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UJ- é v i  é j j e l e  e g y  s z e r e n c s é t l e n n e k .
fJ e a n P a u l  után)

• r Uj -év’ első napja’ éjjelén egy ősz ember könyökle ki ablakán ’s a’ kétségbeesés’ aggályos pillana- 
tíval fekinte-föl az örökké virágzó csillagos égboltra , és alá a’ csendes , tiszta-fejér földre , mellyen most 
senkf sem vala barátnélkülibb ’s elhagyatottabb mint ő. Borzasztólag tátongó sírja előtt álla; az egész dús 
életből nem hozott ő egyebet magával, mint tévedéseket, vétkeket, nyavalyákat, egy elsenyvedt testet, zor
don lelket, elmérgesült keblet ’s egy megbánással teljes agg-kort. — Szép ifjú napjai rémalakok gyanánt 
álltának előtte ma, ’s ismét azon kedves reggele elibe idézék, midőn atyja őt legelsőbb az élet’ válasz-ut- 
jára állitá, — melly jobbfelélrül az erény’ útjára , egy széles , csendes, tisztafényű, gyümölcsező ’s ángya- 
lok-Jakta országba vezet, balra pedig a’ vétek’ vakandok ösvényei közzé, egy fekete mérget csepegtető bar
langba, melly teli sziszegő kígyóval és sötét fojtó gőzökkel. — Hah! a’ kígyók szive körül függenek, a’ mé- 
reg-cseppek ajakát érintők, — ’s csak most tudta, hol áll. — Eszméletlenül, ’s határtalan bánattal kiálta az 
égre föl: Add vissza ifjúságomat! 0  atyám! állíts még egyszer engem a* válaszúira, hogy máskép válaszszak.! 
— De atyja és ifjúsága rég eltűnőnek; lidérczeket látott a’ mocsárokon tánczolni ’s a’ száraz földön kialunni 
és mondá : ezek az én balga napjaim! — Egy csillagot pillanta meg — égbül leröpülőt ’s estében csil
logva a’ földön szét-enyészőt: az én vagyok, mondá vérző szíve, ’s a’ megbánás’ kigyófulánkjai mélyeb
ben illették annak sebeit. — Lobogó képzelődése alvajárókat— házfedeleken szaladókat láttatott— vele; a’ 
szélmalmok fenyegetőzve emelők karjaikat a’ széttörésre, ’s az üres halottas-házban egy ottmaradt álorcza 
kezdő lassankint az ö vonalmit magára ölteni. — Ezen görcsei közt a’ toronyban megzendült hirtelen az uj-évi 
musika , valamint később a’ templomi ének is. A’ füleibe ható zene szelidebb érzésekre olvasztó őt. Körülné
zett a’ láthatáron — a’ széles föld fölött , ’s ifju-kori barátira emlékezék, kik most szerencsésbek’s jobbak mint 
ő , a’ föld’ oktatóji, szerencsés gyermekek’ atyjai ’s megáldott emberek valának; ’s ő így szóla: 0 ! ezen első 
ejt én is , vala mini t i ,  száraz szemekkel szunnyadhatnám á l, ha akartam volna. 0  kedves szüléim, milly szeren
csés lehetnék én most, ha forró uj-évi óhajtás és oktatásitokat teljesítem vala! — Ezen lázas visszaemlékezté- 
ben ifjúkori idejére úgy tetszők neki, mintha a’ halottas-házban levő álorcza elevenülni kezdene ; — végre azon 
babonás hit által, melly velünk uj-év’ éjjelén a’ jövendő’ lelkeit láttatja , az álorcza egy élő ifjúvá lón. Hossza
san ó ezt nem nézlieté, eltakaró szemeit, ezer forró könnyet — a’ hóban elenyészőt liullata; csak lassan so- 
hajta még vigasztalatlan ’s eszméletlenül: térj vissza ifjúkor, o térj v is sza  még egyszer!u — — É s az  i s 
m ét v i s s z a t é r e ,  mert ő csak álmodék az Uj-év’ éjjelén illy borzasztólag. 0 m é g  i f j ú  v a l a ;  c s a k  
t é v e d é s e i  nem v a l á n a k  á l mok.  De hálákat ada istennek, hogy még fiatal, ’s a’ szennyes vétek’ ös- 
vényit elhagyva az Erény’ naputjára térhet, melly öt a’ hasznos aratás’ gazdag országába vezeti.

