjáróban s vagy kétezer váltót fölvesz rá , vagy ha aratás után 
van, gabnájára, mellynek a zsidó szabja meg tetszése szerint az 
árát, előlegeztet magának egy pár ezeret. A jó ttes ur nem is gon
dolván arra, hogy ezen tette által ismét egyik eréből fölösleg is 
lecsapolta vérét, mihelyt a nyomoré kétezer váltót zsebébe tet
t e , azonnal viggá, jókedvűvé, beszédessé, barátságossá, vendég- 
s mulatság szeretővé lesz; azonnal látogat, jószágaira rándul, fele
melt fővel mint ur a cselédek között megjelen s kérdezősködik, i t t - 
olt fizet, a szükségeket póllandóknak igén stb. Azonban minden 
jókedvüsége mellett sem feledkezett meg a búval teljes pénzetlen 
korról, ugyanazért erősen föltevé magában e kétezerét szorosab
ban őrizni, hogy ismét olly szomorú állapotba ne jőjön. Ennek kö
vetkeztében s véleménye szerint annyira szorítja a kétezerét, hogy~ 
csaknem vért szőrit ki belőle; de mit használ, a pótlandó szükség 
száz meg százféle, mindennap tizen, sőt többen kunyorálnak tőle 
pénzt, s igy akaratja ellenére is csak úgy szökteti almáriomából a 
tízforintos banknottákot egymásután, mig végre vagy tizennégy 
nap múlva egy kissé gondosabban tekint az almáriumba s nagy 
bámulatára látja, mikép a nyolezvan darab tízesből alig van már 
négy darabja. Ekkor kezd eget földet káromlani, ekkor átkozódni, 
hogy ő nála a pénz a világ minden kincséért meg nem maradhat; 
ekkor kezd esküdni, hogy ő ezután senkinek nem fog fizetni, ha 
még igazságosabb követelése lesz is stb. De mit használ? Azok, 
kiknek követeléseik vágynak, vagy nem hallották a bohó esküt, 
vagy nem törődvén vele, kérik a magokét, s ha e fölingerült ttes 
ur vagy két első kérőt, kivált ha egy kissé könnyebben beszélget
het velők, üres kézzel bocsát is el, mondván: majd máskor! — 
mégis az utóbbi kérőket kifizeti, mig a négy darab banknottából 
tart. És most?

Mosta szükségek fele még alig lévén pótolva, a tekint, ur 
még jobban neki búsul, a gondoskodásnak még jobban neki adja 
magát; de távolról sem gondolkodik arról: mi lesz ő belőle, ha ő 
most ismét uzsorára vesz föl valahol pénzt? milly hamar tönkre 
jut ő e szerint, mert már majd sem a kamatokat, sem a tőkéket 
nem győzendi fizetni; milly szükséges volna ő neki már előre egy 
kegyes házról gondoskodni, melly öreg napjaiban kegyelemkenyérre 
befogadandná. — Nem, illyesről távolról sem,  hanem csak arról 
gondolkodik : hol s hogyan kaphatna ő ismét pénzt minélelőbb ? 
Azokhoz többé nem mer menni, kiknek úgyis már előre mindenét 
eladta, mert tudja hogy úgysem kapna tőlök semmit; azokhoz ha
sonlókép nem mer menni, kiktől már rég törvényes kamatra sze
dett föl kölcsönöket, sőt örül, hogy e jó hitelezők hallgatnak s
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nyakon nem ragadják, mit termés2etesen nyomban megtennének, 
ha pénzért ismét hozzájok folyamodnék , mert tiistint azon gondo
latra ébrednének : ennek az urnák gyakran s sok pénzre van szük
sége, azért legjobb lesz, ha mi a mi pénzünket tőle visszakövete- 
lendjük. — Azokhoz sem mehet, kiknek nincsen, következéskép 
ha akarnának, sem adhatnának, s igy végre is egy uzsorás kar
jaiba veti magát, felvevén két ezeret s írván három ezer váltót! 
Most van ismét pénz söröm, s a tek. ur fizet mindazoknak, kik erő
sen kérnek s csináltat mindent, mit mulhatlanul szükségesnek mon
danak; de sokat nem mondanak szükségesnek, mert még egy hó
napig eltarthat, s mert tudják, hogy a tek. ur a sokat nagyon rósz 
néven venné s végre mitsem csináltatna; sokan pedig épen ez ido- 
tájban pénzt nem kérnek s igya kamatok, boltosok, mesteremberek 
stb. fizetetlen maradnak , mi természetesen szép sommára rúgna, 
így marad a t. urnák egy pár száz forintja, s most a szegény büsz
kén mondja magában : no most csakugyan kielégítettem mindent, s 
mi pénzem van, azzal szabadon rendelkezhetem. És vagy leül s el- 
játsza, vagy megpillant egy lovat vagy kocsit s megveszi úgy, hogy 
még adós is marad reá.

És most a t. urnák ismét nincs pénze, mi nélkül pedig élni 
nem tud, s mi több, nem is kap többé senkitől, kivevén a legvak- 
merőbb s istentelenebb uzsorásokat, mert már e fajnak szelidebb- 
jei is illy formán okoskodnak magokban: kamatokat nem fizethet 
többé, mint a sok panaszok bizonyítják , átokét ,  bármilly kicsit 
adjunk is neki, meg nem adhatja, mig jószága el nem kótyáltatik; 
ez pedig mindig hosszú s bajos ut szokott lenni, tehát inkább nem 
vesződünk vele stb. A t. ur jószága százezer váltót ér, s. most 
negyven ezer váltó adósság fekszik rajta, s 5 bár hatvan ezer fo
rint értéke van még, nem kap hitelt, vagyis pénzt kölcsön a világ 
minden kincséért. S ez az, min a tek. urak általában leginkább 
csodálkoznak, ez az, mit ők eszökkel megfogni nem bírnak.

Pedig uraim ezt inkább oily igenigen könnyű megfogni, hogy 
inkább azon csodálkozhatni, hogyan hitelezhetni még oda pénzt, 
hol százezer forintos jószágon már negyven ezer forint adósság 
fekszik ? és nem azon, hogy illy helyekre a becsületes hitelezők 
hitelezni nem akarnak. Hogy pedig ezt a t. urak is megfoghassák, 
szükséges itt megjegyeznünk, mikép mi nem gonosz uzsorásokról, 
kik kettőt adnak s négyet iratnak, sem a jószág után sóvárgó urakról 
szólunk, kik t. társuk együgyüségét hasznukra fordítván,minden al
kalommal csak úgy szórják neki a pénzt, a nélkül hogy igen szoros 
számadást tartanának, Yagy a kamatokat követelnék, csakhogy ki
jelölt bohójokat annál inkább elaltassák , a pénz minélelőbb sokra 
szaporodjék, s ők t. társuk nyakaszegésével annál előbb a jószágba 
ülhessenek; —  illy hitelezőkről mi nem szólunk, sőt hisszük, hogy 
a t. urak is kárhoztatják őket, hanem szólunk becsületes hitelezők
rő l , kiknek azon jó szándékuk mellett, megszorult embertársaikon 
segítni, egyéb czéljok nincs, mint pénzükért csekély törvényes ka
matot rendesen huzni, azután pedig annak idejében pénzüket be
csületesen visszakapni. Már pwiig azon becsületes hitelezőt eszes 
embernek csakugyan nem tarlhatnók , ki látván , tudván , hogy itt 
vagy olt több kérésre évek óta kamatot nem fizetnek, a felmondott 
tőkéket annak idejében le nem tehetik, mégis illy helyre hite
lezné pénzét s czélját egészen tévesztené. Uraim ! Ha a gondvise
lés valakinek százezer forintos jószágot rendelt élelemre, s az abból 
annyira nem tud megélni, hogy nehány év alatt negyven ezer fo
rintot kellett segítségül kölcsön felvenni, azon már kölcsönök ál
tal e világon többé nem segíthetni, hanem ki kell felőle kereken 
mondani: hogy kezébe sem pénz sem jószág nem való. Mi pedig a 
ó t. urnák azt a tanácsot adnók, ha már a jószágát teljességgel el

vesztegetni s hovaelőbb koldussá lenni akar, hát ne szemtelenked-

jék, gyalázkodjék évek- s éveken át több százaktól pénzt kérve s 
kunyorálva — s mégis gyakran pénz nélkül búsulva s fohászkodva; 
hanem adja el százezeres jószágát, fizessen ki belőle negyven ezer 
forint adósságot, s a hatvan ezeret tegye zsebjébe s éljen vele tet
szése szerint, költse el egy nap — ; ha pedig okosabb életet akar 
kezdeni: adja ki kamatokra jó helyekre a 60 ezeret , és ha oko
san tud élni , mi jót állunk , hogy a 60 ezer forintos tőkének 
kamatjából könnyebben megélhet, mint a százezer forintos jószág 
bizonytalan jövedelméből. Ha pedig ez sem tetszik: akkor vegyen 
a 60 ezeren ismét 60 ezeres jószágot, azután kisértse meg erre 
csinálni adósságot; és bizonyossá tesszük: hahogy a százezer 
forintos jószágra nem sikerült 60 ezer forintadósságot tehetni, a 
60 ezer forintos uj jószágra bizonyosan sikerülend 20 ezer adóssá- 
ságot csinálni. E tanácsot adnók mi általában mindazon t. uraknak, 
kik szünet nélkül utón útfélen mindig pénzt kérnek s keresnek, de 
visszafizetni mit sem tudnak vagy akarnak.

De épen e tanács az , mellyet a t. urak követni egyáltalán nem 
akarnak, hanem sokkal tanácsosabbnak találják a százezer forintos 
jószágban ülve maradni s a világot folyvást aziránt ámitni, hogy az 
egész jószág még mindig övék, holott annak felét is alig tarthatják 
magokénak. Miután e jó urak azon hiszemben vannak, hogy a világ az 
ő adósságaikról keveset tud, s igy őket az egész jószág valóságos 
urainak tartja; miután ők magok magokkal sem tudják tökéletesen 
elhitetni, hogy azon jószágnak, mellj ben ülnek, többé nem tökéle
tes tulajdonosai, s miután illy körülményekben mégis pénzt kölcsön 
sehol nem kapnak: természetesen felháborodnak, pattognak, piszko
lódnak, gyalázkodnak, handabandáznak, hírlapokba irkáinak, megye- 
gyűléseken lármáznak stb., s mi ellen ? A hitelt keveselik a jó urak, 
azt állítván, hogy százezer forint értékük van s koszos ezer forintot 
kölcsön nem kaphatnak stb. A negyven ezer forint adósságot perse 
mint csekélységet studio elhallgatják, csakhogy állításuknak nagyobb 
nyomatékot adhassanak. De édes t. uraim ! szűnjenek meg piszko
lódni, handabandázni s inkább magokba szálva, vallják meg őszin
tén, hogy a jó honfiak úgyis többet hiteleztek a t .  uraknak, mint 
érdemiették, mert lám annyival adósak, hogy sem a kamatokat fi
zetni nem képesek, sem a tőkét megadni nem tudják, mig jószágaikat 
el nem adják, s ez bizonyosan fölöttébb nagy hitel. Hallgassanak 
el hitelhiányróli panaszaikkal, s ismerjék el inkább, hogy az, ki azt, 
a mivel már adós, megfizetni nem képes, több hitelt jó lélekkel nem 
követelhet. — Különben hisszük, hogy a t. urak csak nem kíván
ják, hogy minden ember részökre kaparjon, túrjon, takarítson, sze
rezzen, hogy ők mindent elköllhessenek s aztán az öreg haranggal 
mindent megfizettessenek. Kérjük végre a t. urakat, ne tegyék ma
gokat azon állítás állal, hogy hazánkban nincs hitel, a világ előtt 
továbbá is nevetségesekké; mert ha körülnéznek az országban s 
egy kis tapasztalásuk van, tudni fogják, mikép falukban a parasztság, 
városokban a polgárság, az egész országban a köznemesség, a ttes 
urak nagy serege és a mágnások — mind nyakig vannak adósságban ; 
már pedig hol hitel nincs, olt az egész ország népe nyakig adósság
ban teljességgel nem lehet. Ha a t. uraknak kevesebb hitelűk lelt 
volna mint volt, most kevesebb adósságuk volna mint van, s hihe
tőleg sokan nem fohászkodnának mint fohászkodnak most. —  De 
hagyjuk azt abba s csak azt mondjuk k i : hogy e drága urak pisz- 
kolódásai részint a honfiakat,, részint a külföldieket illetik; a hon
fiak mellett talán lesz máskor alkalmunk szólhatni, azért a jövő 
számban csak a külföldiek mellett emelendőnk szót s védelmezend- 
jük őket, a mint parányi tehetségünk megengedendi.

K — u J.

Oualificaiiók.
Napjainkban sokat beszélnek a qualificatióhrul; s igen helye

sen, mert ezek legfőbb tényezői egyes ember szintúgy mint nem
zetek boldogságának. Sajnos dolog azonban, hogy mint számtalan 
eszme, úgy a qualificatio eszméje sincs tisztába hozva, s azok kö
zül, kik róla szólnak, csaknem mindenik mást ért alatta, lehet hogy 
azért, mert már sokan nem tudunk latinul. Nevezzük tehát a qua- 
lificatiot „képességnek.“ így alkalmasint könnyebben fölfogjuk az
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48.

A magyar tens ur szerénytelen [kíván
sága.

Már mondók, milly furcsának tetszik nekünk a magyar birto
kosok azon kívánsága, hogy a külföldiek pénzt kölcsönözzenek ne
kik. Nem tudjuk ugyan, a külföldiek alatt kiket értenek, angolokat, 
franciákat, spanyolokat, poroszokat, oroszokat, persákat, törököket, 
olaszokat, a német birodalombelieket-e, vagy mind ezeket, vagy 
csak egyedül az ausztriaiakat? de annyit tudunk, hogy például a 
franczia, porosz stb. pénzesek a magyar egyes kisebb birtokosok 
szántóföldjeire, rétjeire soha pénzt nem kölcsönözendnek, az au
sztriaiaktól pedig majd csak akkor várhatnak a magyarok illyforma 
hitelt, mikor Magyarhon Ausztriával olly szorosan össze lesz forrva, 
olvadva , házasítva , mint jelenleg egyik magyar megye a másikkal. 
Ha Magyarhon majd egyszer kereskedő ország lesz, majd akkor 
azon nemzeteknél, mellyekkel viszonyokban fog állani, lesz ke
reskedési hitele, melly nélkül kereskedést képzelni sem lehel; de 
egyes csekélyebb privát személyek, hacsak a külföldiekkel külö
nös barátságban, ismeretségben nincsenek, vagy kereskedési vi
szonyban nem állanak , csekély birtokukra privát hitelt külföldi 
privátoktól soha sem várhatnak.

Mi Magyarországot pénzetlen honnak állítjuk, s ebben igazunk 
van; de van Európában még több illy pénzellen haza, s mégis 
egyikről sem bizonyíthatjuk be, hogy privátaik a pénzesebb kül
földi privátoktól azt kívánnák, hogy rétjeikre, házaikra, szántóföld
jeikre stb. nekik pénzt kölcsönözzenek — ez hihetőleg egész Eu
rópában kizárólag s egyedül a magyarországi nemesség magános és 
különös kívánsága. A magyar mágnás, ha birtoka már felényire 
eladósitva nincs, ha mint tűrhető gazda s becsületes ember isme- 
^tes, mindig kap saját hazájában annyi pénzt kölcsön, mennyire 
aját hazájában okosan szüksége lehet; mert ott, hol kevés pénz 

van, mindig kevesebb pénzre van szükség, mint hol igen sok van 
keringésben. De a magyar mágnás nem annyi pénzt kíván, meny
nyivel saját hazájában kijöhetne , hanem annyit , mennyire a nagy 
világban szüksége lehetend, s miután a pénzetlen Magyarhonban 
ennyit nem kapni, természetesen külföldre megy, ott kér s kap sok 
pénzt, s ott el is költi. Látván a közép nemesség, vagyis a tens 
urak, hogy a magyar mágnások a külföldiektől pénzt kapván, ezál
tal magokon gyakran segílnek s kényelmesen élnek; mintegy meg- 
irigylették szerencséjüket, s miután őket mindenben utánozni sze
retik, természetesen ebben is szeretnék s azt akarnák, hogy a kül
földiek az ő — bár csekélyebb birtokaikre is pénzt kölcsönözzenek. 
Ez egyedüli oka a sok nem rég óta keletkezett panaszoknak, hogy 
a külföldiektől pénzt nem kapunk kölcsön. Ha a magyar mágnások 
soha külföldön pénzt nem vesznek föl kölcsön , a magyar tens ur
nák bizonyosan soha eszébe nem jut kívánni, hogy a külföldi pén
zes az ő jószágára is kölcsönözzön. —

A magyar tens urak — itt is azonban a számos kivételnek 
örömest engedünk helyt — bizonyosan azon hiszemben vannak, 
hogy rájok s az egész Magyarhonra végnélküli boldogság három- 
lanék, ha ők a külföldiektől még ma vagy száz millió pengőt fölcsip- 
helnének, ennyi pénzért szép s terjedelmes jószágaikat zálogba 
vethetnék; mi ellenben szivünk mélyében megdöbbenénk, ha ezt 
valaha csak teljesitendőnek hihetnők. Miért? mert igy a magyar

országi valódi birtok nagyobb részére a külföldieknek nemcsak jog 
nyujtatuék, hanem idővel a kiváltás elmulasztása miatt kényszerit- 
tetnének is a birtokot elfoglalni s igy a magyar nemzetiségnek nya
kát szegni; mert ugyan mi is lenne akkor a magyar birtok? hogy 
nevezhetnők még továbbá is e hont Magyarországnak? S aztán 
mit akarnak a tens urak? Nem elégesznek meg azzal, hogy ha
zánkon úgyis egy olly fene rágódik, minő egy önálló hazán talán 
még soha nem rágódott? Ugyan mutassanak vagy nevezzenek meg 
Önálló országot széles e világon, mellynek legelső emberei, legha
talmasabb , leggazdagabb földesurai a külföldieknek iszonyú som
mákkal tartoznak? Hogy a különféle országok pénztőzsérei, ke
reskedői egymásnak tartoznak, hogy egyik nemzet a másiknak 
pénzt kölcsönöz, s ez amannak igen sokáig adós marad úgy, hogy 
utóbb ebből viszálkodások is támadnak — azt igen könnyen meg

foghatjuk; de hogy Európának egyik leggazdagabban megajándé
kozott országának legnagyobb földbirtokosai, kiknek jószágai némelly 
kis fejedelemséggel felérnek, más a természettől sokkal mostoháb
ban ápolt országok lakosainak iszonyú sommákkal tartozzanak — 
ezt csodálatosnak találandjuk mindig.

Ha azt kérdeznék: tartoznak-e legtöbbel Anglia leggazda
gabb lordjai a francziáknak, vagy a franczia leggazdagabb pairek 
adósok-e legtöbbéi az angoloknak? bizonyosan kinevettetnénk. De 
valamint azt nem hallottuk soha, hogy a gazdag lord londoni há
zára vagy angol birtokára Parisban vagy Francziaországban, a 
franczia pair pedig párisi házára vagy franczia birtokára London
ban vagy Angliában keresett volna kölcsönt: úgy nem olvastuk soha, 
hogy például a poroszok francziákhoz, a bajorok olaszokhoz, az 
olaszok a törökökhöz, az oroszok a persákhoz stb. futkoztak volna 
pénzért, azt kívánván , hogy nekik csekély privát birtokukra köl
csönözzenek , — ez csak a vesztének indult magyar nemesség
nek különös és eredeti kívánsága. Uraim! száz millió pengő forint, 
száz szép uradalom; száz szép uradalom pedig már két három kö
zépszerű vármegye! Elég tehát ha napról napra több mágnásaink 
uradalmai elzálagosittalnak a külföldnek, s nem kell még a tens 
urak birtokát is olly hirtelen annak kezébe játszani. —

De bár véleményünk szerint már csak az eddig előhordottak- 
ból is eléggé kiviláglik, hogy nemcsak a tens urak kívánsága sze
rénytelen, mikor a külföldiektől több hitelt követelnek, hanem szán
dékuk is igen veszedelmes, mikor szép birtokaikat a külföldieknek 
eladósitni akarják: mégis mindezeket mellőzve a tens urak részére 
állnánk, és tele torokkal azt kívánnék, hogy a külföldiek számukra 
minél több pénzt kölcsönözzenek, ha valamikép belátni tudnék, hogy 
a szegényeknek némi csekély hasznuk lesz belőle ; de tudván, mikép 
abból nem haszon, hanem véghetlen kár háramlanék a jámborokra, 
a tens urak kívánságát annál kevésbé pártolhatjuk, minél nyíltabb 
ellenségei vagyunk azon kárhozatos elvnek : „más kárából hasznot/1 

Ugyanis ha tapasztalásból s egészen hitelesen tudnék, hogy a 
külföldieknek bámulásra méltólag rósz hiteltörvényeik vannak, s 
ezek következtében csak elvétve kaphatja meg némelly hitelező 
saját hazájában kikölcsönözött pénzét, a kamatokat pedig még töb
ben elveszteni kénytelenek; ha tudnók, hogy a külföld minden or
szágában évenkint száz meg száz csődpörök támadnak, húsz évig 
tartanak s a hitelezők még annyit sem kapnak, mennyire kamatjaik
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rúgnak ; ha tudnók, hogy külföldön minden harmadik-negyedik hi
telezőt a gonoszok, s pedig minden büntetés nélkül, úgy kijátszanék, 
hogy pénze vesztéről azonnal bizonyos lehet, mihelyt azt markából 
kieresztette ; ellenben, ha hazánkban mindezek ellenkezőleg állná
nak, a csődpörök s executiók gyérek, a bukások s csalások ritkák, 
a hiteltörvények szigorúak s tökéletesek, a csalók bizonyos terhes 
büntetés alá vetve volnának, a kamatok legtöbb helyütt rendesen fi
zettetnének, a felmondott tőkék annak idejében minden por, harag, 
czivakodás nélkül letétetnének stb ., akkor igenis azt mondanók mi 
is: bolondok a külföldiek, ha illy vészteljes körülményekben pén
zűket hon vesztegetik, s nem a magyaroknak kölcsönözik, kiktől 
nemcsak tőkéjeiket bizonyosan, hanem kamataikat is rendesen meg
kapnák. De fájdalom, e részben hazánkban legalább is tízszer mind
ez roszabb lábon áll mint külföldön; ugyanazért valamint eszeveszett
nek tarthatnék azon külföldit, ki hazáját megvetve illy vészes kül
földre kölcsönözné ki pénzét, úgy azt rósz akaratunak méltán tart
hatjuk, ki azt kívánja, hogy a külföldiek a magyarok iránt több hi
telt bizonyítsanak be s nekik holraijökre pénzt kölcsönözzenek.

Egyébiránt úgy hisszük, megengedendik a tens urak, ha itt 
még azt is nyíltan kimondjuk, hogy csekély hitelüknek leginkább 
magok okai. Igaz, az ember minden körülményeit tetszése szerint 
nem módosíthatja, s igy például hitelét kívánsága s kénye szerint 
nem terjesztheti, öregbítheti, növelheti s szilárdíthatja , mert a hi
telnek egyik legnagyobb postulaluma a vagyon, mellyet pedig ked
ve szerint nem adhat magának az ember, hanem, mint kivált a tens 
urak, többnyire örökli; de igaz az is, hogy a személyes hitel min
den országos intézkedés nélkül önmagától mintegy természetsze
rűleg a személyhez vagyis a személynek vagyonosságához , becsü
letességéhez, pontosságához s igazságszeretetéhez tapad úgy, hogy 
annak, ki a világot vagyonosságáról meggyőzte, becsületességének, 
pontosságának és igazságszeretetének olly jeles példáit nyújtotta, 
miszerint e jó tulajdonit többé kétségbe hozni vakmerőség volna, 
annak a világon minden országos intézkedés, minden jó vagy rósz 
hiteltörvények nélkül épen annyi hitele lesz, mennyi aránylag ölet 
illeti, s mennyit okosan kívánhat. A ki tehát személyére nézve tel
jes — értjük : körülményeihez illő — hitelt kíván, annak e négy tu
lajdonnal bírnia kell, s minél nagyobb mértékben birandja, tanusi- 
tandja azokat a világ előtt, annál nagyobb hitele lesz. Kinek a négy 
tulajdon közül csak három van meg, annak csak három, kinek csak 
kettő, annak csak keltőhez mért hitele lesz, s igy tovább.

A tens urak igen nagy részének csak egyetlen tulajdona van, 
melly bár legszükségesebb s alapja minden hitelnek — a vagyon 
t. i. — mégis a világ a többi három tulajdon hiányát igen nagyba 
veszi nála, s csak negyed résznyi vagyis csak a vagyonra ád hitelt. 
de a becsületesség, pontosság s igazságszeretetre, mint hiányzó 
tulajdonokra, semmit sem. A vagyon mellé tehát szerezzék meg 
magoknak a tens urak a többi tulajdonokat is, mellyek már csak
ugyan magától az embertől függenek, s lesz elég hitelök, nem ugyan 
külföldön, de itt saját hazájukban; pedig véleményünk szerint min
dig boldogabb a z , kinek saját honában vau hitele, mint ki külföldre 
szorul. Azt minden esetre előre feltesszük , hogy a közönséges és 
középszerű birtoku tens uraknak végnélküli hitelre szükségük nem 
lesz, mert úgy véljük, a becsületes tens ur nem máséból, hanem 
magáéból kíván leginkább élni, nem más, hanem saját tollaival akar 
kevélykedni. Mi oily tens úrral, ki mindig csak pénzt szeretne má
soktól fölvevegetni, társalkodói sem szeretnénk. — De a gyakorlati 
világban még azt is sokszor tapasztaljuk, hogy az emberek a va
gyont mintegy megvetve, a többi három talajdont teszik a hitel 
alapjává, s annak következtében látjuk, mikép némellyek gyakran 
olly emberekre, kiknek az említett három tulajdonukon kívül úgy

szólván semmijük nincs, igen sokat bíznak, sőt aránylag nekik néha 
sokat hiteleznek is, mig több százezer forintos jószágu tens urra 
senki sem mer valamit bízni s neki pénzét oda hitelezni. A megyei 
hatóságok ide nem értetődnek, mert azok illy urakra igen sokat 
szoktak bizni, sőt szükség esetében nekik hitelezni is.

Ezeket, úgy hisszük, nem tagadhatni, hogy azonban mégis vi
lágosabban feltűnjenek, egy pár tapasztalási példával megtoldandjuk. 
C. faluban régóta ismerünk egy, már most vagy 60 éves M. neve
zetű jobbágy embert, ki paraszt létére elég vagyonosnak mondható, 
miután összesen vagy 15 ezer váltót megér. Ez ember becsületes
sége, pontossága, igazságszeretete rendkívüli, s ennek következté
ben hitele az egész vidéken bámulatos. Faluja körüli vagy ötven 
helységben nincs földesur, tiszt, lelkész, fogadós, paraszt, ki az 
öreg M-nek akár hizlalt ökreit, akár lovait hitelbe teljes készséggel 
oda nem adná; ha útjában pénzből kifogyván, fizetni akar, nincs em
ber, ki neki annyit, mennyit tud,  nem hitelezne, mert kiki hiszi, 
hogy azon pénz, melly az öreg M-nél van , legjobb almáriumban 
rejlik. Midőn ezt egy részről saját szemeinkkel látjuk, más részről 
pedig kétségtelenül tudjuk, mikép sok 60 — 70 ezer forintos jószá
gu tens urnák saját falujában egypár ló vagy ökör-ára hitele 
sincs; midőn a bizonyosnál bizonyosabban tudjuk, hogy a százezer 
forint értékű tens urak falujokon kívül sem ökröt, sem pénzt hitel
be nem kapnak; midőn látjuk, hogy maga a tens ur is tens társá
nak pénzt kölcsönözni épen nem akar, lovat vagy ökröt hitelbe 
csak igenigen kényszerítve ád, tudván, hogy kínosan lesz megfizet
ve : akkor valóban nem gondolhatunk egyebet, mint hogy M. pa
rasztnál csekély vagyon mellett a becsületesség, pontosság, igaz
ságszeretet tartja főn a hitelt, e tulajdonságok hiánya pedig a tens 
uraknál gyengíti. — így ismerünk minden városkában egy pár 
polgárt, kik egyszersmind nevezetes kereskedők. Nem akarjuk 
ugyan gyengéd lelkiismeretüket dicsérni, de bármint legyen is, elég 
hogy ők szép vagyonuk mellett a becsületességet, pontosságot s 
igazságszeretetet a világ szemeibe úgy belé varázsolják, a mint 
csak kívánhatni, s épen azért hitelök messzeföldre terjed. Ezek 
egypár rend írást adnak nem legügyesebb ügynököknek, felültetik 
egy rozzant szekerecskére, melléje adnak vagy 25— 30 fuvarost s 
elküldik negyedik, ötödik vármegyébe, hogy olt a tens uraknál egy 
krajczár pénz nélkül borral, pályinkával, gabnával megrakodjanak. 
A tens urak örömest oda adják portékáikat hitelbe a városi polgár
nak , mert tudják hogy vagyona van , tudják hogy szokott pontos
sága szerint fizetend. De ha most a dolgot megforditanók, ha most 
a tens urak imának nehány rendet, s ispányukat vagy harmmcz 
paraszt fuvaros szekérrel a városi polgárhoz küldenék azon ké
réssel, hogy most ő rakodtassa meg ezen szekereket az ő ré
szökre borral, gabonával egy krajczár nélkül: higyjék el uraim, 
a polgár ur tétovázna s addig húzná a dolgot, mig valamelly aj
tócskán megszökhetnék, csak hogy e kérést teljesithetlen hagy
hassa. Miért? mert a polgár tudja, hogy a tens uraknak csak 
vagyonuk van , de pontosságuk nincsen, a nélkül pedig ő meg nem 
állhat. De mondják: „midőn a hitelről van szó, illy nehány napi 
vagy heti hitelt meg sem kellene emlitni, mert illy hitelt a tens 
urak sem nem kívánnak, sem nem keresnek.“ Uraim! mindig 
könnyebb egypár hétre kapni pénzt, mint egypár esztendőre; ki
nek egypár hétre nincs hitele, annak egypár évre annál bizonyo
sabban nem lesz. A tens urak egypár hétre ezért nem kapnak 
pénzt, mert kiki tudja, hogy egypár esztendő lenne beiőle mig 
fizetnének.

Végül még azt is merjük állitni, hogy a tens urak panaszai 
ellenére hazánkban a külföldi hitelt inkább sokallani mint keveselni 
lehet. Ugyanis ha meggondoljuk, hogy a külföld előtt ismeretes
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A . magyar tens ur szerénytelen kíván
sága.

II.
Hitelhiányról, mint mondók, igen gyakran panaszkodunk s 

panaszunk részben mindig a külföldieket illeti,minthogy ritkán van 
alkalmunk hitelezett pénzeikkel zsebeinket kényünk-kedvünk sze
rint megtömhetni; de hajói  körülnézzük magunkat, aligha pana
szunkat méltányosnak mondhatjuk, sőt tán inkább azt állíthatjuk, 
hogy a külföldiektől több hitelt kívánva, nagyon szerénytelenek 
vagyunk.

Mielőtt azonban ez állításunk fejtegetésébe bocsátkoznánk, 
megjegyezzük : mikép szintúgy nincs szándokunk azon gonosz uzso
rásokról szólani, kik törvényes kamatokkal meg nem elégedve, em
bertársaiktól iszonyú nyereséget követelnek, s épen azért bő nye
reség reménye fejében pénzöket gyakran koczkáztatják; valamint 
azon urakról, kiket minmagunk szoktunk teljes tisztelettel megke
resni, hogy pénzünket törvényes kamatokra elvállalni méltóztassa- 
nak ; mert az uzsorásokat nem hitelezőknek, hanem vérszopó pi- 
óczáknak tartjuk, valamint azokat valódi bohóknak, kik többnyire 
igazi szükség nélkül önkint körmeik közé rohannak ; az említett 
arak pedig hitelhiányról úgysem panaszkodnak, miután kérés nélkül 
önkint kínáltainak pénzzel. Nem szólunk százezeres vagy milliós 
hitelekről, mert nem képzelhetünk magunknak hazánkban olly embert, 
kinek illy roppant kölcsönre hirtelen s egyszerre igazi szüksége 
lehetne, hacsak vele rég apródonkint telt adósságokat fizetni nem 
akar, illyennek pedig azért nincs hitele, mert épen e roppant adós
ság által azt már teljesen kimerítette, és adósságait nem uj kölcsön 
által, hanem saját jövedelmeiből kellene apródonkint lefizetnie ; kinek 
pedig magának pénze nincs, ennyi idegen pénzt valami bizonytalan 
jövedelmezéssel kecsegtető vállalatba csak bolondul ölhetne, egé
szen más pénzén pedig urodalmakat vásárolni nem akarhat, hacsak 
azoknak csupán nominális tulajdonosa lenni nem kíván, s illy nagy 
kölcsönök ritkán kerestetnek, csak legfőbb birtokosainkat illethetik, 
kik sokkal gyérebben szórvák el, semhogy közéletünkben hitelünk 
miképi állását illy kölcsönöktől méregethetnők, a kisebb birtoko
sokról pedig, kik hitel után leginkább sóvárognak, feltesszük , hogy 
illy nagy kölcsönökről tán nem álmodoznak , mert különben nem 
kölcsönt, hanem jószágukra vevőt kellene keresniük. Ki százezer 
forintos jószágra százezeres kölcsönt kér, az világosan nem köl
csönt keres, hanem jószágát árulja.

így tehát nyilatkozatunk folytában leginkább csak azon be
csületes hitelezőket tartandjuk szemeink előtt, kik kölcsönadásaik 
által embertársaikon nem annyira nyerckedni, mint segitni akarva, 
semmi egyebet nem kívánnak, mint az évenkinti törvényes kama
tok pontos fizetését, s igy pénzűket nem veszedelmeztethetik, és 
azon drága urakat, kik utón útfélen levélre s törvényes kama
tokra keresnek pénzt, de azután sem a törvényes kamatokat ren
desen , sem a tőkét annak idejében hosszú pör nélkül megfizetni 
nem akarják. Megjegyezzük végre, hogy csak szoros értelemben 
vett hitelről szólandunk,s tőle minden barátságot, alyafiságot, hasz
nos viszonszolgálat reményét stb. mellőztetni kívánjuk; mert jó 
barátnak, atyafinak szívességből is kölcsönözhetünk, a nélkül hogy 
törődnénk yele, hogyan s mikor flzetend meg; egy szegény volt —

de szerencse által hirtelen tekintélyes hivatalra kapott urnák pedig 
kedveskedésből hitelezhetünk azon jó remény fejében, hogy Ő mos
tani állásánál fogva rajtunk sokat segíthet, vagy legalább idővel 
gyermekeinkkel sok jót tehet. Itt a barátság, atyafiság , viszonszol
gálat reménye olly nagy szerepefjátszanak , hogy nélkülük a köl
csön könnyen elmaradott volna.

Mindezeket, valamint egyéb a hitel körül messze ágazó 
nézeteket is mellőzve s a dolgot egyedül csak gyakorlati oldalról 
tekintve , legelőször is azt kérdezzük : valljon kölcsönözhetünk-e 
mi még saját hazánkban s magunk közt is egymásnak okosan 
nevezetes sommát, ha a kölcsönkérőt teljességgel soha s semmi ol
dalról nem ismertük? Felelet- nem; mert jőne ő bár legneveze
tesebb herczegek vagy grófok társaságában hozzánk pénzt kérni, 
mi igen természetesen mindig csak azt mondhatnék : ezt az urat 
nincs szerencsénk ismerni, s igy neki pénzt nem kölcsönözhetünk^ 
és ezt annyival inkább mondhatnék, minél készebbek volnánk az 
előttünk álló ismerős herczeg- s grófoknak hitelezni, kik aztán 
pénzünkkel saját szakálukra pártfogoltjoknak igen könnyen szolgál
hatnának. Mindeneseire nagyon furcsának találnék, ha például egy 
Zemplén vagy Szabolcs megyei birtokos ur, ki Sopron vagy Po
zsony megyében egészen ismeretlen, oda jőne pénzt kölcsönözni; 
mert minden netaláni vagyonossága s becsületessége daczára is leg— 
fölebb azon gyanúra szolgáltatna okot, hogy Yagy minket tart bohók
nak, vagy neki nincs helyén az esze, vagy valakit megcsalni sze
retne, annyival inkább, mert minden becsületes, ismerős, takarékos 
és vagyonos ember birtokához illő kölcsönt legkönyebben azon vi
déken kaphat, hol ismerős s állandóan lakik. Ha pedig még magunk 
sem vagyunk hajlandók saját hazánkban egymásnak kölcsönözni, 
mig emberünket tökéletesen nem ismerjük: valljon kivánhatjuk-e 
szerénytelenség nélkül, hogy a külföldi olly egyes magyarnak hite
lezzen , kinek még csak létéről is valamit hallani soha alkalma nem 
volt? Valóban alig ismerünk a világon alaptalanabb panaszt, mint 
mikor hatvan vagy száz hold földdel biró magyar ügyészek, szolga- 
birák, megyei jegyzők s más illynemü birtokosok azon sopánkodnak, 
hogy a külföldiek nekik pénzt nein kölcsönöznek. Ugyan van-e a 
világon még több ország, hol különösen a birtokos rész panaszkod
nék annyira külföldi hitelhiányról ? Vagy széles e világon egyedül 
a magyar nemesség nem tud elég pénzre otthon szert tenni s 
megélni terjedelmes és termékeny jószágaiból? Ez nem nagy be
csületére válnék.

De nemcsak személyét kell ismernünk annak, kinek pénzt 
akarunk kölcsönözni, hanem még becsületességéről is szeretnénk 
meggyőződve lenni; mert habár ismernők egy valakinek személyét, 
habár tudnék körülbelül birtoka mekkoraságát s jövedelme mennyi
ségét, mégis ha felőle olly hírek szálongnának, hogy igen rósz fizető, 
tékozló, egyebütt ötven percentre is adósságot csinál, a hitelezőket 
felcsufolni, megcsalni szereti, bizony a becsületes hitelezőnek annál 
kevesebb kedve lehetne illy emberrel pénzbeli viszonyokba ele
gyedni, minél valószínűbb, hogy végre neki is csak kellemetlensé
geket okozandhatna; pedig ki megszorult embertársán nem nyere- 
kedni hanem segitni akar, az jótéteményéért kellemetlenséget aratni 
teljességgel nem kívánhat. Van természettörvényünk , melly világ
szerte mindenkit kötelezve, azt mondja, „ki mit mástól kölcsön kért,
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térítse azt vissza köszönettel akkor, mikorra magát kötelezte*; és 
vannak jobblelkü emberek számosán a világon, Kik ha semmi isteni 
into, semmi polgári kényszerítő törvény nem léteznék is, egyedül 
e természet törvénye következtében felelnének meg pontosan kö
telességüknek; sőt bátran mondhatjuk, hogy sokaknak jelenleg is 
eszökbe sem jut, hogy van isteni intő, van polgári kényszerítő 
törvény, s mégis a kölcsönvetlet pontosan megfizetik; mert hazu
gok lenni nem tudnak, a hazugságot becsületökkel megegyeztetni 
nem képesek. Ki azt érzi magában, hogy majd csak akkor fizetend, 
mikor a polgári törvény kényszeritendi, és nem akkor, mikorra 
magát szabad tetszése szerint kötelezte, annak mi, akármennyi pén
zünk volna is, nem örömest kölcsönöznénk. E fizetési készséget 
érijük itt a becsületesség alatt; — illy becsületesség legyen a ma
gyar birtokosok tulajdona, s lesz hitele untig nemcsak hon, hanem 
külföldön i s , feltéve hogy személyét ismerik s birtokáról némileg 
legalább értesítve vannak. Saját hazánkban több urakat ismerünk, 
szép birtokukat tudjuk, de pénzünket inkább hon hasztalanul hever- 
tetnök, hogysem nekik kölcsönöznők ; mert a becsületesség kivált 
pénz dolgában távol van tőlük, életök módja pedig bohó. És most 
kérdezzük, valljon a külföldi hitelező mikép győződhetik mega ma
gyar ur becsületességéről, nem lévén világos adatai sem arra hogy jó 
lelkű, sem arra hogy gonosz ember ? És ha személyét ismeri, bir
tokát tudja, nem gondolhatja-e magában : hogy lehet, hogy ez az 
ur illy szép birtok jövedelméből meg nem élhet? pénzt szép birtoka 
daczára is hon nem kaphat, hanem külföldiekre szorul? Talán nem 
jó ember.

Mindezeknél sokkal jobban tekint a hitelező a pénztkérő bir
tokára, mellynck pénzét bizlositnia kell. E gondolat: hogyan s 
miből fizetended meg pénzemet? nyomban s természetszerűleg vil
lanykép keresztül futja agyát minden hitelezőnek, mikor pénzt kér
nek tőle kölcsön; és mi valóban kételkedünk, valljon a hitel
hiányról panaszkodó uraink, ha fölösleg pénzök volna, kölcsönöz
nének-e tős szomszédjoknak,— kit tökéletesen ismernek s egészen 
becsületes embernek tartanak —  ezer forintot, tudva, hogy egész 
birtoka ezer forintnál többet nemér; de sokkal inkább kételkedünk, 
hiteleznének-e neki ezer forintot akkor, ha tudnák, hogy egész va
gyonát 500 fra sem becsülhetni; azt pedig épen nem hisszük, hogy 
még akkor is hajlandók volnának neki annyit kölcsönözni, mikor 
tudnák , hogy teljességgel semmije sincs.

Ha pedig már mi magunk is olly emberek vagyunk, kik előre 
tudni akarjuk: mije van annak, ki tőlünk pénzt kér? van-e biztos
ság nála? miből adhatja meg pénzünket? ha mi is sokkal örömes- 
tebb adunk kölcsön pénzt egy uradalmakkal biró földesurnak, mint 
nehány holdos kóczi pór-nemesnek : bizony csak a rósz akarat kí
vánhatja azt, hogy egyedül a külföldi ne tekintsen e körülményre 
akkor, mikor a magyar tens ur tőle pénzt kér kölcsön. Ugyan kér
dem : hogyan s honnan tudhatná meg a jólelkü külföldi hitelező, vall
jon az előtte álló s pénzt kérő magyar urnák van-e valami birtoka? 
adhatni-e rá bizton pénzt? nincs-e egészen eladósítva? a magyar 
ur saját állításainak hitelt adni szintúgy nem köteles, valamint 
azokat teljességgel s esküvel hamisaknak nem állíthatja. A magyar 
ur azonban saját haszna kedvéért valószínűleg csakugyan sokat 
mondhatna, s azt is birtokának vallhatná, mi valóban még az öreg 
apjáé sem volt soha, mikép ismertünk egy pár urat, kik távolabb 
megyékből házasodván, csakhogy a kisasszonyokat feleségül meg
kaphassák, még olly jószágokkal is dicsekedtek a jó ipák, napák s mát
kák előtt, mellyekről a világon senki sem tudott valamit, kivévén 
ők és czimboratársaik.

Ha pedig a magyar ur a külföldi hitelezőhez vagy tiz magyar 
pajtást mint bizonyságot vinne magával, s ezek ott szokásos eskük- j

kel bizonyítgatnák, mikép a szóban levő urnák valóban több mint 
ötezer adósság nélküli hold földje, szép gazdasága slb. van,  s igy 
neki pénzt kölcsönözni teljes bátorsággal lehet, a külföldi csak azt 
válaszolhatná: „tisztelet becsület az urak bizonyságának , melly 
ellen nekem kifogásom nem lehet; de engedjenek meg, én arra 
mégis csak egy garast sem kölcsönözhetek“ — valamint bizonyo
san mi sem kölcsönöznénk bár mennyi pénzünk volna is, ha pél
dául egy sárosmegyei illy alakú karavána lepne meg bennünket; 
pedig itt a külföld akadékot nem tenne, mert lám, hazafi hazafitól 
kérne kölcsön.

Most a magyar ur hihetőleg azon egypár megyétől, menyek
ben birtokai feküsznek, kérne bizonyítványt azi ránt ,  hogy neki 
százezerét érő adósság nélküli birtoka van, kövelkezéskép neki 
pénzt minden veszedelem nélkül kölcsönözhetni stb., s aztán ezzel 
lepné meg a külföldi hitelezőt; de ez ismét csak azt válaszolná: 
„tisztelet becsület a derék megyéknek, de én azok bizonyítványaira 
csak egy garast sem kölcsönözhetek“ — valamint valójában mi, 
mint hazaiak, sem kölcsönöznénk illy bizonyítványra csak egy kraj- 
czárt is akármiféle hazánkbeli urnák még akkor sem, ha e me
gyék a bizonyítványban magokat még arra is köteleznék, hogy az 
illető űrért jót is állanak.

Ha már most a magyar ur szándékától el nem áll, hanem ha
tározottan azon van , hogy külföldi pénzzel zsebeit megtömhesse: 
akkor valószínűleg a donationális és osztály-leveleket kell fölke
resnie, s ezekkel, mellyek ellen kifogást tenni teljes lehetlenség, a 
külföldi hitelezőhez járulni. De mit használ! a külföldi ur ezekre 
is csak azt válaszolandja : „Uram ! ezen oklevelek igazak lehelnek, 
a mint én valódiságokról nem is kételkedem ; de lehetnek egyszers
mind utánzottak, hamisak, kölcsönzőitek, s ugyanazért én azokra 
teljességgel semmit nem kölcsönözhetek.“

Csak egyetlenegy mód van tehát, mellyet követve a külföldiek 
a magyar birtokosoknak — de még ez esetben is csak risicóra —  
pénzt adhatnának kölcsön, s ez abból állná, ha a külföldi pénzesek, 
hónaljuk alá vevén pénzöket, hazájukat elhagyva, ide Magyaror
szágba utaznának, s i t t a magyar tens urak között vagy egypár 
esztendeig élnének, igy saját szemeikkel s tapasztalásuk által meg
tanulnák, kinek mekkora birtoka, mennyi adóssága, mennyi jöve
delme , minő józan vagy bohó életmódja van. S ekkor tetszésök 
szerint kinek 5, kinek 10 s igy tovább ezer forintot kölcsönözhet
nének, azután pedig isten-hirévei ismét haza mehetnének. Azon
ban úgy gondoljuk, hogy e mód a külföldiekre nézve sokkal ter
hesebb, költségesebb volna, semhogy tőlük illy áldozatot kíván
hatnánk; de jutalom vagy nyereség is a kölcsönökből hihetőleg 
sokkal silányabb keletkeznék, semhogy illy fáradságot megérde
melne; mert nemde, a külföldi hitelezők sem hagyhatnák mind
örökre oda a magyaroknak pénzöket, hanem ők is valami bizo
nyos időt kötnének ki, melly elforgása után pénzöket okvetlen 
visszakivánandják. De ha a 8 — 10 esztendő lejárna, s az adós 
magyar tens urak a kölcsön visszafizetésére fölszólítattnának, vall
jon mellyik s hányán fizetnének? Jót állunk, hogy húsz közül alig 
kettő. S mit csinál most a külföldi hitelező? Ismét ide fárad, költ- 
ségeskedik, prókátort fogad, pereket indít slb. s a  sok baj miatt, 
a sok kár, költség mellett majdnem bolonddá lesz, — s ez egyedüli 
jutalma, hogy a magyaroknak pénzt kölcsönözött.

S i me , már csak ez okoknál fogva is azt hisszük, hogy a ma
gyar birtokosok kívánsága, melly szerint a külföldiektől több hitelt 
szeretnének kicsikarni, helytelen s mondhatjuk annyira visszatetsző, 
hogy talán magok a tens urak is bámulva nevetnének, ha az egé
szen ismeretlen belgák vagy bajorok jőnének hozzánk — ha t. i. 
pénzgazdagok volnánk —  pénzt kölcsönözni. Pedig a külföldi
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P o lit ik a i szé lfW gaty iik .
Minden országban, hol politikai bonyolódások léteztek, vagy 

tán épen átalakulások történtek, hol általában személyek és érde
kek nyilványosan képviseltetnek, mindig voltak és lesznek olly 
emberek, kik, a közmondás szerint, a köpönyeget a szél után for
dítani mondatnak, s angolul „turncoat“ , francziául pedig „girou- 
ette“-knek neveztetni szoktak, mert minden alkotmányos ország
ban nem a dolgok első tekintetének, hanem a tapasztalásra és 
meggyőződésre alapított véleménynek kell a pártokat képeznie, e 
véleménynek pedig a személyek és status valódi java és haszna 
megismerésén alapulnia.

A jó azonban viszonylagos (Telativ); nem mindig valóban 
is jó a jó ; nem minden viszonyok közt, nem minden személyre 
vagy dologra nézve jó a jó, rósz a rósz; s e kiképzett meggyőző
désnek tulajdonítandók a számos áttérések egyik párttól a másik
hoz, kivált pedig olly országokban, hol az alkotmányi élet még ki
fejlődésében van.

Könnyen megtörténik, hogy valamelly nép, szükségei érzeté
ben egyetértve fölemelkedik, de a gyógyszerek választásánál 
csakhamar ismét megzavartatik e közmegegyezés, s csak hosszas 
vitatkozások és sokféle próbálatok után, sőt igen gyakran többé 
sohasem, állittathafik vissza; legkönnyebben talán ott áll ismét 
elő, hol az érdek közös és a czél világosan felfedezve fekszik, mint 
például az amerikai szabad statusok képezésénél. Általános volt 
ugyan a mozgalom a lázadás kitörésekor Francziaországban, gyor
san töröltetett el a királyság, de egy uj statusforma fölállításánál 
csakhamar zavaros önitélet, kicsapongások és szenvedélyek, valamint 
mindennemű tévedések a boldogulni vágyó néptömeget számos 
pártokra oszták. Ez országban, melly Európa műveltségére és sor
sára olly lényegesen hatott s e világrészre uj szellemet terjesztett, 
a pártok közti változás olly nagy volt, hogy „Dictionaire des gi- 
rouettes“ (szélforgatyu-szótár) czím alatt saját könyv adatott ki, 
mellyben Talleyrand, és pedig méltán, első helyet foglal. De ki 
fogná az autuni püspököt, mint követet az országrendek gyűlésénél, 
mint sok éviglani külügyministert, mint* a katholikus istentisztelet 
buzgó visszaáliífóját, az amiensi, lunevillei, pozsonyi s tilsiti bé- 
ketötőt, a Bourbonok visszahelyeztetőjét , a charta alkotóját s 
Francziaország érdekeinek a béosi congressuson bátor védelmező
jét rósz hazafinak szidalmazni? Sokszor letett hitének kulcsául 
szolgálnak amaz emlékezetes szavai, mellyeket ugyancsak a bécsi 
congressuson Sándor császárhoz intézett; midőn t. i. Talleyrand 
vonakodék ama jegyzőkönyvet aláírni, melly által Francziaország 
tekintete Európában megcsonkíltatandolt s Murat urasága Nápoly
ban megerősíttetendett volna, merészen nyilatkoztaié, miképen, ha 
nem is XV11I. Lajos, maga Francziaország fogná nehány hét alatt 
harczkész hadsereggel a Rajna mellett a kívánt aláírást adni; s 
midőn erre Sándor császár boszankodva kérdené ő t : ugyan kit 
szeret tehát valódilag, kinek hódol? ezt feleié: „Én sem a res
publikát, sem Napóleont, sem a Bourbonokat, hanem Francziaor- 
szágot szeretem egyedül és mindenek fölött.“

Hát Napoleon s hadvezérei és staíusférfiai nem voltak e buz
gó republikánusok, s nem tűnnek e az ellenlázadásnál úgy föl mint

az ország megmentői, fiai ugyan a mozgalomnak,’ de szintolly erő
teljes műszerek annak isméti megállítására, mivel idő, tapasztalás 
és ész véleményüket a valódi jó és hasznos, a legalább azon pilla
natban teljességgel szükséges iránt íölvilágosították és elhatá
rozták.

De ki merészelte volna Napóleont, a polgár-tábornokot, a 
francziák császárját, a bécsi békekötés után rósz francziának mon
dani? Maga Mirabeau az 1789. évi jun. 23kának hőse sem vá- 
doltalhatik rósz francziának, mivel későbben a királyi család vesz
tét nem akarta s talán megromlott pénzállapofját is megint rendbe 
szedni óhajtotta.

Midőn nálunk magyaroknál is a szabadelmüség tárogatója az 
alvókat fölébreszté, midőn a „szabadság és szabadelmüség“ sza
vak, noha gyakran balul is értvék, szájról szájra szálltak; midőn, 
inkább hirtelenkedésből mint fortélyból, igazgatás és alkotmány 
közt semmi különbség nem tétetett, hanem egyik a másikkal min
dig összezavartatott s egyes visszaélések megszüntetése helyett a 
fönállónak fölforgatásától lehete tartani; midőn a sokkal nagyobb 
rész szüntelen azt erősítgeté, hogy az általányos mentőszer csak 
újításokban s az eddigieknél még szabadelmübb intézményekben 
fekszik; hogy szabadság, jóllét, kereskedés, tekintet, ipar és 
szorgalom csupán s egyedül ez utón volnának megszerezhetők: 
ekkor tüstint két élesen elválasztott szélsőség képződött, mert 
szintúgy találkoztak az ónak védelmezőji és hívei, kik a kor kívá
nalmak parányit sem akarának engedni, kik minden újításban vagy 
ártalmatlan változtatásban is lázadás csiráját vélték látni; mig 
másrészről ollyanok is találtattak, kiknek minden fönálló a kor
mányban, alkotmányban, igazgatásban, sőt még a birtokban is csak 
a vélt és álmadott szabadság korlátozásának tetszett.

Mindkét rész azonban az első fölbuzdultságban feledé, hogy 
mind a régi öröklött a status- és társadalomban, mind az uj és 
még próbát kiállandó csak bizonyos kötelességek teljesítése, a leg
főbb tekintélynek kódolás, de egyszersmind minden rendetlen ön
kény korlátolása által nyerhető vagy létesíthető, s csak a kor
mányzók és kormányzottak közti kölcsönös bizodalom, hivség és 
hit által hozhat áldásdús következményeket.

A legbizonyosabb s mindenütt leggyakrabban felkeresett mód 
ennek megakadályozására a bizodalmatlanság gerjesztése. Ez utób
binak elhárítása pedig, a bizodalomnak isméti helyreállítása és 
megerősítése s ezáltal a közjóiét előmozdítása, mindig egyike volt 
a legnagyobb polgárerényeknek.

Csodálható e már most, ha majd két évtizeden át, a tárgyak 
közelebbi fölvilágositása, a viszonyokkali gyakran csak komolyab
bá tett megismerkedés, a valódi érdekek lassankinti kifejlése, éret
tebb megfontolás és saját tapasztalások által a vélemények csak 
lassankint képeztetvén ki, e meggyőződés következtében néinelyr-  
lyek, minden önző okokat teljesen mellőzve, egyik párttól a má
sikhoz áttértek ? — Csodálható e, ha az egykor valamelly szabad- 
elmű szónok részére vagy ennek megválasztása alkalmával száz 
cortes élén rekedtségig kiáltozó fiatal juratus, most maga is 
követ lévén, a kiáltozókat egyetemben kárhoztatja; ha a minde
nütt árulást, lázadást és összeesküvést szagiáit, most csak nyu- 
galmasb előhaladást és szelidebb irány kifejlését veszi észre; ha
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ugyanazon egykori heves, tapasztalatlan, egészen független, let
tek és dicsőség után szomjazó ifjú, most mint családatya, már 
oszbevegyülő hajakkal, többé nem csupán a jelenbe, hanem meg
gondolva a jövendőbe is tekint; ha a minden hatóságok- és elöl
járóknak ellenszegülő fékezhetlen ifjú, most, derék alispány lé
tére, a rendnek ezen ellenségeivel maga is megví; ha a minden 
változtatástól rettegett most már az újítás némelly gyümölcseit 
maga is kényelmesen élvezi; ha az, ki magát elég erősnek és ha
talmasnak hitte hazáját egyedül boldogítani, végre azon meggyő
ződésre jut, hogy valódi nagy csak minden érdekek öszhangzása 
által történhetik; ha a köztársaságok fiatal, dús és kicsapongó-élelü 
védelmezője végre észreveszi, hogy szerencsés köztársaságok csak 
nagy erények és mérsékelt gazdagság mellett állhatnak főn; ha azon 
férfiú, ki csak a törvényben ismervén egyedül a jogot, minden bea
vatkozásnak bátran ellene szegül, ugyanezen férfiú a kormánnyal 
öszhangzásban az ország javát előmozdítva annak segítségül szol
gál s legbuzgóbb védelmezőjévé lesz; ha ugyanaz, ki az embe
rek jogát minden szabadkőmüvesi elvek szerint hangosan hirdeté, 
végre azon meggyőződésre jutott, hogy a társadalom vagy a sta
tus csak áldozatok által tartatik főn s korlátozások- és föltételek
nek kell alávetve lennie, nehogy e mellett a valódi szabadság, t. i. 
a közjog, tönkre jusson; ha a szabadelmű ifjú a vallási kérdések
ben vakmerőén szavaz, de csak későbbi komoly fölvilágositás után 
szerzi meg annak tudását, mik valódilag a vallási dogmák; ha a 
fiatal, világ-megtekintési utazásáról visszatérő népbarát, csak en
gedményeket s közös egyenlő jogot kivan a népnek, azonban éret
tebb megfontolás és saját tapasztalásai után átlátja, hogy a nemzet 
képviselőségére nem minden semmirekellő képes már azért, mivel 
ő az országban született, vagy egykor érdemes elődei valának, s 
hogy a legszabadabb nép általában csak azt kívánhatja, mi a sta
tus czéljaival megfér; ha a köznép szegénysége s Ínsége fölött so
pánkodó ifjú a külföldre utazik, hogy ott megtanulja azon módot, 
melly szerint a nép boldogítandó volna, onnan végre visszatér, 
miután látta, miképen a minden birtok nélküli s a kenyéradók ön
kényétől függő igen gyakran éhhelhaláshoz közeljut, s miképen 
nálunk a szép földbirtokkal ellátott paraszt sokkal kedvezőbb vi
szonyokban áll, s miképen a ki dolgozni akar, bizonyára soha sem 
jut éhhelhalási helyzetbe; ha azon atya, ki gyermekét külföldön 
s idegen nyelveken neveltette, most átlátja, hogy a magyar nyelv 
tudása nélkül Magyarországban nem boldogulhatni; ha a szabadságot 
hangosan hirdető s minden conservalivet üldöző végre a status
tudományban annyira előhalad, mig átlátja, hogy minden jognak 
határai vannak s ott megszűnnie kell, hol ártalmassá kezd lenni; 
ha ennek következtében a philanlropérzelmü gazdag minden áldo
zatot embertársaiért tenni kész ifjú, végre agrariai törvényt pillant 
meg a háttérben; ha az egyedül népszerűségre törekvő megéri, 
mikép a rája vert emlékpénzek golyókká öntetnek, hogy ezekkel 
rája Jöjjenek; szóval, ha többé nem a szenvedély, nem a fölkapott 
vélemény, nem a divat, nem önhaszon, nem vak pártdüh, hanem 
tapasztalás, meggyőződés, becsületérzés és lelkiismeret jelölik ki 
a politikai helyeket: szabad-e ezek fölölt pálezát törnünk vagy 
őket csapodárok- s politikai átpártolóknak gyalázni? Hiszen a nyil- 
ványos élet legnagyobb haszna épen abban fekszik, hogy a vitat
kozások által a nézetek megtisztulnak, de a tapasztalás által is 
jók- vagy roszakul bizonyulnak. Nem obscuranlismus, hanem a 
jog és igazság eleven érzése az, mi pártatlansággal s minden kény
szerítéstől menten határozza meg, mi a pillanat kivántatóságait 
nem csupán hallja, hanem meg is bírálja, dühöngését jogezimnek 
nem tartja, látván, milly könnyelmüleg támadja meg a dolgok 
alapját, hogy öröme lehessen a külső formákat megváltoztatni.

Ugyan mit használna a szólás- és sajtó-szabadság, ha meg 
volnánk fosztva azon szabadságtól, véleményünket képezni, töké— 
lyesílni és változtatni; s épen e szabadságnak köszönjük már most 
egy szilárd j o b b -  és nem kevesbbé erős szilárd bal-oldal kikép
zettségét. Adja Isten, hogy kibékítő, okos, kötelességeinket és 
hazánkat őszintén szerető erős k ö z é p  is minél előbb képződjék, 
mert igazán mondja Schiller, a legújabb kor valódi prófétája:

Denn wo das Strenge mit dem Zarten ,
Wo Starkes sich und Mildes paarten ,
Da gibt es einen guten Klang.

— mb—

Alkalm i párbeszéd
e g y r ő l  m á s r ó l .

A minap P. . . i  J. főbírót, régi iskolatársomaf, látogattam meg, 
s miután oda érkeztemkor épen a Pesti Hírlapot forgatta, barátsá
gos köszöntés után nyomban következő zagyva párbeszéd keletke
zett köztünk:

En. No barátom ! csak mond el szoporán, mi szépet, jót, ér
dekest találtál e számban ?

Fbiró. De mit kérded? úgyis elgondolom, hogy te már rég 
olvastad, én pedig csak most kezdék hozzá, s ugyancsak a vezér- 
czikknél többet nem is olvastam még belőle.

En. Nincs itt arról szó, ki olvasta előbb vagy utóbb e vagy 
ama czikket; hanem mi tetszett leginkább, mi érdekest találtál ben
ne ? mert csak igy tudhatni meg, az értelmesbek mennyire egyez
nek meg véleményeik s gondolkozásukban ? Ha te például bohó
ságnak tartod azt, minek farkára a vezérczikk az egész haza bol
dogságát, jövendőjét kötötte, s ha én vele tartva, csakugyan hi- 

I szem, hogy a haza rommá lesz, ha az, mit a vezérczikk követel, 
nem teljesül: bizony világos, hogy le napkeleten, én pedig nap
nyugton járkálunk. Vajmi gyakran tapasztaltam már, barátom, hogy 
az egyik szúnyogból is tevét csinált, mig a másik a tevét is szú
nyognak nézte; egyik a hig levest is rágta, mig a másik a sültet is 
rágatlan nyelte le; egyik morzsa után kapkodott, mig a másik egész 

j darabokat megvetett. Blinden esetre a többség jobban szeret mor- 
j zsákon nyalakodni, mint igazi táplálékot nyújtó darabos étkekkel 
j vesződni. A minap például, midőn hírlapjaink azon szomorú ese- 
j t é t , melly Budán a két tudva levő szerelmesekkel történt, adák,
( kávéházba mentem , s ott nemcsak három tiszttársaidra, nemcsak 
nehány igazi urakra, hanem sok ollyan sehonnai, ingyenélő, legfö- 
lebb pipálni tudó gavallérokra, tehát egészen vegyes társaságra 
találtam; s gondold el barátom! ez egész társaságban nem talál
kozott egy —  mondom , egyetlen — egyén, ki e kalandnál azon 
poslanapi összes lapjainkban fontosabb tárgyat talált volna; min
denről hallgatva, csak erről beszélgettek, csak ezt majd nevették, 
majd bámulták, csak e hírrel üdvözölték a bejövöket, s csak e 
czikkecske átolvasása végett szóliták föl. Azonban a jó urak kö
zül csak egy sem csatolt a történeihez olly kérdést, melly tanusi- 
tandolta volna, hogy ők a puszta történetecskével meg nem eléged
ve, annak távolabb okait is tudni óhajtanák; csak egy sem kérdezte 
például: illik e illy kaland a minden századokat büszkén lenéző 
felvilágosodolt lizenkilenczedik századhoz? összeegyeztethető-e 
illy örült tett az isteni vallás szabályaival? volt-e ezeknek a val
lásról igazi fogalmuk ? volt-e nekik magukon kívül más istenük ? 
örülhetnek-e azon szülék, kiknek gyermekeik igy múlnak ki? volt 
e itt a szüléknek, kik az összekelést gátolák, volt-e a gyermekeknek, 
kik az össze nem kelhetés miatt magokat meggyilkolák, nevelésük. 
Gondolkodó embernek illy esetek előfordultánál hasonló kérdések 
önkint feltolakodnak; de miután a történetek külszínével megelé-
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gedve nem elmélkedünk, nem csoda, ha nem bámulunk azon, hogy 
a fölvilágosodott tizenkilenczedik században a legneveltebb dús
gazdag épen úgy mint a durva paraszt kötélen árulja talán még 
egészen ártatlan gyermekét mint a barmot annak, ki többet ád 
érette, vagyis, kinek többje van; s aztán a népet nevelni akarjuk, 
a paraszt lánynak, legénynek, ha lehetne, legalább olly nevelést 
szeretnénk adatni, hogy csupa érzéssé átváltozva magát minden 
csekélységért megölje. Isten mentsen minden szülét, minden gyer
meket illy neveléstől. Tudok példákat, hogy a legjobb idő-, erő- 
s egésségben levő atya gyermeke halálozásának hírére hirtelen 
megbetegedett, huszonnégy óra alatfegészen elöregedett, megőszült 
s meghalt; tudok példákat, hol viszont azon tudósításra, hogy 
atyjok vagy anyjok meghalálozott, a legjobb s nagyobb reményű 
egésséges, erős gyermekek huszonnégy óra alatt halál áldozativá 
lettek s pedig tévesztett nevelés következtében. Oh mikor lesz az 
igazi nevelés kulcsa föltalálva.

Fbiró. Barátom, úgy látszik, az esetet magad is igen szi
vedre Yevéd; én részemről megvallom, hogy a szerelmesek leltét 
épen úgy nem helyeslem, mint a szülék akadályozását, bár igaz, 
hogy mi csak másoknál s csak illy szerencsétlenségek következ
tében roszaljuk az akadályozásokat; de^mikor minmagunkról s 
gyermekeinkről van szó, mitsem tudunk az akadályozásokról, bár 
erőszakoskodásunk gyakran olly iszonyú, hogy előre eladott gyer
mekünknek más vágyat csak mutatni is majd teljes lehetetlen. jDe 
még ezt jónak, s csak azt nevezem rosznak, ha magok a szülék 
nyitnak tért a gyermeknek húsz harmincz egyénnel megismerked
hetni, közülök szive szerint választhatni; ha magok a szülék hur- 
czolják a gyermeket közel távol költséges bálokra, csakhogy isme
retségre szert tehessen, s aztán mikor a gyermek már rég válasz
tott, akkor választ még az apa s anya egészen mást. Ez hát igazán 
nevelt úri emberekhez illő procedura! De meg van a parasztoknál 
is, csakhogy itt az érzelmek tompábbak, a mindennapi szükség na
gyobb, s a kézzel fogható anyagi haszon az érzelmeket igen köny- 
nyen lelogikázza. Mi pedig magát a szerencsétlen tényt illeti: nem 
hiszem, hogy a nevelésnek valami befolyása volt volna rája, sőt 
gyanítom, hogy az individuális természeti nagy érzékenység szülte 
azt. A kávéházi urakat illetőleg, barátom, csak azt mondom : ha 
apák voltak, bizony az említett eset nekik minden esetre akármi 
fontos vezérczikknél fontosabb lehetett, ezt maga a vezérczikk 
Írója sem tagadhatja okosan; ha pedig sehonnai, jött ment fiatal 
uracsok voltak: akkor tettöket tekintetbe venni s rólok másokra 
példázgalni nem lehet, mert tudva van, hogy a fiatalság komolyabb 
tárgyakkal foglalkodni soha sem szeretett, az életunt, vagyonnél- 
külieknek pedig talán épen balzamkint jelent meg ez eset hírlap
jainkban, kivált minden észrevétel s i oszalás nélkül, s meglehet, 
hogy pár hetek múlva hasonló kalandot olvashatunk lapjainkban; 
de azért ezek mégis csak egyes, tekintetbe nem vétethető esetek
nek s igy semmiknek tartathatnak.

Én. Ám legyen úgy barátom; de én mindörökre azon Íri
szemben maradok, hogy a nevelés, bár milly finom volt is egyéb- 
kint, játszotta itt mind a szülék mind a gyermekek elhatározottságá
ban a főszerepet. Ataljában véve a köznép semmi, az úri nép pe
dig olly nevelést kap, mellynek nem adatik meg az igazi szilárd 
alap —  a kereszténység lelke, mellynek még a legtulfeszitettebb 
srzelmeket is igaz irányba hozni, bennünket életünk minden vi
szonyaiban őrangyalkint kisérni, s minden kárhozatos kicsapongás
ól megóvnia kellene.

Fbiró. Ej ne vesződjünk mi ezzel, inkább jöjj, nézzük meg a 
>zántókat s mond meg, mi más újságot hallottál még e kávéház
ion?

En. Újságot nem hallottam, hanem azt vevém észre, hogy" 
nemcsak öregebb hanem fiatalabb uraink is hírlapjaink iránt sok
kal hidegebbek már, mint voltak csak egypár év előtt is; — ak
kor még mohón haptak minden hírlapon, s bár futólag, de mégis 
csak olvastak egykét czikkelyecskét azokból; most egész nap hú
szán lehetnek a kávéházban, s alig olvas kettő három valamit azt. 
Sokszor az unalom leiköket csaknem kiuntatja a testből, s mégsem 
képesek egyebet átolvasni mint például a fővárosi újdonságokat és 
ha véletlen olly darabka történecskére, mint a mellyről előbb szó- 
lottunk, vagy valami rendkívüli piszkolódásra vagy felsőbbaéggell 
összeütközésre bukkannak. Egész héten át unatkozhatnak heten 
nyolczan négy-ötféle politikai lap között, s mégis ha kérdjük őket, 
mi van az újságokban? mitsem tudnak azokból; ha pedig valamit 
azt tudnak, bizonyos, hogy még azt sem magok olvasták, hanem 
csak másoktól hallották. Vannak, kik hírlapot járatnak, nein azért 
hogy olvassák, hanem mivel szégyen egy úri háznak hírlapot nem 
járatni, s ugyanazért azt vagy asztalukon nyitatlanul, vagy a postán 
öt hat számkint hevertetik. Szóval, egykét jegyzőt, ügyészt, kik a 
lapokba néha írni szoktak, és több kevesebb hon tartózkodó élte— 
sebb földesurakat kivéve, a többiek, s kivált a fiatalok, alig olvas
nak valamit; s nemde barátom, ez az oka, hogy gyűléseinken csak 
öten hatan szólanak, a többiek pedig csak éljenezni tudnak?

Fbiró. Én ezeken, bár tagadhatlanok, épen nem csodálko
zom; mert éltesebb urainknak egy része nem légverdesők, hanem 
igazi magyar gazdák, kik reális dolgok után fáradozva gazdagodni, 
szerezni, terjeszkedni kívánnak s igy journalistikánkra mint mit 
sem hozó, hanem szűz vállukat adóztató tárgyra nemcsak valamit 
áldozni nem akarnak, hauem vele még foglalkodni sem érkeznek; 
ezek sem nemzetesedés, sem tótosodás, sem követ-, alispány- vagy 
szbiró-választással — ha csak tulajdon fiók nincs kérdésben — 
sem királyi városok belszerkezetével, sem triesti vagy fiumei vas
úttal , sem vegyes házassággal nem törődve, folyvást csak önü
gyeikben fáradoznak s mindenütt boldogulva önelégülten a világot 
kinevelik. Épen tegnap volt nálam B . . .  tbiró , ki többek között 
korunk politicai főnökeiről igy nyilatkozott: „Bolondok! mindig 
reformálnak, újítanak, változtatnak, mindig a bölcsesség kövét 
fürkészik, mindig gazdagodhatásra utakat módokat, eszközöket 
keresnek, s folyvást sülyednek, szegénykédnek, mig mi a régi 
utón, harmincz éves szokásunk s modorunk mellett folyvást gya- 
rapulunk; bolondok! azt gondolják, hogy majd ha gyáraink, keres
kedésünk, vasutaink leendnek, ők gazdagok, pénzesek lesznek; lesz
nek igen is, de nem ők, hanem mások, kiknek több eszök lesz s 
okosabban tudandnak élni mit ők ; bolondok! minket bolondoknak 
tartanak, mivel igy s nem úgy mint ők élünk, pedig ők a bolondok, 
mert bókolva esengnek nálunk pénzért, midőn hússzor annyiok 
lehetne mint nekünk, de az ő kezeikben nyomban szénné változik 
minden pénz.“ Illy ur barátom hazánkban elég van, s jó hogy van, 
s ezeknél a politika alszik, hírlapok számüzvék. Másik része élte
sebb urainknak, barátom, jobb napjait már rég leélte vagyis 
vagyonának nagyobb részét elköltötte, s folyvást prócátorokkal, 
zsidókkal, hitelezőkkel, kezesekkel, executorok s birákkal lévén 
elfoglalva,sokkal busább ezer szorongatások közt, hogysem kedve 
lehetne hírlapokba bele tekinteni. Egyik része mulat, vadász, bá
lokat ad, vendégeskedik, szóval, iparkodik hova előbb tönkre jut
hatni s igy az olvasásra nem érkezik; egy kis része pedig, mint 
magad is mondád, úgy is olvasgat valamit azt.

(Folytatása következik.)
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P o lit ic a l  szem le  őszk or  184* .
I. F r a n c z i a o r s z á g .

( Folytatás és Vége.)

Nem benső állapotában fekszik tehát Francziaország vesze
delme. A nemesség számos párthiveivel, a papság hatalmas be
folyásával , a középrend mértékadó és törvényhozó hatalmával 
conservativek, és a kamara dynastiai része egységének hiánya, 
a statusférfiak, sót ha akarjuk, az elojogos osztályok fensőbb 
politikai tekintélyének hiánya nem eléggé tetemes ama, legalább 
czélban megegyező hatalmak súlyereje ellen valami eldöntői tehet
ni. Francziaország benső veszélye azon anarchiái tömegekben és 
elvekben fekszik, mellyek ama rétegek közé tolakodtak, azon 
szenvedélyekben, mellyek által rögtönös vulkáni kitörésre birat— 
hatnak a fővárosban, és Francziaország szomorú állapotában, 
melly következménye az egész politikai élet öszpontosításának 
Parisban, mellynek Bordeaux és Straszburg, Toulouse és Lyon he
lyett kellene gondolkozni, cselekedni, őrködni és merészleni, de 
csak magáért gondolkozik, cselekszik, őrködik és merészel olly 
módon, hogy mozgalom a fővárosban, ha sikerül, Francziaország 
sorsát dönti el s a nemzetet olly irányba ragadja, melly valódi óhaj
tásaival és reményeivel ellenkező vala. Pedig e veszély épen nem 
csekély; senkisem ismeri annak egész terjedelmét jobban Lajos 
Filepnél; ő tudja, hogy a hol szenvedély és energia a minoritáso
kat mértékeiken túl felduzzasztja, többnyire csak történetes ese
ményektől függ, a tömegek nyugalmán győzödelmeskednie. Ezen 
felül Francziaországnak külföldellenes politikai mozgalma által 
tápláltatnak. Minden gyülölség, melly itt fejlődik, olaja azon lán
goknak, mellyeket élesztenek, minő most az Angolország elleni 
gyűlölet. De minekünk Németországban nem szabad felejtenünk, 
hogy minden mozdulat a fölforgatás felé, melly a Szajna mellett 
sükerülne , a forradalmába behúzott hadsereget a Rajna felé dobná 
s ellenünk háborút következtetne.

Ez minket Francziaország külpolitikájára s a franczia cabi- 
netre vezet. Guizot alapgondolatja, hogy Francziaország az euró
pai hatalmasságok közt a hatalmánál és műveltségénél fogva ölet 
illető helyt foglalja el, ment a baloldalnak azon ábrándjától, hogy 
e helyzet túlnyomó és parancsoló legyen s a körülményekhez ké
pest elbizottság és kihívás vagy imperialisticus kardhozfogás által 
tartassák fen. A doctrinär nézet az európai rendszert az egyen
lő joguak fáradsággal kivívott és megtartott közös czélokrai 
egyesítése gyümölcsének ismeri el. Azonban minden rendszernek 
vannak korlátái, törvényei és szükségei, mellyeknek magát alá
vetni a statusférfiu kötelessége. E kötelesség kettősen parancsoló 
a doctrinär rendszerben, melly a nemzeti hiúságok és előítéletek 
folyama ellen az igazság és lényeg felé hajóz. Ama törvényeket 
és föltételeket a doctrinär rendszer kezelésénél nem ritkán sértve 
találtuk ; nem más okból történt, hogy vezérei közül Guizot és Du- 
chátel egyedül maradtak az ügyvitel mellett s hogy magokat előb
bi legelhatározoUabb barátaiktól és társaiktól, Broglie, Jaubert, 
Duvergier, Remusat s másoktól megfosztva látják. Guizotnak hiva- 
talbani maradását, miután kényszerítve vala az ő maga által léte— 
sittetett tengermotozási öthátalomszövetség aláírását megtagadni, 
igen is olly valaminek tartjuk, mi hozzá nem illett, egészen el
vonva attól, milly pillanatnyi zavarok eredtek volna lelépéséből 
Francziaországra és Európára. Ezek történetes események (éven- 
tualités), mellyek meghatározhatlanok lévén, nem rakhatnak nagy

súlyt a politikai eltökélés mérlegébe, minthogy közönségesen egy 
valószínűség egy ellenkező által törültetik el.

Ezen állítás ellen a whigeknek azon időbeli eljárása hozatik 
fel, midőn tőlök a többség a legfontosabb rendszábályoknál kez
dett elszakadozni. A whigek azon meggyőződésben voltak, hogy 
állhatatosságuk által azon irány és vélemény hívei maradtak, melly 
által hatalomra jutottak, s hogy, habár elleneik jussanak utánok a 
hivatalba, ezek, legyen bár egyes eltérésekkel, haladó reformbeli 
rendszerüket elfogadni kénytelenek leendnek. Az eredmény iga
zoló előrelátásukat. Országuknak tartoztak avval, hogy a többség 
ingadozása előtt, melly a parlamentben a pártoknak a parlament
reform áltál föltételezett egyenlő megmérése által minden kor
mányzásnak szükségképi baja lenni látszott, ne hátráljanak, hanem 
a hivatalbanmaradásuk feletti ítéletet átalányos parlamentválasztás 
által a választóknak engedjék, nem a nélkül, hogy ama nemzeti, 
vagy ha úgy akarjuk democraticai nagy rendszabályok, kivált a 
gabnatörvény megszüntetése, a néphez intézett amaz ünnepélyes 
felszólításban a mérlegbe vettetnének. A Journal des Débatsnak 
ez demagoginak és megvetendőnek látszott; de ugyanazon lap nem 
tartá szóra és dorgálásra méltónak, hogy a toriek a gabnatörvény 
elleni tusájokban s a chartistamozgalmaknak^ adott segítség által 
politikai ozélokra mélyebben és tartósabban részesültek a töme
gek izgatásában. Ez angol táplálék és angol [emésztés, melly nem 
a mienk szerint mérethető. Olly mélyen gyökerezett és szilárd ta
gokkal ellátott közállomány, mint az angol, csak tünékeny vihar- 
mozgáskint érzi azon lökéseket, mellyek Francziaországban az 
öszpontositási gép gyenge alkalját sarkaiból rántanák és a német 
rendőri hatóságokat kétségbe ejtenék. Amaz Ítélet, mellyet a whi
gek a néptől kívánlak, e l l e n ö k  sült k i , s ők azonnal alája veték 
magokat. Ok a középosztály által igényelt reformok átellenében 
gyöngéknek és még ingadozóknak találtattak, s a toriek semmi más 
okból nem vezettettek vissza a hatalomra, mint hogy erősebbek
nek, s hol szükség, eltökéltebbeknek tartattak a réginek megvál
toztatására és javítására, a nélkül hogy az alkotmány alapjai meg- 
rendiltetnének. Sir R. Peel e feltevést ekkorig benső politikája 
által fényesen igazoló. A whig rendszer az, mellyet követ, de 
gyöngéji nélkül s keveredetlenül azon demagog és protestanselleni 
anyagokkal, mellyek a whigekben ollykor ollykor, p. o. O’Connell 
és társai segélésében , magokat érvényesekké tevék. Ha e mellett 
az uj kabinet a külpolitikában más utakon jár mint elődjei, úgy 
megjegyzendő, hogy, nem mint Francziaországban, hol minden 
consul-változlatás és hajósczivakodás a sajtót mozgalomba hozza a 
külministerium ellen, Angliában a külpolitika határozottabban és 
föltétleuebben mint közönségesen hiszik, tartozik a mindenkori 
kormány birtokához. Azért itt szabadok voltak a toriek kezei, mig 
a bensőben azokat eldődeik megkötötték. Épen most készülünk 
megtudni, mikinl fogják azon szabad kezüket külfelé mozgatni fel— 
takarítás és uj események magvainak elvetése végett. E magok 
még ezidén kelendnek ki, a jövő év talán már megérlelendi azo
kat, s könnyen történhető, hogy a Jonrnal des Débats, melly 
mitsem kíván annyira mint a whigektől szabadulni s elleneiket a 
kormányon látni, Isten csodáját látandja bennők. De ez más érte
kezés tárgya.

------  s

P o z s o n y b a n .
Alapítá és szerkeszti O rosz József. —  Nyomtatja Schm id A n ta l.
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Harmadik válasz-izenete
a mélt. Fö-RRnsk a t. KK. és RRhez a magyar nyelv és nem

zetiség tárgyában.
Midőn a mélt. Fő-RR. mindazokat, mik a honi nyelvnek ha

zánkban való kellő emeltetésére, körének terjesztésére és nemzeti
ségünk szilárdítására a t. KK. és RR. által javasoltattak , a legbuz
góbb rokonérzettel egyhangúlag elfogadták, a társországokra nézve 
pedig egyedül csak a méltányosság és igazság tekintetéből szorgal
maztak külön intézkedéseket, nem félhették azt, hogy hazafiui és 
törvényhozói előbbi kötelességük teljesítése által a t. KK. és Ren
dekben aggodalmak gerjesztethetnének; annál váratlanabb volt te
hát előttük a t. KK. és RR. utolsó izenetjökben oda irányzott nyi
latkozata, mintha a mélt. Fő-Rendek, kiknek kivánatait és érde
keit a nemzetéitől elválasztani nem lehet, ennek legforróbb re
ményeit feltartóztatnák.

El nem hallgathatják a m. Fő-Rendek ezen nyilatkozatok állal 
bennök eredeti sajnos érzetüket, és kénytelenek kijelenteni azt, 
miszerint minden máshonnani felszólítás és figyelmeztetés nélkül 
is, sokkal szentebbnek tartják törvényhozói állásukat s kötelességü
ket, mintsem hogy a haza valódi javának tettleges előmozdításában 
valaha hátramaradni akarnának, vagy hogy telteiket az általuk ki
jelentett nézeteikkel bármelly okból is ellenkezésbe hoznák. — 
Valamint tehát ezen elveket részükről szigorúan követték a mélt. 
Fő-RR., úgy más részről méltán reménylhették volna, hogy a t. 
KK. és RR. is, miután az országhoz kapcsolt részeket illető javas
latot érdemileg már elfogadták volt, mindazon módosításokhoz is já- 
rulandanak, mellyek a dolog lényegéből meritteltek, és egyedül 
csak a felállított elvek kétségtelen, minden homályt kizáró magya
rázatát foglalták magukban; noha pedig ezen reményük teljesedésbe 
nem mene, mindazáltal az egyetértésre és közeledésre való készsé
güket és törekvésüket ismét tettel tanusitandók, ezennel kijelentik: 
hogy megegyeznek abban, miszerint azon biztosító és egyedül csak 
a kedélyek megnyugtatására kimondatni óhajtott szavak „hogy a 
törvényhozás az ország idegen ajkú polgárainak belső nyelvviszo
nyaira elnyomólag hatni nem akar“ , a 6ik szakasz szerkezetéből 
kihagyatván, csak a felírásban iktassanak be, de az „idegen ajkú“ 
szavakat ezekkel „más ajkú“ kívánják felcseréltetni, mert az „ide
gen“ szó a nyelvről a nemzetre is értetődhetvén, ezáltal csak eltá- 
voztalhatnának azok, kiket a magyar nemzet magával összeforrasz
tani kívánt; és valamint a mélt. Fő-Rendek ebbeli nézeteiktől,azon 
a t. KK. és RR. által felhozott alapoknál fogva állottak e l : hogy 
minden elnyomás a dolog természete szerint nem puszta szavakkal, 
hanem teltekkel eszközölhető , és igy a kedélyeket is nem az illyen 
puszta nyilatkozat csak, hanem ennek teljesítése nyugtathatja meg 
leghathatósabban, nem kételkednek a m. Főrendek, hogy viszont a 
t. KK. és RR. is megegyezni fognak abban, miszerint a 6ik szakasz 
vége, hol a latin nyelvnek használata Horvátországnak belső viszo
nyaira nézve fenhagyatik, ezen szavaktól kezdve „minden köz- és 
magánügyekre nézve“ stb. mint a fenebbi nyilatkozattal meg nem 
egyeztethető, kihagyassék; mert az érintett 6ik szakasznak az lé
vén czélja, hogy azon kapocs, melly Horvátországot a magyar hon
nal egyesíti, magyar legyen, tagadhatatlan, hogy az emlitett utóbbi

rendelet nem a magyar nyelvet és Horvátországnak magyar ho
nunkkal való összeköttetését, hanem tisztán annak belső nyelvbeli 
viszonyait illeti.

Egyébiránt hozzájárulnak a m. Fő-Rendek ahhoz, hogy a 6ik 
szakaszban annak világosabb kijelentése „hogy a magyar nyelvnek 
használatára Horvátországnak az országgyűléshez küldött követei 
is köteleztetnek“ a l. KK. és RR. kívánsága szerint kihagyassék; 
és pedig mellőzve az e részben felhozott többi okoskodásokat, meg
nyugtatásukat csak abban az újabb nyilatkozatban lelik a mélt. Fő- 
Rendek , hogy a kérdéses rendelet a 6ik szakasznak Horvátország
ra hozott általános szabályában benfoglallatik.

Ellenben a magyar nyelvnek a 6ik §ban körülirt mód szerint 
a horvátországi egyes hivatalnokokra is leendő alkalmazását ezúttal 
sem fogadhatják el a m. Fő-RR.; ugyanis: elhallgatván minden az 
1830: 8. és 1840: 6ik tczikkek szavaiból menthető ellenokos
kodásokat, meg nem egyeztethetik ezen törvény rendeletét a többi
ekkel, mellyeket a t. KK. és RR. Horvátországra nézve szükséges
nek már elismertek ; mert a kérdéses rendelet csak azon a feltéte
len alapulhat, hogy az illető hivatalnokak a magyar nyelvben jelen
leg már jártasok, mit ha feltenni lehetne, a nyelv tekintetében Hor
vátországra nézve javaslóit kivételnek egyik főoka önkint elenyész
nék, valamint nem létezett volna ok azon rendeletre sem, mellyet a 
t. KK. és RR. első izenetük alkalmával javasoltak, miszerint a jö
vendőben kinevezendő hivatalnokokat is a magyar nyelv tudására 
csak liz évek után köteleztetni kívánták; tagadhatlan tehát az, hogy 
azon kivétel, mellyet Horvátországra szükségesnek elismertek a t. 
KK. és RR. i s , nemcsak Horvátországnak sajátszerü állásán alapul, 
de azonkívül ezt gyakorlati nehézségek is teszik szükségessé, és 
kétségtelen az, hogy ezen rendelet az igazság kiszolgáltatásának és 
a közigazgatásnak hátramaradásával és feláldozásával volna össze
kötve.

Miután tehát a mlgos Fő-Rendek ennek kivihetőségéről meg 
nem győződhetnek, más részről pedig azt vélik, hogy a t. KK. és 
RRnek a törvénynek kijátszására nézve nyilvánított aggodalmukat 
egy világos rendelkezés , melly a hivatalnokoknak levelezését tisz
tán csak a maguk hivatalbeli határkörükre szorítja, megszüntethet
né, e részben előbbeni véleményükhöz ragaszkodni kény télén ittet— 
tek, s a t. KK. és RRket teljes bizodalommal felszólítják, hogy azon 
okokat, mellyekkel jelen válaszukat gyámolitják, méltányolva, a haza 
érdekében óhajtott egyetértést és a tanácskozásokban kívánt köze
ledést magok részéről is eszközölni szíveskedjenek.

Válasza
a mélt. Fő-Rendeknek a t. KK. és RRhez a vegyes házassá
goktól az egyházi szertartásoknak a magyarországi római kát. 

papság által lett megtagadása tárgyában közlött izenetre.
Teljes hazafiui készséggel osztoznak ugyan ő cs. kir. Főhg- 

sége és a mélt. Fő-RR. a t. KK. és RR. törvényszerű gondos
kodásukban , valahányszor azt a törvényeken ejtett sérelem orvos
lása és a megsértett törvények szentségének helyreállítása megkí
vánják; azonban a vegyes házasságoktól az egyházi szertartások-
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nak a magyarországi római katolika papság álla! lett megtagadása 
tárgyában közlött izenetükre a t. KK. és RRnek ki kell jelenteniük, 
hogy mivel az áldásnak a vegyes házasságoktóli megtagadásában 
törvénysértést, valamint már a nagyváradi deák szertartási! volt 
megyés püspöknek ismeretes körlevele fölött folyt tanácskozás al
kalmával a múlt országgyűlésen azon okoknál fogva nem láttak, 
mert az áldás mind általában, mind pedig a házassági kötésnél mint 
csupán egyházi szertartás, kizárólag az egyház sajátja lévén, a pol
gári törvényhozásnak tárgya nem lehet, a mint is az 1790/1 : 26ik 
tczikk határozottan csak azt rendeli, hogy a vegyes házasságok a 
kát. lelkipásztorok előtt köttessenek, s ebből a szertartásokra, mely- 
lyekről az egyébkint sem szól, következtetést vonni annál kevésbé 
lehetne, minthogy a lelkipásztor és a szükséges bizonyságok jelen
létében csupán a kölcsönös szabad megegyezés kijelentésével kö
tött házasságok , a mint a múlt országgyűlésről felterjesztett tör
vényjavaslat is elismeri, mind egyházi, mind polgári következé
seikre nézve azon tulajdonokkal birnak, mellyek egyedül lehettek 
és voltak az említett törvénynek czéljai, és végre a vegyes házas
ságok megáldásában az 1790/1 óta az egyházi rendnél divatozó 
gyakorlat csupán egyházi szertaitásbeli foglalatosságot illetvén, azt 
egy polgári szabály törvényes magyarázatának tekinteni nem lehet: 
úgy ezen okok jelenleg az ország prímásának és a megyés püspö
köknek a t. KK. és RR. izenete szerint is a nagyváradi körlevélhez 
hasonló körlevelük mellett szinte rendíthetetlenül állván, ezeknek 
nyomán ezen utóbb említett körleveleket is törvénybe ütközőknek 
nem tekinthetik, s e szerint a t. KK. és RR. vélekedését nem 
oszthatván, a t. KK. és RRket a kitűzött sérelmi téren annál ke
vésbé kisérhetik, minélinkább továbbá is meg vannak győződve, 
hogy az egyházat önkörében és jogaihoz alkalmaztatott gyakor
latában, mig törvényt nem sért , gátolni vagy ellene illy esetek
ben a polgári hatalom részéről kényszeritöleg fellépni törvényesen 
nem lehet.

Valamint arról sem győződhetnek meg a mélt. Fő-RR., hogy 
az áldás megtagadása által a vegyes házasságoknak olly akadályok 
tétetnének, mellyek a törvény által tilalmazvák ; mert egyrészről az 
áldás és szent szertartások nélkül a közelebb múlt három esztendők 
alatt kötött házasságoknak több százakra menő száma eléggé bizo
nyítja, miképen az akadály hathatósan elhárittatik azzal, hogy a ve
gyes házasságokat a kát. lelkész előlegesen kihirdetvén, közben- 
jöttével érvényesekké teszi; más részről az áldás és szent szer
tartások nem olly természetűek, hogy azokat a polgári hatalom, 
mint körébe tartozókat, akár közvetlen akár közvetve, vagyis aka
dály tekintetéből kényszerítő rendelkezései alá vonhatná.

Nem foglalnak a körlevelek mást magokban, mint azon taní
tást, mellyet a vegyes házasságokra nézve nemcsak Magyarország
nak, de az egész világnak római cath. clerusa egyhangúlag hirdet, 
— nem terjeszkednek ki semmire, mi a vallásos oktatás és egyházi 
hatóság halárain túl menne, és midőn illy módon a polgári törvény- 
hozás körébe nem vágván, egyedül egyházi szertartásokról rendel
keznek, nem sérték az azok felől nem intézkedhető világi törvényt, 
jelesen az 1791 : 26 t.czikket, inellyre nézve az egyházi rendnél 
eddig divatozott gyakorlat, csupán egyházi szertartásbeli foglalatos
ságot illetvén, a polgári szabály törvényes magyarázatának nem 
tekintethetik.

Nem gyöngítik a tiszta vallásosságot, midőn a vegyes házas
ságokra nézve egyetértőleg egy olly hatalommal nyilatkoznak, mely- 
lyet a kát. egyház vallásos ügyeire nézve idegennek tekinteni nem 
lehet, és csak akkor csonkiitatnék a fenálló törvények tisztelete, 
csak akkor gyöngittetnék a hozandó törvények tekintélye is, ha or-

törvényhozás körén túl a vallásos szertartások rendelkezésébe is 
bocsátkoznak, és így összeütközésbe jőnek a különböző egyházak 
függetlenségének azon méltó igény létéi vei, mellyeket hazánk evang. 
lakosaira nézve maga az 1791: 26-ik t.cz. megismert és biztosí
tott, midőn egyházi ügyeikben minden más hatalom kizárásával a 
szükséges intézkedéseket ő reájok hagyta, és nyilván kikötötte, 
hogy vallásos elveikkel ellenkező cselekedetekre és szertartásokra 
soha sem kényszerittelhetnek.

Méltán kívánhatja tehát a kát. clerus is, hogy ugyanezen min
den üdvös vallásbeli intézkedések egyik lényeges talpkövét képező 
elv,  az ő irányában is kellő tekintetbe vétetvén, fentartassék, —  
és valamint a mélt. Fő-RR. semmit sem kételkednek, hogy avval 
ellenkezőleg rendelkezni az 1791-ki törvényhozásnak szándéká
ban nem is lehetett, úgy annak további fentarlását annál inkább vé
lik jelenleg is kívánatosnak , minthogy a tapasztalás és a történet 
évkönyvei tanúsítják, hogy épen az egyháznak irányában is a világi 
hatalom határainak kellő felfogása és szigorú megtartása a fenálló 
vagy hozandó világi törvények tiszteletének mellőzhetetlen feltéte
le, legbiztosabb orje; minek uj bizonyságára szolgálhatnak azon a 
t. KK. és RR. által is megemlített, Europa csaknem minden orszá
gaiban mutatkozó vallásos mozgalmak , mellyek az ujonan felébredő 
vallásos érzelemmel párosulva, a korszellem egyik legkomolyabb 
és jelentősebb irányzatát képezik, és szoros kötelességévé teszik a 
törvényhozónak, gondos előrelátása és ovatos intézkedései által el
kerülni , hogy a vallásos buzgalom vallásos vakbuzgósággá ne fa
juljon. —

De midőn ő cs. kir. Főhgsége és a mélt. Főrendek ezen tör
vényhozói feladásuknak fontosságától mélyen áthatvák, nem titkol
hatják el, hogy a tek. KK. és RR. által kijelelt orvoslási módok 
véleményük szerint a kitűzött czélnak meg nem felelnek és elő
idézik inkább azon veszélyeket, mellyeket kikerülni kellene, mint
sem hogy azokat eltávoztatnák. Valamint tehát ő cs. kir. Főhgsége 
és a m. Fő-RR. a fenemlitelt okoknál fogva a magyar főpapság és 
a kormány ellen is felhozott törvénysértés valóságát meg nem is
merhetik, úgy azon véleményben sem osztozhatnak, hogy ő Felsége 
a kát. clerusnak szigorú eszközökkel a törvény megtartásának való 
kényszerítésére, a papi körlevelek roszalására és megsemmisíté
sére , és a pápai brevere adott letszvényének visszavonására kéret— 
tessék. — Elmellőzvén, hogy ő Felségének vallásos igazságszere- 
tetéről feltenni sem lehet, hogy a világi hatalom halárain túl men- 
vén, a lelkiismereti szabadságot, mellyet minden alattvalói irányá
ban szentül fentart, épen csak a kát. clerusra nézve szinlolly szo
rosan megőrizni nem kívánná: abbeli aggodalmaikat sem titkolhat
ják el ő cs. kir Főhgsége és a méll. Főrendek, hogy illy mind a két 
tábla részéről lelt országgyűlési indítványozás által örökifletnének 
inkább mintsem megszüntetnének a vallásos súrlódások , növeked
nék a kölcsönös idegenkedés, öregbiltetnék a kedélyek felhevülése, 
és végre könnyen ahármelly részről olly vallásos vizszahalásnak 
szolgáltatnék alkalom, mellynek eltávoztatása a törvényhozás leg
szentebb feladásaihoz tartozik.

Sokkal inkább megfelelőnek vélik tehát törvényhozási állá
suknak ő cs. kir. Főhgsége és a m. Fő-RR., ha minden vallásheli 
súrlódásoknak és azon aggodalmaknak megszüntetésére, mellyeket a 
kérdéses lépések hazánk sok lakosaiban ébreszthetlek és mellyek 
iránt méltánylattal viseltetni a mélt. Főrendek hazafiui kötelessé
güknek ismerik, a t. KK. és RRket a múlt országgyűlés nyomán bi- 
zodalmasan felszólítják, hogy velők együtt ő Felsége eleibe, a tör
téntek rövid megemlítése mellett, azon kérelemmel járulni szíves
kedjenek, mikint a vallás tárgyában kiadandók, kir. válasza s a fel—

szággyülésileg kimondatnék, hogy polgári törvényeink a polgári i terjesztett törvényczikk, nevezetesen 3. és 4ik szakaszának, mellyek
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szerint az áldásnak megtagadása esetei többé képzelhetők nem le
hetnének , elfogadása által mindezen súrlódásoknak minélelőbb vé
get vetni kegyeskedjék.

Mi a kérdéses felírás többi pontjait illeti azon pörökre nézve, 
mellyek némelly egyházi személyek ellen az 1647 : 14. tczikknél 
fogva több törvényhatóságok által megindittaltak, és a nm. kan
cellária utján felkéretvén, addig vissza nem küldöttek, o cs. kir. 
Fohgsége és a m. Főrendek mellőzve jelenleg azon kérdésnek vi
tatását, valljon mennyire alkalmazható a kérdéses tczikknek rende
leté a többször említett esetekre: magok is méltányosnak találják, 
miszerint a legfelsőbb felügyelési jognál fogva felkért pörök hatá
rozat melleit visszaküldessenek, s azért ennek szorgalmazásában 
részükről is megegyeznek.

Azon kívánatra továbbá, hogy ő Felsége jövendőre minden pá
pai bullától vagy brevétől, melly a hazai törvényeket bármi cse
kély részben sértené, kir. tetszvényét megtagadni kegyeskedjék, ő 
cs. kir. Fohgsége és a m. Főrendek az eddig történtekben, raeg- 
győzödősük szerint semmi indokot nem találván, a t. KK. és RRnek 
azon kívánságában sem osztozhatnak , hogy azon brevek és bullák, 
mellyek placelummal helyeseltetnek, országgyűlésről országgyűlés
re az ország rendei eleibe terjesztessenek. Mert valamint a place- 
turn joga mindenhol szorosan a Felség jogai közé számittatik, úgy a 
m. Főrendek abban látnak legnagyobb biztosítást, ha hazánkban is 
ezen jog Fejedelmünk által gyakorollatik, és meggyőződésük szerint 
az az országgyűlésnek felügyelésére azon tekintetből sem ruház- 
tathatik, mert a brevék legtöbb esetekben az egyháznak az egyé
nekkel való viszonyát illetvén, ollyan dolgokat foglalnak magokban, 
mellyek az emberi s z í v  legelrejtettebb redőivel, a családi élet leg
kényesebb és legtitkosabb viszonyaival vannak összeköttetésben, 
és igy gyakran az egyének becsülete, a családok nyugalma az ide 
nem alkalmazható nyilványosság igényleteinek lennének felál— 
dozandók.

A mi pedig a nemkat. lelkész előtt köttetett némelly házassá
gokra nézve javaslott törvényt illeti: bármennyire sajnálják is a m. 
Fő-RR. azon házasságokban levők sorsát, — miután azonban az 
illyes házassági összekötések a nyilvános törvény rendelele meg
szegésével történvén, azoknak uj törvéuy általi érvényesítésére 
magokat jogosítva nem vélvén, s igy azon házasságokon nem uj 
törvénnyel, de az illető lelkipásztor eleibe való utasítással, és a 
mennyire a szülék elhaltak volna, a gyermekeknek törvényesitése 
végett ő Felséhez való folyamodással lehetne segíteni: a m. Főren
dek a t. KK. és RR. által közlött törvényjavaslat felterjesztéséhez 
részükről nem járulhatnak

Minélfogva a t. KK-kat és RR-ket teljes bizodalommal fel
szólítják , hogy e sérelemnek czélra nem vezető vitatásától elállván, 
ő Felségének a m. Főrendek által javaslóit megkéréséhez járulni, 
és ezáltal az áldás iránti kérdések előfordullát a jövőre eltávoztat— 
ván, a dologban aggodalmat talált honpolgároknak czélszerü módok- 
kali megnyugtatását eszközleni szíveskedjenek.

Mi oka annak,
hogy a gymnasiumi ifjúság előmenele sokak igényének meg 

nem felel?
A nagyobb részt tekintve tán egészen nem tagadható az em

beri természetrőli emez állítás: hogy a jelent ócsárolja, a múltra 
többször bátor legborúsb y o II is — édesen emlékezik, és annak 
rendeletéit s intézményeit szentesítve, egyedül azokat óhajtaná 
örökitni; a jövendőre nézve melly csak reményben tűnik fel, — 
noha minden alap nélkül — csak az édenit, a boldogítót varázsolja s

tükrözi élénkbe, száműzve a képzelet lartománnyából mindazt, mi 
terv-gondolkozásunk elleni lehetne. Mire figyelve, épen nem csu- 
dálkozom, ha a múlt század szülöttei mélyebben tekintve tanuló ifjú
ságunk jelen mivelődésére s tudományos képeztetésére, gyakran 
ekép sohajtnak fel: „Ej! nem igy volt ez régen.“ Tökéletesen igaza
tok vagyon tisztelt honfiak! Ezt minden elfogulatlan kénytelen be
látni; helyeslem észrevételteket s osztozom én is fájdalmatokban; de 
azon sok mások megnyugtatására, kik tán vagy renyheség vagy más 
körülménynél fogva iskoláikat sem valának képesek egészen s be
csületesen bevégezni, vagy csak alig tisztultak még ki az iskolai 
porból; mégis utón útfélen tele torokkal nevelésünket s tanításun
kat a legrémitőbb ecsettel magán s nyilvános körökben festegetni, 
ócsárolni merészük; kik a tanító egyéneket öröm s készséggel ke
gyeskednének leczkézgetni, mit tanuló korukban tenni kedvök vagy 
képességűk nem vala; kik boszús kifejezésekkel hajlandók kárhoz
tatni minden bármi sikerteljes régi intézetet, s bölcs belátásuk 
kaptafájára újat alkotni indítványoznak, sőt ha felszólittatnának, 
úgy hiszem, erőtlenségüket felejtve, egész uj rendszer kidolgozá
sával is szolgálni serénykednének; ezeknek — ha mégis le
hetséges — megnyugtatására tanuló ifjúságunk nem elegendő elő— 
menete okainak megvitatásába röviden fogok ereszkedni. Tisztelt 
ügyfeleim! tőletek engedelmet remélek; igen érzem, mikiut illy 
ügyetlen védőre nem szorultatok: azonban a szólás vagy irás 
szabadságát az illedelem határi közt én is igénylem s jelen soraim
mal egyedül csak ezt óhajtóm gyakorolni. Ha osztályunk számos 
ellenei közül tárnokaimmal csak egyet vezérelhetnék is a méltányos
ság határai közé, gazdagon díjazottnak érzendem magamat. Annyi 
bizonyos, hogy ez ügy szentsége megkívánja, mikép a hallgatag— 

í ságból kivetkezve, a leplet minden részről félrevonva, kimondjuk 
nyilván édes honunk szine előtt: hogy a seb, mellyet sokan vészes 
marásukkal okoznak, nagyon sajog, habár nem jajgatunk is; fáj 
főkép azért, mert nem annyira személyünk, mint közvetve az ár
tatlan ifjúság szenved alatta, mi az egész nemzetre, honunkra kár
tékony hatású.

Minden létező vagy bármikor létrehozandó emberi intézet, ha 
a rendes alapítók rendeltetésének, kitűzött irányának meg nem felel, 
eme czéltóli eltérése okai vagy a közvetetten ügyvivők képtelen
sége s tudatlanságából, vagy azok renyheségéből származnak, vagy 
annak bel- vagy külszerkezetében rejlik a hiány, mi csak egy te
temes, czélszerü átalakítás állal szüntethetik meg. Többször a széni 
czélt még olly körülmények is hiúsítják meg, mellyeknek távolítása 
nem függ az ügyvivők kényétől. így van a dolog tanodáinkkal is. 
Ha növendékink kellő képeztetés nélküliek sa  tudományos mivelt- 
ségnek igényelhető fokán nem állnak : vagy a tanítókban létezik 
az ok, vagy tanító rendszerünkben, vagy tán főleg olly körülmé
nyekben, mellyek száműzése hatáskörünket — értem a tanítókét
__ egészen túlhaladja. — Ezeknek sorbani megvitatása azon okra
nézve szükséges, hogy tisztában legyünk, hol és mit kelljen javí
tani, de szükséges azért is, hogy a fenebb érintett szájhősöknek 
megfeleljünk, főleg pedig, hogy szives készséggel födözzük fel 
bajainkat azon önzéstelcn, előítélet nélküli, tiszta keblű honfiak előtt, 
kik a múltat és jelent hideg vérrel összehasonlítva, őszintén vágy
nak tudni s ismerni a szomorteljes okozat tényezőit, s kiktől re
mélhetni , mikint az akadályok elhárításában velünk kezet fogva, 
mitsem kiraélendenek.

Századok edzette ős mondat az: „mindennek van üledéke, 
salakja“ ; ennek szétágazó s kétségbe vonhatlan valódi igazságát 
igazolja az érczek királya — az arany. — S valljon ki lenne olly 
meggondolatlan önző, vagy tanító rendünk vak tisztelője, ki abban 
szinte gyengék s igy ügyetlenek lctezhetésél tagadni merészked—
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nék? S ki nem tudja azt, hogy a tanítót az undok restség szenye 
szintúgy bemocskolhatja, mint akárki mást? Az emberi gyarlósá
goktól , mivel valaki tanító, még nincs felmentve. Jól tudták ezt 
boldog emlékezetű királyaink, kitünőleg halhatatlan nevű I-ső Fe- 
renczünk, ki a benedeki, praemonstráti és czisterczi rendeket visz- 
szaállitván, mihelyt azoknak az ifjúság tudományos nevelését fő 
kötelességükül kitűzni kegyeskedék, nem késett fölséges hatalma s 
bölcs nézeténél fogva nyilvános tanítóinkról, az általam kimondott 
vád elhárítására, minden lehetséges intézkedést megtenni, szint
úgy a most nevezett rendbelieknek, mint más tanító s nevelő tár
sulatoknak vezérelvéül 1806-ban egy általános tanító rendszert 
alkotva. Ugyanis az érdeklett tanító rendek főnökei, apát, prépost 
és provinciális urak , fényes hivatalukhoz kapcsolva nyerék a taní
tók kiuevezhetését azon édes kötelesség mellett, hogy valamint az 
ifjúságnak erényes és tudományos előmenetelén egész erejökből tö
rekedniük kell: úgy főleg szerzeteseik képeztetése fő gondjuk le
gyen. Mire nézve minden pártnézeteket félretéve, egyedül a kellő 
tudományokkal eleve ellátott egyének alkalmazásával gyakorolhat
ják a tisztelt főnökök kinevezhetési jogukat. — Kitüzelett köteles
ségükül különösen az: mikint a helybeli igazgatóságra — director- 
ságra —  csak azok neveztessenek, kik az ifjúság nevelésében telt— 
leg hosszasb ideig részt vevén, a nélkülözhellen tapasztaláson kívül 
a tudományoknak mindazon nemeit, mellyek a tanítókban körükhöz 
képest legalább is részletesen kivánlatnak, egyénileg bírják, hogy 
igy a gyengébb s ujoncz tanítók általuk világosságot nyerjenek, s a 
tán némellyekben tévelygőket czélhoz vezetve, az ifjúság tudomá
nyos előmenetében résztvevőleg működjenek. Ezeknek szorGs kö
telességük az ügyetlen vagy tunya tanítót a négyszem közli szelid 
s barátságos megintés után , ha az erősebb hivatalos intő szavak 
is elhangzandanának, a tanító társak koszorújában inteni, buzdítani. 
Ezen testvéri szelidebb javító mód nem használván, tartoznak a 
kerületbeli iskolai főigazgató- s közvetve a nm. k. Helyt.tanácsot, 
valamint a tanítóknak ügyessége és szorgalmáról általában értesitni, 
úgy nevezet szerint a tunya vagy ügyetlen tanítókat kijelenteni, 
hogy hivataluk lelkesb s buzgóbb teljesítésére sürgettethessenek; 
sőt szükség esetében az illető szerzetes elöljárónak jelentés tétet
hessék az alkalmatlan tanító elmozdítása végett. Keserű feladat 
ugyan, de egyszersmind ollyan, mellynek a közjóért lennie kell; 
mert Ovidkint: „immedicabile vulnus ense recidendum est, ne pars 
sincera trahatur.“ Illy körülmények s rendelkezések közt, úgy hi
szem, mégis csak nyugodt lélekkel lehet minden elfogulatlan édes 
atya, s meggyőzheti önmagát mindenki, miszerint a tanuló ifjúság
nak czélirányos neveltetése tekintetéből olly bölcs intézetek vannak 
legfelsőbb helyről téve , mellyek nemcsak egyéb egyéneknek, ha
nem még hatóságoknak is ezen ügybei avatkozását nélkülözhetővé 
teszik; s ha azoknak néha és néhol nem olly sikerök mutatkozik, 
melly minden egyesek várakozását kielégítené, bizonyára egyébben 
kell a hiány kútfejét keresni, s nem a tanító egyénekben. —  Ta
gadhatatlan, hogy a nyilvános oktatók képeztetése végett a szerze
tes rendekben az eddigi szokásnál czélszerübb intézkedések le
hetségesek, óhajthatok, s bátran kimondhatjuk , igen sokban szük
ségesek is. Az illedelem határi közt e jelen átalakulási századunk
ban nemcsak semmi vétségnek, sőt igenis korszerűnek vélem bár- 
milly részről is a hiányt megemlitni, hogy igy, mit édes őseink az 
akkori körülmények viszonyinál fogva meg nem tehetének, s tán 
tenniük sem kelle, mi — a józan kors politikai világ méltó igényéhez 
simulva — mennyire vele érintkezésben vagyunk, s rendelteté

sünknél fogva ez kikerülhetetlen — alaposb művelődésünk reménye 
fejében tegyük meg a czélszerü lépéseket, mert ki nem halad, el
marad. — Igaz ugyan , hogy dicső királyink kegyes parancsa sze
rint szerzetes növendékink az ujonczi pálya végeztével csak a böl
csészeti és theologiai tudományok betanulása melleit tartatnak al
kalmasoknak a gymnasiumi nyilvános tanításra, minekutána az ál
tatok előadandó tanulmányokbani ügyességökről az illető kerületbeli 
főigazgatóság előtt helyeslő próbatételt is kiállottak. — Ez meny
nyire s minő sikerrel teljesittetelt, épen nem czélom tárgyalni, 
egyedül szerény véleményem s óhajtásimmal kívánok szolgálni, azon 
t. ez. olvasók figyelme és részvétéért esedező , kik kitűnő állásuknál 
fogva közvetlen vagy közvetve a dolgon segíthetnek, vagy legalább 
is szilárd javító vágyban ébredeznek. — Az ujonczi pálya ma már 
többnyire minden szerzeteseknél tart rendesen egy évig, előbb né- 
melly helyütt két évig is. Az ifjak nagyobbadán egy úgynevezett 
ujoncz-mester felügyelésére bizatvák, ki alatt az év nagy részét a 
szerzet szabályai s fegyei tanulásában egyházi szertartások s éne
kek gyakorlatában és zsolosmázásban stb. töltik; néha néhol a 
szükségesek megválasztása helyett az életben elő nem fordulandó 
ó világ hagyományival foglalkoznak; ezek mellett a gymnasiumi 
tanulmányok ismétlése sem hanyagoltatik el egészen. De valljon 
elegendő idő van-e itt mérve a tanítói korban előfordulandó tudo
mányok mennyiségéhez? ez más kérdés. Én őszinte meggyőző
désem után az idő rövidségét állítom. —  Tehát az lenne itt a fel
adat, mikép lehelne azoknak czélszerübb nevelést adni ? Alázatos 
véleményem e következő: Az úgynevezett ujonczi évben foglala- 
toskodtalnók növendékinket a mérsékleti kor kivánatival, egyező 
szerzetes élet saját ügyeivel, miilyenek a szerzet szabályinak ol
vasása, az egyházi énekek, szertartások gyakorlata és zsolosmázási 
ügyességbeli avaftatás; mindezek iránt a közvetlen felügyelést az 
ujonezmesterre bizhatnók. — De ezek mellett kellene az egykoron 
tanítókká leendő ifjakat a tanodabeli tanulmányokon kívül még más 
díszekkel is jeleskedendőkké képezni. Ugyanis a szép művészet 
iránti kellő figyelemből indulva, tán nem fogna túlzó ábrándnak, 
köröntuli miveltségnek tetszhetni, ha a hangászat s rajzolás alapjai 
megadatnának; de minthogy mindenre születni kell, s hajlam nélkül 
minden erőtetés mellett is kevésre megy az ember, az ezekbőli 
szabad választást az ifjúra lehetne hagyni, ki ha ujoncz korában 
alapos útmutatásból e művészeteket megizlelné, remélhető, mikint 
a sokból mégis csak válnának idővel ügyes hangászok s rajzolók. 
Milly jótétemény leendne ez magokra az ekép kimivelt egyénekre, 
kik illy ártatlan élvezetek által unatkozás helyett édes elégültség- 
ben ringatva, hivatalos körük buzgó teljesítésére is vidorabb kedv
vel lépnének. De használhatnának mellette ez érdemben az embe
riségnek ; mert a lelkes tanító tapasztalván tanitványinak nehányai- 
ban illyesmire nagyobb ügyességet s hajlamot, ösztönözhetné azo
kat is önpéldájával a szép művészetek gyakorlatára. Számos illy 
egyesek által a szellemi mivellség nagyobbodnék; s igy lassankint 
a szép művészetek hőbb pártolókra találva, a miveltebb európai 
népek közt édes magyar nemzetünk e tekintetben is idővel méltó 
helyt foglalhatna. —  Kívánatos volna a miveltebb élő nyelvek ta
nulására nem különben illő figyelmet fordítni; mert „hány nyelvet 
beszélsz, annyi embert érsz“ : — s ezt minél korábban kezdenők.

( F o ly ta tá s a  k ö v e t k e z i k . )

Simon Vincze,
praemonstráti áldozó pap és tanító -

P o z s o n y b a n .
Alapitá és szerkeszti Orosz József. —  Nyomtatja Schmid Antal.
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Negyedik fzenete
a KK. és RRnek a magyar nyelv és nemzetiség tárgyában a 

mélt. Fö-RRhez.
A KK. és RR. tanácskozás alá vevőn a inéit. Fő-RRknek a 

magyar nyelv és nemzetiség tárgyában hozzájok küldött harmadik 
válasz-izenetét, s mindenek előtt megjegyezvén azt: hogy a Fő- 
RR. által azon válasz-izenetök elsőbb soraiban használt ama ki
fejezést „társországok“ törvényesnek el nem ismerhetik — és 
egyedül ezen kifejezést „kapcáit részek“ tarthatják mind a törvé
nyek, mind a két tábla közötti eddigi értekezések szerint érvé
nyesnek; kijelentik egyszersmind meggyőződésüket, hogy ezen 
kifejezésben „társországok“ uj elvet rejteni annyival kevésbé vél
nek, mivel ugyanazon válasz-izenet második szakaszának elején, 
ezen kifejezés is „az országhoz kapcsolt részek“ szinte előfordul; 
ezen észrevételeiket mindazáltal el nem hallgathaták azért: nehogy 
ekép épen nem egyértelmű kifejezéseknek elegyes használatából 
— jövőre nézve — az ország egységét illetőleg, káros következ
mények vonathassanak. Mi a dolog érdemét illeti: a mélt. Fő-RR. 
első válasz-izenetökben önmaguk javasolván Horvátországra nézve 
azon szerkezetet, melly a 6ik §ban azon szavaktól kezdve „minden 
köz és magánügyekre nézve stb.“ végig foglaltatik; ezen végső sza
vakhoz a KK. és RR. annyival inkább ragaszkodnak, mivel egyedül 
azon kifejezés „tetszésük szerinti“ , melly a mélt. Fő-RR. által ja
vaslóit szerkezetben foglaltatik, voltakét tábla közötti különbség ; s 
azon végső soroknak kihagyása nem is puszta szerkezeti módosítás 
lenne, hanem a dolog velejére nézve egyenesen a két tábla között 
már előbb megkészült egyességet bontaná fel, melly egyesség veleje 
abban áll, hogy a horvátoknak a latin nyelv használhatása, minden 
köz és magánügyekre nézve, a mennyiben ezek csak Horvátország 
keblében folytaltatnak, fenhagyatik. — A mélt. Fő-RRknek ezen 
észrevételét tehát a KK. és RR. el nem fogadhatják, sőt úgy véle
kednek, hogy azon biztosítás meggyengítése nélkül, mellyet aziránt 
kívánnak magok a mélt. Fő-RR. is Horvátország lakosainak nyújtani, 
hogy a magyar nyelv reájok erőszakosan tolatni nem czéloztatik,— 
azon végső sorokat a 6-ik §-ból kihagyni nem is lehet. A „tet
szésük szerinti“ szavakat végre harmadik izenelökben kifejtett 
okaiknál fogva a KK. és RR. továbbá sem fogadhatván el, a több
ször említett 6-ik §-i végső soroknak változtatás nélküli megtartá
sához ragaszkodnak. Továbbá a mélt. Fő-RR. megegyezvén ab
ban, hogy ezen kifejezés: „hogy a törvényhozás az ország idegen 
ajkú polgárainak belső nyelvviszonyaira elnyomólag hatni nem akar“ 
a 6-ik §-nak általok javaslóit szerkezetéből a felírásba tétessék 
által, a KK. és RR. magok részéről nem ellenzik, hogy azon ki
fejezés „idegen ajkú“ ezen kifejezéssel „más ajkú“ cseréltessék 
fel; ellenben ragaszkodnak továbbá is azon kifejezéshez, melly e 
tárgyat illetőleg második izenelökben foglaltatik, és azon kifejezést 
„magánéletük nyelvviszonyaiban“ azon kifejezés helyett „belső 
nyelvviszonyaira nézve“ mint határozottabbat továbbá is megtartani 
kívánják. — Annyival kevésbé kételkednek pedig, hogy a mélt. 
Fő-RR ezen kívánságuk teljesítésében nehézséget látni nem fog
nak , mivel Horvátország lakosai az ellen, hogy a magyar nyelv 
használata azon ügyekre nézve, mellyek egyedül Horvátország ke
belében folytatlatnak, reájok tolatni nem fog, a 6-ik §. által már

biztosítva lévén, azon kifejezés „az ország más ajkú lakosainak 
belső nyelvviszonyaira nézve,,“ kelletinél tovább terjedve, magá
val a javaslóit törvényczikknek a mélt. Fő-RR. által elfogadott 2-ik 
§-ával is ellenkeznék. Mi a horvátországi hivatalnokokat illeti; a 
KK. és RR. abbeli buzgó törekvésüknél fogva, hogy a honi nyelv 
és nemzetiség tárgyában készített felírás és türvényjavaslat a 
nemzet közohajtása teljesülésével hova hamarébb felterjesztet
hessék, a mélt. Fő-RR. javaslatát elfogadják, s most sem k í
vánván tovább terjeszkedni annál, mit harmadik izenetökben ki
fejtve czélul tűztek k i , megegyeznek abban , hogy a horvátországi 
hivatalnokok iránti rendelkezés a 6-ik §-ból kihagyatván, egy kü
lön §-ba foglaltassák ; — mivel pedig a törvényt a tisztviselők 
és hivatalnokok közötti levelezés által, nézetök szerint, kétféleké
pen lehetne kijátszani, t. i. vagy azáltal, hogy a horvátországi tör
vényhatóságok nem közvetlen, hanem a horvátországi főhivatal
nokok közbejöttével, vagy pedig azáltal, hogy a törvényhatósági 
tisztviselők a törvényhatóságok meghagyásából leveleznének a 
magyarországi törvényhatóságok tisztviselőivel olly tárgyakban is, 
mellyek különben a törvényhatósági értekezés körébe tartoznak: 
a KK. és RR. e mindkét visszaélésnek elejét venni szükségesnek 
látják ; annak módját pedig az iderekesztve közlött törvényjavaslat 
7-ik §-a ujonan készített szerkezetében előterjesztik. Ezek szerint 
úgy vélik a KK. és RR., hogy mind a mélt. Fő-RR. azon kivánati- 
nak, mellyeket a horvátországi lakosok nyelvük viszonyaira nézve, 
válasz-izenetök szavai szerint, a méltányosság és igazság tekin
tetéből szorgalmaztak: mind pedig azon törvényhozói állásukból 
származó szent kötelességnek is , mellynél fogva a haza valódi ja
vának előmozdilásában soha hátramaradni nem kívánnak — elég fog 
tétetni. Biztosan reménylvén tehát a KK. és KK., hogy a törvény- 
javaslat és felírásnak az itt előadottak szerint megkészitelt s ide 
mellékelve közlőit alakban leendő felterjesztése a mélt. Fő-RR. 
részéről sem fog többé akadályt szenvedni — öcs. kir. Főherczeg- 
ségét teljes tisztelettel kérik, a mélt. Fő-RRket pedig egész bi- 
zodalommal felszólítják, hogy azon törvényjavaslat és felírásnak 5 
Felségéhez leendő felterjesztését hozzájárulásukkal siettetni mél- 
tóztassanak.

Újabb felirási javaslat
a magyar nyelv és nemzetiség tárgyában.

F e l s é g e s  stb.
Valamint az ős hajdankornak magasztos példái, úgy az újabb 

időknek történetei is megfejték azon nagy kérdéseket: mi teszi a 
nemzeteket a nemzet nevét méltán viselő öszvegekké ? és mi teszi 
őket minden polgári erények kifejlésére leginkább alkalmatosakká? 
Se részben a nemzetiség közszellemének, s ennek éltető gyökere a 
nemzeti nyelv kellő virágzásának tulajdoniták minden más módok 
felett az elsőbbséget. És mégis egyedül a hazánk felett őrködött 
gondviselés jóságának lehet tulajdonítani, hogy keletről hozott honi 
szép nyelvünk nyugatra lett átültetése után a magokat később olly 
gyakran megboszult elhanyaglások , majd az elnyomására fordított 
kül- és bel-eílenelemek s a balsorsnak többszöri gyászos csapásai 
mellett is egészen el nem hervadóit, az utóbbi század vége felé
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erkölcsileg megromolva volnának, ezekre károsa hallgatórendszer, 
mert becsületérzésük veszélyeztetik , midőn ezégéres gonosztevők 
osztályába soroztainak, s a mi több, ezek között hosszabb ideig 
lévén, olly ismeretségekbe jutnak, mellyek azokat a börtönbőli ki- 
szabadulás után is a jó útról ismét elcsábíthatják. A magányrend
szerben a büntetés a bírói Ítéleten túl nem terjedhet; ellenben a 
hallgatórendszernél a rab a hallgatás megsértésének ürügye alatt 
önkény szerint, sót ártatlanul is büntethetik. A hallgatórendszernél 
a képmutatás alacsony vétke uralkodik, sokszor épen a megátalko
dottak mutatkoznak a legjobbaknak, hogy jobb osztályba jussanak, 
vagy épen a többiek felett felvigyázókká tétessenek, innét követ
kezik, hogy a hallgató-börtön teremei gyakran a legnagyobb ren
detlenségek és veszekedések színhelyei.

Mások méltányolván mindazon okokat, mellyeket akár az 
egyik, akár a másik rendszer mellett és ellen felsorozni lehet, a bör
tönök rendszerífésének általános kérdését azon viszony szempontjá
ból gondolták fó'képen fontolóra veendőnek, mellyben az a társasá- 
gos állapotokkal és a kor hajlamival áll. Legyen bár maga a bün
tetés, legyen a rabnak javítása, vagy ha ez talán elérhető nem volna, 
annak elkerülése — a czél, hogy inkább elromolva a tömblöczből ki 
ne jöjjön, — annyi minden esetre igaz, hogy mihelyt a fogház javí
tása tárgyában theoria és elvek lépnek az eddigi rendszer nélküli 
gyakran fonák szokások helyébe, a rabok anyagi és erkölcsi álla
potának bizonyos jóléte nem mellőzhető. Egészséges lakás, ele
gendő eledel, tisztes öltözet anyagi, — rend, vallásos és talán más
féle oktatás erkölcsi és értelmi tekintetben — azon alkotó elemek, 
mellyek minden jól elrendezett fogház-rendszernél uralkodnak. 
Ezek már magokban a rab részére olly anyagi és erkölcsi állást 
képeznek, melly kedvezőbb, mint sok szabad és erkölcsös polgár 
állása a társaságban. A munkát, melly minden ember sorsa, még 
magában büntetésnek venni úgy sem lehet, a szabadság elvesztése 
pedig az élelem és ruházat megadása által van némileg pótolva, a 
mi az általános elszegényedés évkorában nem csekély tekintet. Ne
hogy tehát a fogházak büntető jellemüket egészen elveszítsék s a 
fogház és nevelőházak között a század hajlamainál fogva a határ
vonal egészen eltévesztessék, — szükséges bizonyos sanyaruságot 
kötni az emberiség követelése szerint elintézett fogházrendszerhez. 
Ez a sanyaruság testi nem lehet, mert a testi büntetéseknek jö
vendője nincs, — kell tehát erkölcsi sanyaruságot gondolni ki, e 
nemben pedig a magánynál és hallgatásnál egyebet feltalálni nem 
tudtak. A hallgatás elve — a mint megmondatolí — a kivitelben 
legyőzhetetlen akadályokba ütközik, és igy ezen szempontból fel
téve is a magányrendszer az, melly már a maga alkotó s lényeges 
részei által nyújt kezességet az iránt, hogy büntető jellemét elvesz
teni nem fogja; más részről pedig a szigorúságnak az emberiség 
parancsávali összeköttetését lehetővé teszi.

A hallgatórendszer mellett mindenek előtt azon tekintet ada
tott elő: hogy e választmány feladása nem a lehető legjobbnak, de 
a melly a tetemes költségek tekintetéből — mellyek felállítására 
kivántatnak — ki nem vihető, hanem egy jónak és körülményeink 
közt lehetségesnek kijelelésében áll, s mig a hallgatórendszernek 
rósz volta nincsen tökéletesen kimutatva, mindaddig azon tekintet, 
hogy a magányrendszer 2/3 dal drágább a hallgatónál, — nagy ne
hezék leszen a mérlegben. Nem ajánlja a magányrendszert, hogy 
ennél a panopticus építésmód alkalmazható nem lévén, a rab nem 
állhat szünet nélkül a felvigyázónak őrködése alatt. — Nem az 
rontja a rabokat a börtönben, hogy egyes szókat súghatnak egymás
nak, hanem az, hogy beszélgethetnek egymással: ennyire pedig nem 
terjed a hallgatórendszer ellen felhozott elvszegés. — Egy börtön- 
rendszer sem javít magában, hanem csak a vallási oktatás által; 
már pedig a hallgatórendszer mellett egy sereg rabnak tartathatik 
isteni tisztelet egyszerre, a magányrendszernél külön mindenik rab
nak nyujtalik a vallás vigasztalása, mire elégséges számmal alkal
mas lelkészek aligha találkoznak Magyarországban. Pedig rabjaink 
nagy száma olvasni nem tudván, áhítatos és erkölcsös könyvek által 
az élőszó nem pótolható. De veszedelmes a magányrendszer, mert

a magányelzárás a gonoszt még megerősíti hajlamában s kivált a 
miveletleneknél, kiknek osztályából kerül nagy része a vétkesek
nek, nem a gondolkozásra hanem képzelődésre hatván, őrültségre, 

i kétségbeesésre, öngyilkolásra vezet. Bizonyítja ezt hazánkban már 
is a tapasztalás: Komárom vármegyében azon rövid idő óta, hogy a 
magányelzárás fenáll, két rab akasztotta fel magát. — Ezen kö
vetkezmények miatt maga Crawfort jelenleg Angolországban fő fel
ügyelője a fogházaknak , egyébiránt a magányrendszer mellett nagy 
auctoritás, az angol parliamenlhez intézett javaslatában a rendszer 
szigorúságától eltér, és a rabot elkülönöztetni kívánja ugyan rab
társaitól , de nem az emberi társaságtól. Hogy a magányrendszer
nél a büntetett egyén ki nem tudatnék, és igy fogházbóli kiszaba
dulása után társaitól való megismertetésnek kitéve nem volna, 
szintúgy nem á ll : mert a nyilvános elítélés a bűnt és büntetést 
köztudomásra juttatja.

Voltak, kik azt nyilatkoztatták, hogy ők a felhozott okoknál 
fogva véleményben a magányrendszerhez hajolnak ugyan, de mivel 
honunkban e részben semmi tapasztalás nincs, nehéznek álliták ha
tározottan választani, — s előadták: hogy mivel hazánkban e két 
rendszer gyakorlatilag még egészen ismeretlen, nekünk csak a kül
föld tapasztalásán lehet elindulnunk; de ezen tapasztalásnak ered
ményei is olly igen különbözők, s az e tárgyban vizsgálódott jele
sebb férfiak véleményei egymástól olly igen eltérők, hogy minde
nik rendszer mellett tetemes auctorilások állanak. Nem tagadhatni, 
hogy azon okok, mellyek a magányrendszer mellett szólanak , el
méletileg tekintve fontosabbak mint a hallgatórendszer okai; de 
különös figyelmet érdemel az, miszerint sokan tapasztalás után ál
lítják , hogy a magányrendszer mellett számosabbak az őrültség
nek esetei, mint a hallgatórendszernél, ez pedig borzasztó körül
mény volna. — így különösen Bache orvos, ki a Walnutslreet-i 
Cnem maganyrendszerü és a Cherry-milli magányrendszerü) bör
tönöknek ugyanazon egy időben volt rendes orvosa , határozottan 
azt nyilatkoztatja, hogy az utolsóban sokkal többen őrültek meg, 
mint amabban. Más részről ellenben nagy fontosságú kifogás a 
hallgatórendszer ellen az , hogy magát a hallgatást fentartani még a 
legszigorúbb fenyíték mellett is alig lehet, e nélkül pedig az inté
zet czélját vesztve , haszontalanná válik. Azonban a nemzet egyé
nisége szerint felette különböző lehet egyik vagy másik rendszer
nek hatása, s midőn egy nemzetnél a magányrendszer mellett szá
mosabb eseteit látni az őrültségnek, a másiknál ellenkezőt tapasz
talhatni. így például Angliában a magányrendszer naponkint inkább 
terjed s általános kezd lenni; az olaszok ellenben olly véleménnyel 
vannak, hogy náluk annak behozása felette veszedelmes volna. A 
hallgatórendszerben magának a hallgatásnak könnyebb vagy nehe
zebb fentartása is a nemzet egyéniségétől függ leginkább. — Mivel 
tehát honunkban ez iránt még tapasztalásunk nincs, azt pedig előre 
határozottan megmondani alig lehet, hogy a nép hajlamát tekintve, 
mellyik rendszer volna kivihetőbb s veszély nélkül sikeresebb? 
— czélszerü leend, ha a választmány mindenik rendszer szabályait 
kidolgozza s az országos Rendeknek mindenikét bemutatja. Hiszen 
egyszerre s egy két év alatt úgy sem lehet az egész börtönrend
szert az egész hazába behozni, mert ezt a költségek tetemes volta 
sem engedi; jó volna tehát a felállítandó két első börtönt úgy épí
teni, hogy az egyikben magányrendszer, a másikban hallgató
rendszer hozassék be, — majd a tapasztalás csak nehány év alatt 
is kimutatja mindeniknek hasznát s hiányait, s akkor a nemzet 
azt választhatja, mit tapasztalásból jobbnak ismer, vesztve pedig 
nem lesz egyéb, mint azon költségek, miket akkor ez egyik bör
tönnek a másik rendszerhez szükséges alkalmaztatása megkíván, s 
ennyit a dolog fontossága s azon aggodalomnak, — melly a két 
rendszer közüli határozott választásnál tapasztalás nélkül bizonyosan 
sokak keblében támad, — lecsilapitása, csakugyan megérdemel.

Más részről mindazon tekintetek, mellyek a próba megtétele 
mellett, jelesen a meglébolyodhatás veszélye szempontjából felhozva 
valának, egész fontosságuk szerint méltányoltatván, — megnyug
tatást találtak a választmánynak több tagjai azon tapasztalási adat
ban, melly szerint Angolhonban — hol a magányrendszerhez alkal
mazott elzárás már nagy mérléftben divatozik — a megtébolyodási 
esetek több esztendőkön keresztül nem fordultak elő gyakrabban, 
mint másnemű tömlöczökben; és tekintetbe véve, hogy ezen szo
morú lehetőség — történjék a próba akár csak egyik, akár mind 
a két rendszerű fogházak felállításával — elkerülhető nem volna;
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a próbának befejezése után pedig az egyik mint a másik esetben 
egyformán szabadságában álland a törvényhozásnak, olly rendszer
rel, melly czélelleninek mutatkozott, felhagyni; tekintve továbbá 
azon nehézségeket, mellyek a két rendszer elfogadása által a tör
vénykönyv kidolgozásában okoztatnának, és azt, hogy ha a létesí
tendő magánybörlönök a várakozásnak meg nem felelnének, azok 
hallgatórendszerii börtönökké kevesebb költséggel általalakíthalók, 
mint viszont; nehogy a két rendszer előterjesztésével a vélemé
nyek tévedésbejövén, utóbb a börtönök jelen legroszabb állapota 
maradjon meg: a választmány ezen tagjai egyedül a magányrend
szert látták javaslatba hozandónak.

Mások egy azon intézetben a kevésbé bűnösökre a hallgató, a 
nagyobb bűnösökre a magányrendszer használatát kívánták.

Az igen nagy többség a próbatételt elmellőzve, azon okoknál 
fogva, mellyek a magányrendszer mellett, egyszersmind azon gya
korlati nehézségek tekintetéből, mellyek a hallgatórendszer ellen 
felhozatnak — a magányrendszert fogadta el azon kijelentéssel, hogy 
ezen tárgy részletes kidolgozásával megbízandó alválasztmány a 
rendszer szigorúságának — a mennyiben a büntetés e nemével 
összefér — mérséklésére tekintettel legyen.

jfli oka annak,
hogy a gymnasiumi ifjúság elömenele sokak igényének meg

nem felel ?
( Folytatás.J

De mulhatlanul szükéges a tanítói képesség s ügyesség meg
szerzésére ez eddigi szokásnál kissé nagyobb szabatosságot fordít
ni. Szerintem az ujonczmester mellett, ki a fentebb soroltakon kí
vül a növendékséget az erény tettleges gyakorlatára ébresztgetné, 
minden tanítói rendben azon egyén lenne a gymnasiumi tanulmá
nyok sikerteljes ismétlése és magyarázata végett kiszemelendő, ki 
nagyobb ideig a nyilvános tanításnak —- kivált napjainkban tövises 
pályáján — jeles sikerrel buzgólkodott. Ennek állását kitűnő hiva
talnak óhajtanám tekintetni. Igazságos dolog, hogy a haza szellemi 
s közvetve anyagi jóllétét és a nemzetiség virágzását nem kis 
mértékben előmozdítható tanítók s nevelők képzői az illető elöl
járóság által nemcsak sorozati elsőbbséggel, hanem főleg illendő 
ösztöndíj által megkülönböztessenek. Az illykép jutalmazandó s 
megtisztelt buzgó útmutató szorgalmától nem lehetne nem remélni 
s igényleni, hogy ügyes tanítók ne lépendjenek fel az oktató s ne
velő pályára. A tanítók közt pedig ösztönszövétnek gyujtalnék, 
melly tői a nagyobb rész hatalmasan ébresztetnék, s mintegy pá
lyázva törekednék önmaga tökéletesítése utánekképaz érdeklett hi
vatalra magát ma holnap érdemesíteni. A feltételezett diju tanítónak 
valljon mi lenne hatásköre? s mik tehetnék foglalkozása fő tár
gyait? Kitűzve lévén neki az ügyes, tudományos tanítók képezése, 
a latin nyelvtan négy első részét nemcsak elméletileg, hanem főleg 
gyakorlatilag kívánnám általa előadatni; ezek után, mennyire a nö
vendék képessége s az idő engednék, a szónoklat és a magyar nyelv- 
általános szigoTU tárgyaltatása mellett nevezet szerint nemzeti köl
tészetünk a latinnal lennének tárgyalandók. — Ugyszinte a szám
tant mint az életben legkevésbbé nélkülözhető tudományt kitünőleg 
kellene tanitni főleg azért, mert tanuló korukban elegendő figyel
műk nem lévén, ezt tán egészen elhanyagolták, s igyaz ügyes útmu
tató reájok nézve csakugyan nélkülözhellen. De tovább még azért 
is, minthogy az eddigi tanodái számtankönyvben léteznek (hihe
tőleg nyomlatásbeli hibák miatt) roszul alkalmazott példák, mellyek 
özöne közt alig találja fel magát az ifjú tanitó; ki ha restelni fogná 
az előtte nem eléggé világos tárgy iránti kérdést s kutatgatást: vagy 
egészen elmellőzendi az életben tán legtöbbször előfordulhatok ta
nítását, vagy legfelebb önmagának erőtetésével (anitványinak nem 
nagy sikerére fognának szolgálhatni Ieczkéi. Az elősorolt tárgyak, 
úgy hiszem, elég foglalkozást nyujtandnának növendékinknek, kik a 
kárhozalos unatkozás helyett hasznosan foglalkozva, az ügyes és 
szorgalmas tanitó felügyelete alatt legsikerdusabban töltendenék a 
töbször ismételt évet, mire, elegendő rendszeres munka s foglalko
zás nélkülire, mint életszakuk legborzasztóbbikára, fognának egyéb- 
kint szakadatlanul v isszaemlékezni.— De hogy minél jobban ügyes
kednék a tanitó és kettőzött szorgalommal serénykedjenek a nö
vendékek^, évenkint kétszer részrehajlallan próbatételt kellene tar
tani az elojaró s tanitó-tagok, szóval, minél több szakértők jelen

létében; s így idején korán megtudhatnók az ifjak képességét S 
erejét; a gyengéket s ügyetleneknek Játszókat, durvákat rosszul vá
lasztott életmódjoktól fel kellene legott menteni, elküldeni; mert vaj
mi boldogtalan lehet azon ember, ki hivatalát, életmódját nem sze
reti tán csak egyedül azért, mert annak viselésére alkalmatlannak 
érzi magát, s ki szerzetes hivatalát tán csak azért választotta, mivel 
élte tengetésére kényelmesb módot rögtön nem találhata. Ellenben 
a kitűnőket kiemelő dicséret kíséretében még némi atyai ajándé
kokra is kellene méltatni. Illy körülmények közt ki nem látja előre, 
hogy igy ügyes, szakértő, tudós tanítók czélszerü kimiveltetésének 
rendithetlen alapja tétetnék le? mi különben alig képzelhető. Az 
ujonczi pálya után mellőzve általán a tanitó hivatalrai alkalmazást, 
ha a bölcsészetieket már eleve végezték volna, alkalmaztassanak a 
theologia tanulására. Ezt is végezvén elvégre, minthogy még mind
azon kellékekkel, mellyek egy ügyes tanítóban szükségesek, 
nincsenek tökéletesen ellátva, czélszerü volna, ha növendékink 
még egy évet tölthetnének a fenemlitett oktató felügyelete alatt; 
vagy tán most már kettőt is kellene megbízni; ismét a lelkes elöl
járók tettleges atyai serkentése szolgálna ösztönül, mert különben 
a közönyösség s hanyagság mételye megszállhatná a legszenvedé- 
lyesb s ügyesb tanitót is, azt gondolván: „mindegy a fizetés, ha he
nyélek, vagy lankadásig fárasztom is magamat.“ —  Ugyan mit tanít
hatnának tehát még a tanítókat képző feltételezett oktatók? A ki az 
ujonczi évben is tanított, ismétlést tarthatna azokból, mellyek az 
első évben általa taníttattak, azokon kívül nemzeti történettanunkat, 
hogy igy mit szakadozva tanultak, vagy meg sem tanultak a tano
dában , már alaposabban tulajdonukká tegyék. — A másik tanitó 
(ha egy az egész teher viselésére elégséges nem lenne) nevelés, pae- 
dagogia és izlés-tudományt, aesthetikát, az általános földleirástant, 
különösen a geographiai mathematikát, természettant, római és görög 
szokásokat tanítaná; s kitünőleg a régi remek irók munkáinak nem
csak névszerinti elősorolása vagy legfelebb néhány czikk betanu
lása tegye foglalkozásukat, hanem azokkal alapszerü magyarázat 
utján egészen meg kell őket ismertetni; illy módon hatályosan lé
vén nevendékünkben a valódi tudományos szellem fölébresztve, 
remélhetnők, miszerint a szó teljes értelmében derék, ügyes taní
tókat képezvén, a tudományok szétágozása, virágzása általánosan 
fogna diszleni, s igy a tanítók részéről el lenne távolitva egészen 
minden ok, mi az óhajtható tudományos mivelődés és szellemi ha
ladásnak ellenzékül szolgálhatna.

Vagy ha czélhoz vezetőbbnek tartatnék a felsőbb tudományok
ba! avattatás előtt a gymnasiumi tanulmányok kimerítő tárgyaltatá- 
ga és ismétlése: tehát az ujonczi év után kellene az imént közlőit 
rendszerhez ragaszkodva, növendékinket foglalkodtatni; ekkor bi
zonyára minden osztálybeli ügyes lanitókkal jeleskedendő rendeink 
a haza méltányos várakozásának teljes mértékben megfelelendnek.

A mi tanitóintézeteink bel- és külrendszerét illeti, melly leg
felsőbb helyről ő Felsége bölcs nézete s jóváhagyásánál fogva vette 
eredetét; mellőzve minden meggyőződés-elleni himezést, nyíltan 
kimondhatni: mikint tanodáink úgy valának szerkesztve, a mint az 
ifjúság tudományos kiképeztetésére eddig legczélszerübbnek talál
tathatott. Eléggé tanúsítják ezt a nm. kir. Helytartótanácstól 
gyakrabban megjelenni szokott kegyes intézvények, mellyek kizáró
lag az ifjúság erény és tudományos legczélszerübb neveltetetése 
iránti keilő figyelem és aggodalomból származnak s jelennek meg. 
De hogy rövid legyek, állításom tárnokául jeles műveltségű, tudós 
honfiaink számát kérem tekintetbe vétetni: ezek legnagyobb részint 
a jelenleg és divatozó rendszer mellett nyilvános tanodáinkban nve- 
rék bámulatra vonzó müveltségök alapját. Mindezekkel épen nem 
azt akarom vitatni, hogy maradjunk a réginél; távol állok attól, ki 
az okszerű újítás szakát megélni iszonyodik. Rendithetlenül hiszem 
és vallom azt, miszerint nincs, nem is képzelhető olly emberi intézet, 
mellynél jobb s hatásteljesb ne lenne állítható. Ezúttal igénytelen 
véleményem előadására bátoritnak a t. győri kerületbeli főigazga
tóságtól 1827. és 1835dik években történt ama hivatalos felszólí
tások , mellyeknél fogva az illető intézetek ügyvivői sürgöltetének 
a végből, hogy a tudomány minél hathatósb honosulása tekintetéből 
véleményüket előterjesztenék. Nem tekintve alacsony helyzetemet, 
csekély tapasztalásom után szerénykedem hazám színe előtt a kö
vetkezők közlésére. Vezérelvül veszem nemzetünk legnagyobb ré
szének ama számtalanszor kijelentett érzetét, mellynél fogva tano
dáinkban magyar nyelven lennének általában előadandók a tanulmá



719 720

nyok. Minthogy e szent ügy iránt a fejedelmi üdvszerü méltánylat 
is járult, mit eléggé tanusit a nra. kír. Helytartótanácsnak a kér. 
főigazgatóság által közlött múlt évi ama korszerű kegyes intézmé
nye , melly által minden tanítói hatóságok felszóliltatának az iránti 
véleményadásra: valljon mellyik iskolában s minő tanulmányokat 
gondolnának legelőbb is anyai nyelvünkön eloadandóknak ? s minő 
lábon áll a növendékség magyarsága a tartatni szokott tanodai-egy- 
házi beszédek érdekére nézve? Mindezek után nem lehet édes 
örömmel nem ömledeznünk s hizelgnünk magunknak, hogy a ta- 
nodákbani oktatás közlönye a nemzeti nyelv leend. Ezt tanulási 
könnyebbités tekintete és nemzetiségünkhezi legtisztább vonzalom- 
hói kérnünk s óhajtanunk kell. E korszerű, ártatlan lelkesülésünk, 
reményem szerint idővel magyarságunk legnagyobb ellenei előtt is, 
ha az illő helyeslést meg nem nyerendhetné, a kárhoztatást bizonnyal 
ki fogja kerülni. De a múlt iránt éber figyelmüeknek kell lennünk, 
s azért a jelenre nézve is megvallanunk, hogy a latin nyelv tanulá
sát egészen el nem mellőzhetjük , már csak nyelvünk kiskörüsége 
miatt is ; hiszen még csak édes honunkat sem utazhatjuk át egyedül 
nemzeti nyelvünkkel, mit mondjak a külországokról? Alig élendik 
meg késő unokáink i s , hogy a szomszéd nemzetek viszonyossági 
kötelességből indulva, nyelvünket tanulási figyelemre méltatandják; 
noha nem kevesen hontársink közül mit sem ügyelve, saját nyel
vünkre, sőt eddigelé azt nélkülözve, a vidékieket többször tán egye
dül hiú fitogtatásból fáradságosan tanulák meg. Legyenek bármilly 
számmal Latium ellenei, mi igyekezzünk nemzeti nyelvünk után a 
holt latinnak az elsőséget engedni, erősen hívén, mikint ezt a miveit 
nemzetek egyike sem temetendi feledékenységbe, csak ama régi re
mek munkák kellő tiszteletéből is, mellyek ismerete nélkül a valódi 
tudósok diszes koszorújába bárki is alig jutandhatna. Tőle tehát 
elpártolnunk szerintem nem lehet; sőt számos okoknál fogva szük
séges. hogy továbbá is azt méltó tiszteletben tartsuk, illő figyel- 
müek s részvétüek legyünk iránta. — Ezt igényli tőlünk a jelen 
nemzedék s utókor érdeke, már csak azon egy szempontból is, mi
vel ősi törvényeink, szökésink, számtalan okleveleink mind megany- 
nyi jog s kötelességinket illetők vagy csak egyedül, de eredetileg 
csakugyan nagyobbadán latin nyelven írva vannak. Eme szerény 
szavaimra minden zugból előgördithető ellenvélemények felhozása s 
taglalgatásával ezúttal épen nem akarom at. olvasó türelmét kísér
teni. Megvitaták e tárgyat sok lelkes honfiak; azért az általok fel
hozott okok ismétlésével a nyájas olvasó türelmét fárasztani nem 
szándékom, s egyedül az iskoláinkban előadandó tárgyak körüli né
zeteimet fogom előadni.

Mellőzve mindazon intézkedéseket, mellyek a földészet, keres
kedés vagy a közéletnek más nemeit választandók kedvéért az úgy
nevezett nemzeti iskolák 3ik, vagy egy külön osztályban lennének 
tanitandók; egyedül a szép művészetre, vagy a kormány bár- 
mellyik ágának ügyes viselésére eljutni törekvőket tekintve, követ
kezőleg vélném gymnasiumi osztályinkban a tanulmányok előadatását 
leginkább czélhoz vezetőnek. Minthogy kétségen kívüli tény, mi
szerint ismeretes nyelven könnyebben és sikerdúsabban olvas és 
tanulhat bárki is, mint ha egészen ismeretlen s csak sajátévá teendő 
nyelv szabályit ugyanazon kellene betanulni, mellynek értéséért 
küzd , nem merek magamnak képzelni valakit, ki tagadni merészle
né, hogy én, ki például zsidó nyelvet szándoklok tanulni, legköny- 
nyebben úgy teendhetem azt sajátommá, ha annak szabályit az ál
talam leginkább ismeretes t. i. anyai nyelvemen fogom olvasni s 
tanulni, könnyebben százszorta, mintha zsidó nyelven kellene azok
kal megismerkednem. Innét eme czáfolhatlan igazságot a latin nyelvre 
alkalmazólag azt mondom: midőn a tanuló növendékséget a feles
leges munka terhe alól felmenteni akarjuk, egyszersmind óhajtanunk 
kell, hogy a nagy időnyereség s erőkimélet a nemzeti tudományos 
miveltség kivívása mellett a reánk nézve nélkülözhetlen latin nyelv 
megszerzésére fordittassék, melly kettős szempontból indulva, 
szerintem az első és 2-dik iskolában mellőzvén egészen a latin 
nyelv szabályinak tanulását, úgymint mellyeket érettebb korban a 
tanulók könnyebben felfognak s — véleményem szerint — ered
ményteljesben tanulandanak; a vallás és számvetési tanok legszo- 
rosb tárgyaltatása mellett e következők lennének a tanítás tárgyai:

Ó és uj-szövetségi történettan, nemzeti nyelvünk,*) a természet
rajz, Magyarország lörténettana, az egész világnak újabb földleírása, 
a régi remek-irók munkáinak érthetése tekintetéből görög és római 
szokásokkal kellene az ifjúságnak eleve megismerkednie. — Le
hetne azonban az életben legtöbbször előforduló gyökszavak las- 
sankmti betanulásával bennök a latin nyelv iránti hajlamot felébresz
teni. 3-ik osztályban taníttathatnának a latin nyelvből azon szabá
lyok, mellyek eddigelo az első és második latin iskolában tárgyal
tattak. 4-ik osztályban a latin nyelv harmadik részét szókötésével 
bezárólag; az ötödik és hatodik osztálybelieket az utóbb említendő 
tárgyak mellett kitünőleg a magyar s latin nyelvészet, stilistica 
tettleges gyakorlatával foglalatoskodtatnók.

Felosztása tehát a gymnasiumi tanulmányoknak tán követke
zőleg állhatna:

E l s ő  o s z t á l y b a n :  A vallás, szám s nemzeti nyelvünk sza
bályit illető tanok bizonyos része mellett, Magyarország földleírásé 
Erdélyországgal s az ó és uj-szövetségi történetekkel lenne taní
tandó. Ezekhez járulhatna az irás és olvasási gyakorlat magyar s 
latin nyelveken, úgy azonban' hogy a következő osztályokban a 
latin olvasási tökéletlenség miatt hátramaradás ne történjék; a mi 
keveset teszünk, azt buzgó lélekkel vigyük.

M á s o d i k o s z t á l y b a n :  Adatnának elő a vallás, szám s 
magyar nyelvtanokon kívül a Németbirodalom s Európának többi 
részei földleirási tekintetben; a természettan három országával 
honunkat illetőleg: ezek mellett az életben legtöbbször előfordul
ható latin gyökszavak magyar jelentésükkel s rövidke jelesebb latin 
mondások, mellyekkel a jövő évben tanítandó latin nyelv körüli 
munkát könnyítni lehetne, buzgón vive az Írásgyakorlatot, mire 
hazai nyelvünkön készítendő nyugványok, Cquietantiae) elbocsátó, 
(dimissoriales) és bizonyító (Tdtestata) levelek stb. e félék szol
gálhatnának anyagul.

H a r m a d i k  o s z t á l y b a n :  Ismét a kér. vallás, szám és m. 
nyelvtanokkal Ázsia, Afrika, Amerika és Polynesia földleiratát 
lehetne tanítni a latin nyelv azon két részével, mellyek jelenleg az 
első és második iskolában taníttatnak. írásbeli gyakorlat végett 
folyamodások, szerződések, levelek, beszélyek, mesék adatnának 
fel, sürgetve a helyesírási szabályokat gyakorlatilag.

N e g y e d i k  o s z t á l y b a n :  A vallás, szám és m. nyelvta
nulmányok mellett geographia, mathemalica és a latin nyelv szókö
tése — syntaxis parva et ornata — naponkinti szórendkészités és 
könnyebben érthető latin munkáknak áttétele magyarra, s a görög 
és római szokások tanulása adhatnának elég foglalatosságot.

Ö t ö d i k  o s z t á l y b a n :  Vallás és számtanokkal az ékesszó
lás tudományát, s a régi remekírók könnyebben érthető munkáinak 
leggyakrabbi fordítása és magyarázása mellett, Magyarország tör
ténettanának nagy részét el lehetne végezni, a szónoki szabályok
hoz alkalmazandó magyar és latin gyakorlatok készítésével a nyel
vészet különös tekintetbe vétetvén.

Ha t o d i k  o s z t á l y b a n :  A vallás és számtanok társaságá
ban költészeti szabályok nyújthatnának foglalkozást, ismételgetve a 
folyó ékesszólás főbb czikkeit is, a legjelesebb költészeti és szónoki 
munkák magyarázása és tanulása mellett folytatva nemzeti történet
tanunkat. Költészeti és szónoki gyakorlatokban, s pedig mind a két 
nyelvben ügyesíttetuék a növendékség szakadatlanul. De főleg ma
gyar nyelven alakulandó mindennemű szerződések, folyamodó, bi
zonyító, elbocsátó s különféle tartalmú levelek, nyugtatványok ké
szítése gyakorlatában kell az ifjakat erősífni, hogy igy a tanodái 
pályáról lelépendő növendék a tényleges élet mezején legott ha
szonnal s ügyesen működhessék. Simon Vincze.

praemonstráti áldozó pap és tanító.
( F o ly ta tá s a  k ö v e tk e z ik  . )

*) Ez érdemben különösen bekövetkezett az idő , hogy ecy j ó l  kimerí
tett, világos, rendszeres nyelvtannal szerencséltessünk. Njelvünk 
jelen haladási korszakában Verseghy szabályi nem használhatók többé. 
Az eddig megjelent nyelvtanokbóli választást átalában az egyes taní
tókra bízni, nyelvünk érdekére tekintve , nem nagy garantia. Vagy 
mi több, a tanítók ügyessége és szorgalmára ruházni e részbeni hiány
pótlást , ez már nagy merészség , hogy ne mondjam , a tudományos 
haladást tekintve, tán többször nyelvünk végképi feláldozása.

P o z s o n y b a n .
Alapitá és szerkeszti Orosz József. —  Nyomtatja Schmid Antal.
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A büntető törvénykönyv 111. része.

A börtön-rendszerről.
I. F e j e z e t .

Az elzárandó vádlottakkal fogházba vitelük s átvételük alkal- 
mávali bánásmódról.

1. §. Az elzárandó vádlóit, a fogház helyére megérkezve, 
annak igazgatósága elébe vitetik, ki a 41-dik §-ban foglalt 
rendszabásokhoz alkalmazván magát, s a vádlottnak személyét az 
elzárási parancs kitételével ugyanazonitván , ebből az elzárandónak 
kereszt- és vezetékneve, vallása, életkora, állapotja, származása, 
lakása és elfogatása helye, azon bűntény, mellyeli gyanúsítása mi
att küldetett a fogházba, ezenkívül fogházba vitelének napja s 
órája, az őt oda kísértető köztisztviselőnek, vagy átküldő más va- 
lamelly törvényhatóságnak neve, a lezárt vádlottak iránt különösen 
és rendesen vitetendő fogházi hivatalos könyvbe pontosan jegyez
tessenek fel.

2. §. Ugyanakkor és mindjárt az elzárandó vádlottnak min
denét, mi rajta és vele van , legalább két hiteles tanuk jelenlétében 
rendről rendre s darabról darabra összeírva, s illetőleg becs-árba 
is kitéve, a fogházi mondott hivatalos könyvbe iktatni, az előtte 
felolvasandó összeírásnak valóságát az elzárandó vádlottal is alá
íratni — vagy fha írni nem tud) vele az összeírás alá keresztet 
huzatai, vagy pedig ha az aláírást vagy kereszlhuzást nem telje
sítené, azon körülményt is hivatalos könyvbe iktatni, a tanukép 
jelen volt személyekkel aláíratni; minden esetben végre az össze
írást hiteles példányban az elzárandó vádlottnak i s , vagy ha úgy 
kívánná, családjának kiadni kelletik, sőt ha azt idővel elveszíteni 
találná s isméli kiadását nyilvánítaná, abeli kivánatának is teljesí
tése tőle soha meg ne tagadtassék.

3. §. Az elzárandó vádlottnak mind alsó, mind felsőruhái 
rajta rendesen meghagyandók, s őt egyedül azon esetben lehet a 
fogházi közönséges ruhák viselésére kényszeríteni, ha ruhái vagy 
nincsenek, vagy olly rosszak vagy tisztátalanok, hogy azok undo- 
rodást vagy szeméremsértést okoznak.

4. §. Minden fegyver és egyéb eszköz, minek használását az 
elzárandó vádlott maga vagy mások elleni erőszakra, vagy meg
szökése eszközlésére fordíthatná, és igya kész pénzek vagy pénzzé 
tehető ékszerek és egyéb portékák is az elzárandó vádlottól, ren
des összeírás mellett, szinte elvétessenek, s felelet terhe mellett 
biztos helyen gondviselés alatt tartassanak; úgy mindazáltal, hogy 
ha azokróli szabad rendelkezése jusát valamelly köz vagy magán
keresetnek előleges biztosítása tekintetéből telt birói zár nem kor
látozza, a fogházi igazgatóság előtti jelentés, s onnét vagy Cmeg- 
tagadás esetében) a büntető hatóságtóli engedelemnyerés mellett, 
az elzárt vádlott pénzeit időnkint részletesen használhatja, sőt, ha 
úgy akarja, családjának vagy másoknak is kiadatja.

5. §. Az elzárandó vádlottat — csak akkor mindazáltal, hateste 
mocskosságának undorító állapotja azt megkívánja s a fogházi orvos 
is a netalán betegeskedő vádlott egészségére káros hatásúnak nem 
ítélné — a szerint, a mint férfi vagy nőszemély — az a végre 
rendelt férfi vagy nőnemű szolgálatbeliek által kényszerítőig is 
megmosdatni, förösztetni, füsültetni, tisztába öltöztetni kelletik.

6. §. Mindazon szabályos rendeletek, mellyekhez kelletik el- 
záratása ideje alatt magát szorosan alkalmaztatnia, az elzárandó 
vádlott előtt sommás rövidséggel s értelmi felfogásához alkalmazta
tott egyszerű magyarázattal mondassanak el, s maga csendes vise
letére, különösen pedig a fogház-intézeti személyzet minden tagjai 
iránti tiszteletre és engedelmességre komolyan intessék meg; e 
felelt a fogházi fegyelem tárgyában , alább s a VII-dik, VIII-dik 
fejezetekben megállapított szabályos rendeletek kamarájának fa
lára is nyomtatva ragasztassanak fel; az olvasni nem tudó vádlot
tak előtt pedig hónaponkint legalább egyszer ismételve olvastas
sanak fel. Mindezeknek végbemenetele után

7. §. A fogházi igazgatóság által jeleltessék s hivatalos 
könyvbe iktattassék az elzárandó vádlott számára a fogház külön 
osztályzatában rendelendő azon magány-kamarácska, mellyben el
záratni fog; s tüstént oda vitetve, megszökését, ellenszegülését, 
vagy tilos közlekedését biztosan elhárító ovakodásokkal őriztessék.

II. F e j e z e t .
Az elzárt vádlottakali bánásmódról.

8. §. Ha az elzárt vádlott szegénysége miatt ruhákkal, ágy- 
nemüekkel, élelmezéssel, s beteg korában gyógyszerekkel és or
vosi ápolással közköltségeken láttatik e l , s elzáratása ideje alatt 
önkint nem dolgozva semmit sem keresne; vagy tartós betegeske
dése miatt nem is kereshetne : élelemmel és egyebekkel C^ivétel 
nélkül) a megítélt rabokkal mindenekben egyenlően láítassék el. —- 
Ellenben

9. §. Ha az elzárt vádlottnak módja van, ruha és ágynemü- 
ekkel, de élelmezéssel is magát elláttathatja : illy esetben mindaz
által arra kell szorosan ügyelni, hogy az elzárt vádlottnak enge
dendő kényelmesebb életmódja lakmározásra s részegeskedésre, 
vagy valamelly értesítéseknek kívülről az elzárt vádlotthoz, vagy 
ő általa másokhozi jutásuk módjává el ne fajulhasson; sőt

10. §. Ha az elzárt vádlott betegségbe esik, s jelentett be
tegségének valósága a fogház rendes orvosa által is megismerte
t ik, s azon vádlott magát nem a fogházi rendes, hanem különös 
bizodalmát biró valamelly más orvossal önköltségein kívánja gyó- 
gyíltatni: abeli kívánságának teljesülése mindenkor engedtessék 
meg; arra mindazáltal gondos vigyázat legyen, hogy az ollyafén 
elzárt vádlott és különösen meghívott orvosa által a fogháznak 
rendszere se meg ne sértessék , se ki ne játszattassék.

11. §. A fenebbi 10. §-ban foglalt engedményes ovások a 
fogházban viselősen kerüli s ott elzáratásuk ideje alatt szülő nő
személyekre is érdemileg egyiránt kiterjesztetnek olly rendelettel: 
hogy a született csecsemők, ha anyjaik szoptatni vagy nem képe
sek , vagy nem akarnának, gondviselés végett a lebetegedett nők 
férjeinek vagy atyafiainak késedelem nélkül adassanak á t ; ha 
pedig azok nem találkoznának, vagy szegénységük miatt dajka-fo
gadásra tehetetlenek lennének , azon csecsemőket a fogház falain 
kívül szoptató és ápoló dajkáknak közköltségeken! fogadásáról a 
törvényhatóság haladék nélkül rendelkezzék.

12. §. A fogházi intézet falai között rendelt időben tartatni 
szokott isteni tiszteletben (a betegek egyedüli kivételökkel) az el
zárt vádlottak is megállapított módon részt venni tartoznak; a
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megítélt rabokra nézve rendelt szabályos oktatásokban való rész
vétre mindazálíal (ha csak azt magok nem kívánják} kényszerítőleg 
nem szoríttathatnak. E felett

13. §. Az elzárt vádlottat szinte kényszerítőig dolgoztatni 
sem lehet. Ha azonban egyik vagy másik kitanult s a fogház rend
szere szabályaival megférhető mesterségét elzáratása ideje alatt is 
folytatni óhajtaná, vagy máskép is ön kint dolgozni kívánna, abeli 
kivánata mindenkor teljesíttessék, s illy esetekben a munkájával 
érdemlett pénz, a mennyiben azt elzáratása ideje alatt szükségei
nek rendszeriig megengedett fedezésére eleve fel nem használta 
volna, a vád alól birói Ítélet általi felmentés vagy kezesség mellett 
történendő szabadon bocsátásakor az alábbi 23 és 24. §§-ok alatti 
rendeletekre való figyelmezéssel egészen adassék kezébe.

14 . §. Az elzárt vádlotthoz, v e i  beszélhetés végett egyedül 
azok bocsáttatnak , kiknek arra a bünvizsgáló bírótól irva adott 
engedelmök leend. Egyébiránt nyilván megjegyeztetik : hogy ha 
az elzárt vádlott súlyos betegségben sinlődib, s családját, rokonit 
vagy barátit látni óhajtaná, vagy a fogházi rendes lelkészen kivül 
magához más egyházi személyt hivatni kívánna, illy esetekben a 
megítélt s hasonló óhajtásokat nyilvánító rabokra nézve az alábbi
66. §-ban foglalt szabályos rendelet az elzárt vádlottakra is egya
ránt kiterjesztettnek értessék.

15. §. A fogház könyvtárában találtató könyveken kivül is, 
szinte a fogházi igazgatók számára készített szabályos utasítások 
alábbi 132. §-ban kijelelt rendeletek és ovások szoros megtartá
sával, azon elzárt vádlottaknak, kik az olvasáshoz szoktak s ab
ban gyönyörködnek, a hazai és külföldi hírlapok, foly ó-iralok, any- 
nyival inkább pedig az erkölcsjavitó vagy tudományos könyveknek 
olvasása, mindenkor megengedendő ; sőt a szentirásnak és más épü
letes munkáknak olvasása még ajánlandó is; továbbá

16. §. Az elzárt vádlottaknak megengedtetik ugyan, hogy ön
költségeiken szerzendő eszközöket és szereket használva, idejöket 
festéssel és rajzolással is tölthessék , festményeikből és rajzolataik
ból mindazáltal elzáratásuk egész ideje alatt, a fogház falai közül 
legkisebb darabot is másokhoz kiküldeni, vagy vitetni nem szabad.

17. §. Az elzárt vádlottaknak szabad levegőre, hogy és melly 
esetben lehető kibocsátására nézve az alábbi 54. §-ban megálla
pított rendelet egyiránt megtartassák; de a dohányzás, fenhangon 
beszélés és olvasás, éneklés, fütyülés, lábbal vagy kézzeli dörön- 
bözés, magány kamarájuk ajtaján vagy falain való kopogtatás, va
lamint bármelly muzsikáló szerszámoknak használása, az elzárt 
vádlottakra nézve áltatánosan megtiltatik.

18. §. Azon esetben, ha az elzárt vádlott arról teend jelentést, 
hogy nyílt vagy zárt alakban kelendő végrendeletet tenni szándé
kozik, valamint azon esetben is, ha az elzárt vádlott házasságon ki
vül született egy vagy több gyermekeit házasság által törvénye
síteni kívánná: abeli szándéka és kívánsága teljesülése, a fogházi 
igazgatók számára alább készített szabályos utasítások 137. 138. 
§-aiban kijelelt rendeletek és ovások szoros megtartása mellett, 
elzáratása ideje alatt akármikor megengedendő leszen.

19. §. Azon vádlottak, kik megitéltetésök előtt meghalnak, 
miután elébb a fogházi halottas kamarában 48 órákig kiterítve fe
küdtek, s haláluk bizonyos volta a fogház orvosa óllal kétségtelen
nek jelentetik, a helybeli szokott közönséges temetőkben s közkölt
ségeken egyszerűen és tisztességesen temettessenek el, s elhúny- 
tokról lehelő családuk vagy attyokfiai, a halotti szokott bizonyít
ványnak is kiadásával vagy megküldésével, hivatalosan értesíttes— 
senek. — Ha pedig

20. §. Az elzárt vádlott, mig élt, abeli kivánalát nyilvánította, 
vagy holta után családja vagy atyafiai azt kivánandják, hogy holt 
teste hátrahagyott családja vagy atyafiai által innepélyesb módon 
takariltassék el, ezt a holttest kiadásával s a fogházi igazgatók 
számára alább készített szabályos utasítás 140. §-ában kijelelt 
rendelelek és ovások szoros megtartásával, megengedni kelletik.

21. §. Az elzárva volt s megitéltetésök előtt végrendelet 
nélkül elhunyt vádlottaknak mindazon ruhái, pénzei s egyéb ingó 
javai, mellyek tőlök a 2., 3., 4., §§-okban érdeklett alkalommal 
és módon elvélelve közgondviselés alatt tartattak, valamint mun- 
kájoknak őket illethető bére is, a fogházi intézet részére lehető el
kobzás alá soha sem eshetnek, hanem mindazokra nézve az örökö
södésnek törvény által megállapítva levő rendje és módja marad 
szabálynak.

117- F e j e z e t.
A szabadon bocsátandó vádlottakka/i bánásmódról.

22. §. Azon bünvizsgáló birói rendelet vagy törvényszéki 
végzés, miszerint az elzárt vádlott biztos kezesség mellett ideigle
nesen szabadon bocsáttatni megengedtetik, vagy az elzárt vádlottal 
végkép felmentő birói Ítélet, egész terjedelmükben és hiteles alak
ban a fogházi igazgatóságnak haladék nélkül adassanak ki; az igaz
gatóság pedig a kezéhez jutott azon hivatalos iratok vételének nap
ját, óráját és sommás tartalmát naplójában jegyezze fel, s az elzárva 
volt vádlottat azonnal bocsássa szabadon.

23. §. Mielőtt azonban a törvényszéki ítélettel végkép fel
mentett vádlott szabadon bocsáttatnék, mindazok, mik fogházba ke
rülésekor vagy letartóztatása ideje alatt tőle elvétetve, az ideig köz
gondviselés alatt tartattak , úgy netalán munkájának őt illető bére is, 
Írásbeli hiteles jegyzék mellett kezébe adassanak s az átadásról 
tőle is viszon-nyugtalvány vétessék.

24. §. Ugyanaz történjék a kezesség mellett ideiglenesen 
szabadon bocsátandó vádlottnak az ideig közgondviselés alatt tar
tott holmieivel is, ha ezeknek további letartóztatását s köz gondvi
selés alatti tartását a kezesség mellett kibocsátást elrendelő bün
vizsgáló vagy törvényszéki birói végzés meg nem határozandja.

25. §. Ha a birói felmentő Ítéletnél fogva szabadon bocsátandó 
vádlottnak elzáratásakor semmi pénze nem volt, s szabadon bocsá
tásakor kezébe adható keresménypénze sincs, élelmére a fogház 
pénztárából a körülményekhez s lakása kisebb vagy nagyobb tá
volságához alkalmaztatólag (egy egy napra két ezüst garasokat 
számítva} legfelebb nyolcz napi tartáspénz adassék.

26. §. Ha a birói Ítélettel felmentett vádlott elzáratásakor ru
hátlan volt, s szabadon bocsátásakor nincsenek saját ruhái, kerül— 
hetlenül szükséges ruha-darabokkal közköltségeken ellátva bocsát
tassák ki a fogházból.

27. §. A törvényszéki Ítélettel felmentett vádlottnak olly hi
teles bizonyítvány adassék szabadon bocsátásakor kezébe, mellyben 
neve, személyes leírása, élete ideje, vallása, állapotja, származása 
és lakása helye pontos feljegyzésén felül, sommásan az is fejeztes
sék ki, hogy ő, mi ténnyeli vádoltatás miatt? mitől fogva, meddig 
volt letartóztatva? s mikor lett birói Ítélettel felmentve?

28. §. A kezesség mellett ideiglenesen szabadon bocsátandó 
vádlottnak szinte adandó bizonyítványban nyilván fejeztessék ki, 
hogy ő bűnvizsgáló vagy törvényszéki birói végzés erejével van 
kezesség mellett szabadon bocsátva, valamint az is, hogy szabad
ságban maradásának határideje melly napig van kiterjesztve? — 
egyszersmind

29. §. A szabadon bocsátandó vádlottaknak szabadon bocsá
tási említett bizonyítványokon kivül, egyiránt rendes uti-levél is 
adassék kezeikhez.

30. §. Azon esetre, ha a birói végzés vagy ítéletnél fogva 
különben ideiglenesen vagy végkép szabadon bocsátandó vádlott 
súlyos betegsége miatt, a fogház orvosának ítélete szerint kór-ka- 
marácskájából ki nem szállítható, vagy ha onnan kiszállítható ugyan, 
de ott helyben sem rokoni, sem kórház, hová vitethetnék, nem ta
láltatnak, s abban sem volna az olly vádlottnak módja, hogy szá
mára külön szállás és szoba fogadtatnék: a fogházi épületekben a 
végre mindig készen tartandó alkalmatos helyen, (de már többé 
nem mint elzárva levő egyén} folytonosan ápoltassék és gyógyít— 
tassék.

IYr. F e j e z e t .
Az egyszerű fogságra ítélt foglyokkali bánásmódról.
31. §. A foglyokkali bánásmód tekintetében mindazon ren- 

deietek, mik az elzárt vádlottakkal, és fél évnyi rabságnál kevesebb 
időre ítélt rabokkali bánásmódra nézve, az első, második és har
madik fejezetbeli 1 —23.;  s 25., 26 , 27., 29., és 30. §§-okban 
megállapittaltak, különben egyiránt tartassanak meg; azon rendele
teknek a foglyokra mikép leendő alkalmaztatása tekintetében mind
azáltal, szükséges magyarázat-kivétel és módositáskép, következők 
fognak általános vagy részletes szabályokul szolgálni; úgymint:

32. §. Ha a foglyot az ellene hozott birói Ítélet nem egyedül 
csak szabadságának meghatározott ideigi elvonásával lakoltatja, ha
nem fogságához munkára, táplálásra és életrendre nézve még vala- 
roelly megszorításokat vagy sanyaritásokat is kötött, a részben, 
hogy a mondott munka,  táplálás és életrend tekintetében fogsága
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ideje alatt vele bánni mikép kellessék? a bírói ítélet fog szoros 
szabályul szolgálni.

33. §. Minden fogoly a fogház illető lelkészének látogatásait 
s annak vallásos és erkölcsi oktatásait tisztelettel és kellő figyelem
mel fogadni tartozik.

34. §. A fogolytól családja tagjainak, rokoninak, barátinak, 
de egyebeknek is, kikkel ő vagya kik 5 vele beszélni kívánnak, 
nappali órákban történendő látogatásait megvonni nem lehet; e 
részben mindazáltal a fogházi igazgatóságtól eleve nyerendő enge- 
delem esetről esetre szükséges lévén, ha a kérelem és látogatási 
mód a fogházi rendszer szabályaival össze nem ütközik, a fogházi 
igazgatóság a kért engedelmet adja meg, czélszerüleg rendelkezzék 
azonban egyszersmind arról is, hogy az olly megengedett látogatá
sok közben és miattok a fogházi köteles csend és rend legkisebbé 
is meg ne háborittassék , a közbátorság pedig ne veszélyeztessék.

35. §. A fogolyhoz mások által intézendő leveleket feltöretle
nül kezeihez adni, s az általa Írandó leveleket is szinte feltöretle
nül azokhoz, kikhez szólanak, eljuttatni kelletik, minélfogva magá
ban következik, hogy Írószerek tartását tőle megtagadni nem 
lehet.

36. §. A fogolynak azt, hogy hirlapokot, folyó-irásokat és 
könyveket öntetszése szerint és saját költségein szereztethessen s 
hordathasson olvasás végett magának, valamint azt is, hogy készít
hető festményeit és rajzolatait fogsága ideje alatt is azokhoz, kikhez 
tetszik, kiküldhesse, megengedni kelletik.

37. §. A fogoly is magány-kamaráját és ruháit állandóul tisz
tán tartani köteleztetik.

38. §. Arra nézve, hogy mikor feküdjék le ágyába? mikor 
keljen fel? s nappalonkint mivel foglalkozzék? csak hogy foglalko
zásai a fogházi megállapított rendszer elveivel megférjenek, a fo
goly eleibe rendet szabni nem lehet; hogyha azonban bírói Ítélet 
által netalán fogsága ideje alatti dolgozásra is van kötelezve, az 
olly fogolynak mikori lefekvése és felkelése idejére, s dolgozása 
módjára nézve is, a rabokkali bánásmódról szóló ötödik fejezet 
54-dik §-ban megállapított szabályos rendeletek lesznek egyiránt 
megfarlandók.

39. §. Melly fogoly világgal önköltségein látja el magát, 
gyertyájának vagy éjjeli lámpájának mikori meggyújtása és eloltása 
öntetszésére hagyatik ; az olly fogoly pedig, ki szegénysége miatt 
gyertyával közköltségeken láttatik el, annak mikori meggyújtásá
ra és eloltására nézve magát az 54-dik §-ban megállapított ren
delethez alkalmaztassa.

40. §. A szabad levegőre való kibocsátás tekintetében a 
foglyokra nézve is, az alábbi 54-dik §. m) pontjában megállapí
tott rendelet lesz ugyan megtartandó ; de ha fogságuk ideje fél év
nél többre van ítélettel határozva, a szabad levegőn arra rendelt 
alkalmatos helyen hetenkint kétszer egy óráig lehető sétálás a fog
lyoknak is megengedtetik.

V. F e j e z e t .
A féléinél rövidebb idönyi rabságukat a büntető hatóságok 

börtöneikben töltendő rabokról.
A) E l s ő  s z a k a s z .

Az illy rabokkal, az elleoök hozott bírói ítélet kihirdetése után bör
tönbe záratásuk alkalmávali bánásmódról.

41. §. A vádlott felelt bűnösnek nyilvánító, s reá a törvény- 
hatósági börtönben töltendő rabságot mondó bírói Ítéletnek ünne
pélyes kihirdetése megtörténtével, azon Ítélet, köteles és pontos 
végrehajtás végett, egész terjedelmében s hiteles alakban a börtöni 
igazgatóságnak tüstint adassék ki; maga pedig a megítélt rab, a 
mint vádlotti állapotában már az előtt is netalán elvárva volt, vagy 
magát szabadsági állapotban védve az őt rabságra kárhoztató bírói 
Ítélet következtében elfogatván, a börtön helyére megérkezik, a 
börtönigazgatósági Írnok házába vitessék; s ott mindazoknak 
egyiránti teljesítése, s a börtöni jegyzőkönyvben iktatásukon felül, 
mik felebb az I-ső fejezet 1-sö, 2-dik, 4-dik §§-aiban szabályul 
kilüzettek, az ítélettel reá mért rabsági büntetésnek misége — és 
annak eg) kori kitöltésével, a rab majdani elbocsátásásának melly 
évre és napra esése is, a megítélt rabokra nézve különösen vite
tendő börtöni hiteles jegyzőkönyvbe iktallassék.

42. §. A megitéltetése következtében elzárandó rabtól mind
azon ruha és ágynemüek , portékák és eszközök, miket csupán el- i

zárt vádlotti állapotában az I-ső fejezet 3-dik s 4-dik, és a II—dik 
fejezet 9-dik, 15-dik, 16-dik §§-ban foglalt rendeletek szerint 
kényelmére használnia, vagy mikről rendelkeznie még szabad volt, 
további használtatásuknak megszüntetésével már általánosan vétes
senek e l ; s ugyanezen rendelet lévén a magukat szabadságban 
védett, de birói elmarasztó ítélet következtében elfogatva, a börtön
igazgatóságnak átadott rabokra nézve is teljesítendő, a tőlök e l é 
tetendő holmik összeírása és közgondviselés alatt tartása módjának 
tekintetében, az I-ső fejezet 2-dik, 3-dik és 4-dik §§-aiban fog
lalt rendelkezések teljesítessenek; ezeken felül

43. §. Minden megítélt rabokat, börtönbe záratásuk alkal
mával alsó és felső saját ruháikból mellőzhetlenül kivetkezletni, 
a 48-dik §-ban alább kijelelt s közköltségen készítendő alsó és 
felső egyenruha-darabokat velők felöltetni, s rabságuk egész ideje 
alatt viseltetni kelletik.

44. §. A megítélt r a b , mielőtt elzáratnék , a börtön orvosa 
által gondosan vizsgáltassák meg, s ha betegsége tapasztaltatnék, 
tüstint orvosi gyógyítás és ápolás alá vétessék; ha pedig n-m be
teg, az I-ső fejezet alatti 5-dik §-ban megszabott móddal, s már 
akkor kivétel és különbség nélkül megmosdatva , föröszlve és fü- 
sültetve rabi tiszta egyenruhában öltöztessék, a férfi-raboknak ha
juk (de csupán tisztán-tarfásuk könnyítésére szolgáló móddal és 
alakban) megnyirassék , áll-szakálluk leborotváltassák, s a förözíés 
minden három — a hajnyirás két hónapokban — a szakállborot- 
válás minden hétben ismételtessék; lábait pedig különösen a rab 
a végre nyerendő edényben szinte hetenkint megmosogatni köte- 
leztelik; egyébiránt folytonos gondot kell fordítani arra is, hogy 
a rabnak teste és ruhája, rabsága egész ideje alatt köteles tiszta
sági állapotban tartassák.

45. §. Mint az első fejezet 6-dik s a második fejezet 17-dik 
§§-ban kifejtve és megszabva van, az elzárandó rab is, rabsága 
ideje alatti maga viseletére nézve, kötelességei miben határozódá- 
sáról értesittessék ; egyszersmind adassék tudtára, hogy ruháját, 
ágyát, vagy bármit is a börtön kamarájában találtató bútorok, esz
közök, szerszámok közül szándékosan megrontani, munkáját szinte 
szándékosan roszul teljesíteni, s bármelly kihágásokra vetemedni 
— mindannyiszor börtöni érzékeny fegyelem alá esése súlya alatt 
tiltatik; egyiránt teljesíteni kelletvén itt is azt, mi a börtön-fegyel
mi szabályos rendeleteknek a börtönkamarákban nyomtatott pél
dány báni felfüggesztése, az olvasni nem tudó rabok előtt pedig 
hónaponkinti felolvastatása tekintetében, az első fejezet 6-dik 
§-ban elrendelve van. — Mindezek után

46. §. A rab, a börtön-igazgatóság által, a börtön épületének 
a rabok becsukatására rendelt osztályzatában kijelelendő s hiva
talos könyvben soros számjárói feljegyzendő kam irácskába vitet
ve zárassák be: s hogy magában annál csendesebben elmélked- 
hessék , három napokig teljesen magára hagyassák s azalatt napi 
rendes éleién és italán kivül egyebet s még könyvet se kapjon, 
senkit ne láthasson, maga mikep viselése mindazáltal, azon három 
napok alatt, különösen vigyázó szemmel tartassák.

B) Má s o d i k  s z a k a s z .
Az illy rabokkal büntetésük szenvedése ideje alatti bánásmódról.

47. §. A fenebbi §-ban kijelelt három napok eltelése után 
az, hogy az ellene hozolt birói Ítélet következtében azontúl napon
kint mit és mennyit kell szakmánykép dolgoznia? a börtöni igazgató 
által a rabnak tudtára adatik, az altala teljesítendő munkához ki- 
vántató anyagok , eszközök és szerszámok kezéhez szolgáltatnak, s 
munkája hogy teljesítésére (ha ahoz még nem értene) , kezdőleg 
mindjárt tanittatik.

48. §. A rabok számára közköltségeken készilletve kiszol
gáltatandó alsó és felső egyenruha-darabok, kivétel és különb
ség nélkül következőkből állandanak. — a) A fér f i - r  a bo k n a k 
k ö z ö n s é g e s e n : 1) Egy pár fejér ruha , 2) egy zseb- , és 3 )  
egy törülköző kendő, mindezek hetenkint tisztákkal felváltva tél
ben nyárban egyiránt; különösen pedig a n y á r i  h ó n a p o k b a n .
1) Setét-szürke durva vászonból készült hosszú és bő nadrág (Pan- 
talon). 2) Ugyanolly vászonból készült rövid, de a nadrággal ösz- 
szeérő s azzal gombokkal egybekapcsolandó dókány (Spencer) 
olly móddal varva és alkalmaztatva, hogy annak a nyakat is fede
ző és az áll alatt begombolhaló gallérja, a nyakravalóadás és hor
dás szükségét megszüntesse, s mindezek hónaponkint tisztákkal
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felváltva, a szennyesek mosóba adassanak. 3) Egy pár (sark nél
kül varratandó) vékony bőr-papucs, s ehez 4) hetenkint egy pár 
vászon-kapoza. A t é l i  h ó n a p o k b a n .  5) A fenebbi 1-sö és 
2-dik pontok alatt leirt módon s könnyen piszkot nem kapható 
setét szürke (lehető legolcsóbb, de a mellett elég erős) szűr, vagy 
abaposztóból készítendő nadrág és dókány vászonnal bélelve;
6 )  kalap, posztóból készült szürke kerék sapka; 7) egy pár szür
ke posztóból varrott, bőrrel talpalt szinte sarkatlan bakkancs — 
a rabok lábai hetenkinti megmosásakor a szennyesek átvételé
vel adandó tiszta kapczákkal. — b) A n őn e m ü - r  abo k n a k 
k ö z ö n s é g e s e n :  f )  Egy hosszú ing, 2) egy zseb-, és 3) egy 
törülköző kendő, hetenkint mindezek tisztákkal felváltva; 4) egy 
setét-szürke durva vászonból vart kötény; és 5) ugyanolly vá
szonból vart, s az áll alatt galanddal leköthető egyszerű főtakaró, 
hónaponkint tisztákkal felváltva; s mindezek, télben nyárban egy- 
iránt, különösen pedig a n y á r i  h ó n a p o k b a n .  1) Egy , setét- 
szürke durva vászonból készült lábszár középig érő s elégséges 
bőségü szoknya; 2) ugyanolly vászonból készült, szoknyáig le
nyúló , s azzal elől hátról és két oldalt gombokkal összekapcsolandó 
rövid öltöny (Rekli) ; felebb a férfi-rabokra nézve a 2-dik pont 
alatt leirt s a nyakkendőadás és hordás szükségét elhárító módon 
varratandó gallérral — mindezek hónaponkint tisztákkal felváltva;
3 )  egy pár harisnya, hetenkint szinte tisztával felcserélve; 4) egy 
pár sarkatlan s vékony bőr-papucs. A t é l i  h ó n a p o k b a n .  5) A 
fenebbi 1-ső és 2-dik pontok alatti módon setét-szürke flanellből 
vagy abaposztóból készítendő szoknya és öltöny; 6) egy pár sar
katlan topánka, a hetenkinti lábmosáskor adandó tiszta kapczákkal.

49. §. A rabok nyári ruháikat rendszerint szent György nap
jától kezdve szent Mihály napig; téli ruháikat pedig szent Mihály 
napjától kezdve szent György napig hordják; a mennyiben mindaz- 
által az itt vagy amott melegebb vagy hidegebb éghajlat, s a me
leg vagy hideg napok járásának ollykor a rendes időszak előtti be
állásuk, vagy annál tovább tartásuk a fenebb kijelelt időszakok 
megrövidítését vagy hosszítását a börtön orvosa jelentése szerint 
is nyomosán javaslanák , azon időszakok megrövidítése és hosszítá
sa (soha sem egyes személyekre nézve azonban) hanem minden 
rabokra nézve egyszerre és általánosan a börtön igazgatóság állal 
elrendeltethetik;— a beteg rabok miképi öltözködése iránt pedig 
a börtön orvosának rendeletéi teljesíttessenek.