Ifjú olvasó! ha tán tévedés’ utján állasz, o térj meg vele együtt te is! Ezen borzasztó álom lesz jö
vendőben ítélő birád; — de ha egykor siralmasan fogod kiáltani: ,,térj vissza ismét szép ifjúkor!“ hidd-el, 
az többé nem térend vissza. S. P a t a  kg P á l .
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Künn a’ léinek vad viharja 

Futja bé a’ láthatárt, 
Érczfagyával minden élet 

Néma sir’ ölébe zárt; 
Még is engem tűzhelyemnél 

Vidor érzet’ karja vár, 
A’ sötét bút elröpíti

Lángja és a’ tölt pohár.
Bár iivöltsön ablakomnál 

Mérgesen a’ puszta-szél 
Kandallóm' nyájas tüzénél 

Bősz-dühétől kába fé l;

/

Kis tüzemnck nyújtok újra 
, Táplaszert, ha hamvadoz, 

És közel vonulok annak 
Vígan égő lángihoz.

A’ kinek sors-förgetegben 
Enyhét ad belérzete, 

Csöndes az, bár sújtsa porba 
; Sorsa’ kínos végzete;

És ha-a’ kebel’ nyugalmán 
Büafiidat' viharja dúl :

Béke annak a’ dicsőség’ 
Fény-ölében sem virul

Mert az üdv’ és kin" csiráját 
Rejti a’ szív ; mindenik 

Balga vagy jó tettek által 
Gazdagon gyümölcsezik;

A’ szelíd e r é n y  jutalmad,
"S a’ gálád bűn benne lel. 

Ember, őrizd! — drága kincsed 
A' mocsoktalan kebel.

Engem — hála végzetemnek! —• 
Nem kinoz kül— ’s belvihar, 

És letűnt életkoromnak 
Bús emléke sem zavar;

Bár szegénynek szüle a' so rs , 
Nem nyílik panaszra szám , 

Kandallóm előtt derülten 
Szívom füstölgő pipám.

Kis körömben bárha niuesen 
, Nagyvilági csalfa fény,

Ámde békém’ lágy öléről 
Nem riaszt-fel durva kény. 

Vágyaim túl nem esapongnak 
Helyzetem" kimért körén ; 

Kincsre, fényre nem sovárgva 
Enmagaraban boldog én.

Kivül a’ tágas természet’
Sápadt arczán nincs virány; 

Árva a’ völgy, lombok’ árnyin 
, Nem dalol víg csalogány;

És — kihinné ? — szűk körömben 
Bájoló tavasz virul,

’S int felém, a’ rám mosolygó 
Lyányka' bíbor ajkirul.

Hólepeltől fedve a' föld;
’S míg alatta csöndesen 

A’ kifáradt é le t, álom’
, Hallgatag keblén pihen:

Én körültem rózsa-kedvben 
Víg barátok’ hangja zeng;

’S ,tölt poharunk egybehangzó 
Érzemény közt összepeng:

Éljen a’ Hon! egyesülés’
Szent tüzétül összeforrt 

Tetterő, a’ szétvonásra 
Hozzon gyász halotti tort!

Végig éljen a’ barátság,
Földi létünk’ fűszere! • »«

’S vele a’ bor, búcsaljkW* J 
Győzedelmes légyvere!