50. §. A megítélt rabok egyes kamarácskáik bútorozása szinte 
kivétel és különbség nélkül következőkből fog állani: a) nappal a 
földről felhajtva falhoz illeszthető s hat láb hosszzaságu és három 
láb szélességű lapos vasnyoszolya, s ahoz b) egy keresztül varrt 
szalmazsák; c) egy szalmával töltött vánkos; d) egy pokrócz taka- 
ródzó; e) egy a szalmazsák bevonására szolgáló s hónaponkint 
tisztával felváltandó közönséges vászonlepedő; f) egy alkalmatos 
fa-asztal, s mellé g) egy faszék, mellyek helyükből ki ne raozdíttat- 
hassanak ugyan, dolgozás közben azonban a lehetőségig használtat
hassanak; h) egy mosdó fatál; í)  egy köpőládácska; k) egy ivó 
kétitczés bádog vagy íakupa; 1) egy evő fakalán ; m) egy ritka 
és egy sűrű fésű ; n) egy szőrkefe; o) egy seprő; p) egy szemet- 
tartó kosárka; mindzeket naponkint megtisztogatni, részint szokott 
helyeiken tartva elrakosgatni, maga a rab lévén köteles.

51. §. A megítélt rabok élelmezésére naponkint és fejen- 
kint adassék: a) Másfél font jól kisütött egészséges rozskenyér, 
már teljesen meghűlt állapotban; b) délben, lehetőleg olcsó árban 
telő, de a mellett test tápláló egy itczénvi leves; c) egy részlet fő
zelék vagy zöldség; mellyre d) hetenkint háromszor, jelesen va
sárnap, kedd, és csötörtöki napokban */4 fontnyi főtt vagy sült mar
hahús csont nélkül tétessék; e) fris ivóvíz elegendő mennyiség
ben ; egyébiránt f) a rabok ételeikbe fűszer ne vegyíttessék, s 
ételeik készítése és kiszolgáltatása módjában a rabok vallásbeli 
bőjtölési szertartásai megtartására figyelem legyen, bor vagy sze
szes italok pedig orvosi rendelet nélkül a rabnak soha se adassanak.

52. §. Az előszámláltakon kívül a rabok napi élelmezésökre 
bármi szín alatt s még önköltségeikre is, semmi sem adassék, a 
beteg rabok élelmezés módjára nézve azonban a börtön orvosának 
rendeletéi teljesíttessenek.

53. §. Az izraelita rabok , mellőzhetlen szükség miatt, a ke
resztény rabok számára sütött főzött kenyerekkel és ételekkel — 
egyiránt láttassanak el.

54. §. Minden megitéll raboknak naponkinti felkelése és le
fekvése  ideje, úgy szinte életök és foglalkozásaiknak állandó rende 
is (a  betegeknek egyedüli kivételével)  változhallanul és egyiránt  
következőleg szabatik m e g ; úgymint: E l ő s z ö r :  Minden évnek  
januárius, februárius, martzius, October, novemben és december  
hónapjaiban: a )  A rab a börtön harangjávali jeladásra reggel hat 
órakor ágyából felkel; ágyát a falhoz szokott helyére illeszti, kama-  
rácskájában mindent maga helyére rakosgat, kitisztogat és seper,  
megmosdik s felöltözik ; b )  isméti jeladásra imádkozik, majd c )  reg
geli  hét órakor azok á lta l , kiket illet —  személye és kamarácskája 
gondosan megvizsgáltatik, s egyszersmind megtekintetik az i s ,  hogy  
az a )  pont alatti kötelességeit ekkoráig már végrehajtotta-e? d )  
ugyanakkor azon napra járó másfél font kenyere kezéhez adatik, 
s kenyere egy részének elkölthetésére, magának a munkáhozi ké
szítésére s a kamarájába lehető járkálásra, öszvesen  egy órányi idő 
engedte t ik ; e )  isméti jeladásra pontban reggeli nyólez órakor 
munkájához lát, s folyvást dolgozik déli 12 óráig, s ekkor f )  az is
méti jeladás hallásával munkáját elhagyja, napi ételét kikapja, s 
az evésre  és pihenésre másfél órányi idő engedtetvén, azon idő 
alatt kamarájából az ételi edények is elvitelnek ; g )  a délután pont
ban egy  és fél órakor adandó jelre munkája folytatásához lát, s al-  
konyodás felé kamarájában gyertya gyújtalván, annak világánál foly
vást dolgozik estvéli  hetedfél óráig, s akkor h )  a meghallandó je l 
adásra a munkát elhagyja, fél óráig pihen, mi alatt maradott kenye
rét is megeheti; i )  estvéli  hét órakor, újabb jeladásra ismét, mun
kájához fog, s folyvást dolgozik tizedfél ó r á ig ; k) akkor jel adatván, 
munkáját elhagyja, személye s kamarácskája újra megvizsgáltatik, 
azon napon szakmánybán készített munkái tőle á tvétetnek, a mun
kája teljesítéséhez netalán megkivántatolt vaseszközök éjjelre tőle 
elszedetnek, de más nap reggel visszaadatnak; (különös szabály 
gyanánt megjegyeztetvén e helyen az i s :  hogy ha valamelly rab, 
maga vagy  mások elleni dühösködésének, szökésbeli  vágyának, 
vagy komoly magába zárottságának jeleit  adja, annak semmi vas
szerszám, vagy ártalomra fordítható eszköz ne adassék; hanem véle  
olly szakmányi munka dolgoztassák, minek teljesítésére ollyatén 
szerszámok és eszközök nem kívántainak); 1) estvéli  tizedfél óra
kor arab ágyát leeresztve megveti,  imádkozik, s a jeladás meghal-  
lásával tiz órakor gyertyáját eloltva, lefekszik ; m )  a szabad l e v e 
gőnek arra rendelt alkalmatos helyeni használása, egyedül azon ra
boknak ( s  akkor is minden szükséges óvakodásokkal) engedtetik  
meg, kikre nézve  azt a börtön orvosa kerülhetlen szükségből elren-  
delendőnek jelentendi. M á s o d s z o r :  Minden évnek tö b b i , úgy
mint április, május, junius, julius, augustus és September hónapjai
ban ,  szinte a fenebbi rendeletek lesznek megtartandók , azon kü
lönbséggel , hogy: a )  a rab felkelésének ideje reggeli  öt órakor,
b )  délelőtti dolgozáshoz fogásának ideje, reggeli hetedfél órakor,
c) délutáni munkájának végképi elhagyásának ideje , estvéli ki-
lenczedfél órakor — s d) köteles lefekvésének ideje, kilencz óra
kor leszen. »

55. §. Az izraelita rabok, csak szombaton és saját innepei- 
kennem,  a keresztényeknek vasárnapjokon és innepeiken azonban 
rendesen dolgozni tartoznak.

56. §. A rabok által kényszerítve teljesítendő munkák általá
nosan véve olly természetűek legyenek , melly a börtön-rendszer 
elveivel és szabály aival ellenkezésben ne legyen ; minélfogva a bör
tönben uralkodni kellető csendet és hallgatást megzavaró, dőlöm-- 
bözéssel já ró , valamint olly munkákat i s , mellyekhez tüzzeli ol
vasztás kívántatik, a rabokkal tétetni nem lehet.

57. §. Melly rab a börtönrendszer szabályaival megférhető 
valamelly mesterségei tud, vagy legalább már tanult, vele a bör
tönben is azon mesterség gyakoroltassák, s az olly rabnak másne
mű munkák csak azon esetre adassanak , ha szokott mesterségének, 
üzése, dolgozásra fordítni kellető minden idejét teljesen el nem 
foglalná.

( Folytatása következik.}

' P o z s o n y b a n .
Alapitá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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SZÁZADUNK.
9 1 . szám. H a t o d i k  e s z t e n d e i  f o l y a m a t  1843. November 16,

A büntető törvénykönyv III . része.

A börtön-rendszerről.
V. F e j e z e t .

A félévnél rövidebb idönyi rabságukat a büntető hatóságok 
börtöneiben töltendő rabokról.

B) Má s o d i k  s z a k a s z .
Az illy rabokkal büntetésük szenvedése ideje alatti bánásmódról.

( Folytatás.)
58. §. Ha a rab semmi kézi mesterséghez nem ért, vagy a 

börtönrendszer szabályaival meg nem férő mesterségét rabsága 
ideje alatt nem gyakorolhatja, tanittassék meg a munkának vala- 
melly nemére, mellyet értelmi felfogásának kisebb vagy nagyobb 
fokozatához s korához, neméhez és testi erejéhez képest legkön
nyebben és hamarabb megtanulhat — és a mivel a börtöni inté
zetnek s egyszersmind magának is javára valamit érdemelhet.

59. §. Arról, hogy a rab idorül időre mit dolgozott? azért 
mit érdemlett, vagy készített munkája mi áron adatott el ? abból őt 
mi illeti? hiteles és pontos naplókönyv vitessék és ezen állapot 
mindenkor teljes világosságban tartassák.

60. §. A rab szakmányul kiszabott munkája bérének 4/5 ré
sze kirekeszlőleg és minden esetre a börtönintézet közpénztárát, 
‘/5 része pedig magát a rabot illeti — de

61. §. Ha az ellene hozott birói Ítélet szerint általa kielégitni 
kellető kárvallottak s egyebek találkoznak, s kielégitésökre más va
gyona nincs, munkabéri részére is azon Ítéletnek foglalássali telje
sítése kiterjesztessék, s illy esetben abból a 25—ik §-ban legfe- 
lebb nyolcz napokra, összesen 48 krokkal rendelt úti költségnél 
több a rab számára ki ne vétessék.

62. §. A börtön épületeiben vasárnapokon s illetőleg ünne
peken tartatni szokott isteni tiszteletben a rabok, kiki maga vallása 
szerint, a fogház rendszeréhez alkalmaztatott módon részt venni, s 
a dologtól üres, azon vasárnapokon s illetőleg ünnepeken nappali 
idejöket (ha olvasni tudnak} szent irás és a börtön-intézet könyv
tárából adandó hasznos és erkölcsjavitó könyvek olvasásával tölteni 
úgy tartoznak, hogy a börtöni illető lelkész általi meglátogatásuk
kor ennek kérdéseire olvasásuk sikerérül felelni is tudhassanak.

63. §. Az izraelita rabok magok módja szerint végzendik 
ájtatosságaikat, s arról, hogy ez megtörténhessék, a törvényható
ságok a helybeli körülményekhez alkalmazandó móddal rendel
kezzenek; különben pedig az izraelita rabok is, (kik olvasni tud
nak), innepjeiken nappali idejöket erkölcsi épületes könyvek ol
vasásával lesznek töltendők.

64. §. A megítélt raboknak is a z , hogy nyílt vagy zárt alak
ban készítendő végrendeletet tehessenek, valamint az is, hogy há
zasságon kívül született egy vagy több gyermekeiket házasság 
által törvényesíthessék, mindenekben úgy és a szerint, mint az 
elzárt vádlottakra nézve fenebb a második fejezet alatti 18ik §ban 
elrendelve van, rabságuk ideje alatt akármikor megengedendő 
lészen.

65. §. Ha a rab súlyosan megbetegszik vagy nyavalyájának 
természete az egészséges rabok kamrái sorából kiszállítását kívánja 
meg, a betegek számára fordítandó külön kamarácskák egyikébe 
vitessék , s a börtön orvosa által szorgalmatosán gyógyittassék, sőt 
ha a rab különös bizodalmát biró más orvos segedelmét is hasz
nálni kivanná (ha abban mód , idő és lehetőség van) azon orvos is, 
de mindenkor a rabnak vagy családjának saját költségeire, a 
nyavalya gyógyításának módja és terve fölötti orvosi úgynevezett 
tanácskozásokra hi váltassák meg.

66. §. Az előbbi §-ban érintett esetben egyiránt megengedtet
vén az is, hogy a rabhoz, ha úgy kívánná, a börtöni rendes lel
készen kívül más lelkész is meghivathatik; ha mindezeken kívül 
a beteg rab családját, atyafiait, barátit látni óhajtaná, s a börtön

orvosa is az igazgatóság előtt a rab betegségét halálosnak vagy 
felgyógyulásához kétes reményt nyújtónak nyilvánítaná, a beteg 
rabnak abbeli kívánsága, (ha idő és mód van benne) óvakodási 
szoros felügyelés mellett szinte teljesittessék.

67. §. A betegségéből felgyógyult rab, mihelyt azt a börtön 
orvosa már meglörténhetőnek jelentendi, az egészséges több rabok 
börtönkamarái sorában levő egyik kamarácskába áltéve zárassák 
el, s rabsága még le nem tölt idejét szinte kénszerített dolgozással 
folytonosan töltse.

68. §. A büntetésük kiszenvedése elölt elhunyt rabok holt 
testeinek halottas kamarába vitelére, eltakaritására, valamint vég
rendelet nélküli elhalásuk esetében, közfelügyelés alatt volt pén
zeik és holmijökre nézve, felebb a második fejezet alatti i 9k., 20k„ 
21-ik §§-ban foglalt elvek és rendeletek egyiránt tartassanak 
meg.

69. §. A börtönbül szabadon bocsátott, annyival inkább pe
dig betegen feküdt, vagy meg is holt rabnak ágyára, ruháira, házi 
bútoraira nézve az alábbi 184-ik §-us alatti szabályos rendeletek 
teljesittessenek.

C) H a r m a d i k  s zakas z .
A büntetések kínszenvedésével, vagy kegyelem nyerésnél fogva 

szabadon bocsátandó rabokkali bánásmódról.
70. §. Mindazok, mik az elzárt vádlottaknak szabadon bo

csátása esetére fenebb a harmadik fejezet alatti 22. ,  23., 25.,
26., 27. , 29., 30-ik §§-ban elrendeltettek, az ítélet által meg
szabott büntetésük idejét kitöltött vagy kegyelmet nyert rabokra 
nézve is szabadon bocsátásuk alkalmával rendről rendre teljesít— 
tessenek, olly hozzátétellel, hogy az illy rabnak adandó börtön- 
igazgatósági bizonyítványban az is, hogy ö minő vétekért s mire 
volt ítélet által büntetve? és hogy ő büntetésének teljes kiszen
vedésénél vagy kegyelem nyerésnél fogva szabadon bocsáttatott, 
világosan fejeztessék ki.

VI. F e j e z e t.
A félévi vagy annál hosszabb időnyi rabságra Ítélt, követke

zéskép büntetésüket a kerületi börtönök egyikében szen
vedendő rabokról.

A) El s ő  s zakas z .
Az illy rabokkali bánásmódról, az Ítélet kihirdetésétől a kerületi 

börtönbei átszállításukig.
71. §. Egy törvényhatóság se indíttassa az illető kerületi 

börtönben töltendő rabságra Ítélt rabjait útnak mindaddig, mig el
nöke által hivatalosan értesítvén a kerületi börtöni igazgatóságot 
arról, hogy mindnyájoknak befogadására van-e épen elegendő üres 
hely? s ha nincs, bizonyosan mikor és hány rabok befogadására 
leend üres hely? azon kerületi börtöni igazgatóságtól hivatalos vá
laszt nem veend.

72. §. Azalatt pedig a különben kerületi börtönben töltendő 
rabságra Ítélt rabok a törvényhatóságok börtöneibe zárassanak, s 
a megítélt több rabokkali egyenlő bánásmód megtartásával kezdjék 
tölteni büntetésüket.

73. §. Magában értetik azonban, hogy a különben kerületi 
börtönben töltendő rabságra Ítélt rabok által, az ellenük hozott 
ítélet kihirdetése ó ta , a kerületi börtön felé utnak-inditásukig, a 
törvényhatóságok börtöneiben, valamint az odaszállitási utjokban 
töltendő egész idő is, ítélet által megszabott rabságuk idejébe telje
sen betudandó, s ennélfogva azon idő, személyről személyre, a 
kerületi börtöni igazgatóságnak mindenkor határozottan megjelen
tendő lesz.

74. §. Ha valamelly törvényhatóságra nézve azon eset 
adandja elő magát, hogy illető rabjait elegendő üres helyek nem 
találkozása miatt nem mindnyájokat egyszerre, hanem csapat és
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időszakonkint szállitathalja kerületi börtönbe, előbb a hosszabb, s 
később a rövidebb idonyi rabságra ítélt rabjait indíttassa útnak.

75. §. A törvényhatóságok elnökei által az illető rabok átszál
lításakor azoknak kereszt és vezeték nevei, tökéletes személyes 
leírásuk, vallásuk, állapoljuk, életkoruk, származásuk helye s vét- 
kök neme feljegyzése, valamint az ellenök a büntető hatósági tör
vényszék s illetőleg a felső itélőszékek állal is hozott ítéletek hite
les alakban s egész kiterjedésben, ezeken fölül a rabokat illető 
minden pénzek , ruhák s egyebek szinte Írásbeli hiteles jegyzék 
mellett mindenkor küldessenek meg.

76. §. Illető rabjaik kerületi börtönbe átszállítása czélirá- 
nyos módjának elrendelése a törvényhatóságok belátására biza- 
tik azon kijelentéssel, hogy a rabok soha nem gyalog, és mindig 
olly biztos őrizet alatt lesznek szállítandók, melly a raboknak mind 
elszökését, mind pedig tilos közlekedését meggátolhassa.

77. §. Illy rabokkal éjjeli órákban utazni szabad soha nem 
leend ; a kerületi börtönbe szállításukra, úgy az őket kisérő fel
ügyelő személy és fegyveres őrök oda s visszautazására szüksé
ges szekereket és előfogatokat pedig az útvonalban fekvő tör
vényhatóságok állomási helye, készpénzzeli meghatározandó illendő 
fizetésért gyorsan kiszolgáltatni tartoznak; — sőt

78. S. Ha és mikor kívántatik, a kísérő fegyveres örök mellé 
elegendő segéderőt — éjjeli meghálásra , vagy ha nagy hó, sár 
és fergeteges idő miatt utazni se lehetne , ideigleni megvonulásra 
alkalmatos helyet is kiszolgáltatni akkép köteleztetnek, hogy abbeli 
intézkedéseikkel még az utazásbeli felakadások azon rendkívüli 
eseteiben is nemcsak a közbátorság tartassák fen, hanem a bör
tönrendszer elvei és szabályai is a lehetőségig megtartassanak.

B) Má s o d i k  s z a k a s z .
Az olly rabokkali bánásmódról, kerületi börtönbe érkezésüktől fogva 

szabadon bocsátásukig.
79. §. A kerületi börtön épületében megérkezendő rabok, 

azon börtön igazgatósága elébe nem összes csapatban, hanem kü
lön egyenkint állíttassanak s vétessenek át. — A raboknak sze
mélyei és holmija átvétele alkalmával továbbá, mindazon szabá
lyos rendeletek pontosan megtartassanak, mellyek a büntető ható
ságok fogházaiban vagy börtöneiben elzárt vádlottakra s megítélt 
rabokra és holmijok átvétele módjára nézve felebb az első fejezet 
1-ső, 2-dik, s az V-dik fejezet 41-dik, 42-dik, 44-dik, 45-dik 
§§-ban terjedelmesen kifejtettek, — e helyen is az igazgatóság 
különösen figyelmeztetvén arra, hogy

80. §. Mindenekelőtt a kerületi börtönben megérkezve 
átveendő rabnak személye az illető törvényhatósági elnökiül vett 
személyes leírással figyelmetesen egybevetve azonittassék.

81. §. Mindazon szabályos rendeletek is ,  mik a törvényha
tóságok börtöneiben töltendő rabságra Ítélt rabok elzáratása, ru- 
házása, élelmezése módjára, felkelésök és lefekvésük idejére, 
egész napi foglalkozásaikra, dolgoztatásukra, vallási és erkölcsi 
oktatásukra, végrendeleteknek általoki tehetősére, házasságon kívül 
nemzett gyermekeiknek házasság általi förvényesithetésére, beteg
ségük és haláluk eseteire s több egyéb körülményeikre nézve az
V-dik fejezetben szinte terjedelmesen kifejtve megállapiltattak , a 
kerületi börtönbeli rabokra nézve is általánosan s mindenekben 
egyiránt megtartassanak.

82. §. A kerületi börtönben töltendő rabságra Ítélt rab is, 
saját ruháit többé semmi esetre és semmi szin alatt nem viselheti, ha
nem kerületi börtönbeli magány kamarájába záratásakor felebb az 
V-dik fejezet 48-dik §-ban kijelelt börtöni egyenruhadarabok 
különbség és kivétel nélkül reá adatnak, s azokat rabsága egész 
ideje alatt hordja.

83. §. A kerületi börtönbeli raboknak egyenruhái is a nyári 
és téli hónapok változásai szerint a rabokkal akkép viseltessenek, 
mint felebb az V-dik fejezet 49—ik §-bana törvényhatósági rabokra 
nézve megállapittatolt; az ottani rendeletekhez a kerületi börtön
beli rabokra nézve különösen az tétetvén, hogy az ottani férfi és 
nőnemű rabok ingei s az elsőbbeknek lábravalói is, könnyen ki 
nem bontható vagy mosható s az egész országban köz tudásra jut
tatandó jeggyel legyenek megjegyezve.

84. §. A kerületi börtönökbe átszállított raboknak saját 
ruhái, ha azokat a börtöni igazgatóság hitványságuk miatt gond
viselést nem érdemlőknek itélendi — sőt bár különben jó ruháik

is, ha a rab egy évnél hosszabb időre van Ítélve — eladassanak, s 
az eladásból beveendő pénz a XIII—ik fejezet 204—ik §-ban meg
szabott módon kezeltessék.

85. §. A kerületi börtönökben elzárt raboknak, —  és pedig 
rabságuk ideje rövidebb vagy hosszabb volta miatti különbségtétel 
nélkül — az a végre rendelt helyeken — (mindenkor azonban leg
szorosabb felvigyázás mellett) hetenkint két Ízben , egy egy óráig 
a szabad ég alatti sélálás és mozoghatás megengedtetik.

C) Ha r ma d i k  s z a k a s z .
A kerületi börtönökből büntetésük kiszenvedése vagy kegyelem

nyerés után szabadon bocsátandó rabokkali bánásmódról.
86. §. Miután a rab büntetését teljesen kiszenvedte, vagy 

kegyelmet nyert, a kerületi börtönből is azonnal bocsáttassék sza
badon; s azon alkalommal mindazok, mik a büntető hatóságok fog
házaiból szabaduló vádlottak s rabok iránt felebb az V-ik fejezet 
70. §-ban szabályul rendelteitek, és arról, hogy a rab már szaba
don bocsáttatott, s egyszersmind arról is, hogy raboskodása ideje 
alatt magát mikép viselte? s erkölcsi javulásának valamelly és 
jelesen milly jeleit adta ? a rabot kerületi börtöni rabságra itélt bün
tető törvényhatóság az igazgatóság által hivatalosan érlesittessék.

VII. F e j e z e t.
A kerületi börtönökben börtönfegyelemröl, —  az ezt gyakor- 

landó bíróságról — s ennek eljárása módjáról.
87. §. A börtöni megszabott rend ellen cselekvéssel vagy 

elmulasztással történő csekélyebb kihágásaikért, ha azokhoz ma
kacsság vagy rósz akarat nem járult, első esetben az illető rabok 
az igazgatóság által komolyan megfeddessenek.

88. §. Ollynemü csekélyebb kihágásoknak ismétlési eseté
ben , azok minőségéhez képest, a kihágó rab főtt ételének egy napi 
részletes elvonása — vagy egy napon csupán kenyéren és vizen 
élése — vagy ágyának egy éjen nem használhatása alkalmaztassék 
fegyelemül; — a bár mennyiszeri ismétlések eseteiben pedig a 
jelen §-ban szabott fenyíték legfelebb három napokra terjesz
tessék k i ; sőt a kihágás fokozatához képest a kihágó rab setét 
kamarában legfelebb három napokig tartandó elzáratással is fenyit- 
tessék.

89. §. Ki az állandóul divatozni kellető csendet akár a bör
tönben , akár a sétatérre kibocsátáskor lármázással, dörömbözés- 
sel, fütyüléssel s más illy helytelenkedésekkel megzavarja, az 
igazgató vagy őrök által dorgáltassék meg s maga csendes visele
tére intessék — és ha a megintés után is folytatná rendetlenkedé
seit, sőt ételének két napok alatti részletes elvonásával vagy csu
pán kenyéren és vizen való tartással, vagy börtöni ágyának legfe
lebb két éjeken nem használhatásával is fényíttessék.

90. §. Az előbbi §-ban érdeklett kihágások ismétlése eseté
ben (mellyben már a megintés előrebocsátásának sem leend szük
sége) az ugyanott kiszabott büntetés legfelebb három napokra 
terjesztessék; s a kihágás fokozatához képest azon büntetés a ki
hágó rabnak setét kamarában legfelebb három napokig tartandó el- 
záratásával s a közben egy napi koplalással is sanyarittassék; —  
többszöri ismétlések eseteiben végre a makacsul rendetlenkedő 
rab annyiszor a mennyiszer setét kamarában legfelebb hat napok 
alatti elzáratással s egyszersmind börtöni ágya elvonásával csu
pán kenyéren és vizen való tartással, két napokon pedig koplalás
sal is fenyittessék.

91. §. Melly rab rablársaival tilos közlekedésbe jönne vagy 
jönni tetlleg szándékoznék, a 89. és 90. §§-ban leíróit móddal 
lakoljon vétségéért.

92. §. A szakmánykép reájok vetett munkát nem tudat
lanságból, hanem szándékosan s munkakerülést tanusitó indu
latból hanyagul, roszul vagy épen nem is teljesítő rabok, azon 
felül, hogy elmulasztott vagy roszul teljesített munkáikat szün- 
óráikban mindenkor helyrehozni vagy pólolólag teljesíteni kö- 
teleztessenek, vétségük fokozatához képest főtt ételüknek leg
felebb két napok alatti részletes elvonásával, vagy csupán ke
nyerén és vizen tartással, a másodszori esetben setét kama
rában legfelebb három napok alatti elzárással s a közben kenyé- 
sen és vízen tartással, vagy a helyett ágyuk nem használásával, s 
mindkét esetekben egy napi koplalással, végre az illy kihágá— 
rok többszöri ismétlése eseteiben annyiszor a mennyiszer setét
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kamarában legfelebb hat napokig tartandó elzáratással, s azalatt 
ágyuk elvonásával vagy főtt ételüknek egy részbeni ki nem 
adásával, vagy csupán kenyéren és vizen való tartással, mindén 
esetre pedig két napi koplalással is fenyíttessenek.

93. §. A munkájok végbevitelére kezeikhez adott eszközöket, 
szerszámokat, anyagokat, úgy szinte börtöni ruháikat, ágyaikat, bú
toraikat, edényeiket szándékosan megrontó rabokat: a) e l s ő  
e s e t b e n  legfelebb két napokig főtt ételöknek egy részben ki 
nem kapásával vagy csupán kenyéren vizen tartással, vagy e he
lyett ágyuknak ugyanannyi napok alatti elvonásával; b) m á s o d 
s z o r i  e s e t b e n  setét kamarában legfelebb három napokig tar
tandó elzáratáasal s e mellett kenyéren és vizen éléssel — vagy a 
helyett ágyuknak ugyanannyi napok alatti elvonásával — minden
kor azonban egy napi koplalással i s , végre c) t ö b b s z ö r i  i s 
m é t l é s i  e s e t e k b e n  annyiszor a mennyiszer setét kamará
ban legfelebb hat napokig tartandó elzáratásukon fölül, kenyéren 
és vizen való tartással, egyszersmind két napi koplalással s ágyuk 
használhatásának is elvonásával fenyíteni kelletik ; magában értet
vén , hogy az a, b, o, mindhárom pontok alatti esetekben a kihá
gást elkövető rabok az okozott károkat is saját értékűkből vagy 
munkabérrészökbül okvetetlenül és azonnal megtéríteni tartoznak.

94. §. Azon rabok, kik az intézet igazgatóságának s a végre 
megbízott tiszti és szolgai személyzete tagjainak intő szavait 
tiszteletlenséggel, engedetlenséggel vagy épen gúnyolva fogad
ják , vagy azoknak személyeit sértő kifejezésekkel s szidalmakkal 
is illetik, vétségök fokozatához s a megsértett személyek állapotá
hoz képest: a) e l s ő  e s e t b e n :  setét kamarában legfelebb 
négy: b) második esetben legfelebb hat; c) t ö b b s z ö r i  is°- 
m é t l é s e k  e s e t e i b e n :  annyiszor a mennyiszer legfelebb ki- 
lencz napokig tartandó elzáratással — s mindhárom esetekbeni el- 
záratásuk egész ideje alatt egyiránt csupán kenyéren és vizen tar
tással , ágyuk használatának elvonásával, egyszersmind a b) 
pont alatti esetben két, — a c) pont alatti esetekben pedig három 
napok alatti koplalással is lakóijának.

95. §. Melly rab az igazgatók vagy az intézet tiszti és szol
gai személyzete tagjai ellen kezeit felemelni s azokat még megta- 
szigálni vagy ütni is bátorkodnék, vétsége minőségéhez s a meg
bántott személy állásához képest: a} e l s ő  e s e t b e n  setét ka
marában legfelebb tiz, b) m á s o d s z o r i  e s e t b e n  legfelebb 
húsz, c) t ö b b s z ö r i  i s mé t l é s e k  e s e t e i b e n  legfelebb har- 
mincz napokig terjedendő elzáratással büntettessék, s mindhárom 
pontok alatti elzáratásának egész ideje alatt büntetése csupán ke
nyéren és vizen tartással, valamint ágya használatának elvonásával 
s egyszersmind az a) pont alatti esetben egy, a b) pont alatti 
esetben két, a c) pont alatti esetekben pedig három napok alatti 
koplalással is sanyaríttassék.

96. §. Ha valamelly rab ellen kivilágosodik, hogy megszö
késbeli eltökéllett szándékának végrehajtására már valóságos elő
készületeket is t e t t — ténye fokozatához képest: a) e l s ő  e s e t 
b e n  setét kamarában legfelebb kilencz; b) m á s o d s z o r i  
e s e t b e n  pedig, ha kivált megszökésbeli (bár különben első 
eseti) előkészületeihez több rabokkali összeszövetkezés vagy őr
megvesztegetés is járult, s az összeszövetkezés fő tagja ö volt; 
vagy ha valamelly rab előkészületek tételével czélzott de meggá
tolt szökésért már az elölt is fenyíltetelt — szinte setét kamarában 
legfelebb harmincz napokig tartandó elzáratással s egyszersmind 
elzáratásának egész ideje alatt kenyéren és vizen tartással s ágyá
nak elvonásával, nem különben az a) pont alatti esetben két, a 
b) pont alatti esetben pedig négy napok alatti koplalással is fe- 
nyittessék;

97. §. Ha olly rabok is találkoznának, kik megszökésükre 
többszöri ismétléssel lesznek előkészületeket — s abbeli elhatá
rozott szándékuk kivételében meg nem hunyászkodva vakmerős- 
ködnek, vagy épen dühösködve börtönkamarájuk falai s zárjai 
kitörésére testi erőt és rontó eszközöket is használni mérészlenek 
— azok ellen óvó eszközök gyanánt olly ellenerő és módok is 
használtassanak, mellyek őket a nemárlhalás és meg nem szökhe- 
tés állapotjára juttassák; javulásuk biztos tapasztalása esetére azon
ban az olly óvási ellenerő és módok további alkalmaztatása szün- 
essék meg.

98. §. Minden történhető bal magyarázatok eltávoztatása vé
gett nyilván megjegyezletik: hogy a börlönfegyelmi bíróság íté

leteiben határozottan kijelelendő napok alatt nem a rabokra törvé
nyes itélőszékek által mért raboskodása, hanem egyedül az ér
tetik , hogy a törvényes bíróságok által megszabott rabságok idejé
ből annyi napok alatt fog a raboknak büntetése, főtt ételök 
részletes elvonásával, ágyuk nem használhatásával, setét ka
marában záratással, kenyéren vizen tartással, vagy koplalással 
is sanyarittatni.

99. §. A kerületi börtönfegyelem gyakorlata körében a ra
boknak egyedül a fenebbi §§-okban foglalt kihágásai tartozván, az 
általok elkövethető vérengezési és gyilkossági vétkekről, s nagyobb 
betudás alá eső minden más roszaságokról, hogy azok iránt a bün- 
vizsgálat elrendeltethessék, s a tény felelt Ítélet hozathassék, az 
igazgatóság azon törvényhatóság törvényszékének, mellynek kebe
lében fekszik, a kerületi börtön haladék nélkül hivatalos jelentési 
tenni tartozik; — ezen felül

100. §. Még azon esetben is, ha a rab fegyelmi kihágást 
kerületi börtönbeli rabsága idejének vég szakában vagy annak épen 
utolsó napján követ e l , mihelyest a törvényes bíróság által reá 
rovott rabság idejének lefolyta miatt fegyelmi büntetését többé nem 
egészen vagy épen ki nem állhatná — büntetés alá vonatás vé
gett a rab a helybeli rendes bíróságnak átadandó; s az elébe 
állítandó lesz.

1 0 í. §. A kerületi börtönökben három tagokból, úgymint a 
fő és aligazgatókból s a tollvivőből alkotandó bíróság fogja a bör
tönfegyelmet gyakorlani; ha pedig közülök egyik vagy másik 
gátoltatnéfc, vagy épen egyikök lenne a vádlott rab által megsértett 
egyén, annak helye az intézeti pénztárnokkal töltessék be; kik 
is mindnyájan, ha különben megyei felesketett táblabirák még nem 
volnának, hivatalukbani iktatásuk alkalmával az ország törvény- 
könyvében foglalt bírói esküt előre tegyék le.

102. §. Az eljárás sommás legyen s akkép teljesittessék, hogy 
a fegyelmi bíróság a feljelentett vád iránt nyomon tegyen vizsgá
latot, a vádlott rabot voltakép hallgassa ki, s meghallgatván egy
szersmind a dologról tanuvallást tehető egyéneket — és ezeket a 
mennyiben szükséges a vádlott rabbal s-zembesitvén is — a dolgot a 
szavazatok többségén alapulandó ítélettel határozza e l , és Ítéletét 
azonnal hirdesse k i , az igazgatóság pedig azon Ítéletet haladás 
nélkül hajtassa végre.

103. § Mielőtt a fegyelmi bíróság Ítéletet hozna, a vádlott 
rabot a kerületi börtön orvosa állal mindenkor gondosan vizsgál
tassa meg, s annak aziránt lelkiismeretesen adandó jelentésére —  
hogy t. i. a vádlott rabnak ágya használatátóli megfosztása több 
kevesebb napokig, csupán kenyéren vizen tartása vagy teljes 
koplaltatása egészségének bizonyos romlást okozand-e vagy nem? 
a büntetési sanyaritás megszabásában az itélethozáskor köteles fi
gyelemmel legyen; — sőt

104. §. Nyilván meghatároztalik az is, hogy a koplalás két 
nap egymásután soha se rovassák a rabra; a hosszabb ideig tartó 
setét kamarábani elzárás pedig úgy hajtassák végre, hogy például 
a harmincz napi sötétségre ítélt rab a tizedik nap lefolyása után 
pár napra rendes kamarácskájába vitessék vissza, s büntetése 
azután ismét folytattassék.

105. §. A fegyelmi egész eljárás lefolyt rendéről állandóul 
különös jegyzőkönyv vitessék, és az ítélet is ugyanoda irassék 
be; s az akkép vitetendő jegyzőkönyv általános felolvastatása és 
meghitelesilése után az eljáró bíróság mindhárom tagjainak neve- 
aláirásával is erősittessék meg.

106. §. A börtöni rendet s utasításaikban foglalt kötelessége
iket megszegő kerületi börtöni őrök és cselédek azon cselekvési 
vagy mulasztási kihágásaik is, mellyek megfenyitést érdemlők ugyan, 
annak azonban, hogy (kivált kihágási első esetben) a kihágó egyén 
a szolgálatból azonnal és raulhatlanúl csapassák el — az igazgató
ság valódi okát és helyét még nem látja — a börtöni fegyelem alá 
eső kihágások közé lesznek számítandók , s azokat a főigazgató 
maga vizsgálja és Ítéli meg.

107. §. Az illynemü kihágásokra fokozatukhoz képest a 
főigazgató legfelebb nyolcz napokig tartandó elzáratást ítélhet — s 
az elzárást csupán kenyéren és vizen való éléssel s az ágynak el
vonásával is sanyarilhatja ; — azonban

108. §. Mindezekről is a fenebbi 105. §-ban megszabott 
módon az intézeti tollvivő által különös jegyzőkönyvet vitet, s az 
eljárásnak abba iktatandó rendét, úgy az általa kimondott Ítélete-
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t é t  is aláírja s mind ezen, mind pedig az említett 105. §—beli 
rendelet szerint vitetendő börtönfegyelmi jegyzőkönyvek a kerü- 
ti börtönök véletlen és nyilvánosan történendő szabályos megvizs
gálásai alkalmával mulattassanak elő s szorosan vizsgáltassanak 
meg, s a netalán tapasztalaudó hibák és fogyatkozások orvoslásá
ról hathatós rendelések tétessenek.

VIII. F e j e z e t .
A törvényhatósági börtönökben börtönfegyelemröl s az e 

tárgybani eljárásról,
109. §. A kerületi börtönökben rabok, őrök és közszolgáknak 

börtönfegyelem alá eső kihágásai s az azok iránti eljárás, bírás
kodás és büntetés-szabás tárgyában költ mindazon rendeletek 
és szabályok , mellyek a fönebbi Midik fejezet huszonkét §§-aiban 
foglaltatnak, a törvényhatóságok rabjaira, börtöni őreire és köz
szolgáira , sot a fogházaikban elzárt vádlottakra és foglyokra is ál
talánosan kiterjesztetnek, következő megjegyzésekkel, úgymint:

110. §. Olly törvényhatóságoknál, mellyek börtöneinél a IXdik 
fejezet 116-ik §-ban előszámlált börtön-intézeti minden tisztek 
rendszeresítve nem lesznek , a börtönfegyelmi eljárást és bírásko
dást a mindenütt rendszeresíteni kellető börtöni fő-igazgatóval 
együtt, a középponti helyen lakó két olly egyének fogják vinni és 
gyakorlani, kiket a végre azon törvényhatóság köz határozatta] fog 
kirendelni, s kiknek egyike a tollvivői kötelességeket is fogja foly
tatni; — továbbá

111. §. Eleve rendelkezzék minden törvényhatóság arról is, 
hogy midőn a börtönigazgató meggátoltatik , vagy a vádlott egyén 
által személyesen épen ő lesz megbántva, elnöki és bírói tisztének 
teljesítésében helyettese ki legyen?

112. §. A Vll-dik fejezet 105-ik és 108-ik §§-aiban fog
lalt rendeletek szerint vitetendő jegyzőkönyvek az illető törvény- 
hatóság törvényszékének — három hónaponkint — vagy azon tör
vényszék bár mikor kivánandja — nyomon is mutattassanak be.

IX. F e j e z e t .
Az egyes törvényhatóságok fogházaihoz és börtöneihez szük

séges tiszti és szolgálatbeli személyzetről, ennek tagjai 
választásáról vagy kinevezéséről s szabályos 

utasításairól.
113. §. Közönséges szabályul rendeltelik, hogy minden tör

vényhatóságok, midőn a törvény által megállapított rendszerhez al
kalmazandó fogházaik, börtöneik tervrajzát megvizsgálás és helyben
hagyás végett akir. Htó-tanácshoz fölterjesztendik, okokkal támoga
tandójelentéseikben fejtsék ki s terjesszék föl egyszersmind azt is, 
hogy elzárt vádiottaik, foglyaik és rabjaik rendszerint! több s ke
vesebb számára való tekintetből fogházaikhoz hány és minő tisz
tekből és szolgákból alakítandó személyzetet vélnek szükségesnek? 
azok fizetéseit, illetőleg ruházataikat, szinte a helybeli körülmé
nyekre való figyelemmel miben és mennyiben vélik rendszeresen 
megállapítandóknak? — s a törvényhatóságoknak (ha javaslataik 
a törvény által megállapított rendszer elveivel, azok teljesülésével 
s a köteles jó rend és közbátorság fentartásával voltakép megfér
nek) a kir. Htó-tanács által helybenhagyandó véleményök szolgál
jon reájok nézve további sinormértékül. A kir. Htó-tanács pedig 
tartozik mindezeket félév alatt megvizsgálni s feleletével vissza
küldeni, mit ha nem teljesítene, a kiszabott idő eltelte után a tör
vényhatóságok feljogosítvák javaslataikat tüstint végrehajtani.

114. §. Ugyanaz történjék azon törvényhatóságok részéről 
is, mellyek az alábbi 365. §. rendeletének következtében közös 
börtön építése és fentartása iránt egyesülni szándékoznak ;

115. §. Abban mindazáltal, hogy minden büntető hatóságok 
börtöneinek egy különös és semmi más kötelességekkel el nem 
foglalt rendszerinti igazgatójuk legyen, a nőnemű elzárt vádlottak
ra ,  foglyokra és rabokra pedig mindenesetre és közvetlenül egy 
azon igazgatótól függő nőszemély ügyeljen fel, minden törvényha
tóságoknál egyenlőségnek lenni kelletik — olly egyedüli kivé
tellel , hogy

116. §. Melly kisebb törvényhatóságok fogházaiban évről

évre rendszerint olly kevés számú elzárt vádloltak , foglyok és ra
bok találkoznak , bogy a börtönigazgalói kötelességeket helybeli 
egyik tisztviselőjük is legkisebb fogyatkozás nélkül elviheti, a kir. 
Helyttartó-tanácsot az iránt voltakép értesítendő,s olly büntető ha
tóságok a különös börtönigazgató tartásától és fizetésétől a kir. 
Helytartó-tanács által felmenthetők.

117. §. Mindenütt, hol szükségkép különös börtönigazgató 
lesz rendszeresítve, azon főigazgató segedelmére mindenkor egy 
olly aligazgató is rendszeresíttessék, ki egyszersmind a főigazgató
nak rendszerinti helyettese leend; a törvényhatóságok továbbá 
eleve mulhatlanul rendelkezzenek arról i s , hogy a börtöni igazga
tók és a törvényhatóságok által választandó tiszti személyzetbeli 
tagok kötelességei időközben történhető haláluk, mesakadályoz- 
tatásuk vagy hivatalaik viselésének bármelly okbóli megszűnése 
eseteiben, addig is míg azon hivatalok újabb választással belöl— 
telnének, ideiglen mi móddal és kik által teljesíítessenek ?

118. §. A börtön-főigazgatóknak a megyékben főszolgabírói, a 
sz. kir. városokban tanácsnoki, a különös portáju szabad kerüle
tekben pedig fáblabirói rang adassék, s azok mindnyájan és min
denhol a fenebbi 113. §-ban birt módon, évi rendes és pedig fá
radozásaikhoz mérséklett illő fizetéssel láttassanak el.

119. §. Ott, hol különös börtöni fő- és aligazgatók, vagy hol 
még nőnemű felügyelő, pénztárnok s orvos és sebésztanárok is 
lesznek rendszeresítve, ezek mindnyájan az illető törvényhatósá
gok által a keblökben tartatni szokott tisztválasztások alkalmaival, 
a több tisztviselők választására nézve divatozó törvényes gyakor
lati móddal szabadon választassanak ; miután azonban megválasz
tattak , időszaki újabb vagy vá'asztás űljáni változtatás alá többé 
nem tartozandnak, s őket hivatalaiktól törvényes meghallgatás és 
birói Ítélet nélkül elmozdítani nem lehet.

120. §. A törvényhatóságok fogházaihoz rendszerítendő r. 
katholikus lelkészi hivatalok akkép töltessenek be, hogy a megyék 
és szabad kerületek ugyan közgyűlésből, a szab. kir. városok pe
dig azon mód követésével, mellyel gyakorlották eddig a papi bemu
tatás (praesenta) jusáf, fogják az illető papi egyéneket azon püs
pöknek vagy érseknek , kinek egyházi megyéjéhez tartoznak, bör
töni lelkésszé kinevezés végett ajánlani; a püspök vagy érsek 
pedig, hacsak egyház-törvényi fcanonicus) kifogások nincsenek 
az ajánlottak ellen, őket kinevezni tartoznak.

121. §. A más valláson lévő börtöni lelkészek kinevezése is 
— azon vallásuak egyházi törvényei és szertartásai figyelembe 
vételével — a megyékben és szabad kerületekben szinte minden
kor közgyűlésből, szab. kir városokban pedig a tisztválasztási 
gyakorlati móddal történjék; s akinevezetteket hacsak egyház
törvényi Ccanoni°us)  kifogások nincsenek ellenük, börtönleiké— 
szi hivatalaikban az illető egyházi felsőségek megerősíteni szinte 
tartozandanak.

122. §. Azon esetre, ha valamelly törvényhatóság börtöné
hez a kerületi börtönökről szóló XII-dik fejezet alatti 164-dik 
§-ban foglalt, s a törvényhatósági börtönökre is egyiránt kiter
jesztett rendeletek értelmében egy valláson levő több lelkészek 
lennének szükségesek, azok mindnyájan egyenlő évi fizetéssel 
láttassanak el, egyenlő hivatalos állással, s ne kápláni, hanem 1-ső, 
2-dik, 3-dik stb. lelkészi czimmel bírjanak — mindtiyájokra nézve 
továbbá a bemutatás (praesenta) s illetőleg a választás és kineve
zés a fenebbiek szerint történjék.

123 §. Melly törvényhatóságok börtönintézefei mellé a 
tiszti személyzet felebb előszámlált tagjain kívül még különös toll
vivő , egy vagy több Írnokok s gondnok (vagy sáfár) is lesznek 
rendszeresítve, ezeket, a kerületi börtönökről szóló XI-dik fejezet 
154-dik §-ában foglalt szabályos rendeleteknek ide is kiterjeszté
sével, maga a börtönfőigazgatd tetszése szerint nevezendi ki; a 
börtöni minden cselédeket és őröket pedig — az illető törvényha
tóságok által rendelendő számmal, s a szinte azok által eleve meg
határozandó bér melletti szolgálatra — a börlöníőigazgató nem
csak tetszése szerint fogadja fel, hanem azokat bármikor is a szol
gálatból tetszése szerint elbocsátja.

C F o ly ta tá s a  k ö v e tk e z ik ,  j

P o z s o n y b a n .
Alapitá és szerkeszti Orosz József. —  Nyomtatja Schmid Antal.
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A büntető törvénykönyv III . része.

A börtön-rendszerről.
IX. F e j e z e t .

Az egyes törvényhatóságok fogházaihoz és börtöneihez szük
séges tiszti és szolgálatbeli személyzetről, ennek tagjai 

választásáról vagy kinevezéséről s szabályos 
utasításairól.
(Folytatás.)

124. §. Mindazon szabályos rendeletek és utasítások, mellyek 
a kerületi börtöni tiszti és szolgálatbeli személyzet tagjai köteles
ségeinek miben határozódására nézve a kerületi börtönökről szóló 
XIII—dik fejezetben a 175-dik §—tói kezdve a 323-dik §-ig fog
laltatnak a törvényhatóságok börtöneinél, azokhoz hasonló hivata
lokat vagy szolgálatokat viselő tiszti vagy szolgálatbeli tagokra is 
egyiránt kiterjesztetnek, nyilván kijelentetvén e helyen is az, hogy

125. §. A törvényhatósági fogházakban elzárt vádlottak, fog
lyok és rabokkali bánásmód tárgyában készített fenebbi szabályos 
utasításban foglalt rendeleteknek általános teljesítése s mások által 
is (kiknek kötelességükben áll) részletes teljesítése a börtöni fő
igazgatót illeti. — Ennélfogva

126. §. A törvényhatósági börtönök főigazgatói, ön minden 
rendelteikről, a fogházi minden elzárt vádlottakról, foglyokról és 
rabokról, a fogházi intézet pénztáráról, eszközeiről, épületeiről, 
ingó vagyonairól s annak minden egyéb állapotairól, sőt a börtöni 
tiszti és szolgálatbeli személyzet minden tagjainak hivatala és szol
gálata körébe tartozó minden tetteiről s ezek eredményeiről (a ke
rületi börtöni főigazgató részére készült szabályos utasítás 178. 
§-ban foglalt magyarázattal) egyenes és szoros felelőséggel tartoz
nak. — Egyébiránt a törvényhatósági börtönfőigazgatóknak rész
letes kötelességeiben fognak jelesen a következők is állani, u. m.

127. §. A fogházi főigazgató a bünvizsgáló biró elzárási pa
rancsának vagy törvényszéki végzésnek elébe mutatása nélkül sen
kit át nem vehet s el nem zárathat.

128. §. Ha pedig olly elzárási parancs vagy végzés nélkül 
vitetnék elébe akár rendes őrök , akár mások által valaki: ezeknek 
neveit és az elébe vitt egyén személyes leírását a főigazgató nap
lójában mindenkor jegyezze fel , s a történetről mind az illető bűn- 
vizsgáló bírónak, mind a törvényszéki elnöknek nyomon tegyen je
lentést, s azoktól nyerendő további rendelettől várva, azalatt az 
elébe olly móddal vitt egyént fogházba ugyan nem záratja, a végre 
alkalmatos helyen azonban minden tilos közlekedések meggátlásával 
illendő őrizet alatt tartatja; különben pedig

129. §. A mint a fogházi főigazgató az elébe vitt egyénnek 
elzáratását rendelő bünvizsgáló bírói parancsol vagy törvényszéki 
végzést veendi, annak bemutatása idejét azon hivatalos iratra s 
egyszersmind naplójában is feljegyzi; az elzáratás végett elébe vitt 
vádlott, fogoly vagy rabnak, úgy a netalán velők együtt beküldött 
iratoknak és egyebeknek is átvételéről az őket bekísért Őröknek 
bizonyítványt ad — s tőlük is (maga biztosítására megtartandó) 
viszonti bizonyítványt véve, mindezekről a törvényszéki elnöknek 
írásban nyomon jelentést tesz; egyszersmind az elzárandó egyénnel

együtt netalán kezeihez érkezett bűnvizsgálati iratokat és bűnjele
ket ugyan a törvényszéki elnöknek szinte írásbeli feljegyzés mellett 
átadja, s azon két egyenlő példányban készítendő feljegyzésnek a 
törvényszéki elnök által aláírandó egyik példányát hivatalos napló
jának illető soros számával megjegyezve, iratai között hasonlóul 
megtartja.

130. §. Ha egyszerre több bűntársak vitetnek be, azokat a 
főigazgató nem egy csoportban, hanem egymástól elkülönözve egyen- 
kint állíttassa bejegyzés végett maga elébe s tegyen olly intézete
ket, hogy az egyszerre bevitt bűntársak azalatt is mig elzáratná
nak, egymással semmi közlekedésben ne lehessenek.

131. §. Az elzárt vádlottaknak szóló vagy ezektől másokhoz 
irt leveleket a főigazgató feltöretlenül mindenkor az illető bünvizs
gáló bírónak adja át, továbbá az elzárt vádlott szóbeli izeneteinek 
(azzal kihez tétetnek) közlése is csak az illető bűnvizsgáló bírónak 
engedelmével történhetik.

132. §. A fogházi igazgató az elzárt vádlottnak kívánságára 
egyedül olly hazai és külföldi hírlapok, folyóiratok és könyvek ol
vasását engedheti meg, mellyekben az elzárt vádlottnak vagy bűn
társainak személyei és lényeire nézve távolról is semmi megjegyzés 
vagy értesítésül szolgálható történeti elbeszélés, vagy vitatkozás 
nem foglaltatik ; sőt semmi könyvet vagy bár mit i s , miben valami 
behajtott lap tentával, blajbásszal vagy más eszközzel irt, aláhúzott 
vagy akármikép megjegyzelt sorok , szavak vagy számok találkoz
nak , az elzárt vádlottnak kezeihez jutni soha meg nem engedend, 
— magában értetvén, hogy az olvasni megengedendő hírlapok, 
folyóiratok és könyvek mindenkor az elzárt vádlottnak saját költ
ségein , s akkép is egyedül a fogházi igazgató által lesznek meg
szerzendők.

133. §. Miután a magánykamarájában elzárt rabra nézve azon 
három nap, mellyek alatt az V-ik fejezet 46-ik §-ában foglalt ren
delet szerint a rab teljesen magára hagyatik, eltelnek, a börtöni il
lető lelkészt rendelje a rabhoz, s ezt maga a börtönigazgató is 
csakhamar látogassa meg, s mindketten szelíd, de hathatós előa
dással tegyék a rabot figyelmetessé arra, hogy a polgári általa meg
bántott törvények megszegésének mi sanyarú eredményei három- 
lottak reá ; e felelt érzékenyen intsék a rabot arra is, hogy azon
túl életét jóban foglalva, a roszaságával személyére és nevére 
vont erkölcsi és polgári szennyet lemosni határozottan törekedjék.

134. §. Ugyanakkor adja tudtára a börtönigazgató a rabnak 
egyszersmind azt is, hogy rabsága egész ideje alatt arról, hogy bör
tönkamarája falain kívül mi történik a világi köz életben, se szóval 
se írásban semmi tudósítást nem kaphat, s ő tőle is onnan semmi ki 
nem juthat.

135. §. A rabnak szóló s bebörlönöztetése ideje alatt érke
zendő levelek a börtönigazgató által feltöretlenül félreteendők, s 
neki csak kiszabadulásakor átadandók. Hogyha azonban

136. §. Családi vagy más nagy fontosságú érdekek azt látsza
nának okvetlenül kívánni, hogy valamelly állapotról a börtönben le
zárt rab kiszabadulása előtt is értesíttessék s rendelkezhessék, s 
ennek elmulasztása reá, annál inkább pedig ártatlan szüléire, há
zastársára, gyermekeire vagy illető polgártársaira kétségtelenül te
temesebb, s későbbre maradva, talán nem is orvosolható kárt és
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romlást hárítana ; illy rendkívüli esetekben az azokról értesítve 
levő börtönigazgató az illető törvényszéknek tegyen jelentést s 
annak rendeletétől várjon, s ha akkor törvényszéki rendes ülések 
épen nem tartatnának, a rendelkezés pedig sürgetőleg szükséges 
lenne, a börtönigazgató a törvényszéki elnöknek tévén jelentést, 
ezzel értekezik s együtt határoz; mindketten azonban bármit hatá
roznak és cselekesznek is a tárgyban, arról a törvényszéknek kö
zelebbi ülésében múlhatlanűl körülményes jelentést tegyenek; a 
rabnak netalán megengedendő értesítése és rendelkezése teljesü
lését pedig a börtönigazgató minden szükséges óvásokkal úgy haj
tassa végre, hogy a közben is a törvénnyel megállapított rendszer 
elvei és szabályai ne sérüljenek.

137. §• Ha az elzárt vádlottak, foglyok vagy rabok egyike 
vagy másika bármikor is nyílt vagy zárt alakú végrendeletet tenni 
szándékoznék, vagy ha (szinte bármikor is} házasságon kívül szü
letett egy vagy több gyermekeit házasság által törvényesíteni kí
vánná, mindkét esetekben köteles a fogházi igazgató minden halo
gatás nélkül módot és segedelmet nyújtani arra, hogy azon elzárt 
vádlott, fogoly vagy rab végrendelet-készítésbeíi szándékát, vagy 
házasság által gyermek-törvényesítésbeli kivánatát, a polgári és 
egyházi törvények által megszabott módok és szertartások teljesítése 
mellett valósággal végre is hajthassa.

138. §. Az olly végrendeletek ünnepélyesitése, valamint a 
házassági összeesketés egész ideje alatt is azonban, a börtöni tiszti 
személyzet egyik tagjának, vagy (hol olly személyzet a kisebb tör
vényhatóságoknál nem találkoznék) egyik köztisztviselőnek maga 
mellé vételével a börtönigázgató állandóul jelenlenni s minden ren
detlenségek elhárítására gondosan felügyelni tartozik; egyszers
mind tudtára adja az illető elzárt vádlottnak, fogolynak vagy rabnak 
azt is, hogy megkészítendő végrendeletét a fogház falain kívül 
bárkihez is kiküldenie semmi esetre nem lehet, hanem azon tőle át
veendő végrendelet egykori szabadon bocsátása vagy időközben 
történhető halálának bekövetkezéseig köz gondviselés végett a tör
vényhatóság levéltárába tétetik.

139. §. Az elzárt vádlottak, foglyok vagy raboknak időközben 
történendő meghalálozását a fogházi igazgató az illető törvényszék
nek nyomon bejelenteni s arról a megholtaknak családját vagy ro
konait is a szokott halotti hiteles bizonyítvány megküldésével érte
síteni tartozik; ha pedig az értesítendő család vagy rokonok a tör
vényhatóság keblén kívül laknának,azon halotti bizonyítványokat il
lető helyre leendő elküldés végett a törvényszéknek nyújtja be.

140. §. Midőn a l l- ik  fejezet alatti 20-ik §-ban foglalt ren
delet szerint az elhunyt vádlott, fogoly vagy rab holt teste saját csa
ládja vagy atyafiai által eltakaríttatni megengedtetik, annak elhuny- 
táról, (hacsak abban mód, idő és lehetőség van) az illető családot 
vagy rokonokat az igazgató tüstint értesítse, az elhunyt vádlottat, 
foglyot vagy rabot a fogházi halottas kamarába 24 óráig tétesse 
ki; s bekivánván akkor a halál kétségtelen voltáról a kiterített testét 
szorosan megvizsgálandó fogházi orvosnak határozott foglalatú s 
hivatalos naplójába bejegyezve, iratai között megtartandó bizonyít
ványát, a holt testet eltakaríltatás végett az illető feleknek adja k i ; 
magában értetvén , hogy a megholt vádlottak , foglyok vagy rabok 
családjai vagy rokonaihoz olly esetekben intézendő igazgatói híra
dásnak a holt testek átvétele, elvitele és temetése költségeit a fog
házi közpénztár soha sem, hanem mindig és átalánosan a megholt 
hátrahagyott tömege vagy családja és atyafiai lesznek kötelesek 
viselni.

141. §. A börlönigazgató, midőn a rabnak szabadon boosátása 
ideje elérkezését tudtára adja, arról egyszersmind a börtöni illető 
lelkészt is értesíti a végre, hogy azon lelkész a szabadon bocsátan- 
dó rabot magánosán meglátogatván, őt roszasága miatt szenvedett 
büntetésének sanyaruságára figyelmeztesse, s maga azontúli jó vi
seletére s erkölcsi megjavítására komolyan és érzékenyen ser
kentse fel,

142. §. A börtöni pénztár költségei kímélése tekintetéből 
az igazgató igyekezzék a lehetőségig azon, hogy a fogházi épüle
tekben elzárt szegényebb sorsú férfi és nőnemű vádlottak és fog
lyok , valamint a megítélt minden rabok, úgy a fogházi intézetnél 
szolgáló őrök és egyéb cselédek számára kiadandó ágy és felső és 
alsó ruha-darabok illendően meghatározandó munkabéri résznye
rés mellett azoknak és anyagaiknak úgy megkészitésökhez mint 
megválásukhoz is értő rabok által készíttessenek.

Ha valamelly törvényhatóság börtönében rendszerint olly na
gyobb számú rabok lennének elzárva, hogy mindnyájokat szakmány- 
kép naponkint teljesítendő munkákkal azon törvényhatóságok ré
széről eléggé foglalkoztatni, vagy helybeli körülmények miatt a 
munkákhoz megkivántató anyagok és szerszámok megszerzését 
czélszerüleg eszközleni sem lehelne, abban pedig, hogy a dolgozni 
köteles rabok munkája alkalmas részben másoknak bérbe adassék, 
helybeli valamelly jó mód és alkalom mutatkoznék, a börtönigazgató 
aziránt, okainak is kifejtésével legyen véleményes jelentést az 
illető törv.hatósághoz, melly ha azt elfogadja, miután a kir. Htó- 
Tanácshoz csak tudomás végett kell felterjesztetnie, általa a rabok 
munkájának kibérlése iránti szerződések tüstint megköttethetnek, 
világosan megjegyeztetvén, hogy szerződéseket soha sem lehet kötni 
olly vállalatok iránt, mellyeknek teljesítésére szükséges dolgoztatási 
módok és feltétetek a törvény által megállapított rendszer elvével 
és szabályaival meg nem férnek.

144. §. A börtönigazgatónak kötelességében fog állani, hogy 
azon rabokat, kik a büntető törvényszék állal a kerületi illető bör
tönben töltendő rabságra Ítéltetnek, oda minden szükséges óvako- 
dásokkal szállitassa által s e végre az említett rabokat a fogházi in
tézet személyzetéhez tartozó, vagy (hol olly személyzet a kisebb 
törvényhatóságokban rendszeresítve nem lenne) a törvényhatóság 
által a végre kirendelendő s mindenesetre ismeretes jó erkölcsi jel
lemű egyénnek felügyelése alatt elegendő számú és az ut egész vo
nalában másokkal sehol fel nem váltandó fegyveres őrökkel kisér
tesse ; egyszersmind

145. §. A börtönigazgató a kerületi börtönbeli rabságra ítélt 
rabok szállítmányához rendelendő felügyelőnek a fogházi pénztár
nokkal a rabok és őrök napi tartására, elfogalokra és úti egyéb 
költségekre szükséges pénzt adat, arról a visszaérkezendő felügye
lőtől szoros számot vesz, vele a raboknak és az ezekkel együtt kül
dött iratoknak és holmiknak valósággal át lett adásáról a kerületi 
börtöni igazgatóságtól kérni és nyerni kellett bizonyítványt előa
datja ; maga pedig kiszámítja s jegyzésbe teszi azt, hogy az úti ösz- 
szes költségekből a kerületi börtönbe átszállított rabok mindegyi
kére külön mi és mennyi esik aránylag? az illy költségek is az il
lető rabok saját vagyonaiból vagy munkabéri részeiből követelen- 
dők és megtérítendők lévén.

146. §. A börtönigazgató a felügyelése alá bízott fogházi inté
zet egész állapotáról, és pedig mindazon kérdések és körülményekre 
kiterjeszkedve, mellyek a XíVik fejezet alatti 342ik §ban rendről 
rendre kifejtve és elősorozva vannak, az illető törvényhatóságnak 
tegyen minden évnek lefolytéval azon kérdéseket és körülményeket 
voltakép kimerítő általános tudósitást, s abban lehető különös ész
revételeit s okokkal támogatandó javaslatit is egyszersmind előter
jeszthetvén,azon tudósítását a törvényhatóság lehető önészrevételeit 
és javaslatit is kifejtendő felírásához csatolva, a kir. Helytartó-Ta
nácshoz terjessze fel. — Végre a törvényhatóságok elébe azon uta
sítás szabatik , hogy

147. §. Börtöni pénztáraik a házi közpénztároktól ezentúl 
egészen különöztessenek el, s azokról a számadások is külön vites
senek, a törvényhatóságok által szinte külön megvizsgálandó bör
tönpénztári számadások pedig a megvizsgálás eredményeiről készí
tendő számvevőszéki jegyzőkönyvvel együtt a kir. Helytartó- 
Tanácshoz évenkint terjesztessenek fel.

148. §. A törvényhatósági fogházakra és börtönigazgatókra 
nézve szükséges ellenőrségi egyenes felvigyázat ezentúl is a tör
vényhatósági elnök kötelességei közé tartozandik. A törvényható
ságok míndazáltal válasszanak elnökeik mellé arra minden tekintet
ben alkalmatos és felelőséggel is tartozandó két olly egyént, kik a 
törvényhatósági elnökkel együtt, vagy (ha ez meggátoltatnék) nél
küle is , de mindenkor rendeléséből a fogházakat és börtönöket 
mindenekben úgy és akkép, mint aXIVik fejezet alatti 33 7ik §ban a 
kerületi börtönök nyilvános vizsgálata módjára nézve el van ren
delve, hetenkint egyszer mulhatlanul és szorosan vizsgálják meg, a 
vizsgálat közben vett tapasztalásaikról a törvényhatóságnak kime
rítő tudósitást tegyenek, a rögtöni orvoslást kívánó bajokat pedig 
(ha akkor épen közösszeülések nem tartatnának) a törvényhatósági 
elnök nyomon igazítsa el. Időközben tett rendeletéiről is mindaz- 
által netalán szükséges további intézkedések végett a törvényható
ság előtt tegyen jelentést.
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X. F e j e z e t .
A kerületi börtönök mindegyikéhez rendszeresítendő tiszti és 

szolgálatbeli személyzetről.
149. §. Minden egyegy kerületi börtönhez következő tagok

ból alakítandó tiszti és szolgálatbeli személyzet rendszeresittetik; 
úgymint a) Tiszti személyzet- 1} egy főigazgató; 2) egy aligaz
gató; 3) egy nőnemű felügyelő; 4) egy pénztárnok; 5) egy toll
vivő; 63 két Írnok; 7} lelkészek (az alábbi 164. §-ban kijele
lendő számmal}; 8} egy orvostanár; 9} egy sebésztanár; 10) 
egy gondnok (vagyis sáfár), b) Szolgálatbeli személyzet- 1) egy 
raktári szolga (a gondnok segédjéül); 2) két nőnemű segéd, (a 
nőnemű felügyelő mellé; 3) egy irnokházi szolga; 4 )  24 belső 
őrök ; 5) egy kapus.

150. §. A kerületi börtönök kapuja előtt s az épületek kö
rüli külső vigyázatra őröket a rendes katonaság fog kiszolgáltatni, s 
az a végre oda rendelendő katonaság parancsnokai a kerületi bör- 
töni igazgatósággal a börtön körüli szolgálat közben szükséges 
egyetértésben lenni tartoznak.

XI. F e j e z e t .
A kerületi börtönbeli tiszti és szolgálatbeli személyzet tagjainak 

ki általi kinevezéséről vagy fogadásáról és elmozditásáról.

151. §. A kerületi börtöni fő- és aligazgatói, nőnemű fel
ügyelői, pénztárnoki, orvos- és sebésztanári hivataloknak mind első 
alakítása, mind az idővel történendő megürülések alkalmakon be
töltése végett mindazon törvényhatóságok, mellyek azon egy kerü
leti börtönben szokták átküldeni illető rabjaikat, a kir. Helytartó- 
tanácshoz intézendő s szükséges bizonyítványokkal is támogatandó 
feljelentéseikben egy egy személyt ajánlandanak, s azok közül egyet, 
és jelesen a főigazgatói hivatalra a királyi Felség, a többi hivata
lokra pedig a kir. Helytartó-tanács fognak kinevezni, s a tiszti 
személyzetnek akkép kinevezett tagjait törvényes meghallgatás és 
bírói itélethozás nélkül hivatalaiktól elmozdítani nem lehet.

152. §. Az előbbi §-ban kijelelt hivatalokra való ajánlások 
és kinevezések polgári állapotrai tekintet nélkül történjenek.

153. §. A kerületi börtönökbeli tiszti személyzethez tartozó 
tollvivőt, két írnokot s a gondnokot, valamint a szolgálatbeli sze
mélyzetnek felebb a 149. §. b) pontja alatt elősorolt minden tag
jait is általánosan az illető kerületi börtönök főigazgatói ön tet
szésük szerint szabadon nevezhetik ki s fogadhatják fel, sőt a szol
gálatból egyéneket ön tetszésük szerint bármikor szabadon el is 
mozdíthatják szolgálatukból. Ellenben

154. §. A bár áltatok kinevezett tollvivőt, két Írnokát és 
gondnokot a kerületi börtöni főigazgatók öntetszésök szerint hiva
talaiktól többé végkép el nem mozdíthatják, súlyosabb vétségük 
esetében mindazáltal, nem csak azokat, hanem a nem általok kine
vezett minden más tiszti egyéneket is hivatalaiktól felfüggeszthetik.

155. §. Minden ollyatén esetekben azonban, valamint akkor 
is, ha a tiszti személyzetbeliek bármellyike restségéről, gyáva
ságáról vagy rendetlenségéről jegyeztetné meg magát, s a részben 
a főigazgató állal azon tiszti egyén hivatalos állási tekintetének má
sok előtti csökkenését nem okozó móddal előrebocsátandó kétsze
ri megintés sem használván, a hivataltóli elmozdításnak szüksége 
látszanék, a főigazgató a kir. Helytartó-tanácshoz kimerítő s ada
tokkal is támogatandó feljelentést teend, a kir. Helytartó-tanács 
pedig, melly a vádlottat előbb mindenkor meghallgattatja s a körül
ményekhez képest vizsgálatot is határoz, a további szükséges in
tézeteket elrendeli.

156. §. A kerületi börtönökhöz szükséges lelkészeket az a 
részben felszólítandó egyházi illető felsőségek által kijelelve aján
landó három egyének közül a kir. Helytartó-tanács fogja a lelké- 
szi hivataloknak mind első betöltése, mind időveli megürülése al
kalmaival kinevezni.

XII. F e j e z e t .
A kerületi börtöni tiszti és szolgálatbeli személyzet tagjai évi 

fizetéséről, lakairól és egyéb illetőségeiről.
a) A tiszti személyzetbeli tagokra nézve :

157. §. A kerületi börtöni főigazgatónak évi rendszeresített 
fizetése 2000 ezüst forint leend, e felett számára évenkint 24 öl

) tűzi fa , s minthogy állandóul a kerületi börtönkamarákkal kapcso
latban levő tiszti laki épületekben lakni tartozandik, ugyanott hat 
tágas lakszobák, ezekhez konyha, élés- és fatartó kamara, 24 akóra 
való borpincze, kocsiszín, két tehénre s ugyanannyi lóra való is
tálló adatnak, de a gazdaság bármelly nemének tiszti lakhelyén 
való folytatása s a végre használandó cselédek tartása általánosan 
tiltatik.

158. §. Az aligazgatónak évi rendszeresített fizetése 800 
ezüst forintból, egyéb illetőségei pedig számára évenkint állandó 
12 öl tűzi fából, s mint szinte állandóul a kerületi börtön melleti 
lakni köteles tisztnek, négy szobákból s ezekhez tartozandó kony
hából, élés- és fatartó kamarákból fognak állani.

159. §. A nőnemű felügyelőnek évi rendszeresített fizetésű 
400 ezüst forint leend, s állandóul helybenlakása végett a tiszti lakok 
épületei sorában egy alkalmas tágasságu szoba s ehez tartozó kony
ha, élés- és fatartó kamarák évenkinti hat öl tűzi fával együtt 
adatnak.

160. §. A pénztárnok évi rendszeresített fizetése 600 ezüst 
forintokból álland, és mivel rendesen helyben lakni nem fog, részére 
szinte évenkint lakbér fejében a szerint a mint azon helyen, hol a 
kerületi börtön fekszik, a szállások bére olcsóbb vagy drágább, a 
kir. Helytartó-tanács által a helybeli körülmények megtudása után 
igazságosan meghatározandó s 120 ezüst forintnál nem kevesebb, 
200 ezüst forintnál pedig nem nagyobb pótlék-pénz adatik, hiva
talos foglalkozásai s a gondviselése alá bízott pénzek és iratok otl 
tartása helyéül végre a tiszti lakok sorában egy alkalmas tágasságu 
és biztosságu szobát s ehez fűtést és világítást is nyerend.

161. §. A tollvivönek évi rendszeresített fizetése 400 ezüst 
forint leend s ehez (a fenebbi 160-dik §-ban kijelelt móddal meg
határozva lakbér fejében évenkint 80 ezüst forintnál nem kevesebb 
s 160 ezüst forintnál nem nagyobb pótlék-pénz adatik, s hivata
los foglalkozásai helyéül a tiszti lakok sorában s pedig a kerületi 
börtöni irnokház és levéltár között egy alkalmas tágasságu szoba s 
ehez közös fűtés és világítás rendeltetik.

162. §. A két írnokok mindegyike külön 250 ezüst forintok
ban megállapított évi fizetéssel láltatik el olly móddal: hogy mind
ketten állandóul ben és jelesen az irnokház mellett nyerendő szo
bában együtt lakni tartoznak s lakásukhoz köz költségem fűtést és 
világítást nyernek.

163. §. A kerületi börtöni lelkészekre nézve előrebocsátta- 
tik, hogy: a) ugyanazon valláson lévő minden 50 rabhoz rend
szeresítve egyegy lelkész adatik, kik között hivatalos állásukra, 
fizetésükre és czimökre nézve , azon kívül hogy ha azonegy vallá
son levő lelkészek közül többek lesznek egyik vagy másik börtön
höz rendszeresítve, azok sor szerint 1-ső, 2-dik, 3-dik stb. lelké
szeknek fognak neveztetni, szinte semmi más különbség nem leend. 
b) ha valamelly vallásbeli felekezetüek közül ötvennél kevesebb, 
sőt olly kevés számmal találtatnának rabok a kerületi börtönben, 
hogy miattuk egy lelkész rendszeresítésének helye különben nem 
volna, s a kerületi börtön helyében azon vallásbeli lelkész, kivel a 
kerületi börtöni főigazgató a börtöni Mkészi kötelességeknek azon 
rabok körüli teljesítése iránt (a kir. Helytartótanácsnak helybenha
gyás végett mindenkor feljelentendő) egyezkedésre léphetne, nem 
laknék; illy esetben azon valláson levő rabok körüli egyházi szol
gálatra és oktatásra egy lelkész mégis rendszeresítendő; c) az 
egy valláson levő lelkészek közül felváltva más más estvétől reg
gelig a börtöni tiszti épületekben maradni s történhető szükség 
esetében a betegeket és haldoklókat a vallás vigasztalásaiban és 
szertartásaiban részesíteni tartozik, s e végre minden vallásbeli 
felekezetű lelkészek számára a tiszti lakok sorában egy külön hi
vatalos szoba s ehhez közös fűtés és világítás rendeltetik.

164. §. A kerületi börtöni lelkészeknek évi rendszeresíteti 
fizetése, közöttüki minden különbség nélkül, 600 forintban állapít— 
tátik meg, lakbéri pótlékpénzt azonban kapni nem fognak.

165. §. A kerületi börtöni orvosi tanárnak évi rendszeresí
tett fizetése 600 forintban

166. §. A sebésztanárnak pedig 400 forintban szabatik meg 
olly móddal, hogy mindketten állandóul benlakni nem tartoz
nak, de szállásbéri pótlékpénzt sem kapnak, orvosi rendelkezé
seik és egyéb foglalkozásaik helyéül mindazáltal a tiszti lakok so
rában közös fűtéssel és világítással ellátandó alkalmatos szobát 
nyernek.
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167. §. A kerületi börtöni gondnoknak (sáfárnak) évi rend
szeresített fizetése 400 ezüst forint leend, s ő állandóul benlakni 
tartozván, a tiszti lakok sorában három szobát, ezekhez konyhát, 
élés- és fatartó kamarákat használand ; tűzi fabeli illetősége pedig 
évenkint nyerendő nyolcz öl fában állapíttatik meg.

b) A szolgálatbeli személyzet tagjaira nézve :
168. §. A raktári szolgának évi rendszeresített bére 150 fo

rint leend, s állandóul a gondnok mellett és ennek szobái egyiké
ben lakni tartozván ,* fűtést és világítást is attól nyer.

169. §. A nőnemű felügyelőnek ugyan nőnemű két segédjei 
évenkint és fejenkinl 120 ezüst forint bért kapnak ; és mivel ál- 
londóul benlakni tartoznak , kettőjük általi közös használatra a 
szolgálatbeliek lakai sorában egy szoba, konyha és éléskamara 
adatik , s évenkinti szinte közös felhasználásra hat öl tűzi fát és 
Tilágitást a börtöni intézet költségein kapnak.

170. §. Az irnokházi szolga évenkint 120 pft bért kap, és 
számára, minthogy állandóul ben lakni köteles, a szolgálatbeliek 
lakai sorában egy kis szobát, ehez közös fűtést és világítást, külön
ben pedig épen ollyan ruhadarabokat kap, miilyenek alább a kér. 
börtöni belső őrök számára adatni rendeltettek.

171. §. A kér. börtönszolgálatra rendszeresített 24 belső 
őröknek míndenike évenkint 160pft bért kap; a kér. börtöni pénz
tár költségein a belső őrök számára külön kiszolgáltatandó ruhák és 
egyéb készületek pedig következők leendnek : a) két nadrág posz
tóból egy évre. b) Egy posztó zeke, hat gombokra egyszerű si- 
norral varratva, egy évre. c) Egy felső köpönyeg, külső gallér 
nélkül, sötét szürke erős posztóból varratva, három évre. d) Egy 
pár uj és egy pár fejelés csizma, egy évre. d) Orállásuk s a bör
tönkamarák folyosóin való járkállásuk közben lábaikra húzandó és 
sark nélkül egypár szőrbakkancs, egy évre. f )  egy sipka, meíly se- 
tétszürke posztóból egyszerűen varrassák, egy évre ; egyébiránt 
azon sipkának elején, a belső örök az országnak sárga rézpléhre 
nyomandó czimerét s őri soros számukat hordják; azon rézpléh 
mindazáltal, bármelly hosszas viselés után is, a belső őrök tulaj
donává nem lesz, hanem mindenkor az intézeté maradand ; g) egy 
( a  szükség esetében jeladásra használandó) s éles hangot adó síp, 
mellyet nyakukról lefüggö vastagabb sinóron hordjanak, s csak ak
kor használjanak, ha a harangnak a belső őrök közös lakszobájá
ból kinyúló köteléhez hirtelen nem férhetnének, ezen sip is tulaj
donukká soha sem válván; h) a 24 belső őrök közös együtti laká
sa helyéül egy elegendő tágasságé s közös világítással és fűtéssel 
ellátandó őrterem fog szolgálni.

172. §. A kér. börtöni kapusnak rendszeresített évi bére 
160 pft. leend, ezenfölül mindazon ruhadarabokat és készületeket 
a  kapus is megkapja, mellyek az előbbi §. szerint a belső 24 őrök 
számára közköltségen adatni rendeltettek, s az ő és a belső 24 őrök 
ruházatai és készületei közt semmi egyéb különbség nem lesz an
nál , hogy a kapus szolgálatközben sipka helyeit (három évekre 
adandó) olly fekete csákót viselend, mellynek felső karimájára szőr
ből készitendő s kétujnyi széles szalag varrassék, egyébiránt a ka
pusnak mindjárt a kapu mellett egy alkalmas lakszoba, konyha, élés 
kamara, s közköltségen fűtés és világítás, étele főzésére pedig két 
ől tűzi fa is fog évenkint adatni.

173. §. A Budán felállítandó s harmadik sorszámú kerületi 
börtön tiszti és cselédi személyzete minden tagjainak évi fizetése 
és bére általánosan, a kerületi több börtönökben tiszti és cselédi 
személyzet tagjainak felebb rendszeresítve kijelelt fizetéseiknél és 
béreiknél egy negyeddel nagyobb lészen.

XIII. F e j e z e t .
A kerületi börtöni tiszti személyzet tagjai részére készített 

szabályos utasítások.
4 )  A kerületi börtöni főigazgató számára készített szabályos utasí

tások következőkben foglaltatnak:
174. §. A kerületi börtönbeli főigazgatóság kötelességeinek 

nagy fontossága okvetlenül megkívánja, hogy azon hivatalt olly 
egyén nyerje és viselje, kinek erkölcse feddhetetlen, lelkülete szi

lárd és a ki nem csak a törvényben' hanem miveit értelmű előjáró- 
ban szükségkép megkivántató egyéb tudományokban is járatos; je
lesen pedig az emberi természet és lélek szokásai ismeretében al
kalmas tapasztalással s gyakorlati szerencsés tapintattal bir, eze
ken fölül azon nyelveken (ha csak nagyobb részint is) beszél — 
vagy legalább ért, mellyeken a kormánya alá bizott kerületi bör
tönben szállíttatni szokott rabok beszélnek, a kiben végre vagyoni 
értékre tekintve is elegendő biztosítás találtatik.

175. §. A magyar nyelvnek tudása a főigazgatóban, sőt a ke
rületi börtönbeli tiszti és cselédi személyzet minden tagjaiban is 
olly mulhatlanul megkivántató tnlajdonság, hogy annak tudása nél
kül kerületi börtöni bármelly tisztségre vagy szolgálatra senki is 
fel nem vétethetik.

176. §. A főigazgató olly teljes hatalmú kormányzó a kerü
leti börtöni egész intézetben, ki iránt a tiszti és cselédi személy
zetbeli minden tag kivétel nélkül a hivatalára vagy szolgálatára 
tartozó állapotokban teljes tisztelettel és pontos engedelmességgel 
viseltetni köteles, maga pedig a főigazgató nemcsak ön minden hi
vatalos tetteiről és rendeletéiről, hanem általánosan: a) a rabokra 
ítélet által szabott büntetéseknek teljes mivoltukbani végrehajtá
sáról ; b) a kerületi börtönben állandóul divatozni kellető rend, 
csend, bátorság és tisztaság fentartásáról; c) a rabok szabályos 
élelmezése, ruházása és dolgoztatása teljesüléséről, s vallási és er
kölcsi oktatásuk előviteléröl, d) a kerületi börtöni pénz-, levél-, 
könyv-, ruha- és anyag-tárakról; e) a kerületi börtöni minden 
épületeknek épségben tartásáról; végre még f) a kerületi börtöni 
tiszti és cselédi személyzet tagjai elébe szabott kötelességeknek is 
mindenki által pontosan teljesítéséről szoros és egyenes felelőséggel 
tartozik.

177. §. A főigazgatóra hárított felelőségre nézve mindazáHal 
következők szolgálnak magyarázatul, hogy t. i. a) főigazgatói fele
lőség a kerületi börtöni tiszti és cselédi személyzet azon tagjaira 
nézve, kiket a főigazgató maga nevezend ki vagy fogadand, min
denesetre közvetlen és általános maradand; ellenben b) a kerületi 
börtöni tiszti személyzet azon tagjaira nézve, kiket nem maga ne
vezend ki, őt a felelőség annyiban érdekli, a mennyiben feliigyelési 
kötelességét a főigazgató elmulasztotta; c) Ha és a mikor vala- 
melly baj vagy hiba eleve meg sem gátolhatott okokból vagy puszta 
vaktörténethői állott elő, a főigazgatói felelőségnek helye nincs; — 
végre d) A hibázó tiszt vagy cseléd tette vagy elmulasztása mi
atti felelőség következtében egyszersmind kárpótlással, elégtétellel 
is a főigazgató tartozik ugyan, a kárt okozott egyén elleni magány
kereset s viszont elégtételszerzés azonban a főigazgató részére 
szabadon fenhagyatik.

178. §. A főigazgató hivatalába iktatásakor a kerületi bör
töni épületeket és minden azokban találtató holmikat két egyenlő 
példányokban rendesen készítendő s mind az átvevő főigazgató, 
mind pedig minden jelenvoltak által aláírandó lelettár mellett veend 
s hivatalbeli utódjának is egykor szinte akkép adand át, s a meg- 
készitett lelettár példányaniak egyike mindenkor a kir. Helytartó- 
tanács levéltárába tétessék, másika pedig a beiktatott főigazgató 
kezeinél hagyassák.

179. §. A kormányzása alá bizott kerületi börtön állapotjait 
Hlető minden felső rendeletek, hivatalos levelek és jelentések 
egyenesen a főigazgatóhoz intéztetnek, az intézet részérőli felje
lentéseket és hivatalos minden levelezéseket pedig maga neve aláí
rása és hivatalos pecsétje alatt (mellyre az ország czimere, körü- 
letére pedig magyar felírással a helyéről és soros számáról neve
zendő kerületi börtöni intézet neve lesz metszendő) az illető he
lyekre postabérfizetéstől menten szinte a főigazgató küldi el.

180. §. A főigazgató állandóul hivatala helyén s kirendelt 
szállása épületében lakni tartozik, s onnan három napnál tovább a 
k. Helytartótanácstól eleve kérendő és nyerendő engedelem nélkül 
soha el nem távozhatik, sőt bármelly rövid időre távozzék is el 
hivatala helyéről vagy szállásáról, aziránt az aligazgatót mind 
rendes helyettesét idejekorán s esetről esetre értesíteni köte- 
leztetik.

(Folytatása következik.j

P o z s o n y b a n .
Alapitá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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A büntető törvénykönyv III . része.

A börtön-rendszerről.
XIII. F e j e z e t .

A kerületi börtöni tiszti személyzet tagjai részére készített 
szabályos utasítások.

i )  A kerületi bürtöni főigazgató számára készitett szabályos utasí
tások következőkben foglaltatnak:

( Folytatás. )

181. §. Ha a felügyelésére bízott kerületi börtönben vala- 
melly vakmerősködés kitörése miatt a csend, rend és bátorság vé
letlenül olly mértékben zavartatnék meg, hogy azt a rendszerinti 
őrök erejével a főigazgató feutartani vagy helyreállítani képes nem 
volna, elegendő segéderő szolgáltatásra a közelebbi polgári, vagy 
ha szükséges, katonai hatóságot is, azon főigazgató haladék nélkül, 
de mindenkor írásbeli megkereséssel szólítsa fel, az általa megke
resendő úgy polgári mint katonai hatóságok pedig hivatalos abeli 
felszólításának tüslint eleget tenni tartozandanak.

182. §. A VII-ik fejezet alatti 99-ik §-nak értelmében a ke
rületi börtöni közszolgák vagy rabok által elkövetendő vétségek, 
mennyiben azok a börtönfegyelem körén túl hágnak , polgári álla- 
potrai tekintet nélkül azon törvényhatóság (tehát illetőleg azon sz. 
k. város) által fogván elítéltetni, mellynek keblében van a kerületi 
börtön, az olly vétségekről irántoki rendelkezés végett a főigazga
tó azon illető törvényhatóságot késedelem nélkül értesíteni köte- 
leztetik.

183. §. Az illető törvényhatóságok elnökeinek aziránt tuda
kozódó leveleire: „hogy a megjelentendő számú rabok befogadására 
a kormányzása alá bízott kerületi börtönben elegendő üres kama
rák találkoznak-e, s ha akkoriban nem találkoznának, találkozni 
mikor fognak ?“ a főigazgató haladék nélkül, s azon idő és sor 
megtartásával válaszoljon, a melly idő és sor szerint érkeztek hozzá 
előbb vagy később az említett hivatalos tudakozódó levelek.

184. §. A kerületi börtönbe szállított rabok megérkezése al
kalmával azoknak és holmijoknak átvételéről a rabokat kisérő és 
átadó törvényhatósági egyénnek hivatalos bizouyitványt a főigaz
gató adjon; továbbá a rab, melly napon lett átvételét s büntetése 
mivoltát az illető törvényhatósági elnöktől vett hivatalos értesítések 
és bírói ítéletek értelmében, valamint azt is, hogy az átvett rab az 
ellene hozott ítélet kihirdetése óta kerületi börtönbe lett érkezé
séig már hány napot töltött el? s azoknak beszámításával a rab 
mikor lesz majdan szabadon bocsátandó? különösen viendő jegy
zőkönyvében iktatva jegyezze fel; a rabnak nevét végre és mind
azt, mit a törvénnyel megállapított rendszernek szabályai titokban 
tartani kívánnak, állandóul titokban tartsa és tartassa.

185. §. Azt, hogy az elzárt rab szakmánykép mit és mennyit 
dolgozzék rendesen (a mennyiben szükségesnek látandja a kerü
leti börtön orvosának is meghallgatásával) a főigazgató határozza 
meg, arra fordítandó figyelemmel, hogy a raboknak dolgozási meg
szabott egész idejök az adott munkávali foglalkozással teljék ugyan 
el, de erejükön felüli dolgozással se terheltessenek ; —  egyébiránt

186. §. A semmi mesterséghez nem értő raboknak valamelly 
munka nemére való tanítását is a főigazgató rendeli el, és ha ta

níttatásuk eszközlésére a kerületi börtönfszemélyzethez rendsze
resen nem tartozó egyént kellene fordítani, azzal a titokban tar
tani kellető körülmények és állapotok titokban tartása iránt a fői
gazgató az esküt eleve tétesse le.

187. §. A főigazgató minden rabokat személyesen s (a lehe
tőségig) gyakrabban megnéz ; lehető igazságos panaszaikat rögtön 
orvosolja, magok mikép viselésére mind maga felügyel, mind 
azokkal, kiket illet, gondosan felügyeltet, s arról a bekivánandó 
napi jelentések nyomán naplókönyvet visz , a rabok egészségi ál
lapotjárói pedig az intézet orvosi személyzetével vitet, s a mind
ezekről készítendő sommás, de a dolgot érdemileg kimerítő táblás 
jegyzékeket a k. Helytartótanácsnak lehető különös észrevételeivel 
együtt hónaponkint mulhatlanul felterjeszti.

188. §. Annak szükségét, hogy a kerületi börtönből szaba
don bocsátandó ruhátlan és vagyontalan rab kerülhetlenül szüksé
ges ruhadarabokkal az intézet pénztára költségein ellátandó—e ? a 
főigazgató vizsgálja és határozza meg, s azoknak megkészitése és 
kiadása is az ő utalványára történik.

189. §. A főigazgató a történhetőleg megszökött rabnak fel— 
kerestetését s visszavitelét tőle kitelhetőleg és pedig sietve s folyto
nosan eszközölni köteles, olly megjegyzéssel, hogy a szökevény rab 
keresfetésének költségeit (a fenebbi 1 77ik §ban foglalt fenhagyás- 
sal) sohasem a börtöni pénztár, hanem mindenkor maga a főigaz
gató viselendi. Ennélfogva is tehát

~ 190. §. Arra, hogy az őrök vigyázati kötelességeket mikép 
teljesítik? szorosan felügyelni, s őket őrállási helyeiken nemcsak 
nappal, hanem éjjel is otlanottan véletlenül meglepve éber gon
dosságban tartani a főigazgatónak érdekében, de egyenes köteles
ségében is áll.

191. §. A főigazgató szorosan felügyel arra, hogy a kerületi 
börtön épületeiben azokon kívül, kiket a hivatal vagy szolgálatbeli 
kötelesség rendelt oda, senki is be ne bocsáttassék ; azonban megen
gedheti ugyan a főigazgató, hogy a börtön épületeit semmi gyanú 
alá nem eső személyek megtekinthessék, de úgy, hogy velők maga 
a főigazgató együtt járjon, vagy a börtöni tisztek egyikét rendelje 
melléjök; egyébiránt

192. §. A kerületi börtöni kamarácskák belsejének bárkik 
általi megtekintése s az ott elzárva levő raboknak látogatása egye
dül a középponti biztosság engedelmével, és még olly engedelera- 
nyerés mellett is csak a börtönigazgatónak vagy ezáltal a tiszti 
személyzetből a végre kirendelendő egyénnek mindenkori jelenlé
tében történhetik meg; arra pedig szorosan felügyel a főigazgató, 
hogy a rabhoz más valláson levő lelkész soha se bocsáttassék, ha
csak a rab által önkint nem kivántalnék.

193. §. Az arról szóló táblás jegyzékeket (conduitlistákat), 
hogy a börtöni intézet tiszti és cselédi személyzetének minden tag
jai névszerint magokat mikép viselik s kötelességeik teljesítésében 
mint járnak el? a főigazgató megkészíteni s fél évenkint a közép
ponti biztosságnak felterjeszteni tartozik.

194. §. Azon táblás jegyzékekben valamint egyrészről sen
kinek is gyáva, hanyag vagy rendetlen magaviseletét eltitkolnia 
nem szabad, úgy másrészről a szorgalmukkal és értelmességökkel 
magokat kitüntető jelesbeket névszerint kiemelve jelentse fe l , ma-
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gában következvén, hogy arra nézve is, hogy mindazok, miket azon 
táblás jegyzékekben előadva feljélentend, valósággal igazak, s nem 
valamelly személyes kedvezés vagy gyülölség eredményei, a bör
tönfőigazgatón szoros felelőség fekszik.

195. §. A kerületi börtönbeli rabok személyeit és állapot- 
jait érdeklő bármelly tekintetekből eredő ajándékokat s hálakép 
nyújtott jutalmakat, valamint maga a főigazgató közvetlenül, úgy 
közvetve családja tagjai vagy hozzátartozói utjokon is senkitől és 
semmi szin alatt soha el nem fogadhat, a rabok közül senkit magá
nos szolgálatára nem alkalmazhat, sem a rab élelmezése, ruházása 
s dolgoztatása szabályosan meghatározott módján önkényből semmit 
sem enyhíthet, sem nem sanyarilhat; végre szorosan felügyel arra, 
hogy a kormányzása alá rendelve levő tiszti és cselédi személyzet 
tagjainak bármellyike is hasonló visszaélések elkövetésébe ne ke
veredjék.

196. §. Fölügyel a főigazgató arra, hogy az olvasni tudó 
rabok erkölcsi javulása eszközlésére használandó épületes könyvek 
azon rabok közötti kioszthatás végett a börtön-intézeti könyvtárban 
elegendő számú példányokban szereztetve feltaláltassanak; külön
ben pedig

197. §. A rabok vallásos és erkölcsi oktatásának munkás elő— 
vitele legyen a főigazgató gondoskodásainak azon legfőbb tárgya, 
mellyre állandóul feszült figyelmét fordítsa.

198. §. A kerületi börtöni intézet körében bármiféle bevé
telek és kiadások egyenesen és egyedül az azokról naplót vinni kö
teles főigazgatónak Írásbeli utalványaira Cassignatio) történhetnek ; 
maga a főigazgató mindazáltal közvetlenül semmiféle bevételekben 
és kiadásokban nem avatkozhatik.

199. §. A börtönintézeti pénztárt, valamint a levél-, ruha-, 
anyag- szerszám- és egyéb raktárakat is a főigazgató minél gyak
rabban s legalább minden évnegyed alatt egyszer, és pedig min
denkor véletlenül, gondosan vizsgálja meg; s vizsgálatának ered
ményeiről a közzépponti biztosságnak is körülményes jelentést té
ve, gondosan ügyeljen fel a r ra , hogy az említett mindenféle tárak
ban köteles rend és tisztaság divatozzék.

200. §. A főigazgató felügyelési kötelességei közé tartozik a 
pénztárnok naplóját olly móddal vitetni s számadásainak minden 
hónap végével bekivánandó sommás kivonatát akép elkészíttetni, 
hogy azokból azon arányi mérleg Cbilanx), melly a rabok által fel
dolgozott anyagok megszerzésére fordított költségek és a megkészi- 
tett munkák árából keletkező jövedelem között egybevetőleg léte
zik , egy tekintetre mindjárt kilátható legyen.

201. §. A pénz- és raktári számadásokat minden esztendő 
lefolyIával a főigazgató okvetlenül bevégeztetve megkészilteti s 
s számvevői megvizsgáltatás végett azok iránt lehető általános 
vagy részletes észrevételeivel együtt a kir. Helytartó-Tanácshoz 
késedelem nélkül felterjeszti.

202. §. A következő évre szükségkép megkivántató költsé
geknek s a fedezésökre biztosan reménylhető jövedelmeknek elő— 
l&ges felszámítását, s a kettő közötti elégséget vagy hiányt kimu
tató egybevetési mérleggel együtt, a tiszti személyzet illető tagjai
nak is meghallgatásával, a főigazgató dolgozza ki, s lehelő javallati- 
val együtt a kir. Htó-Tanáoshoz idejekorán szinte felterjeszti.

203. §. A törvényhatóságok részéről a rabokkal együtt ki- 
szabadulásokig köz gondviselés alatti tartás végett netalán átküldött 
pénzeket hovahamarább, a rabokat illető munkabéri részt pedig 
minden esztendő végével, a mennyire csak lehető s tettleg végre
hajtható, ott ugyan, hol takarékpénztár helyben vagy közel van, a 
főigazgató azon pénztárban, más különben biztos helyre a pénztár
nokkal gyümölcsöztetés végeit kiadatja; ezen pénzek egész állapot- 
ját állandóul világosságban tartatja, maga azonban a főigazgató vagy 
hozzá tartozói, valamint a börlönintézeti személyzet tagjai közül is 
senki ollyatén pénzekből kölcsön fejében s náloki gyümölcsözés vé
gett semmit fel nem vehetnek.

204. §. A főigazgató minden igyekezettel azon legyen, hogy 
(a  mennyire csak lehető) a börtönbeli rabok és illető közszolgák 
ruhái és az ezekhez kivántató anyagok ahhoz értő rabok által var
rassanak s készíttessenek.

205. §. Az olly belső munkák tételére nem fordítandó több 
rabokkali dolgoztatást, Cha és a mennyiben azt a helybeli körülmé-j
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nyék jó móddal eszközölhetové teszik) a IXik fejezet alatti 143dik 
§ban foglalt rendeletekre való figyelmezéssel a főigazgató árverési 
utón másoknak haszonbérbe adja ki.

206. §. Mielőtt azonban árverést tartana, a rabokkali dolgoz
tatás haszonbérbe adásának lehetőségét és alaposan reménylhető 
hasznos eredményeit s a haszonbéri szerződésnek és jelesen a vál
lalkozók részéről a börtöni pénztár részére minden esetre mutatni 
kellető tökéletes biztosításnak javaslatkép kidolgozandó módját és 
részletes feltételeit a főigazgató előleges megvizsgálás és helybenha
gyás végett a k. Htartó-Tanácsnak jelentse fel, s azok jóváhagyása 
után az árverés megtartására rendelendő határnapot a haszonbér
lővel kötendő szerződési feltételekkel együtt szokott módon eleve 
hirdeltesse ki.

207. §. Minden olly árverés a börtönintézet tiszti személy
zete tagjainak, s a szerint, a mint a kerületi börtön megyei vagy 
sz. k. városi hatóság alá tartozó helyen fekszik, a megyei a végre 
meghívandó törvényes bizonyságnak, vagy sz. k. városi két tanács
nokoknak mindenkori jelenlétében menjen végbe; a minden jelen- 
voltak által aláírandó árverési jegyzőkönyvet s a vállalkozóval kö
tendő és kölcsönösen aláírandó szerződést pedig felsőbb ellátás és 
megerősítés végett a főigazgató szinte a k. Htartó-Tanácshoz ha
ladék nélkül terjeszsze fel.

208. §. Ha a rabokkali dolgoztatást másoknak haszonbérbe 
kiadni nem lehetne, a főigazgató fog általok teljesítendő munkákat 
rendelni; s e végre

209. §. A főigazgató minden szükséges anyagokat, eszközö
ket és szerszámokat beszereztet; azokat a rabok között rendelt 
időkben kiosztatja, s az általok elkészített munkákat beszedeti; 
ezeken kívül felügyel arra, hogy a raktárban tartandó anyagok sem 
gondviselési hanyagság miatt meg ne romoljanak, sem azokból bár
mi csekély rész is mások által a börtönintézet rövidségével mellé
kes magán használatokra ne fordittassék.

210. §. A főigazgató azon igyekezzék, hogy minden rabnak a 
lehetőségig olly munkávali foglalkozás rendeltessék szakmányul, 
melly a börtönintézet pénztára, illetőleg tehát a dolgozó rabok ré
szére is minél bővebb jövedelmet hajtónak tekintethetik, a készí
tendő munkáknak minél magasabb áron lehető eladásukróli gondos
kodás és rendelkezés is a főigazgató kötelességei közé tartozván.

211. §. A rabok élelmezését, valamint a börtönkamarák s a 
tiszti és cselédi személyzet illető tagjai lakaiknak fűtését és világí
tását is a főigazgató árcsökkentési utón valamelly vállalkozóknak 
haszonbérbe adja ki.

212. §. Mindazon rendeletek, mellyek az árverés utjáni ha
szonbérlet módja és rende iránt felebb a 205. és 207-dik §§-ban 
szabályul megállapítva vágynak, az előbbi §-ban érdeklett árcsök
kentések megtartása módjára és rendére nézve is egyaránt meg
tartassanak ; sőt

213. §. A 211-dik §-ban érdeklett haszonbérlésre nézve 
az árcsökkentés a haszonbéri idő kezdetéi fél évvel mindenkor előzze 
meg, s az árcsökkentési utón kötött szerződésnek a k. Helytartó- 
Tanács részéről történendő megerősítése, valamint a helybenhagyás 
megtagadása is legfelebb a szerződés felterjesztésétől számítandó 
egy hónap alatta főigazgatónak múlhatatlanul adassék tudtára, hogy 
a szerződés helybenhagyása megtagadásának esetében a szükségessé 
válandó ujabbi árcsökkentésnek megtarthatására a főigazgatónak 
még elegendő ideje és módja lehessen.

214. §. Minden illy árverési vagy árcsökkentési vállalatok 
eseteiben nemcsak a főigazgató, hanem a börtönintézeti személyzet 
tagjai közül is senki, és pedig sem közvetve sem közvetlenül, sem 
egyenes vállalkozó sem részvényes társ soha sem lehet.

215. §. Azt, hogy az illető vállalkozó naponkint hány kenyér 
és ételrészleteket tartozik a rabok számára kiszolgáltatni, időről 
időre, mindenkor egy nappal előbb a főigazgató határozza meg, s 
azon vállalkozó a főigazgatótól a részben vett Írásbeli utalványok
kal számol be.

216. §. A főigazgatóra tartozik a fofelügyelés abban is, hogy 
a rabok mindegyike megszabott O  annál sem több sem kevesebb) 
mennyiségű kenyerét és ételeit rendelt időkben és jó minémüség- 
ben megkapja.

217. §. A börtöni orvosnak mindazon rendelményeit is, mely- 
lyekben az lesz kijelelve, hogy a beteg rabok élelmezésére napon-
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kint mi és mennyi adassék ? esetről esetre nevének aláírásával 
(visa) a főigazgató utalványozza.

218. §. A főigazgató a szabályosan rendszeresítve levő költ
ségeket, sommájok nagyobb vagy kisebb voltából eredő különbség 
nélkül a börtöni pénztárra közvetlenül utalványozhatja; sőt, bár 
szabályosan rendszeresítve nem levő, s jelesen az épületnek apró
lékosabb kiigazgafására megkivánlató költségeket is, azok szüksé- 
gérőli felelősége mellett 100 fiókig minden előleges fölterjesztés 
nélkül utalványozhat; 100 ftokat meghaladó olly költségek utalvá- 
nyozhatására azonban, a szükség kimutatása és feljelentése mel
lett esetről esetre a k. Helytartó-Tanácstól engedelmet kérni kö
teles.

219. §. Midőn a börtöni és ahoz kapcsolt épületek nagyobb 
igazítást vagy uj építkezéseket is kivánandanak, azoknak tervét a 
szükséges költségek kiszámításával együtt a főigazgató ahoz értő 
jelesebb építőmester által s az illető törvényhatósági mérnöknek is 
mindenkori befolyásával megkészitteti, s a rajzokat és iratokat a k. 
Helytartó-Tanács teendő feljelentéséhez csatolja , a kir. Helytartó- 
Tanács pedig határozatát Iegfelebb a feljelentéstől számítandó 
két hónapok alatt a főigazgatóhoz lelküldi, ki ha a kir. Hely
tartó-Tanács határozata a rendelt időn túl Cnem reményivé) elma
radni találna, annak leküldését 15 naponkint szorgalmazva sürge- 
tendi.

220. §. Midőn a börtöni épületek főkapuja naponkint bezára- 
tik, annak kulcsa, valamint azon tőkulcsok is, mellyekkel a börtön
kamarák osztályzatainak ajtai záratnak b e , mindenkor a főigazga
tóhoz vitetnek fel, s azon ajtók és főkapu isméti felnyitásakor is 
tőle kéretnek ki; továbbá

221. §. Azt is, hogy más kulcsok s jelesen az egyes börtön
kamarák kulcsai a kormányzása alá rendelt börtöni személyzet tag
jai közül rendszerűit kiknél álljanak, a főigazgató rendeli el s gon
dosan felügyel a r ra , hogy abeli megbízásainak az általa meghí
vottak hiven és lelkiismeretesen felelnek-e meg?

222. §. Ha időközben valamelly rab meghal, annak haláláról 
a szokott bizonyítványnak is megküldésével az illető törvényható
ságot a főigazgató, haladék nélkül értesíteni tartozik; nemkülönben

223. §. A kerületi börtöni tiszti személyzet azon tagjainak 
történhető halálát is, kiknek kinevezése nem tőle függ, a főigazgató 
a k. Helytartó-Tanácsnak nyomon feljelenteni köteleztetik, s addig 
is, míg az akép megürült hivatal más egyénnel elhatározókig betöl
tetnék , az annak körébe tartozó kötelességeknek ki által és melly 
móddali teljesítéséről a főigazgató ideiglen rendelkezzék, s abeli 
rendelkezéseit is szükséges tudás végett a kir. Htó-Tanácsnak ha
sonlóul jelentse fel; egyébiránt

224. §. Mindazon rendeletek, mellyek a IX-dik fejezet 133., 
134., 135., 136., 137., 138., 139., 140., 141., 142-ik §§-ban 
a törvényhatósági börtönök igazgatói eleibe utasításul szabva van
nak, a kerületi börtönök főigazgatóira is mindenekben egyaránt 
kiterjesztett szabályos utasításoknak nyilvánittatnak. Végre

225. §. A főigazgató a kormányzására bizolt kerületi bör
tönre nézve mindazon állapotokról s körülményekről, mik a XIV—ik 
fejezet 342-ik §-ban foglalva kifejtetlek, a k. Helytartó-Tanácshoz 
minden évnek lefolytéval kimerítő általános tudósítást tenni s 
abeli tudósítását minden illető törvényhatóságokkal is hiteles máso
latban közleni tartozik.

226. §. A kerületi börtöni főigazgató hivatalában iktatása 
alkalmával a középponti biztossági beiktató tanácsnak és az illető 
törvényhatóság küldöttjei előtt a következő esküt teszi le: Én 
N. N. esküszöm stb., hogy miután az N. N. városában fenálló s 
N. N. soros számú kerületi börtönnek főigazgatósága reám bíza
tott, s én azt magamra vállaltam, ezen hivatalom viselésének egész 
ideje alatt mindazokat, mik az N. N. évi országgyűlésen alkotott 
N. N. lörvényczikkekben szabályos utasítás gyanánt megállapítva 
s kötelességül parancsolva vannak, mind magam pontosan megtar
tom, mind az igazgatóságom alá rendelt tiszti és cselédi személyzet 
tagjaival szorosan megtartatom; különben pedig mindazokat, miket 
szabályos utasításaim szellemében tőlem a bennem vetett bizoda- 
lom , a lelkiismeretesség s becsületem tisztaságának köteles szere
tető méltán megkívánnak — elkövetni, egyszersmind a-törvénnyel 
megállapított büntető és javító rendszer bölcs czéljai sikerülését 
tőlem kitelhetoleg eszközleni állhatatos igyekezettel és munkás 
buzgólkodással törekedni fogok. Isten engem stb.

2 )  A kerületi börtöni aligazgató elébe szabott utasítás.
227. §. Az aligazgató, hivatala természete szerint, a főigaz

gatónak hiv és állandó segéde lenni s a hivatalát illető állapotokban 
a főigazgató rendeletéitől függeni s iránta teljes engedelmességgel 
viseltetni tartozik.

228. §. Midőn a főigazgató távol van, vagy hivatala folyta
tásában gáloltatik, vagy a főigazgatói hivatal megürülve van, az 
aligazgató mint a főigazgatónak rendszerinti helyettese, annak felebbi 
utasításában elősorolt minden jusait általánosan gyakorolja s kö
telességeit viszi és teljesíti, az igazgatósági hivatal pecsétje nála 
áll, de egyszersmind főigazgatói olly helyettesége esetében mind
azokra nézve, mik iránt különben a főigazgató felelős, a felelőség 
az aligazgatóra háramlik ; egyébiránt

229. §. Aligazgatói minőségében arra, hogy a börtönkama
rákban és az ezekkel kapcsolatban levő épületekben állandóul kö
teles rend, csend és tisztaság uralkodjék, s a börtön-intézeti sze
mélyzet tagjai közül mindenki naponkint s a kiszabott órákban tar
tozó kötelességeit teljesítse, közvetlenül ügyel, és ha szabály elleni 
hibákat tapasztal, a csekélyebbeket rögtön helyrehozza, az érdeke
sebbeket pedig a főigazgatónak nyomon bejelenti.

230. §. A börtöni épületek osztályzatait mindenekre kiha
tandó gondos körültekintéssel naponkint megjárja és vizsgálja, s 
vizsgálódásait úgy teszi, hogy szinte naponkint a börtönbeli rabok 
mindegyikét személyesen megnézi.

231. §. Arabok kenyerei és ételei egyenenkinti kiszolgálta
tására is közvetlenül az aligazgató ügyel fel, s ennélfogva a kenye
rek és ételek kiadásának s a börtönkamarákbani elhordásának az 
ő szemei előtt kell történni, s arról, ha megszabott mennyiség vagy 
minémüségbeli fogyatkozást tapasztalna, a főigazgató előtt ő tegyen 
nyomon jelentést.

232. §. Az aligazgató közvetlenül ügyelni köteles arra is, 
hogy a rabok valamelly dolog megtanulására, szakmánykép reájok 
vetett munkájok körüli dolgozásra, vallási és erkölcsi oktatásvételre 
vagy olvasásra fordítni kellő idejöket másra ne fordítsák, s minden 
rab az a végre kijelelt órában feküdjék le s kelljen fel.

233. §. Arra, hogy a belső őrök úgy nappal mint éjjel milly 
pontossággal teljesítik kötelességeiket — az aligazgató gondos 
figyelmet fordítson, s azon belső őröktől minden estve és reggel 
arról, hogy az elmúlt napi vagy éjjeli szolgálatuk közben valamelly 
figyelmet okozható körülményt vagy kihágási esetet vettek-e észre 
vagy nem, szóbeli jelentéseiket kívánja be, s azoknak sommás fog
lalatját az aligazgató is minden estve és reggel a főigazgatónak 
adja tudtára; ha pedig valamelly tüsténti eligazítást kívánó külö
nös baj adná elő magát, arról estveh és reggeli jelentéseinek szo
kott óráit sem várva, rögtön tegyen a főigazgató előtt jelentést.

234. §. Arra, hogy az intézetbeli fűtések és világítások elren
delt mód szerint és a kijelelt órában czélszerüleg megtörténjenek, 
csak egyszer is el ne mulasztassanak s a világítások a szabott időig 
tartsanak, az aligazgató ügyel fel.

235. §. Az aligazgató állandóul hivatala helyén lakni tartoz
ván, az onnan magános dolgai eligazítása végett lehető eltávozására 
évenkint s öszvesen 21 napok engedtetnek; úgy azonban , hogy 
az aligazgató egy egész napra is már csak a főigazgató engedelmé- 
vel távozhatik el a börtöntől; sőt ha csak kevés órákra távozik is 
e l , a főigazgatónál jelentést lenni tartozik, különben pedig megje- 
gyezletik , hogy a fő- és aligazgatók hivataluk helyétől mindketten 
egyszerre és egyszersmind távol nem lehetnek, hanem egyikök ok- 
vetetlenül és állandóul helyben maradni köteles.

236. §. Az aligazgató hivatalába lépésekor a főigazgató előtt s 
az intézeti tiszti személyzet tagjai jelenlétében következőleg esked- 
tetik fe l: Én N. N. esküszöm stb., hogy miután az N. N. városá
ban levő s N. N. soros számú kerületi börtöni intézet aligazgató
jává kineveztettem, azon hivatal számára készített szabályos utasí
tásban foglalt kötelességeimnek minden részeit szorosan megtar
tom, s a mennyiben reám tartozik, másokkal is szorosan megtarta
tom; a kerületi börtöni intézet főigazgatójának hivatalos rendeletéit 
tisztelő engedelmességgel fogadom s híven teljesítem ; olly esetek
ben végre, midőn mint rendszerinti helyettesre a főigazgatói hiva
tal kötelességeinek teljesítése is reám száll — azoknak tőlem ki
telhető buzgólkodással és munkássággal megfelelni állandóul töre
kedni fogok; Isten engem stb.
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3) A nőfelügyelő elébe szabolt utasítás.
237. §. Kerületi börtöni nőfelügyelővé, — a mennyire lehet 

-— olly személy neveztessék ki, kit minél kevesebb családi viszo
nyok és közéleti érdekek kötnek másokhoz; egyébiránt a nőfelügye- 
lőre általánosan azon szabályos kötelességeknek teljesítése néz, 
mellyek az előbbi szakaszban az aligazgató elébe szabottak; csak 
hogy

238. §. Az ő felügyelése egyedül a nőnemű rabokra terjed 
ki s felügyelése alá férfi rabok soha és semmi esetben nem tar
tozhatnak ; s a nőfelügyelő a kerületi börtöni fő- és aligazgatóknak 
hivatalos helyettese is szinte semmi esetben nem lehet; ellenben 
nőfeliigyelői állásában a fő- és aligazgatók rendeleitől függeni s 
azoknak engedelmeskedni tartozik; — továbbá

239. §. Az előbbi §. alatti általános rendeletekből magában 
értve következik, hogy a nőfelügyelő mellé rendelt két nősegédivel, 
(kinek egyikét az ő távolléte vagy megakadályoztatása eseteiben ide
iglenes helyettesévé rendelendi a főigazgató) a nőnemű rabok szá
mára megkivántató ágy és ruha-nemüeket, a munkához szükséges 
anyagokat, szerszámokat, eszközöket s azoknak napi kenyereiket 
és ételöket közöttök kiosztja ; a kész munkákat tőlök beszedi, s 
mindezekről — annyiban a mennyiben azokat kezeli — felelős; 
a rabnők börtönkamarái, ágyai, ruhái tisztaságára pedig közvet
lenül felügyelni ő köteles.

240. §. A börtönbeli rabnők egyes kamarácskái kulcsai 
mindig nála állanak; s azon rabnőkhöz a fő- s ennek távollétében 
az aligazgatón és az illető lelkészen kívül senkit egyedül magát, 
még az intézeti tiszti és szolgálatbeli személyzet tagjai közül is be 
nem bocsát; sőt a bábát se bocsátja a szülő asszonyhoz a nélkül, 
hogy maga vagy nősegédjeinek egyike is egyszersmind mindenkor 
jelen ne legyen.

241. §. A nőfelügyelőnek hivatalos lakhelyéből hosszabb 
vagy rövidebb ideig tartó eltávozására és ennek módjára nézve is a 
fenebbi 235-ik §-ban foglalt rendeletek szolgálandanak szabályos 
utasításul; a nőfelügyelőnek azonban az aligazgató is adhat az el- 
távozhatásra engedelmet akkor, midőn mint rendszerinti helyettes 
a főigazgatóra néző kormányzási kötelességeket ő viszi és folytatja.

242. §. A nőfelügyelö által a fő- és aligazgatók s az intézeti 
tiszti személyzet előtt hivatalában lépésekor leteendő eskü követ
kezőkben foglaltatik :

Én N. N. esküszöm sat. hogy miután az N. N. városában fen- 
álló s N. N soros számú kerületi börtönintézeti nőfelügyelővé kine
veztettem, azon hivatal számára készített szabályos utasításban 
foglalt kötelességeimnek minden részeit szorosan megtartva telje— 
sítendem , s a mennyiben rajtam áll, kötelességeiket két nő- se- 
gédimmel is szorosan teljesítetem; a kerületi börtön-intézet fő- és 
aligazgatóinak hivatalos rendeleit tisztelő engedelmességgel fo
gadom s híven teljesítendem, a felügyelésem alá bízandó rabnők 
neveit, börtönkamrácskáik soros számát és egyéb körülményeiket, 
sőt más mindeneket is, miket a törvénnyel megállapított rendszer 
szabályai ezen büntető és javító intézet személyzete részéről fel
fedeztetni vagy kimondatni tiltanak, sem szóval, sem írásban, sem 
más bármelly móddal, nő-felügyelői tisztem viselésének meg
szűnése után is, senkinek soha fel nem fedezem, hanem egyedül 
csak a törvényes itélőszék reám kelhető bírói parancsára mondom 
hi; Isten engem stb.

4 )  A kerületi börtön-intézeti pénztárnok elébe szabott utasítás.
243. §. A pénztárnoki hivatal elnyeréséért folyamodó egyén 

mindjárt folyamodásának benyújtásakor jelelje ki s mutassa meg 
a z t , hogy a kerületi börtöni pénztárak biztosítására kivántató s a 
kir. Helytartó-Tanács által az említett pénztárakba évenkint befoly
ni szokott pénzek mennyiségére való tekintettel meghatározandó 
biztosítékot saját értékéből, vagy bevehető kezességnél fogva, nyúj
tani képes, és ha a pénztárnoki hivatalt el is nyeri, azon hivatalábai 
beiktatása előtt kétségtelen biztosítékot valósággal nyújtson is.

244. §. A pénztárnok hivatalos kötelességeit naponkint a pénz
tári szobában viszi és folytatja, s az intézet pénzládáját és Írásait is

ott tartja,maga azonban állandóul ott nem lakhalik , sem az intézet 
pénzei és hivatalos iratai közül magány külső szállására soha sem
mit ki nem vihet; azonkívül továbbá, hogy az intézeti tiszti és 
szolgálatbeli személyzet tagjai rendszeresített évi fizetésének tizen- 
ketted részét a hónapok első napján, közülök mindegyiknek nyug- 
talvány mellett kiadja, a főigazgatótól (vagy ennek távollétében 
rendszerinti helyettesétől) írásban nyerendő utalvány nélkül még 
azon esetben sem vehet be vagy adhat ki semmit, ha az utalvány
nak majdani megnyerését bizonyossággal reménylhetné; e felett 
a kifizetés végett utalványozott sommából bármelly szin alatt is 
legkisebbet sem húzhat le.

245. §. Ha a főigazgató száz forintokat meghaladó és se nem 
rendszeresített, sem a kir. Helytartótanács állal eleve helyben nem 
hagyott sommának kifizetését utalványozná a pénztárra, s azon utal
ványozás elleni észrevételeknek a pénztárnok részérőli előterjesz
tése sem használna, a főigazgatói olly utalványokra való fizetést a 
pénztárnok hagyja függőben, s azokat irántoki rendelkezés végett 
a középponti biztosságnak küldje fel.

246. §. A pénztárnok minden bevételeiről és kiadásairól 
pontos naplót vigyen, és hogy az annál hitelesebb legyen, a kir. 
Helytartó-Tanács minden évben s idejekorán a kerületi börtöni 
pénztárnokok által naplóknak használandó bekötött olly könyvet 
küldjön, mellynek lapjaira elejétől végig a lapszám felírva, a lapok 
nemzeti szinü zsinórral alul körülhúzva (paraphirozva) — s a 
zsinór vége belől pecséttel lenyomva legyen.

247. §. Mindazokat, mik a rabok gondviselése alá vett pén
zeik és munkabér-részeiknek gyümölcsöztetésére nézve felebb a 
204. §. alatt rendeltettek, a főigazgatótól azok iránt veendő utalvá
nyok következésében lehető legjobb móddal és biztosítással végre
hajtani , s azon külön pénzekről külön számadást vinni tartozik ; 
egyébiránt a pénztárnok ollyan pénzeket a főigazgató tudta és meg
egyezése, a kölcsönzőktől kapott kötelező levelek előmutatása, s 
a főigazgató által látozásával (visa) ellenőrképeni megjegyezésük 
nélkül kamatra senkinek nem kölcsönözhet; magok pedig az ere
deti kötelezvények az intézet levéltárában zár alatt álló olly szek
rényben tartassanak, mellynek kulcsa a főigazgatónál legyen, s 
abból az ő engedelme és jelenléte nélkül a kötelezvények közül egy 
darabot is senki ki ne vehessen; végre hogy az illető rab maga 
is tudhassa, hogy pénze és munkabér-része hogy kezeltetik, mind
kettő miből áll, mi lesz egykori kiszabadulásakor általa követelhető? 
a rab azon pénzeit érdeklő czik a pénztámoki hivatalos főkönyvből 
az illy végre készítendő könyvecskébe kiírva, az illető rabnak is 
adassék ki.

248. §. A pénztárnok bevételei és kiadásai naplójának hiv 
kivonatát táblás jegyzéki alakban minden hónap lefolytával, évi 
mindennemű számadásait pedig az év múltával legfelebb hat hetek 
alatt tökéletesen elkészíteni s azokat a melléjük rekesztendő próba
iratokkal együtt a királyi Helytartó-Tanácshozi felterjesztés végett 
a tőigazgatónak átadni tartozik.

249. §. A főigazgató minden árjegyzékeket (contokat) kifi- 
zetésök előtt a pénztárnokkal közleni fogván, az azokban kitett 
részletes és öszves sommákat a pénztárnok gondos figyelemmel 
vesse egybe s újra adja össze (recalculálja) s az akép helyeslen- 
dő árjegyzékeket utalványozásuk végett a főigazgatónak küldje 
vissza.

250. §. Hivatalába iktatásakor a pénztárnok az igazgatóság 
és az intézeti tiszti személyzet előtt következő foglalatú esküt te- 
end l e : Én N. N. esküszöm stb. hogy miután az N. N. városában 
fenálló s N. N. soros számú kerületi börtöni intézetnek pénztárno
kává kineveztettem, hivatalom viselésének egész ideje alatt annak 
kötelességeit magában foglaló szabályos utasításomat híven és 
szorosan megtartom; naplókönyveimet, táblás jegyzékeimet és 
számadásimat lelkiisméretesen viszem és folytatom: a kerületi 
börtöni pénztárban kezelésem alá jutandó pénzeket magam hasz
nálatára vagy velöki kereskedés-üzésre soha nem fordítom, sem 
mások által fordittatni nem engedem. Isten engem stb.

( Folytatása következik.)

P o z s o n y b a n .
Alapitá és szerkeszti Orosz József. —  Nyomtatja Schmid Antal.
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Jl büntető törvénykönyv III . része.

A börtön-rendszerről.
XIII. F e j e z e t .

A kerületi börtönt tiszti személyzet tagjai részére készített 
szabályos utasítások.

(Folytatás.)

5) A kerületi börlönintézeti tollvivő elébe szabott utasítás.
251. §. A tollvivő, ki a főigazgatótól Cs midőn ennek helyet

tese az aligazgató, ettől is) függ, a kerületi börtönintézeti jegyző
könyveket s a főigazgatótól vett rendeletek folytában annak neve 
alatt készitni kellető minden hivatalos iratokat, levelezéseket, szer
kezetbe vesz, s azokat, miután a főigazgató részéről megvizs
gálva helybenhagyattak, letisztáztatja, a tiszti vagy szolgálatbeli 
személyzet illető tagjainak a reájuk költ rendeleteket kezeikhez ad
ja, a főigazgató által aláirt és megpecsételt hivatalos iratokat és 
leveleket rendeltetésök helyére leendő jutás végett postára teszi, 
vagy találkozó biztos alkalmaktól elküldi.

252. §. Rendes naplókönyvet visz a tollvivő arról, hogy a fő
igazgatóhoz (ez által felnyitandó s besorozás és jegyzés végett a 
tollvivőnek kiadandó) minő foglalatú hivatalos iratok, levelek, ki
től? honnét? s postán-e? vagy más módon érkeztek? főigazgatói 
milly rendeletek keletkeztek azokra ? úgy szinte különös naplót 
visz az iránt i s , hogy a főigazgató által aláirt és megpecsételt hi
vatalos levelek melly nap? s postán-e? vagy más biztos alkalom 
utján küldettek el rendeltetésök helyére ?

253. §. Az intézeti levéltár gondviselése és lajstromozása (re- 
gestratio) közvetlenül a tollvivő kötelessége, s ennélfogva a le
véltár kulcsai nála állanak.

254. §. A levéltári iratokból és jegyzőkönyvekből a főigaz
gató Írásbeli rendelete nélkül, eredetileg vagy csak másolatban is 
semmit és senkinek ki nem ad.

255. §. A jegyző- és naplókönyvek a levéltárban örökre meg
tartassanak ; de hogy az oda kerülendő s idővel már teljesen ha
szontalanokká válandó más iratoknak összehalmozásával a levéltár 
és annak gondviselése ne terheltessék ; miután a kerületi börtö
nök fenállása a 25-dik esztendőt majd elérendi, akkor és azontúl 
is minden évben a már 25 évi óságu iratok s számadások is a 
levéltárból kiszemelve a főigazgató és a tiszti személyzet jelenlété
ben semmisiltessenek meg; előbb mindazállal a kerületi börtönök 
évenkinli nyilvános megvizsgáltatásakor a vizsgálatot végrehajtó 
középponti biztossági tanácsnok és törvényhatósági küldöttek előtt 
mutattassék be a levéltárbeli azon iratoknak ( a tollvivő által meg- 
készitendő) pontos jegyzéke, mellyek azon évbeli megsemmisítésre 
szabályosan következnek ; s azon darab iratok, mellyeket a vizs
gáló tanácsnok és küldöttek netalán továbbra is megtartatni ren- 
delendenek , a levéltárban tartassanak meg.

256. §. A tollvivő hivatala helyét a főigazgató engedelmé- 
nek kikérése és megnyerése nélkül csak kis időre is soha el nem 
hagyhatja; távolléte alatti helyetteséül a főigazgató az intézeti Ír
nokoknak egyikét fogván kirendelni.

257. §. A tollvivő által kineveztelésekor leteendő eskü 
ekkép következik : Én N. N. esküszöm stb. hogy miután az N. N. 
városában levő s N. N. soros számú kerületi börtöni intézet tollvi- 
vőjévé kineveztettem; abeli hivatalom viselésének egész ideje 
alatt annak kötelességeit magában foglaló szabályos utasításomat 
híven és szorosan megtartom, s köteles figyelemmel és szorgalom

mal teljesítem, az intézeti levéltárnak lelkiismeretesen gondját vi
selem, azt maga épségében és jó rendben fentartom, semmit azok 
közül, miket ezen büntető és javító intézetet érdeklő dolgok és álla
potokra nézve a törvénnyel megállapított rendszer természete és 
szabályai felfedezni tiltanak, se szóval, se írásban, se más bár- 
melly móddal törvényes bíróság által hozott Ítéleti parancs nélkül, 
toll vivői hivatalom viselésének egykori megszűntével is, senkinek 
fel nem fedezek ; Isten engem stb.

6) A kerületi börtönintézethez rendszeresített két Írnokok elébe 
szabott utasítás.

258. §. Az írnokoknak kötelességei, és igy utasításuk is álta
lánosan abban és annyiban határozódnak, hogy az intézetben elő
fordulandó mindazon hivatalos iratokat, mellyeknek letisztázását és 
megkészitését a főigazgató vagy a tollvivő, mint irnokházi igazga
tó tiszt parancsolandják, híven és szorgalmatoson Írják le s készít
sék meg; hivataluk helyét pedig a főígazgatótuli engedelemkérés 
és nyerés nélkül fki e részben az engedelem megadása előtt a toll— 
vivőt is mindenkor meghallgatandja) csak kis időre is — mind
ketten pedig egyszerre és egyszersmind soha — el nem hagyhatják.

259. §. A két Írnokok által leteendő eskü ekép következik: 
Én N. N. eszküszöm stb. hogy miután az N. N. városában fen
nálló s N. N. soros számú kerületi börtönintézetnek egyik Írnoká
vá kineveztettem, abeli hivatalom viselésének egész ideje alatt 
annak kötelességeit magában foglaló szabályos utasításomat szoro
san megtartom, elöljáró tiszteim iránt pontos engedelmességgel vi
seltetem; a kezemen megfordulandó hivatalos iratok közül felsősé— 
gemnek egyenes rendelete nélkül sem eredetileg, sem csak másolat
ban is semmit és senkinek ki nem adok; azon iratokat legkisebb 
részben is se magam el nem sikkasztom s meg nem hamisítom, se 
mások által elsikkasztatni vagy meghamisittatni nem engedem; sem
mit azok közül, miket ezen büntető és javító intézetet érdeklő dol
gok és állapotokra nézve a törvény által megállapított rendszer 
természete és szabályai felfedezni tiltanak, se szóval, se írásban, 
se más bármeliy móddal jelen irnoki tisztem viselésének megszűn
tével is, törvényes bíróság által hozott ítéleti parancson kívül sen
kinek fel nem fedezek; Isten engem sat.

7) A kerületi börtönintézeti lelkészek elébe szabott utasítás.

260. §. A hivatalos állásukra nézve a főigazgatótól fs mi
dőn ennek helyettese az aligazgató, ettől is) függeni köteles — s 
azoktóli engedelemkérés és nyerés nélkül hivataluk helyéről csak 
kevés időre is szinte el nem távozható lelkészeknek mindegyike, a 
rabokkali hivatalos foglalkozásaikban délelőtt és után, három há
rom és igy öszvesen hat órákat tartoznak naponkint tölteni; azok
ra nézve, kik közülök a végre a napnak még több óráit is önkint 
forditandják, abeli buzgólkodások őket kitüntetve ajánló érdemnek 
fogván tekintetni.

261. §. A bármeliy vallásfelekezetbeli lelkészeknek az, hogy 
a rabokat fenszóval együtt imádkoztassák s együtt énekeltessék, 
semmi esetre sem engedtetik meg ; ugyszinte

262. §. Az általános hitszónoklat- fpredikálio-) tartás is 
egyik vallásfelekezetbeli lelkésznek sem engedtetik meg, s az 
ekép elmaradandó általános hitszónoklatok, a lelkészek által a rabok 
külön kamrácskáikban tartandó s az illető rab bűntettéhez és haj
lamához mérséklendö magános vallásoktatás által pótoltassanak.

263. §. A rabhoz más vallásbeli lelkész soha sem mehet, ha
csak a rab által önkint nem kivántatnék; s ezen általános rendelet 
a törvényhatósági fogházakban elzárt vádlottakra, foglyokra és ra
bokra s az ottani minden lelkészekre is egyiránt kiterjesztetik ; 
ellenben

264. §. A beteg rabokat (mihelyest hozzájuk hivatnak, vagy 
a rab betegsége tudtokra esik) az illető lelkészek haladék nélkül
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látogassák meg, s okét a vallás vigasztalásiban és szertartásiban ré
szeltessék , ha pedig meghalnak, az egyházi rendeletek szerinti el
temetésükkor kisérjék ki sirjokhoz.

265. §. A lelkészeknek kötelességükben fog állani, hogy a 
vallásukon levő minden rabokat hetenkint legalább egyszer, a meg- 
átalkodottabbaknak Játszókat pedig gyakrabban is látogassák meg, 
s nekik előbbi életük módjához s volt nevelésük és elmebeli fogé
konyságuk kisebb vagy nagyobb fokozatához czélszerüleg alkalma
zandó vallási és erkölcsi oktatást adjanak; és mivel

266. §. Az oktatásban a rab által elkövetett bűn nemére s 
annak súlya mivoltára a lelkészeknek figyelemmel lenniük kelletik, 
velük (ha kivánandják) az illető rabok ellen hozott bírói ítéletek is 
megolvashatás végett a főigazgató által' egész terjedelmükben kö
zöltessenek.

267. §. A lelkészeknek az állatok meglátogatandó rabokhoz, 
izeneteket vagy leveleket be vagy tőlük kivinni, s nekik a család
jaikon vagy a közkülső életben történt állapotok felől hirt adni, ke
mény fi lelet, sőt ebbeli hibájuknak súlyosabb betudás alá eső kö
rülményei között, börtöninlézeti lelkészi hivataloktól azonnali el
mozdítás terhe alatt is tiltatik.

268. §. A rabok körüli kötelességeiknek naponkint mint lett 
teljesítéséről s abeli eljárásuk sikeréről a lelkészek hűségesen 
naplót vinni, s mindezekről, úgy arról is, hogy a rabok (kiknek 
mindegyike csak kamarácskája soros számáról neveztessék meg s 
irassék le) erkölcsi javulásoknak valamelly, és jelesen minő je
leit adták ? táblás jegyzékeiket a főigazgatónak hónaponkint. beadni 
tartoznak.

269. §. A kerületi börtöni intézetnek könyvtára a főigazgató 
által a végre kinevezendő egyik lelkésznek gondviselése és felü- 
gyelése alatt fog állani; különben pedig mindegyiküknek szabad 
leend, sőt kötelességükben álland, hogy egy vagy más hasznos 
könyv megszerzésének szüksége iránt a főigazgatónak tegyenek vé- 
leményes jelentést, a könyvtárban találtató könyveket köteles olva
sás végett, az olvasni tudó rabok között osszák k i , s látogatásaik 
alkalmával kérdezzék meg a rabokat az iránt is, hogy a nekik adott 
könyvekből mit és mennyit olvastak ? az olvasottakból elméjükben 
mit tartottak meg és tanultak? magok azonban a lelkészek az inté
zet könytárából semmi könyveket ki ne hordjanak, se másoknak ol
vasás végett ne adjanak.

270. §. A börtönben szüléiteket és megholtakat minden ille
tő lelkészek az általok vitetendő anyakönyvben, annak rende és 
módja szerint beirandják ugyan; a börtönben született gyermekek
nél mindazáltal azon anyakönyvből a szülő nők állapotát tárgyazó 
rovat maradjon ki, továbbá az általok vitetendő anyakönyveken fel
jegyzett szülötteket és megholtakat időnkint Írassák be azon anya
könyvekbe is, mellyeket azon helyeken, hol a kerületi börtön fek
szik, a helybeli lakosoknak rendszerinti illető lelkészeik visznek; a 
szülöttekről és megholtakról a keresztlevelek és halotti bizonyítvá
nyok, midőn kivántatnak, soha se a kerületi börtöni, hanem az utóbb 
említeti helybeli anyakönyvekből fogván kiadatni; végre

271. §. A kerületi börtöni intézetekhez alkalmazandó lelké
szek abeli hivatalukba lépésükkor különös esküt letenni nem kö
telezetnek; ezen szabályos utasításuknak pontos megtartásáról azon
ban tőlök téritvény (reversalis) vétessék, és az a többi hivatalos 
iratok közé sorozva az intézeti levéltárba tétessék.

8)  A kerületi börtöni orvos- és sebésztanárok elébe szabott 
utasítás.

272. §. A kerületi börtöni orvos- és sebésztanári hivatalt sen
ki sem nyerheti annak előleges megmutatása nélkül, hogy orvos-vagy 
sebésztanári köz vagy magángyakorlatban és pedig mind értelmes, 
mind ügyes voltát jellemző sikerrel már legalább hat éveket töltött el.

273. §. A kik pedig ezen hivatalokra alkalmaztattak, a bör
tönbeli minden rabokat, úgy a oselédi személyzet tagjait is, midőn 
betegek, az intézet költségére rendelendő orvosi szerekkel ellátva 
ingyen gyógyítani tartoznak; ebeli kötelességök azonban csak az 
intézeti cselédek személyeire, nem pedig egyszersmind azoknak le
hető családukra is, terjed ki.

274. §. Azon helyből, mellyben a kerületi börtön fekszik, a 
főigazgató előtti jelentés s attóli engedelem-nyerés nélkül el nem 
távozhatnak; ha pedig körülményeik miatt több kevesebb napokra 
eltávozni kénytelenittetnének, vagy kötelességök teljesítésében gá-

toltatnának, azalatt a főigazgató megegyezésének hozzájárultával al
kalmatos helyettest rendelni tartoznak, az illy helyettesítés a bör
töni intézet pénztárára valamelly költség vagy napi dijak fizetése 
terhét soha se háríthatván.

275. §. Minden rabot, midőn a kerületi börtönbe megérke
zik, kelten együtt szorosan megvizsgálnak, s vizsgálatuk eredmé
nyét, a rab testialkotása és egészsége akkori állapotának hű leí
rása mellett, egy a végre általok közösen vitetendő naplókönyvben 
feljegyezni, s a felől a főigazgatót is hozzá intézendő jelentésűkben 
értesíteni köteleztetnek.

276. §. A börtönbeli minden rabokat hetenkint legalább egy
szer személyesen látogassák meg, s azok egészségének állapotáról 
naplót vive, ugyanarról az utóbbi hét napok alatt vett tapasztalása
ikat kimerítendő táblás jegyzékeiket a főigazgatónak vasárnaponkint 
mulhallanul nyújtsák b e ; a valósággal beteg rabokat és cselédeket 
pedig nappal és éjjel, a mint és hányszor betegségük súlyának fo
kozata kívánja, lelkiismeretes hűséggel látogassák meg, s tőlük ki- 
telhelőleg ápolják és gyógyítsák ; különben pedig általánosan ügyel
jenek fel a rra , hogy orvosi rendeleteik mind a sinlődő rabok vagy 
cselédek, mind a körülöttök forgolódó szolgák részéről szorosan 
teljesitlessenek ; az egész börtönben végre állandóul köteles tiszta
ság, csinosság és egészség- fentartási jó rend uralkodjék.

277. §. A beteg rab vagy cseléd nyavalyája körülményeiről 
gyógyításuk ideje alatt a főigazgatót naponkint, felgyógyulásuk vagy 
halálokról pedig a további szükséges intézetek megtétele végett 
tüstint értesítsék , gyógyszertárba küldendő orvosi rendeleteiket lá
tásuk reájegyzése végett a főigazgatónak mindenkor mutassák be, 
az illető vállalkozó gyógyszerárus azokkal fogván beszámolni.

2 78. §. Orvosi rendeleteikre soha sem az illető beteg rabnak 
igaz nevét, hanem csak azon börtön-kamarának soros számát je
gyezzék fel, mellyben azon beteg rab fekszik, s arra, hogy ebből 
orvosság-elcserélési zavarok ne történjenek, pontosan ügyelje
nek fel.

279. §. A börtöni orvos- és sebésztanárok artlól, hogy a ra
bokhoz be- vagy tölök k i , leveleket, izeneteket, híradásokat vigye
nek , kemény felelet s hivataluktóli felfüggesztés vagy épen elmoz
dítás terhe alatt is óvakodjanak.

280. §. Azon helyeken, hol a kerületi börtönök feküsznek, 
gyógyszertárok találkozván, a börlönintézetbeli betegek számára 
külön gyógyszertárt felállítni és tartani szükség nem leend, hanem 
az orvosi személyzet által kidolgozandó és a főigazgató által jóvá
hagyás végett a kir. Helytartó-Tanácshoz felterjesztendő czélszerü 
feltételek mellett a fenebbi 143., 206 . ,  207., 208., 213., 214. 
és 215. §§-okban leirt móddal tartandó árcsökkentési utón a 
szükséges orvosi szerek kiszolgáltatása iránt azon gyógyszerárus
sal köttessék szerződés, ki azoknak jó minőségben leendő kiszol
gáltatását legjutalmasabb áron vállalandja magára ; e felett

281. §. A közönségesebb orvosi szerek közül a kerületi bör
tönök helye körüli vidékeken több füvek, gyökerek és czikkek lé
vén találhatók és olcsó áron beszerezhetők, a kerületi börtöni or
vosi személyzet tagjai az olly czikkeknek neveit és a belőlök 
évenkint kivántató mennyiséget kijelelve, a főigazgatónak idejeko
rán mutassák b e , s azoknak megszerzését a főigazgatónak is sege
delmével munkásán eszközöljék ; továbbá az olly czikkeken kívül 
a hirtelen előálló s rögtöni segítséget kívánó bajokon és betegsé
geken lehető segítés végett, még úgynevezett kézi-patikát és se
bészi eszközöket is tartsanak, s mindazokról pontos naplót és szám
adást vigyenek; minden részükrőli visszaélések, elmulasztások 
és hanyagságok, szoros felelet terhét huzandván reájok.

182. §. A fenebbi 11. §-ban leirt bánási mód a netalán ke
rületi börtönben szülő nőszemélyekre nézve is tartassék meg; to
vábbá a büntetése kiszenvedésénél vagy kegyelemnyerésnél fog
va szabadon bocsátandó rabot, egészsége akkori állapotjára nézve 
gondosan vizsgálják meg ; s az iránti véleményes jelentésüket a 
rab szabadulását megelőző napon a főigazgatónak okvetetlenül ad
ják b e , s ha a különben szabadon bocsátandó rabra nézve súlyos 
betegsége miatt a fenebbi 30. §-ban érintett körülmények forog
nának fen, velők a mondott 30. §-ban megszabott módon bánni 
kelletik.

283. §. A kerületi börtöni orvos- és sebésztanárok gondosan 
ügyeljenek arra is, hogy a börtönből szabadon bocsátott bár egész
séges , annyival inkább pedig betegen feküdött vagy meg is holt
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rabnak ágya, ruhái, kamarai bútorai, mig azok jól ki nem mosatnak 
s tisztittatnak, más rabnak további használás végett ne adassanak; 
sőt a megürült börtönkamarába se szállitassék más rab mindaddig, 
mig azoknak padozata s árnyékszéke teteje kőporral dörgölve fel 
nem mosatik, s a kamarácska ki nem meszeltetik, szellőztetik és 
füstöltetik, a ragályos nyavalyákban betegen feküdt vagy meg is 
holt raboknak ágyai és ruhái pedig, esetről esetre okvetlenül 
égettessenek meg.

284. §. A börtöni orvos- és sebésztanárok a megholt rabokat 
az intézet halottas kamarájába vitetni, s ott reájok vigyázni és vi- 
gyáztatni úgy tartoznak, hogy a halottas kamaráknak belső elren
dezése és használása kitűzött üdvös czéljának teljesen megfeleljen, 
e felett a halottakat holt testeiknek 48 órák utáni eltakarittatása 
vagy családjaiknak kiadása előtt gondosan vizsgálják meg, s halá
lok kétségtelen voltáról látleleti iratukat, Cmellynek valóságáról 
szoros felelettel tarlozandanak) a főigazgatónak esetről esetre 
nyújtsák be; végre

185. §. Rendes naplókat vive, abban feljegyezendő termé
szet- és időjárási észrevételeiket Cobservationes mefeorologioo- 
physicas) úgy azt is, hogy hónaponkint minő nyavalyák uralkodnak 
leginkább? hány betegek voltak? mikép és mi sikerrel gyógyít— 
tattak? s ezeken felül még mi különös betegségi vagy az orvosi 
körbe tartozó rendkívüli egyéb esetek adták elő magokat? kö
rülményesen fejtsék és dolgozzák ki, s okokkal támogatandó lehető 
javaslataikat is abbeli jelentéseikhez csatolva, a kir. Helytartó-Ta- 
nácshozi felterjesztés végeit az esztendő végével a főigazgatónak 
adják be.

286. §. A kerületi börtönintézeti orvos- és sebésztanárok 
által a főigazgató és tiszti személyzetbeli tagok előtt leteendő eskü 
következő leend : Én N. N. esküszöm sat. hogy miután az N. N. 
városában fenálló s N. N. soros számú kerületi börtön-intézet 
rendszerinti orvos- O'agy sebész-) tanárává kineveztettem, alje- 
li tisztem viselésének egész ideje alatt annak kötelességeit magá
ban foglaló szabályos útasításomat híven és lelkiismeretesen meg
tartom, s a mennyiben rajtam áll, másokkal is megtartatom; azok 
közül, miket ezen büntető és javító intézetet érdeklő dolgok és 
állapotokra nézve a törvénnyel megállapított rendszer természete 
és szabályai felfedezni tiltanak, mostani tisztem viselésének meg
szűntével is se szóval, se írásban, se más bármelly móddal is tör
vényes bíróság által hozott Ítéleti parancs nélkül semmit és senki
nek fel nem fedezek; Isten engem sat.

9. A kerületi börtöni intézet gondnoka Csáfárja) elébe szabott
utasítás.

287. §. A gondnok állandóul hivatala helyén s ben lakni tar
tozván, onnan csak kevés időre is, a főigazgató előtti jelentés, hosz- 
szabb időre pedig (melly évenkint és öszvesen értve 21 napok
nál több nem lehet) ugyan a főigazgatótól eleve kérendő és nye
rendő engedelem nélkül el nem távozhatik, hivatalábai iktatása 
előtt továbbá, mint az intézeti pénztárnok, a fenebbi 243-ik §-ban 
kijelelt móddal megszabandó teljes és valóságos biztosítékot mu
tatni és lekötni tartozik.

288. §. Hivatalába lépésekor mindeneket, mik a gondvise
lése alá bízandó raktárakban találtatnak, a fenebbi 178. §-ban le
írt módon és a fő-és aligazgatók, pénztárnok és tollvivő minden
kori jelenlétében rendesen készítendő s általok és általa aláírva 
egy példányban a levéltárba teendő , egy példányban pedig neki 
adandó lelettár mellett vesz, s hivatalbeli utódjának is egykor ugyan- 
akép ad által.

289. §. A raktárak gondviselésén kívül az intézet gazdasági 
minden dolgait, a fő- s illetőleg aligazgatóktól! függés és kor
mányozás s szoros számadás mellett, a gondnok viszi és folytatja; 
e felett különösen a tűzoltáshoz tartozó edények és fecskendezők 
jó karban s mindenkor használható állapotban tartására való felü- 
gyelés is az ő kötelességei közé tartozik.

290. §. A börtönintézet szükségeire szerzendő és beszállí
tandó termesztményeket, árukat, a rabok munkáihoz kivántató 
anyagokat, eszközöket, szerszámokat egyenes gondviselése és 
számadása alá ő veszi, és ő is adja ki.

2*9i . §. A börtönintézeti rabok és cselédek ruhái a gondnok 
kezei és számadása alatt állanak, azokat az igazgatóság rendelelei 
szerint kezeli és kiadja; a rabok ruhái és ágyai tisztán tartását, a

szennyeseknek mosatását, s midőn szükség, kijavítását közvetlenül 
eszközli.

292. §. Midőn a törvényhatóságoknak kerületi börtönbe át
szállított rabjai megérkeznek, megérkezésökről a gondnok tesz a 
főigazgató előtt jelentést, s megvizsgáltatásuk végett az orvosi 
személyzet tagjait is ő hívja össze, azontúl pedig a rabbal együtt 
átküldött ruhákat és egyéb ingókat (a pénzeken kívül) hiteles jegy
zék mellett gondja és számadása alá veszi, a rabokat elzáratásuk 
előtt megmosdatja, füsülteti s tisztába öltözteti.

293. §. A rabok ágy- és ruhaneműi a gondnok közvetlen 
felűgyelési befolyásával változtatnak, s arról, hogy azok tisztán és 
jól kiszáradva adassanak a raboknak, felelős, s ha a rab ruhája 
annyira megromlott, hogy a helyett újnak adása szükséges, erről a 
főigazgatót értesíti.

294. §. A rabok kenyereit és ételeit naponkint a rendeli 
órákban ő veszi á t , s az aligazgató felügyelése alatt a raboknak 
fejenkint a rendeltnél sem több sem kevesebb mennyiségben ő osz
tatja ki s hordatja széllyel a börtön-kamarákba, s gondja lesz arra is, 
hogy a raboknak elegendő jó fris ivó vizük legyen mindenkor bör
töni kupáikban.

295. §. A közös fűtéshez és világításhoz szükséges anyago
kat naponkint ő osztja ki s felügyel, hogy azok mind a rendelt vég
re , ne pedig magán mellesleges használásokra fordittassanak, ha 
pedig a fűtés és világítás árcsökkentési utón valamelly vállalkozó
nak lesz kiadva, a gondnok szorosan ügyeljen arra, hogy a vállalat
nak feltételei a vállalkozó részéről pontosan betöllessenek; mind
két esetekben végre a fűtés a melegségnek meghatározott fokáig 
történjék, a világítás pedig estvéli alkonyodástól kiszabott időig 
tartson.

296. §. A rabok által készített munkákat naponkint a gond
nok szedi be, s ő hordatja azokat a raktárakba is, mindazokról nap
lót vinni és számot adni tartozván.

297. §. A börtönintézeti minden épületeknek külső és belső 
tisztaságára közvetlenül felügyel, és ha azokban valamelly igazítás- 
tételnek szükségét tapasztalandja , arróli rendelkezés végett a fő
igazgatónak haladék nélkül jelentést teend.

298. §. A kapusra és belső őrökre közvetlenüli felügyelés a 
gondnokra tartozik, azokat kötelességeiknek serény folytatására 
inti és szorítja, ruháikat s egyéb illetőségeiket rendelt időkben ki
adja , s szolgálatbeli elbocsátásuk alkalmával is azon eszközöket s 
holmikat, mellyek az intézet részére maradnak meg, ő veszi vissza, 
s gondja lesz arra i s , hogy a cselédek ruháikat és őr-szobájokat 
csinosan tartsák.

299. §. Évi számadásait, mellyek a pénztárnok számadásai
val több oldalokról különben is összefüggésben állanak, minden év 
lefolytéval legfelebb hat hetek alatt okveletlenül megkésziti s a 
hozzájok tartozó próbairatokkal együtt a kir. Helytartó-Tanácshozi 
felküldés végett a főigazgatónak multhatlanul beadja.

300. §. A kerületi börtöni gondnok hivatalába iktatásakor a 
főigazgató és a tiszti személyzet tagjai előtt következő esküt teend 
le : Én N. N. esküszöm stb., hogy az N. N. városában fenálló s 
N. N. soros számú kerületi börtöninlézet gondnokává kineveztet
vén, ebeli tisztem viselésének egész ideje alatt szabályos utasí
tásomban foglalt kötelességeim minden ágait híven betöltőm és 
teljesítem, s a mennyiben rajtam ál l , másokkal is betöltetem és 
teljesítetem; elöljáróim iránt magamat köteles függéssel és enge
delmességgel viselem, azokat, mik gondviselésem alá adatnak, ma
gános szükségemre vagy használatomra soha és legkisebb részben 
se fordítom, sem mások által is fordítani nem engedem; azokból, 
miket ezen büntető és javitó intézetnek természete és szabályai 
felfedezni tiltanak, jelen gondnoki tisztemnek egykori megszűntével 
is sem szóval, sem Írásban, sem más bármelly móddal is törvényes 
bíróság által hozott ítéleti parancson kivül semmit és senkinek fel 
nem fedezek; Isten engem stb.

H) Ny o l c z a d i k  s zakas z .
A kerületi börtöni szolgálatbeli személyzet tagjainak szabályos, 

utasításairól.
1) A raktári szolgának szabályos utasítása.

301. §. A raktári szolgának utasítása egyedül annyiban h a -  
tároztatik, hogy ö a börtönintézeti gondnoknak segítségére és szol
gálatára lévén rendelve, mindazokat, miket neki azon gondnok pa-
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rancsolaod, híven és gyorsan teljesíteni köteles; különben pedig 
nyilván megjegyeztetik, hogy a raktári szolgának megfogadása és 
szolgálatbeli elbocsátása nem a gondnokra, hanem a főigazgatóra 
tartozván, a gondnok egy vagy más egyénnek raktári szolgává 
leendő megfogadása vagy szolgálatbeli elbocsátása iránt csak javas
latokat lehet, de e részben magától határozottan semmit sem ren
delhet.

302. §. A raktári szolga félfogadásakor a főigazgató és gond
nok előtt következő esküt teend le : Én N. N. esküszöm stb., hogy 
miután az N. N. városában fenálló s N. N. soros számú kerületi
1) örtönintézetbeli raktári szolgának felfogadtattam, abeli szolgála
tomnak egész ideje alatt elöljáróim iránt tisztelő engedelmességgel 
viseltetni fogok, különösen pedig mindazokat, miket nekem az in
tézeti raktári gondnok parancsoland, híven és gyorsan teljesíten- 
dem; az intézeti raktárt illető bármelly javaknól, szerszámokból és 
eszközökből, magános szükségemre vagy használásomra semmit 
fordítani nem fogok; sőt ha másokra nézve tapasztalnék is ollyatén 
visszaélést, arról a raktári gondnokot halasztás nélkül értesíten- 
dem; semmit azokból, miket ezen büntető és javító intézetnek ter
mészete és szabályai felfedezni tiltanak, jelen szolgálatomnak egy
kori megszűntével is sem szóval, sem írásban, sem más bármelly 
móddal törvényes bíróság által hozott Ítéleti parancson kívül senki
nek fel nem fedezek; Isten engem stb.

2 )  A nőfelügyelő mellé segédekül rendelt két nőszemély elébe
szabott utasítás.

303. §. Ezeknek utasítása szinte abban és annyiban határoz- 
tatik , hogy a fő- és aligazgatóknak, s különösen a nőfelügyelőnek, 
mint annak segédekül rendelt egyének, minden parancsaikat híven 
és gyorsan teljesítsék.

304. §. A nőnemű két segédek szolgálatba állásukkor, a 
fő- és aligazgatók s nőfelügyelő előtt következő esküt teendnek le : 
Én N. N. esküszöm stb., hogy miután az N. N. városában fenálló 
s N. N. soros számú kerületi bötönintézetbeli nöfelügyelő mellé 
egyik segédnek felfogadtattam, ezen szolgálatom viselésének ideje 
alatt az intézeti fő- és aligazgatók s nöfelügyelő iránt teljes füg
géssel és engedelmességgel viseltetendem, s midőn a nőfelügye
lőnek történhető tavolléte vagy meggáloltatása eseteiben az igaz
gatóság által azon nőfelügyelőnek ideiglenes helyettesévé rendel- 
tetendem, a nőfelügyelőre néző szabályos kötelességek teljesítésé— 
J)en is híven és szorgalmatosán eljárandok; semmit azokból, miket 
ezen büntető és javító intézeti dolgok állapotjára nézve a törvény
nyel megállapított rendszer természete és szabályai felfedeztetni 
tiltanak, jelen szolgálatomnak egykori megszűntével is sem szóval 
sem írásban, sem más bármelly móddal törvényes bíróság által 
hozott ítéleti parancs nélkül senkinek fel nem fedezek; Isten en
gem stb.

3) A kerületi börtöni irnokházi szolga CKanzley-Diener) 
utasítása.

305. §. Ennek utasítása hasonlóul abból áll, hogy mindazt, 
mit az intézetbeli előjárók és tisztek bármellyike is parancsol, kö
teles engedelmességgel vigye véghez, s a hová küldik, menjen e l; 
az irnokházi szolgát mindazáltal egyedül az irnokház körül s a tiszti 
és cselédi rabok osztályzatában előforduló szolgálatokra lehet alkal
mazni ; a börtönkamarák körüli szolgálatra pedig soha s em, sőt ő 
azon kamarák külön osztályzataiba általánosan be sem bocsátandó.

306. §. Az irnokházi szolga szolgálatába lépésekor a fő- és 
aligazgatók s a tollvivő előtt következő esküt teend le: Én N. N. 
esküszöm stb. hogy miután az N. N. városában fenálló s N. N. so
ros számú kerületi börtönbeli irnokházi szolgának felfogadtattam, 
mindazt, mit az intézetbeli igazgatóság és illető hivatalnokok nekem 
parancsolandanak, köteles engedelmességgel teljesítendem ; azon hi
vatalos levelek vagy iratok közül, mellyeket elöljáró tiszteim akár a 
tiszti lakok osztályzatában, akár azon kívül tőlem kézhezadás végett 
küldendenek , valamint azon iratok és levelek közül i s , mellyek az 
irnokházban tartatnak, legkisebb darabot is másoknak, kiknek elöl
járóimtól parancsolva nincs, át nem adok, sem el nem sikkasztok,

sem meg nem hamisítok; az intézet költségein szerzett irnokházi 
írószerek és eszközök közül magános használatomra semmit nem 
fordítandók, sem másoknak ki nem adok; mindazokat, miket ezen 
büntető és javító intézeti dolgok és állapotokra nézve a törvénnyel 
magállapított rendszer természete és elvei fölfedezni tiltanak, most 
nyert szolgálatomnak egykori megszűntével i s , se szóval se Írás
ban , se más bármelly móddal törvényes bíróság által hozott ítéleti 
parancs nélkül senkinek fel nem fedezek; Isten engem stb.

4) A kerületi börtönökhez rendszeresített 24 belső őrök elébe 
szabott utasítás.

307. §. A belső őröknek mindegyike szükség, hogy egész
séges és erős testalkotásu s a szolgálatok gyors teljesítésére al
kalmatos életkorú legyen, írni és olvasni tudjon, s a magyar nyelv
nek köteles tudásán fölül az illető kerületi börtön vidékén leginkább 
divatozó nyelvek közül hacsak némellyekben is járatos legyen; to
vábbá a belső őri szolgálatra való félfogadásért folyamodók közül 
azokra legyen másokfeletli tekintet, kik a fönebbi személyes tulaj
donságokon kívül még valamelly mesterséghez is úgy értenek, hogy 
arra másokat is tanítani képesek; szükség végre hogy a belső őrök 
mindegyike józan életű és erkölcsű ember legyen, minélfogva a 
bor és szeszes italokkali bő és rendetlen élés mindnyájoknak tiltat- 
ván, az iszákosok, megrótt erkölcsüek és veszekedő hajlamúak 
belső őri szolgálatra fel nem fogadtathatnak, sem abban meg nem 
szenvedtelhetnek.

308. §. A belső őrök elöljáróiknak pontos és teljes engedel
mességgel tartoznak.

309. §. A belső őrök csinosak legyenek s ruháikat tisztán 
tartsák; továbbá a börtönkamarák osztályzatai folyosóin való czir- 
kálódásaik közben a rabok maguk viseletét s mivel foglalkozásait 
éjjel nappal vigyázó szemmel kisérjék; s ha mi rendelleni vagy 
gyanú alá eső tényt tapasztalandanak , az aligazgatónak megszabott 
módon mulhatlanul bejelentik.

310. §. A beteg rabokkal a belső őrök bánnak, s mellettök 
az orvosi rendeleteket ők teljesítik.

311. § A rabokkal midőn velők szólamok vagy nekik vala
mit átadniok kell, nem durván és nyersen, hanem szelídséggel, mér
sékleti komolysággal szóljanak és bánjanak, rendes kötelességeik 
körét haladó beszélgetésekbe pedig soha egy rabbal se bocsát
kozzanak.

312. §. A belső őrök a raboktól s azoknak családja, rokonai 
és barátitól is valamelly adományt s Ígéretet semmi szin alatt el 
nem fogadhatnak; továbbá ugyanazoktól valamit megvenni, tőlök 
pénzt vagy egyebei kölcsönözni, a megszabott mennyiségű kenye
rek és ételeknél a rabok valamellyikének többet vagy kevesebbet 
adni, börtönkamaráikba bort vagy szeszes italt alattomosan be- 
fortélyoskodni, egy szóval a rabok sorsát a szabályos rendeleteken 
fölül úgy enyhíteni, mint sanyarítani, kemény fenyíték, s ha vétsé
gük súlyosabb fokozatú, a szolgálatból azonnali elcsapatás terhe 
alatt is mindnyájoknak tiltatik.

313. §. A folyosókon czirkáló belső őrök, midőn estvénkint 
a börlönkamrák osztályzatainak ajtai elzáratnak, okvetlenül megné
zik, hogy a bajok eseteiben jeladásra használni szokott harang és 
csengetyük kötelei vagy drótjai nem-használhatás végett elvágva 
uincsenek-e ? s ha éjjel a börtönkamrák folyosóin valamellyik lám
pának világa égni megszűnnék, annak okát rögtön vizsgálják meg,, 
s ha az ok gyanús, arról nyomon jelentést tegyenek, mindenesetre 
pedig a lámpa világot újra gyújtsák meg.

314. §. A belső őröknek családjai a börtönhöz tartozó épü
letekben s még a közös őrszobában is soha sem lakhatnak ; magok 
pedig a főigazgató által, közülök kinek kinek igazságosan és czél- 
szerülcg engedendő szabad órákon kívül, szolgálatuk helyén éjjel 
nappal jelenlenni köteleztetnek.

315. §. Ha valamelly belső őrnek személyes panasza van 
cselédtársai vagy más benlakó ellen, panaszát elsőben az intéze
ti gondnok előtt jelenti, s ha ennek intézkedésein meg nem nyu
godnék, panasza feljelentésével a főigazgatóhoz is járulhat.

CFolytatása következikJ

P o z s o n y b a n .
Alapitá és szerkeszti Orosz József. —  Nyomtatja Schmid Antal.
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negyedik izenete
a mélt. F'ó-Rendeknek a magyar nyelv tárgyában.

A t. KK. és RRnek megjegyzése következtében a m. Fő-RR. 
kijelentik, hogy ezen kifejezés „társ-országok“ használatából sem
mi következést vonni nem kívántak, és hogy általuk jövendőre a 
törvényekben előforduló következő kifejezések „Horvát-, Dalmát- 
és Tótországok“ névszerint, vagy „az országhoz kapcsolt részek“ 
fognak használtatni. A mi a törvényjavaslat 6dik §nak végső szavait 
illeti: ö cs. kir. Főhgsége és a m. Fő-Rendek előbbi izeneteikben 
kifejtett nézeteikhez képest jelenleg csak a honi nyelvnek kellő 
emeltetése és annak a kapcsolt részek által is mi módon leendő 
használtatása iránt kívánván rendelkezni; egyébkint pedig a törv.- 
javaslalot a t. KK. és RR-kel egyetértőleg kitűzött megnyugtatás 
czéljához óhajtván alkalmazni, e tekintetből czélirányosnak s kívá
natosnak nem tartják, hogy a törvényhozás még azonkívül Horvát
országnak belviszonyait a nyelv tárgyában elhatározóig szabályoz
za. Ugyanazért a latin nyelv használata iránti határozott rendelke
zéshez azon módosítások után, mellyeket a t. KK. és RR. a m. Fő-RR. 
által első Ízben ajánlott törvényjavaslat szerkezeiében tettek, ezút
tal sem járulhatnak, hanem a 6ik §nak utolsó részét következőleg 
kívánják megváltoztatni: „e szerint Horvátországgal, Magyarország 
egyes törvényhatóságival, főtörvény- és egyéb Ítélő törvényszékei
vel folytatandó hivatalos levelezéseknek nyelve egyedül magyar le- 
end; nem értve azonban ezt a csatolmányokra, a köz és magán
ügyekre nézve, a mennyiben ezek csak Horvátország kebelében és 
horvátországi törvényhatóságok előtt folytattatnak, ugyszinte a tör
vényhatóságok és itélőszékek tanácskozásaira nézve sem.“

Midőn azonban ő cs. kir. Főhgsége és a m. Fő-RR. a két tábla 
közötti egyesülés eszközlése tekintetéből ezen módosítást javasol
ják , nyíltan kijelentik, miszerint ezáltal Horvátországban a latin és 
magyar nyelven kívül egy harmadik hivatalos nyelvnek törvénye- 
sitésére alkalmat szolgáltatni korán sincs szándékukban.

E szerint módosíttatván a 6dik §nak utolsó része, elállanak a 
m. Fő-Rendek annak további szorgalmazásától, miszerint azon kité
tel : „hogy a törvényhozás az ország más ajkú polgárok belső nyelv
viszonyaira elnyomólag hatni nem akar“ a felírásban használtassák, 
és mind az e helyett teendő kifejezésre, mind pedig a horvátországi 
hivatalnokokra nézve elfogadják a t. KK. és RR. javaslatát.

A törvényjavaslat 7ik §ának magyar nyelveni levelezést tár— 
gyazó rendeletét Horvátországban minden megyés püspökre kiter
jeszteni óhajtván, a helyett „zágrábi püspök“ azon kifejezést „me
gyés püspök“ kívánnák tétetni.

Egyébiránt a felírás szerkesztésére nézve ő cs. kir. Főhgsége 
és â  m. Fő-Rendek a lehető észrevételeik előadását azon időre, 
midőn a két tábla közötti egyesség a dolog érdemére megtörténik, 
halasztván, a t. KK. és RRket egész bizodalommal felszólítják, hogy 
a felebb előadóit módosításukhoz járulni szíveskedjenek.

A büntető törvénykönyv III . része.

A börtön-rendszerről.
XIII. F e j e z e t .

A kerületi bor főni tiszti személyzet tagjai részére készitett 
szabályos utasítások.

70  A kerületi börtönökhez rendszeresített 24 belső őrök elébe 
szabott utasítás.

( Folytatása és véye.j
317 .̂ §. A belső őröknek mindegyike szolgálatra félfogadá

sakor a fő- és aligazgatók s az intézeti gondnok előtt következő 
esküt teend le: Én N. N. esküszöm stb . , hogy miután az N. N.

városában fenálló s N. N. soros számú kerületi börtöni intézethez 
belső őri szolgálatra felfogadtattam, minden alsóbb és felsőbb elöl
járóim, nevezetesen pedig az intézeti főigazgató iránt pontos és 
teljes engedelmességgel viseltetni fogok, magamat az előttem felol
vasott, megmagyarázott s nyomtatott példányban kezemhez is adott 
szabályos utasításomhoz alkalmazva, abban foglalt szolgálatbeli kö
telességeim minden ágait tiszta hűséggel és szorgalommal teljesí
tem; ezen büntető és javító intézetben előforduló s tudásomra ju
tandó dolgok és állapotok közül semmit, minek felfedezését a tör
vénnyel megállapított rendszernek természete és szabályai tiltják, 
jelen szolgálatomnak egykori megszűntével is törvényes bíróság 
által hozott Ítéleti parancs nélkül se szóval se Írásban, se más bár- 
melly móddal soha és senkinek fel nem fedezek; végre valahány
szor a börtönfegyelmet gyakorló kerületi börtöni bíróság által ta -  
nuvallástételre felszóliltatni fogok, esetről esetre, s minden emberi 
tekinteteket félre téve, a miket láttam, hallottam vagy tapasztaltam, 
semmit azokból hamisan el nem titkolva, sem hozzájok nem adva, 
lelkiismeretesen és igazán felfedezve előadom s megvallom ; Isten 
engem stb.

5} A kerületi börtöni kapus elébe szabott utasítás.
318. §. A börtönintézet épületeinek azon főkapuját, mellyen 

által lehet oda be - s onnan kijönni, a kapus mindenkor zárva tart
sa; s azokon kívül, kik hivatal- vagy szolgálatbeli kötelességeiknél 
fogva járnak oda be- s onnan k i , a főigazgató engedelme nélkül 
senkit be ne bocsásson.

319. §. Azon főkapu kulcsait az estvei rendelt órában a fő
igazgatóhoz vigye fel, s reggel is a rendelt órában szinte cnnan kérje 
és vigye vissza azokat.

320. §. Az általa netalán tapasztalandó hibákat vagy vissza
éléseket az intézeti gondnoknak jelentse be, ez fogván azokról Cha 
szükség} a főigazgatót értesiteni.

321. §. Szolgálatra félfogadásakor a kapus előtt is olvastas
sák lel s kellőleg magyaráztassék meg szabályos utasítása, s annak 
nyomtatott példánya neki is adassék kezébe.

322. §. Ugyanakkor a fő- és aligazgatók s az intézeti gond
nok előtt a kapus következőleg teendi le az esküt: Én N. N. eskü
szöm, stb., hogy miután az N. N. városában fenálló s N. N. soros 
számú kerületi börtöni épületekhez kapusi szolgálatra felfogadtat
tam , minden elöljáróim iránt teljes tisztelettel és engedelmességgel 
viseltetni fogok, az előttem felolvasott, megmagyarázott s nyomta
tott példányban kezemhez is adott szabályos utasításban foglalt kö
telességeimnek minden ágait igaz hűséggel és szorgalommal teljesí— 
tendem; semmit azokból, mik tudásomra jutnak, s ezen büntető és 
javító intézetbeli dolgok és állapotokra nézve a törvénnyel meg
állapított rendszernek természete és szabályai felfedeztetni til
tanak , kapusi szolgálatomnak egykori megszűntével is törvényes 
biróság által hozott ítéleti parancs nélkül se szóval, se Írásban, 
se más bármelly móddal, soha és senkinek fel nem fedezek; Isten 
engem stb.

XIV. F e j e z e t .
A z összes börtönrendszerre felügy elésről.

323. §. Az összes börtönrendszerre felügyelni a kir. Htó- 
Tanács kötelességei közé tartozik. Minélfogva

324. §. A kir. Helytartó-Tanács, polgári állapotrai tekin
tet nélkül hat tanácsossal szaporittatván, összes személyzetéből 
állandó s kirekesztőleg e tárggyal foglalatoskodó biztosságot kül— 
dend ki.

325. §. Ezen biztossághoz munkálkodásai rendes folytatására 
megkívántaié alsóbb tisztviselők is elegendő számmal adassanak.

326. §. Arra, hogy középponti biztossági végzet keletkezhes- 
sék, az elnökön kívül legalább két tanácsosnak mindenkori jelen- és 
együttlétök mulhatlanul megkivántatik.
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327. §. A középponti biztosság hetenkint egy, de ha szüksé
ges, több üléseket is tartani köteles, s ennélfogva az elnökön és 
az ország kormányzó főorvosán kívül két tanácsos a középponti 
helyen állandóul jelen lenni tartoznak, a főorvos akadályoztatása 
esetében pedig a biztossághoz segéd-orvos rendelendő.

328. §. Mindazon rendeletek és intézmények, mellyek azontúl 
szabályosoknak tekintendők gyanánt adatnak k i , nemcsak az azok 
kiadására netalán magános okot szolgáltatott egyes törvényhatóság 
vagy kerületi börtöni igazgatósághoz, hanem az országbeli minden 
törvényhatóságok és kerületi börtöni igazgatósághoz is esetről esetre 
elbocsátva szokott körintéző levelek által mindnyájokkal közöl
tessenek.

329. §. A kerületi börtönökben elzárt rabok látogatására és 
kamarácskáik megtekintésére magános személyeknek egyedül a kö
zépponti biztosság adhat engedelmet.

330. §. A kerületi börtönök főigazgatóinak a helybeli illető 
törvényhatóság a végre rendelendő küldöttjeinek jelenlétében tör
ténendő beiktatására, a középponti biztosság mindenkor keblebeli 
egyik tanácsosát rendelendi ki.

331. §. A középponti biztossági hat tanácsosok közül (egy- 
'mást felváltva) négyen: egyik az ország ez, másik amaz kerületé
ben levő törvényhatósági és kerületi börtönöket, az orvosi sze
mélyzetnek magok mellé veendő egyik tagjával évenkint legalább 
egyszer Cde ott, hol különös körülmények kivánandják, többször 
is) és pedig mindenkor véletlenül, s a törvényhatóságok börtöneire 
nézve azok elnökeinek egyedüli befolyásával, gondosan járják és 
vizsgálják meg, s azon alkalmakkal

332. §. A törvényhatósági börtönöknél netalán tapasztalandó 
csekélyebb hibákat és fogyatkozásokat, szinte a törvényhatósági 
elnökökkel egyetértőleg, a kerületi börtönöknél tapasztalandó olly 
hibákat és fogyatkozásokat pedig magok nyomán orvosolják; to
vábbá

333. §. A törvényhatósági vagy kerületi börtönöknél mago
kat előadható s nagyobb tekintet alá eső hibákat vagy visszaélése
ket a vizsgáló tanácsosok a középponti biztossághoz vizsgálati egész 
eljárásuk eredményéről teendő tudósításaikban, vagy ha a bajnak 
orvoslása rendkívül sürgetős, nyomon is feljelentik; a középponti 
biztosság pedig a dolgot az utóbbi esetben rögtön, a nem annyira 
sürgetős esetekben pedig legfelebb egy hónap alatt gyökeresen 
orvosolja.

334. §. Azon véletlen történendő megvizsgáláson kívül a 
középponti biztosság az ország négy kerületeiben kiküldendő egy- 
egy tanácsosával és orvosi személyzete egyik tagjával, a kerületi 
börtönökre nézve szinte évenkint és mulhatlanul még egy közön
séges és nyilvános vizsgálatot tartat olly móddal: — hogy

335. §. A kirendelt tanácsos azon nyilvános vizsgálat meg
tartására általa kitűzendő határnapról idejekorán értesítse mind
azon törvényhatóságokat, mellyek rabjaikat rendszeresen a meg
vizsgálandó illető kerületi börtönbe szokták átszállítani, s szólítsa 
fel arra : hogy azon vizsgálati eljárásban részükről is leendő befo
lyás végett egyegy tagúkat küldjék ki.

336. §. A vizsgáló tanácsos a törvényhatósági küldöttekkel 
együtt a kerületi börtönben találtató minden kamrácskákat sorra 
járva, a rabokat egyenkint megnézi s őket tanuk nélkül és úgy, 
hogy akkor a börtönintézet tiszti és szolgálatbeli személyzeteiből 
senkinek jelen lenni nem szabad, meghallgatja; lehető panaszaikat, 
ha azok alaposok s figyelmet érdemlők, az igazgató által helyre
hozatja; különben pedig 1) a személyesen (mind ekkor, mind a 
véletlen különös vizsgálatkor) elébe állítandó cselédeket számba 
veszi, s annak, hogy szabályosan rendelt számmal mind megvagy- 
nak-e valósággal, s netalán hiányzó cseléd személyesen fizettető 
és ruháztató egyén gyanánt a számadásokban elő nem íordul-e? 
végére j á r ;  ezeken felül azt, hogy 2) a kerületi börtöni épületek
nek külső belső tisztasága; 3 )  a raboknak élelmezése, ruházása, 
dolgoztatása s beteg korukbani ápolása, a reájok ítélettel szabott 
büntetéseknek végrehajtása; 4 )  a börtönintézeti minden főbb és 
alsóbb tisztek s cselédek részéről, utasításaik által megszabott kö
telességeiknek általánosan és külön—külön minő pontossággal és 
szorgalommali teljesítése; 5) a jegyzőkönyvek, táblás jegyzékek, 
hivatalos levelezések vitele, s azoknak és a levél s könyvtáraknak 
rendben tartása; 6) a pénz és raktárak s ezek napló-könyveinek 
állapotja; 7) a börlönfegyelem körébe tartozó kihágások iránti el

járás és bíráskodásnak köleles rendtartással és lelkiismeretességgel 
vinni kellő gyakorlata; sommásan 8) az egész intézet teljes kiter
jedésben vett minden részletes állapotjai hogy folytaltatnak s mint 
állanak valósággal? végre és íőkép pedig 9) a raboknak vallási és 

! erkölcsi oktatása és javulása minő szorgalommal és sikerrel vite
tik elő ? szigorúan viszgálja meg ; az apróbb hibák és fogyatkozá
sokat szinte a főigazgató által hozassa helyre ; ha pedig olly hibák 
és fogyatkozások tapasztaltatnának, mellyek a börtönrendszernek 
lényeges szabályaiba ütköznek, vagy a pénz-és raktárak és száma
dások tisztán kezelését veszélyezlelik, vagy a kerületi börtönben 
általánosan uralkodó rendetlenségekre mutatnak, azokat irántoki 
véleményadással a középponti biztosságnak körülményesen jelentse 
fel.

337. §. A kerületi börtönöknek évenkinti közönséges és nyil
vános vizsgálatáról rendesen vitetendő s meghitelesités végett fel
olvastatandó közös jegyzőkönyv, a vizsgálaton jelenvolt s abban 
befolyt minden egyének által irassék alá, s illy alakban ne csak a 
középponti biztossághoz terjesztessék fel, hanem hiteles másolatban 
minden illető törvényhatóságokkal is közöltessék.

338. §. Kik a vizsgálaton jelenvollak közül a vizsgálatot 
tartó tanácsosnak és többségnek végzetté vált véleményétől elkülö- 
nözött véleményt adni, vagy valamelly különös észrevételt tenni 
jónak látnák : azt cselekedniük szabad leend; s az olly elkülönözött 
véleményeket vagy észrevételeket is a közös jegyzŐRönyvhez csa
tolva, nemcsak a középponti biztossághoz fölterjeszteni; hanem 
minden illető törvényhatóságokkal is hiteles másolatban szinte köz
leni kelletik.

339. §. A törvényhatósági és kerületi börtönökbeli rabok er
kölcsi javulását eszközlő hasznos olvasókönyvek készíttetéséről s 
elegendő példányokbani kiosztatásáról gondoskodni a k. Helytartó- 
Tanács kötelességei közé tartozik.

340. §. A középponti biztosság a törvényhatósági és kerületi 
börtön-intézeteknek hozzá évenkint felküldendő számadásait, a 
mellé rendelendő számvevő hivatalbeli tisztekkel a felküldéstől 
számilandó legfölebb három hónapok alatt s felelet terhe mellett 
megvizsgáltatja; a számvevői észrevételeket és nehézségeket az il
lető számadókkal (legfölpbb egy hónap alatti befelelés végett) szo
kott utón közli; majd a feleleteknek felérkezésével a számvevői 
észrevételeket és nehézségeket érdemileg és végkép legkisebb ha
ladék nélkül elhatározza, s határozatait nyomon végrehajtja.

341. §. A kir. Helytartó-Tanács a törvényhatósági és kerületi 
börtönök igazgatóságaitól vett szabályos tudósilások és számadások 
nyomán arról: hogy 1) a közelebb múlt esztendő alatt külön és 
öszvesen mi volt az országbeli minden börtöni intézeteknek bevé
teli és kiadási sommája? 2) mi maradt fel következő évre az illető 
pénztárakban vagy 3) mivel kellett és honnan a bevételi hiányt 
pótolni? 4) mi és mennyi kívántatik körülbelül a következő évi 
szükségeknek füdözésére? továbbbá 5) mit hozott be különösen a 
rabi munkabér? —  6) mi adatott a raboknak őket illető munka
bér-részben? 7) mi és mennyi térittetett vissza a raboknak saját 
értékökbül? 8) mi és mennyi volt az országban külön és öszvesen 
a letartóztatott vagy el is zárt, de fölmentett vagy per alatt maradt 
vádlottak , a megítélt foglyok s a törvényhatósági vagy kerületi 
börtönökben töltendő rabságra Ítélt raboknak száma? 9) bünteté
seiket kiszenvedett vagy kegyelmet nyert hány foglyok és rabok 
bocsáttattak szabadon ? s hány újak érkeztek helyettük ? s igy a 
foglyok és rabok száma mivel fogyott vagy szaporodott ? 10) a bűn
tetteknek melly nemei miatt kerültek azon év alatt aránylag neveze
tesebb számú egyének a fogházakba és börtönökbe ? 11) mit és 
mennyit üt azoknak száma, kik roszaságaik miatt már azelőtt is 
büntettettek , s azon bűntetteikbe vagy hasonnemü vagy attól egé
szen különböző bűntettekbe visszaestek? 12) a megítélt foglyok és 
rabok közül Oindnyájokat összefoglalva) olvasni, vagy még irm 
is hányán tudlak s hányán nem? 13) hogy állott a fogházakban 
és börtönökben az egészségi állapot? jelesen 14) hány elzárt vád
lottak , foglyok vagy rabok, és leginkább minő nyavalyákban 
hallak meg? hányán gyógyultak fel? s a megholtaknak száma, a 
felgyógyultak s életben maradottaknak aránylag hányad részét te
szi? végre 15) a törvénnyel megállapított börtönrendszer mi ha
tással volt a foglyok és rabok erkölcsi javulására, s mi sükert szült 
azon rendszernek teljesülésbe lett hozása? Minderről évenkint egy 
közönséges táblás jegyzéket készítsen, s azt fenforoghaló észrevé-



765 766

teleivel és javaslatával együtt a kir. Felségnek terjessze föl, egy
szersmind azt nyomtatott példányokban az ország és hozzá kapcsolt 
részekbeli minden törvényhatóságokkal közölje, ezen felül pedig 
ugyanazon táblás jegyzéket, három évről három évre kimerítő je
lentést véleményes javaslat mellett az országgyűlés elibe is ter
jessze.

342. §. Magában értetik , hogy mindazoknak pontosan telje
sítésére való felügyelés, mik az elzárt vádlottak, megitélt foglyok 
vagy rabokhali bánásmód s a törvényhatósági és kerületi börtöni 
intézetek igazgatóságai s tiszti és szolgálatbeli személyzetei részére 
készített szabályos utasításokban foglalva, részletesen kifejtve vágy
nak) a kir. Helytartó-Tanács kötelességei közé tartozik.

XV. F e j e z e t .

Az ország és ehez kapcsolt részekbeli törvényhatóságok fog
házainak és börtöneinek rendszeres építéséről, azok belső el

rendezéséről s egyéb ide tartozó körülményekről.
A) E l s ő  S z a k a s z .

Általános rendeletek.
343. §. Ezentúl az egyes törvényhatóságok fogházaiba az 

elzáralni rendelt vádlottakon kivül minden megítélt foglyok Chabár 
egy egész évi fogságra ítéltettek is) börtöneikbe pedig egyedül 
azon rabok fogván elzáratni, kik fél évnél kevesebb időnyi rab
ságra lesznek ítélve, fogházaikat és börtöneiket és ezeknek osz
tályzatait a törvényhatóságok úgy építsék, hogy azokban az elzá
randó vádlottak s a mondott foglyok és rabok megférjenek.

344. §. A börtönrendszernek olly neme állapíttatván meg tör
vénnyel , miszerint a rab éjjel-nappal külön rekeszben tartassák 
s rabsága egész ideje alatt megszabott módon dolgozni köteleztes- 
sék: a börtön-kamrácskáknak építését ezen elvhez alkalmaztatni 
kelletik; különben pedig

345. §. Az elzárandó vádlottak és egyszerű fogságra Ítélendő 
foglyok is a börtönöktől elkülönözendő osztályzatokbeli magány-ka- 
marácskákban fogván szinte elzáratni: ezen elvhez alkalmazva

346. §. A íogházi és börtön-kamrácskák általánosan úgy épít
tessenek, hogy azokban a vádlottak, foglyok és rabok minden tilos 
közlekedésektől tökéletesen elzárathassanak; a foglyokon és rabo
kon az ellenük hozott Ítéletek teljes mivoltukban végrehajtathassa
nak; de az egészségre, bátorságra és a rabi munkák teljesitheté- 
sére nézve is alkalmatosak és a czélnak megfelelők legyenek.

347. §. A törvényhatósági fogházak és börtönök jelenleg fen- 
álló épületei is, ha és a mennyiben azok a törvénnyel megállapí
tott rendszerhez alkalmazhatók, használandók lesznek.

348. §. Azon esetekben, midőn a törvényhatóságok foghá
zai és börtönei felépítése vagy kiigazítása s bővítése végeit 
szerződési alku mellett, vagy egyébkint is alkalmatos helyet sze
rezni nem lehelne ([mindazáltal egyedül a szükséghez mérséklendő 
móddal és mennyiségben), a kisajátításnak törvényes oka és he
lye leend.

B) M á s o d i k  S z a k a s z .
Részletes rendeletek.

349. §. Minden egyegy magánykamarácskának hossza és szé
lessége egyaránt két öl s két lábban, magassága pedig egy ölben 
és négy^ lábban határoztatik meg; a magánykamarácska kívülről 
elegendő világosságot a belezárt vádlott, fogoly vagy rab által soha 
ki nem nyitható s vas rostéllyal ellátott ablakon nyerjen , a ma- 
gánykamarácskák téli fűtése pedig czélszerüen eszközöltessék.

350. §. A magánykamarácskák nemcsak földszint, hanem a 
körülményekhez képest egy vagy több emeletekre is építhetők.

351. §. Minden magánykamarácskában olly külön árnyékszék 
csináltassák, melly az egészségnek ártalmas, szökésre és mások- 
kali közlekedésre pedig módot nyújtható ne legyen.

352. §. Az építés módjában azt is el kell rendelni, hogy az 
elzárt vádlottat, foglyot vagy rabot, kamarácskájában mivel fog
lalkozásait, a nélkül hogy ő azt észrevehelné, a fogházi igazgató 
vagy a folyósokon czirkáló őr mindenkor láthassák.

353. § Az elzárandó illető vádlottaknak, úgy a foglyoknak 
és raboknak elzáratásuk előtti megmosásáras rendelt időszakonkinli 
megfürösztésére egy vagy több fürdő-szobák szükséges eszközökkel 
ellátva épillessenek.

i 354. §. A börtöni fegyelem alá eső rabok számára bünteté
sük mivoltához alkalmazandó több vagy kevesebb magánykama
rácskák is építtessenek; ezek építése módjában pedig a törvényha
tóságok magokat a börtönfegyelem tárgyában különösen készített 8 
a Vilik s Viliik fejezetek álatt előforduló szabályos rendeletekhe* 
alkalmaztassák.

355. §. A börtöni épületek között s arra alkalmatos helyen 
úgynevezett halottas kamarácska is építtessék, és az minden szük
séges belső szerkezettel láttassák el.

356. §. A mennyire eszközölhető s helybeli más fontos kö
rülmények ellenkezőt nem kívánnak, a törvényhatósági börtönök 
és a hozzájok tartozó egyéb épületek a törvényhatósági közházak 
épületei mellett s ezekkel kapcsolatban állva ugyan, de egyébiránt 
egészen elkülönözve építtessenek.

357. §. A rabok és az elzárt vádlottak s foglyok magányka- 
marácskái között azok építése módjára nézve semmi különbség ne 
legyen; az utóbbiak azonban a fogház épületeinek a többiektől egé
szen elkülönözendő osztályzatába zárassanak el.

358. §. A törvényhatósági börtönök beligazgatására s az ot
tani felvigyázatra rendelendő tiszti és szolgálatbeli személyzeti ta
gok lakai a börtönkamarákkali egyenes kapcsolatban ugyan, de kü
lönben azoktól egészen elkülönözött állapotban építtessenek olly 
móddal, hogy azokból a börtönkamarákhozi juthatás egyedül az őr
szobán keresztüli járással történhessék, egyszersmind az őrökre 
szükséges felvigyázás is könnyítve eszközöltethessék.

359. §. A konyhák, sütőkemenczék, mosóhelyek s a főzés
sel, sütéssel és mosással foglalkozó egyének lakai, a börtönkama
rák közelében ugyan, de azoktól szinte egészen elkülönözve épít
tessenek.

360. §. A betegek, a fogházi épületek a végre rendelendő 
külön osztályzatában levő s nemükhöz képest egészen elkülönözen
dő magánykamarácskákba vitessenek; az pedig, ki ragályos nyava
lyába esik, a többieknek szomszédságába se helyheztessék.

361. §. Az építkezésben arra is figyelemmel lenni s olly in
tézeteket kell tenni, hogy a r. katholicus s görög szertartásu vád
lottak , foglyok és rabok különösen a szentmisének meghallható leg
alább főbb részeit áhitatosságukkal kisérhessék.

362. §. A törvényhatósági fogházaknál és börtönöknél min
den kamrácskához külön sétatérecskék nem építendők ugyan, a men
nyiben mindazáltal az V-dik fejezet 54-dik § m. pontja alatt elvan 
rendelve, hogy azoknak, kikre nézve a fogházi orvos szükséges
nek látandja, a szabad levegőre bocsátás engedtessék meg; a tör
vényhatósági fogházaknál és börtönöknél alkalmas helyek legyenek 
kijelölve és elkészítve a végre, hogy a fölebb érdeklett esetekben 
az illető elzárt vádlottak, foglyok s rabok, a törvénnyel megállapí
tott rendszer szabályai szerint megkivántató ovakodások mellett, 
szabad levegőn sétálhassanak.

363. §. A törvényhatóságok fogházainak, börtöneinek s az 
ezekkel egybekapcsolandó egyéb épületeknek, az elzárt vádlottak, 
foglyok és rabok rendszerinti több kevesb számához és helybeli 
egyéb körülményeihez alkalmazandó sorozatát minden esetre és 
haladék nélkül magok készíttessék meg, s az építés megkezdése 
előtt megvizsgálás és helybehagyás végett a kir. Helytartó-Ta
nácsnak azonnal terjeszszék föl, a kir. Helytártó-Tanács pedig 
azokat a 113-ik § rendelete szerint félév alatt megvizsgálja, s az 
illető törvényhatóságokhoz visszaküldeni tartozandik.