Miglen a' tél’ vad viharja 
Futja-bé a' láthatárt,

S a' tavasz virágözönnel 
Nem teríti a’ kopárt:

Kandallómban égjen a’ tűz 
S játszi lángja verje-szét 

A’ körűiéin tornvosúló 
Kcdv-ölö bú’ fellegét. — TOMPHA M.
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Erdélyi naplómlml
Midőn fővároshoz , vagy valamelly nevezetes, vagy 

csak gyakrabban emlegetett, ’s niég előttünk isme
retlen helyhez közelítünk , bizonyos kíváncsiság^ fog 
el bennünket, megtudni: vájjon megfelel-é kepzelőde- 
sünknek’s a ’ leírásoknak, ’s milly hatást fog tenni az 
első megpillantás ?; engem legalább, midőn először Deb- 
reczenhez közeledem , noha túl leven a’ collegiumi időn 
attól, mint tán első Ízben oda vándorló tanuló ifjú, 
vissza nem borzadhattam, — bizonyos neme a’ feszül
tebb várakozásnak szállott-meg; ’s ezt még inkább 
tapasztalám, midőn Pestre vittek először iskolába , mi
dőn sz. István tornyát megpillantani, ’s a’ t. Illyne- 
mü érzelmekkel közeledtem Kolozsvár felé is , ’s kí
váncsiságom’ neveié az épen elhagyott dobokai ut’ ma
gányával ellentétben levő mozgás és élet, — melly a’ 
kis főváros’ közelében , e’ napokban ’s épen bemen
tünkkor pezsgett; egyik hintó a’másik után haladt mel- 
lettünk-el,az erdélyi urak’ lovai sebesfutók ; egyik kol
dus a’ másik után tartóztata-fel könyörgésivei. Er
délyben tömérdek a’ koldus ; mi rám legalább olly rósz 
hatással volt, hogy e’ miatt gyakran a’ vidék’ kiessé
gében sem találtam gyönyört; virító természet, min
den olly szép , olly dicső ; mindenre isten mosolyg , 
csak az ember, kit észszel áldott meg , és tömege az 
észszel-biróknak, nyomorult, ’s a’ többinek alamizs
nája tengeti benne az életet! Ha ez nem társasági 
szövetkezésünk' hibáiból ered, úgy t i , kik hintókban 
sebesen haladtok, nyugodtan élvezhetitek szerencséte
ket ; ha igen , — úgy míg e’ hibákon nem segíttek, 
lassabban hajtassatok, hogy időtök legyen , — mert 
akaratotoknak kell lenni, — alamizsnát vetni az éhe
zők’ szám ára!.............Kolozsvárra bemenet, a’kün-
tanyázó roppant trágya-rakás és szemét, nem legked
vezőbb fogalmat nyújt a’ városi rendőrség’ intézkedé
s e i , vagy legalább aesthetikai Ízléséről; a’ külváros’ 
nádfedelü apró házai, ha vissza nem rettentének is a’ 
fővárosiul, de képzeletünket lentebb hangulatra rán- 
ták; mi azonban néhány octávval szökkent, midőn a’ 
lóvásár-tértlepve emberrel ’s lóval, az ujonan épült ka
tonai laktanyát, — az Í840ki országgyűlés’maradan
dó következményét, a’ belváros’ egy pár utczáját ’s 
végre Biassini’ fogadóját megpillantok; ’s midőn itt a’ 
szinte 40 szobát, magyar-uraktól, lókereskedóktül, 
oláhherczegtől, bajor érdemjeles küldöttségtől, ’s a’t. 
annyira elfoglalva találók, hogy az napon estig, no
ha előre rendeltettünk szállást, a’ fogadós’ cseléd
szobájában kelle magunkat megvonnunk, még többet 
is képzelék, mint később találtam. — Biassini olasz 
ember, ő mint viadalmester került Kolozsvárra ,’s mivel 
az erdélyi mágnásoknak viadalmesterre nagy szükségük 
van, vagyonra tőn szert; első állított városhoz illő 
fogadót, kávéházat; ő tartja a’ gyorskocsizás’intéze
tet Kolozsváriul N. Váradig ; farsangon különbféle czím 
alatti tánczmulatságival némi élénkséget hoz azon 
osztály közzé is , mellynek nem egyedüli foglalatos
sága a’ mulatság ; szóval: ügyes ember , ki Kolozs
várott’s Kolozsvárért többet tőn, mint száz magyar 
korcsmáros’ collegája; ’s ha hasznát látja, megér
demli. Kolozsváratt néhány napot tölték, a’ várossal né
mileg megismerkedem, sőt megbarátkozám. A’ belvá
ros’ széles utczái, néhány jól—épült nem magas és nem 
alacsony házai, a’ boltok’ magyar feliratai, a’ keres
kedők’ magyar nevei, olly barátságos hatással valá- 
nak rám, hogy, ha néhány lakosával neinlettem volna 
is szerencsés megismerkedni, egyedül ’s idegenen, 
mint néinelly ausztriai sőt szász városokban is , nem