364. §. Megengedtetik ugyan, hogy az egymással közelebbi 
szomszédságos érintkezésben helyezett két vagy több törvényható
ságok is reájuk nézve közösöknek tekintendő fogházak és börtönök 
építése és közös fentartása iránt egyesülhessenek; az illy egye
sülések mindazáltal jóváhagyást csak akkor nyerhetnek, ha azoknak 
pontjai és feltételei a törvénnyel elfogadott rendszernek elveivel 
voltakép megférnek, a különbeni költségeknél fölösebbeket nem 
okoznak, e felett a közbátorságra, közigazgatásra s az illető tör
vényhatóságok törvényszékei elébe rendelendő tanuk, kárvallottak 
és egyebek előállítása és oda utasítása rövidebb és alkalmatosabb 
voltára, s általánosan véve a büntetési eljárásra s a bűnt büntető 
igazságnak czélszerü kiszolgáltatására semmi rövidségeket és hát
ramaradásokat nem okozandanak; magában értetvén, hogy minden 
ollyatén egyezkedések, mielőtt végrehajtva gyakorlatba vétetnének, 
alapokul szolgáló okaikkal együtt előleges megvizsgálás és helyben
hagyás végett a kir. Helytartó-Tanácshoz fellerjesztessenek.
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XVI. F e j e z e t .
A kér. börtönök felállításáról, azok építése módjáról és egyéb 

körülményeikről-
365. §. A törvényhatósági börtönökön kívül az alább kijele

lendő helyeken tiz olly kerületi börtönök lesznek építendők s rend
szeresítve fentartandók, mellyekben egymással a részben összekap
csolt több kevesebb törvényhatóságoknak rabjai fognak elzáratni.

366. §. A kerületi börtönökre nézve is a börtönrendszernek 
©Ily neme állapittatik meg törvénnyel, miszerint a rab éjjel-nappal 
külön rekeszben tartatik, s rabsága egész ideje alatt megszabott 
módon dolgozni köteleztetik.

367. §. A kerületi börtönben egyedül azon rabok fogják bün
tetéseiket szenvedni, kik félévnyi vagy annál hosszabb időnyi rab
ságra lesznek ítélve.

368. §. A kerületi tiz börtönöknek mindegyike 500 börtön- 
kamarácskákra építtessék, s azon börtön-kamrácskák az Vdik feje
set alatti 50. §ban elősorolt eszközökkel és módon bűtoroztassanak.

369. §. A kerületi börtönök építése s épületeik részletes fel
osztása és belső elrendezése módjára nézve is a törvényhatóságok 
körtöni épületei iránt készült utasításnak, a XVdik fejezet 249.,
350., 351., 352., 353., 354., 355., 358 .,  359., 360 .,  361-dik 
$ban kifejtett elvek és rendeletek lesznek megtartandók; külön
ben pedig a kerületi börtöneknek mindegyike azon egy mód és terv 
«jelesen az országgyülésileg megvizsgált és ő Felsége kegyelmes 
jóváhagyásával is elfogadott minta szerint építtessék.

370. §. Ha és a mennyiben a kerületi börtönöknek czélszerü 
felépítésére a kijelelt helyek egyikébe vagy másikába alkalmatos és 
elegendő telket egyezkedési alku utján szerezni nem lehetne, a ki
sajátítással! élhetésnek is (mindazáltal a szükségre szorítandó mód
dal és mennyiségben} törvényes oka és helye leend.

XVII. F e j e z e t .
A kerületi börtönök helyeiről és kerületi kiterjedéséről.
371. §. Illető rabjaiknak mellyik kerületi börtönbe leendő át

szállítására nézve az ország és ehez kapcsolt részekbeli törvény
hatóságok e következő felosztáshoz fogják magokat alkalmaztatni; 
úgymint: A Léva mezővárosában felállítandó s első sorszámú kér. 
börtönbe: 1) Pozsony vármegye s kebelbeli Bazin , Modor, Nagy- 
Szombat, Pozsony és Sz.-György sz. kir. városok. 2) Nyitra vár
megye és sz. kir. Szakolcza városa. 3} Komárom vmegye és sz.kir. 
Komárom városa. 4} Győr vármegye és sz. kir. Győr városa. 5) 
Mosony vármegye. 6) Sopron vmegye s Kis-Márton, Ruszt és Sop
ron sz. kir. városok. 7) Esztergom vármegye és sz. kir. Eszter
gom városa. 8 )  Bars vmegye és Körmöcz s Uj-Bánya sz. kir. vá
rosok. 9} Trenchin vármegye és sz. hir. Trenchin városa. 10} 
Turócz vármegye. 11} Árva vmegye. 12} Liptó vmegye. 13} Zó
lyom vármegye s kebelbeli Beszterczebánya, Breznyób ’inya, Kor- 
pona, Libethbánya és Zólyom sz. kir. városok. 14} Hont várme
gye és kebelbeli Bakabánya, Selmecz- és Bélabánya sz. kir. vá
rosok; végre 15} Nógrád vármegye.

372. §. A Keszthely mezővárosában felállítandó s második 
sorszámú kerületi böntönbe: 1} Vas vármegye és sz. kir. Kőszeg 
városa. 2} Zala vármegye. 3} Somogy, és 4} Veszprém vármegye.

373. §. A sz. kir. Buda fővárosában felállítandó s harmadik 
sorszámú kerületi börtönbe: 1} Fejér vármegye és sz. kir. Székes- 
Fejérvár városa. 2} Tolna vármegye. 3} Pest, Pilis és Sólth t. e. 
vármegyék s Buda és Pest sz. kir. városok. 4} a Jász és Kis-Kun- 
sági kerületek.

374. §. A sz. kir. Kassa városában felállítandó s negyedik 
sorszámú kér. börtönbe: 1} Szepes vmegye s kebelbeli Késmark 
és Lőcse sz. kir. városok, s a szepességi 16 városok. 2} Sáros 
vmegye s Bártfa, Eperjes és Szeben sz. kir. városok. 3} Zemplén 
vmegye. 4} Gömör és Hont törv. egyesült vmegyék. 5} Torna 
vmegye. 6 )  Abauj vmegye és sz. kir. Kassa városa. 7} Ungh vár
megye.

375. §. A Szatmárnémeti városában felállítandó s 5ik sor
számú kér. börtönbe: 1} Bereg vmegye. 2} Marmaros vármegye. 
3} Ugocsa.vmegye. 4 )  Szatmár vmegye s kebelbeli Nagy-Bánya,

Szatmár-németi sz. kir. városok és Felsőbánya városa. 5} Sza
bolcs vmegye. 6} Kraszna vmegye. 7} Közép-Szolnok vármegye. 
8} Kővár vidéke.

376. §. A Nagy-Várad városában felállítandó s hatodik sor
számú kér. börtönbe : 1) Bihar vármegye. 2} Szabad kir. Debre- 
czen városa.

377. §. A kir. koronái Miskolcz városában felállítandó s 7dik 
sorszámú börtönbe: 1} Borsod vmegye. 2} Heves és Külső-Szol- 
nok törvényesen egyesült vármegyék. 3} A szabad Hajdú-kerület.

378. §. A sz. k. Szeged városában felállítandó s nyolezadik 
sorszámú kerületi börtönbe : 1} Csongrád vármegye és sz. k. Sze
ged városa. 2} Torontál vármegye. 3} Temes vármegye és sz. k. 
Temesvár városa. 4) Szab. k. Szabadka CMaria-Theresiopolis) 
városa. 5} A Nagy-Kunsági kerület.

379. §. Az Arad városában felállítandó s kilenczedik sor
számú kerületi börtönbe: 1} Arad vármegye és Arad városa. 2) 
Krassó vármegye. 3} Békés vmegye. 4} Csanád vmegye. 5} Za- 
ránd vmegye.

380. §. A Pécs városában felállítandó 1 Óik sorszámú kér. 
börtönbe: 1 } Baranya vármegyeskebelbeli Pécs városa. 2}Bács- 
Bodrogh t. e. vármegyék s sz. kir. Újvidék és Zombor városok. 
3} Pozsega vármegye és szabad kir. Pozsega városa. 4} Szeréin 
vármegye. 5} Verőcze vmegye és Eszék városa. 6} A tengermel- 
léki kerület. 7} Buccari városa 8} Fiume városa. 9} Kőrös vár
megye és sz. kir. Kőrös és Kaproncza városaik. 10} Varasd vár
megye hasonló nevű szabad kir. várossal. 11} Zágráb vármegye 
s Zágráb és Károly városa sz. k. városok s Turopolya mezeje, fog
ják illető rabjaikat átszállítani.

XVIII. F e j e z e t .
A törvényhatósági kér. börtönök első felállítására és azontuli 

fentartására szükséges költségekről.
381. §. Mindazon költségeket, mellyek az egyes törvényha

tóságok íogházainak és börtöneinek a törvénnyel megállapított 
rendszer elvei és szabályai szerinti első felépítésére, vagy fenálló 
fogházi és börtöni épületeiknek azon rendszeri modorhoz leendő 
alkalmazására, továbbá fogházi és börtöni épületeinek belső el
rendezésére, bútorozására és fentartására s idővel szükségessé 
válható bővítésére, úgy szinte évenkint a törvényhatósági foghá
zakra és börtönökre felügyelő tiszti személyzetre, az őrökre, köz
szolgákra, valamint az elzárt vádlottakra, megítélt foglyokra és ra
bokra is rendszeresen megkívántainak: ezentúl azon egyes tör
vényhatóságok keblökbeli nemesek és nem-nemesek birtokuk, és te
hetségűk mivoltához szabandó igazságos aránnyal, kivétel és kü
lönbség nélkül közösen fogják viselni.

382. §. A kerületi minden börtönök felépítésének és első bú
torozásának költségeit, mint a közállományt illetőket, a királyi pénz
tár fogja általánosan kiszolgáltatni.

383. §. Minden törvényhatóság a kér. börtönbe küldött rabjai
nak tartásáért, ruházásaért, a reájok fordítandó gyógyszer-költsé
gekért s a nekik kiszolgáltatandó dolgozási szerszámokért járó ki
adásokat, a mennyiben ezek a rab munkájának béréből, vagy a bün
tető eljárásban megállapított szabályok szerint annak vagyonából 
ki nem kerülnek, saját pénztárából fizesse.

384. §. A kér. börtönökhez rendszeresített tiszti és szolgá
latbeli személyzet fizetésére, úgy szinte a kér. börtönök épületeinek 
fentartására és minden egyébre szükséges azon költségeket, mely- 
lyek a 384. §ban nem emlittetnek, az ország és hozzá kapcsolt ré
szekbeli összes törvényhatóságok közösen fogják viselni.

385. §. A 384-ik §ban említett minden költségek is szinte a 
381 —ik §-ban megállapított mód szerint a nemesek és nem-neme
sekre lévén kivetendők, azon költségek igazságos arányszerinti ki
vetésének kulcsa C valamint jelenleg történt} ezentúl is mindenkor 
és egyedül az országgyűlésen kidolgozva fog megállapittatni.

386. §. A kerületi börtönbeli raboknak saját vagyonukból 
vagy munkabérökből visszakerült költségek azon kerületi börtön 
pénztárát illetik, mellyben azon rabok elzárva valának s dolgoztak; 
és mindenkor azon törvényhatóság részére lesznek betudandók, 
mellynek törvényszéke azon rabokat megítélte. —

P o z s o n y b a n .
Alapitá és szerkeszti Orosz József. —  Nyomtatja Schmid Antal.
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Úrbéri váltság.
E tárgyróli értekezésünk félbeszakadta óta több más lépett 

a nyilvánosságra, és kiviláglik mindegyikből, hogy szükségképen a 
sajtónak kell e kérdést azon érettségre hoznia, melly valamelly 
rendszabás elöidézlét feltétezi, és hogy ezen tárgynál ki kell lépnünk 
az eszméleti világból, átmennünk a tapasztalatiba, alkalmaztát ke
resvén a felállított és felállítandó elveknek.

Értekezésünk fonalát itt felvenni nincs szándékunkban, mert 
iszonyú sebességgel forogván a magyarföld , egyenesen egy általá
nos , országos váltság eszméjére vezethetvén, azt kell kérdeznünk, 
kifejlődött-e már annyira ezen fontos ügy, az örökváltság ügye, 
hogy biztos, csalhallan eredményt várva, lehessen a törvényhozás 
utján rendelkezni? A felelet tagadó, és valamint a nemzeti átalaku
lás egyetemes kérdése, úgy a vele szoros egybefüggésben álló úr
béri váltságé a fogamzás jeleit mutatja, azon eszmék közti nehéz
kedést, mellyeknek tisztulta és testesülte eszközöl.

Emlékünkben van, milly küzdések közt juta e kényes tárgy 
csak jelenlegi polczára is; kik vele foglalkoztak, bármelly nemes 
vagy szent czélból, gyülölséget, üldözést aratának. De ma meg- 
birjuk-e mindazt, mi ezen tárggyal egybefügg, mi belőle követ
kezik, mit követel? Nem ártana e szerint ha ügyeinkről s igy az 
úrbéri váltságról is itthon beszélnénk egy kissé többet, egy kissé 
jobban, jóval pedig szabadabban, hogy végre álljon előttünk egy 
munkatömeg, mellyből fejlődhető valamelly tapintható alak, élet
műjegyes.

Hogy mindennemű — bennünket most inkább nyugtalanító — 
társasági kérdés, elkezdvén az anyagi érdekeken egészen a nem
zetiségig, az ország jövendőjéig, természetesen az ország összes 
lakosira, tehát népére- vezet mint egyedüli tényezőre, jól tudjuk. 
Ha tehát iparról, kereskedésről, tudományról, művészetről, polgá- 
risodásról, nemzetiségről, alkotmányszilárditásról slb. értekez
vén, mintegy kényszerítve bukunk az úrbéri váltságra, nincs mit 
csodálni.

Ne felejtsük, el tehát, hogy az úrbéri váltság — a jobbágy hű
béri adójának pénzeni megváltása — noha mint elkülönzölt eset csak 
egy csekély része azon közönséges feladásnak, mellyet a magyarnak 
nemzetét illetőleg feloldania kell, mégis nélkülözhellen előzménye a 
roppant munkának ; ne felejtsük el, hogy ezen elkülönzölt eset, ezen 
egyszerű tárgy, itt a földesur és jobbágy közti viszonyra hivatkozó, 
szoros egybefüggésben van az egésznek életfeltétü jelentőségével, s 
hogy végeredményében a feudális viszonyok megszüntetése mellett, 
egy a hazában máig nem létezett polgárok osztályát, a nemzeti föld
mi velőét . teremteni törekszik.

Következik azonban e megjegyzésből, hogy az úrbéri váltsá- 
got elvonva ama társasági főkérdéstől, szorosan elkülönözve tár
gyalni teljes lehetetlen, mit minden értekező vagy iró eléggé bizo
nyít ; mert bár mikint törekedjünk azon eszmék háttérbe szorításán, 
mellyek tőle csak mellékes tekintetek által választhatók el, mégis 
kényszerítve vagyunk itt ott azokat érinteni. Ha ez homályosan tör
ténik, kimélőleg, hizelgőleg, édesgetőleg, félelemmel, ki nem fejtve, 
tökéletlenül: igen természetes, hogy zavart okozván, a kívánt si
ker enyészik a magánérdekek háta mögé.

Ha korunk a magyar éltét e reformok útjában mutatja és iva- 
dékuok az emberiség történetében helyt foglaland, lépteit ez csak 
azon eszmék vezérletében irányozhatja, mellyek sem helyhez sem 
időhöz nem kötvék, a teremtő által a gyarló ember tökélesbülésére 
kitüzettek. Ha elértük az eszméleti andalgást kizáró időszakot, ki- 
vetkezendünk azon illusiók puha pamlagából is, mellyekben ringat
va azt hívők már, hogy a kérlelhetlen, az aczélöklü szükség, tő
lünk mit sem követelvén, szinte jobbágyunk lelt.

És ha őszinteséggel taglaljuk az úrbéri váltság kérdését, ollyan— 
nal a miilyen a magyarnak egyik szebb természeti tulajdona, és a 
megkívántaié nyiltszivüséggel, meg kell vallanunk, hogy bizonyos 
úgynevezett divateszmék — mellyektől, méltán vagy ok nélkül, de 
mindenesetre még sok szegény halandó retteg — sokkal kevesebb 
részt vesznek abban , mint vesz ama említett engesztelhellen szük
ség, képviselve társasági viszonyaink által, oda rajzolva Magyar- 
ország térképére. Miért nem taglaltattak illy társasági kérdések 
őszinteséggel, miért talált a törvényhozó test mind máig elmellőz- 
hellen akadályokra? szinte társasági viszonyainkból s az ezzel ösz- 
szekötött sajtó mibenlétéből kiviláglik. Pedig a szabad nemzeti al
kotmány fogalma feljogosít bennünket ama nyiltszivüség és belőle 
folyó tisztaság követelésére, a nélkül hogy a nemzeti jellemre kel
lene hivatkoznunk.

Minekelőtte a tárgy mibenlétét részleteiben tekintenők, szük
séges itt két tényt felállítanunk, melly nélkül a legkisebb sikert sem 
várhatni. Ha egykor a nemzet — felfogván a kérdés fontos létét — 
általános, országos rendszabály által kívánja s akarja az úrbéri 
váltságot eszközleni: az ide tartozó adatokat megszerzi, valameny- 
nyi t , tökéletesen ; buzditandja is az Írókat, kik e tárgy minden ol
dalát, miilyen a stalusjogi, történeti, statistical, polgári, gazdasági, 
financiális, erkölcsi slb. a törvényhozó test elibe terjesszék. Meg
levőn mindez,, a törvényhozó test igen czélszerü rendszabásokat 
fog ajánlani, felállítani; de ezek mindaddig csak egy tapoltal sem 
viszik az ügyet elébb, mig ama nép, mellynek ügyéről, de főleg 
vagyonárói, munkájáról, keresetéről stb. van itt szó, fel nem 
világosiltatik érdekeiről, meg nem győződik a rendszabás hasz
náról.

Az újabb törvényhozás az úrbéri váltság eddigi gyakorlatát, 
a szabad egyezkedés útját, szentesítette és a szerződések tartósságát 
és törvényességét biztosította. Mennyire nyújt ezen törvényczikk 
a parasztnak kezességei?később tán érintjük; a törvényhozás azon
ban az örökváltság előmozdítására semmiféle rendszabást nem telt, 
és hihető, hogy arra ösztönt nyújtani s buzditólag hatni czéljaiban 
nem is feküdt. De mivel a törvényhozó test a tárggyal foglalkozott, 
ide járulván az élénkebb nemzeti mozgás a civilisatio intésére, szét— 
terjede hazánkban azon eszme, melly szerint az örökvállságof, mint 
illyent, az ismert belőle eredő közhaszon tekintetéből élénkebben 
kellene megindítani és általában eszközleni, mint történt ez napja
inkig; megragadván pedig ez ügyet a mindenkor fürge phanlasia, 
elibe vezetvén azon csábitó képet, mellyben hazánk jövendője ra
gyogó színekkel mutatkozik: tüslint azon ideát fogá fel, melly sze
rint az örökváltságot igy általánosan, egyetemben, országosan és 
csakugyan egyenes és sebes utón lehelne keresztül vinni, és kellene 
is keresztül vinni a törvényhozás utján, kényszeritölég, parancsom
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lólag, különösen és tán egyedül azért, mert — a magyarnak pilla
natai drágák.

Azon tömérdek haszon, melly az örökváltság által nem egye
dül a földesurra és jobbágyra, hanem közvetlen az országra és né
pére árad, kétségtelen, tagadhatlan, kézzelfogható; és távol esik 
minden túlzástól az, ki e h a s z o n  szót jótéteménybe, boldogság
ba változtatván, e tárgyat a nemzet legszentebb ügyei közé soroz
za, előmozdítását nemzeti kötelességének tartja. Igen, de ha földes
urak közt is tetemes azoknak száma, kik a tulajdon érdekeik fel
fogására szükséges értelmi erő birtokában nincsenek, mikint le
hetne várni, hogy a jobbágyság legyen tisztában ez ügy felelt, melly 
jobbágyság erkölcsi, értelmi passivitásához még az erősen tevőleges 
százados szokás csatlakozott? És tudva van a tapasztalás előtt, va
lamint a dolog természetéből eléggé nyilvánul, hogy az úrbéri vált- 
ság ügyében — noha ez financiális tekintetben inkább a földesur 
ügye mint a jobbágyé, és épen azért — az initiativa nem a földesurat 
illeti; vagyis: ha ez ügyet a jobbágyság nem mozdítja, az iigy -—- 
nem mozdul, bármiként gyűjtsük az argumentumok halmait.

Ezen tekintetben, mivel a jobbágy megfeszített szorgalma 
által előhozott váltsági dij a földesurak mozdultát igényli, az örök
váltság kérdésének anyagi része, tetemes időre felülmúlja fontos
ságban annak szellemi részét és az egyszerű k i v á l t h a t á s i  per- 
spectiva korántsem lép fel az előre gondolt mértékben tényezőleg. — 
Más szóval, az úrbéri viszonyok fentartása mellett a jobbágyság nem 
képes azon több szorgalom és több kereset kifejtésére, eszközlé
sére, mellyeketa váltsági tőke létété okvetlenül megkíván; nem ké
pes , mert ugyanazon viszonyok ugyanazon következményt szül
nek; szükséges tehát és elmellőzhetlen, hogy „a természetbeli adó
zások megszüntetése megelőzze a váltságdíj letételét.“

A szabad egyezkedés utján ezen feltétnek — szeretnők mon
dani törvénynek — elégtétetik , és az e tárgyról gondolkodó, az ezt 
vizsgáló, mint apodicticai tényt állíthatja fel, hogy nincs olly szegény 
községe hazánknak, melly képes nem lenne a kiváltságra, azt teljesen 
eszközleni nem tudná, ha a földesurnái itt ott, hol épen körülményei 
kívánják, egy kis segélyt és támaszt talál, de főleg a tőke letételére 
kitűzött idő illő arányba hozatik szorgalmi kifejlésével, anyagi gya- 
rapultával. És itt áll az egész váltsági titok, a földesur és jobbágy 
közti kérdésnek anyagi részére nézve; mert azon több szorgalom 
és jobb mivelés, mellyet a robottól felszabadult paraszt dézmától 
megmentett földjére alkalmaz —  feltevén hogy erkölcsi akadály 
nincs — tökéletesen elég váltsági tőkéjének lefizetésére még akkor 
i s , ha az igy előhozott és alkalmazott nagyobb szorgalomnak és ér
telemnek számbeli kifejezése egy száztólit (jegyet száztól} felül nem 
múlna; szám, mellyet a legszükkeblübb megtartó vagy összetartó is 
minimumnak vehet, ha a különbségek felfogására őt az örök végzés 
feljogosította.

De ezen egyszerű tény elismeréséhez csak értelmi utón jut
hatni mindamellett is, hogy a természeti állapotba szerencsésen át
ringatott népeknél az ösztön nem kis jelentőséggel b i r ; az értelmi 
úthoz tartozik pedig a tapasztalás, az előttünk fekvő élőpélda. Ezek 
annál hathatósban indítnak és eszközölnek, minél bajosabb bizo
nyos éghajlatok alatt a néposztályra eszméletileg hatni. Melly el
mellőzhetlen körülmény legyen ez az úrbéri váltság kérdésénél? 
tudják mindazok, kik e tárgyban tettleg munkálódnak.

Következik mindezekből, hogy az úrbéri örökváltság a sza
bad egyesség (a földesur és jobbágy közt kötött szerződés) utján 
hazánkban még lassúbb léptekkel haladand, mint halad másutt, hol 
szinte czélba vétetett; de mégis való és igaz, hogy ezen útnál ter
mészetesebbet, biztosabbat és egyszersmind a méltányosság és 
szabadság eszméjével egybehangzóbbat alig lehet kimutatni azon el-
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különzött esetre nézve, melly a földesur és jobbágy közti viszony 
megszüntetését a jogszerű követelés és valóságos érlék-megtérilés 
határai közé helyezi; mert csak ezen ut vezet biztosan, zavar és 
rázkódás nélkül, a lépcsőnkinti kifejtés feltétéivel megegyezőleg, a 
kitűzött eredményhez.

De ha társasági mozgalmaink igényleteit tekintjük, bár legyenek 
ezek most még Cminden anyagi szinezetök daczára is) kirekesztő- 
lég szellemiek vagyis eszméletiek; de szemelőtt tartjuk főleg ama 
kérlelhetlen szükséget, melly a magyart viszonyai rendbeszedése 
végett előbb utóbb megragadja; ki kell lépnünk ama szoros és las
sú útból, nézeteinket tágítanunk, szétnézvén azon eszközök közt, 
mellyek valamelly egyetemes kiváltságra országosan történendő 
általános rendszabáshoz megkivántatók.

Az első átnézet már mutatja, hogy tárgy és czél változatlanul 
maradván, az eszközök minősége sem változik, csak nagyszerűsége 
mutatkozik. Mindazon munka megteendő, segéd és támasz nyújtandók 
az egészre nézve, mellyek az örökvállságot a magánszerződések 
utján eszközük. Ide járul a tárgy összetettsége, mert itt a számta
lan esetet egybevenni szükségképen kell, bármelly tömege mutat
kozzék a vágyaknak, a követeléseknek, a reményeknek, a körülmé
nyeknek, a tehetségnek, a szükségnek stb. miből okszerüleg lehet 
és kell következtetnünk , hogy a törvényhozás ez ügyben alig esz
közölhet közvetlen, hogy rendszabásai mint irányadók, mint hatá
rokat kijelelők, csak az alapelvek felállítása körül forgandnak.

Az illy országos intézmények czélja: „megszüntetni az úr
béri örökváltság által mindazon viszonyokat, mellyek ma a föl
desur és jobbágy közt fenállanak.“ Szem előtt tartván e rövid 
határozást, a tárgy közelebbi taglaltára mehetünk által, mert min
den egyéb következtelés egyenesen ebből foly.

Elmellőzvén itt minden jogszerűségi vizsgálatot, a fenálló vi
szonyokra mint factumra utalván, azt mondjuk, hogy „a jobbágy úr
béri tartozásai az általa nyert vagy élvezett javadalmak diját kép
viselik.“ E javadalmak képviselője az úrbéri föld, melly föld szoros 
egybeköltetésben van a tartozásokkal, melly tartozásoknak ismét egy 
tetemes része — a dézma — változatlan arányban is áll a föld 
mennyi- és minőségével.

Valamelly úrbéri teleknek vagy telekrésszel egybekötött job
bágyi tartozásnak tőke-értékét azon különbség határozza e szerint, 
melly a tartozások és javadalmak közt találtatik, mindkettőt belső 
becse szerint kikeresvén; szükséges lesz e szerint az országos 
rendelkezhetés végett, az ide tartozó elemek tisztába hozta mel
lett, szorosan elkülönözni azon földet, mellyet úrbéri földnek ne
vezünk , azon földtől, melly mint nemesi birtok a foldesurak két
ségtelen birtokában maradjon; különben a zavarnak nincs vége, az 
ügy nem mozdul, s hazánk jövendőjének ebeli borúja nem derül.

Feltétetik mégis, hogy az úrbéri adózások alól váltság által 
felszabadított előbb úrbéri föld, szántóföld, rét és elkülönzölt legelő, 
a magát igy kiváltotta községnek vagy jobbágynak átadatik. Is
mert lévén ennek mennyisége, itt nincs baj; a jobbágy tartozásai
nak, dézmájának stb. értékszámitása nem nehéz; nehezebb a fajzás, 
a szőllő és az úgynevezett királyi haszonvét. Hazánk különböző 
pontjain különböző úrbéri viszonyokat szemlélünk épen a helybeli 
körülmények és bevett szokások szerint. Vannak örök és ideigleni 
szerződés melletti községek, magukat épen kiváltók; vannak rész
letes és változtatott tartozások; léteznek úrbéri perek, fontos kér
déseket függőben tartók, közöltük a pénzérték változása által elő
hozott zavarok stb. stb.

Az illy különbözőségek — légióik hazánkban tanyáznak — a 
felek közti egyesség utján kiegyenlíthetők, de mindannyi akadályo
kat gördítenek valamelly általános rendszabás egyenlő kezelése elé-



773 774

be, s bizonyítják, hogy a csomó kettévágása által itt czél nem ere- j 
t ik ; mert a törvények törvénye az igazság. A telkek végképeni 
szabályozása, noha az úrbéri tartozások becs-árát, ha ez a felek 
közt tétetik, keveset változtatja, és inkább a közadó kérdéséhez tar
tozik, mégis fontos; mert ha tisztaságra törekedünk, miilyent min
den nemzeti rendszabás követel, a végképeni általános szabályo
zást el nem mellőzhetjük. Később még egy más lényeges okát is 
emlitendjük e szükségnek; elég most megjegyezni, hogy a régen 
vagy épen nem történt szabályozás következtében, függetlenül az 
úrbéri állománytól, a magyar telkek nagysága ha nem is i és 4, 
de mindenesetre 1 és 3 közt áll különbözőségére nézve, az ország 
pontjait egybehasonlitván; hogy tehát e földtől járó dézma-meny- 
nyiség is 1 és 3 közt változik.

És most, csak csekély részét érintvén a különféle viszonyok
nak, kérdezzük : lehetséges-e hazánkban az úrbéri telkekkel egybe
kötött tartozásokat, s igy a tartozások tőkéjét, egyenlőkké tenni? le
helő-e azon nyomorult helyzetűre , ki földjének csekélysége, még 
csekélyebb termő ereje mellett is kénytelen kettőztetett szorgalmat 
fordítani annak előhozására, mi tartozásait és éltét fedezi, ugyan 
azon váltság-dijt vetni fizetésül, mellyet vetünk arra, ki tömérdek 
földjének gazdagsága által elrontva, a henyeség karjai közt álmado- 
zik? Lehet-e egyik földbirtokost a másik rovására pártolni ? Mert 
azon compensatióban, melly az által mutatkozik, hogy a nyerő job
bágy földesura veszt, és megfordítva, alig fognak a birtokosok meg
nyugodni.

Úgy véljük, hogy az illy fizetési egyenlőség igazolására felhoz
ható argumentumok ama idézett törvények törvénye előtt okvet
lenül elenyészendnek. De ezen egyenlő értéke hazánk mindennemű 
telkeinek a kitűzött általános elvekkel és czéllal homlokegyenest 
ellenkezik; mert ha azt mondjuk, hogy úrbéri tartozásait a paraszt 
megváltsa, nem érthetünk egyebet, mint hogy tőkéjét tegye le föl
desura úrbéri jövedelmeinek, vagy is más szóval, hogy fizessen 
annyit, mennyivel tartozik, és sem többet sem kevesebbet; külön
ben a teljes kárpótlás elve is az igazsággal egyetemben elvész. 
Ezen egyszerű tény egyenesen foly az úrbéri váltság fogalmából, 
és változatlan fentartásán épen a törvény őrködendik. Értékén felül 
becsülni az úrbéri telkek megváltási diját azért, hogy a földbirtokos, 
a hazai törvények által a nélkül is pártfogolt, minden kigondolható 
polgári javakban részt vevő szabadalmazott ur, a váltságtól vissza ne 
ijedjen, csakugyan olly erkölcstelenségre mulatna, miilyennel szá
zadunkban Európa színe előtt fellépni alig merne valamelly kivált
ságos testület; a magyar nemes pedig ne koczkáztassa most, épen 
most mindazt, mi még őt a népek ilélőszéke előtt védni képes. Álta
lában véve a nálunk divatozott édesgetés, az éretlen gyermekkeli 
bánásmód, inkább jó szívre mutat mintsem értelmi erőre. Sokkal 
jobb lelt volna minden időben mondani „állj meg, győzz, vagy 
vessz“ és reméljük, hogy ama kecsegtetés, mint nemzethez illetlen, 
jövőben nem fog eszközül használtatni valamelly közérdekű tárgy 
mozdításánál. Esetünkben, ha édesgetésről lenne szó, ezt egész jog
gal és illőleg alkalmazhatnók a jobbágyra, ki önérdekeit felfogni 
nem tanulta, s ha felfogni tudja, annak fenlartására nem képes. Kü
lönben ismételjük, hogy az úrbéri váltság ügye a földbirtokosra 
nézve fontosabb azért, mert ezen tartozások — minden ágaikban 
— növés helyett szemlátomást csökkennek; senki sem kételkedik 
pedig a felől, hogy kevesebb elszántság kívántatik meg pénzfelvé
telre, mint annak fizetésére, s igy a fizető elijesztése lenne aggo
dalmasába

A váltság-dij meghatározása magánosok közt a szabad egyes- 
ség utján, az alkudozók és szerződők körülményeihez lévén szabva, 
vagyis egyenesen azokból eredvén, minden ellenvetéstől ment ez

ért; mert a természetes utat követvén, egyszerűen az adásvevés 
eszmélyén nyugszik, melly adásvevés csak akkor sikerül, ha mind 
két fél bele egyezik. Teljes megnyugvást lelhet azért mindenki azon 
örökváltsági szerződésben, melly a földesur és jobbágya közt létre
jött, mert egyedül az érdeklettek közt történvén minden becsű és 
halárzat, egyedül ezek őrködvén önérdekükön, mindegyike ön
hasznát vetvén a mérlegbe, annál könnyebben meglelhetek a közép 
utat, mert egyik s másik tudja, tökéletesen ismeri jövedelme és tar
tozása mennyiségét.

Abnormis eset az úrbéri váltságnál alig fog előjönni, az t . 1» 
hogy a jobbágyság a földesur kicsapongó követeléseibe egyezett s 
igy szerződésre lépett, mert ekkor a parasztnak szerfeletti sagaci- 
tast kellene tulajdonítanuk, a földesurnak pedig nemlegest; mert a 
felcsigázott váltságdíjat a paraszt nem fogja megfizetni, megfi
zethetni : vagyis, a szerdődés ki nem elégíthető feltéteken alapul
ván, magában szétbomlik , mert a felek irrationalis útba tévedtek.

Az országos rendszabást illetőleg, ha ez üggyel a nemzet va
laha komolyan foglaikozandik, elkerülhellen lesz annyi osztályokban 
tétetni megyénkint a tartozások becsét, mennyi a lényegesen kü
lönböző körülmények és viszonyok által fog kitüzetni, szükséges 
pedig, hogy a becsű alapját a felek közti alkudozás képezze. Ter
mészetes, hogy mivel itt az enyim és tiedről van szó, a törvényes 
felügyelés csaknem egyedül a hitelesítésre szoritkozandik, mert bizo
nyos, hogy kívül esvén e körön, határozása siker nélkül maradna. 
Másfelől itt a „de ipsis sine ipsis“ felfüggesztést fog tapasztalni, ha 
czélt akarunk, mert kirekeszlőleg a jobbágyi viszonyokról lévén 
szó, ezeket a jobbágyok ismerik legjobban, az úrbéri ügy pedig —  
már külföldön is kitrombitálták — a magyar parasztot úgy annyira 
megtölti, hogy kívüle semmi egyébre figyelmet vetni nem képes. 
Tehát t a n á c s k o z n i  fog a paraszt tulajdon pénzügyében, és a vi
lág be nem szakad, mert ha nem tanácskozik, akkor sem szakad 
ugyan be a világ, hanem akár kicsi akár nagy legyen az úrbéri váltság 
dija, azt ő nem fogja megfizetni, hanem marad a réginél; bizonyít
ván , hogy ő sem különbözik más paraszttól. De ha csakugyan 
megvesszük rajta szokott móddal a reá szabott úrbéri váltságdíjé 
akkor mi bizonyitandjuk meg, hogy zsarnokság és szabadság syno- 
nimok, mert erőszakkal szabadítottuk fel kelmöket; melly procedura 
a szegény halandó tébolyodottságával tökéletesen megegyezik.

Alapelvnek tekinthető az úrbéri váltság ügyében, hogy az úr
béri jövedelem vagy tartozás kamatjait képviseli az úrbéri birtok
nak,  s igy a váltságdíj tőkéjét az évi jövedelemnek, melly leg
főbb biztosítását éri a tőke letéle által. Tőke és kamat változatlan 
egyenes arányban lévén, együtt fogynak és enyésznek. A mint te
hát a jobbágy a váltságdijt kisebbíti, évi tartozásait is kisebbíti. 
Általában véve lehet feltenni, hogy a jobbágy érdekében fekszik 
mentül elébb letenni a tőkét; a földesuréban pedig annak felvéte. Ki
vétel van mindegyik félen; ha a kamatok fizetése nem terhes, a tőke 
letétével nem szokás sietni; ha a földesur nem akarja a tőkét vala
melly vállalatra fordítani, vagy arra szüksége nincs, azt annál ke
vésbé mondja fel, mert biztosabb adós egy községnél nincs. Ezen 
viszonyokból következik, hogy valamelly országos rendszabásnak 
egybehangzásban kell lennie és maradnia az illető felek érdekeivel 
azon körök közt, mellyek minden szerfeletti terheltetést, de főleg 
minden kényszerítést kizárok. Felfogván ezen észrevételt, elkeli 
ismernünk, hogy lefizelési határidőt törvényesen szabni ama 
érdekek sértése nélkül igen nehéz, már csak azért is, mert a sze
gény embert különféle baj és csapás szokta é rn i , mindez pedig 
legközelebb éri annak financiális viszonyait. De ha átnézzük ha
zánk népének különböző állapolját, helyzése, kifejlése, szorgal
ma stb. szerint, olly annyira szétterülő esetekre jutunk, millyene-
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te l  az úrbéri váltság egyetemes és egynemű kezelésére nézve 
egyeztetni alig lehet. Említünk csak négy fő osztályt.

Hazánk német lakosi — nem a városi polgárok , hanem a fa
lusi jobbágyok — szorgalmasak, a culturát, a tisztaságot s igy a 
több kényelem mellett a szabadságot is szeretik. Ezekről csaknem 
általánosan lehet föltenni, hogy a kiváltságra fogékonyak, a tár
gyat sebesen felfogják, és egy kis segély és biztosítás mellett mago
kat ki is váltják.— A magyar egy igen fantastical lény, korlátlan 
szabadság iránti vágyának hiú játéka, a pattogó lelkesedés és esz
telen csiiggedés laptája mindaddig, mig a dologtalanság s igy una
lom őt lebékózza; vezér nélkül a magyar nem társasági ember , de 
-ezzel az örökváltságot is eszközli, ha csupa csábítás által is. — A 
tót fajok az úrbéri váltság tárgyát, a kiirthatlan bizalmatlanság 
következtében, igen lassan fogandják fel, de általános szegénysé
gük miatt még lassabban eszközlendik. — Az oláhság végre, oily 
erősen képviseli az érzékellenség legtisztább kifejezését, hogy 
itt úrbéri váltságról szólani majd annyi, mint édes honunkban a 
tengeri kereskedésről.

Összevevén az itt érintett körülményeket, nem tagadhatjuk, 
hogy tökéletesen mindegy, bármelly váltsági tervet választunk, ha 
■sem egyik sem másik nem alkalmazható szigorúan a nemzet és nép 
körülményeire, és belőle nem foly egyenesen és természetesen a 
vállalat csalhatlan sikerülte; hogy pedig a fizetési időszakok, az 
évszáinok összeillesztése által a kihozott pénzmennyiséggel, szám
talan tervezetet készíthetünk, magában világos. A mint már említők, 
egy kis több szorgalomnál, egy kis szellemi és anyagi támasz által, 
valamelly község ama száztólit könnyen előteremti, s igy a 32 évi 
váltságot maximumnak vehetnők; ha pedig tetemes segítség járul 
ide, az évek száma nevezetesen kisebbülend. Ha p. o. a tized en
gedtetik által a jobbágynak azon feltétek alatt, mellyek melleit 
abban a földesur részesül, ez már magában is tökéletesen elég — 
feltevén mindig, hogy ezen javadalom haszna a parasztnak meg is 
hagyatik —  váltsági tőkéje letétére a felvett 32 év leforgása alatt 
ott, hol illyen dézma van; de ezen esetben nem csak tökéletesen 
mindegy — de tán mindegyik félre nézve üdvösebb, biztosabb és 
hasznosabb —  ha mondjuk, hogy huzza a földesur egyéb úrbéri ja
vadalmaival együtt ama papi dézmát is még 32 évig, ezen idő le- 
folyta után pedig szűnjék meg mindennemű úrbéri tartozás egysze
rűen, minden további kárpótlás követelése nélkül. Itt is szükség 
mégis a mozgás szabadságát fentartani úgy , hogy ha a jobbágy 
pénzbeli váltság által akar elébb szabadulni, szabadulhasson.

A többször említett két elv, hogy t. i. az úrbéri váltságdíj 
letételét a természetbeni adózas megszüntetésének kell megelőznie, 
és hogy az úrbéri évi tartozás a váltságdíj kamatjai által van kép
viselve — tárgyunk irányadóinak tekinthetők. Ha az igy van — 
mit minden közelebbi, tapasztaláson nyugvó vizsgálat bizonyít hogy 
igy van akkor az úrbéri tartozások r é s z e n k i n t i  megszünte
tése nehezen fog czélra vezetni, noha első tekintetre kecsegtetőleg 
ajánlkozik.

Ha az úrbéri adózással és annak beszedésével egybekötött 
szánakodást gerjesztő nyomorult viszonyokat tekintjük, nem tagad
hatjuk , hogy az úrbéri föld részletes átadása által előhozott kétféle 
Cszabad és nem szabad) föld dézmáltatása, valamint a többi tar
tozás, törtszámok segéde általi behozása, ama nyomorúságot csak 
nevelhetik; különben is itt csak olly rendszabások ajánlhatók, 
mellyeknek egyszerűsége a paraszt szinte egyszerű fogalmának 
megfelel, a kezelést könnyíti s igy sem zavart nem okoz, sem a 
békét nem koczkáztatja.

Általában véve, ha olly nemzeti rendszabásokról van szó, 
mellyek a nép anyagi érdekeit tárgyazzák, minden argumentatio a 
priori felesleges és hasztalan ; nem is maradand egyéb, mint az ere
deti kútfő, a nép szokásai, helyzete, szükségei, szellemi és anyagi 
mibenléte; ha ebből meríteni nem tudunk, a szomjat sem fogjuk 
csillapítani. Mindamellett tehát, hogy bizonyos engedmények és 
támasz által a jobbágyság magát megváltani képes, mégis paraly- 
záltatik minden törekvés olly rendszabások által, mellyek inkább 
akadályozva hatnak az egészre. Kérdésünknél p. o. a robot és a 
dézma az, miipart és szorgalmat megfojt; ezekből kell tehát szaba
dulni. E két ellenséges elem megszüntetése sokkal hathatósabban 
eszközölheti a váltság lehetőségét biztositó ipart és szorgalmat,, 
mint képes lenne ezt tenni bármelly egyéb engedmény; mi igen ter
mészetes, mert itt egyedül csak az ipart és szorgalmat semmivé 
tevő okok elmozdításáról van szó. Ki a népet ismeri, tudja, hogy 
itt nem annyira a tartozás mennyisége, mint annak természete jő 
kérdésbe; ha tehát követelnök, hogy 32 vagy mennyi év alatt a 
paraszt magát kiváltsa nagyobb erőkifejtés által, másfelől pedig az 
egész idő alatt őt robotoltatnók és megdézmálnók, a kegyetlenség 
egy uj nemét találnék fel.

Teljes meggyőződésünk, hogy ha valaha az úrbéri váltság 
országos rendszabás által elömozdiltalik, ez csak az itt felhozott 
eszmék nyomán fog történhetni, az az: úgy, mint egyesek közt meg
szüntetik mindennemű természetbeni tartozás, megbecsültetik az 
évi tartozás pénzértéke , az évi jövedelem kamatjának tekintetik a 
kérdésben forgó váltságdíjnak, a tőkét pedig a jobbágy tehetsége 
és körülményei szerint fizeti le.

Szerződésünk tehát két oldalú, mert az úrbéri tartozások meg
szüntetése az úrbéri javadalmak b i z t o s i t á s á í  feltétezi. Ezen 
b i z t o s í t á s  az,  mi az úrbéri javak birtokosa előtt a legnagyobb 
jelentőséggel bir, és körülte forgandnak minden váltsági eszmék, 
minden kétség, minden aggodalom, és sokan vélik, hogy a pénzér
tékben kifejezett úrbéri tartozás kevésbé biztosítható, mint bizto
sítható természetbeni adó, és csalódnak, mert a dolog ellenkezőleg 
áll; az egek tudják, hogy ezen urbérnek nincs jövendője. Másfelől 
sokan gondolják, hogy a teljes biztosítás csak a tőke átvitele által 
érhető el, és ezek is csalódnak, mert mostani javadalmaik tőkéje 
semmiképen nincs biztosítva; különben ha maga a társaság nem ké
pes intézményei által kezességet nyújtani, a biztosítás meg nem 
lelhető, a társaság erkölcsiségén pedig kétségbe kellene esnünk.

Az igy tőke és kamatjai által képviselt és biztosított úrbéri 
jövedelem, a jelen vagy nem épen rég múlt értéken alapul s igy 
a lehetőnek tartott nagyobb érték a jövendőre nézve elvész. Ezen 
egyik aggodalom megszűnik, ha meggondoljuk, hogy ama jövendő
nek fonala nem végtelen és hogy az értékemelés tagadólag mutat
kozik; ezért is hisszük, hogy a jelen viszonyaink melletti pénzér
tékbe változtatása az úrbéri jövedelemnek, a földesurra nézve a 
lehető legkedvezőbb eset.

A jobbágyra nézve minden nyereség és javadalom az úrbéri 
viszonyok megszüntetéséből foly, hanem ezen haszon reá nézve 
tömérdek, kiszámithatlan és hasonlithallanul nagyobb a földesur 
hasznánál; mert igy emberi méltósághoz közelitend, mit sok tekin
tetben irigyleni lehetne.

A pénzbe változtatott úrbéri adót a paraszt ném teljesítheti, 
mert szegény hazánkban nem tud szert tenni pénzre, egy másik 
alapos aggodalom. Igen de ha váltsági tőkéjét akarjuk kénszerített 
móddal rajta megvenni? hát itt lesz pénze? A pénz szűke volt és- 
marad nagy ideig szegény hazánk betegsége, ez oka a természet
beni adónak s azért alapos az aggodalom. De mondjuk , hogy van 
egy kis pénze mégis a parasztnak és lesz egy kissé t öbb, ha mo
zoghat; van és lesz több gabonácskája, mit folyó áron elfogadni le
het, mert mindegy, akár ő akár a földesur nem tudja azt eladni; 
van neki és lesz neki több ideje a dologra és napszámnál fogja fize
tésének egyik részét leróni. Tehát van és marad ut és mód, s az 
úrbéri tartozás átváltoztatása, a dolgok mibenlétét nem változtatja 
a jövedelem biztosítását illetőleg.

(Vége következik.)

P o z s o n y b a n .

Alapitá és szerkeszti Orosz József. —  Nyomtatja Schmid Antal.
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Úrbéri váltság.
(Vége.)

A robot rögtöni, egyszerre megszüntetése a hazai földmive- 
lésre káros befolyást gyakorolhat; aggodalom, melly nevezetes
sége miatt érdemli a közelebbi tekintést. Megjegyezvén itt előre, 
hogy a robotok rögtöni megszüntetése által sem a statusgazdaság, 
melly az ország mezei gazdaságától lényegesen különbözik, sem 
ezen utóbbi, legkisebb csorbulást sem szenvednének. Mert: lör, ha 
feltesszük — mit észszerinten tehetünk is — hogy a paraszt eddig 
robotra felhasznált vagy inkább pazarlott munkáját és idejét tulaj
don földje mivelésére használandja, azonnal következik, hogy többet 
termeszt mint termesztett eddig, ha csak azt nem bizonyitanók 
meg, hogy több föld rosszul mivelve aránylag többet terem, mint 
mennyit terem kisebb de jól mi veit föld. Ide járul, hogy majd egy
kor teendő mérések és kimutatások következtében kiviláglik, mikép 
a paraszt keze alatt levő úrbéri földnek mennyisége felülmulandja 
és felül is múlja a birtokosok azon allodiumai mennyiségét, melly 
robottal mivelíefik ; innen pedig csak az következik, hogy hazánk ter
mő földének több mint felére a robotok eltörlése által mi baj sem 
következik. Van még ezen felül tetemes földbirtoka a nemesség
nek majorságos erővel miveit, az úgynevezett p u s z t a  és egyéb 
birtok, mellynek gazdasága szinte nem szenved a robotok meg
szüntetése miatt; marad e szerint egyedül azon birtok része a ne
mességnek, mellyről mondva van, hogy robot nélkül nem jövedel
mezne, mert vannak még édes hazánkban é s z s z e r i n t i  gazdák, 
kik robot nélkül gyarapulni nem tudnak. Hogy ezen miveit föld
része hazánknak még akkor sem nyomna sokat a honi termesztés 
mérlegében, ha füstint parlagon hagyatnék, kiviláglik ha meggondol
juk, hogy azon kétes erő és csekély értelem, melly most szétszórva 
eszközöl szabad és nemszabad földön , tisztulva és kifejtve alkal- 
maztatik, kétségen kül többet teremlend, mint teremt a jelen vi
szonyok mellett, természetesen összegét vevén az ország termé
nyeinek. Ezen következtetés semmi meglepőt nem mutat, mert a 
karok és kezek nem töröltetnek el a robotokkal együtt, sőt inkább 
erkölcsi értelemben véve szoporittatnak.

Napszámosra azonban a földesur nem fog szert tehetni, hall
juk , mert illyent most sem kap, miután a paraszt nem megy nap
számba, kiváltsága után pedig épen nem menend. Itt is hibás 
helyzetben vagyunk, mert a tapasztalás mutatja, hogy a felszabadult 
jobbágy szívesen dolgozik napszámban; a fel nem szabadult pe
dig azért nem dolgozik, mert a dologra szorittatik, a robotra hajta— 
tik. Mindezen észrevételek azonban sokkal ismeretesebbek, mint
sem felsorozásuk itt szükséges lenne; ha az ide hivatkozó eszmék 
nem találnak utat koponyánkba, nincs mit tenni; elég hogy a robot 
megszüntetésével a munka s igy a napszám is szaporodik.

Hogy ama robotos gazdákra nézve a robot rögtöni eltörlése 
kellemetlenséget és gazdasági zavart hozna, tagadhatlan; de meny
nyit? Kérdezzük meg hazánk tapasztalt gazdáit, nem tudnának-e 
magukon segíteni, ha p. o. a robotok egy vagy két év múlva töröl
tetnének el ? Ok igennel felelendnek , mert a haszonbér útját — 
egy igen okszerű utat — mellőzvén , itt legfelebb egy kis javítási 
tőkére lesz szükségük a majorságos erő felállítására; ez azonban 
más szakaszba tartozik.

Ha az örökváltság általános eszközlésének eszméjével a tőke 
lefizetését kötjük össze, és ezt bizonyos időszakkal: elkerülhetlenül 
valamelly financiális miveletre kell általmennünk azért, mert az or
szágban sem annyi pénz nincs , mennyi ezen tőke rövid idő alatti 
letétére megkivántalik, sem az egyetemes jobbágyság anyagi és 
szellemi helyzete nem ollyan, hogy tőle észszerinten lehetne ama 
eszközlést várni. Az illy financiális mivelct egyenes utón vezet 
bennünket hazánk pénzbeli nyomorúságára, vagy is ennek elisme
résére , és okvetlenül olly hibás körbe varázsoltatunk, raellyben a 
szükség, a pénz szűke, a valóságos hypotheka és a visszafizet- 
hetési tehetség közt annál inkább forgunk, mert az eddigi divatozó 
eszmék nyomát tekintve, az által akarunk pénzt teremteni, vagyonos- 
ságot előhozni, mire pénz kell és mi a vagyonosságot már feltétezi. 
Ezen mellékes megjegyzés (Nagy tán kitérés?) igazolására csak 
esetünket idézzük, az úrbéri viszonyok megszüntetését, melly 
rendszabás által kétségen kül sebesen gyarapuland a nép, s igy az 
ország vagyona növend, de mellynek létrehoztál pénz által akarjuk 
eszközleni! Holott ha valahol, itt van kimutatva a lépcsőnkinti 
kifejlés törvénye.

Minekelőtle valamelly financiális miveletről szólhatnánk, előt
tünk kell lenni az ide hivatkozó adafok tömegének, tehát egy kime
rített úrbéri statislicának, az úrbéri adó teljes értékének; ekkor 
ismeretes lévén a tőke mennyisége, azon feltétekről is lehet érte
kezni, mellyek az idővel és a beszedés módjával vannak egybeke
lésben. Most csak álfalánosan mondhatjuk , hogy a hypothek-bank 
eszméje itt valósulhat leginkább, mert a kimutatott és biztosított 
úrbéri jövedelem és birtok olly kezességet nyújt, miilyent a magyar 
napjainkig kimutatni nem volt képes; hogy a hypothek-banknak 
legfontosabb tiszte, legnagyobb sikere abban álland, a földmivelőt, 
a parasztot segítni, kire nézve már egy kis támasz is nagy jótéte
mény, és ki a legbiztosabb hitelező, legpontosabb fizető; hogy ha 
a földbirtokosnak javítási tőkére szüksége lesz, azt meglelhesse; 
hogy az, kinek úrbéri váltságdíja nem kell sürgelőleg, pénzét in
kább a bank gyarapultára hagyja ben, s igy elősegélje az egészet; 
hogy e szerint sem kölcsönre, sem képzelt papiros pénzre szükség 
nem lesz stb. stb.

Bármelly aprólék legyen a magyarnak financiális ügyessége 
— tapasztalása, még pedig fájdalmas, elég volt — még sem hisz— 
szűk , hogy amúgy könyv nélkül fog pénzt csinálni, vagy is assig- 
naták kibocsátására vetemedni; — s ezért e tárgyat,mint említést is 
alig érdemlőt, elmellőzzük. Hanem a kölcsön, a kölcsön, a jo olcsó 
kölcsön, már már magyar velőnk legmélyebbjébe furakodik, s úgy 
látszik , tőle nem lesz menedék. Pedig a roppant gazdagságú, s tán 
ezért a kölcsönvétre mindenkor kész országok és népek is ugyan 
csak jajgatnak adósságaik miatt! De számítsuk csak össze mind
azon száz meg száz milliókat, mellyeket édes honfitársaink egy kis 
időtől fogva minden nemű szükségeink fedezésére kölcsönözni ja
vaslónak, majd az angol status-adóssághoz közel állandunk; sorozzuk 
ama javaslatokat a szükséges, szükségesb és legszükségesb szük
ségek szerint, s kérdezzük hányadik lesz a sorban az itt érintett 
úrbéri váltságunk ?

Észszerinti gazdálkodás, édes leikeim, a körülményekhez! si- 
mulás, szerény megelégedés e szegény haza áldásival, egy kis több
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munka és szorgalom, nagyobb erkölcsiség, de főleg egy kis tanulás, 
és majd meglálják, mikint fog virágozni a szép haza.

Szem előtt tartván a kölcsönnel, de főleg annak visszafizetésé
vel egyebekötölt bajokat, hazánknak e tekintetben is kivételi hely
zetét: őszinte megvalljuk, hogy ha az úrbéri váltság c s a k  vala- 
melly Országos) financiális mivelet kíséretében lehelő, ahoz remé
nyünk nincs és nem is lehet; mert teljes meggyőződésünk, hogy a 
kölcsön, vagy pénzmivelct, ezen ügyre nem előmozditólag, hanem 
határozottan akadályozóig fogna halni.

Feltevén folytatólag, hogy az úrbéri váltságdíj lefizetését 
csakugyan követeljük , és azt adószedés utján akarjuk behozni, az 
általános váltság eszközölhető lenne, ha p. o. mondanék :

„Irassék össze a még fenálló egyetemes hűbéri adó mennyisége 
az egész hazában ; becsüUessék meg annak tőke-értéke a helybeli 
körülmények szerint; készíttessék valamennyi birtokosok névsora 
a részökre szóló úrbéri vagyon feljegyzése mellett; számittassék ki 
a tőke kamatjaival együtt 20 — 25 —30 stb. évre; osztassák fel 
ezen összeg a határozandó 20— 25 — 3 0 stb. évre; szedessék be az 
évre eső mennyiség országos, nemzeti adó utján úgy, hogy kivétel 
nélkül minden hazafi aránylag járuljon hozzá úgy véljük ezzel a 
haza tartoznék; — szüntessék meg azonnal minden hűbéri viszony; 
fizettessék ezen adó a nemzeti vagy hypothekbankba, ott beköny- 
vezve számítandó ; részesüljön kölcsönben minden birtokos kimuta
tott vagyona mennyiségéig; a bank felvállalja a hitelt, csereberél, 
felvált és végképen számit stb.“ Nemde egy nagyszerű nemzeti 
liquidatio lenne ez? és igazságos.

Ha benézünk a hazai törvényhozás és hazai országiás műhe
lyébe, azt látjuk, hogy ezen az utón nem boldogulunk, noha boldo
gulhatnánk, ha — a nemzeti rendszabások kivitelére megkivántató 
elemeket már régóta kikerestük és összetartottuk volna.

Úgy látszik, hogy értekezésünk mindeddig csak azon bizo
nyítvány körül törekszik, hogy az általános hűbéri kiváltság ügyét a 
törvényhozás utján tán eszközleni sem lehet? Hol tettek szólanak, 
ott bizonyítványra nincs szükség. De miért tagadjuk , hogy csekély 
felfogásunk szerint olly egyetemes kiváltságot, melly a hűbéri adó 
tőkéjét országos rendszabás következtében h a t á r o z o t t  idő a l a t t  
hozza be, a törvényhozás utján eszközleni nem a nemzeti feladá
sok közé tartozónak véljük.

Magában tekintve a váltság ügyét, teljes kárpótlás eszméjére 
alapítván a hűbéri adó megszüntetését a kárpótlást pénzértékben 
valósítani kitűzött időszak alatt: olly nagyszerű rendszabással talál
kozunk , millyen az erkölcsi s értelmi erőnek roppant mennyiségét 
követeli. De ide járulnak mindazon viszonyok,nemzetiek, polgáriak, 
mellyekről mondók, hogy az úrbéri kérdéssel egybekötvék és rend
behozásukat a nemzetiség nevében várják. Hazánk jövendőjét sej- 
ditető,világot óhajtván, társasági elemeinket átnézvén, mire hivat
kozzunk? A nemzeti erőre, szellemire, anyagira? az erkölcsiségből 
folyó hazaszeretetre és polgári erényre? a nemzetiség fogalma 
által követelt egyetértésre? azon értelemre, melly eszközöl és nem 
engedi, hogy a társasági kérdések a csata mezején keressék felol
dásukat? Mire, mire hivatkozzunk? Mindenkor azon szükségre, 
melly kényszerit és az embert lealacsonitja ? A bölcs, a gondolkozó 
előtt, ki megszokta e nyomorult föld szegény népeit egyetemben 
vetni a történet mérlegébe, igen mellékes kérdés: kiterjeszti-e vagy 
nem a civilisatio boldogító sugárait azon földdarabra, melly Ma
gyarország neve alatt jelenik meg a rajzban? Egy szánakodásra 
méltó csoporttal több vagy kevesebb, még se nem teljesíti, se 
nem zavarja az emberiség kifejlésének köztörvényét. De kimond- 
hatlan fájdalmat szenved a hazafi, ki tudja, hogy nemzete emelked-

hetnék, ha a teremtő által reá árasztott áldást használni, ha paran
csait érteni tudná.

Hogy a boldogtalan, a szegény magyarba olly mélyen gyöke
rezett osztály-szellem még nagy időre csirájában elfojlandja 
mindazon nemesebb törekvést, melly a haza jövendőjének biztosí
tását czélozza, szomorú valóság. S még sem lehet a nemzetnek, a 
törvényhozó testnek főbb feladása, szentebb kötelessége, mint je
lentőséget adni azon népnek, kiemelni azon népet sülyedtségéből, 
melly néptől várhatja — vele egyesülve, ugyanazonosodva — azt, 
mit történeti jövendőnek nevezünk valamelly ország és népére 
nézve.

Ha ezen feladásnak, ezen kötelességnek a törvényhozó test 
megfelelni képesnek érzi magát: erejét rá fordilandja; és ekkor azt 
mondjuk, hogy az úrbéri váltság ügyében is tetemeset tehet, boldo- 
gitólag léphet fel.

Váltsági tervet adni vagy törvényjavaslatot, több tekintetben 
nem lehet czélunk, nem főleg azon egyszerű okból, mert az illy 
terv közvetlen, egyenesen fejlődik ki a nép viszonyaiból, annak 
szükségére támaszkodva; a törvény pedig biztosít és véd. De fő
vonalaiban ez ügyet érintenünk kell, egyszerűen, röviden.

A törvényhozás elmozditandja főleg azon akadályokat, mely- 
lyek ma az úrbéri váltságot körülveszik, azután a „laissez-les faire“ 
a többit megteszi. Igazságtalanság lenne el nem ismerni, hogy e 
tekintetben már több jelentő lépés és rendszabás tétetett, és hogy 
napjainkban is többel foglalkoznak jeles férfiaink. Túlságos követe
lés lenne sebes lépteket várni ott, hol csak a felvilágosodás és ér
dekfelfogás következtében lehet üdvös eredményt reményleni.

Az úrbéri viszonyok megszüntetése — elvonván itt a váltság
díjtól — már már elkerülhellen követelését képviseli a nemzetnek; 
itt a kárpótlás eszméje fenfartásával á t v á l t o z t a t á s á r ó l  van 
szó a mostani adónak, annak czimérő!; és valószínű, hogy ezen rend
szabás, a mint a jövedelem biztosítását a civilisáit népek viszonyá
ra átmeneti törekvéssel egybeköti, kevesebb ellenzésre találna. 
Ha a földbirtokos jövedelmei igy biztosítva, változatlan évi meny- 
nyiségben, készpénzben, fejeztetnek ki, nyitva marad a váltsági ut, 
a tőke-letétel által a községek tehetségei szerint eszközlendő. A 
haszonbéri czim aligha felállítható a birtokviszony miatt, de lesz
nek ágak a haszonbér eszméjére visszaviheíök : köztük a királyi 
haszonvétek stb. s igy a földesur jövedelme bármelly czim alatt 
biztosítható.

Közelebbi tárgyalás alatt tán kérdés fog támadni, egyetemben 
szüntessék-e meg mindennemű hűbéri adó, vagy lépcsőnkinl, épen a 
legnyomasztóbbon kezdve ? Ekkor a választás a robot és dézma 
közt leend főleg; de eddigi nézeteink szerint a kitűzött czél, minden 
úrbéri viszony megszüntetését, s csakugyan egyszerre, teszi kiván- 
halóvá; mert fenmaradvána fizetési tehetség: részint a tartozás vál
tozatlan mennyisége, részint a pénz, termény és munka háromféle 
módja állal sem a jobbágyság nincs terhelve és szorítva, sem a 
birtokos csonkítva jövedelmeiben.

Tárgyunkkal egybekötött viszonyok közt leljük, mint egyik 
legnevezetesbet, a földbirtok viszonyát. E fontos és egyszersmind 
kényes kérdést annyival inkább iparkodni kellene a nemzetnek el
dönteni, mert egyéb bonyolódott társasági viszonyaink mellett azon 
nem eléggé sajnálható viszálkodások is lelik kutfőjöket és fáplálatot, 
mellyek nemzetünkre Cegy igen szomorú) ismertető jegyet bélye
geztek. Ha eszméletben az úrbéri tartazások megváltási vagy át- 
változtatási ügyét az úrbéri földbirtoktól el is választhatjuk, csak
hamar meggyőződünk hazánk társasági állapotja által, hogy ezen 
szélválasztás teltleg nem a lehetőségek közé tartozik.
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Ha az úrbéri földet adóalapnak tekintjük, országos nemzeti 
alapnak, és ama földnek elkülönzése, kijelölése s ama czélrai for
dítása tisztán eszközölhető, szükséges lesz azt eszközleni. De előre 
látható, hogy ezen törvényes határozat, merőben ellenkezvén az 
újabb időben nyilvánult adó-eszmékkel, a jövendőre nézve semmi 
üdvös sikert nem idézne elő.

Ha állítjuk, hogy az úrbéri föld a nemesség tulajdona, mert 
ettől jobbágyai által adózik, s még az úrbéri váltság után is törvé
nyes birtoka: akkor valamelly rendelkezés leend szükséges, habár 
csak az eszmék tisztulta végett is.

A törvény a parasztnak szabad adásvevést biztosított és 
megválthatást. A még magát ki nem váltotta paraszt ezreken 
adja és veszi a telket; a már magát kiváltotta, váltsági diját tel
ke becséhez számítván, olly áron adja és veszi a telket, melly a 
föld folyó árát felülmúlja; pedig ezen telken még teher fekszik. 
Kérdezzük e szerint, kié az úrbéri föld? Valóban sajnálattal kel
lene a legnagyobb tévedések közé számítani, ha azon magában 
ártatlan, a dolgok természetét semmiben nem változtató, de ha
tásában tömérdek megnyugtatást és boldogságot előhozó egysze
rű tényt törvényesen el nem ismernek , hogy a paraszt kéz alatt le
vő úrbéri adózó föld a paraszt tulajdona. „Mennyire emelné ezen, 
a nélkül is már változtathatlan rendszabások által biztosított és tes
tesített eszmének nyilvános elismerése a hazai földmivelést? tán 
nem kell bizonyítani. Sokkal magasabb polczra helyezzük az em
beriség lépcsőzetén a magyar nemességet, mintsem olly ideák kö
rüli forgást tehetnénk benne fel, mellyek valamelly jövendőben a pa
rasztnak régi állapotjábai visszavetését még az örök váltság daczá
ra is eszközölhetőnek tartanák.

Az úrbéri tartozásokat és ezek váltságál az ősiség közvetlen 
nem illeti, valamint nem az ezzel összekötött fiscalitás, azért, mert 
a jobbágy minden körülmények közt fizeti váltság-diját és annak 
kamatait. De mivel az ősiség hatása több uton-módon akadályozza 
a váltság ügyét, s így a birtokos kárát okozza egyedül, az ország 
kifejlődhetésének útját pedig hatalmasan elzárja, a polgári törvény- 
könyv egykori átnézete itt tisztaságot keresend. A mennyiben te
hát az ősiség kérdése tárgyunkkal egybeszőtt, csak érintjük, hogy 
a polgári törvények módosulta szerint fog a fiscalitás is módosulni, 
mint a társasági test emanatioja; kárpótlásról e szerint még ak
kor sem lehetne szó, ha a fiscalitás egyáltalában minden öröklési 
törvény mellett is eltöröltetnék, mire azonban szükség nincs. Egy 
kis gondolkodás utján azon eredményre jutunk , hogy az ősiségi je
len törvények elrendezésével és az úrbéri viszonyok megszüntetése 
által a fisousnak jövedelmei tetemesen növendnek , mind a nemesi 
mind a paraszt-birtokból; s igy inkább a fiscustól kellene kárpót
lást kérni az ősiség módosításáért, ha a kárpótlást pártoljuk.

A földmivelő tulajdonának ismervén el a keze közt levő 
telket: az elébbi hűbéri adójának pénzbe változtatott helyettese mint 
telkével összekötött teher tekintendő; telke pedig behypothekálva 
mindaddig, mig évi tartozásainak tőkéjét le nem tette. Természe
tesen következik ezen helyzetből, hogy egy mostani vagy. jövő telket 
mindenki bírhat, ha annak árát megfizeti és a rajta fekvő terheket 
viseli: vagy más szóval, földmivelő az lehet, ki ezen életmódját vá
lasztja mint természetével és hajlandóságával egybehangzót. A ne
mességnek kizárása a földvételtől, a telekvételtöl, egy különös téve
désre, az egyik túlzásból a másikba bukásra mutatna, mert azon jó 
szándékból tenni tönkre a nemest, hogy a telkeket kirekesztőleg 
paraszt bírhassa, aligha korszerű lenne. Ne veszítsük el szem elöl, 
hogy itt nem egy uj casta, hanem polgárok teremtéséről volt, van 
és marad szó. Hogy a nagy birtokos, ama dúsgazdag, ki behozta 
a külföld kényelmeit és vágyait, de nem hozta be ezeknek kielégí
tési módját, hogy ezen dúsgazdag, mondjuk, nem fog a paraszttal ver
senyezni, elég világos; mert eldöntött világigazság, hogy legjobban 
meg tudja a földet fizetni az, ki a keresztényi átok szerint véres 
verejtékével keresi kenyerét.

Másik szinte tetemes kérdés — az adó kérdése. A mennyire az 
adó különböző neme kész pénzfizetést feltétez vagy követel, erre 
nézve olly alap lesz egykor valamelly adót rendező országos vá
lasztmány vagy küldöttség által kikeresendő, melly alap az ésszel 
és szívvel egybehangzólag lehetőségig az egyformaságot hozza elő

az egész országban, és egyszersmind azon arányt, melly a jövede
lem vagy haszon és a terhek közt változatlanul fenálljon. A tel
kekre, vagy általában a földre nézve annak kiterjedése mellett két 
nevezetes elemet lelünk, t. i. a minőségben, azaz a föld termő ere
jében, és annak értékében, melly értéke a helybeli körülményekkel 
és a termékek árával egybekötött. A földmivelő egyenes adójára 
nézve ezen alap — birtok és jövedelem egyesítve — elégséges 
lehet; mert igy teljes mozgása marad azon iparág vagy gazdasági 
ipar választására, melly terheinek elégtétére épen legczélszerübb. 
A hazánkban divatozó közmunkák természete és alkalmazása olly 
monstruosus, miilyent e földön alig találtak még ki. Ha valahol az 
erkölcstelenség menedéket talál, talál itt; ha valahol iszonyú kár és 
hátramaradás mutatkozik homlokegyenesli ellentétben a czélzott 
haszonnal és előmenettel, mutatkozik itt. E borzasztó tárgy külön 
értekezést kíván, s azért csak megjegyzendő, hogy ezen közmunkák, 
czélszerü rendezése a legkiáltóbb nemzeti szükségek közé tartozik.

A katonai élelmezéssel most foglalkozik a törvényhozó test. Lel- 
kületélől csak jót lehet reményleni. A nemességnek részvéte a haza 
szükségeiben, hozzájárulta ezeknek fedezésére — tárgyunkhoz nem 
tartozik; mert financiális tekintetben az adózó nép terhei általa nem 
könnyittetnek azért, mert a szükségek özöne iszonyatos. Ha a ne
messég eleintén elkülönözött országos vállalatokra nyújt segélyt, 
ha később a házi szükségek fedeztében részt vesz, mig végre va
lamelly általános nemzeti adó rendszerbe aránylag belép : kétséget 
nem szenved, hogy a p o l g á r i s o d á s  köztünk sem marad hiú szó. 
De a mostani adózó nép fenálló terhei még sem fognak könnyítetni; 
miről itt nem is értekezünk , hanem egyedül csak a rendezésről 
szólunk, czélszerü, észszerinti rendezésről, melly közvetve tömér
dek hasznot és könnyítést eszközlend.

Az adó philosophiájának abban kellene állani, hogy úgy legyen 
kiszabva és mérve az adó, olly nemei választassanak az adónak, 
hogy általuk az adózási tehetség nemcsak ne csökkenjen, hanem 
kétségtelenül erősödjék és nőjön. Édes hazánkban ezen adó-philo- 
sophiai szabálynak elégtétetnék a mostani adó-nemek átváltoztatása 
által, és rövid idő múlva kitűnnék, hogy a paraszt még sokkal többet 
adózhatik, mint ezt most jó barátaink hibásan állítják , jelen körül
ményeink közt; mert hol a gyarapulás minden feltétéi elölvék, 
hol a nagyobb vagyonosság kutforrásai belömvék , hol minden ipar 
sikernélküli és hasztalan, hol egy szóval a nélkül is minden számba 
vétetik mi van, ott a nagyobb adózhalási tehetségről c s e v e g n i  
— erős gyengeség.

Megjegyzendő azonban, hogy úrbéri váltság-kérdésünk csak 
akkor fogja vég és általános feloldását érni egész kiterjedésében, 
ha az ország és nemzet a közadó ügyét úgy fogja elrendezni, mint 
ezt felteszi valamelly önálló ország political és polgári szerkezete, 
megfelelőleg a civilisaló eszmék követeléseinek; ekkor a hihetőleg 
chinai szárinazatu adó-a l apmegszűni k ,  s igy a telkek szétoszla
nak és szinte megszűnnek. Általán véve ezen mostani úrbéri telkek 
a nélkül sem alkalmasok, hogy reájok — egészben véve azokat — 
czélszerüen lehetne az adót alapítani. Mint említők, a föld mennyi
sége számba veendő , s nem a telki álladalom. Éhez járu l, hogy a 
község szükségképen felosztandja és fel is osztja az elkülönzés által 
neki jutott köz legelő-részt, különben czélszerü gazdálkodóst nem 
űzhet; s igy a telkek álladalma tetemesen változandik. Felfogván ezen 
körülményt s ide csatolván az adásvevési s igy birhatási jogot, ide 
a közadó eszméjét, természetesen következtetjük, hogy az ideálissá 
vált úrbéri telkek feloldása a polgári törvénykönyv öröklési czik- 
keit szükségképen módositandja, assimilálván ezen most elkülönö
zött tárgyat a polgárok egyetemes birtok ügyeivel.

Törvényeink az úri hatóságot s igy a jobbágyi viszonyt még az 
úrbéri örök váltság után is fentartották, noha az úri hatóság csak az 
úrbéri tartozásokkal egybekötve volt jelentő. Valószínű, hogy a sza
bad községeket a megyei hatóság alá csatolván, a törvénykezési 
költségek szaporulta, a kárpótlás elvénél fogva, az előbbi földesur 
részvétét követeli a házi adóban. De ezen személyzeti szaporulat 
és költségek nincsenek arányban azon bajjal és rendetlenséggel, 
melly könnyen következendik abból, ha a földesur az úri hatóságtól 
mint tehertől szabadulni nem tudván, a reá hagyott felügyelést ha
nyagon teljesiti; másfelől a semmivel többé előbbi földesurának 
nem tartozó, s igy annak további felügyelése iránt kevesebb tekin-

*) Chinában a különböző status-szükségek fedezésére különböző földek
(mezők) vannak kijelölve.
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tettel viseltető község a törvények tiszteletétől elszokik. Itt a se
gítség sürgető azért, mert főleg ez erkölcsiség és egyetemes rend, 
valamelly maradandó, tehát változatlan és szoros törvényes fel- 
iigyelést, valamint pártfogást is követelnek azért, mert most a fel
szabadult jobbágy ollyan forma állásban van , mint van a nyúl a 
földeken.

Úgy látszik, hogy a tizeddel s ennek környülállásaival a patro- 
natus és az iskolák ügye van összeköttetésben, s így egyiknek meg
szüntetése a másikát feltétezi. Ezen kérdés sem tartozik szorosan 
véve az úrbéri váltsághoz, és inkább a papi és nemesi rend közti 
viszonyokra mutat; de látható, hogy ha ezen viszonyok mostani 
minőségükben maradnak, az örökváltság ügye akadályozva van. 
Kívánható, hogy a két első rend a szerint hozza tisztába vagyon- 
viszonyait, mint jogkérdéseit is , hogy a népnevelés és a vallásos
ság eszközeibnn a nép részt vehessen; mert különben igen termé
szetes, hogy a nép erkölcsisége és értelmi kifejlése függőben ma
rad, s igy függőben anyagi jobbléte is, tehát függőben az örök
váltság.

Polgári jogokbani részvétről értekezni nincs czélunkban, bár 
melly hatalmas — nézeteink szerint leghatalmasabb — mozditója 
legyen ez az örök váltságnak. Az elfogulatlan csak örömmel tapasz
talhatja, hogy édes hazánkban is működik az emberiség boldogító 
szelleme; már már a büntetőtörvénykönyv a személyes közbátorsá
gon őrködendik; a szabad községeknek remény nyujtatik, hogy pol
gári állásra jutandnak stb. stb.

Értekezésünket, az ebben érintett elvek áfnézele és összitése 
által következőkint fejezhetjük be.

Tárgyunk kiterjedése, a mint a nemzeti átalakulás egyetemes 
mozgalmait képviseli, roppant munkát követel, a társasági erők min
den ágazatait számba vevő. Összes kérdéseink közelebbi álnézete 
meggyőzte a nemzetei a felől, hogy munkája részletes és egyoldalú 
nem lehet, mert szoros egybeköttetésük a mindenoldali kifejléstfel
tétezi, lépten és egybehangzásban. A sebes élőménél és rögtöni 
várt eredménye a tett vagy teendő intézményeknek, a társaság nor
mális állapotában sem várható, nem követelhető észszerinten; a 
századok alatt elhanyagolt és rendes kifejlési utjából kivetett tár
saságban pedig a legüdvösebb rendszabások is gyakorta ellenkező
leg hatnak, szükségesképen zavart okoznak, ha azon egyszerű tör
vény bélyegét nem viselik, melly egyedül képes nemzeti vagy tár
sasági kifejlést biztosítani, s melly nélkül minden élőménél teljes 
lehetetlen. Ezen törvény, mellyet társasági természetes törvénynek 
nevezhetünk, szükségesképen alapul követeli azt,  mi az emberben 
mint teremtményben önfentartási vágyban nyilvánul és tisztán szel
lemi azért, mert a halandónak hitét képezi — rendeltetése irántit. 
Valameddig e szerint az egyén nincs társaságilag biztosítva, kifejlőd— 
hetésének feltété hiányzik. Törvényünk szerint következik az értel
mes lény működése, a teremtési képesség, melly magában foglalja 
az eszközlés lehetőségét, s igy egyenesen bizonyítja, hogy nélküle 
az anyag semminemű támaszra nem számíthat. Adatván e két fő
feltét, a szükség és kényelem kielégítésének elégtétetik egy vég- 
nélküli sorban, melly végre túlzásba és kicsapongásba fajul, ha 
amazok által nem korlátoltatik, vagy ha amazok közt az egyensúly 
zavart tapasztalt. Szem előtt tartván ezen — minden társasági kér
désnél egyaránt fenálló — törvényt, tárgyunknál, az úrbéri vált— 
Ságnál, szoros megtartását kell követelnünk. Azon akadályok elhá
rítása után , mellyek hazánkban általán véve minden ipari kifejlést 
lehetlenné tesznek, s már már közönségesen ismerteinek, természe
tesen következik azon törvényszerűség,rend és biztosítás, mellyek 
nélkül polgári élet nincs, jövendője a társaságnak nincs. Ezután az 
értelmet kell életbe hozni és gyakoroltatni, nélküle a dolgok nem 
változnak, bármilly hangosan nyilvánítjuk óhajtásainkat. Tettleges 
előmenetet tevén, és alkalmazván ezen mozditókat, szükségképen kö- 
vetkezendik az örök váltság eszközlése a jobbágyok által, és annál 
sebesebben, mentül több életerőt önt beléjök biztosított jövendőjük 
kilátása. Azt mondók tehát, hogy az örökváltságot jelen körülmé
nyeinkben csak úgy lehet eszközleni, ha az úrbéri viszonyok 
czimjök átváltoztatása által megszüntetnek, és a váltsági tőke lefi
zetése időhöz nem köttetvén, a szabad kifejlésre bizatik. De mindez

nem zárja ki, hogy az úrbéri jövedelmek birtokosai az adózás alap 
já ra , az úrbéri váltság pénzmennyiségére tehessenek bármelly fi
nanciális vagy bank-müveletet; sőt inkább ez segélli, tetemesen se- 
gélli az illy vállalatot, mert megbecsült és kimutatható jövedelmen 
és értéken nyugszik , — csakhogy a kölcsön vagy pénzmivelet tör
lesztése, rendes kezelése ne csatoltassék egybe a fizetők és itt 
tartozók kötelezéseivel, különben az egyik s másik koczkáztatva.

Tárgyunk pedig állandó marad mindaddig, mig a nemzet, kö
vetkezetes s igy egymásból folyó rendszabások által, azt komolyan 
vevén, feloldásához közelebb viszi, vagyis az eszközölhetés fel
tétéit biztosította. j\T

Független szózat
Izrael népe ügyében s némileg a kereszténység érde

kében is.
Ha valahol, akkor bizonyára az olly törvény alkotásánál, melly 

az emberiséget illeti, az elfogultságnak, balitéletnek, pártérdeknek és 
az ingerültségnek háttérbe kell vonulniok, és egyedül a tiszta álta
lános szerétéiből, őszinte türelemből eredő igazság hangulatának 
kell előre lépnie, égő fáklyakint világilnia.

A zsidók emancipatiója nem ezek, nem hitük, nem a Talmud 
kérdése, hanem az emberiségé; és minthogy ezzel a kereszténység 
szoros kapcsolatban áll, egyszersmind ennek is rokon kérdése.

Igaz, sok Heródes-fajzatu rósz zsidó van, de ha ezt hitünknek s 
Mózes vallásának akarnók tulajdonítani, akkor azt is mondhatnék, 
mivel sok rósz tanuló van, maga a tanoda, s mivel sok rósz academi- 
cus van, maga az academia rósz. Illy elcsavart okoskodás nyomán a 
zsidók szinte visszatorlással élhetnének, mert nem tagadható, hogy 
sok rósz keresztény is van; ámbár nincs, nem lehet jobb, dicsőbb, 
üdvezitőbb s fenségesebb a kereszténység tiszta hitelvénél, melly- 
nek első parancsszava s z e r e t e t ,  legszentebb törvénye t ü r e l e m .  
De erről nem puszta üres szavakkal, hanem csak tettleg lehet a más 
hitüeket meg győzni; mire nézve az emberibb bánásmód Izrael né
pével a kereszténység benső szelleme, dicsősége kitüntetésével, és 
igy saját érdekével jár. A legroszabb keresztényből sem leend 
soha zsidó, de a legrosszabb zsidóból lehet jó keresztény, mert ja
vulhat, mire fokép Hollandban tömérdek sok a példa.

Azt mondjuk ellenvetésül, hogy ők Messiást várnak , s már 
Niagara mellett magát a helyet iskitüzék; ah, de ne irigyeljük tőlük 
e pislogó kis reményt, melly őket tán egyedül annyi századok nyo
masztó viszonyai közt a kétségbe eséstől menté meg, nekünk pedig 
illyenekkel épen mit sem ártanak. Azt mondjuk, hogy ők túlnyom
ván, veszélyesek lehetnek; ám de ez annyi volna, mint nekik több 
észt, több erőt lulajdonitni. Vagy tán hitünket féltjük? no már ez ne
vetséges félelem; mig a kereszténység tiszta hitelvei gyakorlatban 
fenállnak , nincs erő, nincs hatalom, melly azt lesújtsa, sőt e rész
ben nekik van több okuk a félelemre. És itt ismét kiviláglik a 
kereszténység saját érdeke. Azt mondjuk, hogy ők csalfa, hamis és 
fortélyos szelleműek ; ha ez igy volna is, ennek okait közel a for
rásnál ne tapogassuk, mert csak szégyen okozta pír fogna saját ar-  
czainkon elfutni. Azt mondjuk, hogy ők a Talmudhoz és szokásaikhoz 
makacsul ragaszkodván, hozzánk soha sem fognak simulni; lám, de 
ellenkezőt mutatnak azon tartományok történetei, hol ők szelidebb 
rendszert élveznek. Vagy csodálható-e, ha meg nem tudnak ba
rátkozni velünk, midőn őket lenézzük, megvetjük, lenyomjuk, em
beri lényeknek alig tartjuk; hisz a szél nem fogja a vándor vállairol 
köpönyegét lerántani, s minél erősebb az, annál jobban fog ez bele 
burkolódni, s ha napfény jő, önkényt veti le azt. így a zsidók, ha 
emberibb bánásmódot tapasztalandnak, önkényt fognak hozzánk s 
felénk hajolni; mert nyomás ,rüldözés, sanyargatás, visszarezzentés» 
elidegenítő inkább, mintsem vonzó eszköz.

E szerint, aki olly feltételek mellett, mellyek a zsidók simulását 
elősegítenék, előmozdítnák— ezek felszabadulását óhajtja, nem tesz 
egyebet: mint emberi és keresztényi szoros kötelességet, mit tenni 
ész, szív és hit, sőt azon hatalmas ur is parancsol, ki a mindenséget 
egy szóval teremlé, azt viszont egy intéssel semmivé teheti.

Nyitra-Zerdahelyi Lőrinc z.

P o z s o n y b a n .
Alapitá és szerkeszti Orosz József. —  Nyomtatja Schmid Antal.
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I  z e n e t e
a m. FöRRnek a tek. KK. és RRhez az orszáfjös választmány 

által javaslóit büntető törvénykönyv tárgyában.

Tanácskozás alá vétetvén a tek. KK. és RRdeknek az országos 
választmány állal javaslóit büntető törvénykönyvnek Iso és Ilid. 
részét tárgyazó izenetei, minthogy a büntettek és büntetésekről szóló 
javaslat mind a büntetések minőségére, mind azoknak mértékére 
nézve az orsz. választmány által javaslóit büntető rendszerhez van 
alkalmazva: ő cs. k. Föherczegsége és a nm. FőRR. mindenekelőtt 
szükségesnek látták a börtönrendszernek, vagyis az országos vá
lasztmányi munkálat Illdik részének felvételét.

A mi a börtönrendszert illeti: a nélkül hogy a m. FőRR. a 
külföldön elfogadott egyik vagy másik rendszer mellett felhozható 
okszereknek, mellyek úgy is eléggé ismeretesek, elősorolásába bo
csátkoznának, egyedül azt jegyzik meg, hogy a magányrendszer
ben elméletileg véve a börtönzés azon kellékeit, miszerint szigorú 
büntetést foglaljon magában, és egyszersmind a bezárt egyénnek 
javulását is eszközölje, elméletileg feltalálhatóknak vélik.

Azonban nem tagadható, hogy a magányrendszeroek üdvös és 
foganatos hatása sokféle körülményektől feltételeztetik, s azért szük
séges, hogy annak czélszerűsége, melly elméletileg mutatkozik, a 
gyakorlat által is igazoltassák; annyival is inkább, mert a külföl
dön is azon adatok ellenében, mellyek ezen rendszer üdvös mű
ködéseiről tanúsítanak, vannak egyes tapasztalások, mellyek szerint 
a legszigorúbb felügyelet mellett sem volt ezen intézetnek akár a 
népre akár araboknak erkölcsiségére nézve olly hatása, miilyen 
azoktól váratott.

Szükséges mindenekelőtt, hogy a nemzet saját tapasztalásából 
győződjék meg arról, valljon a nép egyéniségéhez képest az illy ma
gány-elzárással összekötött lelki sanyarítás nem fogja-e a testet 
szerfelet gyöngíteni, nem fog-e gyakori őrültséget előidézni ? vall
jon a rabok javulása reménylhető-e olly biztosan és olly mérték
ben, hogy azon tetemes költségeket, mellyek ezen intézetnek kö
zönségesen leendő behozatalára megkivántatnak, megérdemelje ? és 
végre lesz-e a fenyíték ezen nemének a büntettek megelőzésére, 
vagyis a büntettek elkövetésétől való elrettentésre e honban a kívánt 
hatása? Mert ez a büntetés főczélja, mellyet a rendszer egyéb jó
tékony eredményének alárendelni nem lehet. — Mindezekről annál 
szükségesebb a hon keblében tapasztalást szerezni, minthogy az 
ország többféle fajú lakosai szokásaik-, élelmódjok-, miveltségök 
és jellemökre nézve már magok között is, de még inkább az ide
gen ország lakosaitól tetemesen különböznek.

Mielőtt mindezek felől a honi tapasztalásokból nem merílle- 
tik bizonyos tudomány; mielőtt a magány-elzárási rendszernek 
gyakorlati hatása iránt kísérlet kisebb körben nem történik, addig 
ezen rendszernek egyszerre és egész kiterjedésében leendő beho
zatalát a nm. FőRR. sem tanácsosnak, sem kivihetőnek nem tart
ják. Nem tanácsosnak, mert a saját tapasztalások hiányozván, meg
történhetnék, hogy az, a mi emberiségből behozatni czéloztatik, ke
gyetlenséggé válhatnék, vagy ellenkezőleg, hogy az emberiség te
kintetéből létesített rabokkali bánásmód a büntetés jellemét elveszt
vén, a közbátorságot nem biztosítaná; nem azonnal kivihetőnek, a

szükséges előkészületek és főképen a börtönintézetek kezelésére 
szükséges egyének hiánya miatt, s részint azon roppant költségek
nél fogva, mellyek ezen intézetnek olly nagy számmal leendő felállí
tására megkivántatnának.

Mert azon társulatokat, mellyek külföldön nemcsak a rabok 
oktatásában részt vesznek, hanem azoknak börtönbőli élbocsáttatá- 
suk utáni sorsáról is gondoskodnak, nem is említve: valljon mig az 
illy börtönök felállítására előkészületek épen nem történnek, és így 
az oktatásra, felvigyázásra, igazgatásra egyének magokat épen nem 
képezhették, honnan volnának mind a kerületi, mind a törvényha
tósági számos börtönökhöz megkivántató alkalmas egyének meg
szerezhetők, kik nélkül ezen intézetek az óhajtóit várakozásnak meg 
nem felelhetnek. A mi pedig a költségeket illeti, ha egy kerületi bör
tönnek 500 rabra leendő felállítása, az országos választmány jelenté
sében felvett számítás szerint, hozzáadván azon kiadásokat, mellyek 
abban még nem foglaltattak, majd 450,000 írtba, s igy a tiz kerületi 
börtön 5 ,000rabra 4.500,000 írtba kerülne: a többi 19,000 rabra 
építendő törvényhatósági börtönök, ha félannyi költséggel felál
líthatok is, mégis 9,000,000 írtba jőnének, és igy összesen mind
azon börtönök, mellyek az orsz. választmányi munkálatban javasol- 
tatnak, közel 14,000,000 ezüst frtba kerülnének. Nem vizsgálják 
a m. FőRR., mennyire legyen kívánatos a közérdeknél fogva illy 
tetemes sommákat, mellyek alkalmasint minden haladási eszközöket 
kimeríthetnének, egyszerre a börtönökre fordítani, ott hol az or
szágnak tömérdek egyéb szükségei is vannak ? és hogy mennyire 
czélszerű ott, hol a népnevelésre nézve olly sok a teendő, illy rop
pant áldozatokkal segíteni akarni, mielőtt a baj okának, melly a 
nép neveletlenségében létezik, megszüntetésére sikeres lépések nem 
tétettek? Annyi mindenesetre bizonyos, hogyha a törvényhozás 
jónak látná is a magány rendszernek általános behozatalát, gondos
sága egyszersmind múlhatatlanul megkívánja, miszerint illy nagy 
pénzerő ne kísérleti mütételekre használtassák fel, hanem olly in
tézetek létesítésére fordíltassék, mellyek előre kisebb körben ki
próbálva , aziránt, hogy a kitűzött czélnak megfelelők, tökéletes 
biztosságot nyújtanak.

Maga azon börtönrendszer kidolgozásában munkálódó orszá
gos választmány, mint jegyzőkönyve mutatja, a börtönrendszert 
részenkint vélte behozandónak. De ha a külföld példája vétetik is 
tekintetbe, ki fog tetszeni, mikép a mind vagyonosság, mind mű
veltség tekintetében e honnál kedvezőbb helyzetben levő nemzetek 
lépcsőnkint haladtak ; előbb csak egy intézet állíttatott fel, és a sze
rint, mint ennek eredménye kívánságuknak megfelelt, egy második 
és utóbb egy harmadik épült fe l; a melly fogyatkozások az első
ben találtattak, az utóbbiakban azok kijavíttatván, az intézetek min
dig tökéletesebbek leltek.

Mindezen tekinteteknél s okoknál fogva a javaslatba hozott 
börtönrendszernek egész kiterjedésében és egyszerre leendő be
hozatalához a mélt. Fő-RR. nem járulhatván, szükségesnek tartják, 
hogy a magányrendszer behozatala eleve csak egy minta-intézetre 
szorittassék, nemcsak a közköltségek nagysága miatt, mellyeket, ha 
kilelnének is, koczkáztalni egy nem egészen bizonyos eredményért 
még sem lehetne; hanem azon fontos tekintetnél fogva, hogy a leg
jobb czélból ugyan, de mégis embereken teendő mükisérlet minél
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kisebb körre szorittassék és minél nagyobb felvigyázat alatt telje— 
sittessék.