érzettem volna magam’. — A’ház, hol Hunyadi Má
tyás a' polgárkirály született, a’ Jósika’ tollára ér- 
demített Lábai-liáz , a’ régi városház , ’s még inkább 
a’ város’ nagy veszteségére mármár bontás alatt levő 
várkapuk , érdekét emelik a’helynek , bárha a’ Bánflfy- 
palota , a’ Jósika-ház szemnek kecsegtetőbbek. — Ko
lozsvár, valamint egész Erdély, ezer történeti emlé
ket keltenek-fel a’ hazafi-kebelben, ’s nem lehet e’ 
helyeket érdektelenül tapodni, ha a’ jelen és jövőtül 
mindent megtagadnánk i s , egyedül arra emlékezve,
mi elmúlt, hatásában is örökre................ Kolozsvárott
hamar ismérkedénk, ’s ezen isméretségek bevezettek 
a’ Casinóba is. Az egyesülés’ lelke , honunkban, Szé
chenyiben föléledve , elhata e’ kis hazába is ; Casinók 
keletkeztek mindenfelé az országban, milly hatással 
a’ kitűzött magasb czélra , milly hatással irodalmunkra? 
a’ közel jövendő ki fogja fejteni. A’ kolozsvári casi
no legnagyobb , ’s minden tekintetben első társai közt 
e’ hazában; mondják ugyan, hogy ennek állása sem 
biztos, hogy sok a’ íizetetlen részvény; ez ha igaz volna 
is ,  nem újság; e’ casino bő kényelmet nyújt, mind 
anyagi mind szellemi oldalát tekintve , részvényesinek; 
erkélye ’s ablakai a’ város’ fő utczájára néznek, ter
mei számosak, tágasok; olvasó-asztalán minden ma
gyarlap , még a’ deák Szion is; néhány német; az an
gol Athenaeum, sok uj könyv találtathatok; van jó 
munkákból álló kis könyvtára; termei’ falain függnek 
az erdélyi fejdelmek’ másolt mellképeik; — Széchenyi, 
Wesselényi, Kendeffy; Washington , Napoleon , Can
ning, Bolivar’ metszett arczképeik; a’ részvényesek 
használják is részvényüket, — nem mint a’ pesti nem
zeti casinóéi kiknek legnagyobb része csak fizeti vagy 
adós az 50 pengővel , de az intézetbe sok es min
denféle okbul csak ritkán, vagy soha sem megyen , 
— ’s azért itt gyakran lelkes társaságot élvezhetni:
’s még ezen felül asztalánál, ha igen sokan nincsenek, 
mert szűk az ebédlő-terem, jól is ehetni. Kolozsvár 
e’ napokban élénk volt, mint Pest, vásár idejen; itt 
is vásár volt, még pedig az évenkint egyszer mindig 
augustus 7én tartatni szokott, úgynevezett uri-lová- 
sár. — E’ szerencsés irányú intézet’ első inditoji Ken
deffy és Wesselényi valának; de ez is , mint mindeu 
intézetünk, a’ szalmatüz-lobbanásban felkapatvaké
sőbb ’s csakhamar lohadni kezde; mindazáltal úgy is 
mint most á ll, meglátogatását bátran ajánlhatom ló
kedvelő uracsinknak, mert a’ mellett hogy olcsóbban 
’s talán kevesebb csalatással vehetnek használható lo
vakat, mint itthon Müllertől vagy Strausstól, meg jól 
is fogják magokat mulathatni. Eredeti jelenet illy ko
lozsvári lóvásár. A’ vásártér tömve emberrel, lovai; teli
vér nemes állatokugyan nemigen láthatók, de az erdélyi 
tüzes faj vagy elegyítve angollal szinte szép ; illyenek 
nagy száma lepé el a’ tért; ágaskodó mének két emberiül 
tartva féken , csinos hátas, ünnepélyes hintóslovak , 
mintp.o. Bethlen Ferencz gróf’ apára egy testvér hat 
fekete, tiszta erdélyi faj , ménéi francziásan fogva ,
’s több szép fogatnak látványa mulatságul szolgált 
annak is , ki nem akart vásárolni. Az uraságok’ mu
latságára a’ vásártérből tágas kör van kerítve, keleti 
oldalán fedezett páholyokkal nők’ számára; a’ kör’ 
közepét gyalog csinos emberek, többnyire erdélyiek ’s 
mágnások foglalák el, körül lovagok száguldoztak , tár
gyai a’ páholybul néző nők és udvarlóik , — a’ kö
zépen állók , — ’s kívülről bámuló néptömeg’ meg
jegyzéseinek , társalgásinak. — A’ lovagok szöktet
tek, ugratták lovaikat, ’s ez élénk mulatsági tárgyul 