Ennélfogva javasolják a mélt. Fő-RR., hogy az ország közép
pontjában a kir. kincstár költségein ötszáz rabra egy minta-börtön 
állíttassák fel, melly a középponti biztosság közvetlen íelügyelése 
alá rendeltessék. Ezen minta-börtön alapul szolgálhat egy jövő 
törvényhozásnak, miszerint ezen rendszert, ha az országra nézve 
czélszerünek találtatik, nagyobb kiterjedésben alkalmazza, a gyakor
latilag mutatkozó hiányokat javítsa, és a börtön-intézeteket tökéle
tesítse. Minthogy pedig ezen rendszernek hatását, ha nem is egye
dül a hosszabb időre elzárt rabokon, de mindenesetre ezeken lehet
ne legbiztosabban tapasztalni; minthogy továbbá a tapasztalást csak 
akkor lehetne elégségesnek és a további törvényhozói rendelkezés
re nézve elhatározónak tekinteni, ha az a honnak minden vidékbeli 
rabjaira ki fog terjesztetni; s minthogy végre méltányos volna, hogy 
ezen felállítandó minta-börtönnek hasznát valamennyi törvényható
ságok vehessék : mindezekhez képest kívánnák a mélt. Fő-RR., 
hogy a minta-börtönbe valamennyi törvényhatóság küldje rabjait, de 
csak azokat, kiknek büntette súlyosabb beszámítás alá esvén, rab
ságuk a magányrendszernek szigorú elvei szerint két vagy három 
esztendőig tartana; és mivel a költségbeli gazdálkodás korán sem 
jöhet olly fontos tekintet alá, mint mikor tiz kerületi börtön létesü- 
léséről van szó, óhajtható, hogy ezen minta-börtönnek felállítása, 
használva a legújabb tervezeteket, a legtökéletesebb alakban esz
közöltessék.

Egyébiránt, miután előrelátható, mikép a minta-börtönnek 
felállítása annak gyakorlati eredményei iránt az elégséges tapaszta
lások megszerzése , utóbb a tapasztaltak szerint teendő részenkinti 
javítások hosszasabb időt kívánnak ; más részről pedig tudva van, 
miszerint a honi börtönök nagy része olly rósz karban, a rabok 
olly sinlődő állapotban vannak, hogy az azokoni javítást a leg
sürgetőbb szükség követeli: nehogy a tökéletes utáni vágyakozás 
miatt az addig is megtörténhető javításokat mellőzve, a mostani mind 
az emberiség érzetével, mind a javulás eszméjével ellenkező állapot 
továbbra is fenmaradjon, a mélt. Fő-RR. addig is, mig egy tökéle
tesebb rendszer nagyobb kiterjedésben vagy általánosan behozat
ható, kívánatosnak vélik, hogy az 1825/7—ki országgyűlésről kikül
dött választmánynak a rabbokkali bánásmód iránt készített javas
lata alapján alkotandó ideiglenes törvényrendelet által a törvény- 
hatóságok a börtönöknek bizonyos rendszer szerinti és a közép
ponti biztosság közvetlen felügyelése alatt egyformán eszközlendő 
ollyan javíttatásaira köteleztessenek, mellyek mind a költségek, mind 
egyéb körülmények tekintetéből gyakorlatilag is azonnal kivihetők; 
magára a most említett válaszlm. javaslatra nézve nézetüknek részle
tes előadását a t. KK. és RRkel alább ezen izenetökben közlendők.

Hátra van még, hogy a mélt. Fő-RR. az országos választmány 
által a büntettek és büntetésekről kidolgozott törvénykönyvre kije
lentsék azon kivánatukat, melly ha a magányrendszer elvei szerint 
csak egy minta-börtön állittatik fel, önkint következik: —  miután t. 
i. ezen büntető törvénykönyvben kiszabott büntetések a magány
rendszerhez vannak alkalmazva, szükséges abban olly változtatáso
kat tenni, mellyek a törvénykönyvet a magányrendszer általános 
behozatala nélkül is használhatóvá tegyék ; mert máskép annak al
kalmazása egyedül a minta-börtönbe zárandó rabokra szorittalnék, 
általános éleibe léptetése pedig a mondott rendszernek közönséges 
behozataláig elmaradna: mihez a mélt. Fő-RR. annál kevésbé járul
hatnának , mivel egy részről a büntető törvény nemléte miatti bi
zonytalan állapot megszüntetését a jelen törvényhozás fő kötelessé
gei közé számítják, — más részről pedig sokkal inkább reményük 
a büntettek és büntetésekről szóló választmányi javaslat alapjain

keletkezendő törvényes intézkedések üdvös eredményéi, hogysem 
azoknak létesítését a börtönrendszeri javaslatban telt változtatások 
miatt elhalasztani kívánnák. E részbeni kivánata tehát a mélt. Fö- 
RRknek abban központosul, hogy az országos választmányi javaslat
ban a magányelzáráshoz mért büntetésekre nézve egy arány dol
goztassák ki, melly meghatározza ezen büntetéseknek mértékét akkor, 
midőn ezek nem a magány-elzárás, hanem az ideiglenesen elfogadandó 
rendszer szerint lesznek kiállandók. Ennek kidolgozása annál szük
ségesebb, mert az egyik rendszerről a másikra való átmenetei 
egyszerre meg dem történhetvén, a mennyiben a magányrendszer 
a másiknál szigorúbb, az egyik vagy másik szerint kitöltendő bün
tetések közötti aránynak törvény által leendő meghatározását el
mellőzni lehetetlen. S igy az előrebocsátottak szerint a mélt. Fő- 
RR. kivánata a következő három pontokban foglaltatik. Kívánják t. 
i. egy minta-börtönnek a magányrendszer elvei szerinti felállíttatá
sát; továbbá: addig is, mig a raagányrendszer közönségesen beho
zatható, a mostani fogházaknak az 1827—ki orsz.gyűlésről kiküldött 
országos választmányi javaslat alapján leendő ideiglenes javítását; 
és végre a büntettek s büntetéseket tárgyazó javaslatban a ma- 
gányrendszerhez mért büntetésekre olly arány megállapítását, melly 
szerint meghatározlassék a büntetések mértéke akkor, ha azok 
nem a magány-eljárás szerint kitöltendők.

Áttérve a harmadik résznek , melly a börtönrendszerről szól, 
részletes tárgyalására, minthogy a mélt. Fő-RR. a minta-börtönt 
azon mód szerint ohajíják alakítani, melly a kerületi börtönökre ja- 
vasoltalik: ezen harmadik résznek csak a kerületi börtönökre vo
natkozó szabályai vétettek fel, és mindenekelőtt annak Vl-ik feje
zete, melly a kerületi rabokkali bánásmódról szólt, került tanács
kozás alá.

Az ezen fejezet alatt előforduló 71. és 72—ik §§-ra nem volt 
egyéb észrevétel, mint az: hogy miután a nm. Fő-RR. egy min
ta-börtön felállítását javasolják, ezen valamint a következő §§-ban 
a „kerületi“ szó kimaradjon. A

73-ik §-ra kérdés támadván, hogy azon raboknak, kik a min
ta-börtönben töltendő rabságra Ítéltetnek, azon ideje, mellyet a tör
vényhatósági börtönben és átszállításuk alatt eltöltenek, mikép tu
dassák büntetésökbe ? miután a inéit. Fő-RR. javaslata szerint a 
törvényhatóságok börtöneibe a magányrendszer azonnal be nem 
volna hozatandó: legczélszerübbnek találják, hogy a minta-bör
tönbe küldendő raboknak azon idejök, mellyet az ellenök hozott 
ítélet után a törvényhatósági börtönben, vagy a minta-börtönbe 
való átszállíItatásuk alatt eltöltenek, azon arány szerint tudassák 
büntetésükbe, a melly arány meghatározandó lesz a magány-elzárás 
és a más rendszer szerint kiszenvedendő rabsági büntetés között. 
Megjegyzik azonban a nm. Fő-RR., hogy nézetük szerint ezen sza
kasz rendelete alá csak olly rabok tartoznak, kik elitéltetésök után 
csak addig tartatnak törvényhatósági börtönökben, mig a törvény- 
hatóság és a börtön-igazgatóság közölt a szükséges levelezések 
folynak, nem pedig azon rabok, kik már büntetésüknek egy részét a 
törvényhatósági börtön-rendszer szabályai szerint kiállották. A

7 4 . - 7 8 .  §§-ra nem volt észrevétel. A
79. §-ban a felhívott I-ső fejezel 1. s 2-ik , — úgy az V-ik 

fej. 41., 42., 44. és 45-ik §§-ai ide iktalandók, avval a módosí
tással, hogy itt már nem vádlott személyről, hanem elitéit rabról 
szólana a rendelkezés. A

80-ik §-ra nincs észrevétel. A
81 -ik §-ban hivatkozás történvén általánosan az V-ik fejezet 

alatt foglalt rendelkezésekre, azok a már felebb megemlített 41.,
42., 44. és 45-ik §§on kívül szakaszonkint vétettek tárgyalás alá» 
és azokra a mélt. Fő-RR. a következőket jegyzik meg:
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Az V-ik fejezet 43., 44., 45. és 46-ik §§aira nem volt ész
revétel. A

4 7 -  ikre ; ezen §-banszakmánykint lévén a rabokkal való dol
goztatás elrendelve, mivel a mélt. Fó'-RR. javaslata szerint minta
börtön volna felállítandó, ebben czélszerünek vélnék azon mód meg
próbáltatását i s , melly a raboknak szabad tetszésére bízná a dol
gozást, úgy hogy egy része a raboknak szakmánykép dolgoznék, a 
másik pedig munkára nem kényszerittetnék, hanem a dolgozás sza
bad akaratjára bízatnék. Mellyik rab tartoznék ez vagy amaz osz
tályhoz , legczélszerübben elhatároztathatni az igazgató által. A

4 8 -  ik §-ra nincs észrevétel. A
4 9 -  ik §-ban határnapok tűzetnek ki, meddig viseljék a rabok 

nyári, vagy téli ruháikat, és ezen ruháknak kevesebb vagy több 
ideig való viselése csak az orvos jelentése következtében és akkor 
sem egyes rabokra, hanem valamennyire egyszere engedtethetik 
meg az igazgató által. A mélt. Fő-RR. jobbnak látják , ha az, hogy 
mellyik rab mikor téli vagy nyári ruháját viselje-e? minden meg
szorítás nélkül az igazgatóra bizatik. Az

51. és 52-ik §§-ra nincs észrevétel. Az
53- ik §. rendeletében megnyugosznak a mélt. Fő-RR. annál 

fogva, hogy valamint az izraelita katonák, úgy a rabok is papjaik 
által rabságuk idejéig felfognának azon vallásuk szabálya alól men
tetni , melly a keresztények által készített eledelekkel való élést 
tiltja. Az

54- ik §-ban b} pont 'alatt azon kitétel „isméti jeladásra 
imádkozik“ oda is lehetne magyarázható, mintha a rab az imád
ságra kényszerittetnék, a mi sem czélszerü, de lehetséges sem 
volna; ezen kitétel tehát úgy volna módosítandó, hogy „a másod
szori harangozás az imádkozásra szolgál jeladásul. —

Továbbá a munka idejének meghatározása szinte nem látszik 
szükségesnek, mert a dolgozni' tartozó rab szakmánybán dolgozik, 
ezt úgyis teljesíteni köteles; arra nézve pedig, a ki nem tartozik 
dolgozni, épen fölösleges. Az

55-  ik §-ban általánosan érintendő volna, miszerint a keresz
tények a magok ünnepnapjain dolgozni nem tartoznak, a szakasz
nak az izraelitákat illető rendeletére nincs észrevétel. Az

56 — 59. §§-ra nem volt észrevétel. A
60-ik §-ra azt a megjegyzést teszik a mélt. Fo-RR., misze

rint ők a rabnak még akkor i s , ha az szakmányát be nem vég
zi, munkájából részt kívánnak adni; mert a tapasztalás mutatja, 
hogy a bűnbe való visszaesés leginkább akkor szokott megtörténni, 
mikor a rabnak börtönbőli kiszabadulása után nincs annyi segedel
me, hogy abból magát a legszükségesebbekkel addig ellássa, mig 
azokat munkája által magának megszerezheti, — s ez az oka, miért 
kívánják a mélt. Fő-RR. a rabnak munkabérét még akkor is kiadat
ni, ha az szakmányát be nem végzi; és mivel előrelátható, hogy 
a magányrendszer szabályaival megférhető munkálatokból a rabo
kat illető rész fölötte csekély leend, ha a rab munkabérének csak 
egy ötödrésze fog annak kiszolgáltatni: ugyanazért ő cs. kir. Főher- 
czegsége és a mélt. Fő-RR. nézete szerint a rabnak munkabéréből 
egy negyedrész volna adandó, három negyedrésze pedig a köz
pénztárt illetné. A

61., 62., 63. §§-ra nincs észrevétel. A
64. §-ban a felhívott II. fej. 18. §-ában foglalt rendelet ide 

általteendő. A
65. §-t úgy, a mint a t. KK. és RR. módosították, a méltós. 

Fő-RR. elfogadják. A
66 §-ra nincs észrevétel. A
67. §-ban az rendeltelik, hogy a felgyógyult ra b , rabsága 

még le nem telt idejét kényszeritelt dolgozással töltse, — a mélt.
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Fő-RR. által tett azon javaslat következtében, hogy a minta-bör
tönben ollyan rabok is legyenek, kik a munkára ne kényszerittesse- 
nek, ezen rendelet is csak azokra értessék, kik dolgozni köte
lesek. A

68. §-ban a felhívott II. fej. 17., 20., 21. §§-ban foglalt 
rendelkezések ide iktatandók. A

69. §ra nincs észrevétel. A
70. §ban felhívott III. fej. 25., 26., 27., 29., 30. §§ban fog

lalt rendelkezések ide átirandók volnának olly megjegyzéssel, hogy 
a 27ik §ban azon szó helyett „pénze“, „vagyona“ tétessék. Egyéb
iránt szükséges volna ezen 2 7., 28. §§ra nézve azt is világosan 
kitenni, hogy ha ollyanoknak adatik börtönbeli kibocsáltatásukkor 
pénz vagy ruha, kiknek otthon vagyonuk van, azok abból vissza
térítendők.

Visszatérve a VI. fejezetre, ennek:
82., 83., 84. §§aira nincs észrevétel. A
85. §. tárgyalása felfüggesztetik addig, mig az épületi te

rem megvizsgáltatásakor el nem határoztatik, milly sétahelyek le
gyenek a rabok számára készítendők. A

86. §ra nem volt észrevétel. Ugyszinte a VII. fej. 87 — 108. 
§§. alatt foglaltakra sem volt észrevétel. A

Vili., IX. fej., melly a törvényhatósági börtönökbeli fegyelem
ről, s az oda megkivántató tiszti és szolgálatbeli személyzetről szól, 
elhagyatván, a

X. fej. pedig tanácskozás alá kerülvén, ezen fejezetnek
149., 150. §ra nem volt észrevétel. A
XI. fej. 151. §ban foglalt hivatalokra czélszerünek látják a m. 

Főrendek, hogy miután a kér. börtönök helyett javaslatuk szerint 
csak egy minta-börtön volna felállítandó, a kinevezés minden meg
szorítás nélkül a kir: Felségtől függjön, ki azon hivatalokra, mely- 
lyekre jónak látja, a kinevezést a kir. Helytartó-Tanácsra át fogja 
ruházni. A

152. §ból a fenebbi §ban tett módosítás következtében azon 
szó „ajánlások“ kimaradna. A

153. §. kihagyatván, a
154. §., minthogy a tollvivő bizonyos esetekben az igazgató

val bíráskodik, a bíráskodásra szükséges függetlenség tekintetéből 
a mlgos Főrendek nem kívánván a tollvivőnek kineveztetését a 
börtönigazgatóra bízni, a tollvivői hivatal is a 151. §-ban foglalt 
hivatalok osztályába volna vélemények szerint iktatandó. A

155. §ból a fenebbieknél fogva azon szó „tollvivő“ kima
radna. A

156. §ban kifejezendő volna, hogy az ideiglenes helyettesítés 
is a börtön-igazgatót illetné. A

157. §ra nem volt észrevétel. A
XII. fejezetre nézve, melly a kerületi börtöni tiszti és szolgá

latbeli személyzet tagjainak fizetéséről és egyéb illetőségeiről szól, 
megjegyzik a m. Főrendek, mikép e fejezet rendeletéit tárgyalás 
alá vették ugyan, mindazonáltal, ha ő Felsége kegyelmes hozzájá
rulásával ezen fizetések a kir. kincstárból törlénendnek, méltá
nyosnak látják a m. FőRR., hogy ezen illetőségek meghatározása 
is ő Felségétől függjön. Egyébiránt a XII. fejezetnek

158., 163. §ra nem volt észrevétel. A
164. §ra a magányrendszernél a rabok javulására reményit 

üdvös hatás leginkább a vallásbeli oktatás által eszközöltethetvén, a 
mélt. Főrendek a felállítandó minta-börtönben minden 25 rabra 
egy papot kívánnak rendszeresíteni, olly módon, hogy az első, mint 
elöljáró tekintessék, és állandóan a börtön-intézet mellett legyen; 
a többi lelkészek pedig a szerint, mint a rabok száma változik, töb
ben vagy kevesebben ideiglenesen rendeltessenek oda. A

165. — 170. §§ra nincs észrevétel. A
171., 172., 173. §§at úgy, a mint azok a t. KK. és RR. ál

tal módosíttattak, a mélt. Főrendek elfogadják.
174. § - t ,  mivel csak egy börtön lesz felállítandó, a mélt. 

Főrendek kihagyandónak vélik. A
XIII. fej. alatti 175 — 179. §§ra nem volt észrevétel. A
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480. §ra azok, mellyek különösen a kerület helyéről és so- 
tos számáról szólanak, kihagyandók. A

181., 182. §ra nincs észrevétel. A
183. §-nak, addig mig a maga helyén meg nem halároztatik, 

kik tartozzanak a városi bíróság alá, tárgyalása függőben marad. A
184. — 185. §§-ra nincs észrevétel. A
1S6. §ban az is világosan volna kifejezendő, hogy miután a 

rabok egy része szakmánykép dolgozni köteles, a rabok egy ré
szének szabad akaratjában álland, akar-e dolgozni ? valamint an
nak elrendelését, kik fognak a rabok közül dologra kényszerittetni, 
kik nem ? úgy azt is, hogy a rab szakmánykép mit s mennyit dol
gozzék? rendesen O  mennyiben szükségesnek látandja, a börtön- 
orvosának is kihallgatásával) a főigazgató határozza meg. A §. többi 
tartalmára, valamint a

187.— 203. §§ra nem volt észrevétel. A
204. §-t akkint kívánják a m. Főrendek változtatni, hogy a 

rabok munkabére vagy egyéb pénzei is, mellyek talán a börtön- 
igazgatóság gondviselése alá adatnak, a takarékpénztárba adassanak 
gyümölcsöztetés végett, a mi ha csak egy börtön állittatik fel s az 
ország középpontján, könnyen eszközölhető. A

205. §.ra nincs észrevétel. A
206., 207., 208., 209. §§kat kihagyandóknak vélik ; mert a 

rabokkali dolgoztatásnak haszonbérbe adását, a mit ezen §ok tár— 
gyaznak, sem czélszerünek, sem a rendszer alapelveivel megférhe
tn e k  nem látják. A

211. §-ban kifejezendő volna, miszerint a főigazgató azon 
igyekeznék, hogy minden rabnak a lehetőségig olly munkával fog
lalkozás rendeltessék szakmányul, mellyel börtönbeli kiszabadulá
suk után élelmöket megszerezhessék és a melly a börtön-intézet 
pénztára —  illetőleg tehát a dolgozó rabok részére is minél bő
vebb jövedelmet hajthatónak tekintethetik, a §. többi tartalma meg
maradván. A

212. §ra nem volt észrevétel. A
213. §ba iktatandók az árverésről szóló rendeleiek, mellyek 

a 206. és 208. §§ban foglaltatnak, mivel ezen §ok kihagyattak. A
214 . -— 219. §§ra nincs észrevétel. A
220. §ra egyedül azon szerkezetbeli észrevétel volt, misze

rint azon szavak „nem reményivé“ kimaradjanak. A
221. —224. §§ra nem volt észrevétel. A
225. §ba iktatandók a felhívott IX. fej. 133.— 142. §aiban 

foglalt rendelkezések, és pedig a 133. §-ban mindazok, mellyek 
azon szavak után „a börtönigazgató látogassa meg“ foglaltatnak, 
mivel a m. Főrendek nézete szerint nem törvénybe valók, hagyas
sanak ki. —

134., 135., 136. §§-ra nem volt észrevétel. A
137. §-ból egyedül azon szavakat „és szertartások“ kívánják 

a mélt. Fő-RR. kihagyatni. A
138. §-hoz hozzá adatni kívánják, hogy a rab által tett vég

rendelet kiváltságosnak tekintetik úgy, hogy annak külső kellékeire 
nézve 5 tanú helyett 3 elegendő. A végrendelet pedig a rab kisza
badulása után is, a mennyiben azt meg nem változtatja, érvényes 
maradand. Oka ezen a mélt. Fő-RR. által javaslóit módosításnak 
az, hogy ezen 3 tanú rendesen a börtön tiszti személyzetéből is 
kikerül; idegeneknek történhető gyakori behívása a rendszer sza
bályaival sem egyeztethető, — de a rendesen megkivántató tanuk 
a kis kamrában nehezen is férnének el. A §. egyébiránt azon sza
vai : „hol olly személyzet a kisebb törvényhatóságoknál nem talál
koznék“ mint egyedül a törvényhatósági börtönöket illetők, miért 
kihagyandók volnának. A

139. §-ra nincs észrevétel. A
140. §-ban az elhunyt rabnak a halotti kamrában 24 órára 

leendő kiterittelését a mélt. Fő-RR. 48 óráig kívánják kiterjesz
teni. A

141. §. a mélt. Fő-RR. véleménye szerint következőleg vég
ződnék : „hogy azon lelkész a szabadon bocsátandó rabot megláto
gassa.“ A többiek a lelkész által adandó tanításhoz tartozván, innen 
kimaradhatnak. A

142. §-ra nincs észrevétel.

Folytaltatván ezután a XIII. fej. §§-ainak tárgyalása, — a
226. §-ra nincs észrevétel. A
227. §-ban foglalt eskü-formából, valamint az alabb követ

kezőkből is azon szavak „kerületi soros számú“ — kihagyandók. A.
' 228. — 232. §§-ra nincs észrevétel. A

233. §-ban foglalt azon rendelés, miszerint az aligazgató kö
teles felügyelni, hogy a rabok a dolgozásra fordítani kellő időt 
másra ne használják, miután az időnek a dolgozásra való kiszabása 
a fenebbiekben megszüntetett, innen kihagyandó volna. A

234., 235. §§ra nem volt észrevétel. A
236. §ból azon rendeletet, hogy az aligazgatónak „az eltá

vozásra évenkint, s összesen 21 napok engedtetnek“ — a nm. 
FőRR. kihagyandónak vélik; a §-t egyébiránt úgy kívánják változ
tatni, miszerint az aligazgatónak is, ha 3 napnál hosszabb időre kí
ván hivatala helyéről eltávozni, aziránt engedelmet kérni a közép
ponti biztosságtól tartozik. A

237. —241. §§ra nem volt észrevétel. A
242. §. azon módosítással, hogy a nő-felügyelőnek eltávo

zására a főigazgató ad engedelmet, elfogadtatik. Egyébiránt meg
marad. A

243., 244., 245. §§-ra nem volt észrevétel. A
245. §ot miután a főigazgatónak utasításában foglaltatnék, hogy 

felsőbb engedetem nélkül 100 forinton túl nem utalványozhat, a nm. 
FőRR. kihagyhatónak vélik. A

247.— 255. §§-ra nem volt észrevétel. A
256. §-ban csak azon rendeletet vélik a nm. FőRR. megtar- 

tandónak, hogy a jegyző- és naplókönyvek a levéltárban örökre 
megtartassanak. A többi részét, melly arról rendelkezik , mi tör
ténjék 25 év múlva az összehalmazandó iratokkal? kihagyatni kí
vánják. — A

257. — 260. §§-ra nem volt észrevétel. A
261. §oí a nm. FőRR. úgy kívánnák kezdetni: „mint egyházi1 

személyek az illető egyházi hatóság alatt állván, a hivatalos állásokra* 
nézve“ — azután megmaradna. A

262. §-ra nem volt észrevétel. A
263. §-nak , melly az általános hitszónoklat tartását tiltja,, 

tárgyalása addig felfüggesztetik, mig elhatározva nem tesz, mi mó
don fog az isteni szolgálat az építési tervekhez képest kiszolgál
tathatni. A

264. §-ra nem volt észrevétel. A
265. §ban ezen végső szavak helyett: „őket a vallás vigasz- 

talásiban és szertartásiban részeltessék; ha pedig meghalnak, a r  
egyházi rendeletek szerinti eltemetésökkor kisérjék ki sirjokhoz“— 
a következőket kívánnak a m. FőRR. iktatni „s irántok papi köte
lességeiket teljesitsék.“ A

266. §-t pedig a szerint kívánják változtatni, hogy a lelké
szek a vallásukon levő rabokat nem egyszer, hanem legalább két
szer tartozzanak meglátogatni, mi annál inkább teljesíthető, mint
hogy a nm. FőRR. javaslata szerint a rabokkal foglalatoskodó lel
készek száma még egyszer annyira szaporittatott. A

267. —270. §§-ig nem volt észrevétel. A
274. §-ra nézve az volt észrevételük, hogy miután a feneb- 

bieknél fogva a börtönben is történhetnek házasságok, ezek körül 
könyvek vitessenek, ezen házasságok iraltassanak be időnkint azon 
könyvekbe, mellyeket a helybeli lakosok illető rendszerinti lelké
szei visznek; ha azután bizonyítványok kívántainak, sohasem a- 
kerületi börtöni, hanem az utóbb említett helybeli könyvekből fog
nak kiadatni. A

272.— 277. §§-ra nem volt észrevétel. A
278. §-t elfogadták úgy, mint azt a t. KK. és RR. módo

sították. A
279., 280. §§-ra nem volt észrevétel. A
281. §-t az első sor elhagyásával úgy kívánják kezdetni: „a 

börtön-intézelbeli raboknak számára stb.“ A
282. §-ra nem volt észrevétel. A
283. §ban felhívott 11. szakasznak rendelete ide iktatandó. A
284. — 323. §§-ra nem volt észrevétel.

(Vége következik.}

P o z s o n y b a n .
Alapitá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja Schmid Antal.
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Válasz Szende
a m. Fö-RRknek a t. KK. és Mihez a kerületi napló kinyom

tatásának akadályozása iránt.
A kerületi napló kinyomtatásának tárgya már a múlt ország

gyűléseken bővebb vitatásokra szolgáltatván alkalmat, ő cs. kir. 
Főherczegsége és a m. Fő-RR. az e részben akkor kifejteit néze
teikhez ezúttal is ragaszkodnak; és miután elkerülhellenül szük
séges, hogy a sajtó szabadsága valamelly intézkedések által, le
gyenek azok megelőző vagy boszuló rendszerűek, szabályoztassék, 
kijelentik, hogy valamint az 1790/1 : 15. és 67. t. czikkeknek út
mutatása szerint a sajtó tárgyát törvényhozási rendelkezés alá tar
tozónak ismerik, úgy más részről addig, míg a törvényhozás nem 
intézkedik, a köztudomány szerint jelenleg létező rendszert visz- 
szaélésnek , s annak alkalmazását sérelemnek nem tekinthetik.

A másik ok, mellynél fogva a t. KK. és RR. kívánatéhoz nem 
járulhatnak, az országos ülések mostani állásában létezik. És a 
nélkül hogy a m. Fő-RR. e helyen az országgyűlés elrendezésé
hez tartozó jogkérdések fejtegetésébe bocsátkoznának, egyedül azt 
jegyzik meg, mikép az országos ülések és a kerületi ülések kö
zötti különbséget, melly azoknak természetéhez és rendeltetéséhez 
képest eddig létezik, továbbá is fentartani szükséges; mert hasonló 
hatósággal felruházva mind a keltő egymás mellett czélszerüen 
meg nem állhat. Ha tehát a kerületi ülésekben , mellyek eredetük 
óta mindinkább kifejlődtek és hatáskörük növekedett, még az 
egyes kijelentések is hitelesen feljegyeztetnek , és ezeknél fogva 
magát a követ küldői előtt igazolhatja, méltán lehet tartani, hogy 
az országos ülések, mellyek élő törvények rendeletén és százados 
szokáson alapulnak, egy mellékes rendszabás létesítésével tör
vényes hatóságukból tettleg kivetkeztetnének.

Minthogy pedig az országos ülésekben a napló úgyis megvan, 
és mind ottan, mind a kerületi ülésekben is a tanácskozások teljes 
nyilvánossággal folytaltatnak, ő cs. kir. Főherczegsége és a nm. 
Fő-RR. olly rendszabás javaslatához, melly által tettlegesen az or
szággyűlés eddigi elrendezésében lényeges változtatás történnék, 
nem járulhatván, egész bizodalommal szólítják fel a t. KK. és RRet, 
hogy a kérdésben levő tárgy további szorgalmazásától elállani szí
veskedjenek.

Válasz izeneíe
a m. Fö-RRnek Fejér megyében f. é. május 3án tartatott tiszt
es liövetválasztáis alatt elkövetett, úgy más illy nemű kihágások 

tárgyában kiküldött kir. biztosságok jelentéseinek az 
országgyűlése elébe leendő terjesztése iránt.

Valamint a t. KK. és RR. kijelentésük szerint a Fejér megyé
ben f. é. május 3-án tartatott tiszt- és követválasztás iránt beadott 
panasznak érdemleges tárgyalásába nem bocsátkoznak, úgy eztam. 
Fő-RR sem tartják szükségesnek; mert noha azon folyamodás, 
mellyen a t. KK. és RR. izenete és felirási javaslata alapul, a m. 
Fő-RR-kel nem közöltetett, — már magok azon környülállások, 
mellyeket a t. KK. és KK. a kérdés alatti dolognak előadásában 
megemlítenek, eléggé mulatják, mikép ezen ügy nincs olly állá
sában , hogy az országgy ülésileg tárgy altathassák és fellerjesz- 
lethessék. Ugyanis, miután sz előadás szerint maga a megye a szó

ban levő választás alkalmával elkövetett kicsapongások megvizsgá
lására királyi biztosságért folyamodván, a panaszos ügyet rendes 
útjára vitte, ő cs. kir. Főherszegsége és a m. Fő-RR., a mint már 
ezen országgyűlésen más alkalommal megjegyezték, úgy a jelen 
esetre vonatkozólag is kijelentik, hogy mig ezen ügyre nézve a 
megkezdett utón végintézkedés nem történik, addig azt országgyű
lési tárgyalás alá venni az eddigi gyakorlatnál fogva nem lehet, —  
és meg vannak győződve, hogy mihelyest ezen gyakorlattól és azon 
kellékektől, mellyek a dolog természetében gyökerezett szokásnál 
fogva arra , hogy valamelly tárgy országgy ülésileg felvétethessék, 
eddig rendesen megkivántattak, eláll a törvényhozás, más nagy 
fontosságú országos tárgyak hátramaradásával fog ollynemüekkel 
elhalmoztatni, mellyek köréhez nem tartoznak. És igy abban, hogy 
ezen panasz érdemlegesen ne tárgyaltassék, a t. KK. és RRkel egyet- 
értvén, a mi azonban a kir. biztosságok jelentéseinek az országgyű
lésével adatok végetti közöltetését illeti, azon kívül hogy ő cs. k. 
Főherczegsége és a m. Fő-RR. az illy biztossági vizsgálatok ered
ményének az országgyűlés elébe leendő terjesztését kívánatosnak 
nem tartják, kénytelenek egyszersmind — noha sajnosán — meg- 
vallani, mikép a választások alkalmával elkövetni szokott kihágások 
újabb időben sokkal gyakoriabbak, annak okai s módjai sokkal in
kább tudatnak, mint hogy ezek iránt bővebb adatoknak a biztossági 
eljárásból leendő megszerzésére szükség lehetne; azt pedig, miért 
legyen egyes megye megemlítendő, midőn általánosan a választási 
visszaélésekről kéretnek adatok, épen át nem láthatják. Ugyanazért 
egész bizodalommal szólítják fel a t. KK. és RRket, hogy azé tárgy- 
báni felírástól elállani szíveskedjenek.

Iff á s o t l  i s e n e l e
a KK. és RRnek a Pesten építendő országház tárgyában a m. 

Fő-RRhez.
A KK. és RR. a Pesten építendő országház terve s költség

vetés pontos kidolgozásának ellenálló azon akadályokat, mellyek 
szerint az illető tervek elkészítése s szükséges költségek előleges 
kiszámítása a térnek s helyeknek megkivántató nagyságuk tudása 
nélkül nem sikerült, — a közlőit viszonizenetből megértvén, s 
ugyanazokat haladék nélkül elhárítani, s ezáltal is azon közkívánat 
teljesítését, hogy már a közelebb múlt két országgyűlésen czélba 
vett országház építése megkezdessék, mindenkép előmozdítani óhajt
ván : —■ mind a szükséges teleknek kiszemelésére, mind pedig a 
térnek s helyzetnek pontos fölvétele eszközlésére a KK. és RR. egy 
országos választmány kiküldetését szükségesnek találják , azon szo
ros utasítással ellátandót, hogy az kiküldetése czéljához képest 
azonnal Pestre menvén, magát a lelek kijelölése s megszerzése iránt 
a várossal értekezésbe tegye , s a szükséges terveket s költségve
tést a térhez s helyzethez alkalmazóban müértők által elkészítesse, 
s megbízatásában az e tárgybeli minden adatok rm gszerzése s az 
egész előmunkálatoknak a telek kijelölése után innen Pozsonyból 
leendő igazgatása mellett eljárva, tudósítását a szükséges adatokkal 
együtt a jelen országgyűlésnek lehető legrövidebb idő alatt bemu
tassa. Melly ebbeli javaslatnak ő cs. kir. Fensége s a m. Fő-RR. _ 
általi elfogadását a KK. és RR. annál inkább reményük, minthogy a
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felhozott országos választmány kiküldetését egyenesen a m. Fő
rendi vizsonizenetben előadott akadályok teszik szükségessé, s a 
közlőit egy rendű terv a költségvetés részletes kidolgozásának tel
jes hiánya s csupán öszvegben előadott költségek mennyiségének 
kijelentett vállozhatása miatt is, további intézkedések alapjaul nem 
vétethetik.

Ezeknél fogva a EK. és RR. o cs. kir. Fenségét teljes tiszte
lettel, a m. Fő-RRket pedig szives bizodalommal arra kérik, hogy 
a javaslóit országos választmány haladék nélküli kiküldetéséhez 
hozzájárulni méltóztassanak.

I  z e ii e t e
a m. F'óRRnek a tek. KK. és RRhez az országos választmány 

által javaslóit büntető törvénykönyv tárgyában.
(T égeJ

A XIV. Fejezet
324. §-ra nem volt észrevétel. A
325. §-ban 6 tanácsos helyett 4 tétessék, elegendőnek lát

ván a m. Fő-RR. a kir. Helytartó-Tanácsot 4 tanácsossal szaporí
tani. A

326. §-ra nem volt észrevételük. A
327. §-t következőleg kívánják módosítani: „arra, hogy kö

zépponti végzés keletkezhessék, az elnökön kivül két tagnak min
denkori jelen és együltléte mulhallanul megkivántaíik“ — ; mert 
4 lévén csak a tanácsos, s ezek hivatalos foglalatosságaikban utaz
ni is köteleztetvén, gyakran meg történnék, hogy két tanácsos együtt 
nem lehet. Illy esetben tehát arra, hogy végzés keletkezhessék, 
elég a középponti biztosság más tagjainak is jelenléte. A

328. §-ra nem volt észrevétel. A
329. §-ból azon szavak „vagy kerületi börtöni igazgatóság

hoz“ kimaradnak. A
330. 331. §-ra nincs észrevétel, kivevén, hogy itt is, mint 

mindenütt, a kerületi helyett minta-börtön értetik. A
332. §-ban a középponti 6 tauácsosok helyett tétetik már 

most 4 ,  és ezek közül nem 4, hanem kettő tartozik a törvényható
sági börtönöket beutazni. A

333. 334. §§-ra nem volt észrevétel. A
335. §-ban a közönséges vizsgálat csak a minta-börtönökre 

szorittatván, a
336. §. kimaradna. A
337. §-ból ezen szavak „a törvényhatósági küldöttekkel“ ki- 

hagyandók. A
338. §-t a mélt. Fő-RR. akép kívánják módosittatni, hogy a 

vizsgálatról vitetendő jegyzőkönyv mind a tanácsos, mind az orvos 
által aláirattassék. Azon végső szavak pedig „minden illető törvény- 
hatóságokkal közöltessék“ —  elmaradnának. A

339. §. kihagyatása a fönebbiekből önkint következik. A
340. 341. §§-ra nincs észrevétel. A
342. § -ra ,  miután a minta-börtön fölállításának fő czélja a 

magány-elzárás iránt szerzendő honi tapasztalás, melly alapul szol
gáljon a törvényhozás utóbbi rendeletéinek, — e tekintetből meg
egyeznek a mélt. Fő-RR, hogy a t. KK. és RR. kivánata szerint az 

'a  minta-börtönről a jelen szakaszban megirt módon készítendő 
jegyzékek, további törvényes rendelésig, három évről három 

Njútő véleménnyel együtt az országgyűlésre terjesztes

sem volt észrevétel.
Htán a XV. fejezetet, melly a törvényhatósági 

\  tárgyalás alá kerüli a XVI. fejezet a ke

rületi börtönök felállításáról, azok építése módjáról és egyéb kö
rülményeiről. Ennek a

366. §-át a mélt. Fő-RR. akép kívánják változtatni, miszerint 
abban kifejeztessék, hogy az ország középpontján egy minta-bör
tön 500 rabra felállítandó, mellyben valamennyi törvényhatóság
nak aránylag küldendő rabjai lesznek elzárandók. A

367. §. azon módosítással, hogy a kerületi börtönök helyeit 
„minta-börtön“ tétetik, megmarad. A

369. §. azon módosítással, hogy tiz helyett „egy minta-bör
tön“ tétessék , elfogadtatik. A

370. §-ban a XV. fejezetnek fölhívott 350., 356., 359.,
360., 361., 362. §§-aiban foglalt rendelkezések ide átiktatandók, 
és ezek közül a

350. §• ra nem volt észrevétel. A
351. §-ban aziránti rendelkezés, valljon a magány-karaa- 

rácskák földszint, vagy több és hány emeletekre legyenek építhe
tők? az épületi tervezetek fölvételére halasztalott. A

352., 356 .,  359 — 362 §§-ra nem volt észrevétel. —
Folytatva a XVI. fejezet tárgyalását, ennek
371. §-a a minta-börtönre alkalmaztatva, megmaradna. A
XVII. fej., melly a kerületi börtönök helyeiről szól, elma

radván, fölvétetett a XVIII. fej., melly a börtönök felállítására meg
kívántaié költségekről rendelkezik. Ennek

382. §-ára megjegyezvén azt, hogy a mélt. Fő-RR. a fönebb 
előadottaknál fogva nem a magány-, hanem egy ideiglenesen elfo
gadandó rendszer szabályihoz kívánják a törvényhatósági börtönö
ket alkalmazni, — abban egyébiránt, hogy az ezen §-ban elő
számlált czélokra megkiváutató költségeket a nemesek és nem-ne
mesek birtokukhoz képest igazságos aránnyal közösen viseljék, meg
egyeznek ugyan; de oily föltétel alatt, hogy a költségeknek arány
szerinti kivetésének kulcsa, és a kezelésnek módja iránti rendelke
zés még ezen az országgyűlésen kidolgoztassék és megállapitlas- 
sék; és csak akkor, ha az elkészül, kívánják a költségek megaján
lását ő Felsége elibe fölterjeszleni. A

383. §-t akép kívánják változtatni, hogy a minta-börtönnek 
nemcsak első felépítésére és bútorozására, hanem további föntar- 
tására az ahoz rendszeresített tiszti és szolgálatbeli személyzet fize
tésére és minden egyéb kiadásokra, mellyek a 384. §-ban nem 
foglaltatnak , a megkivántató költségeket a kir. kincstár fogja álta
lánosan kiszolgáltatni. A

384. §. úgy, mint azt a tek. RK. és. RR. módositották, a m. 
Fő-RR. elfogadják. A

385. §. miután annak rendelete már a 383. §-ban kimeritte— 
tett, kimaradna. A

386. §. azon módosítással , hogy abban már most ne a 385., 
hanem a 384. §-ban emlitett költségekre történjék hivatkozás, 
megmaradna. A

387. §. a minta-börtönre alkalmazva megmarad.
A mi pedig a 1825/7-ki országgyűlésről kiküldött országos 

választmánynak a rabok bánásmódjáról (Tractamentum captivorum) 
készített munkálatot illeti, erre a mélt. Fő-RR. következőkben ad
ják elő észrevételeiket: az

1. §-ra, melly arról szól, miilyeneknek kell lenni a börtönök
nek, nincs észrevételök. A

2. §. szerint a vádlottak elkülönözésére azt jegyzik meg, hogy 
nemcsak a nemet a nemtől, az ifjabbakat az öregebbektől, az el
sőbben vádlottakat a már többször fogságba esettektől, a bűntette
seket bűntársaiktól; hanem azokat is egymástól elkülönöztetni vélik, 
kik egy vidéken egy nemű bűntettről védőitalnak, például két olly 
egyén, kik ugyanazon vidéken elkövetett különböző lopásokról vagy
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rablásokról vádoltatnak, külön volnának elzárandók; mert gyakran 
megtörténik, hogy az egynemű bűntetteket elkövető személyek 
szövetségben állanak egymással, —  és hogy a bünvizsgálatnak 
eredménye, ha ezen vádlottak egymással értekezhetnek, kijátsza- 
tik. A

4 — 18 §§-ig nem volt észrevétclök. A
19. 20. §-at azonban kihagyatni kívánják, mivel a vádlottak

kal való bánásmód úgysem lehet olly szigorú, hogy az alól az 20. 
§-ban foglalt kivételekre szükség legyen. A

21. §-ban a fegyelmi fenyítékek nemei között a testi büntetés 
is emliltetvén, minthogy a büntetés e nemének megtartását vagy 
eltörléséi itt mellékesen elhatározni, mielolt az a maga helyén ren
desen tárgyaltatott volna, a mélt. Fő-RR. czélszerünek nem látnák, 
annak tárgyaltatását a büntettek és büntetésekről szóló törvény- 
könyv felvételére halasztották. A

21. — 30. §-ig nem volt észrevételük. A
32. §-ra nézve megjegyzik a mélt. Fő-RR., miszerint a ra

bokat a magánosoknál teljesítendő munkákra, mi eddig sok helyen 
szokásban volt, az ebből eredő számos visszaélések tekintetéből 
alkalmazni nem kívánják.

A hátralevő :
33 .,  34 .,  35 .,  36., 37. §§-ra nincs észrevételük.
A mi a t. KK. és RR. izenetében kifejeztetett azon kivánatu- 

kat illeti, miszerint ő cs. kir. Főherczegsége az ország Nádora olly 
intézkedések megtételére kérettessék, mellyek folytában a javaslóit 
börtönrendszernek a véghelyekre leendő’ kiterjesztése eszközöltes
sék : — ő cs. kir. Főherczegsége és a mélt. Fő-RR. azon meggyő
ződésüket nyilvánítják, hogy mielőtt a katonai véghelyeket illető 
főkérdés, melly az előleges sérelmek és kivánatok sorába már a 
jelen országgyűlésről ő Felsége eleibe fölterjesztetett, országgyűlési 
egyezkedések utján végkép el nem íntéztetik, addig részletes ren
delkezésekbe bocsátkozni idő előtti dolog volna.

Végre az építési tervrajzok átküldésére nézve ő cs. kir. Fő
herczegsége az ország Nádora kijelenteni méltóztatott, hogy azok 
valamint eddig is raegszemlélhetők voltak, úgy rendelés fog tétetni 
«zentul is, hogy az említett tervrajzok, a hol és a mikor a t. KK. 
és RR. kivánandják , velők közöltessenek.

Ezekben foglaltatván ő cs. kir. Főherczegsége és a m. Fő-RR. 
nézetei, egész bizodalommal szólítják fel a t. KKat és RRet, hogy 
azokhoz járulni szíveskedjenek.

M i o k a  a n n a k ;
hogy a gymnasiumi ifjúság sokak igényének meg 

nem felel?
(Vége *).

Ama lényeges okok közt, mellyeknél fogva tanodabeli ifjúsá
gunk tudományos tekintetben az illő várakozásnak meg nem felel, 
említendők főleg e következők: a} A tanulók gyenge kora. Nem 
Titka eset, hogy a szülők nagy részben a nevelés terhét maguktól 
elháritandqk, olly éretlen korban küldik gyermekeiket a tanodába, 
hogy 13 — 14 évüeket a költészeti pályán gyakorta szemlélhetni. 
Bölcsen intézkedik aziránt a felsőbb hely jóváhagyása mellett kia
dott nyilvános nevelési rendszer, melly csak 10 évüeknek engedi 
meg az első diák osztálybai felvételt; ifjabbaknak csak akkor, ha ki
tűnő tehetségnek jelei mutatkoznának. Ezen záradék, melly már 
magában néha alig megkülönböztethető feltételhez van kapcsolva, 
még nagyobb visszaélésekre nyújt alkalmat. Ugyanis az érdeklett 
szülők mit sem tekintve magzatuk évszámára, azoknak tetszőleges 
nagy tehetségeitől megvakittalva, olly helyzetbe hozzák néha a 

*) Lásd Századunk 87. és 89. számait.

helybeli igazgatóságokat, hogy ezek a többszöri sürgető ké
relemre, megbántás és összeütközés mellőzése végett, kényte
lenek a dajka kezéből alig menekülteket a nyilvánosan tanulók 
sorába felvenni. S valljon minő sikerrel ? A tapasztalás szo
morú példái bizonyítják, mennyire veszedelmes erkölcsi és mű
velődési tekintetben a gyermekeket ollyasmi tanulására vagy tel
jesítésére kényszeríteni, mi korukat és tehetségöket sokkal túlha
ladja. S úgy hiszem, semmi különöset nem mondunk, azt állitván, 
hogy e körülménynek is tulajdonítandó, hogy az életben annyi üres 
főre, annyi itéletfosztott, s csak tekintélyek — sokszor veszélyes te
kintélyek után kapkodó, önállástalan, gyenge s gyakran erkölcstelen 
jellemekre akadunk. Mire nézve országos érdeknél fogva nem lehet 
nem óhajtanunk, hogy a gymnasiumi első iskolabeliek legalább is 
f i — 12 évűek legyenek, s ezt számtalan visszaélések távolítása 
tekintetéből keresztelő levél által vélném egyedül bebizonyitandó- 
nak, mit sem adva ennek vagy amannak korábbi kifejlettsége s 
kitűnő tehetségére, mellyet sokan, majomszeretettől elvakitva, ön
szülöttjeikben létezni vagy vélnek vagy kürtőinek.

b) Az ifjúság kora és fokékonyságához mért kézi könyvek, 
hiánya. Fájdalom, eddigelé szűkében vagyunk ama könyveknek, 
mellyek a növendékségnek mellékes olvasmányul adathatnának. Az 
iskolai könyvek, mellyeket kötelességből tartozik az ifjú forgatni a 
végből, hogy belőlük merített ismereteit az illető elöljáróság előtt 
tanuló-társai körében előadja, a szomorú tapasztalás után a nagyobb 
részről el kell mondanunk, hogy a növendékség legnagyobb része 
előtt kellemetlenek. Már pedig a mihez ollymi émelygéssel nyú
lunk, annak nagy sikere nem szokott lenni. De ha ugyanazon tár— 
gyakrtíli értekezéseket, mellyeket tanítunk, mellőzve az iskolai s 
minden feszes modort, párbeszédekben vagy más világos rövid 
czikkekben nyújthatnék növendékinknek : csakugyan nem kételked
hetni , mikint az eddiginél nagyobb tárgyismeret és avatottsággal 
végeznék tanulási pályájukat. Ekkép az olvasási vágy ideje korán 
fel lenne növendékünkben ébresztve, s egyúttal amaz édes mulatság 
mellett a legczélszerübb eszmék gyűjtésére s a rendszeres gondol
kozásra mintegy ut készíttetnék. Óhajtva kell tehát óhajtanunk Eu
ropa többi miveit nemzetinek példáján haladólag, hogy tanuló ifjú
ságunk fogékonyságához alkalmazandó minél számosb kézi könyvek 
lássanak világot. De hogy ezek ismét létrejöhessenek, részvétre — 
valódi hazafiui részvétre van szükség, melly nélkül csak remélnünk 
is az üdvös eszmék terjesztésére szolgálandó alkalmas könyvek 
szaporodását, puszta ábránd és kábaság. Adja az ég, hogy minden 
tanuló-intézet minélelőbb egy kis könyvtárral diszeskedhessék; 
honnan a tanító tulajdon növendéki közt ébresztésül, az erényes és 
szorgalmasoknak főleg, olly könyveket osztana ki, mellyek olvasása 
iránt legszivesb részvétet tapasztalandna. Az illy könyvtáracska 
az ifjaknak önkintes adakozásából is lassankint létre jöhetne, csak 
czélszerü kézi könyvek legyenek.

c) Lényeges hiánykint kell emlitnem a házi féktelen nevelést, 
az ifjúság előtti meggondolatlan szabad beszédeket, a nyilvános hi
vatalnokok, kitünőleg papi egyénekből álló tanítók becsmérlését, s 
több hasonnemü vészleljes körülményeket. Mindezekről azonban 
részletesebben szólani igen is gyűlöletes mezőre vinne. Itt az elfo
gulatlan vizsgáló állításomat támogató száz meg száz példákra akad
hat ; s azért mellőzve egyebeket, azon számos szülék fényeinek bí
rálatára figyelmeztetem a pártatlan őszinte keblű honfiakat, kik elfe- 
Iejték mind azt, mit folyton szem előtt kell vala tartani, —  s igy édes 
szülötljeikben nemcsak nem ébresztők és gyulasztották a szép tudo
mányok iránti hajlamot s azok kedvelését, hanem mintegy erő
szakkal száműzök gyermekeik gyenge kebléből minden jó és szép 
eszme befogadására alkalmazhatandott szellemi miveltség szomját.



799 800

Ezt teszik igen is amaz igen számos szülék, kik értellen tanuló 
csemetéik előtt kürtölgetik a z t , miszerint a latin nyelv s általán a 
jelen tanítási rendszer tanodáinkban megszüntetik, s ki fog —  sze
rintük — eme rettenetes gyötrő szer küszöböltetni; sőt hogy ön
magukat családi körükben igazolhassák, s kedves gyermeküket 
még inkább felmentsék a tanulási kötelesség alól, nem gyéren a ta
nítót támadólag panaszos kitörő hangon kárhoztatják a latin nyelv s 
egyéb tanulmányok sürgöléseért; hisz — ugymondanak — „nem tudja 
tanító létére az országos közérzelmet, nem hallotta a megyei határo
zatot, mikint vétek gyenge gyermeket holt nyelv szabályinak tanulá
sával stb. terhelni; gyermekem a tanulmányok sokasága miatt szel
lemi s anyagi kifejlődésében, növésében gátoltatok“ s több számta
lan illynemü leczkézgetések s oktatásokkal szerencséltetik — pe
dig több év óta az igen is jó s féltékeny szülék — a tanítói kart. Az 
atya kiragadja gyermeke kezéből a szív s lélekképző könyvet. 
„Egész sorvadályig tanulsz, nem tűröm, nem nézhetem“. így jajdul 
fel a jó atya! Féltékeny szülők s jó atyák! napról napra inkább fogy
nak s szembetünőleg tompulnak gyermekitek, — ez igaz ; de fájda
lom ! ama sápadást és butulást nemző, általánosan elterjedt métely 
kiirtására legkevésbé sem ébredeztek; kárhoztatjátok a tanítót, ha 
e vagy amannak társaságát fiaitoknak ellenzi, s igy kiket egy rész
ről a tanulás terhe alól felmenteni igyekeztek, más részről azoknak 
szellemi gyengélkedése üterére tapintni épen nem akartok. A ta
nító négy órányi időt tölt naponkint magzatotokkal rendesen, addig 
fel kell tennem, hogy minden tanító igyekezvén íanitványit czél- 
szerüen elfoglalni, az ifjúság általános sorvadályát okozó ama 
lappangó rósz felőli elmélkedést is serénykedik száműzni. A nap
nak többi részét veletek s körötökben töltik, vagy ha nem, ön 
hibátok. Mások azt vélik, mikint az erényteljes, ügyes nevelést már 
megadták s minden roszat kikerültének gyermekeikkel, ha a házon 
kívüli romlott ifjak társaságát megtiltják, milsem ügyelve arra, 
hogy a cselédség rendkívüli befolyással lehet s van gyermekeiknek 
erényes vagy ellenkező képeztetésére; az ezekkeli társalgást töb
bekre nézve örökre szerencsétlennek vallom. Tévútra vezérli a 
gyenge s tapasztalatlan gyermeket a romlottságban megggyökere- 
zett fi- vagy némbercseléd; mit jól tudván az okos szülő, gyerme
két, mig körében megtartani lehetség, éber figyelemmel kisérni 
meg nem szünendhet, s utóbb, főleg mig a növendék tanuló az ifjú
ság sikamlós pályájánvan, a hanyatlás őrzetét lelkes gazdára vagy 
bármi nevezetű felügyelőre bizandja. — Távol legyen tőlem, hogy 
szülőket keseríteni akarjak; vannak még szépített rosztól mentes 
gyermekek; a tévedteket is javitni, tökéletes útra vezérleni, igaz, 
nagy feladat, de nem épen Iehetlenség. — Nem legczélirányosb ne
velésnek nevezhető ama divatba jött szokás i s , miszerint a szülék 
nyilvános tanodabeli magzatikat iskolai foglalkozásuk mellett kül
honi nyelvekre, rajzra, hangászatra , tánczra s több efélékre szo
rítják ugyanazon egy évben, mitsein ügyelve ismét a r ra , valljon e 
vagy ama művészetre van-e a gyermeknek hajlama ? képes-e ezek 
mellett tanodabeli foglalkozásinak pontosan a megelégedésig eleget 
tenni? Száz eset közt alig tatálhatni egyet, hol az illy tarkasággal 
cl ne téveztetnék a főczél; „pluribus intentus minor est ad singula 
sensus“. A tánczra különösen meg kell jegyeznem, hogy ez állal 
néha már az alig 12 éves gyermekben hatalmasan ébresztetnek, in- 
gereltetnek az érzelmek, mellyek még később korban is elég ko
rák leendettek volna, főleg a divatozó társas tánczak; itt idő 
előtt erővel taníttatok a növendék kacsingafásra, mit szép ügyesen 
gépileg betanulván, napról napra erősben üzendi azt a táncztéren 
kül is, mi a múzsák tisztelőjében csak kárt s hátramaradást szül s 
szülend mindig. Félreértetni mindazáltal nem kívánok. Ezekből ko- 
ránsem azt akarom kihozni, hogy egyedül az iskolai könyvet tartsa 
a gyermek naphosszant kezében, sőt igen is kívánatos, miszerint az 
eddiginél általában nagyobb gond fordittassék ifjaink többoldalú ki-

képeztetésére : tanuljanak idegen nyelveket, szépmüvészetet, test
gyakorlatokat stb. de őrizkedve, hogy a főirányt a mellékletek meg 
ne semmisitsék, s mindez maga helyén és idején, a növendék hajla
ma és tehetsége szerint történjék. Vagy ha már erre nem figyelte
tek t. szülék, gyermekitek tudatlanságának okát ne ruházzátok jö
vendőben is a tanítókra, se a nyilvános tanodabeli tanulmányok, 
halmoztára.

Szivet gyötrő fájdalmak érzése közt hosszan , terjedelmesben 
kellene még értekezni; de a t. olvasó türelmét végkép ki nem aka
rom meríteni. Röviden azonban nem lehet meg nem említenem ama 
kétségbe vonhatlan szomorteljes igazságot, miszerint gymnasiumi 
növendékink szellemi darabossága s miveletlenségére egyik főbb té
nyezőül tekintendő az elhatalmasult vallási közönyösség, évről évre 
inkább harapózó vallástalanság. A kit e vészes maszlag mérge 
meg nem kábított, úgy hiszem, velem egy érzésű. Túlzónak tetsző 
állításom valódiságáról meg fog győződni bizonnyal minden elfo
gultan s önzéstelen honfi, csak szíveskedjék tekintetbe venni ama 
tényeket, mellyek egy bizonyos idő óta vagy az egész papi álloda- 
lom, vagy ennek egyes tagjai ellen kíméletlenül legveszedelmesben 
inléztetnek. A ki napjainkban az emberekkeli társalgást teljesség
gel nem nélkülözi, tudva van előtte mindaz, a minek őszinte festé
sétől erőszakkal visszatartóztatom toliamat. Hiszen ki elölt ismeret
len, mikint a hol 3 vagy 4 egyén összegyűl, ott a vallás háttérbe té
tele mellett, papi javak elvétele s. t. efélék nyujlnak legmesszebbre 
terjedő, papi tekintély kisebbítésére szolgáló vitákra alkalmat? 
Vannak, hála, ezerszer hála a kegyes égnek, még minden rang, 
nem s korbeliek közt, kik tántoríthatlanul hiszik, hogy a vallásos
ság nemcsak a sirontuli honban árasztandja örökké éldelendő ma
gasztos gyümölcsét; hanem ez életben is egyedül s csak az tarthatja 
fel állandóul az uralkodó fejedelem s nemzet, ur és szolga közti 
Iegszorosb viszony kapcsát; vannak igen is, kik ama legszilárdabb 
meggyőződéssel telvék, hogy csak ott képzelhető a földi boldog
ság, s ott remélhető a szellemi s anyagi jólét, hol igaz vallás érzete 
honol a halandók keblében.

De vannak ellenben, s fájdalom, nem kevesen ollyanok is, kik. 
a vallás és szolgái ellen nyilván, uton-utfélen kikelni dicsőségök- 
nek tartják. S pedig illy kíméletlen kifakadások nem ritkán együ
gyű szülék, serdülő s éretlen itélelü ifjak , kisdedek s tanulók je
lenlétében történnek. Valljon lehet-e csudálni.ha az erényt s tudo
mányokat sürgető tanítók legbuzgóbb törekvési meghiúsulnak, hajó
törést szenvednek? Épen nem; hanem bámulandó az, hogy mégis 
illy körülmények közt sikerül — bátor kevéssel — néha a tanító
nak fáradságát s buzgalmát az édes honnak bemutatni, azaz erényes 
és tudományokkal felruházott ifjakat képezni. —

Hallom, s pedig mintha többektől jőne e vád: „Papokban, taní
tókban rejlik a hiba, egyik ezen s másika ama hibában sinlődik stb. 
stb.“ Tisztelet s becsület ellenvelőimnek ; a ki tekintetbe veszi azt, 
hogy mindnyájan emberek s pedig gyarló emberek vagyunk, a ki 
megemlékezik a pogány bölcs emez őszinte igéiről „Omnes mali — 
az az imperfecti —  sumus; és hogy iliacos intra muros peccatur 
et extra — az papnak, tanítónak, mint gyarló embernek botlásán 
épen nem indulhat fel anny ira, miszerint több számtalan példás-és 
erényesekért — könyörületre s bocsánatra a vétkest ne méltathatná: 
az igen érz i, hogy communi vitio venia danda. Legfelebb is csak 
az lehetne engcsztelhetlen, ki soha hibát nem tett, s kezeskedhetik, 
hogy soha el sem is követend. Illy igen tökéletes emberi lény elle
niük közepette sem létezik!

Csökkenti a többek közt igen nagy mértékben növendékink 
czélszerü s igényelhető kiképeztetését némelly szülék és sok más 
avatlanoknak az iskolai fegy ellen napirenden levő kivétele s in
gerültséggel teljes kárhoztatása. Miről —  ha a t. szerkesztő út
lapjain helyt engededend — röviden más alkalommal szólandok.

Bocsánat, olvasó, a fülnek nem tetsző, szemet nem gyönyör
ködtethető, tapasztalásból merített őszinte vonásimért! Csak az egy 
leforróbb ohajlásom , hogy értekezésemet kiki olly elfogulllanul ol
vassa, minő szerény őszinte érzettel nyujtaték.

Simon Vincze,
praemonstráli áldozó pap cs tanító-

P o z s o n y b a n .
Alapitá és szerkeszti Orosz József. —  Nyomtatja Schmid Antal.
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I  z e n e t c
a KK-nak és RR-nek az országos választmányok összealaki- 

tása s foglalkozásai ezentuli módjának törvénnyeli elrende
zése tárgyában a mlgos FöRRhez.

Meg lévén győződve a KK. ésRR. az országos választmányok 
összealakitása és foglalkozásai módjának meghatározása szüksége 
felől, már azon oknál fogva is, hogy ezek nagy fontosságú föladá
suknak s a nemzet közbizalmának és várakozásának annál bizto
sabban megfelelhessenek, az e tárgy iránti nézeteiket és kivánatai- 
kat magában foglaló törvényjavaslatuk közlésével ő cs. kir. Főhgét 
teljes tisztelettel kérik, a mlgos Fő-RRet pedig szives bizalommal 
felszólítják, hogy közlőit törvényjavaslatukhozi járulásukkal, an
nak királyi kegyelmes megerősítés végett leendő fölterjesztésében 
megegyezni méltóztassanak.

Törvényjavaslat
az országos választmányokról.

Törvény vagy országgyűlési végzetek erejével ezentúl ki
rendelendő országos választmányok összealakitása és foglalkozásaik 
módjára nézve következők rendelteinek :

1. §. Az országos választmányokban a főrendi táblától kül
dendő rendes és helyettes tagok is, kiknek száma az országos vá
lasztmányi tagok összes számának legfelebb harmad részét teheti, 
titkos szavazattal választassanak.

2. §. Az országos választmányok rendes úgy helyettes elnö
kei is törvény által fognak mindenkor kijelöltetni.

3. §. Tollvivőiket azonban önkebelükből magok az országos 
választmányok fogják titkos szavazattal megválasztani; továbbá

4. §. Az országos választmányoknak törvény által kijelölt 
rendes és helyettes elnökeik halálozás, betegség, vagy egyéb aka
dály általi gátoltatása esetében, az elnök helyettesítését magok az 
illető országos választmányok fogják titkos szavazás utján teljesí
teni, s illy eset előállásakor

5. §. Az országos választmánynak elnököt helyettesitő ülésé
ben, azon országos választmányi tag fog elnökösködni, ki közhi
vatalbeli állására nézve első a többiek között, s ugyanazon tag kö
teles a helyettesítés esetéről és napjáról az országos választmány 
valamennyi tagjait előre értesíteni.

6. §. Az országos választmányok összeülésének helye és 
határideje, szinte törvény által fogván mindenkor kijelöltetni, azon 
helyen és napon minden meghívás nélkül az országos választmányi 
tagok mindegyike megjelenni, vagy meg nem jelenhetése felől a ren
des vagy helyettes elnököket ideje korán értesiteni tartozandik.

7. §. Ha az országos választmányok, munkálkodásaik végső 
befejezése előtt, üléseik tartását valamelly fontos oknál fogva meg
szakítva, ideiglen elosztanak, az ülések folytatásának határnapját 
eleve önmagok tűzzék ki.

8. §. Ha az országos küldöttségek a reájok bízott tárgyakban 
alválasztmányok kiküldetését szükségesnek látnák, az alválaszt
mányok tagjait és elnökeit magok az országos küldöttségek fogják 
titkos szavazás utján kebelükből választani.

9. §. Az országos választmányoknak ülései, az illő rend fen- 
tartása mellett, mindenkor nyilvánosan tartassanak; végre

10. §. az országos választmányok által megkészitendő mun
kák azonnal nyomassanak k i , s az ország Nádora által minden 
köztörvényhatóságokkal legkisebb haladék nélkül közöltessenek, s 
egyszersmind olly intézkedések tétessenek, hogy azon munkák 
nyomtatva megkapható példányai bárki által megszereztethessenek.

H a t á r o z a t a
a KK. és RR. az országos választmányi tagokká megválasztott, 

később azonban királyi kinevezéstől függő hivatalokba 
lépett egyének iránt.

A KK. és RR. azon általuk sajnosán értett történetnek követ
keztében is, melly iránt a büntető és javító rendszer tervének 
előleges megkészitése végett az 1840. évi 5. t. czikk erejével 
kiküldve volt országos választmány jegyzőkönyve 3ik lapján emlí
tés és óvás tétetett, — a múlt 1832/6 és 1839/40 éveki ország
gyűlések naplóiban iktatott végzeteiknek ismételt megújításával, s 
azoknak nem csak a megyék, hanem a sz. kir. városok, szabad 
kerületek és egyházi Rend követeire is ezenneli és egyiránti kiter
jesztésével — nyilván kimondják s meghatározzák: hogy közülök 
mindazon egyének, kik az országgyűlésein a KK. és RR. táblájához 
tartozó tagok által titkos szavazás utján országos választmányi ren
des vagy helyettes tagokká megválasztatván, be is czíkkelyez- 
tetnek, később azonban királyi kinevezéstől függő hivatalokba 
lépnek á t , kiküldetésöktől határozottan lemondani tartoznak —  a 
KK. és RR. táblája részéről országos választmányi tagoknak többé 
meg nem ismertetve — az illető országos választmányok tanács
kozásaiban és működéseiben részt nem vehetnek.

5 » é ii e t e
a KK. és RRnek a mlgos FöRRhez az országgyűlési szállások 

bérének fizetése s a sérelmek összeszedése tárgyában költ 
válaszára.

A KK. ésRR. a mlgos FőRRnek azon kívánatéra, hogy a k. k. 
előadásokban foglalt fontosabb tárgyakban készítendő javaslatok
nak kidolgozása az országos választmányokra bizattassék, azt jegy
zik meg: hogy valamint más alkalmakkal több nagyérdekü tárgyak 
országos tanácskozás alá kér. választmányok által készíttettek elő, 
úgy ez alkalommal is jónak láták a k. k. előadásokban foglalt fonto
sabb tárgyakat tanácskozásba vételök előtt előlegesen kerül.választ
mányok által tárgyaltatni; egyébiránt mindazon esetekben, mely- 
lyekben czélszerünek vélendik, hogy készítendő javaslatok országos 
választmány által dolgoztassanak ki, a mlgos FőRRet az iránt fel
szólítani nem késendnek.

M á s o d  íz e s s e l  e
a mélt. Fö-RRnek a nagyobb tárgyak előleges kidolgozáséira 

küldendő országos választmányok iránt.
0  cs. kir. Főherczegsége és a mélt. Fő-RR. azt, hogy a jelen 

országgyűlésen is olly tárgyakra nézve, mellyek előleges kidolgozást 
kívánnak, a hosszas országgyűlés nyomán országos választmányok 
kiildeltessenek ki, — noha ezen javaslatuk czélszerüségéről meg 
vannak győződve — továbbá nem vitatják; hanem valamint a t. 
KK. és RR. azt nyilvánították, hogy a midőn czélszerünek vélendik
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a készítendő javaslatokat országos válaszmányra t izn i , késni nem 
fognak a inéit. Fő-RRket eziránt felszólítani: úgy a mélt. Fő-RR. is 
kijelentik, hogy előforduló esetekben részükről azt lesznek teendők, 
mit állásuk s ebeli jogaiknál fogva tenni szükségesnek és czélirá- 
nyosnak tartandanak. ____________

I z e n e t e
a KK. és Minek a m. Fö-Hűhez az 1840: 3ik t. czikk által a 
katonai élelmezés és szállásolás tárgyéiban kiküldött országos 

választmány jelentése iránt.
Tanácskozás alá vevén a KK. és RR. az 1840: 3ik tczikk ál

tal a katonai élelmezésből és szállásolásból származó terheknek 
megszüntetése végett, a mennyiben azok törvényesek, a kir. Kincs
tárral eszközlendő egyezkedésre kiküldött országos választmánynak 
jelentését, iránta tett észrevételeiket ide mellékelve közük. Kény
telenek mindazáltal kinyilatkoztatni: miszerint nem csekély megüt
közéssel értették, hogy a k. Kincstár részéről kinevezett küldöttek 
az országos választmány által annak kijelentésére felszóliltatván, 
hogy a katonai élelmezésből származó terheknek megváltása fejében 
a Kincstár által minő megváltási somma kívántatik? miután előbb 
azon kérdésnek megfontolását indítványozták: valljon nem lenne-e 
czélszerübb a mostani élelmezési módot, a divatozó visszaélésektől 
megtisztítva, továbbá is megtartani? utóbb pedig a megváltás fe
jében megállapítandó pénzbeli sommának az adózó nép közötti 
igazságosabb felosztását, rendes és pontos behajtásának biztosítását 
s azt szorgalmazták, hogy a megváltási somma a közadótól elkülö- 
nözve kezeltessék; végre nyilván kijelentették, hogy hatáskörük 
egyedül a szükséges adatoknak elömutatására terjedvén, a megvál
tási somma iránt egyezkedésbe nem bocsátkozhatnak.

Az i840ik esztendei 3ik tczikk világos szavai szerint az orsz. 
választmány egyenesen a katonatartással összekötött terheknek 
megszüntetése végett a kir. Iíicstárral eszközlendő egyezkedésre 
lévén kihűld ve, minthogy ez egyezkedést a másik egyezkedő félnek, 
a kir. Kincstárnak, közbejötté nélkül eszközölhelőnek a törvény fel 
nem teheti, kétség alá nem vonathatik, hogy nem csupán adatok 
elömutatására, hanem az említett terhek megváltása iránti egyez
kedésre is volt a törvény értelmében a kir. Kincstár részéről kül
döttség nevezendő, s e nézetből indultak ki magok a Kincstár ré
széről kiküldött egyének is, midőn az országos választmány előtt 
legelső nyilatkozásukban annak további munkálodására nézve olly 
nehézségeket tevének, mellyekef nem tehettek, ha törvényes hatás
körük csupán adatok elömutatására terjedett.

Igaz ugyan, hogy az ismételve említett 1840 : 3. tczikk i-ső  
szakasza szükséges adatok előmutatása végett kinevezendő kincstári 
egyénekről szól, s kérdés alá nem is vétetik, hogy az országos vá
lasztmányhoz kincstári egyének e czélból is kinevezendők valának; 
miután azonban az országos választmány nemcsak adatok gyűjtésére, 
hanem a Kincstárral eszközlendő egyezkedésre volt kiküldve, ha 
czélszerünek nem láttatott, hogy az adatok elömutatására kinevezett 
egyének egyszersmind az egyezkedés eszközlésére is felhatalmaz- 
tassanak, e végre a kincstár részéről más küldötteket nevezni le
hetett, s a törvény értelmében nevezni kellett volna is. A kincstári 
küldöttek által a katonatartással egybekötött terhek megváltásának 
feltételei gyanánt az országos választmánynak tanácskozás végett 
előterjesztett kivánalok szinte nem szolgálhattak elégséges okul 
arra, hogy a kir. Kincstár a kérdéses terheknek megszüntetése vé
gett, a megváltási sommának kijelentése mellett, egyezkedésbe ne 
bocsátkozzék; mert mindezen tekintetekőFelségének 1840. jan. 4. 
az ország Rendéihez kiadott kegy. kir. válaszában már megemlítve 
valának; s mégis mind a mellett, hogy az országos Rendek ugyan
azon évi Sz.-György hava 11 kén költ alázatos felírásukban nyilván

kijelentették , miszerint a megváltási sommát a törvény s a végre
hajtó hatalomnak törvényes hatósága által elegendőképen biztosítva 
találják, a megváltási sommá feloszlásának kulosa iránt pedig 
előbb, mint a megváltás iránti egyezkedés létesült, tanácskozni idő- 
előttinek vélik : ő Felsége 1840: apr. 30ról költ k. kir. válaszában, 
megnyugodva azon, hogy a megváltási somma felosztásának kérdé
se a megváltás iránt létesülendő egyesség után tárgyaltassék, az 
országos választmánynak azon hatáskörrel és utasítással leendő ki
küldetésében, mellyet a többször említett 1840 : 3ik tcz. magában 
foglal, kegyelmesen megegyezni méltóztatott.

A katona-tartással egybekötött terhek megszüntetésének érde
mében ezen terhek megváltása iránti egyezkedés lévén e szerint o 
Felségének s az ország RR-nek kölcsönös megegyezése, s az 1840 : 
3 ,t . ez. által a teendők első lépéséül kijelelve, s e nélkül e tárgy
ban különben is biztosan előre haladni nem lehetvén : a KK. és RR. 
helyeslik az országos választmány eljárását, melly szerint ezen ter
heknek megszüntetése iránt a kir. Kincstárral eszközlendő egyezke
dést kiküldetésének legfőbb czéljaul tekintve, a megváltási somma 
iránti nyilatkozásra a kincstári küldötteket munkálódásának kezdetén 
mindjárt felszólította; s miután az országos választmánynak ezen 
felszólítása siker nélkül maradott, az 1840: 3. t. czikke pedig ha
tározottan rendelné, de az adózó nép java is sürgetőleg kívánná, 
hogy ezen egész tárgy a jelen országgyűlésen végképen elintéztes— 
sék : azért szükségesnek látják a KK. és RR., hogy az országgyűlé
sének folyamatja alatt pótoltassák, a mi az országos választmány 
munkálódásának alkalmával elmulasztatott, s egy részről ugyan 5 
Felsége mély tisztelettel megkéressék, miszerint bizonyos egyé
neket olly felhatalmazással minéíelőbb kegyesen kinevezni méltóz- 
tassék, hogy azok a katonatartás és szállasolással egybekötött ter
hek megszüntetésére nézve, a mennyiben azok eddig is a törvény
nyel nem ellenkeztek, a Kincstárnak netalán adandó kárpótlás iránt 
az ország RRei által kiküldendő országos választmánnyal még ezen 
országgyűlésének folyamatja alatt értekezésbe bocsátkozzanak; e 
végett azon sommát, mellyet a kir. Kincstár az említett terheknek 
megváltásáért mind összesen, mind különösen azoknak egyes nemeire 
nézve kiván, határozottan kijelentsék; más részről pedig az ország 
RRei által az országos választmány olly meghagyással neveztessék 
k i : hogy az ő Felsége által megbízandó egyénekkel magát érteke
zésbe legye — s az 1840: 3. t. ez. által kiküldött országos vá
lasztmány jelentésében felállított, s a KK. és RR. által a reájok nézve 
telt észrevételeknek értelmében egyébiránt helyeslett elveket uta
sítás gyanánt követve, azon terheknek megváltása iránt, mellyeknek 
törvényessége a KK. és RR. által már elismerve van, azonnal 
egyezkedésbe bocsátkozzék; azokat illetőleg pedig, mellyek tör
vényeseknek el nem ismértetheltek, az ország egybegyülekezett 
RRtől további utasítást kérjen, — s eképen ezen tárgy, mellynek 
elhatározását az adózó nép régtől fogva óhajtva várja, s mellyet 
annak romlása nélkül még tovább is szabályozatlanul hagyni nem 
lehet, még ezen országgyűlése alatt a törvény rendelése szerint tö
kéletesen eüntéztessék.

Midőn tehát a KK. és RR. az országos választmány munkálata 
iránt tett észrevételeiket '/. alatt j .  a fenebbiek szerint ő Felsége 
eleibe terjesztendő alázatos fölirási javaslatát •//• alatt 7/. ide mellé
kelve közük, ő cs. kir. Főherczegségét teljes tisztelettel kérik, a m. 
Fő-RRet pedig bizalmasan felszólítják: hogy nézeteiket elfogadni, s 
azokhoz megegyezésükkel annyival inkább hova hamarább hozzá
járulni méltóztassanak, hogy az ő Felségéhez ez értelemben inté
zendő fölirás, a felforgó tárgy befejezésének siettetése végett is, 
minéíelőbb felterjesztethessék. £A fölirási javaslatot közelebbi szá
munkban adandjuk.)
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V. É s z r e v é t e l e i
a KKnak és RRnek az 1840: 3. t ez. által a katonai élelmezés 

és szállásolás tárgyában kiküldött országos választmány 
jelentése iránt.

A választmányi jelentés 12-dik lapján a katonai átkelésekre 
szolgálandó fő útvonalok kijelölésének érdemében az adatik elő, 
hogy a katonai rend részéről beadott s 12 '/■ alatt előmulatotl uta
zási tervek kiegészítésére, a kijelölt főképen fiók-állomásoknak mi- 
nemiiségét, egymástoli távolságát , s az utazás és szállásolás szabá
lyait határozó egyéb adatokat tudni szükséges lévén, s ezen adatok 
kellő biztossággal csak az illető törvényhatóságok bővebb és helybeli 
ismereteitől várathatván, Nádorispán ő cs. kir. Főherczegsége a 
választmány által megkéretett: hogy az említett átkelési tervnek 
részletes közlése mellett a kitett hiányoknak pótlására az ország 
törvényhatóságait akár közvetlenül, akár a kir. Helytartó-Tanács 
utján felszólítani kegyeskedjék. — Minthogy pedig a kérdéses át
kelési tervnek említett hiányai mindeddig pótolva nincsenek, azért 
tisztelettel kérik a KK. és RR. ő cs. kir. Főherczegségét az ország 
Nádorát, hogy a törvényhatóságokhoz intézett felszólitásnak eredmé
nyéről az ország Rendelt tudósítani méltóztassék. Szükségesnek 
találván a KK. és RR., hogy az országban elszállásolandó magyar 
lovas-ezredek elhelyhezési tervének megállapításában az or
szághoz tartozó úgy nevezett Részek is, jelesül Kraszna, Közép- 
Szolnok, Zaránd megyék és Kővár vidéke kellő tekintetbe vétesse
nek, minthogy a katonaság szállásolására szolgálható épületeknek 
az országos választmány kebeléből kiküldöttek által véghez vilt ösz- 
szeirása az említett törvényhatóságokra kiterjesztve nem volt. Azért 
tisztelettel kérik a KK. és RR. ő cs. kir. Főherczegségét az ország 
Nádorát, hogy az említett törvényhatóságoknak az e czélra jelenleg■ 
szolgáló, vagy jövőben használható épületeiknek és telkeiknek az 
országos választmány jelentéséhez 6 j .  alatt mellékelt utasítás sze
rinti összeírását minélelőbb kötelességükké tenni, s a beküldendő 
összeírásokat az ország Rendéivel közölni méltóztassék.

Az országban elszállásolandó magyar lovas-ezredeknek a 14 
*/• alatt bemutatott elhelyezési tervében, jelesül a 2ik lovas-ezred 
elhelyezésére nézve , a 2 I l ik lapon Nógrád megye helyett Gömör, 
— a 276 lapon pedig Losoncz helyett Putnok lévén hibából fölem
lítve, — ezen hibák e szerint megigazitandók.

Az országos választmány jelentésének 19ik lapján azon §-ra, 
melly igy kezdődik „Minthogy eszerint“ — világosság okáért meg
jegyeztetik, hogy azon sommák alatt, mellyekkel a katonai lakta
nyák fölépítésének ideje alatt, a házankinti szállásolás terheit vise
lendő törvényhatóságok az őrházakért, fogházakért, számvevői, 
auditori, irnoki hivatalokért, valamint szinte századi és ezeredi 
raktárakért is kármentesitendők lesznek —• az illyetén haszonvéte
lekre fordítandó épületeknek egy évi bére értetik.

A katonai vontatások és előfogatokról szóló 22 •/. alatti tör
vényjavaslat 9 7- 10. §-át azon záradéknak kihagyásával: hogy a 
szállilmányi szekerezés bérének fele a felmondáskor, fele a lemon
dáskor fizettessék; ezt következendőképen kívánják a KK. és RR. 
szerkeztetni:

„Ugyanazon vármegye kebelében szállilmányi szekerezéseket 
a szokott állomási helyeken túl szolgáltatni nem kötelesség : ha pe
dig a szállítmányok a megye kebelén kívül más törvényhatóságokba 
lennének vonlatandók, az illető törvényhatóságoknak eziránti köl
csönös értekezése mellett, a lerakás az utóbbinak legközelebbi ál
lomási helységében történhetik. Ha az útnak roszasága miatt vala- 
meliy azelőtt egészséges vontató marha a kocsisnak hibája nélkülj 
eldöglenék, ezen kárt a Kincstár becsár szerint pótolja, és pedig a 
fegyvergyakorlások és nagyobb összevonulások alkalmával történt

károk megtérítésére készült alább előforduló törvényjavaslatban 
szabott utón és módon. Utalvány nélkül utazó tiszteket vontatások 
nem illetnek.“ —

Ugyanezen czikkely I l i k  §-át a KK. és RR. eképen kívánják 
módosítani: „Az illyen vontatások mellett levő adózóknak bármelly 
bosszantásai szigorúan tilalmaztalak; ennélfogva a koronái szemé
lyeknek szabad nem leszen az adózókat sebesebb hajtásra, az úttól 
eltérésre, az állomáson vagy közben levő helyeken hosszasb mara
dásra vagy további vontatásra kényszeríteni. Ha pedig az átkelő 
katonaság, vagy az 1. §-ban említett katonai személyek az úti jegy
zékben kitűzött, vagy különben is a megindulásra határzott időn 
túl késnének, a fuvarosoknak minden fél óráért, mellyet azok az 
utazáshozi készületekre fenhagyott egy fél órán túl várakozással 
eltöltendenek, 30krt. kármentesítés fejében fizetni tartozandanak; a 
fuvarosok ezen kármentesítésnek lefizetése előtt megindulni, két órá
nál pedig tovább várakozni nem kötelesek: sőt azon joguk még ezen 
felül is fenmarad, hogy az idővesztességből netalán származott 
egyéb káraiknak a Kincstár általi tökéletes megtérítését köve
telhessék.“

Szinte azon törvényezikk 12dik §-a  következőleg javasoltatik 
szerkeztetni:

„Ha az illyetén kihágások átkelések alkalmával történnek, az 
azok iránti panaszok az illető parancsnok-tiszt által tüstint, és pe
dig felelet terhe alatt, a helybeli tisztviselők, vagy ezek helyben nem 
lévén, a helybeli elöljárók hozzájárultával intéztessenek el. Ha pe
dig nyomban el nem intéztetnének, vagy egyes személyek átköltö
zésekor történnek, a megye alispánjának azonnal jelentessenek 
be, — s az alispán a fenforgó körülményeket haladék nélkül meg
vizsgáltatván, s a panaszlolt katonai személyektől is, illető elöljáróik 
közbenjöttével, nyilatkozást kívánván, az okozott károknak pótlása 
iránt sommás utón ítéletet hn/and, s ezt a Helytartó-Tanácshoz fel— 
küldendi, melly annak végrehajtását az illető katonai parancsnok
ságok utján késedelem nélkül eszközleni fogja. Olly kihágások mind- 
azáltal, mellyek bűntettet foglalnak magokban, a büntető törvény- 
könyv első fejezete 2ik §-a értelmében a szokott bűnvádi eljárás 
alá tartoznak. — Az ismételve említett törvényjavaslatnak Í4. § -a  
eképen szerkezendő:

„Minden négy lovas vagy ökrös vontatásért járó bér, tisztekre 
szintúgy mint a közlegényekre és szállítmányokra nézve egyiránt, 
állomásokkint, azaz két, 4000 ölet tevő mérföldre egy pengő forinttal 
előre a marhák tulajdonosinak a helybeli elöljárók jelenlétében fizet
tessék le Caz illyetén előfizetés nélkül az adózók vontatásokat szol
gáltatni nem tartozván) úgy hogy ha a fenebbiek szerint 6 mar
hát kellene előfogni, egy állomásért 30 garas, még többekért, s 
a 2 mértföldet meghaladó távolságért aránylagi fizetés számítandó. 
A középponti helyekből pedig, u. m. a mellyekbe más helyekről 
szoktak fuvarosok rendeltetni, egy állomásért 24 p. garas 4 mar
háért , és igy többért vagy nagyobb távolságért aránylag fizetendő. 
Az előfogatoknak bére a fönebbi mennyiségben ezúttal egyedül 
a jövő országgyűlésig állapíttatván meg, ezen tu! mindig osak egy 
országgyűléstől a másikig fog a fenforgó körülményekhez képest 
az ország RRei által meghatároztatok“ A fegyvergyakorlások alkal
mával történhető károknak megtéritéséről szóló, s 23./’ jelelt lörv. 
javaslat czime ekképen módosíttatván:

„A fegyvergyakorlásra fordítandó térnek haszonvételéért fize
tendő bérről — s a fegyvergyakorlás alkalmával történhető károk
nak megtéritéséről ezen törvényezikk 1 §a következő lesz :

„15. §. A fegyvergyakorlásra szükséges térnek e czélra hasz
nálásáért a tulajdonost haszonbér illeti, s ezen haszonbérnek men
nyisége iránt az illető katonai parancsnokság a tér tulajdonosával,
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midőn a fegyvergyakorlás esete előfordul, mindenekelőtt egyez
kedni próbáland; ha azonban a barátságos egyesség nem sikerül
het, akkor a fegyvergyakorlatok alkalmával történő károknak meg
ítélésére az alább következő 2-ik szakaszban kijelölt tisztviselő, a 
feleknek kihallgatása mellett, a kérdéses térnek fegyvergyakorlás 
végetli használatáért a katonaság áltál, s mindenkor előre fizeten
dő haszonbérnek mennyiségét sommás utón a körülményekhez 
képest meghatározandja.“

Ezen §nak beiktatása miatt a törvényjavaslat következő 
§ inak száma is változván, a 2 ik § igy fog állani.

„Fegyvergyakorlások alkalmával történő megkárosítások min
den egyes eseteiben, megyékben az illető kerületbeli szolgabiró, 
szabad kerületekben s kir. városokban az illető tisztviselő azon
nal tudósítandó, ki esküdtjével együtt tüstint a hely színén meg- 
jelenend, ott a kárt szomszéd helységbeli ahoz értő elöljárókkal, 
gazdákkal vagy mesteremberekkel, a kir. városokban az illető es
küdt becsüsökkel, a hely szinén telt tapasztalás nyomán s a tény- 
xőli vizsgálat után, hit alatt megbecsülteti.“

Az országos választmány szerkezete szerint 4ik, a KK és RR. 
által tett módosítás után pedig 5-ik § eképen kívántatik bővíttetni:

„5. §. Melly esetben a becsű iránti egyező nézet, a becslevé
len hátiratkint az eljáró szolgabiró s esküdt, vagy illető tisztviselő, 
mint szinte a kiküldött katonai lisztek aláírásaival ellátva, felje
gyezteti , s az illető törvényhatóság hadi pénztárára intézett utal
ványul szolgáland, mellynél fogva a becsbeli somma a hadi pénz
tárból kifizettetvén, a számvetések alkalmával a k. Kincstár részé
ről készpénz gyanánt elfogadandó leszen. — Ha pedig az eljáró 
tisztviselőnek az illető katonai parancsnoksághoz intézendő hivata
los megkeresésére a katonai rend részéről a kártétel helyén a meg
határozott időben senki meg nem jelenne, akkor az eljáró tiszt
viselő a fenebbi 2 -ik §. rendelete szerint véghez vili becsiille-  
tésről szóló becslevélre ezen körülményt följegyzi. Ez esetben 
ezen becslevél, az abban foglalt sommának a hadi pénztárból leendő 
kifizetésére nézve szintén olly érvényes lesz, mint ha a jelen sza
kasz értelmében az illető koronái tisztek aláírásaival lenne ellátva. 11

Azokból is, mik az országos választmány jelentésének 25-ik 
lapján 5-ik pont alatt előadatnak, kitetszvén: hogy a katonai kór
házak fölállításának s bútorozásának terhét az ország Rendei el 
nem vállalták, s e szerint ezen teher, a mennyiben jelenleg az adó
zó nép által viseltetnék, arra törvénytelenül vettetett; a KK. és 
RR. meg nem egyezhetnek abban, hogy a katonaság számára szük
séges kórházaknak akár fölépítése, akár bútorozása az ország költ
ségén történjék, hanem arra kívánják a Kincstárt felszólíttalni: 
hogy a kórházakról minden tekintetben maga gondoskodjék, s e vé
gett némelly törvényhatóságok által már fölállított illyetén kórházi 
épületeket, a mennyiben e czélra jövőre is alkalmasoknak találtat
nának, azoktól méltányos becslés mellett átvegye.

Azokra az adatokra, mellyek az országos választmány jelentésé
nek 26 és 2 7ik lapjain a H. pont alatta termesztmények kiszolgálta
tásából az adózó népre háramló vesztességnek érdemében előadat
nak, kénytelenek a KK. és RR. megjegyezni: hogy az adózóknak 
ollyatén kötelezését, miszerint pénzbeli adójukat termesztmények 
kiszolgáltatása által lehajtani kényszerittethetnének, törvényben 
gyökerezettnek nem tartják. Annyival inkább el nem ismerhetik, hogy 
azok törvényesen köteleztethessenek arra, hogy termesztményeiket 
a kir. Kincstárnak valóságos igaz árukon alól engedjék át. Midőn 
a hadszabályzati ár behozatott, ez azon nyilván kijelentett szándék

kal történt, hogy általa az adózó népnek könnyebbség szereztes
sék, s kétséget sem szenved, hogy ezen hadszabályzati ár megál
lapításának idejében a piaczit felülhaladta. Az, hogy időközben a 
körülmények változván, a hadszabályzati ár jelenleg a piaczinál rend
szerint alább áll, az adózóknak a közállomány iránti viszonyait meg 
nem változtatta, s nem kötelezheti őketarra,  hogy a mi tőlük az
előtt minden vesztesség nélkül kivántatott, azt most súlyos vesztes
ségükkel is teljesíteni kénytelenittessenek; sőt inkább őket azon 
méltányos kívánatra jogosítja fel, hogy valamint a termesztmények 
kiszolgáltatásánál azelőtt vesztességet nem szenvedtek, úgy illye
tén vesztesség elszenvedésére most se kényszerittessenek. Nem lé
vén tehát semmi alapja annak, hogy az adózó nép tcrmesztményeií 
a piaczi árnak minden változásain keresztül örök időkre, s pedig 
egyelőre megszabott áron, a kir. Kincstárnak átadni tartozzék, a 
mint az illy követelésnek törvényességét az ország RRei azok sze
rint is, a mik e részben az országos választmány jelentésében élő- 
adatnak, soha el nem ismerhetik, úgy kötelességöknek tartják a KK. 
és RR. most is kijelenteni: miszerint a termesztményeknek mostani 
kiszolgáltatása módjábul az adózó népre háramló teher megszünte
tése fejében ajánlat-tételbe nem bocsálkozhatnak, mielőtt e tárgyra 
nézve is a kormány szándékát meg nem érlendik.

A mi egyébiránt az országos választmány jelentésében a ka
tonai élelmezés és szállásolás tárgyára nézve felállított egyéb elve
ket és nézeteket illeti, azokat a KK. és RR. helyeselvén, irántuk 
észrevételük nincs.

Statistical egyveleg.
P o r o s z h o n b a n  1818-ik évtől 1840-ig, a rajna-vidéki 

tartományokat kivéve, 312 személy ítéltetett halálra, ezek közt 
234 férfi és 78 nőszemély. Kegyelmet nyertek ezek közül 162 
C99 férfi és 63 nő,) öt eset az 1840-ik év végén még nem volt 
elhatározva, s igy a halálos ítélet csak 145 egyénen (130 férfiún 
és 15 nőn) hajtatott véghez. Az elitéit férfiak száma a nőszemélye
kéhez úgy áll mint 3  : 1 -hez; a kegyelmet nyertek közt mint 1 1  a 
7-hez; a kivégzettek közt, mint 9 az 1-hez. Minden évre átaljában 
véve 13 halálos Ítélet esett; legtöbb volt az illyen ítéletek száma 
1828-ban 0- i. 25) és 1823-ban (t. i. 21); legkevesebb 1833- 
ban (midőn csak 6 ) :  1834-ben £7) és 1835-ben ( 8 ). Helyben
hagyott és végrehajtott Ítéletek száma évenkint, 6 V3 (1820-ban és 
1821ben 13, 1832-től— 1834ig évenkint 2; 1840ben egy sem.}

A n g l i á b a n  (szinte egyenlő számú népesség közt mint Po
roszhon régi tartományaiban, 1840-ben) az 1839-ik évben 56 ; 
1840-ben 7 7  halálos Ítélet mondatott ki, tehát általában véve öt
ször több mint Poroszhonban. Az 1832 előtti években némellykor 
1000-re ment az elitéltek száma; 1820-ban 1236 halálos Ítélet 
mondatott ki.

F r a n c z i a o r s z á g b a n ,  hol 1832ben a halálos ítéletek szá
mát a törvényhozó hatalom, szelíditő körülmények behozatala által, 
lényegesen apasztotta, 7 év alatt, u. m. 1825-től 1831-ig , ösz- 
szesen 771, vagy évenkint 110, és más 7 év alatt, u. m. 1833—- 
1839-ig csak 267 vagy évenkint 38 V2 halálos ítélet mondatott, melly 
száma porosz Ítéletekének, a népesség számát felvéve, megfelel.

A kimondott és helybenhagyott halálos ítéletek Poroszhonban 
követkoző bűntényekre oszolnak: gyújtogatásért 24 halálos Ítélet 
hozatott, helybenhagyatott 2 ; agyonütésért 6 0 ,  helybenhagyatolí 
27; más gyilkolásért 131, helybenhagyatott 69 , fosztogatás-és 
gyilkolásért 56, helyben hagyatott 47; gyermek-gyilkolásért 36 ;  
párviadalért 1; tolvajság és lopásért 4 halálositélet hazatolt, de 
egyik sem hagyatott helyben.

A f i n n l a n d  i börtönökben, fogházakban, 1737-ben össze
sen 8440 egyén volt elzárva, ezek közül 6573 férfi, 1867 nő
személy. Ha ez öszvegből 2977 kóborló és 3281 kisebb vétkek
ért elzárt fogoly száma lovonatik : csak 2182 marad, és ezek közt 851 
tolvajságért, 124 gyilkosságért, 65 fosztogatásért, 46 szülék vagy 
házastárs hántásáért, 39 gyermekgyilkolásért, 11 pártütésért, 8  
hamis pénzcsinálásért csukatott be. E szerint 646 lakosra esik egy 
terhesebb rab.