'j^pt^ájt a’ nézőknek. B. Wesselényi Farkas, nehéz 
í'V. w ■KöWV-£)r a o A /
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de nemes lován kezdé az ugratást; a’ ló jól ugrott, 
de a’ lovag többet akart, ismét ’s ismét ugratá lovát, 
de az, mire képes nem volt, nem tévé; az ugratok’ 
sorában jött egy magas barna ember, ’s oily magos
ságot szöktete lovával, hogy lovagi ügyessége tap
sokra fakasztá a’ nézőket; mint mondák, angol lord 
volt, neve Littleton; egyszerre néhány kiálta „Ist
ván! István!“ ’s egy halvány, igénytelen külsejű férfi 
könnyű fekete lován vált-ki a’ lovagok közzül, ’s meg
lepő könnyűséggel szökteté át a’ barriert, mire taps- 
özöu tölté el a’ léget. Kemény István gr. volt; ügye
sen ugratott Bornemisza János b. ’s még néhány. —• 
Illy mulatság közt, ’s ez emberek’ társaságában , kik 
Bethlen, Bánfl'y , Kemény, Teleki, mindannyi fejdel- 
mi 's históriai neveket viselnek, ’s kik egymás közt, 
a’ nőkkel minden fesz nélkül ’s magyarul társalgának, 
lehetlen vala kellemesen nem érezni magunkat, már 
a’ jelenet’ újdonsága miatt is. Milly különbség a’pesti 
lóverseny’s e’ nemzeti mulatság közt! amaz nagyobb- 
szerű, de átültetett idegen virág, melly csak mester
ségesen ’s áldozattal tenyészik ; ott tömege a’ bámuló 
sokaságnak, melly csak egy vasárnap délután átmulatá- 
sa’ kedviért gyalogolt olly messzire, erősen elválaszt
va ’s fizetés szerint osztályozva a’ medaillonos urak
tól , kik szinte nagy nevekkel kérkednek, bárha nem 
fejdelünkkel ís;gazdagok,de minden inkább,csak magya
rok nem ; a’ műveltség’ külszínét viselők , de nemzeti, 
eredeti szin semmi rajtok, társalgási nyelvükben csak 
vezeték-neveik magyarok, azok is roszul ejtve; — 
értem a’ többséget tisztelet e’ tekintetben is a’ né
hánynak kik a’ lelketlen tömegből kiváltak. Itt azon
ban minden otthonos szint visel, — fájdulom , hogy 
a’ kisszerüség is egyik színünk,— minden jelenlevő 
érdekelve van, mert vagy lovat árul, vagy vesz vagy 
ajánl; ’s ha a’ fejdelmek’ ivadéki őseik’ alkalmatlan 
pánczélik ’s tudományaik helyett kényelmes gunckl- 
frakkokba öltöznek is, de az ósiség’ bélyegét sem 
arczaikról, sem kebleikből nem veszték egészen e l , 
’s ha igen, nyelvüket nem felejtették-el; ’s a’magyar 
egyedüli élet-nyelvök ; pedig míg a’ nyelv é l , a’ nem
zet is é l , minden más csak mellékes dolog a’ nem
zeti életre nézve. — T ................