P o z s o n y b a n .
Alapitá és szerkeszti Orosz József. —

a  IBM
Nyomtatja Schmid Antal.
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SZAKADUNK.
l O t .  szám* H a t o d i k  e s z t e n d e i  f o l y a m a t  1843. D ecem ber £1*

Folirási javaslat
az 1840: 3. t. ez. által a katonai élelmezés és szállásolás tár-  

gyában kiküldött országos választmány jelentése iránt.
F e l s é g e s  stb.

Tanácskozás alá vevén az 1840 : 3. t. ez. által a katonai élel
mezésből és szállásolásból származó terheknek megszüntetése vé
gett, a mennyiben azok törvényesek, a kir. Kincstárral eszközlendő 
egyezkedésre kiküldött országos választmánynak jelentését, nem 
csekély megütközéssel értettük : miszerint a kir. Kincstár részéről 
kinevezett kiküldöttek az országos választmány által annak kijelen
tésére felszólittatván, hogy a katonai élelmezésből származó terhek 
megváltása fejében a Kincstár által minő megváltási somma kíván
tatik? miután előbb azon kérdésnek megfontolását indítványozták: 
valljon nem lenne-e czélszerübb a mostani élelmezési módot a di
vatozó visszaélésektől megtisztítva továbbá is megtartani ? utóbb 
pedig a megváltás fejében megállapítandó pénzbeli sommának az 
adózó nép közötti igazságosabb felosztását rendes és pontos behaj
tásának biztosítását, s azt szorgalmazták, hogy a megváltási somma 
a közadótól elkülönözve kezeltessék; végre nyíltan kijelentet
ték, hogy hatáskörük egyedül a szükséges adatoknak előmutatásá- 
ra terjedvén, a megváltási somma iránt egyezkedésbe nem bocsát
kozhatnak. Az 1840: 3. t. ez. világos szavai szerint, az országos 
választmány egyenesen a katonatartással összekötött terheknek meg
szüntetése végeit a kir. Kincstárral eszközlendő egyezkedésre lévén 
kiküldve, minthogy ez egyezkedést a másik egyezkedő félnek a 
k. Kincstárnak közbejötté nélkül eszközölhetőnek a törvény föl nem 
teheté, kétség alá nem vonathatik , hogy nem csupán adatok előmu- 
tatására, hanem az említett terhek megváltása iránti egyezkedésre 
is volt a törvény értelmében a kir. Kincstár részéről küldöttség ne
vezendő ; s e nézetből indultak ki magok a Kincstár részéről kikül
dött egyének is, midőn az országos választmány előtti legelső nyi
latkozásukban annak további munkálódására nézve olly nehézsége
ket tevének, mellyeket nem tehettek, ha törvényes hatáskörük 
csupán adatok előmutatására terjedett.

Igaz ugyan, hogy az ismételve említett 1840 : 3. t. ez. lső 
szakasza a szükséges adatok előmutatása végett kinevezendő kincs
tári egyénekről szól, s kérdés alá nem is vétetik , hogy az orszá
gos választmányhoz kincstári egyének e czéiból is kinevezendők 
valának; miután azonban az országos választmány nemcsak adatok 
gyűjtésére, hanem a Kincstárral eszközlendő egyezkedésre is volt 
kiküldve, ha czélszerünek nem láttatott, hogy az adatok előmulatá- 
sára kinevezett egyének egyszersmind az egyezkedés eszközlésére 
is felhatalmaztassanak, e végre a Kincstár részéről más küldötteket 
nevezni lehetett, sa  törvény értelmében nevezni kellett volna is.— 
A kincstári küldöttek által a katonatartással egybekötött terhek 
megváltásának föltételei gyanánt az országos választmánynak ta
nácskozás végett előterjesztett kivánatok szinte nem szolgálhattak 
elégséges okul arra , hogy a kir. Kincstár a kérdéses terheknek 
megszüntetése végett, a megváltási sommának kijelentése mellett 
egyezkedésbe ne bocsátkozzék; mert mindezen tekintetek Felsé
gednek 1840. januar 4kén az országos RRhez kiadott kegy. kir. 
válaszában már megemlítve valának; mégis mind a mellett, hogy 
az ország RRei ugyanazon évi Sz. György hava 11 kén költ alázatos

felírásukban nyilván kijelentették: miszerint a megváltási sommát 
a törvény s a végrehajtó hatalomnak törvényes halósága által ele
gendőképen biztosítva találják; a megváltási somma felosztásának 
kulcsa iránt pedig előbb, mint a megváltás iránti egyezkedés léte
sült, tanácskozni időelőtlinek vélik. Felséged 1840. apr. 30ról költ 
k. k. válaszában megnyugodva azon, hogy a megváltási somma 
felosztásának kérdése a megváltás iránt létesülendő egyesség után 
tárgyaltassék, az országos választmány czak azon hatáskörrel és 
utasítással leendő kiküldetésében, mellyeta többször említett 1840: 
3. t. ez. magában foglal, kegyelmesen megegyezni méltóztatott.

A katonatartással egybekötött terhek megszüntetésének érde
mében ezen terhek megváltása iránti egyezkedés lévén e szerint 
Felségednek s az ország RReinek kölcsönös megegyesüléseül s az 
1840 : 3. t. ez. általa teendők első lépéséül kijelölve, s e nélkül e 
tárgyban különben is biztosan előrehaladni nem lehetvén, helyesel
jük az országos választmány eljárását, melly szerint ezen terhek
nek megszüntetése iránt a kir. Kincstárral eszközlendő egyezkedést 
kiküldetésének legfőbb czéljául tekintve, a megváltási somma iránti 
nyilatkozásra a kincstári küldötteket munkálódásának kezdetén 
mindjárt felszólította, s miután az országos választmánynak ezen 
felszólítása siker nélkül maradott, az 1840 : 3. t. ez. pedig határo
zottan rendelné, de az adózó nép java is sürgetőleg kívánná, hogy 
ezen egész tárgy a jelen országgyűlésen végképen elintéztessék; 
azért szükségesnek látjuk, hogy az országgyűlésnek folyamalja 
alatt pótoltassák, a mi az országos választmány munkálódásának al
kalmával elmulasztatott, s Felségedet mély tisztelettel kérjük, mi
szerint bizonyos egyéneket oliy felhatalmazással minélelőbb kine
vezni kegyesen méltóztassék, hogy azok a katonatarlás és szálláso- 
solással egybekötött terheknek megszüntetésére nézve, a mennyiben 
azok eddig is a törvénnyel nem ellenkeztek, a Kincstárnak netalán 
adandó kárpótlás iránt az ország Rendei által megkivántató uta
sítással szinte kiküldendő országos választmánnyal még ezen ország
gyűlésnek folyamatja alatt értekezésbe bocsátkozzanak, e végett 
azon sommát , mellyet a kir. Kincstár az emlitett terheknek meg
váltásáért mind összesen, mind különösen azoknak egyes nemeire 
nézve is kíván, határzottan kijelentsék , hogy eképen ezen tárgy, 
mellynek elhatározását az adózó nép régtől fogva óhajtva várja, s a 
mellyet annak romlása nélkül még tovább is szabályozatlanul hagyni 
nem lehet, még ezen országgyűlés alatt a törvény rendelése sze
rint tökéletesen elintéztessék. Kik egyébiránt stb.

A magunk közti magánliitelrol.
A magyar nemes urak — mint már „Századunk“ előbbi szá

maiban mondók — nemcsak a külföldieknek veszik rósz néven, 
hogy tőlük pénzt kölcsön nem kapnak, hanem a honi pénzesek iránt 
is iszonyú indignatioval viseltetnek, mivelhogy őket gyakran e sza
vakkal : „nincs, nem lehet!“ üres kézzel bocsátják el. Hogyan 
piszkolódnak, boszankodnak, káromkodnak illyenkor magokban a 
nemes urak, könnyen gyanítható abból, mivel mihelyt valami jó ba
rátokkal összeakadnak, azonnal kitör rajtok a káromkodás, piszko- 
lódás stb., s panaszkodva, piszkolódva, káromkodva mondják barát- 
jóknak : „hitvány, semmirekellő ember volt teljes életében, mert
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csak nagy uraknak tudja adni pénzét, de nem magához hasonlók
nak, kiknek százszor nagyobb szükségük volna rája.“

A külföldiek védelmére már elmondok csekély védokainkat 
azon őszinte nyilatkozat mellett, hogy azok szintúgy eszeveszettek 
volnának, ha az egészen ismeretlen csekély birtoku magyar nemes
nek saját kárukra pénzt kölcsönöznének, valamint azon magyarok 
nagyon szerénytelenek— sót rósz akaratuaknak is mondhatok, kik 
külföldi atyafiaiktól ollyasmit kívánnak, mit szivük sugallata s z e - . 
rint magok sem helyeselhetnének, s a külföldiek helyezetében magok i 
sem tennének meg. Különös valóban, hogy hazánkban sem parasz
tok, sem polgárok, sem köznemesek külföldi hitelhiányról nem pa
naszkodnak, hanem épen csak a nemes tens urak. Az mondathat
nék ugyan erre, hogy e fajok vagy osztályok még sokkal butábbak, 
semhogy belátásuk s kívánságuk annyira terjedhetne; de mi erre 
ismét azt kérdhetnok : Hát a tens uraknak, sőt mágnásainknak is 
egy harmada vagy legalább negyede miért nem panaszkodik ? Vagy 
talán ezek is buták? Sőt inkább igenis okos urak, mert olly böl
csen élnek, hogy nemcsak kül- de belföldi kölcsönre sem szorulnak. 
Mi tehát inkább annak tulajdonítjuk a szembeszökő különczködést, 
hogy a parasztság, köznemesség s polgárság csekély belátásuk 
mellett is mintegy ösztönszerüleg sokkal jobban érezik a kívánság 
szokatlanságát, semhogy azzal előállni is illőnek tartanák; mert ha a 
parasztság és köznemesség közölt nem találkoznának is olly széles 
belátásu- és kivánságuak, volnának bizonnyal a polgárok között 
elegen, kik a tens urak belátására teljességgel nem szorulva, szint
úgy kívánhatnának városi házaikra s egyéb birtokukra külföldi 
kölcsönt, valamint ők nemesi birtokukra; de nem teszik, mert szo
katlannak tartják szomszéd faluba kenyeret kölcsönözni menni. Ha 
pedig hitelhiányról leginkább csak azok panaszkodnak, kiknek előbb 
elég hitelök volt, s csak akkor fogyott e l , mikor azt már annyira 
csigázták, hogy megszakadnia mulhatlanul kellett: úgy hitelünket 
rósz lábon állani épen nem mondhatjuk, mert ez mindenütt világ
szerte épen igy vagyon, mint nálunk. Különben az illy urak örökön 
hitelhiányról panaszkodván , igen észellenileg cselekesznek ; mert 
minél jobban penaszkodnak, annál világosabban mutogatják saját 
bibéjüket s annál kevésbé kapnak kölcsön pénzt. Mig azoknak, kik 
hitelhiányról soha nem panaszkodnak, de mégis becsületesen, rende
sen élnek, pénzünket majdnem önkint oda ajánlgatjuk, addig a pa- 
naszkodóknak akkor sem adjuk örömest oda, mikor kérik; mert 
hasztalan, hol egyszer hitelhiányról panaszkodnak, olt már kézzel 
foghatólag beköszönt a bajok légiója. Mi folyvást azon hitünk mel
lett maradandunk, hogy minden embernek épen annyi hitele van a 
világon, mennyit észszerüleg követelhet s érdemel; kinek semmi 
hitele nincs, az bizonyosan semmi hitelt sem érdemel. Sőt bátran 
állíthatjuk, mikép egész világon, de kivált nálunk, sokaknak kelleti— 
nél is több hitelök van; ezt az ezer meg ezer zárak, csődpörök, bu
kások eléggé bizonyítják, mert mindezekről mit sem tudnánk, ha 
sokaknak kelletinél több hitelök nem volna. Szegény, nynmoru em
ber az, kinek körülményeihez illő hitele nincs, mellynél nagyobbat 
kívánni pedig nemcsak szerénytelenség, hanem rósz akarat is vol
na, s annál kevésbé szánandó, minél nagyobb s szebb szerepet le- 
hete neki a világban játszani, ha annak idején okosan élni meg
tanult volna. Egyébiránt nem kételkedhetni, miszerint a külföldiek 
úgyis tudják, miféle magyaroknak lehet bizton s haszonnal pénzt 
kölcsönözni, s ezeknek tudomásunk szerint eleget is kölcsönöznek; 
ha a panaszkodóknak nem kölcsönöznek, kétségkívül van elég nagy 
okuk, miért nem teszik ezt.

Most a honi hitelezők védelmére akarunk szót emelni, ha pa
rányi szózatunk a nagy tekintélyek ellenében némi védelmükre 
szolgálhatna ; mert a becsületes hitelezők, kikről kirekesztőleg van 
itt szó , távolról sem okai annak , hegy a tens uraknak nagyobb ré
sze semmi, vagy legalább elég pénzt nem kaphat kölcsön, hanem 
ennek oka inkább azon körülményekben keresendő, hogy vagy a 
kölcsönkérök már ollyan embereknek ismertetnek, kiknek többé 
bizton nem kölcsönözhetni, vagy a hitelezőknek nincs minden pil
lanatban kiadandó pénzök, s igy gyakran, ha akarnának is, sem 
kölcsönözhetnének. Ugyanis

Ha hazánkat széliében hosszában beutazván , mindazon ne
mes urakat, kiket tens ur czimmel tisztelgetni szoktak, meglátogat
nék, aztán tőlük külön s egyenkint megkérdenék: mennyi birtoka

s mennyi adóssága van mindegyikének?*) ők pedig kérdésünkre 
őszinte vallomást tennének: bizony bizony azt tapasztalandnók, 
hogy azon tízezer tens urak közül, kik körülbelül jelenleg hazánk
ban ép, fris egészségben élnek, legalább egy huszadrésze mások 
kegyelméből éldegél, és rajtavalóján, talán egy puskán meg egy 
redves gyiklesőn kívül semmi egyebe nincs, mint jó barátja szek
rényében egy kis nélkülözhellen ruhácskája, de minden esetre min- 
deniknek több adóssága mint értéke, bizonyságul, hogy mindegyik
nek kelletinél is több hitele volt valaha; tapasztalandnók, hogy egy 
huszadrésze ellen már 15— 20 év óta csődpör foly, s majd csak 
ennek bevégeztével tudandja meg a világ, mikép e tens urak 
mindegyikének birtoka csak százezerét ér, de egynekegynek száz 
ötvenezer forint adóssága van, bizonyságul ismét, hogy hitelök 
épen annyi volt, mennyi a belefuladásra kivánfatolt; tapasztaland
nók, hogy egy huszadrésze zár alatt nyög; de fájdalom, ezek is 
csak akkor vettettek zár alá, mikor már rég semmi bezárni valójok 
nem volt, mikor már rég mindenök másé voll, világos bizonyságul, 
hogy előbb hitelhiányról teljességgel nem panaszolkodhattak. Mi 
legalább egész mostig nem ismertünk olly tens urat, ki zár által a 
bukástól megmentetett volna **). Jól megjegyezzük : csak tens 
urakról van szó. — Ezeket előrebocsátva, úgy hisszük, a hitel
hiányról panaszkodó uraink csak nem tagadandják, mikép egy rész
ről e tizenöt száz tens urak közül okosan s józan ésszel szintúgy 
nem kívánhat csak egyetlenegy is valakitől kölcsönt, valamint más 
részről a világon nem találkozhatik józan ésszel biró ember, ki 
nekik okosan valamit kölcsönözhetne, miután ezeknek többé nem 
annyira kölcsönözni, mint inkább csak ajándékozni lehet***). E 
tens urakat tehát, mint nem is létezőket, értekezésünkből egészen 
kihagyandjuk, s pedig annyival bátrabban, mivel erősen hisszük

*) Sok tens urak valóban hasztanul tanultak írni s számolni, mert körül
ményeiknél fogva az írásnak s számolásnak alig vehetnék jobb haszuát, 
mint ha házuk s gazdaságuknál mindent szorgosan feljegyeznének, 
kiszámolnának stb.; de épen az a baj, hogy alig jegyeznek, írnak 
föl, alig számolnaK ki valamit tökéletesen, s igy valamint azt nem 
tudják, miből s mennyi jövedelmök leh et, úgy valóban azt sem gya
nítják távolról is , mennyi adósságuk van. Az adósságok csak akkor 
jutnak eszökbe, mikora kamatok kéretnek, de máskor nem, s ez elég 
világos jele, milly szörnyen iparkodnak sok tens uraink adósságaikból 
kitisztulni, mennyire van gondjok mások igazságos követeléseinek 
hovaelőbb megfelelni, s egyúttal milly óvatossággal lehet nekik pénzt 
kölcsönözni! Ki ezt nem h iszi, az támadja meg véletlenül egy illy 
szőrű tens ur barátját hasonló kérdésekkel, s (apasztalandja , mikép a 
kérdezett tens urnák egy fél nap sem jutnak eszébe minden, nem 
mondjuk apróbb , hanem csak öregebb adósságai, hacsak a kérdező 
eszebe nem juttatja neki, s még akkor is egy részét csak illy felelet
tel : „igaz bizony, annak is tartozom“, más részét pedig : „no, az az 
ezer forint nem érdemel olly nagy figyelmet“ stb. ismerik el. Ha pe
dig egyszer azt nem tudják szorosan, mennyi pénzt vettek fel ettől 
vagy amattól? mikor vették fel azt? mikor kell a kamatokat minden
kinek kiszolgáltatniok stb .: akkor világos, mikép a kamatok, a cseléd
ség hátralévő bérének mennyiségét, a boltosok , kalmárok , mesler- 
embereknéli adósságokat annál kevésbé tudják ; s bár ezek gyakran 
több ezerekre mennek, összesen mégis a tens uraktól adósságnak sem 
tekintetnek , mert megszokták már csak azt tartani adósságnak , mit 
adóslevélre vettek fe l , s mitől kamatokat kell fizetniük , de egyéb 
adósságokat csekélységük miatt megemlítésre sem méltatnak. No de 
illy urakról már csakugyan mi is bátran elmondhatjuk: ha tens urak 
is, mégis hitvány emberek. K —u J.

**) Némélly uraink azon baívéleményben vannak , hogy tens urainkat az 
uzsorások juttatják s teszik tönkre. De legyen szabad megmondanunk 
a jó uraknak, mikép ezt állítva, sem a dologról kellőleg gondolkodni, 
sem az embereket úgy, mint lehetne, ismerni nem látszatnak. A ta
karékos, becsületes embert annyira visszariaszíja az uzsora az adós- 
ságcsinálástól, hogy készebb bármi szükséget szenvedni, vagy tűr
hető vesztességgel bármijét eladni s vele szükségét pótolni, hogysem  
uzsorás pénzt felvenni, s pedig nagyon bölcsen ; mert sokkal okosabb 
egy tehenet, ökröt vagy egy mázsa gyapjút például liz forinttal ol
csóbban eladni, s a szükséget kipótolni, mint száz forintot húsz pctre 
kölcsön felvenni, s mellette hitelt, becsületet stb. koczkáztatni Ellen
ben a pazarlásra hajlandó annál többet költ, tékozol, minél könnyeb
ben jut a pénzhez , s olly bizonyos mint kétszer kettő négy , hogy 
a z , ki uzsorás pénz mellett húsz évig türhetőleg kijöhetne, fiz év 
alatt tökéletesen megbukik, ha csekély kamat, vagy épen minden kamat 
nélkül kap mindenkor annyi pénzt, mennyit kíván ; mert a sokba ke
rült pénzt csakugyan a bolond is jobban megbecsüli, mint a könnyen 
szerzettet. K —u J.

***) Annak , ki saját vétke nélkül teljes életében olly szerencsétlen volt, 
hogy semmire nem vergődhetvén, soha semmit el nem tékozolhatott, 
némi risico mellett valamelly kölcsönt csak adhatni; de annak, ki 
húsz , harmincz évig folyvást pazarlóit, bár pazarlásának szomorú 
következményeit látnia nem leheteti, s annyit pazarlóit, mennyiből 
húsz okos élte fogytáig becsületesen meg élhetett volna ; annak va
lamit hitelezni valóban nagy bohóság volna. K —u J.



8 0 5 806

hogy ők már most nem annyira hitelhiány miatt panaszkodoak, mint 
inkább talán azért káromkodnak, hogy hajdan olly fölötte sok hite— 
lök volt. De midőn őket mint nem létezőket egészen érintetlenül 
hagyni akarjuk, egyúttal azt is óhajtanok, ha a hazai közügyekre 
nézve is tökéletes silentiariusokká tétetnének, és semminemű nyil
vános tanácskozásokba, sem szavazatukkal, sem tanácsukkal be ne 
folyhatnának; mert azoktól, kik teljes életükben önmagok ellen ke- 
gyellenkedtek, mindig saját szerencsétlenségökre törekedtek, s ma
goknak soha jó, hanem mindig csak rósz tanácsot adtak, azoktól le
hetetlen várni, hogy a hazának jót akarjanak,jót tanácsolhassanak; 
mert, qui sibi malus, cui bonus?

Most még nyolcz ezer ötszáz tens úrral van dolgunk ; lássuk 
tehát ezeket i s , mit tartanak a panaszos hitelről. Ha kérdésünkre 
mindnyájan lelkiismeretesen válaszolnának , úgy nem kételkednénk, 
mikép legalább ezer ötszázan azt felelendnék, hogy épen annyi 
adósságuk van, mennyit birtokuk három negyede, ezeren, mennyit 
birtokuk két negyede, s ezeren, mennyit birtokuk egy negyede ér; 
és csak kétezer öt százan találkozandnának ollvanok, kiknek cse
kély , aprólékos s mindennap könnyen lefizethető adósságon kivül 
más nagyobb adósságuk nincsen; és csak kétezer öt százan ollya- 
nok, kiknek passiv adósság nélkül, több kevesebb activ adósságuk 
s mellette egy kis kész aprópénzök is van. Már drága panaszkodó 
uraink! az első rendű uraknak a hitelezők pénzt nem kölcsönöz
hetnek, hacsak józan eszükről végképen lemondani nem akarnak, 
mit azonban csak azok kívánhatnak tőlük, kik örökön máséból szok
tak urizálni; ezek természetesen szeretnék, ha mások józan eszük
ről lemondva, véres verejtékkel szerzett pénzüket saját kárukra 
folyvást nekik kölcsönöznék. Nem, ki már egyszer birtokának há
rom negyedét felfalta, az ne keressen többé hitelt vagy .kölcsönt, 
hanem adja el a negyedik részt i s , és falja fel azt i s , azután pedig 
nyugodjék békével. így legalább a becsületes hitelezőknek bajt, al
kalmatlanságot, kárt nem okozand, legalább nem kényszeritendi őket 
azon elhatározásra, hogy azoknak se kölcsönözzenek, kik a köl
csönt megérdemlik s megbecsülni tudják.

A második rendüeknek hitelezni hasonlólag igen igen vesze
delmes, mert ki már fele birtokát minden közbejött nagyobbszerü 
fatum nélkül eltékozolta: arról igen nagy valószínűséggel föltehetni, 
miszerint a másik felét is, ha több kölcsönt is kap , alpazarolandja, 
vagy legalább magán bizonyosan nem segitend ; s a jólelkü hitelező a 
legjobb esetben is csak azon kellemetlen helyzetben jöhetne, hogy 
pénzét csak nagy bajjal fáradsággal s több meg nem térítendő költ
ségeskedés után kaphatná meg. Azok tehát, kik illy helyezetben 
kölcsönt kérnek, keresnek, magok iránt nem jók, mert bukásukat 
siettetni akarják, mások iránt roszlelküek, mert ollyan pénzt kíván
nak kölcsön fölvenni, mellyet megfizetni nincs szándékuk; azok 
pedig, kik talán mint közbenjárók azt tanácsolják, hogy illy urak
nak pénzt kölcsönözni lehet, — azok vagy nem tudják mi a hitel, 
vagy rósz helyre pénzt még soha nem kölcsönöztek, vagy olly sze
gények , hogy másnak talán száz váltót sem kölcsönözhetnének, s 
épen azért hitel dolgában figyelmet sem érdemelnek, bármit be
széljenek is.

A harmadik rendű urakat illetőleg csak azt mondjuk: Ha vala
mi elemi csapás következtében kénytelenittetnek annyi adósságot 
tenni, mennyit birtokuk egy negyede ér, vagy ha illy csapás követ
keztében már előbb tett, de még eddig le nem fizethetett adósság 
miatt szorongattatnak hitelezőik által s csak ez adósság lefizethetése 
végett keresnek uj kölcsönt: akkor annyival bátrabb- s biztosab
ban kölcsönözhetni nekik, minél közönségesebben tudatik egész vi
dékükön nemcsak szerencsétlenségök, melly miatt pénzt kényte- 
lenilteltek kölcsön fölvenni, hanem az is, kitől s miféle adósság miatt 
szorongattatnak. A hitelezésnél azon nem megvetendő körülmény, 
hogyt. i. a kölcsönözendő pénz nem isten tudja miféle bohóságokra, 
hanem egyedül azon adósságnak, mellyet szerencsétlenségünk al
kalmával tenni kénytelenitteténk, fordíttatandik, tudatván, igen nagy 
ösztönül szolgál a közel ismerőseknek, hogy egymásnak kölcsönöz
zenek, s valóban kölcsönöznek is, ha kölcsönt adni képesek ; ha 
nem képesek, hitelről többé szó nem lehet, mert hitelnek csak ott 
van helye, hol hitelezhetnek. Mondók; a közel ismerőseknek; mert 
azt csak nem kívánhatni józan ésszel senkitől, hogy egészen isme
retleneknek is kölcsönözzön, miután igy bizonyosan leglöbbnyire 
tengerbe vetné pénzét. Ha pedig a szóban levő harmadik rendű 
urak minden elemi csapások nélkül saját gondatlanságuk, tékozlá

suk , fényüzésök miatt voltak kénytelenek birtokuknak negyed ré
szét eladósitni, s most nemcsak nem szorítkoznak, hogy ezen adós
ságukat saját takarékosságukból bovaelőbb leróhassák, hanem in
kább az előbbit újabbal szaporitni törekesznek: akkor bizony nem
csak több s újabb kölcsönt nem érdemelnek, hanem inkább még 
azokat is nyílt ellenségeiknek tekinthetni, kik nekik kölcsönözni 
készek, mert nyilván csak vésztőkét siettetik. —

A negyedik rendű urak, kiknek aprólékos s mindennap kön
nyen lefizethető adósságon kivül semmi nagyobbszerü adósságuk 
nincsen, kölcsönt nemcsak nem keresnek, kérnek, hanem ha ajánl— 
tátik is nekik, nem fogadják el. Ezt azon urak, kik mindig szorult
ságban vannak, mindig pénzezhetnének , természetesen nem hiszik 
el; de csak kérdezzék meg azokat, kik adósság nélküli boldog álla
potban vannak, valljon készek-e valami kölcsönt fölvenni s igy adós
ságot csinálni? s bizonyossan azt hallandják: nem; mert egész 
dicsőség s boldogságukat abban lelik, hogy szabadok s rajtok senki 
semminemű követeléseket nem tehet. Ha pedig még az illy ta
pasztalatilag igaz okoknak sem adnak hitelt, akkor csak arra kérjük 
őket, méltóztassanak meggondolni, miszerint azon urak, kiknek 
semmi adósságuk nincsen, igen könnyen minden kölcsönöket elra
gadhatnának azok elől, kik már hasig úsznak adósságban, — ha adós
ságot csinálni akarnának ; mert bizony két egyaráDyos birtoku ne
mes urak közül mindenki inkább kölcsönöz annak, kinek semmi 
adóssága nincsen, mint annak, ki már fele birtokát másnak subscri- 
bálta. Ha tehát ezen uraknak adósságuk nincsen, más oka nem lehet, 
minthogy adósságot csinálni teljességgel nem akartak. Nem, erendii 
urak nem vesznek föl kölcsönöket, kivevén ha valami rendkívüli csa
pás, szerencsétlenség érte őket s egyébkint magukon épenséggel nem 
segíthetnek; de még ekkor is aránylag csak csekély kölcsönt kér
nek, hogy azt rövid idő múlva lefizethetvén, ismét hovaelőbb adós
ság nélküli állapotukba visszaléphessenek; mert nem minden káru
kat, hanem csak a mulhatlanul pótlandókat akarják kölcsönözött 
pénzzel pótolni, a többit pedig lassan, idővel és saját erejükkel helyre 
hozni. Illy körülmények között pedig, valamint akkor is, ha egy kis 
jószágocskát szándékoznak venni, bizonyosan kapnak kölcsönt min
den közelebbi ismerőseiktől, ha azok kölcsönt adni tudnak, s pe
dig annyival inkább, mert az illy urak nagyon bölcsen a szeren
csétlenség után a szerencsétlenség mekkoraságához alkalmazzák 
éltöket s minden házi körülményeiket úgy, hogy ha előbb százezer 
értékök volt s mint százezeresek éltek, most a csapás által ötven 
ezer értéktől megfosztatván, nem mint száz, hanem csak mint ötven- 
ezeresek kezdenek élni s élnek mindaddig, mig rendes s czélszerii 
gazdálkodás által volt vagyonosságukba visszaléphetnek. S az illy 
urak véleményünk szerint sokkal több életbölcsességet fejtenek ki, 
mintázok, kik akkor is, mikor már fele jószágukat elexequálták, 
szintolly urat szeretnek játszani, minőt előbb egész birtokukból ját
szottak ; s ebből következik aztán, hogy sokan végre a négy ficzán- 
kuló úti lovat két paraszt döggel, apaszomantos kocsist szűrös ko
csissal, a födeles hintót paraszt szekérrel, a vánkosos ülést szalma
üléssel fölcserélni kénytelenittetnek. —

Az ötödik osztályú tens uraknak hitelre még kevésbé van 
szükségük, mert nem csak kész pénzük, hanem kamatozó tőkéjük is 
van, s ha nagyobb szükség előfordultával a házuknál levő kész pénz
zel magukon nem segíthetnének, segíthetnek bizonyosan fölmondandó 
tőkéjük által. Vannak uraink, kiknek kamatozó tőkéjük van, s bár 
azt akár részenkint, akár egészben hónaponkint fölvehetnék , mégis 
azt helyén hagyva, szükségükben másoktól kölcsönt kérve gyaláz
kodnak, pirulnak, hitelöket koczkáztafják, vérüket alacsonitják stb.;  
Mi ezt okos eljárásnak nem tartjuk. Ha az illy tens urak darab 
ideig pénzüket föl nem vehetnék, arra pedig nyomban szükségük 
volna: bizonyos, miszerint ezeknek minden ismerős még örömes- 
tebb kölcsönözne, mint az előbbi negyedik rendüeknek, s pedig 
még azon esetben is, ha nem szükség pótlására, hanem más valami, 
birtokukhoz aránylagos vállalatra kérnék is a kölcsönt. Ha pedig 
az illy uracsok állásukról megfeledkezve, erejüket nagyon haladó 
fába vágnák fejszéjüket s roppantabb kölcsönt kérnének, mint bir
tokuk engedné: akkor őket méltán megtébolyodottaknak tarthatnók, 
s igy ránk úgy mint azokra nézve okosan cselekednénk, ha nekik, 
nem hiteleznénk; mert ki nemcsak saját minden vagyonát, hanem 
másét is egyszerre koczkára vetni kész, az, ha nem is egész bolond, 
de mindenesetre legalább olly veszedelmes ember, hogy arra akár
mi csekélységünket sem bizhatjuk bátran. S igy annyival inkább
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bebízonyitottoak hisszük azt, hogy kivált tens urainkat illetőleg s 
magunk közt, kiterjedtebb hitelünk részben nem is lehet, részben 
nem is szükséges, minél bizonyosabb, hogy tens uraink fele részé
nek már úgyis vagy nem, vagy csak igen bajosan hitelezhetni többé, 
felének pedig hitelre nincs szüksége, a mint ezek nem is panasz
kodnak soha: nincs hitel! bár csak hitelünk volna !

De mondatik mindezekre: „Ha egyik legdusabb mágnásunk, 
kinek csak egy garas adóssága nincsen, bizonyos körülményekben 
vagy harmincz ezer pengőre szorulna, bizonyos, hogy egy egész 
megyében összeszedni alig tudná; mi nem annyira azt bizonyítja, mi
szerint sok urainknak hitelre nincs szükségük , vagy sokaknak már 
többé tetemes adósságaik miatt nem kölcsönözhetni, hanem inkább 
arra, hogy nincs pénzünk, s igy ha akarnánk, sem hitelezhetnénk.11 
S ez részben tökéletesen igaz, mikép értekezésünk elején már ma
gunk is megjegyeztük s róla legközelebb bővebben is szólani szán
dékozunk; azonban az is igaz, miszerint illy adósság nélküli dús 
mágnásaink épen azért, mivel dúsak, igen ritkán szorulhatnak meg 
annyira mint mondatik; vagy ha az eset csakugyan mégis előad
hatná magát: bizonyos, hogy ők ott a szükséges összeget igen kön
nyen megkapnák, kol mások iszonyú adósságuk daczára is már 
több százezereket kaptak, t. i. külföldön. Ha pedig olly mágnás ke
res kölcsönt, ki már sok adósságinál s rósz fizetésénél fogva min
denki előtt ismeretes, annak ha kölcsönözhetnénk is, nem kölcsö
nöznénk. Különben mi itt nem mágnásokról, hanem kirekesztőleg 
csak tens urakról szólottunk; ezeknek pedig nem harmincz, hanem 
közönségesen csak egypár ezerre szokott szükségük lenni, mennyit, 
ha takarékos gazdáknak, rendes pontos fizetőknek, adósság nélküli 
uraknak ismerteinek, kapnak is minden uzsora nélkül; azok pedig 
kik nem kapnak, csak azért nem kapnak, mert részöket már kikap
ták, s avval elégedjenek is meg.

Egyébiránt, bár az ellenvetést részben igaznak ismertük el, 
mégis az itten ellenünk hibásan hozalik föl; mert ha tens uraink 
azon hiszemben volnának, hogy egyedül azért, mivel pénzünk nin
csen , nem kölcsönözhetünk egymásnak: akkor nem hitel-hanem 
csak pénzhiányról lehelne panaszkodniok , mert bohóság ott hitel
hiányról szólani, hol nincs mit hitelezni, — azt pedig csakugyan 
nem tagadhatni, hogy tens uraink hazai hitelhiányról is panaszkod
nak. ügy van, a tens urak világosan csak azért panaszkodnak hi
telhiányról, mivel hiszik, hogy rajtok sokan segíthetnének, ha akar
nának; mihelyt azt hinnék, hogy az igazi „nincs“ miatt senki sem 
hitelezhet nekik, azonnal megszűnnének hitel után sóhajtozni, s hi
hetőleg nyugodtabbak s boldogabbak is lennének, mert két igen 
nagy gond nem gyötrené fejőket, az t. i. hol s mennyi kölcsönt 
kaphatnak ? é s : mikor s hosvan fizetendik meg azt? —

K— v J.

Őszinte § férfias fele let
tisztelendő Juranics György észrevételére s felszólítására a 

Hírnök 95ik számú Kis Futárában. Primatialis professor 
Rumy Károly tói.

„Nolite judicare , ne judicemini!“
Midőn jogi, vallási s erkölcsi legbensőbb meggyőződésem 

szerint „Elfogulatlan elmélkedés a zsidók társasági viszonyai, 
emancipatiója, szellemi s tudományos törekvései fölött“ czimü ér
tekezésemet az idei Századunk 81— 88 számában irám , álmomban 
sem juthatott eszembe, hogy abban valaki, akármelly keresztény 
felekezethez tartozó pap botránkozást találni fog, hanem inkább azon 
jámbor vélekedésben voltam, hogy minden pap azon örülni fog, 
mivel a szegény zsidók elleneit és ellenségeit nemcsak a termé
szeti jog, hanem a keresztény vallás elvei szerint is, s pedig a 
«zent irás mondatai által megczáfcltam,s mivel én (mit minden e l
fogulatlan olvasó megvallani fog) akármelly confessio és egyház 
papságát sem bántottam vagy sértettem. Senkitől is addig, mig a 
Hírnök 95ik száma hozzám nem érkezett, nem hallottam, hogy érte
kezésemen valaki megütközött volna, hanem inkább tiszteletre méltó 
férjfiaktól értekezésem felől jóváhagyó ítéleteket hallék. Mégis csa
latkoztam : a Hírnök nov. 30kán költ 95dik számában ellenem ki
kelt eddig előttem teljességgel ismeretlen Juranics György ur, pap,

ki, fájdalom, velem épen azon sz. egyházhoz tartozik, — s pedig 
Cmint mondja) azon oknál fogva, „hogy mi egyszer rosszul, s hi
vatalomat, mint nem különben hivataltársaimat mélyen sértő ( ? ! )  
mondva van, mondva marad.“ Mivel ezen megtámadásom sértő 
kifejezésekkel van irva, szinte elhallgatva megvetném, mint hasonló 
megtámadásomat, melly 1840-ben ellenem íratott, mivel az 
1840. évi Hírnök 89-dik számú Kis Futárában a szegény zsidó
kat amaz igazságtalan és kegyetlen vád ellen, hogy a husvét alkal
mával sótalan pogácsáit megölt keresztények vérével vegyítik, 
védelmezém; nem felelnék, ha nyilvános tanítói hivatalom most 
nem kívánná, hogy feleljek, mivel tiszt. Juranics ur e r k ö l c s i  j e l 
l e m e m e t  sérti, midőn „alacsony rágalmat“ hány szememre, s e  
szándokot „legyalázni a keresztényeket“ tulajdonítja, mi nekem any- 
nyival inkább nem juthatott eszembe, mivel magam is keresztény, 
nem zsidó vagyok, és azelőtt több évig keresztény lelkész voltam.

Juranics ur, mint néha a furfangos ügyvéd cselekedni szokott 
—  hiszen maga is mint fogadatlan prókátor a keresztények és 
papságért Cnequaquam verő tali defensore egent!) föllép — a zsi
dók emancipatiója melletti inditóokaimat per figurám praeleritionis 
igyekszik megczáfolni, mielőtt tulajdon themájára átmegy. A jó do
logért ezen elmellőzésekre is felelnem kell.

1) Ezt mondja Juranics u r : „Mellőzve annak megmutatását, 
hogy a 84ik szám darabjában , tekintve a dolog természetét s vég
eredményét, im ezen tétel foglaltatik: „Mi tunya, rest, szegény, 
pénzetlen magyarok nem vagyunk képesek virágoztalni fel a ha
zát, tehát adjuk azt a szorgalmas, fürge és gazdag zsidóknak ál
tal.“ Hol mondottam ezt a 84-dik számban? Csak azt állítottam, s 
pedig -keserű és kemény kifejezések nélkül, (hiszen magam is ma
gyar vagyok, s habár, mint szabadlelkü s őszinte férfi, hiányos
ságokat és hibákat, hol ollyakat találok , megfeddek, mégis nekem 
senki ama „Mala avis etc.“ szememre nem hányhatja), hogy mint 
igaz is: „még legnagyobb ellenségeik sem tagadhatják el a zsi- 
dóktul a müipari fogékonyságot, speculativ szellemet, fáradhat- 
lan szorgalmat és cselekvőséget. Milly alacsony fokon áll a termé
szettől annyira megáldott, termékeny honunkban a földmivelés, 
minthogy az — kivevén a német gyarmatosokat —  a parasztok 
által a megrögzött régi mód szerint űzetik, s a földesurak földjei
ket többnyire a haszontalan robotmunka által miveltetik. Milly kor
látozott és csekély a városi müipar, a concurrentiát akadályozó s a 
jutányos árokat meghiúsító czéhek nyomása által“ stb. Sokkal ke
ményebben ír a magyarországi elhanyagolt mezei gazdaság és 
iparról, és sokkal kedvezőbben a zsidók példás szorgalmáról 
s iparáról azoknak elleneUdvardy ur, ama szép elv következtében: 
„virtus et in hoste laudanda“ mint ez a tőlem szóról szóra idézett 
helyekből kitetszik. Hanem Juranics ur, úgy látszik, ezen helyeket 
csak rám fogja, s az egész 84ik számnak rósz értelmet csúztat alá, 
hogy engemet hazámfiai előtt gyűlöletessé tegyen. Kénytelen vagyok 
azért felkiáltani: Mendacem oportet esse memorem!

2) Tiszt. Juranics ur praeteritionis figuráját eképen folytatja: 
„Mellőzve azt i s , hogy nem hiszem, miszerint volna egész Európá
ban ország, hol tulajdonképen s tökéletesen volnának meghonosít
va a zsidók (?) s ezt azért nem hiszem, mert nem látom őket sem 
az angol parlamentben, sem a francziák kamrájában (?) ülni, sem 
valahol katonai parancsnoksággal felruházva lenni ( ? ! )“ stb. ügy 
látszik, hogy J. ur az újabb statistikában (országtudományban) és 
az európai országalkotmányokban nem igen jártas, mivel nem tudja, 
hogy a zsidók Francziaországban, Belgiumban és Hollandiában tö
kéletesen emancipálvák, és polgárok, mint a keresztények. Az angol 
parlamentben ugyan még nem ülnek zsidók, mivel Angliában még 
nincsenek emancipálva (ez a katholikusokkal is nem rég csak nehe
zen O’Connell törekedései által történt —) ,  de mégis Angliában 
békebirák lehetnek, s Londonban is már békebirákká választattak, 
Francziaországban pedig a zsidó pénzváltó Fuldes, a kamrában már 
követnek választatott, Belgium- és Hollandiában is a legfőbb tör
vényszékek hivatalait megnyerhetik, Francziaország, Hollandia 
és Belgiumban a legfőbb katonai tisztségekhez juthatnak, s katonai, 
parancsnoksággal is felruháztalhatnak.

(Vége következik.')

P o z s o n y b a n .
Alapitá és szerkeszti O rosz Jó zse f.  —  Nyomtatja S ch m id  A n ta l.
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K i v o n a t
a büntető s javitórendszer kidolgozásában munkálkodott orszá

gos választmánynak Í841kiévi dec. 15. Í6. és i7. napjain 
tartott VII., VIII. és IX-ik ülése jegyzőkönyvéből.

A tanácskozások az alválasztmányi munkálatban kijelelt kér
dések felett folylaltatván, fölvétel alá kerültek azon pontok, mellyek 
a büntető törvénykezést illetik. Mielőtt azonban a nm. országos 
választmány ezeknek sorszerinli tárgyalásába bocsátkoznék, elfoga
dást nyert azon indítvány, hogy — miután a dolog természetének 
inkább megfelelne, ha elsőben a törvényszékek elrendezése, és az
után azoknak illetősége határozlatik el — mindenek előtt a i9-ik 
pont alatti kérdés vétessék tanácskozásaié, melly igy szól: „Ki 
ítéljen a lény kérdése felelt, esküdtszék-e vagy más bíróság?“

Többek állal az eskültszékek behozása inditványoztatva, az 
általok előadott okok lényege következőkben foglaltatik:

Minden büntető ítélet két lényeges gondolatrészeknek egye
süléséből áll. — Az első, mellyben valamelly bűntett bizonyos 
egyén által elköveteltnek lenni állíttatik, a másik, mellyben a büntető 
törvény rá alkalmaztatván, a büntetés kimondatik. — Nem hozha
tunk ítéletet a nélkül, hogy a tény s törvényalkalmazás kérdéseire 
megfelelnénk , s a biró, legyen az egyes vagy többség, nem hatá
rozhat a nélkül, hogy azon syllogismuson, habár akaratlanul, át nem 
menne, mellynek majorja a bűntett, minorja a törvények rá való 
alkalmazása, s következése az általa kimondandó büntetés. Hol a 
bírói hatalom egyes által gyakoroltatik, az ítélet soha e két kérdés
nek megfelelésére nézve ellenkezésben nem állhat; — mert kép
zelni nem lehet, hogy a bíró akkor, ha egy tettnek elkövetése, vagy 
arról, hogy a törvény rá valóban büntetést szabott, tisztában nincs, 
a büntetést kimondaná. — De máskép van az ott, hol a közbiztos
ság tekintetéből (melly a bírói hatalmat fontossága végett egyesek
re bízni nem akarja) e hatalom collegiumokra bizatik ; mert habár 
itt is a lény s törvény kérdése szükségkép elválasztatnak egymás
tól: teljességgel nem következik, hogy azon többség, melly a bün
tetést kimondó, e két külön kérdésben egyenlőn Ítélt, s igy az egész 
ítélet néha csak képzelt többségnek véleményén alapszik. — Te
gyük fel, hogy egy személy rablással vádoltatik; az ítélő öt biró 
közül a tény kérdésének elhatározásában három A. B. C. a vádlottat 
vétkesnek tartja, kettő D. és E. ártatlansága mellett nyilatkozik; — 
a törvény alkalmazására nézve A. és B. bizonyos enyhítő körül
mények miatt a vádlottat kisebb büntetésre ítéli, C. D.ésE. ellen
ben azon feltétel alatt, ha a kérdéses tett általa valóban elkövette
tett, illy enyhítő körülményeket nem látván, reá a törvény legszi
gorúbb büntetését — például iO évi fogságot mond, nem világos-e, 
hogy a bíróságnak ezen ítélete nem a többség véleményét képvi
seli, hanem mindazon bírák közölt, kik hozásában részt vettek, 
csak azon egyél, ki mind a vádlottnak vétkességére, mind a törvény 
alkalmazására nézve azon két többségnek része volt?

Érzék ezt több országok törvényhozásai, s nem hibáznak, 
kik habár az esküdtszékeket bírói instilulióik közé felvenni nem 
akarók, a tény s törvényalkalmazás kérdéseinek elválasztását bírói 
eljárásukba felvevék, rendes bíróra bízván ugyan a tény kérdését 
is, de ollyanra, ki a törvény kérdését elhatározó bírótól elkülönözve 
függetlenül mondja ki ítéleteit. — Midőn tehát a választmánynak

némelly tagjai ezen nézetektől vezéreltetve, a tény s törvényalkal
mazás kérdésének elkülönözését a büntető bírói eljárás egyik 
Ieglényegesb s elkerühetetlenebb javításai közé számítják: azon 
két utak közül, mellyek e czél eléréséhez vezethetnek , s mellyek- 
nek egyike : hogy a törvény kérdésétől elválasztott tény kérdése 
rendes bírák ítéletére bizassék; másika, hogy ugyan e kérdés bi
zonyos számú, sors által választott becsületes s a törvény által arra 
a'kalmasoknak jelentett polgárokból álló esküdtszékek által döntes
sék el, mellyeknél mind a vádló, mind a vádlott, recusatioijogánál 
fogva azokat, kikben nem bízik, kizárhatván, mintegy önválasztott 
bírái által ítéltetik: nézetük szerint az utolsó vala az, melly mind az 
igazság kiszolgáltatásának tekintetéből, mind e nemzet alkotmányos 
állásánál fogva, az egyedüli üdvös és czélirányosnak mutatkozik. És 
pedig minden bírói hatalom üdvös hatásának első Ieglényegesb fel
tétele a közbizodalom. Hol ez hiányzik, hol a nép azon tisztelet 
helyeit, mellyel az igazság kiszolgáltatóihoz tekintenie kellene, re
megve látja szigorú biráit; hol azokban, kiknek tiszte a békés pol
gár személyes és vagyonbeli bátorságának fentartása, ez Ítéleteik 
által magát inkább veszélyeztetve érzi: ott a bírói hatalom legszebb 
hivatásának meg nem felelhet. S tagadni nem lehet, hogy e rész
ben az esküdtszékek minden más bíráskodási formák fölött magok
nak elsőséget vívtak ki. — Tekintsünk bár hová, Angliára, melly 
ezen institutiónak bölcsője, vagy Francziaországra, melly ezt véres 
zendülésével kivivá, vagy a német rajnai tartományokra, hol az 
ellenségek által hozatott be, s aünyi bus emlékekkel összekötött: a 
nép mindenütt egyiránt ragaszkodik esküdtszékeihez, sha naponkint 
országokat látunk, mellyek régi törvénykezési formáiktól ez idegen 
de jó institulióhoz áttérnek, vagy érte küzdenek : alig van egy, 
melly esküdtszékeket birva , rólok, bármilly biztosítékokkal körül
fogott rendes birói hatalomért lomondana; alig egy, melly a civíli- 
satio magasabb fokára érve, esküdtszékek után nem vágyódnék, 
vagy bennek polgári szabadságának legfőbb palládiumát nem látná. 
— S általánosan mondhatni, hogy a birói hatalom különböző el
rendezései között nincs egy, melly ennyire kivétel nélkül a nép 
bizodalmát bírná. És pedig minden joggal; mert ki az institutiót 
közelebbről tekinti, könnyen át fogja látni, hogy e bizodalom egye
nesen annak természetéből foly.

Az esküdtszékeknél a biró egyenesen a népből lép ki, közte s 
a vádlott közt jogegyenlőség létezik; ha birói tisztében eljárt, 5 
visszalép a nép sorai közé, s valamint érdeke vala büntetni a go
nosztettet, melly személyes bátorságát veszélyezteté, úgy az ártat
lanságnak megőrzése neki, ki mindennap igazságtalan vádaknak 
épen úgy ki lehet téve mint mások, közönyös soha nem lehet. — 
Feltehető tehát, hogy az esküdlbiró ítéletében csak a szoros igaz
ságot tartja szemei előtt; de még valószínűbb ez, ha meggondoljuk, 
hogy a sors által választva birói tisztéhez, mindazon megvesztege
téseknek, mellyek által a birói igazságszeretet néha ostromoltatik, ő, 
az ismeretlen, kitéve nem volt. — S igy sem az uralkodó hatalom
tól, mellynek kegyeit vadászni talán épen alacsony állásánál fogva 
eszébe nem jutott, sem a vádlott által, kivel csak a törvényszéknél 
találkozik, el nem csábiltathatolt. —  Mind vádló, mind vádlott e 
felett a lehető legnagyobb kiterjedésben gyakarolja a recusatioi jo
got; úgy hogy az esküdtszék ez által mintegy a felektől választott
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bíróvá válik, s habár fökép ollyan vétkesek elítélésénél, kik által 
a közbálorság leginkább veszélyeztelik, az esküdtbirák részéről né
ha több szigorúság várható is, az ítéletekre nézve kívánt nagyobb 
szám, s azon természetes féltékenység, melly az ítélni nem szokott 
esküdteket olly tények bebizonyítására nézve, mellyektol egy em
berélet vagy becsület függ, vigyázóbbakká teszi, több mint feles
leges biztosítást nyújtanak e túlzó szigorúság félelme ellen, még 
akkor is, ha azon nagy befolyást, mellyet az elölülő biró az esküdt
székre gyakorol, nem ismernök, s ha minden törvényhozás azon 
esetben, ha az esküdtek olly vádlott ellen mondtak volna ítéletet, 
kinek ártatlanságáról a biró meggyőződött, e bírónak nem adott vol
na hatalmat az ítélet felfüggesztésére. —

Emliltetik ez ellen, hogy a tény s bűnösség kérdései sok ese
tekben egymástól elválaszthatók nem lévén, az esküdteknek határo
zatára olly kérdések bízatnak, mellyekre azok alkalmatlanok. —  De 
ezen ellenvetés nem áll; mert megengedve, hogy e két kérdés néha 
elválaszthatatlan, ebből egyátaljában az esküdtszékeknek alkalmat
lansága még nem következik. —

Midőn az esküdtszék a „vétkes“-t kimondja, ítélete két részből 
alakul össze. Az 1-ső, hogy bizonyos személy bizonyos tettet bi
zonyos környülállások alatt elkövetett. A 2 - ik , hogy a törvények 
ezen, s illy környülállások közt elkövetett tettet a büntettek közé 
sorozták.

Hogy az esküdtszék az első, azaz tisztán tett kérdése felelt 
ítélhet, magából a dolgok természetéből foly, melly szerint külső 
cselekedetekről, minők által büntettek elkövettetnek, s azon kör- 
nyülállásokról, mellyekből bizonyos személynek vétkessége követ
keztetik, minden józan ésszel s egészséges érzékekkel ellátott em
ber épen úgy Ítélhet, mint a biró, ki Ítéleteinek motivatiójára kény
szerítve, bár minő legyen is bírói ügyessége s tapasztalása, meg
győződését mégis csak olly okokkal támogathatja , mellyek minden 
józan embert, ha az eset az ő ítéletére Dizatik, ép úgy meggyőzték 
volna.

A 2-ra, azaz arra nézve, valljon bizonyos cselekedet a törvény 
által a bűntettek közé soroztatolt-e ? az esküdtszék Ítélő képessége 
még kevésbé vonathalik kétség alá, miután magában világos, hogy 
senki olly tettért, mellynek bűnösségét nem ismerő, büntetés alá 
nem vonathatik; s igy kijelenteni, hogy a tettek vétkességéről csak 
tudós bírák Ítélhetnek, nem volna egyéb azon vallomásnál, hogy 
mindazok, kiket a törvény büntető keze sújt, olly teltekért szen
vedik büntetéseiket, mellyeket csak a tudós biró s nem ők ismeré- 
nek bűntetteknek, s mellyekre nézve e szerint reájok semmi irapu- 
tatio — melly csak a bűntettnek tudva való elkövetésében áll — 
nem létezhetik.

Sokkal nagyobbak azon nehézségek, mellyek az esküdtszékek 
ellen az ártatlanság biztosításának tekintetéből emeltetnek. — Min
den törvényhozás t. i. átlátva azt, hogy rendes törvényszékei aköz- 
bizodalomra olly mértékben mint az esküdtszékek nem számolhat
nak, e hiánypótlására rendes bíróságaivalnémelly intézeteket kötött 
öszve, mellyek által az ártatlan vádlott biztosittaíik. — A bizonyítási 
rendszabályok, mellyekhez a biró ítélete leköttetik, s a felebbvilel, 
melly által hibái helyrehozatnak, olly garanfiák, mellyeket az esküdt
szék nem adhat; s nem hiányoznak, kik ezen oknál fogva az es
küdtszékek ellen, mint mellyekben i2  egyszerű polgárnak alanyi 
meggyőződése határoz, nyilatkoznak. De bármi fontosnak látszas
sák is ezen ok, közelebbről tekintve átláthatja mindenki alaptalan
ságát. És jelesen: i-ö r . Kötelező bizonyítási rendszabályoknak 
felállítása tökéletesen lehetetlen; lehetetlen, mert a) azon okok, 
mellyek valakit valaminek igazságáról meggyőznek, alanyisága sze
rint különbözők, s meghatározni mi módon s mi által győződjék

meg a bíró, épolly lehetetlen vállalat, mint ha embernek azt akarnék 
szabni elébe, mikint gondolkozzék. —  b} Bárinilly ügyes és találé
kony legyen is a törvényhozó: soha bebizonyitási rendszabályaiban 
az esetek véghctlen különbségét kimeríteni nem fogja, s állítson fel bár 
ezernyi törvényeket e részben, alkalmak fognak jőni mindig, mellyek
ben a biró nem találva egy alkalmazhatót rendszabálya között, ha 
ítélni akar, alanyi meggyőződésre szorul. — c) Az úgy nevezett bi
zonyítási theoria tehát közönségesen csak aránylag kevés rendsza
bályokra szorítkozik. — Mondja például, hogy a biró csak két classi- 
cus tanúnak egyenlő nyilatkozása, vagy a vádlottnak ön vallomása 
vagy bizonyos öszszefüggésben levő indiciumok szerint mondhassa 
ítéletét. De miután épen e próbák megítélésében csak a biró ala
nyi meggyőződése határozhat, s miután Ítélete épen attól függ, mi
kint vétettek e próbák általa, classicusoknak tartolía-e például a két 
tanút, önkénytesnek-e a vallomást, összefüggőknek-e az indiciu- 
mokat: világos, hogy mind ez úgy nevezett bizonyítási rendszabá
lyok mellett is, a dolog lényegére nézve, csak a biró alanyi meg
győződése határoz, d) E bizonyítási rendszabályok vagy úgy adat
nak, hogy mint Hollandiában , a vádlottnak elitélésére még akkor is, 
ha nekik tökéletesen elégtétetett, a bírónak személyes meggyőződése 
kivántaiik; vagy úgy, hogy e próbák létezése mellett a biró nem 
követheti személyes meggyőződését, s az ellen is itélet-kimondásra 
kényfelenittelik. —  Az első esetben növekedni fog a büntelenség; 
mert szükségkép számosak lesznek az olly esetek, mellyekben a 
bíró, majd mivel személyes meggyőződése úgy kívánja, majd mivel 
a bebizonyitási rendszabályoknak elég nem tétetett, felmenteni kény- 
telenittetik. A második esetben azon lealázó helyezelbe állíttatott a 
biró, hogy személyesen meggyőződve a vádlóit ártatlanságáról, még
is bűnösségének kimondására kényteleniltetik, sigy törvényes gyil
kolás akaratién eszközévé alázza magát. —

De ha azon tökéletlen bizonyítási rendszabályokat, mellyek a 
németországi törvényekben felvétettek, gyakorlati hatásukra nézve 
tekintjük, nem hogy bennök az ártatlanság biztosítását látnok, inkább 
olly következésekre fogunk akadni, mellyektol felvilágosodott szá
zadunk visszaborzad. —  Ha a biró ítéletében bizonyos, a törvény 
által meghatározott bizonyítási rendszabályokhoz szorittatik, sze
mélyesen meggyőződve a vádlottnak bűnösségéről, ő kétség kívül 
el fog követni mindent, hogy például önvallomását, melly nélkül 
rá ítéletet kimondania nem lehet, erkölcsi és talán anyagi kínzá
sok által is kicsikarhassa; ha pedig mind e módok nem sükerülné- 
nek : a törvény gondoskodik más eszközökről, mellyek áltál a ve
szedelmes rabot, kit próbák hiánya miatt el nem Ítélhetett, a köztár
saságból kizárhassa, s absolutio ab instantia név alatt részint lea
lázó rendőri felvigyázal, részint inquisitorius börtön annak sorsa, 
kit a törvény szigorú rendszabálya vétkesnek nem mond, s a biró 
meggyőződése ártatlannak tartani nem tud. —  Átlátták e nehézsé
geket Németország legnagyobb tudósai, s maga a hires jugtudós 
Miltermayer, ki 18í9ben a bizonyítási theoria lehetőségébe bízva, 
az esküdtszékek ellen nyilatkozott, épen ezen nehézségek állal bi- 
ratott a r ra , hogy miután évekig egy bizonyítási theoria kidolgozá
sában fáradván, a munka lehellenségét átlátta s más részről meggyő
ződött, hogy a büntettek elitélését illy rendszabályok nélkül rendes 
bíróra nem bizhatni, esküdtszékek mellett nyilatkozók. — De vala
mint a bizonyítási rendszabályok inkább csak képzelt mint való biz
tosítást nyújtanak a vádlottnak, úgy ott, hol rendes bírák Ítélnek, a 
felebbvitelnek biztosítéka sem olly erős, minőnek az közönségesen 
állitatik. — Mert nem is említve itt azt, hogy felebbvitel szóbeli 
eljárástól alig képzelhető, s hogy senki nincs, ki ezt felebbviteli 
jognak szívesen feláldozná, nem is említve, hogy azon esetekben, 
hol a biró az esküdtek véleményével ellenkezve a vádlottat ártatlan-
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nak hiszi, felfüggesztési jogánál fogva az esetet uj esküdtszék elibe 
terjesztheti, s hogy igy az esküdtszékeknél is néha felebbvifel, s 
pedig annak azon egyedüli módja létezik, melly a vádlottnak való 
biztosítást nyújt: ha a tárgyat közelebbről tekintjük, —  átláthatja 
mindenki, hogy főkép ott hol az első biró bizonyítási rendszabályok 
nélkül ítélvén, a felebbvitelnek biztosítéka legszükségesebbnek lát
szanék , e biztosíték lehetetlen. — Mert miután illy esetben az első 
biró ítéletét csak személyes meggyőződésére alapítaná, a felső biró 
ez Ítélet megváltoztatására nézve hasonlókép nem követhetne ala
nyi meggyőződésénél egyebet, úgy hogy a bírói hatalom bizodal
mának csonkulásával valahányszor az első bíróság ítélete megvál
toztatnék, ez olly bírák személyes meggyőződése végett történnék, 
kik a környülállásokról csak közvetve értesitvék, s itélethozásra al
kalmatlanabbak. Felhozatván még e részben az is, hogy a felebb- 
▼itelnél csak irományokból, s igy azon benyomások szerint, mellye- 
ket a pernek részletei az alsó bíróra teltek, Ítéltetvén: belőle az ár
tatlan vádlottnak néha csak igen csekély biztosítás támad ; mig 
más részről az alsó bírákat hanyagságra vezetve, általa, főkép hol 
a nyilvánosság, szóbeliség biztosságot nem nyújtanak, annak hely
zete veszélyeztetik.

CFolytatása következik.)

Őszinte s férfias felelet
tisztelendő Juranics György észrevételére s felszólítására a 

Hírnök 95ik számú Kis Futárában. Primafialis professor 
Rumy Károlytól.

(Jégé.)

Nevetséges pedig J. ur állítása; „tudni való, hogy meg
honosítás sehol*) sem jár annyi veszéllyel a keresztényekre, — 
s annyi haszonnal a zsidókra nézve, mint épen a kiváltságos 
Magyarországban, mellynek kiváltságos alkotmánya épen, de épen 
legalkalmatosabb alap a Messias hasonlóképen kiváltságos orszá
gának felállítására.“ Risum teneatis amici! Én szinte, mint ama 
magyar hazafiak, kik i840dik évben az országgyűlésen a zsidók 
emancipatiojára hathatósan szavukat emelték, szégyenleném ma
gamat ollyan alacsony és alaptalan félelmet nyilvánítani. Ha pedig 
kiváltságos alkotmányunk valóban ollyan veszedelemnek alkalmat 
adna, a magyar alkotmány káros kiváltságait kellene változtatni és 
megjobbítani. De J. ur csak szélmalmokkal s rémképekkel küzd, 
mint ama spanyol vitéz, nem pedig óriásokkal. Igen helyesen 
mondja Nyitra-Zerdahelyi Lőrincz ur Századunk 9 T-dik számában 
lelkes,emberséges és igazán keresztény lelkű szózatában, mellynek 
czime „Független szózat Izrael népe ügyében s némileg a keresz
ténység érdekében is'; s mellynek figyelmes olvasását tiszt. Juranics 
urnák szorgosan ajánlom, mivel abból sokat tanulhat: „Azt mond
juk,  hogy ők túlnyomván, veszélyesek lehetnek; ám de ez annyi 
volna, mint nekik több észt, több erőt tulajdonítani.“ S miért nem 
veszi Juranics ur gondolóra, hogy itt nincs szó kedvezésről fla
vor, Gunst), hanem igazságról Qustitia, Gerechtigkeit), mellyet 
a zsidók a magyarországi keresztényektől minden joggal köve
telnek, s ha mindenütt, tehát Magyarországban is, ezen jogelv áll: 
Fiat justitia, esti pereat mundus.

Juranics ur most már csekély személyem fő megtámadására 
megy át. Száz. 85ik számában Udvardy ur hibás állítására : „hogy a 
zsidók morálja mit sem ér“ az ó frigyü szent Írásból és Birkenstock 
rabbi tíz parancsolati magyarázatából merített czáfolalban megje
gyeztem: „Ellenben a keresztény pórnép még ma is hiszi, hogy 
nem köteleztetik szeretni a zsidót, hanem inkább jogosítva van őt 
gyűlölni és üldözni, minthogy a zsidók más vallást követnek, s el
ődeik a megváltót megfeszítették.“ Meg vagyok győződve, hogy 
ezen észrevételemben a Századunk egy el nem fogúit olvasója sem 
ütközött meg, s hogy sokan úgy mint én, szomorúan tapasztalták,

hogy a pornép egyénei ollyan kereszténytelen gondolkozásmóddal 
viseltetnek a zsidók iránt, s a zsidók megvetését és üldözését igy 
mentegetik. Hanem tiszt. Juranics ur ama ártatlan és bántalmatlan 
észrevétel által egyházi községét, magát s hivataltársait meg- 
sértelleknek érzi, s engemet komolyan e szókkal felszólít: „Legyen 
ura szavainak, hol van az a keresztény pórnép, melly még ma is 
hiszi, hogy nem köteleztetik szerelni a zsidót, hanem inkább jogo
sítva van őt gyűlölni és üldözni, minthogy a zsidók más vallást 
követnek, s eldődeik a megváltót felfeszítették ?“ Felelek tisztelendő 
Juranics urnák az igazság szerint, becsületemre hivatkozván. Azt, a 
mit állítottam, jól tudom sokévi tapasztalásomból,ifjúságomtól fogva 
Cmost 64 éves öreg vagyok), melly tapasztalást Magyarországban, 
Ausztriában, Sziléziában, Galicziában, Tótországban sőt Hannoverá- 
ban, Szász- és Bajorországban szereztem, kiváltképen pedig akkor, 
midőn honunkban lelkész voltam, s nekem is igyekeznem s küzde
nem kellett, hogy kedves egyházi gyülekezetem pórnépe némelly 
egyéneiben ama káros balitéletet komoly szemrehányások és szives 
megintések által kiirtsam, s midőn épen azt egynéhány hivataltársaim 
panaszaiból hallottam, továbbá bünpörök actáiból, — mellyekből 
az tetszett ki, hogy a zsidók pórnépbeli gyilkosai magokat ekképen 
mentegették, — német hírlapi tudósításokból és törvényszéki végzé
sekből, Németországban, nehány esztendő előtt, ama a zsidók ül
dözésével kapcsolt fertelmes „Hépp! hepp !“ lármája felett a keresz
tény pórnépnek, (mellyhez pedig fájdalom! a felső osztályból is 
nehány egyének csatlakoztak), s némelly más hírlapi tudósításokból, 
ama — Németország némelly részeiben akkor kiütött üldözéséről a 
zsidóknak, midőn a mese a keresztény gyermekek husvétkor a zsidók, 
általi meggyilkolásáról, a roszhirü damaskusi történet alkalmakor a 
hírlapokban is ismételtelett, végre sok könyvből szereztem. Hogy ezt 
tapasztalásomból jól tudom, becsületemre hivatkozom, s ennek igaz
ságát eskü állal is bizonyitnám, ha eljáróim szavaimnak nem hin
nének. Arról is bizonyossá tehetem J. ural, hogy midőn professor 
voltam s tanítványaim között néha zsidó ifjak valának, nekem eleget 
kellett küzdenem, hogy ezeket nehány keresztény társaik ingerkedé
se ellen védelmezzem. Ollyan szomorú tapasztalásokat kát. áhíta— 
tos s jámbor papok is szerzettek magoknak. Azért írja p. o. Weis
senbach József Antal, zurzachi kanonok, e czimü munkájában : 
„Erbauliche und angenehme Erzählungen zum Zeitvertreib einer 
christlichen Haushaltung“ (Basel 1785) 165-dik lapon: „Oder 
macht man etwa der christlichen Religion dadurch Ehre, wenn man 
sich berechtigt glaubet, die Juden zu hassen. Diese verdammet den 
Irrthum, und lehret die Personen, so sie von ihm hingerissen sieht, 
vom Herzen lieben. Freilich hat dieses Volk ihren Stifter getödtet, 
freilich schrie es aus vollem Halse: „Hinweg mit diesem! kreuzige, 
kreuzige ihn! Sein Blut komme über uns und unsere Kinder!“ 
doch ist dies ein Verbrechen, an dem die Nachkommen nicht mehr 
Schuld haben, als wir alle am Ungehorsam der ersten Eltern.“

Köztudomású dolog, hogy előbbi időkben még előkelő személyek 
is hasonló balitélettel viseltettek a zsidók iránt. Talán tiszt. Juranics 
ur előtt is nem ismeretlen a következő franczia törlénetecske. Mi
dőn egykor De Ferté franczia tábornagy Metz városába érkezett, a 
zsidók is üdvözletére siettek, s lakásán audientiát kértek. Midőn 
a marsainak jelenteték, hogy a metzi zsidók az előszobában állanak 
s bebocsátlatni kérnek, azt felelte: „Nem akarom látni a gazembe
reket, mert ők üdvözítőmet felfeszítellék. Hajtsátok el őket!“ Midőn 
tudtára adaték a zsidóknak, hogy a tábornagy őket látni nem akar
ja, azt válaszolák, hogy igen sajnálják, mivel a marsainak 4,000 
louisdorbul álló ajándékot hoztak. Midőn ez a marsainak megmon- 
daték, felkiálta: „Eresszétek be a szegény ördögöket, mert bizo
nyára nem ismerték az üdvözítőt, mikor őt felfeszítették.“

Tiszt. Juranics ur indulatosságában és ingerültségében igy 
folytatja illetlen philippicáját: „Igen, mutassa meg értekező ur e 
keresztény pórnépet, s tömegestül fogjuk megtámadni, s köteles
ségökre emlékeztetni annak papjait és egyéb tanítóit; ellenben pedig 
alacsony rágalomnak vagy legalább vétkes gondolatlanságnak nyi
latkoztatni az urnák ráfogását.“— Mivel az említett szomorú tapasz
talásokat csak egyes személyeken szerzettem, tiszt. Juranics urnák, 
ollyan elveket tápláló keresztény pórnépet egész egyházi felekezet- 
ben nem mutathatok, sőt amaz egyházban sem, mellynek egykor 
lelkésze voltam, s melly tol már 33 év előtt elváltam, s mellyben 
azon egyének, kiknek a zsidókra nézve jobb utasítást adék, már 
alig élnek, tehát még kevésbé J. ur egyházi községében, méllyé*) Tehát Romában sem ?! R - y .
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teljességgel nem ismerek *) Egy szóval sem vádoltam pedig a lel
készeket és iskolatanítókat, miszerint ok okai, hogy ittott a keresz
tény pórnépnél hasonló előítéletek uralkodnak ; mert fölteszem felö
lök, hogy ők is mindnyájan egyházi híveiket a zsidókra nézve 
szintúgy oktatják és útbaigazítják, mint azt én cselekedtem, midőn 
lelkész voltam. De valljon a vallás üdvös magvai minden egyének
ben termékeny földre esnek-e, vagy pedig néha kősziklára és tö
visekre? s nem jön-e néha az ellenséges ember, és konkolyt vet? 
inikép ez az evangéliumi hasonlatosságban mondatik. Hát nem 
prédikálnak-e minden lelkészek paráznaság, fajtalanság s lopás el
len, s mégis elég házasságtörő, csapodár és tolvaj létezik? Nem 
kételkedem, hogy a katolikus, görög és protestáns lelkészek a más 
vallásuak gyülölsége ellen prédikálnak, s mégis a vallásfelekezeti 
gyűlölet végképen nincs kiirtva. Tessék csak egy pillanatot vetni 
Irhonra s Angliára! Valóban szükségtelen volt, hogy J. ur mint Sión 
őrje lépett föl, mert Sión általam nem jött veszélybe.

Teljességgel nem érdemiem pedig azon kíméletlen megtáma
dást, mellyel J. ur ellenem kikel, mert „alaosony rágalmat“ épen 
nem követék el, s különben is hasonló illetlen kifakadások egyálta
lán nem illenek lelkészhez, kinek soha sem kellene felednie e 
bibliai mondatot: Nolite judicare, ne judicemini! Ne tegye tiszt. 
Juranics ur e kifogást, hogy én a keresztény pórnépről általá
ban szólottám. Igen is általában szólottám, hanem minden okos 
embernek fel kelle rólam tenni, hogy nem érthettem a keresz
tény pórnép minden egyéneit akár nálunk, akár bármelly ország
ban ; mert valamint J. ur nem, úgy én sem ismerhetek minden 
egyéneket. Nem általános értelemben mondá-e üdvözítőnk is, hogy 
sokkal könnyebb tevének tüfokon átmenni, mint gazdag embernek 
menyországba jutni, — s mellyik exegeta vagy lelkész fogja vi
tatni , hogy Jézus ezen általános állítása által minden gazdagot kár
hoztatott, s nem engedett számos kivételt. Ugyszinte, midőn va
laki a spanyol, orosz, oláh pórnép babonás hitéről, vagy a magyar 
földmivelő pórnép tunyaságáról szól — mint Udvardy ur az Ismer
tetőben , én a Századunkban és Magyar Gazdában — bizonyosan 
nem minden egyéneket ért s akar értetni, hanem helyt ad számos 
kivételeknek. De hányszor hallatik Magyarországban: xminden 
zsidó csal, minden czigány lop !“

Nem szorulok arra, hogy tiszt. Juranics úrtól tanuljam e 
distinctiót, hogy e kettő közt: zsidót üldözni, és hinni, hogy zsidót 
üldözni szabad, épen annyi a különbség, mennyi ezek közt: lopni, 
és hinni, hogy lopni szabad stb. Jól tudora, hogy sok keresztény 
a zsidót üldözi, habár nem is hiszi, hogy arra jogositva van, de a 
keresztény pórnép olly egyéneit is ismertem s ismerem , kik Cmint 
fölebb megjegyzém) valóban azt hitték, hogy joggal ruházvák fel a 
zsidók üldözésére, mivel azok más vallást követnek: valamint a 
muhamedanusok is üldözik a keresztényeket, jóllehet azt Muhamed 
k o r á n j a  nem tanítja. Nem szorulok arra is, hogy J. úrtól tanul
jam : „qui bene disfinguit, bene docet“, mert ezt a philosophiából 
tudom, mellyet nemcsak szorgalmatosán tanultam, hanem 15 évig 
tanítottam is.

Tiszt. Juranics urekkép folytatja méltatlan philippicáját: „Tes
sék felmagasztalni a zsidókat, mennyire érdekök megkívánja, de 
a mellett legyalázni a keresztényeket, nem a legférfiasabb jellemre 
mutat.“ A zsidók magasztalása soha sem volt szándékom, csak az 
igazság érzetéből s valódi keresztény szereletből emeltem fel gyen
ge szavamat az emancipalio mellett. A keresztényeket legyalázni 
akarni nem jöhet eszembe, mivel magam is keresztény, s katholi- 
cus papok növendék-intézetében oktató vagyok. Férfias jelleme
met eddig még senki nyílt homlokkal megbántani nem merte ; Jura
nics ur az első, ki azt cselekedni merészli; feleljen érte lelkiisme
retének , ha azt teheti. Rágalmazó vádolásának ezen okát adja:

*) Valóban örülök , hogy tiszt. Juranics ur , egyházi községének a zsi
dók iránti véleményére nézve jót á ll; jóllehet még mindig fenma- 
rad azon kérdés: valljon J. ur egyházi községe minden e g y e s  sze
mélyei vélekedését ismeri-e úgy , hogy minden egyénért jót állhat, 
miszerint a zsidókra nézve balitéleteket nem táplál? Ha minden 
egyénért valóban jót állhat, bátran dicsekhetik , hogy tudja „corda 
hominum scrutari.“ Azzal én, sem mint lelkész nem dicsekedtem, sem 
mint professor nem dicsekszem. R.

„mert néptanító vagyok én is, s hogy népemnek olly hite volna, a 
miilyent említ értekező ur, azt kereken tagadom, s azért állítása 
általánosságánál fogva mind azt, mind enmagamat legyalázoltnak 
érzem.“ Én sehol sem állítottam, hogy Juranics urnák egyházi köz
ségében zsidóüldözés uralkodik, midőn sem egyházi községét, Chi- 
szen azt sem tudom, hol létezik), sem önmagát nem ismerem, s tel
jességgel nem foghatom meg, miért érzi tiszt. J. ur magát legyalá- 
zottnak. Ez épen úgy van, mintha valaki mondaná: a köznemesek 
nem tartják bűnnek, azokat, kik velők nem szavaznak, ledorongolni 
s megölni, habár a lelkészek a verekedés és gyilkosság ellen eleget 
prédikálnak —  s ha a papság ezen állításban hivatala megsértését 
látná. Ki nem ismeri a hírlapokból ama lázitó lármáját a keresztény 
pórnépnek „Hepp! hepp!“ mellyel a zsidókat űzte Németországban , 
s ki tette azért a papságot felelőssé? És hányszor hallani Magyar- 
országban is, hogy azon durva emberek, kik a szegény zsidók 
megbántásaért megdorgáltalnak, mentségükre felhozzák : hiszen csak 
zsidó! Bizony csak ollyforma okoskodása ez J. urnák: baculus in 
angulo, ergo pluit. Egyébiránt azon keresztények, kik a nyomom 
zsidót üldözik, önnön magok legyalázzák magokat, s nem kell hogy 
részemről is gyalázzam őket.

Tiszt. Juranics ur engem felszólít szavaim vagy módosítására, 
vagy visszavonására. Tapasztaláson alapított állításaimat nem von
hatom vissza, s e részben Pilátussal kell mondanom : „Quae scripsi, 
scripsi“ : hanem szívesen módosítom nyilatkozásomat, mellyet J. ur 
balul értett, hogy őtet mint lelkészt megnyugtassam.', Értsen meg 
kérem J u r : őszinte nyilatkozásommal koránsem akartam állítani, 
hogy a keresztény pórnép s egész községek a zsidókat vallási előí
téletből üldözik, hanem csak egyes tapasztalás által tőlem ismert 
egyéneket (individua) értettem, s a zsidóknak keresztények ál
tali üldözése súlyát bármiféle lelkészre vagy népoktatóra ráfogni, 
tehát tiszt. Juranics urat s egyházi községét is sérteni nem akar
tam, —’ s ha sejdithettem volna , hogy akár Juranics ur, akár más 
valaki félreérteni fog, bizonyosan „keresztény pórnép“ helyett ezt 
tettem volna: némelly egyének a keresztény pórnépből. Ellenben 
részint becsületérzetből, részint pedig nyilvános hivatalom miatt 
felszólítom tiszt. Juranics urat én is komolyan, hogy igazságtalanul s 
illetlenül rám fogott vádját, melly szerint a keresztényeket rágal
maztam volna, vonja vissza. Juranics ur nem mentegetheti magát az
zal, hogy nem tudta, hogy az értekezés szerzője én vagyok; mert 
ámbár felszólítása még nov. 4-kén iratolt, mégiscsak nov. 30án 
nyomatott, midőn nevem az értekezés aláírása által neki már régen 
tudva vala, tehát kéziratát a szerkesztőségtől visszakivánhatta, s 
durva és illetlen kifejezéseit módosíthatta volna.

Tiszt. Juranics ur berekesztési tanácsát: „ha már hasonlitgatni 
szeret értekező ur, hasonlítson köznéppel köznépet, könyviről 
könyviróval, nem pedig philosophust buta pórral össze“— nem fo
gadhatom el,mert én sem értekezésemben, sem máskor illy módon 
nem hasonlitgattam, nem is szoktam „miscere quadrata rotundis“- 
mint Juranics ur tévé felszólításában, hanem Juranics ur, ki egy 
becsületes professort a keresztény-rágalmazóval s bűnös emberrel 
hasonlitgatni mert, e részben nagyon hibázott. Ellenben bátorko
dom tiszt. Juranics urnák, ki mint lelkész olly indulatos hirtelenke
désbe esett, és 64 éves, csaknem folyvást betegeskedő s már majd 
szemevilágát vesztett öregnek— ki a tudományok, az ifjúság oktatása, 
a népnevelés s a szentegyház iránt némelly érdemeket szerzett —  
semmi bizonyítványok által nem tanúsítható gyanúsításába ereszked
ni nem átallott, következő munkákat, sz. atyák írásai helyeit, s bibliai 
verseket figyelmes olvasásra ajánlani: Aristotelis Ethica ad Nico- 
medem IV. 5. Seneca de ira I. 16. II., 3. Lehrbuch der christlichen 
Wohlgezogenheit von Bemard Galura, Bécsben 1841. Lactantius 
de ira divina cap. 5. S. Ambrosius in Psalmum 118., S. Augustinus 
de civitate Dei lib. II. cap. 28. S. Chrysosthomus homilia 24 in 
Matth. S. Cyrillus Alex, in Cap. I. Deuteron. Thomas a Kempis de 
imitatione Christi lib. III. cap. 24. Psal. 14. 3. Proverbia Salom. 
6, 19. Matth. 5, 24. 6, 14., Rom. 12, 18. 13, 13. 1. Corinth. 4»
5. Jak. 4, 11. 1. Pet. 2, 23. 3, 9. 16.

Durius i n d i g n a m  reddere nolo v i c é m.
Dr. Rumy Károly.

P o z s o n y b a n .
Alapitá és szerkeszti Orosz József. —  Nyomtatja Schmid Antal.
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K i v o n a t
a büntető s javitórendszer kidolgozásában munkálkodott orszá

gos választmánynak i 84-1 ki évi dec. 15. 16. és 17. napjain 
tartott VII., VIII. és lX-ik ülése jegyzőkönyvéből.

( Folytatása és vége.)

Ezen okokon kívül, mellyek a választmánynak fenemlitelt 
tagjait arra bírták, hogy az esküdtszékeket törvényi tekintetből is, 
mint minden bírói eljárásmódoknak legtökéletesbikét, az országnak 
ajánlják, s mellyeknek súlyát egyes emberi institutioink tökéletlen
sége mellett minden bírói hatalom ellen épen úgy felhozható hibás 
ítéleteknek példája annyival kevesebbet gyengítheti, miután a hibák 
majd túlzó engedékenység, majd szerfeletti szigorúságra mutatván, 
inkább egyes körülállásoknak, mint magának az institutionak tulaj
doníthatók ; kiemeltettek még azon politikai hasznok i s , mellyek az 
esküdtszékeket, valamint minden alkotmányi országokban, úgy nálunk 
a törvény és szabadság tekintetéből kívánatosokká teszik. — Monda
tott, hogy semmi a népet az általa alkotott törvények megtartásáról 
annyira biztossá nem teszi, mint azon befolyás, melly neki az es- 
küttszékek által a bírói hatalomra adatik, hogy semmi a törvények 
iránti tiszteletet a polgárok szivében nem erősíti annyira, mint azon 
büszke öntudat, mellyel mindenki önmagát mintegy a törvények őr
zőjének tekintheti, hogy azon magas minden pártszellem felett álló 
tekintet, melly nélkül ifélőszékek magas tisztöket kellőleg nem tel
jesíthetik, csak ott áll biztos alapokon, hol ezen bírói instilutio léte
zik; hogy még olly országokban, mellyekben a hatalom a bírák ki
nevezésére befolyást gyakorol, minden bírói hiba, habár igazságta
lanul is, e hatalomnak tulajdonittatik , ott hol esküdtszékek léteznek, 
a kormány e vádtól, mellynél semmi tekintetét inkább nem cson
kítja, mindig ment, s hogy végre az egyes polgár, mind a végre
hajtó hatalomnak önkényétől, melly ott, hol a bírók neveztetnek, 
mind egyes hatalmasok elnyomásától, melly a bírói választás rend
szerénél bátorságát fenyegetik, sehol olly tökéletesen biztosítva 
nem érzi magát, mint midőn esküdtszékek által mind arról, hogy 
csak hasonlók, mind arról, hogy csak ollyanok által Ítéltethetik, kik 
ellen recusatiói jogát gyakorolni szabadságban áll, magát teljesen 
megnyugtatva érzi.

Emeltetnek ugyan némelly nagy fontosságú nehézségek ezen 
intézet alkalmazhatása iránt, jelesen nemzetünknek mivelődése fo
kára s arra nézve, hogy az esküdtszékek eddigi institutióinkkal ro
konságban nem lévén, nálunk nem Ígérhetik azon üdvös követke
zéseket, mellyek ez institutíót jelesen Angliában ajánlják. — De 
minekutána az esküdtszékek Angliában is olly kornak hagyományai, 
mellyben e most olly magasra emelkedett nemzet mivelődésére 
nézve (mit mindenki, e nemzet állását a 13-dik században ismerő, 
tagadni nem fog} még alantabb fokon állt, mint jelenleg hazánk, 
s minekutána az most is Anglia minden gyarmataiban, Ceylon s 
Máltában, Spanyol- s Görögországban, mellyek mivelődés tekinte
tében hazánknál semmivel magasabban nem állanak, létezik; s jó 
törvénykönyv készítésére lévén kiküldve e választmány, olly bí
rói eljárást aligha hozhatna javaslatba, melly törvénykezésünk for
máiba az eddigi hibák helyett valami uj elemet nem hozand be : 
a választmány ezen tagjai, kik az esküdtszékeknek behozását, 
mind a közigazság kiszolgáltatása, mind a polgári szabadság tekin

tetéből annyira ajánlatra méltónak tárták, ez alkalmazási nehézsé
gekért már azért sem állanak el véleményüktől, miután teljesen 
meggyőzvék, hogy nemzetünk kisebb mivelődése nehézségeit a 
qualificatio meghatározásánál kikerülhetik , s készítendő tervökben 
ezen mostani alkotmányos állásunk szerint megkívánt institutíót 
egyéb honi törvényeinkkel rokonságba hozhatják.

Más részről azonban, noha azon pártolás, mellyel a i  esküdt
székek intézete számos nagytekintetü jogtudósoknál nyert, nem 
különben az üdvös hatás, mellyet más nemzetek alkotmányos inté
zeteire gyakorlott, teljes mértékben méltányoltatott, arra mindazon
által, hogy ezen uj intézet hazánkba behozni javasoltassék, ele
gendő ok fenforogni a többség értelme szerint nem látszott, s az 
ebeli nézetek sommája a következőkben pontosult össze: Miu
tán az esküdtszékek intézete hazánkra nézve egészen uj, sőt tör
vénykezési rendszerünk alkotó részeivel ellentétben áll, nem elég 
megmutatni, hogy általa is ellehet érni az igazság kiszolgáltatásának 
czéljait, vagy hogy az más országban üdvösen hatolt, hanem vilá
gosan bebizonyítandó, miszerint az esküdtszékek intézete már ter
mészeténél fogva jobb nemcsak a most e honban íenálló törvény
kezési intézeteknél, de mind azoknál, mellyeket hazai alapokon 
czélszerü módosítások állal a most fenállókból emelhetünk. Ezen 
általános szempontból kiindulva, ha az esküdtszékek intézete tör
vényes szempontból vétetik fel, azt azon thesisen alapultnak talál
juk , hogy az itélethozásnál a (vétkes vagy árlallan} ténynek kér
dése a jog s illetőleg a büntetés-fokozat kérdésétől különválasztható, 
s hogy a tény feletti Ítéletre a nem förvénytudó embernek közönsé
ges józan esze is elégséges. Azonban számos esetek vannak, hol a 
tények az egymással ellenkező jelenségek miatt nem könnyen elitéi— 
helők, s az ebbeli elmebeli működés gyakorlat által élesült elmete
hetséget kíván; vannak esetek, mellyekben a tény-kérdések már a 
jogkérdést is magokban foglalják, például a sajtó és falsum vétségei
nél. Sőt hogy a jury mindenütt a hol divatozik, azon esetekben is, 
hol a tény kérdése a jog-kérdéstől külön választható, nem csak a 
tény, hanem a bűnösség felelt is hoz ítéletet, mutatja a Verdidnek 
formulája „bűnös vagy nem bűnös11, mutatja azon körülmény, hogy 
Verdidje nem merőben a tényt mondja ki, p. o. „Pál kivégeztetett az 
életből Péter keze által“ hanem ezt mondja „Péter emberölést, vagy 
gyilkosságot követett el.“ így tehát, annak megítélése például, 
szándékos volt-e vagy történetes az ölés, vagy talán a saját véde
lem körében stb. köveltetett el ? egy szóval, a bűnösségnek kimon
dása — melly a hiba és szándékosságnak, úgy a beszámítás fokozatá
nak meghatározását szükségesképen magában foglalja — a jog
kérdésnek nagyobb és nehezebb részét kimeríti, és a törvénynek 
a bűntettre való alkalmazása — mi a jurynál a törvénytudó biró 
egyedüli tisztét (eszi — jól és szabatosan szerkezeti törvény- 
könyv mellett a bírói kötelességnek a másiknál sokkal kisebb fon
tosságú részét képezi. Az pedig épen meg nem fogható, miképen 
nyújtson az igazság helyes kiszolgáltatására —  mihez a jó akara
ton kívül értelem és tudomány is kívántatik — épen az biztosítékot, 
ha a legfontosabb kérdések felett más hivatásu, a törvényben tu
datlan és tapasztalatlan polgárok Ítélnek, s miképen lehessen ta
gadni, hogy törvénytudó és gyakorlat által kiképzet bírák a bűntett 
kérdése felelt hozandó ítéletre is a tudatlan esküdteknél minden
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esetre alkalmasabbak, — és hogy a külső benyomások csalóka ha
tásaival sokkal tanácsosb érett, gyakorlott elméjű férfiakat érintke
zésbe hoznij, mint járatlan polgárt. — Ilibáz, a ki azon körül
ményből, hogy a törvénykönyvnek általánosan érthetőnek kell lenni, 
mivel különben a nem tudva vétkezőt igazságosan megfenyíteni 
nem lehetne, minden polgárnak ítélet kimondásrai képességét kö
vetkezteti; mert legyen bármilly világosan szerkezve a büntető 
törvénykönyv, és legyen bármennyire elterjedve a miveltség, a[ 
törvénytudó polgár csak azt fogja tudni, hogy bűnhődött, a bün- 
fokozatnak ismerete pedig gyakorlott gonosztevőkre s törvénytu
dókra leszen szorítva. —

Továbbá nem hozalik fel elegendő ok annak bebizonyítására, 
miért szükséges, hogy a ténynek kiismerése és a büntetésnek al
kalmazása külön subjectuin által történjék, holott ha egyre van is 
bízva, legyen az aztán akár egyén, akár erkölcsi személy, mind
kettő az elmében mindig két külön működés marad; mi azonban 
nem hogy káros hatással volna, sőt inkább egymást elősegíti; mert 
azon elme, melly a tényt megismerte, annak sajátságait s egyé
niségeit belátta, épen ez által képesebbé válik a törvényt józanon 
és helyesen alkalmazni, úgy hogy a kettő mintegy simuljon egy
máshoz. — Az annak bebizonyítására felhozott példa, mikép ha 
ugyanazon collegium öszvefoglalva ilél tény és büntetés-fokozat 
felett, gyakran az Ítélet egyetlen egy tag véleményének lehet ered
ménye, — meggyőzőnek nem tekintethetik, mert épen a fenidézett 
esetet vévén, világos: hogy D. és E., kik a vádlottat ártatlannak tar
tották, a lehető legkönnyebb büntetés kimondása mellett lesznek, 
és igy olly Ítélet fog keletkezni, melly a törvényszék többsége va
lóságos véleményét fogja képviselni; és hogy ezen különválasztása 
a tény és jog kérdésének, a dolog természeténél fogva nem szük
ségképen megkivántató , bizonyítja a törvényes gyakorlat azon or
szágokban is, hol az esküdtszékek fenállanak. — Angolországban 
a békebirák, Francziaországban a fenyilő politiai törvényszékek, 
néha több évekre terjedő fogságot mondanak ki a bűnösre, a nél
kül hogy a különválasztás — melly ha elvileg elkerülhetetlen szük
séges volna vétségek feletti itélethozásnál, szinte úgy lenne alkal
mazható, mint bűntett felettinél — divatoznék.