[Folyt, leüt étkezik')

Óvás-mód és gyógyszer a’ szarvas
marhánál uralkodó száj fáj ás ellen*

Mivel némelly gazdák takarmányszükségben egész 
télen által marhájikkal csupán polyvát étetnek, javas
lom azoknak, hogy minden másodnap — reggeli etetés 
után — a’ marhák’ száját ’s orruk’ lyukát fris vízbe 
mártott rongygyal jól kimossák ’s imígy az odaragadt 
polyvátul ’s toklászoktul megtisztítsák; különben a’ 
jószág szájfájásba esvén — a’ közös etetés és itatás 
által ezen nyavalya ragályossá válik , melly is több
szöri tapasztalás szerint veszedelmes következéseket 
vonhat maga után.— Ennek eltávoztatására a’ tisztaság 
mellett még az is megkivántatik, hogy minden 14 nap 
múlva egy pár napig (felhagyván a’ polyva-etetéssel) 
szalma adassék a’ marhának, hogy a’ fogak közé és 
száj-üregbe ragadt szeméttül és nyálká«ságtul a’ mar
ha jól kitisztuljon. — Ha pedig gondatlanság miatt 
a’ szájfájás már jelen volna, v e g y  egy kés-liegynyi 
kék-követ (vitr. cerul.) egy kanálnyi lágy sót 's egy

iteze jó erős bor-eczefet, ezzel mosd a’ marha szá
ját , míg tökéletesen meggyógyul, napjában egyszer. 
Ha a’ fájás miatt a’ marha nem elletné a’ száraz ta
karmányt , ezen esetben készíts moslékot korpábul v. 
darábul, adj hozzá egy kanál lágy sót, langy-meleg 
vízzel fölelegyítve —’s ez egyszersmindétvágyot adand 
marháidnak. Czegléd , dec. 13k. 1840.

C/ivala Peter baromorvos.

E I e s  y t á r.
(A’ s z á z - é v  e l ő t t i  s a n y a r ú  t é l . )  Egy 

sziléziai régi krónika imezt Írja: „Soha sem volt ke
ményebb tél a’ föld’ kerekségén, mint a’ közelebb le
folyt (t. i. az 1740 ’s 41 közötti.) Egy szobát sem 
lehete nálunk fűteni, a’ kályha majd kígyóit ’s a’kö
zel levő ablakban megfagyott a’ víz. Ki a’ metsző 
széllel csak ezer lépésnyire szem közt ment, annak 
minden tagja megmerevült, arcza kicsattogzott, ’s a’ 
hójagokat csak hóvali hosszas dörzsöléssel lehetett el
oszlatni. Ha a’ harmadik emeletből vizet öntének le , 
jégcsappá fagyottan pengve hullott a’ földre; még a’ 
kiköpött nyál is, mielőtt földre érkezhetett volna , meg
fagyott. A’ föld három rőfnyi mélyre meg volt fagyva , 
’s a’ sírásóknak előbb a’ temetőben nagy tüzet kelle 
rakniok , hogy a’föld fölengedjen, azután kezdhettek 
csak a’munkához. A’ kút-csövek, ha nem voltak há
rom lábnyinál mélyebbre ásva, megfagytak ’s össze
repedeztek. Cseh- és Morvaországban minden tó fe
nékig fagyott ’s a’ halak egyig elpusztultak. Marhák 
és juhok megfagytak a’ pajtákban , a’ vad az erdők
ben ’s a’ madarak a’ levegőben. Svédországban meg- 
fagyott 3000 ember, ’s Magyarországban 80,000 ökör 
(Szép kerékszám !) A’ farsang’ mulatságait majd min
denütt rémülés és gyász váltotta-fel.“ Ha fele igaz 
volt i s , elég rósz volt. (V. U.)