Másik feltűnő sajátsága az esküdtszékeknek, ha azok jogi oldal
ról vizsgáltatnak, hogy az esküdtek itélethozásban bizonyítási sza
bályok által — mellyek szerint a rendes bíróságok ítélni kötelesek 
— nem korlátoltatnak, hanem alanyi benső meggyőződésök szerint 
minden próbák ellenére is kimondhatják itéletöket; és ebben hely- 
hezik az esküdtszékek pártolói ezen intézetnek fő tökélyét és a ren
des törvényszékek feletti elsőbbségét, állitván hogy a jury bizto
sabban haladhat az itélethozásban, mert nem hibás és csonka bi
zonyítási tan, hanem benső meggyőződése szerint ítél; ellenben a 
rendes törvényszékeknél a törvényképen elfogadott bizonyitványi 
theoria szerint a bíró kénytelenségbe jő, olly esetben is elmarasz
taló ítéletet hozni, hol benső meggyőződése felmentést követel, fel
menteni ollyanokban, hol benső meggyőződése elmarasztal. — De 
ezen ellenvetésre a válasz — mihelyest a bírói és az alanyi meg
győződés között a különbség közelebbről kijeleltetik — önkint kö
vetkezik. Az úgynevezett személyes vagy alanyi meggyőződés a 
vádlottra nézve mindig szigorúbb a birói meggyőződésnél. — Ez 
bizonyos, tapasztalásnál fogva, mint azt a um. országos választmány 
több tagjai —  kik számos évekig bíráskodtak—  egyhangúlag erő
sítették; de bizonyos a dolog természeténél fogva is, mert az em
berre sok olly környülállások, jelenetek hatnak, és abban az alanyi 
meggyőződést idézik elő, mellyek a birói meggyőződésre vagy nem 
elegendők, vagy épen tekintetbe sem jöhetnek. Miből következik, 
hogy a birói meggyőződésre sokkal több s teljesebb próbák kívántat— 
nak, mint a személyes meggyőződésre. így például a vádlottnak előbbi 
életmódja, kellemetlen hatású arczvonásai, egy becsületes embernek 
ellene tett állítása, közbeszéd sat. mindannyi környülállások, mely- 
lyek elegendők arra, hogy a perbefogottnak vádbeli bűntettéről va
lakit egyediségéhez képest alanyilag meggyőzhessenek, mellyek 
azonban biróilag vagy tekintetbe sem vétethetnek, vagy legalább 
birói meggyőződés előidézésére elégtelenek. Innét alaposan állítható, 
hogy miután a birói meggyőződésre bővebb próbák kívántainak, 
mint az alanyira, a rendes törvényszékek, mellyek amaz szerint Ítél
nek , több biztosítást nyujtnak a perbefogoltra nézve, mint a sze

mélyes meggyőződés szerint Ítélő esküdtszék, és következőleg, 
bogy a büntető eljárás azon fő szabályának, miszerint tíz bűnös 
bocsáttassák el előbb büntetlen, hogysem egy ártatlan bűntettes— 
sék, a birói meggyőződés követése mellett inkább elégtétetik ; ki
vált ha ki lesz mondva, hogy a biró azon ritka esetekben is, hol a 
személyes meggyőződésnél a birói szigorúbb volna, azt, kit szemé
lyesen ártatlannak tart, objectiv meggyőződése, vagyis a bizonyítási 
szabályok szerint elmarasztalni nem tartozik, a mi elérhető, ha a 
bizonyítási tanban a próbák bizonyos minimuma fog elhatároztatni, 
melly alatt a vádlottat nem szabad elmarasztalni, de a melly még 
nem fogja szükségesképen maga után vonni, hogy a biró annak 
meglétében köteleztessék is az elmarasztaló Ítéletet kimondani, ez 
lévén a bebizonyitási theoriák alkalmazásának józanabb törvénytu
dók által ajánlott szabálya. Tagadni nem lehet, hogy egy tökéletes 
bizonyítási theoriának kidolgozása a legnehezebb feladások közé 
tartozik, és ,hogy valamint egyéb emberi mű, úgy az e tárgyban 
alkotandó szabályozat is minden hiányokat kizáró tökéletességgel 
épen nem birand: annyi azonban bizonyos, hogy hanem lehet is 
törvényeket szabni az iránt a biró eleibe, miképen gondolkozzék, 
vagy győződjék meg, de igen is szükséges némi szabályt tűzni cse
lekedetei elébe; és hogy ha azon próbák nemei, mellyek a bizonyí
tási tanban szabály gyanánt közönségesen felállittalnak, az igaz
ság kimutatására nem mindig és mindenütt teljesen elegendők : azok, 
mellyeket ezekrei tekintet nélkül az esküdtszék tagjai az igazság 
elhatározásában zsinórmértékül követhetnek, még kevesebb biz
tosságot nyújtanak. —  És csakugyan a bizonyítási tan hiányából 
eredő rósz ahozképest csekély lesz, melly következik abból, ha a 
biró, minden szabályok alól felmentve és a törvény állal felszabadít
va, benső ösztönből — mellyet benne a rokon- vagy ellenszenv su- 
gallása, napi hangulata, a vádolt külső viselete, előadása és több 
illy csalékony környülállások észrevehetetlenül gerjesztenek — ilél; 
vagy épen a lehető legvilágosabb próbák ellenére személyes meg
győződés szerinti ítélet szine alatt a polgároknak személyes és va- 
gyonbeli bátorsága felett önkényt és teljes hatalmat gyakorolhat, 
a mint ezt a tapasztalás is bizonyítja, mert azon országokban, hol 
az esküdtszékek léteznek, azoknak mindenhatósága közmondássá 
vált. Ezen határtalan hatalomtól annál inkább lehet tartani, mivel 
az esküdtszéki Ítéletektől nincs feljebbhivás, nincs helye az Íté
letek okokkal való támogatásának, mellyben mégis bizonyos birói 
felelőség foglaltatik. Ha a bizonyitványi szabályok az esküdtekre 
nézve eltöröltetnek, nem lesz elérhető a vétkesség feletti kimondá
sokban bizonyos egyformaság; egy esetben teljes próba mellett a 
„nem vétkes“, hasonló esetben fél annyi próba mellett „a vétkes“ 
mondathatik ki, mivel az esküdtek Ítéleteit nem próbák, hanem sze
mélyes érzések és sejtések határozzák el. Innét az a rósz követke
zik, hogy a vétket elkövetőre mindig fenmaradván a remény, mi
szerint bírái a világos próbák meglétében sem itélendik el, ügye- 
kezvén az ártatlanság képmutatása által azokban a rokonszenv vagy 
könyörület érzetét felgerjeszleni; ellenben az ártatlan soha sem lesz 
biztos, hogy teljes próbái mellett is valamelly környülállásnál fogva, 
melly a bíró személyes meggyőződését tévútra vezérelheti, nem 
fog-e elmarasztalfatni ? Ezen, a bizonyítási szabályozások hiányá
ból eredhető káros következmények okozhatták, hogy Angolhonban 
a „law of evidence“ név alatt a bizonyításokra nézve ollyatén sza
bályok léteznek, mellyekhez az esküdtek erkölcsileg kötelezvék ma
gokat alkalmazni, s mellyek a bírót arra jogosítják, hogy a magát 
hozzájok nem alkalmazó jury—t azok megtartására utasítsa. És igy 
Angolország példája — mellyreajury üdvös hatásának bizonyításá
ra legtöbbször történik hivatkozás — ezen lényeges részben erős
ségül szolgál épen azon egyik fő tekintet ellen, mellynél fogva az 
esküdtszékek behozatala legerősebben ajánltatik. Végre azon ellen
vetés, hogy a bebizonyitási theoria kíséretében szükségképen a 
vádlott erkölcsi kínzása , vagy absolutio ab instantia következik , az 
állandó törvényszékek természetéből teljességgel nem foly, s czél- 
szerüleg szabályzott eljárási rendszer által biztosan elkerülhető.

Az esküdtszéki eljárásban nincs helye a felebbvitelnek, pedig 
ha a vagyont tárgyazó perekben nem elegendő egy bíróságnak íté
lete, hanem a felebbvitel közönségesen szükségesnek elismertetik, 
mennyivel inkább szükséges a büntető eljárásban a felebbviteli 
törvényszéknek ellenőrködése; mert a vagyon kipótolható, de a 
hibás vagy igazságtalan ítélet által elszenvedett büntetést újítás 
utján megsemmíteni nem lehet. Hazánkban a nemnemesekre a
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mult század végéig divatozott azon törvényes gyakorlat: misze
rint büntető perekben az első bíróságok ítéletei azonnal végrehaj
tattak; sőt kivételképen jelenleg is fenáll a statarialis itélőszék. 
De ezen eljárásoknak a végrehajtás előtti felebbvitel hiányából 
származott szomorú eredményei inkább ismeretesek, hogy sem 
azoknak visszaállítása vagy az utolsónak általános kiterjesztése 
valaki előtt kívánatos lehetne. Pedig azért, ha az esküdtszékek 
intézete felállittalnék is más formák között, csakugyan azon em
berek ítélnének, kik eddigitélének; azon különbséggel, hogy az 
esküdti képesség az intézet természeténél fogva még inkább ki
terjesztetvén, az értelmi kifejlődés alsóbb fokozatán állók közül 
nagyobb számban gyakorolhatnák a bíráskodást, és ezekre bi
zonyosan — mint a kik a próbákra nézve törvényes szabályok 
által sem korlátoltatnának — felebbviteli bíróságok ellenőrködése 
nélkül a polgárok személyes és vagyonbeli bátorsága még kevésbé 
volna bizható.

Az esküdtszéknek ezen hiányait, mellyek törvényes tekintetből 
előadattak, és mellyek, mivel azok lényegéből következnek, az inté
zet jellemének fentartása mellett ki sem igazíthatok, az esküdtszéki 
intézet jó oldalai által ki nem pótoltatnak —  és ezt annál kevésbé 
teszik kívánatossá: mivel minden egyéb tulajdonai az esküdtszé
keknek, ezeknek kizárólag nem sajátjai, hanem mások, a honi tör
vénykezés rendszerében részint eddig is feltalálhatok, részint azzal 
öszveegyeztethetők. — A nyilvánosság és szóbeli eljárás — mely- 
lyeknek jó oldalai tagadhatatlanok — nemcsak esküdtszékeknél, 
hanem állandó bírósággal ellátott törvényszékeknél is divatozhatnak. 
És pedig mind az , mi az esküdtszékek mellett azon szempontból, 
hogy az ezek előtti szóbeli eljárás az élet hű képét viseli, felhoza- 
tik, nem a jury alap-eszméjének, hanem a nyilvánosságnak és szó
beliségnek tulajdonithatik. Mondatik ugyan, hogy a szóbeli eljárás 
csak az esküdtszékeknél lehetséges — mivel állandó törvényszé
keknél felebbvitelnek kell lenni, ez pedig a szóbeli eljárással öszve 
nem fér; azonban nem látszik elegendőkép bebizonyítva, miért nem 
lehelne a szóbeli eljárást is elemül használni olly törvényszékeknél, 
mellyektől felebbvitelnek van helye. Ellenvettetik, hogy felebbvi
teli bíróságoknál a perbefogoftnak, a tanuknak vallásai, ezeknek ki- 
kérdeztetése személyesen nem történhetvén, mindazon környülállá- 
sokat, mellyek azoknak külső személyességéből elvonhatok, és benső 
lelki állapotukat jellemzik, a felsőbb bírák nem tapasztalhatván, nem 
eredetiből, hanem csak másolatból ítélnek. Ha azonban tekintetbe 
vétetik, hogy mindazon egyéneknek, kik az első bíróság előtt 
személyesen megjelennek, nemcsak nyilatkozásaik, de ezek való
színűségét vagy hitelességit érdeklő legkisebb környülállások is 
híven feljegyeztethetnek — a személyességből elvont külső jeleket 
pedig, mellyek már azért is, hogy a képmutatást a valóságtól nehéz 
megkülönböztetni, mint felette csalékonyok, a bírót az igazság kiis
merésében úgy sem vezérelhetik: a fenebbi ellenvetés ereje ele
nyészik. Egyébiránt bizonyos értelemben minden bíróság csak má
solatból ítél, mert maga a tény t. i. az elkövetett bűntett nem tör
ténik a biró szemei előtt, és a vádlottak, a tanuk személyes jelenléte, 
élőszóvali előadások felszinezhetik a másolatot, de azért nem követ
kezik, hogy az hű képe legyen az eredetinek. Utoljára bármilly 
hasznos legyen is a szóbeli eljárásnak egész kiterjedésében való 
alkalmazása, ha feltéve, de meg nem engedve, ez a felebb vitellel 
öszve nem férne, és egymás mellett meg nem állhalnának, a fe- 
lebbvitel sokkal inkább szükséges, hogysem azt azon esetben is a 
szóbeli eljárásnak feláldozni tanáosos volna; megjegyzendő lévén 
még az is, hogy ha a felső bírónak meggyőződése az alsó bírósá
gétól különbözik, ezen tettének okairól és arról, hogy ugyanazon 
elemeket miért méltánylotla az első bíróságtól különbözőleg, bi
zonyosan számot adni képes; s igy ha mind az alsó, mind a felebb
viteli biró Ítéletei indító okokkal támogattatnak, az itélőszékek te
kintélyének minden koczkáztatása nélkül a bírói jó hiszem maga 
egész mértékében kitüntetik. —  Ajuryval járó recusatiói jog rész
ben már eddig is divatozott, s alkalmas tágítással nagyobb kiterje
désben is behozható itélőszékeinknél.

Felhozatik az esküdtszékek intézetének támogatására a nép 
bizodalma, mellyel bírnak, mivel általuk a nép ítél, és mivel az es
küdtek a nép köréből lépnek ki, és bíráskodásukat bevégezvén, abba 
ismét visszalépnek, a nélkül hogy a bírói testületnek állandó tagjai 
maradnának, és hogy épen azért függetlenek is. — De mindezek 
más intézeteknél is meglehetnek, és a honiakban nagy részben ed

dig is feltatálhatók, azokból nagy nehézség nélkül kifejthetők. __
Hogy az esküdtszékek által valódi értelemben a nép ítéljen, soha el 
nem érhető; mert bizonyos feltételekhez lévén kötve a jurynak tag
jává lehetés, bármelly széles alapokra terjesztessék is az esküdtek 
qualificatiója, az esküdteknek alkalmas polgárok a többiekre nézve 
mindig egy külön s felsőbb osztályzatot fognak képezni. Esküdt
székeknél is tehát csak delegatio által gyakorolja a társaság bírói 
hatalmát, az pedig nálunk különben is a százados szokás által meg- 
erősittetett választási utón szinte elérhető'. így a megyei törvény
székeknél bíráskodó táblabirák, kik bírói hivataloskodásuk után pri
vát körükbe visszalépnek, szinte nem állandó tagjai a bírói testüle
teknek, melly gyakorlatnak további megtartása, módosítása vagy ki- 
terjesztése, az ezen nm. országos választmány által teendők sorába 
tartozik. — Az állandó biró nem szün meg polgár lenni; ő is kerül
het vád alá, ő neki is érdekében fekszik az igazság kiszolgáltatásá
nak lelkiesméretes kezelése. Hogy pedig reája nézve a valószínű
ség, bünvád alá kerülhetni, talán csekélyebb mértékben létezik, mint 
az esküdtekre nézve, erősségül ellene csakugyan nem szolgálhat. 
Nincs tehát ok arra, hogy a polgár az állandó törvényszékben re
megve lássa szigorú biráit, s csak az a kérdés, hogy a becsületes 
polgárok biztosan tekinthetnek-e reá, mint a köz rend és bátorság 
főbiztosságára a polgári társaságban. A mi pedig a bírói független
séget illeti, ennek főbiztositéka mindig az egyének Ielkületében 
leend; mert nem képzelhető olly itélőszék — álljon az bár nevezés, 
választás vagy sorsvetés által kijelelt birákból — melly belső szer
kezeténél fogva egyes tagjait— ha azoknak lelki erejűkben és jobb 
érzésökben nincs biztosíték — a részrehajlástól megóvja, és füg
getlenségüket minden tekintetben biztosítsa. Az esküdt szinteugy 
mint más itélőszék tagja, polgári viszonyainál és összeköttetésénél 
fogva meggyőződését saját érdelének alá rendezheti, ha ettől lelkü
letű vissza nem tartóztatja; mert nem az itélőszék minemüsége, 
hanem a bírónak erkölcsi jelleme biztosítja annak lelki független
ségét, s a köz ingerültség vagy elfogultság, a sokszor tévelygő köz
vélemény hatalma épen olly káros befolyást gyakorolhatnak az es
küdtre, mint a mennnyire félnek némellyek az állandó törvényszé
keknél a kormány befolyásától, melly a legrosszabb esetben ezer 
bűn-per közt egynél feltehető, vagy a megvesztegetéstől, mellynek 
mételye elől — a mennyiben bünperekben előfordulhat — az es
küdt sincs teljesen biztosítva.

Annak igazolására , hogy az esküdtszékek jótékonyságát a ta
pasztalás bizonyítja, hivatkoznak ezeknek pártolói a külső nemzetek 
példájára, „mikép ragaszkodnak a rajnai porosz tartományok s álta
lában minden nemzetek az esküdtszéki intézethez, ha azzal egyszer 
megismerkedtek, melly üdvös hatást gyakorol Angliában, és hogy 
már Canadában s más angol gyarmatokban, sőt még Ceylon szige
tében is, mellyek a polgári kifejlődés alsóbb fokozatán állanak, be
hozatott.“ De azon vonzódásnak, mellyel a nemzetek ezen intézet 
iránt viseltetnek, oka nem az esküdtszék belső jelességeiben, nem 
abban, mintha általa az igazság kiszolgáltatását biztositottabbnak 
vélnék, hanem azon politikai állásban és befolyásban, mellyet egyes 
polgároknak némileg szerez, kereshető. Számos bizonyságok hozat
hatnak fel, jelesen angol törvénytudók Írásaiból, mellyek szerint az 
esküdtszékek — azoknak igazságkiszolgáltatása körüli becsét két
ségbe hagyván — főkép csak úgy mint politikai intézet méllányol- 
tatnak. A rajnai porosz tartományok szenvedelemmel ragaszkodnak 
ez intézethez, mert ebben látják gyenge pótlékát azon alkotmányos 
intézeteknek, mellyeket nélkülöznek. Nálunk e tekintetben ajuryra 
nincs szükség, mert alkotmányunk védpaizsa alatt, jelesen a muni- 
cipalis rendszernél fogva, a polgári szabadság mély gyökereket vert, 
és többfelé elágazólag biztosítva tenyészik; és bizonyosan honi in- 
tézvényeink elegendő biztosítékot nyújtanak arra , hogy azok, czél- 
szerüen kifejlesztve, annyi üdvös eredményekkel járó törvényke
zési rendszert keletkeztessenek, mennyit Angliában a jury intéze
téből eredni látunk, s mennyit az idegen földre átültetett jurytól 
más nemzetek tapasztalásai után nálunk sem várhatni. Arra nézve, 
hogy nem volna nemzet, melly az esküdtszéki intézettől, ha azt egy
szer bírta, örömest megvált volna, ellenkezőt bizonyít a hollandu
soknak , ezen hideg megfontolás nemzetének példája. Hollandiában 
a franczia császárság alatt voltak esküdtszékek, és azok, mihelyt az 
ország alkotmányos jogaiba visszahelyeztetett, eltöröltettek, és 
mellettük a büntetőjog legújabb felvételekor is csak a szavazók ke- 
vesebbsége nyilatkozott. Anglia egyedül azon ország, hol az es-
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küdtszékek czélszerüeknek és jótékony hatásuaknak mutatkoznak, 
de ezen hatások olly körülmények által vannak feltételezve, mely- 
lyeket áthozni legjobb akarat mellett sem lehet. A nemzet vallá
sossága, komoly jelleme, az otthonos kötelesség-érzet, törvény
tisztelet s lelkiismeretesség, magasb fokozatú mivellséggel párosítva, 
teszik ezen körülményeknek egyikét. Hozzájárul a biró magasb te
kintélye, azon gyakorlatilag kezében levő nagy hatalom, mellynél 
fogva az eljárás végevei reassumal, az esküdtszékeknek utasítást 
ad ha a Verdid nem tetszik, észrevételeket tesz, azoknak figyelem
be vételét rendeli, szükség esetében az ítéletet felfüggeszti, — olly 
nagy hatalmak, mellyeket uj bírónak átadni teljes lehetetlenség. Ezek 
azon máshova át nem vihető mérsékletek, mellyek a juryt Angliá
ban olly czélszerü intézetté teszik, a miilyennek mutatkozik. Azért 
az angol jury a nemzet életéből kifejlett olly saját intézet, melly 
más szokásu, jellemű és alkolmányu nemzeteknél — mint azt a con- 
tinensen tett kísérletek mutatják —  kívánt sikerrel nem tenyészik, 
épen úgy, mint például a magyar municipalis rendszert más ország
ba átplántálni nem lehetne. Puszta csontvázát átvihetni Angliából, 
de nem szellemét, nem azon nemzeti elemeket, mellyek az angol 
jurynak üdvös hatását biztosítják.

Már az előadottak tekintetéből is azon ellenvetésben, hogy 
Angolországnak miveltsége azon időpontban, midőn olt a jury be
hozatott , nem vala magasabb fokon mint jelenleg Magyarországé, 
és hogy következőleg épen úgy üdvös hatást gyakorolhatna itt 
mint Angolhonban, nem sok erő fekszik; de egyébkint is a jury 
intézete, úgy mint a középkor más intézetei, nem annyira behoza
tott theoriák nyomán azokat követő törvényhozók által, mint in
kább megtermett százados kifejlődés után a többi társaságos állapo
tok alapjain. Üsszeszövelkezett igenis a jury az angol alkotmány 
egyéb intézeteivel, hiányos voltát gyakorlat pótolta, enyhítette, az 
intézetet a nép egyéniségéhez idomította , és lassankint olly nép
szerűvé vált, hogy annak megszüntetését kívánni azon országban 
csak a balgatagság hiheti akár lehetségesnek, akár kívánatosnak; 
de egészen máskép áll a dolog Magyarországra nézve, mellynek 
alkotványos intézetei nincsenek többé azon középkorbeli fejletlen 
állapotban, hogy azok közé egy idegen elemet tetemes nehézség 
nélkül lehessen beilleszteni. Egy idegen s magában tökéletlen inté
zetet pedig azon reménység fejébe behozni, hogy az idő s gyakor
lat annak tökéletlenségét ki fogja egyenlíteni, a mostani kor ma
gasabb kivánatinak, tekintve a törvény-tudomány jelen kifejlett 
állását, meg nem felelne. Canadában s más angol gyarmatokban 
a nép szine angol, a bírák angolok, és igy nem csak az inté
zet, hanem annak elemei és feltételei is átvihetők Yalának. Cey
lonra nézve pedig a jelen tanácskozások folyamatja alatt adatok ho
zattak fel mellyekből kitűnt, hogy ott az esküdtszékek hatósága 
még inkább van korlátozva a bírói hatalom által, mint magában

*) Ceylonban 1811 óla létezik a jury fenyítő eljárás körében. Charles 
Hay Cameron angol kormányszéki biztos (Report upon the judicial 
Establissment and procedure in Ceylon 31. Januar 1832). beszéli, 
miszerint számos esküdtszéki eljárásnak lévén tanúja Ceylon szigetén, 
azon meggyőződést nyerte , hogy az a lehetőleg legjobb iskola az 
ottani lakosokat köztiszteik teljesítésére idomítani. De hogy ezen es
küdtszékek bizonyosan angol módra s az angol birónak egész tulnyo- 
moságával vannak szerkezve , világos a jelentés e szavaiból: „az es
küdtek európai biró s európai s indus közönség szemei előtt járnak el 
tiszteikben, s olly körülmények közt, mellyek a megvesztegetés vagy 
elrettentés lehetőségét csaknem egészen kirekesztik. Illy helyzetben 
kevés okuk van roszat tenni, és mégis érzik és tanulják az igazság 
önérzetét megbecsülni. A fontosság, mellyel tisztüknek méltán tu
lajdonítunk, előttük kellemessé teszi a z t, s nemcsak nagyon figyelnek 
az eljárásra , de többnyire munkás részt is vesznek abban.“ Láthatni 
ebből, milly megszorított hatalmú esküdtek lehetnek ezek. Ugyanaz 
tűnik ki azon javaslatból, mellyet az említett jogtudós az angol kor
mányszéknek a jury-nak Ceylonban polgári perekrei kiterjesztése 
iránt teszen. „Legyen , úgymond a javaslat: (pag. 78.) három asses
sor úgy választva , mint az esküdtek , — s mikor az ügyvédi előadás 
s a tanuk kihallgatása be van fejezve, a biró foglalja össze a tanúsá
gok sommáját , s adja elő vélekedését a jog kérdése iránt; a három 
esküdt Verdiclje abban álland, miben ketten közülök megegyeznek. A 
jegyző füstin t írja fel a Verdicfet, de az ne akadályoztassa a bírót 
e l l e n k e z ő  határozat kimondásában, ha azt czélszerünek tartja.“ 
Ezek után előadja a szerző , miszerint az esküdtszék bírói elhatározás

Angliában; és általában egy, a polgári kifejlés bölcsőjében fekvő 
népnél, mint például Ceylon, mellynek nincsenek saját intézetei, 
könnyebb idegen intézeteket behozni, mint ollyannál, melly ezek
kel már ellátva v an ; mert ezen utóbbinál arra is kell tekinteni, 
valljon a behozandó uj intézetek összeférnek-e a régiekkel? főleg 
pedig ha nem lehetne-e honi alapokon a beveendő idegen intéze
teknél czélszerüebbeket alakítani ?

Magyarországban arra , hogy az esküdfszéki intézet behozat- 
tassék, nincsenek a társasági állapotok, főkép miveltség tekintet
ben, eléggé kiegyenlítve. Minden osztályozat részére külön esküdt
széket alkotni, melly az ezen osztályhoz tartozó vádlottak felelt 
bíráskodnék, vagy az esküdtszékek behozását egy osztályra szorí
tani nem lehetne, és igy nem maradna egyéb hátra , mint össze
vegyíteni az osztályokat s vegyes alkatú jury-t képezni, mellyben az 
egészen műveletlen emberek a magasabb műveltségűvel egy padra 
ültetve, valóságos géppé, jobbra vagy balra egyiránt kezelhetővé 
válnának.

Vannak, kik a társasági állapotokat épen az esküdtszékek be
hozatalával szándékoznak kiegyenlíteni, az esküdti választhatóságot 
azon osztálybeliekre is kiterjesztvén , kik eddig a közdolgok vise
lésére befolyással nem bírtak;— de ezen czél elérésére biztosabb 
mód volna azokat egy régibb és hosszas gyakorlat által kipróbált 
intézetben felvenni, mint uj jogokat uj emberek által gyakoroltatni, 
uj intézetet politicailag egészen uj emberek által kezeltetni, mi 
mindenesetre a merészebb próbatételek közé tartoznék. — Bátran 
elmondható tehát, hogy e honban vannak olly saját nemzeti tör
vényes intézetek, mellyekről nem állítható, hogy czélszerü módo
sításokkal a kor kivánatinak megfelelő büntető eljárásnak alapul ne 
szolgálhatnának. — Nem fenálló intézetek fogyatkozásából vagy 
használhallan voltából és ki nem képezhetéséből eredő szükség, 
hanem egyedül elméleti okoskodások követelik ezen országban az 
esküdtszékek behozatalát, mi onnét is kitetszik, hogy az i828 -ik  
évi országos választmányi munkálatban ezeknek eszméje sem for
dul elő; az 1832/6-diki országgyűlésen pedig a törvényszékek el
rendezése felelt folyt tanácskozások bizonyítják, hogy még akkor is 
az állandó törvényszékek felállítása volt a közkivánság sommája. 
Biztosabb leend ezeknél fogva, mellőzve az idegen intézeteket, 
mellyek jótékonyságát, ha elméletileg mutatkoznék is, a gyakorlat
nak kellene igazolni, az ujonan alkotandó törvénykezési rendszert 
a nép életében gyökerezett s százados szokás által a nép egyéni
ségéhez idomított alapokra építeni annyival inkább, mivel hacsak 
valaki a bizonyítási tan nélkülözésében és a felebbvitel nemlété
ben nem keresi az igazság helyes kiszolgáltatásának főbizlositékát, 
ez esküdtszéki eljárásnak egyéb tulajdonai a honi törvényes rend
szer természetével is összeegyezhetők. — Ezeknél fogva a többség 
az esküdtszékek intézetét el nem fogadta.

orgánuma gyanánt tekintve olly intézet, mellyet védelmezni igen ne
héz lenne ; de megbecsülhetetlen, ha úgy tekintjük, mint a közönség
nek hivatalos állásba helyhezett és ez által a biró figyelmére számot 
tartható részét; olly részét, mellyben jogosítva van a biró a tanuk ki
kérdezésére, hogy igy a fenforgó ügyekkel teljesen megismerkedhes- 
sék, és melly büntetés mellett köteles jelen lenni a törvényszéken, és 
kényszerítve van az eljárás alatti figyelmezésre az által, hogy a felett 
nyilvános véleményét mondani kényteleniltetik. Egyébiránt úgy véle
kedik, „hogy mikor az esküdtek jelenléte által korlátolt biró az esküd
lek vélekedésétől eltér , a praesumtio igen erősen a biró mellett szól, 
és hogy illy esetben a biró vélekedésének kell elhatározó erőt tulaj— 
donitni, feltévén mindig a felebbviteli utón eszközölhető orvoslást.“ 
S ennélfogva ezt a rendszert, mellyben a biró határozó erővel bir az 
esküdtek irányában , de felebbvitel van ítéletétől, eleibe teszi azon 
rendszernek, melly szerint az esküdtek határoznak, de fel van hagyva, 
ha a biró az, ítéletben meg nem nyugszik, egy újabb esküdtszék előtti 
tárgyalás. Észrevételeit ezen szavakkal fejezi b e : „Nem tagadom, 
hogy fenyitő perekben, mellyekre nézve az angol törvény szerint a 
juri Verdictje név és valóság szerint kötelező , sokat nyert az igaz
ság kiszolgáltatása ; de azt hiszem , hogy a biró által adott utasítás 
ellenére kimondott Yerdictek általában véve törvénnyel ellenkező 
Yerdictek voltak.“ Ezek az angol fogalmak a jury felő l: s mikor az. 
angol jury-ról akár magában az anyaországban, akár a gyarmatokban 
van szó , vagy pedig az angol jury a tárgyhoz értők által dicsértetik, 
vissza kell mindig emlékezni az eszmékre, mellyek olt e körben gya
korlatilag divatoznak.

P o z s o n y b a n .
Alapitá és szerkeszti Orosz József. —  Nyomtatja Schmid Antal.
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T i s z t e l t  s z e r k e s z t ő  ú r !

M ég n in c s  öt h ó n a p ja , m ik o r , t isz tá n  lá t v á n , h o g y  
a z  ú g y n e v e z e t t  lib er á lis  v a g y  nem  bánom  o p p o s it io n a lis  
b á r k a , m iu tá n  a ’ P e s t i  H írlap  s z e r k e sz tő je  a r ro g á lta  v a la  
m agá n a k  abban a ’ fő  co m m a n d o t, előbb utóbb zá to n y ra  
fo g n a  v e r g ő d n i, ö n n e k  lap jáb an  h ird e tém  fü g g e t le n  en á l-  
lá so m a t ’s n y ilv á n  k itá r á m , m ikép  n ek em  sem m i közöm  
n em  vo ln a  a ’ P e s t i  H írlap  s z e r k e sz tő je  á lta l  e ls z é d i t e t t ,  
e lc sá b íto tt  izga tó  párthoz.

’S ím e  v a ló s á g g a l ,  a ’ „ v e l e t e k  h a  a k a r j á t o k ,  
é s  n é l k ü l e t e k  s ő t  e l l e n e t e k  h a  k e l l “  f é le  s z ö 
v e t s é g  o r a cu lu m á v a l e g y ü t t  m ár z á to n y o n  ü l ; m ert a ’ h e 
l y e t t ,  h o g y  h a zán k n ak  c sa k  e g y e t le n e g y  é le tk é r d é sé t  is  
e g y  k is s é  n a g y o b b  é r e ttsé g r e  b írta  v o l n a , A -tu l Z -ig  m in 
d e n t c o m p r o m ittá lt , ső t  a ’ fe lb ő sz ü lt  e lle n z é k  te rm é sz e te  
sz e r in t  m ég  o l ly  k érd ések b en  is  v e s z te t t  te r r é n u m o t , m el-  
ly e k e t  m ár tisz tá b a  h e ly e z v e  g o n d o lh a ta  m in d en  m éltá- 
n y o sb  e m b e r , m int a ’ m iily e n  példáu l a ’ n e m te le n e k  h iv a 
t a lk é p e s s é g e , m e lly  sok  m ás f e le t t e  ü d v ö sse l — m in t h a ll
juk  —  en  com pagnie s z in te  m egbuk ott a ’ leg k ö ze leb b i f e jé r 
v á r i  g y ű lé sb e n . M e lly  g y ű lé s  a ’ tu lh a jtá sn a k  m u llia tlan  
g y ü m ö lc se it  le h e tő  le g t isz tá b b a n  tárá  fe l  m inden  g o n d o l
kozó  e lő tt . —

É s n a g y o n  örü lök  s áldom  Is te n e m e t —  m e r t  nem  s z e 
r e te k  m eg zsib b a szto tt á llá sb a n  p a n g a n i —  h o g y  n em  k ö n n y e l
m ű i g  u g y a n ,  de tö k é le te s  m e g g y ő ző d ése m  u tá n , m isz e r in t  
a ’ P e s t i  H ír lap  sz e r k e sz tő je  azon  o s z t á ly t ,  m e lly b e n  á llo t
ta m , e lra g a d á sra  fo g n á  k o r b á c so ln i, inkább iso lá lta m  m a
gam at, m in tsem  h o g y  azo n  naszád b a  lép tem  v o ln a , m e lly b e  
a ’ P e s t i  H írlap  s z e r k e s z tő je  b e lé  tudá é d e s g e tn i  a ’ h a la d á s  
n ém i tú lb u z g ó i t , s  m e lly b e n  ő m o st n em csa k  e lv - é s  m o
d o r -b a r á t iv a l, de m é g  a zo k k a l i s  z á to n y o n  ü l ,  k ik  a n n y i  
e lő r e lá tá s s a l  v a g y  leg a lá b b  jó  s z e r e n c s é v e l  n em  b ír v á n ,  
m in t é n , r é s z in t  sz e m é i}  e s  b a r á tsá g b ó l, r é s z in t  m á s tek in 
te te k b ő l , nem  a k a r tá k  v a g y  n em  m erték  o l ly  k e r e k e n  k i 
t á r n i , h o g y  fe le k e z e té h e z  nem  ta r to z n a k , m in t én  te v ém  
a z t. ’S p e d ig  a z é r t  ü ln ek  v e le  en  co m p a g n ie  h om ok b u czk án  , 
’s  e g y  d a r a b ig  leg a lá b b  sem m i j ó t ,  v a g y  ah h oz m it te h e t 
te k  v o ln a , a r á n y la g  c sa k  k e v é s  jó t  fog n a k  e sz k ö z ö lh e tn i,  
m e r t a ’ fe lr ia sz to tt  sz e n v e d e lm e k  k ir e k e sz te n e k  m inden  
g y ö n g é d e b b  m e g k ü lö n b ö z te té s i ta p in ta to t , m iliezk ép est va 
la m in t a ’ p e s t i  h ír la p i párt m in d en k it tom pa e s z ü n e k , ró sz  
h azafinak  v a g y  leg a lá b b  m e g c so n to su lt  co n serv a tiv n a k  tart, 
k i a ’ r o h a n á s  z á sz ló ja  alatt fe lté t le n ü l nem  á ll:  ú g y  é s  ép 
p e n  a n n y i jo g g a l v é l m in d en  e ze n  z á sz ló  a la tt  nem  á lló  v i 
sz o n t az  e lő m e n e te l b a rá tja i közt p é le-m t le  c su p a  izg a tó k a t, 
e r ő ite tő k e t  é s  n é m ile g  sp o lia to r o k a t lá tn i , k ik tiil ir tó z ik  é s  
ek k ép  ve lü k  c sa k  a lk u ra  l é p n i , ső t  m ég  csa k  ta n á csk o zá sb a  
sem  k ív á n  b o c sá tk o z n i;  h o lo tt n é m e lly  fe lh a g y m á zo lta k o n  
k ív ü l tán  a lig  lé te z ik  e g y e t le n e g y  h iggad tab b  e g y é n  i s , ki 
v e s é in e k  b e lse ib en  csa k  fé lig  i s  jó v á h a g y n á  a ’ P e s t i  H írlap  
sz e r k e sz tő jé n e k  p o lit ik a i e ljá r á sá t:  m in t nem  k ü lö n b en  v e 
lem  e g y ü tt  szá m ta la n  e g y é n  v a n , k in ek  leg k iseb b  h a jla m a  
s in c s  a ’ p e st i h ír la p i p á rth oz , de a z ér t m ég  is  o l ly  Őszin
t é n ,  tán  ő sz in téb b en  hordja az a d ó , a ’ k ö z le k e d é s e k , a ’ 
v á r o s i  r e n d e z é s  ’s a ’ t. k é r d é sé t sz iv én  , m int a ’ P e s t i  H ír lap  
sz e r k e sz tő je  m in d en  te r r o r is ta  a p ró d ja iv a l so m m á sa n  v év e .

Ö rö m ein , t is z te lt  s z e r k e sz tő  u r ,  a zon b an  —  h ig y e  
e l  —  ig en  m é r s é k le t i ,  m e r t e g y e d ü l az á lta l van m o tiv á l
v a  a z ,  e ló sz e r  h o g y  nem  a la tto m o sa n  é s  nem  r ö g tö n  ha- 
g y á m  e l azo n  p á rto t, v a g y  tán ép p en  o lly  ig a z sá g g a l m ond
h a tn á m , h a g y o tt  azon  p á rt e n g e m  e l ,  m e l ly e l ,  n é m e lly  
k íe s te k e t  id e  nem  sz á m ítv á n , p o lit ik a i fe llé p te m  ó la  e g y  
c z é l u tá n  é s  e g y  m odor sz e r in t  c s e le k v é m , de n y i lv á n , ’s  
o sak  ak k or m időn el nem  titk o lh atám  m agam  e lő tt  többé, 
h o g y  a ’ P . h . s z e r k e s z tő je ,  a ’ v e lő k e t  e ls z é d í t v e , in  u ltim a  
a n a ly s i  tév u ta k ra  v e z e tn i é s  ek k ép en  te lj e s e n  com prom it-

tá ln i fo g n á  azt ’s ez  á lta l h a za i ü g y e in k e t;  ’s  m á s o d s z o r ,  
h o g y  n y ilv á n y o s  fe ls z ó la lá so m  ’s a ’ p e st i-h ir la p i párt p o l i t i 
k a i e ljá r á sá n a k  k ím é le t  n é lk ü li r o sz a lá sa  á l t a l ,  n em csa k  
e lh á r ítá m  m a g a m tó l azon  f e le lő s s é g e t ,  m e lly e l  t e t te ié r t  
m in d en  v e z e tn i akaró párt ta r to z ik  h a z á já n a k , de sza b a 
don fo r d u lh a to k , m erre  te tsz ik , ’s  c s e k é ly  e r ő m m e l,  m e lly -  
rü l m ég  r e n d e lk e z h e te m , vérü n k  s z o lg á la t á r a  ú g y  gazdál
k o d h a t n i ,  a ’ m in t arra lé le k ism e r e te m  ’s  b e lá tá so m  i n t .—

’S u g y a n is ,  ha a ’ P e s t i  H írlap  sz e r k e sz tő je  á lta l r e n 
d es v á g á sb u l k ife r d ite t t  h a la d á s i p ártnak  palam  p u b lice  
h á ta t nem  fo r d íto k , m e lly  e le ib e  ő ,  k eb lén ek  is t e n é t ü l ,  
v a g y  tudja a ’ m a g y a r o k  i s t e n e  m i á lta l in tv e ,  fe ltü zé  a ’ 
„ v e le t e k  ha  a k a r to k , v a g y  n é lk ü le te k  ső t e lle n e te k  ha  
k e l l“ z á sz ló já t  —  u g y a n  m ire  v a g y o k  e li t é lv e  m a ? S z in te  
csa k  a rra  —  s  e r r e ,  m e g v a llo m , leg k iseb b  k ed v em  se m  
v a la  —  m ire  e l  van  k á rh o zv a  a ’ P e s t i  H írlap  sz e rk esz tő je  
e t  C°, h o g y  t. i. v a g y  e z e n tú l a ’ p ó rn ép n él f o ly t a s s a  te rr o -  
r is t ic a i  iz g a tá s a it ,  m iu tá n  a ’ k is  n e m e ssé g n é l az e x p e r i
m en tu m  nem  s ik e r ü l t ,  a ’ p u sk a p o r  k ifo g y o t t ,  é s  ő m é ly  
b ö lc se n  m int F erd in an d  C ortez  g á ly á it  m aga  m ögött e lé 
g e tő  ; v a g y  az ije s z té sr e  k itű z ö t t , de ijed e lem  h e ly e t t  á l
tá ljá n  v é v e  c sa k  in d ig n a tio t é s  k a c z a jt  g e r je s z te t t  dandárt 
ism é t v o n ja  b e ,  é s  h e ly e t te  e g y  „ m e a  c u lp a ,  b o c sá n a to t  
k é r iin k “ -fé lé t  von jo n  f e l ;  v a g y  m a g á t é s  ló g ó sa it  ism é t v a 
la m i uj p r o te u s i a lakb an  „ q u a ra n ta  m a r t ir i“ -k én t a ’ n a g y  
k ö z ö n sé g  e lé b e  k iá llí t sa  ’s  n a g y  d a g á ly o sa n  la m e n tá ljo n : 
v a g y  v ég k ép  —  m int e z z e l  m á r  több ízb en  i j e s z tg e té  a ’ h a 
z á t ,  de  se n k i e l  n em  h itte  — le lép jen  a ’ m a g a s p o lit ik a i  
p a r ip á r u l, m e lly e n ,  m aga h a sz n á t  k iv é v e  , vajm i ü g y e t le 
nü l lo v a g lo tt , é s  e ’ h e ly e t t  az ek e  sza rv á h o z  á l lj o n ,  m it 
e g y é b ir á n t k ö v e ten d -e  a n n y i s ik e r ,  m in t a ’ m e n n y i h á 
ra m ló t! , leg a lá b b  jö v e d e le m  t e k in te té b e n , r e fo r m a to r i p á 
ly á já b ó l ,  b izo n y  k é t le m ; m e r t  a ’ jó  sz á n tá s  so k k a l n e h e 
zeb b  , m in t a ’ p o lit ik a i m ű g y á r t á s , v a g y  inkább v e z e tő i  
k on tárk odás.

É s e ’ n é g y  p r o b a b ilita s , m e lly  k ö zé  a ’ p e s t i  h ír la p i  
p á rt s a r á g ly á z v a  v a n ,  nem  ig e n  íg é r  s ik e r t ,  m ert a ’ p ó r 
n é p n e k , m e l l y é r t  m in d e n t , m e l l y  á l t a l  azonban  
m indad dig  sem m it sem  fo g u n k  te n n i ,  m íg  tö r v é n y e s  á l
lá sb a  r e n d e s  u tó n  n em  e m e l t e t ik , f e liz g a tá s á t  a lk a lm a
sin t nem  ig e n  fo g ja  tűrn i é s  b ü n te tlen  h a g y n i  a ’ v ég reh a jtó  
h a ta lo m : a ’ m egfo rd íto tt c r e sc e n d o  p e d ig ,  m ik o r  az  em ber  
ad ea p la n d a m  b en ev o len tia m  d ö g ö n y ö z é s s e l k e z d i , ’s az
tán  m ik o r  e z z e l  se m m ire  se m  tu d o tt m e n n i, e n g e sz te lv e  
p e r sv a d e á ln i a k a r , inkább sz á n a k o zá s t  v a g y  k aczajt g e r 
j e s z t ,  m in tsem  e sz k ö z le n e  s ik e r t  : a ’ h a sz ta la n  m a r ty r ,  
m e g  a ’ la in en to  to v á b b á , ig a z  u g y a n ,  s z ív e k e t  lá g y ít ,  k é 
n y ü k e t s a j to l ,  de n e m z e te k e t  nem  r e g e n e r á l ;  a ’ le lé p é s  
v é g r e  v a la m i p á ly á iu l ,  m ie lő tt  le lk ű n k b e n  testü n k b en  m eg 
tö r v e  nem  v o ln á n k , e z e r  vá ltozatb an  c sa k  azt b iz o n y ítja , 
h ogy  e rő n k e t  tú lb ecsü ltü k  , az e llen ü n k  g ö r d íth e tő  n e h é z s é 
g e k e t  p ed ig  nem  e lé g g é  vo ltu n k  k é p e se k  k e l lő le g  m é ltá n y -  
la n i ,  é s  ek k ép  ,sz a r k a ila g ‘ so k a t akartunk de k e v e s e t  b ír
tunk. M ár e ’ n é g y  közt, n ek em  leg a lá b b  ú g y  l á t s z ik , o l ly  
m a g a sz to s  le lk ű ié in e k  m in t a ’ P e s t i  H írlap  sz e r k e sz tő je  é s  
ap ró d ja ié  , k ik  o l ly  e r ő se n  bu zogn ak  a ’ h a za  ja v a é r t ,  e g y  
se m  le h e t  ín y s z e r in t i ; ’s a zér t fe le t te  k iv á n c s i le h e t  m in
den hazafi lá t n i ,  m it fo g n a k  m o st , m időn  sa já t m aguk at 
m e g z s ib b a sz tá k , m é ly  b ö lc se sé g iik b e n  fe lfo g n i,  h o g y  té 
v e d é se ik b ő l k ié b r e d v e , h ib á ik a t e l i s m e r v e ,  m ind azon  
e r ő ,  m e lly e l  fe lé k e s ítv e  v a n n a k , h a szta la n  e l n e  p á r o lo g 
j o n ,  ső t a ’ h a za  é r d e k e i e lle n  n e  fo r d ít ta s s é k .---------T á n
h o n i ü g y e in k  e g y b e k e v e r e d é s é t  m á so k ra  fo g n i á la  M a ra t, 
k i m agát X V ld ik  L a jo sh o z  h a s o n lítv á n , őt k iá ltá V k i n a 
gyobb r e v o lu tio n a r iu sn a k ?  —  E z ig e n  m e g le h e t ,  m ert h i
s z e n  e z e n  ártatlan  k is fo g á sn a k  m ár is  m utatk ozn ak  sy in -  
ptornái; de va lljo n  i l l y  im p o sitio n a k  le s z e n -é  csa k  .e g y  b o 
lon d ja  is  —  — nem  h ih e te m , nem  akarom  h in n i;  m in th o g y  
ha  ig e n  e s z e s n e k  nem  i s ,  e n n é l lega láb b  m ég  is  e s z e s e b b 
n ek  tartom  k ö zö n ség ü n k  le g fe j le t le n e b b  o s z tá ly á t  is . —

Én a z o n b a n , h á la  az égnek  —  n oh a  iso lá lv a  —  le g



alább sza b a d  v a g y o k ,  é s  a zo n  f e le lő s s é g b e n ,  m e lly  a ’ P e s t i  
H írlap  s z e r k e sz tő jé t  é s  p á r to sa it  é r i ,  h o g y  v a lljo n  m i jó t  
e sz k ö z lö tte k  v é r ü n k n e k , r é sz t  v e n n i nem  tartozom . Á m 
de a z é r t , m e r t  sza b a d  v a g y o k  é s  e g y  p árth oz  se m  ta r to 
zom  , m iu tá n  s z in tú g y  g y ű lö lö m  a ’ h a z a i te rh ek b e n  r é s z e 
sü ln i n em  ak aró  herék* s e r e g é t ,  m int k á r h o z ta to m  azok  
p a jzá n  n e g é d é t ,  k ik  m e g b o csá th a tla n  k o n tá rk o d á sa ik  á l
ta l e ’ s e r e g e t  n e m c sa k  n a g y o b b ítá k , d e  o l ly  c o m p a ct pha- 
la n x b a  i s  d ö g ö n y ö z é k , m ikép  azt a ’ P e s t i  I l ir la p  s z e r 
k e sz tő je  e t  C° a lk a lm a sin t so h a  e z e n tú l  m e g tö r n i n em  fo g 
j a ;  a zért p o lit ik a i szab a d sá g o m m a l ’s  fü g g e t le n  á l lá s o m 
m a l ,  m int é r in té m , nem  n a g y  öröm m el k é r k e d e m , m ert  
s ik e r  u t á n , aza z  vérü nk  f e le m e lé s e , h a zá n k  p o lg á r i k i 
k é p z é se  u tán  so v á r o g  le ik é m ;  iso lá lv a  p e d ig ,  h a  le h e t  is  
e g y  m á k sze m m el n éh a  n éh a  já r u ln i a ’ k öz k if e j t é s h e z ,  a n y -  
n y it  c sa k  m é g  sem  v ih e tn i v é g b e ,  m in t k e z e t  f o g v a ,  v á l 
la t  v e t v e , e g y  so r o n  sz á m o sb  h azafiakkal. É s  ha  a ’ P e s t i  
H írlap  s z e r k e s z tő je  f e l  n em  lép  —  leg a lá b b  ú g y  v a g y o k  
m e g g y ő z ő d v e , é s  ez t okkal m óddal b e b iz o n y ítn i ü g y e k e z -  
n i fo g o k  —  b izo n y o sa n  sz o r o s  e g y s é g b e n  m eg m a ra d  azon  
fü g g e tle n  f e le k e z e t ,  m e lly  se m  in n en  n em  m a ra d v á n , se m  
tú l n em  k a la n d o z v á n , m ú lt o r sz á g g y ű lé s  a lk a lm á v a l o lly  
sok at ig é r ő le g  m e g a la k u lt , ra e lly n e k  én  is  e g y  k ü zv ité ze  
v a lé k , m e lly  azonban m a —  k ö sz ö n e t  a ’ tu lh a jtá sn a k  é s  
a' szű n n i n em  a k aró  m e g e m é s z t l ie t le n , j ó l le h e t  m e s te r i-  
le g  é s  ig e n  íz le te s e n  e lk é s z íte t t  k itá la lá so k n a k  —  n e m 
csa k  nem  n ő t t ,  de  m agáb an  i s  ú g y  m e g o s z lo t t ,  m ikép  v e 
le m  e g y ü tt  s z á m o sb , ki sz in té n  o l ly  k é v é s s é  s z e r e t  h a s z 
ta la n u l h a n d a b a n d á zn i m in t é n , de s ik e r t  ó h a j t , lia so n ló -  
la g  is o lá lv a  á l l ,  v a g y  m á s p á rth o z  sz e g ő d ö tt ;  azon  h e 
v e se k  p e d ig ,  k ik  c su p a  k ö v e t k e z e t e s s é g b ő l , m ert z á to n y 
r a  k e r ü lte k , azo n  r a e g c sö k ö n y o sü ln e k -------o l ly  k is  c sa -
p a to c sk á ra  o lv a d ta k , m ikép  inkább c sa k  „k ezü k  m eg- 
ro o sá sá ra “ fog n a k  e g y e t  ’s  m á st e s z k ö z ö lh e tn i,  m in t a ’ 
haza j a v á r a ; v a g y  m á s s z a v a k k a l: e g y e d ü l o l ly  v ilá g o t  
fo g n a k  te r je sz th e tn i m in t ü s tö k ö s e k , m e lly e k  ink ább c sa k  
i j e s z t e n e k ,  m in t va lam it é r le lé s r e  b írn i v o ln á n a k  k é p e se k .

E z azonban  m in t szép  á lo m , m e lly b e n  r in g a t ta tá n k , 
m eg  v a n  tö r v e . ’S e z é r t  m o st e g y s z e r ü le g  az  m arad  a ’ k é r 
d é s : „ fe lh a g y ju n k -e  m in d e n n e l, v a g y  n e  h a g y ju k  m ag u n 
k a t .“  M i rám  a lk a lm a zv a  a n n y it  j e l e n t : h o g y  v a lljo n  én  
b e t e g e s ,  e lfá r a d t ,  c sa k  va jm i k e v e se k tő l  f e l f o g o t t ,  sem m i 
h a tá s sa l  n em  b ír ó , d e p o p u la r isá lt  ’s  tán  vajm i so k tu l g y ű 
lö lt  e g y é n , n y u g a lo m n a k  b o csá tk o zza m -e  —  m it tá n  m ár  
szabad  v o ln a  ten n em  —  v a g y  fo ly la s s a m -e  az  é p p e n  m o st  
é r in t e t t ,  n em  ig e n  v ig a sz ta ló  k ö r ü lm é n y e k  k ö z t  p o lit ik a i  
p á ly á m a t. —

N em  k ö n n y e n , nem  hajlam om  sz e r in t  u g y a n  —  m ert  
so k a t r e m é lje m , ’s  m o st c su d á n a k  fo g o m  t a r ta n i , ha  m ég  
l e s z  b e lő lü n k  m a g y a ro k b u l v a la m i, m i az én  v á r a k o z á 
som nak m e g fe le ln e  —  ám de a z ér t t isz tá b a n  v a g y o k  m agam 
m al az ir á n t ,  h o g y  m íg  c sa k  g y ő z ö m  ,s z u s z s z a l ‘ —  m e lly  
azonban n éh a  sz in te  m ár e g é s z e n  e lá l l  —  fö ld i h iv a tá so m 
n ak  em berü l m e g fe le ln i  tö rek ed n i f o g o k , m e lly  h iv a tá s t  
h a z a f i u i  h ű s é g  s a r k a l a t á r a  á l l í t o m ,  ú g y  h o g y  ha  
n em  is  le h e t  d é lc z e g  p a r ip á n  — m ih e z  ig a z  több k ed v em  
v o ln a ,  m ert k i s z e r e t  k is  k ö rb en , tan u k  n é lk ü l é s  potom  
e r e d v é n y é r t  k ö te le s s é g ile g  o l ly  k e d v v e l já rn i e l ,  m in t s o 
k a k tu l e lő s e g í t v e , so k a k tu l d ic sé r v e  f é n y e s  g y ő z e le m é r t  —  
a z é r t  m ég  i s .  m in t m ond ám , ha  d é lc z e g  p ar ip á n  n em  le 
h e t ,  g y a lo g  s ő t  le v e r v e  is  m indent e lk ö v e te n d e k  —  é s  íg y  
m ár tö b b szer  's p e d ig  n y o m ta tá sb a n  n y ila tk o z á m  — m it c sa k  
v é g b e v ih e te k , vérem  é s  hazám  s z o lg á la tá r a ;  m e r t a ’ .h a 
za fi1 cz im ét b ito r o ln i nem  k ív á n o m , o l ly  h a za fisá g  p e d ig , 
m e lly  fe lt é te le s  ’s  m e lly n e k  c sa k  n a g y  c s e le k v é s i  k ör  k e 
c se g te tő  , s  e g y é b  n em  k e l l , az én  k ö te le s s é g i  szó tá ro m  
sz e r in t  le g a lá b b , m in d en  sa lak ja ib u l k i n em  fo rro tt m ég  é s  
ek k ép  nem  fe le t te  m a g a sa n  á ll.

Á m d e m ire  fo rd ítsa m  e r ő m e t , m iu tán  r é g i  ’s  a z t h i
szem  m e g le h e tő se n  e lő r e  k isz á m íto tt  te r v e im e t  m egvon ták  
---------m ég  n em  tudom . — ’S im  e b b e n , ha  leg k ö ze leb b i i 

dők re f é l ig  m ed d ig  tudom  i s ,  m it fogok  te n n i ,  n é h á n y  é v e k 
r e  e lő r e  —  h a  é le k  —  m ég  nem  va lék  k é p e s  tö k é le te s e n  
e lh a tá ro z n i m agam at.

É s e z  o k a , t i s z te l t  s z e r k e s z tő  ú r ,  m iér t  já r u lo k  Ön- 
h e z  e g y e n e s e n  n y ílt  le v é l  á l ta l;  a z ér t t. i. h o g y  v a la m in t  
Ö n , ú g y  a ’k ö z ö n s é g  azon  k is  tö red ék e  i s ,  m e lly  p o lit ik á 
m at k is é r n i s z iv e s  — k is  tö r e d é k e  , m o n d o m , m ert h is z e n  
m in t o lv a s tu k , a ’ p e s t i  h ír la p i k ö z v é le m é n y  (l) nem  o lv a s 
sa  c z ik k e im e t —  tu d ja , ú js á g ír ó i  te k in te tb e n  h á n y a d á n  
v a n  v e lem .

M ie lő tt  azonban  ezt n y i lv á n y í t n á m , s z ü k s é g e s n e k  tar
tom  n é m iek e t e lő b o c s á tn o m , m ik ép  azo n  n em  k is  szám ú  
h a za i b ö lc se k n e k  sz á já t  n é m ile g  bedu gjam  , k ik  m in d en b en  
e lle n m o n d á st  ső t k a já n sá g o t  g on d o ln ak  é s z r e v e h e t ő i , m it 
e sz ü k  s ik é r s é g e  fe lfo g n i n em  e n g e d .

A ’ ,m o d o r 1, a ’ , ta c tik a 1 s z ó t ,  h a  j ó l  e m lé k e z e m , én  
h o zta m  h o zzá k a p cso lt  é r te lm é v e l  e g y ü t t  s z ő n y e g r e . É s  m i 
v o lt  k ö v e tk e z é se ?  E lső b en  a z ,  h o g y ,  va lób an  tán  a ’ n a 
g yob b  r é s z  ir tó z o tt  a z o n  la n t u l ,  m e lly  m odor é s  ta c tik a  
sz ü k sé g é t  h ir d e t i,  m in th o g y  i l ly e s  „ a z  e g y e n e s  l e lk ű ,  
e g y s z e r ű  m a g y a r  lé n y e g é v e l  m eg  n em  f é r “ , h o lo tt  m in 
den  em b ern ek  az é le t  leg k iseb b  v isz o n y a ib a n  m e g v a n  s a 
já t jó z a n  v a g y  otrom b a m od ora  é s  ta c t ik á ja , c sa k h o g y  e g y  
r é s z e  m a g a  se m  tu d ja , a ’ h y p o cr ita  p e d ig  m e g  n em  v a llja , 
’s  c sa k  az  e m b e r i te r m é sz e te t  ism e rő  b e c s ü le te s  á ll  v e le  
e lő  le p le g  n é lk ü l,  ’s  a n n á l in k á b b , m ert a ’ m od or m e g  a ’ 
ta c tik a  —  m in t i l l y e s  —  ép p en  nem  v a la m i k á r h o z ta ta n 
dó , d e  c s a k  az á lta l v á lik  d ic s é r e te s s é  v a g y  k á r h o z a to s-  
s á ,  a ’ m ik én t t. i .  em b e rtá r st  é s  h a zá t üd vre  v e z e t  v a g y  l e 
f e lé  s ü ly e s z t .  M ilie z k é p e st  m a m á r  nem  va lam i bűnnek s z í 
n éb en  je le n ik  m e g  a ’ m odor m eg  a ’ t a c t ik a , de e z e k n e k  h e 
l y e s  v a g y  h e ly t e le n  v o lta  v é te t ik  k é r d é sb e .

A ’ g y a n ú s ítá so k  s z ü k s é g é t  i s  sz in te  é n  h oztam  v ita 
tá s  a lá . ’S jó l le h e t  ebben  m é g  nem  su r ló d o tt  e g é s z e n  k i a z  
e s z m e ,  m e lly  sz e r in t  az e g é s z  c o n s t itu t io n a lis  lé t  n e m  a- 
la p sz ik  e g y e b e n  m int .g y a n ú s ítá s o n 1, m e lly n e k  e l l e n t é t e 
lé ü l  a zo n b a n  m in d en  g y a n ú s íto t t  e g y é n n e k  szab ad ságáb an  
á l l ,  m a g á t a ’ k ö z ö n sé g  e lő t t  bárm i m ód on  k í t i s z t í t n i ,  a ’ 
n é lk ü l h o g y  őt e z  okbul a u to b io g ra p liia í l ie ty k é lk e d é sr ü l  
v á d o ln i v o ln a  sz a b a d ; a z é r t  m ég  is  n a p iu l  n a p ra  n a g y o b b  
t isz ta sá g b a  j ő ,  h o g y  é p p e n  azok  g y a n u sítn a k  m á so k a t l e g 
in k á b b , k ik  le g e r ő s e b b e n  k e ln e k  k i a ’ g y a n ú s ítá s  tan a  e l 
l e n ,  é s  ek k ép  n em  a z o k r a  fé r  a ’ h y p o c r ita  c z ím , k ik  g y a 
n u sítn a k  u g y a n ,  de e g y  ú tta l e n n e k  sz ü k sé g é t  i s  m e g is m e 
r ik  é s  n em  vádoln ak  fe lm a g a s z ta ló  a u to b io g r a p liia í k e v é ly 
s é g r ő l  s e n k it , k i m a g á t k ít is z t ítn i  tö r e k e d n é k , m itü l e g y  
h o n p o lg á r  s in c s  e lt i ltv a  ső t  m in d e g y ik n e k , k i p o litik a i 
s z e r e p e t  j á t s z ik ,  m é g  m a g á tu l n em  h á r íth a tó  k ö te le s s é g e  
i s ;  h a n em  tán azok v a r iá ljá k  a ’ m a e s tr o  M a ch ia v e lli the- 
m á já t , m a g y a r  ü g y e in k r e  a lk a lm a zv a , f e le t t e  ü g y e s e n ,  
k ik  a zo n  k ö v e t e lé s s e l , h o g y  n em  g y a n u s í t n a k , a ’ l e g s z e n 
teb b et is  sá rb a  v o n já k , a ’ m a g á t v é d e lm e z ő t  e g y s z e r s m in d  
az a u to b io g r a p h ia i ö n fe lm a g a sz ta ló k  so r á b a  rá n tv á n .

M o st a ’ p o lit ik a i v á lto z é k o n y sá g  sz ü k sé g é t  ső t k ö 
te le s s é g é t  tűzöm  k i t lie m á u l, é s  e g y e n e s e n  m e g v á ltv á n  —  
m in t m ár m á s sza v a k k a l u g y a n  de s z in te z e n  é r te le m b e n  , 
V ilá g  czím ii m u n kám b an  tizen h á ro m  é v v e l  e z e lő t t  te v ém  —  
h o g y  é n  p o litik á m b a n  ig a z i ,s z é l f o r g o n y \  nem  bánom  ,C lia-  
m a e le o n 1 v a g y o k  , s z in te  lá to m , m ikép  borzad  e l nem  e g y  
m a g y a r  e m b e r , h o lo tt  azok on  k í v ü l , k ik  c su p a  k ö v e tk e 
z e te s s é g b ő l  té le n  n y á r o n  b u n d á t v i s e ln e k , é s  tá n c z v ig a -  
lom b an  ú g y  je le n n e k  m eg  b a g a r iá b a n  m int tr á g y a  k ö z t ,  
e g y  s in c s ,  k i a ’ k ö r ü lm é n y e k h e z  •—  okosan  v a g y  o tro m 
báu l , m i m á s k é r d é s  —  nem  szab n á  e ljá r á sá t ,  ú g y  h o g y  e ’ 
tek in te tb en  se m  azok  a ’ f e ls z ín e s  szá m o ló k  v a g y  é p p en  a ’ 
l iy p o c r i t á k ,  k ik  v e le m  e g y ü tt  m e g v a lljá k , m ikép  a ’ k ö r ü l
m é n y e k h e z  s im u ln i kell é s  ek k ép  s im u ln a k  i s ; de a zo k  az  
é le tg y a k o r la t  n é lk ü liek  ső t az ig a z i  T a r tu ífe - fé lé k , k ik  a ’ 
vak  so k a d a lo m  e lb ó d ítá sá r a  m e g tö r h e t le n  e lv k ö v e t k e z e t e s 
s é g e t  a ffec tá ln a k  ’s  z á to n y r a  v e r g ő d n e k , v a g y  m in d ig  a r ra  
hajlan ak , h o l rájuk  n é z v e  le g h a sz n o sa b b a n  fu j a ’ sz é l, l e g y e n



a zo n  s z é l  azu tá n  f ó l s z é l ,  v . a l s z é l ,  t. i. f e ls ő  v a g y  so k a sá g i  
k e g y e le m , k o n n á n y i f iz e té s  v a g y  v á la sz to tts á g i d iu rm u n , 
n a g y o k  v a g y  n ép sö p red ék  tö m jén zé sé n e k  díja  ’s  a ’ t. —  
M iszerin t it t  i s  e g y e d ü l a ’ do logn ak  n e m e s  v a g y  n e m te le n  
a lk a lm a zá sa  h a tá r o z za  e l  ann ak  h e ly e s  v a g y  h e ly t e le n  
v o ltá t .

H a  p é ld á u l v a la k i jó s z á n d é k u , n e m z e t is é g e t  é s  a lkot-  
v á n y t  m e g b e csü lő  k o r m á n y n y a l á te llen b e n  ép p en  o l ly  da- 
c z o s  h a n g u la tra  p ap rik ázza  f e l  önm agát, m in t a ’ m ii ly e n 
n e l  v is e lte th e t ik  o l ly  k o r m á n y  ir á n t ,  m e lly  m ind  n e m z e 
t i s é g e t  m ind a lk o tv á n y t lá b a iv a l tá p o d ; a rru l ig a zta la n -  
s á g  nélkü l azt le h e tn e  m o n d a n i, h o g y  v a g y  o l ly  b á r g y ú ,  
m int am a h a jó s ,  k i a ’ v ito r lá t  e g y s z e r  fe lk ö tv é n  a z t többé  
n em  v a lto z ta tá , bár h o n n a n  fú jt  v a la  i s  a ’ s z é l,  m ik ép  m e 
rő k ö v e tk e z e te ssé g b ő l so h a  n em  is  ér t czélt; v a g y  h o g y  s a 
já t  d rá g a lá to s  ,é n ‘-jét so k k a l m agasab b ra  h e ly e z v é n  m in t  
a ’ k ö zá llo d a lm a t é s  a ’ n a g y  k ö z ö n ség  h a szn á t , ,te lik  m ibe  
t e l ik 4, e g y  k is  p a rá d é t ű z n i,  azaz a ’ k öz f ig y e lm e t  s z e m é 
ly é r e  v o n n i tö r e k sz ik , m illy  f é n y s z e r z é s  h a so n lith a tla n u l 
k ö n n y e b b en  é s  olcsóbban s ik e r ü l —  ’s  e ’ körü l n e  h ig y ü n k  
v a la k it  m y stif icá lh a tn i e z e n tú l •—  az  e l le n k e z ő k , m in d en 
b en  h ib át ta lá ló k  s o r á n , hol inkább c sa k  g á n c sr u l é s  le  
ro m b o lá sr u l van s z ó ,  m in t k ö n n y e n  s ik e r ü lh e t  i l ly e s  azon  
o sz tá ly z a tb a n , m e lly  a ’ k o r m á n y z á s  s z ö v e v é n y i é s  bon yo-  
d alm i n e h é z sé g e it  k ö n n y ítn i  tö r ek ed v én , leg tisz tá b b  c z é lla l  
i s  a ’ buta  é s  in d u la to s so k a sá g  e lő tt  vajm i so k sz o r  ig e n is  
ferd e  é s  k é te s  sz ín b e n  á l l .  H a tovább v a la k i á lom b a  s i i ly e -  
d e tt  v é r s o r s o s a it  d oro n g g a l —  m in t e g y s z e r  ró lam  m ondák, 
m ik o r  a ’ p e st- liir la p i m odor (l) nem  v o lt  m é g  is m e r e te s  —  
f e lv e r v é n ,  m iu tán  n e m c sa k  fe lé b r e d te k , d e  f é l ig  m ed d ig  
m á r h a g y ra á zo n g n a k  is ,  á la  P e s t i  H ír lap  m e g  nem  s z i in ő le g  
d ö g ö n y ö z n é , a r r u l v isz o n t az ig a z sá g  le g k is e b b  m e g s é r té 
s e  nélkü l azt le h e tn e  á l l í tn i:  h o g y  v a g y  v e le je  c s t is z o tt  k i  
k e llő  h e ly é b ő l,  v a g y  sz in te  m e g in t a ’ d rá g a lá to s  „ é n “ m e lly  
o l ly  fe le t t e  so k  m a g y a r n á l —  ’s  tu d ju k : v érü n k  ig e n  sz é p  
(!) r é s z e  v a lób an  én eseb b  m int v o ln a  hazafi; ’s  inkább g y e r -  
m e k ile g  liiu  m int v o ln a  fé r f iu la g  b ü szk e  —  a ’ le h e tő  le g 
főbb t e k in t e t , á ll ism é t  haza  é s  e m b e r isé g  e lő t t ,  ’s  íg y  to 
vább. -—■

M ik n ek  —  t. i .  e z e n  s z a lr a a c sé p lé sn e k , m ert tudom  
e n n e k  fo g ja  k e r e s z t e ln i ,  b érm á ln i a ’ P e s t i  H ír la p , h o lo tt  
c z é lo m  n e m  ez, de az —  é s  a zért ism é tle m  m ag a m a t a n n y i
s z o r  —  h o g y  n ém i e lő z v é n y i ig a z s á g o k a t , m e lly e k  n é l
k ü l nem , e lv é g r e  n ém i k e m é n y  h o n i k o p o n y á b a  b e c sé p e l
je k , h a  leh et, ’s  ra jta m  leg a lá b b  n e  m ú ljék  —  m ik n ek  m o n 
dom  e r k ö lc s i  ta n u lm á n y a  az, h o g y  b izo n y  a ’ p o lit ik a i v á lto 
z é k o n y sá g  i s  c sa k  an n y ib an  h e ly e s  v . h e ly t e le n ,  a ’ m e n y 
n y ib e n  ü g y e s e n  v a g y  ü g y e t le n ü l i l le s z te t ik  ö s s z e  a ’ m e g 
v á lto zo tt  k ö r ü lm é n y e k k e l, é s  —  itt  k ü lö n ö s v ig y á z a té r t  e-  
se d e z e m  —  a ’ m en n y ib en  a ’ d rá g a la to s ,é n ‘ m in d en  ö r d ö g i
v e l  v a n -e  h á ttérb en , v a g y  a ’ ha za  é s  e g y e d ü l a ’ n a g y  k ö 
z ö n sé g n e k  é r d e k e - é ...............

Szám osb é v v e l  e ze lő tt  v a la m i n a g y  h azafi k e v é ly ly e l  
b iz o n y o s  fő  ú r i e lő szo b á b a n  ta lá lk ozám - S o k á ig  v á r tu n k ,  
m íg  u n a lo m  k ö z t n a g y  d a g á ly o sa n  b o rza sz tó  é rz e lm é t k ije 
le n té  a ’ f e lh o z o t t  úr, h o g y  n e k i e lő szo b á zn i k e l l ,  m ih ez  ő 
n em  szo k o tt é s  a ’ v ilá g  m inden k in c sé é r t  so h a  i l l y  c su s z á s t-  
ra á szá st m in t ő az e lő szo b á zá s t n e v e z é —  e g y á lta ljá b a n  
n e m  tud na m eg szo k n i. K é ső b b , m iu tán  h iv a ta lb a  ju to tt, több- 
sz e r  é s z r e v e v é m ő t  e lő szo b á k b a n , m aga  szá m á ra  m indig  v a 

la m it k ik u n y o r á ló t ; a z ó ta  azt h isz e m  m eg h o lt , leg a lá b b  e lő t 
tem  e r k ö lc s i le g  m in d e n e s e tr e  m e g h o lt------ ám de h o lta  e lő tt
b iz o n y o s  a lkalom m al v e le  e g y  k is  p á rb eszéd em  vala , m e lly e t  
tá n  nem  le sz  e g é s z e n  é rd ek n é lk ü li annak m eg m u ta tá sá ra  f e l 
hoznom , h o g y  az e lő szo b á zá s , de n é m ile g  m ég  a ’ c sú sz á s -m á 
sz á s  i s , h a  íg y  akarjuk  n e v e z n i a ’ le h e tő  leg n a g y o b b  ö n m eg 
ta g a d á st, m a g á b a n  v é v e  é p p en  n em  v a la m i bűn, d e c s a k a n y -  
n y ib a n  v á lik  g y e n g e s é g g é , r ú tsá g g á  ső t  g y a lá z a t tá , v a g y  
v isz o n t  m e g b o c sá th a tó  ső t d ic sé r e te s  t é n y n y é  v a g y  ép p en  
m é g  e r é n y n y é  i s ,  a ’ m en n y ib en  az  e lő szo b á zó  ’s  m agát p o 

r ig  le a lá z ó  v e sé in e k  b e lse jé b e n  sa já t , é n ‘-jé t  tiiz i é  k i e f
f é le  m e g ta g a d á s in a k  v é g c z é l j á u l , v a g y  , v é r é n e k  hasznát.*  

En. M o st tö b b szer  van  sz e r e n c sé m  k ig y e lm e se m m e l  
az  e lő szo b á k b a n  ta lá lk o z n i;  h o g y  v a n  ez?

Őf. N e m , én  m o st i s  ig e n  r itk á n  j á r o k .------
En. É s m ég  is  o l ly  sz é p  lá ts z a ta  v a n ---- ; e z  ü g y e s 

sé g n e k  b iz o n y sá g a . É n nem  v o ltam  o l ly  s z e r e n c s é s ; m ert j ó l 
le h e t  é lte m  jó  r é s z é t  ö ssz e so m m á z v a  tán  több h ó n a p o t tö l
ték  e lő sz o b á k b a n , a z ér t m eg  se m  „ le t te m  se m m i“ é s  „ n e m  
kaptam  se m m it.“

E zen  ig e n  cso d á lk o zo m  é s  m é g  nem  fo g h a to m .
En. H a s z a b a d , fe lo ld o m  a ’ titk o t. É n , n o h a  a lk a lm a 

s in t  s z á z sz o r  a n n y it  u n a tk o zá m  e lő szo b á k b a n  m in t k ig y e lm e s -  
s é g e ,  so h a  m agam at sem m ire  nem  á r u lg a tta m , s e  n e m  
k é r é k  m agam  szá m á ra  so h a  sem m it i s ;  de  b ü szk e  é r z e t te l  
m ondom : e g y e d ü l „ v é r e m é r t“  c sú sz ta m  m á sz ta m , é s  í g y  
t e r m é s z e t e s ,  h o g y  k ig y e im é n e k  az a r á n y la g  so k k a l k iseb b  
e r ő  k iá l lí tá s a  m ég  i s  n a gyob b  (!) é s  h a szn o sb  (!) k ö v e tk e z -
v é n y t  v o lt  sz ü ln i k é n y t e le n .-------

É s a zó ta  n em  ig e n  m er szem em b e n é z n i a ’ f e lh o z o t t ; 
de h is z e n  —  m it m in d ig  fe le j te k  —  a z ó ta  m ár m e g h o lt .

’S m o st tu d ja -e , ig e n  tisz te lt  s z e r k e sz tő  ú r , m iér t h ozom  
f e l  a ’ m a g y a r  é le t  e ’ tö r e d é k é t?  E g y e d ü l ann ak  m eg m u ta 
tá sá r a , h o g y  va la m in t sz á m ta la n  já r  az erd ő b e , o tt fá t lo p 
n i ,  m á s  m e g in t e g y e d ü l s é t á lá s  v é g e t t ,  é s  c sa k  k e v é s , e m 
b e r tá r sn a k  h a szn o s  fű n em ek  é s  g y ö k e r e k  k e r e s é s e  m ia tt;  
é s  ek k ép  az  e rd ő b e já rá s  m in t i l l y e s  s e  nem  h e ly e s  s e  nem  
h e ly t e le n ,  de c sa k  a lk a lm a zá sa  á lta l le s z e n  e g y ik  v a g y  
m á sik : s z in tú g y  já tsz a  m ajd fe lső b b sé g  ir á n t i b ó k o lá s  m ajd  
tö m e g g e li  k a c z ér k o d á s á l t a l , legtöb b  a ’ p o lit ik á t c sa k  a z ér t,  
h o g y  sa já t tű z h e ly é r e  e g y  v . m á s m ód on  e g y  k is  fá t h o rd 
jo n , v. m ert é p p en  jobb  d o lg a  n in cs  , c sa k  k e v é s  azon  m a 
gasztost) c zé lb u l, h o g y  v éré t, h a z á já t , a ’ h o g y  csak  le h e t ,  
sz o lg á lja :  m isz e r in t  a ’ p o litik a i s z e r e p e sk e d é s  i s  m in t i l ly e s  
fe le t t e  k ö z ö n y ö s ,  ’s  c sa k  azo n  c z é l á lta l le s z  —  b á r m illy  
k ö n tö sb en  é s  m illy  fo rm á k  k ö zt fo ly ta s s a  is  ü g y é t  —  g y a 
lá z a to s  v a g y  d ic s é r e te s  fo g la la t o s s á g g á ,  h o g y  v a lljo n  m i 
f ő -  é s  v é g c z é lt  h o rd  a ’ sz e r e p e sk e d ő  le lk é n e k  le g b e ls e jé -  
b e n ,  sa já t h a szn á t  é s  f é n y é t - e ,  v a g y  v é ré n e k  h a sz n á t  é s  
d ísz é t;  m isz e r in t  az e lő szo b á k b a n  n a p o k ig  ü lő  é s  so l l ic i -  
tá ló  ’s  m in d en  fe ls ő b b s é g  e lő tt  m é ly e n  b ók o ló  *) m ind  e n 
n e k  d a czá ra  m ég  is  so k k a l b e c sü le te s b  h a z a f i ,  é s  a ’ k ö r ü l
m é n y e k h e z  ild o m ila g  s z a b v a , lé p é s e i t ,  so k k a l h a szn o sb  h a 
za fi "is, h a  t  i. n em  ,m a g á t4 de a ’ , k ö z jó t4 hordja  le g fő k é p  
k e b lé b e n , m in t v o ln a  k ü lö n ö s  é s  k iv á lt  h a szn o s  hazafi az, 
k i m in d en  fe ls ő b b s é g  irá n t b iz o n y o s  m e g v e té s t  a ffec tá lv á n ,  
a ’ ,n é p p e l4 m eg  n em  sz i in ő le g  fő k é p  a zér t k a c z é r k o d ik , 
h o g y  g r a tiá já t  sa já t h a s z n a , sa já t  fé n y e  v é g e t t  e l  n e  v e 
s z í t s e .

A z  ig a z i h azafinak  te h á t ,  k i c ’ n e v e t  b ito r la n i n em  a k a r 
j a ,  k i t. i. n em  m a g á t ,  h a n em  v é r é t  b á lv á n y o z z a , é s  sz a p 
panbu borék  h e ly e t t  s ik er t n y e r n i  ó h a j t , a ’ k ö r ü lm é n y e k h e z  
s im u ln ia  k e ll. M er t h isz e n  m i az e m b e r i e g y é n  ? K ő sz ik la  
t á n ,  m e lly e n  a ’ fö ld i e s e m é n y e k  m eg tö rn ek ?  N e m , n e m ;  
d e  ép p en  e l le n k e z ő le g ,  k ö r ü lm é n y e k  á lta l so d ro tt n a s z á d ,  
m e lly  c sa k  ú g y  ju t b iz to s ö b ö lb e , ha a ’ s z é lv é s z e k  h a rcza it, 
m in t n em  k ü lö n b en  a' c se n d  u n a lm a it  é s  a ’ d a g á ly  é s  a p á ly  
e z e r  á r n y é k la t it  k e llő  f ig y e lem r e  v e n n i b írja a ’ k o rm á n y o s !

É n  te h á t  —  m ert fő  c zé lo m : v é r e m  h a s z n a , v é re m  
d í s z e , é s  c sa k  e z e k  u tá n  jö v ö k  én  —  valam in t e d d ig e lé  
több ízb en  m e g v á lto z ta tá m  p o lit ik á m a t, ú g y  e ze n tú l m ég  
inkább fogok  s im u ln i a ’ k ö r ü lm é n y e k h e z  , ’s e ’ sz e r in t  n em

*) Plato Dionysiust a’ zsarnokot Syracusban felkeresvén , el
borzadva leié ennek lábaihoz borulva Aristippot, ki egy ha
lálra ítéltet ügyekezett megmenteni. ,,Nem szégyeuled, magad 
illy szolgai állásba tenni— mond Plato — ember ’s kivált 
zsarnok előtt?" ---,,N em  — válaszol erre Aristipp — mert 
mit tehetek én róla, hogy Dionysiusnak füle és szíve sar
kainál van.11



bánom  ső t  m e g  i s  e n g e d e m , ta r tsa n a k  é s  n e v e z z e n e k  sz é l-  
fo r g o n y n a k , c h a m a e le o n n a k , ső t  a p o s ta tá n a k ; de m időn  
e z t  m e g e n g e d e m  ’s  m in d en k it e r r e  fe ljo g o s íto k , e g y  útta l 
fe ls z ó líto m  a ’ h a za  m inden  ta g já t , b iz o n y ít sa  be de c sa k  e g y  
lé p te m e t  i s ,  m e lly  nem  le tt  v o ln a  „ v é r e m h e z  h ű  é s  
ő s z i n t e “ , ’s  b izo n y ítsa  be c sa k  e g y  t e t te m e t ,  m e lly  á l 
ta l sa já t  érd ek em et a ’ k ö z ö n s é g  é r d e k e  e l é  l i e l y -  
z é m  v a  1 a.

Ebben k e r es te m  én  a ’ k ö v e tk e z e te s s é g e t  e d d ig e lé  é s  
e b b e n  fogom  k e r e s n i  é lte m  f o g y t á ig ,  é s  nem  a z o n  é r e t le n  
’s  va lób an  szá n a k o zá st v a g y  m e g v e té s t  érd em lő  fe lfo g á s o k 
ban  é s  s z e m fé n y v e s z té s e k b e n , m e n y e k k e l a ’ k e v é ly  m eg  
a ’ r a v a sz  e lá m ítja  az é r e t le n  s o k a s á g o t ,  é s  d a c z b a n , f e je s 
s é g b e n ,  ú j-h u zá sb a n  é s  otrom b a m a k a cssá g b a n  k e r e s te t i  s 
im ádtatja  v e le  a ’ p o lit ik a i k ö v e tk e z e te s s é g e t .

M ie lő tt a ’ P e s t i  H ír la p  sz e r k e sz tő je  v a ló d i a e g y p tu s i  
ca la m ita s-k én t fö le m e lk e d e tt  v a la  n y o m o r u lt  h a zá n k  v irá -  
n v a i n , ’s  a n n y iv a l fiatalabb s tudja  a ’ m in d en h a tó  ég  
a n n y iv a l ta p a szta la tlan ab b  e lv b a rá tim a t m agához c sá b itg a -  
tá  é s  s z e m é ly e m e t  o l ly  fe rd e  v ilá g b a  á llí tn i  tu d ta , m ikép f e 
le t t e  sok  az t g o n d o ln á , h o g y  én  h a g y ta m  v o ln a  e l fe le k e -  
z e t e m e t , h o lo tt m in d en  tu ls z e r é n y s é g e t  f é lr e t é v e , nekem  
leg a lá b b  ú g y  lá t s z ik , m in th a  v a la m i lid ér c ztü l e lc sá b íto tt
bajtársa im  á lta l ink ább én  h a g y a tta m  v o ln a  c s e r b e n -------
m ie lő t t ,  m ond om , vérü nkn ek  é s  hazán k n ak  n a g y  h a szn á ra  
(!) e z  m e g tö r té n t , te ttre  ’s  c sa k  te ttr e  k ív á n ta in  ö ssze p o n -  
to s í tn i  c s e k é ly  de m é g  sem  m e g v e te n d ő  t e h e t s é g e m e t , ’s  
n é m iek e t —  ú g y  v a g y o k  m e g g y ő z ő d v e  —  k i i s  á llíté k  v a 
la  , m ik  n e m z e t is e d é s  é s  a lk o tv á n y o s o d á s  te k in te téb en  sem  
k á r u n k r a  sem  sz é g y e n ü n k r e  nem  váland ottak . A ’ c s e le k 
v é s  k öréb ü l azo n b a n  k ilö k e ttem  ’s  p ed ig  e g y ed ü l c s a k  a ’ 
p e s ti-h ir la p i id eá k  ö s s z e z a v a r á sa  é s  tű h e g y r e  á llítá sa  á lta l,  
m in th o g y  c s e le k v é n y t ,  m ik ép  ez  n e  le g y e n  fö v é n y r e  ső t  
le v e g ő b e  á llí tv a  s  íg y  c sa k  r ö v id  i l lu s io ,  r e c t if ic á lt  e s z 
m ék n ek  k e ll m e g e lő zn iü k .

É s e z  b ír t , jó l le h e t  n e h e z e n  e se tt  a ’ s ú ly o s  m un kát  
ú jra  m e g k e zd en em  s  a ’ té t m e z e jé r ő l  az irk a firk a  h iu árib a  
b o c sá tk o z n o m , en g em  a r r a ,  h o g y  ism é t az  ír ó i  p á ly á r a  
p o n to s ítá m  ö s s z e  leg töb b  id ő m e t. — F á ra d o zá s im n a k  v o lt  é
s i k e r e , tudja az é g -------én  azt h i s z e m , v o lt  e g y  k i c s i ;
m e r t  h a  é n  nem  lé p e k  fe l  —  é s  eh h ez  e g y  k is  ö n m eg ta g a 
d á s  , e g y  k is  e ls z á n á s  b iz o n y  k e lle t t  —  h ih e tő le g  o l ly  h osz-  
sz u r a  n ő  a ’ p e st-h ír la p i s z a r v , h o g y  a lk a lm a sin t  m ég  k é te sb  
za v a ro k b a  sü ív e d  nj^om orult h o n u n k , m in t a ’ m iily e n b e n  
s ín y l ik  az m o st, h a  t. i. a  v é g r e h a jtó  h a ta lo m  sz ilá r d u l n em  
te lj e s í t i  t is z té t ,  m i m in d ig  szo m o rú  k é n y t e le n s é g ,  s  m inek  
e lh á r ítá s á n  ez  okbul t e h e ts é g  s z e r in t  m űk ödn i m in d en  h a 
za fin ak  k ö t e le s s é g e .  E g y é b ir á n t k o r lá to lt  te h e tsé g e m  m e l
le t t  m i n a g y  s ik e r e  le h e te t t  e g y ,  j ó l le h e t  btcffeiÉ'tg —  m int 
P u ls z k y  u r  a ’ K e le t  N é p é t n e v e z n i s z ív e s k e d ik — k ö n y v n e k  
é s  n é h á n y  hónapi u jsá g cz ik k -ir á sn a k  két é v i  é s  n é g y  h ó 
nap i m e g  nem  szű n ő  in g e r lé s  é s  fe lb ő sz íté s  e l l e n ,  azt m in 
den  m é ltá n y o sn a k  sa já t Í té le té r e  h a g y o m .

A z irk afirk án ak  m eddig  s  a g g a sz tó  k ö r ü lm é n y e in k e t  
te k in tv e , e g y á lta ljá b a n  le s z -e  azonban e z e n tú l v é rü n k r e  
n é z v e  m ég  h a szn a , e lő ttem  m é g  n in c s  tisz tá b a n  ; m in th o g y  
n é h a  ú g y  rém lik  fe lfo g á so m  e lő t t ,  m in tha  a zo n  n y a v a ly a ,  
m e lly b e n  —  ha c sa ln i  n em  akarjuk  m a g u n k a t— m á r b en n e  
v a g y u n k  v a g y  az van bennünk ’s  m e lly  h a  nem  is  éppen  
a n a r c h ia  é s  t e lje s  sz é tb o m lá s , e h h ez  leg a lá b b  g y o r s  lé p 
te k k e l k ö z e lí t ,  m ár a n n y ira  e lm é r g e s i i lt  v o ln a ,  m ikép  a ’ 
v isz o n to r lá sn a k  sz e n v e d e lm i közt a l ig  lé te z h e tn é k  m ond ott 
v a g y  ír o tt  s z ó ,  m e lly  a ’ m otos co m p o n e r e  f lu c tu s  e lé g  
s ú ly ú  len n e .

A ’ d o lg o k  i l ly  k ife j lő d é se  közt te h á t , m ikor e g y  D e á k 
n a k  sz a v a  is  le v e g ő b e  p á r o lo g  h a tá s ta la n , ső t b ű n ö s v isz -  
sz a lia tá s t  szü l é s  p e d ig  n em  id e g e n e k ,  de azok e lő t t ,  kik  
közt ú g y  sz ó lv á n  e g é s z  é lté t  tö l t é ,  fo g o k -e  tovább ír n i  é s

s z ó ln i ,  é n ,  k in ek  t e h e ts é g e  a n n y iv a l  k o r lá to lta b b  é s  k i so h a  
se n k it  nem  k im é it , de sú jto tt  job b ra  b a lr a  m in d en k it  k ü 
lö n b ség  n é lk ü l------- m ég  n em  tu d o m , m int á ltá ljá b a n  n em
tudtam  tö k é le te se n  m ég  e lh a tá r o z n i m a g a m a t, h ih e tő le g  b e 
k ö v e tk e z ő  ork án - é s  n e ta lá n i h a jó tö résb en  m ire  v e s se m  f e 
je m e t ; a n n y i b iz o n y o s , h o g y  n e m z e ti é s  a lk o tv á n y o s  b á r 
kánk ro m já t e l  nén i h a g y a n d o m , b á rm i történ jék  i s , m e r t  
m eg m e n te tt  v é r e m  é s  szab ad ságom  n é lk ü l k iv é te lk é n t f e n -  
m a ra d n i nem  k ív á n o k ; ám de h o g y  m it fo g o k  te n n i ,  m ikép  
noh a k ic s i é s  e g y e s  de a z ér t m eg  nem  tört e r ő m m e l, én  is  
já ru lja k  a ’ k is é r te t  ó r á ib a n  le g y ő z n i a ’ v é s z t ,  é s  az  á l’s  
fe lto la k o d o tt  k o rm á n y zó k  d a c z á ra , én  is  m e g te g y e m  erőm  
s z e r in t  m a g a m é t , m ih e z k é p e s t  h a jó tö rés  h e ly e t t  b iz to s  
öbölb e m en ek ed jék  m ár m ár sü ly e d ő  b á r k á n k , h a  e z  m é g  
a ’, le h e ts é g e k  közt v a n ; az e g y e d ü l a ’ m o st sza p o rá b b a n  
m in t bárm ik or  fe j le d e z ő  k ö rü m lé n y e k tü l fo g  fü g g n i;  m i 
körül sem m i b iz o n y o st e lő r e  n em  m o n d h a to k , e lő r e  tud
v á n ,  h o g y  bárm it te g y e k  i s ,  annak h a s z n a , ha  l e s z ,  v a jm i 
p a r á n y i le s z .

A ’ m it azonban u jsá g la p  á lta l n y i lv á n y ítn i  fo g o k  —  é s  
e z ,  habár leg k iseb b  h a tá s sa l  sem  b iran d  i s ,  e n g e d je  csa k  
e g é s z s é g e m , a lk a lm a sin t  e le g e n d ő ,  tán  sok  i s  le e n d  —  azt 
m ind

L eg a lá b b  jö v ő  ú jé v ig ,  ha  tovább n e m , Ö nnek lapjában , 
t is z te lt  s z e r k e sz tő  ú r , r é s z in t  a ’ J e len k o rb a n  r é sz in t  a ’ T á r 
sa lkod óban  te en d e m  le .

H a sem m i v á la sz á t  n em  n y e r e m , a z t m e g e g y e z é s e  j e 
léü l fogom  v e n n i.

’S m ost é lje n  b o ld o g u l!  L eg k ö zeleb b i c z ik k eim m el p e 
d ig  a lk a lm a sin t a ’ m eg b u k ta to tt adó tá r g y a lá s á t  fogom  
m e g k e zd en i.

P e s t ,  a p r il 2 9 k én  1 8 4 3 .
dr. Széchenyi István.

A’ Jelenkor Szerkesztőjének válasza.

M é l t ó s á g o s  G r ó f  u r !

A ’ J e le n k o r  é s  T á rsa lk o d ó  h a sá b ja i 12  é v i  k e le tk ez tü k  
ó ta  m o sta n ig  n y itv a  á llta k  ’s  e z e n tú l  i s  m indenk or le g ö r ö -  
m esteb b  k é s z s é g g e l  tá rv á k  M élt. s z e l le m i m ű k ö d ésin ek  , 
ső t  á lta lo k  fo ly v á s t  k itü n ő leg  m e g tis z te lte k n e k  érző k  ’s  j ö 
v e n d ő r e  i s  érzen d jiik  la p ja in k k a l e g y ü tt  m a g u n k a t, l e g y e 
n ek  b á r  a zo n  m ű k ö d ések  h a tá ro zo tta n  id ő sz a k h o z  tü z ö ttek , 
v a g y  a ’ k ö rü lm é n y e k  k iv á n a tih o z  m é r v e  M élt. sa já t  m e g 
g y ő z ő d é se  s z e r in t  id ő sza k h o z  k ö tte tlen ek . D e  M élt. e ln é 
m u ln i h a ta lm a s to llá n a k  v e sz te g le n i  p ó to lh ata tlan  v e s z te s é g  
le n n e  n em csa k  jo u r n a lis t ic á n k r a  ’s  á lta lá n y o sa n  iro d a l
m unkra , han em  leg in k áb b  o r sz á g o s  ü g y e in k r e  n é z v e , fő le g  
m o sta n i jó  ’s b a lla l n e h é z k e s  á ta la k u lá s i k o rsza k u n k b a n , 
hol a z  in d ítv á n y o k  ’s  ja v a sla to k  te n g e r é n  hajózókn ak  b iz to s  
ir á n y tű r e  fü g g e t le n  e g y e d e k r e  m e llő zh e tie n  szü k ség ü k  
v a n  ig a z o d h a tá su l , h o g y  tö m érd ek  teen d ő in k  közül m it ,  
m ik o r  é s  m ik ép en  szo r g a lm a z za n a k  lé t r e ,  ’s  n e  v is s z á s  u tó n  
é s  m odor sz e r in t e v ic z k é lv e . b ú várk od va  ’s  a ’ refo rm i s z é l 
r ó z s a  m ajd m inden  p la u s ib ilis  tá jék ozatu  su g a r a i f e lé  e x p e r i-  
m e n tá lg a tv a  s  m ind  e zek b en  k i len n e  ö n zék te len eb b  ’s  
c zé lsze r ű b b  ta n á csa d ó  M é ltó sá g o d n á l ? M ih ezk ép est m in t 
ed d ig i ú g y  je le n  ’s  m in d en k o r i ó h a jtá su n k  abban ö szp o n to su l, 
h o g y  azon  n em tő , m e lly  M é ltó sá g o d a t h o s sz ú  év ek  so rá n  a ’ 
k ö zb o ld o g u lá s  te r je s z té s é r e  b u zd ilá , v e z e s s e  tovább is  m in d en  
lép te it  ’s  m u n k á ssá g á t m ind a z  irod a lom  m ind a ’ t e t te k  m e 
zején  sza k a d a tla n u l n em zetü n k  ja v á ra -’s  h a zán k  d ic s ő s é g é r e  
a ’ j e le n -  ’s  u tó k o r  á ld á sa i közt! I l ly  é r z é s s e l  zá rk ó zik  ed 
d ig  ta p a szta lt p á rtfogó  k e g y e ib e  tovább i s  e r n y e d n i n em  
tudó h á la t is z te le t te l  m áju s 3kán  1 8 4 3 .

H e l m e c z y  M i h á l y .
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