(Uj p a p i r o s p é n z . )  Az uj bankjegyek vagy 
banknóták a’ legközelebb évben jönnek forgásba ’s 
azok nemcsak utánozhatlanok lesznek, hanem egyszer
smind nagy művészi becscsel fognak bírni. Több mű
vész foglalkozottBécsbenazok’ egybe-szerkesztésivel. 
K l i e b e r ,  akadémiai igazgató készité p. o. a’ plas- 
tikai mintákat, miket F e n d l  rajzolt, B e r t o l i  pedig 
aczélba metszett. Egy C e r e s  az ó jelképeivel, melly- 
nek feje, nagyságra nézve mindig kisebbülve ’s a’ pro- 
fllhez közeledve a’ huszonöt forintos jegyek’ czifráza- 
tit képezi, méltó csudálkozást gerjeszt. A’ dicső em
lékezetű Ferencz császárnak, mint ki a’ nemzeti ban
kot alapító,arczképe is a’jegynek egyik népszerű ékes
sége leszen. (Z. f. Oest. Ind. und H.)

A’ kávé mintegy 200 év előtt legnagyobb ritkaság 
volt, ’s jelenleg Európa évenkint 226 millió font ká
vét fogyaszt-el. — Felszámítás szerint Anglia gőz
erőmüvei 7,480,000 ember’ munkáját teljesítik, ’s mi
vel ezek ismét más erőmüveket hoznak mozgásba, te
hát összesen körülbelül száz millió emberkéz’ mun
káját végzik. —

A’ belga kormány a’ vilvordei faiskolábul 100,000 
darab akáczot vásárolt, mellyek az egész országban 
a’ vasutak’ mindkét oldalán fognak elültetni. — A’ 
himlőkor Panama városban , Amerikában rövid idő alatt 
10,000 embert ragadt-el. — Berlinben a’ művészetek’ 
királyi akadémiája Sondermann szakácsot akadémiai 
müvészszé nevezte. —

Szerkeszti H e l m e c z y .  —  Nyomtatja angol gyors-sajtón T r a t  t u e  r - K á r o l y i  úri utcza 453



2. szánt Pest, Januarius’ 6. till.

Erdélyi naplóiubul.
( Folytatás.)

Erdély’ néhány házainál megfordulván , figyel- 
mezék az aristokratiai élet' némelly résziedre, ’s 
azt — az aránylagi szegénység, ’s az újabb időkben 
szükségkép kifejlődni kellő polidkai vélemény-különb
ségnek a’családok’ benső életéi is megszaggató hatása 
ellenére — kellemesnek találám. A’ nemesség’ nagy 
része a’ telet Kolozsvárott, a' nyár’ egy részét Élő
patakon ’s Borszéken együtt-tölti, többnyire atyafisá- 
gos távolabb vagy közelebb kötél kapcsolja össze , na
gyon ismerik egymást ’s egymás’ körülményit, ’s ez 
okokbul távol van társalgásaiktól minden fesz , ’s vala
mi atyafíságos és erőtetés nélküli, melegebb szin 
vonul rajtok e l , miből a’ megszokottságnál fogva az 
egészen idegen sem záratik ki. — Erdélyben az ari- 
stokratia, ’s ennek leghiúbb csillogó egyik neme: a' 
rang és czím’ nevetséges vágya, mélyen van gyöke
rezve ; itt minden magnási családdal rokon, minden 
királyi hivatalt viselő ,’s azok’ egész családja ’s mind
azon család , mellyeknek csak egy tagja is méltóságos 
családba házasodik, ‘méltóságos4 czímet követel és 
kap ; ’s azért e’ méltóságos hazában nem kell megüt
közni , ha egy ünges, de pantalonos urat egyetlen 
cselédjétől méltóságoztatni hallunk; ő joggal kívánja 
e’ czimet, ’s mi meg is adjuk neki, mert nagyanyja’ 
bátyja a’ Gubernium’ egyik akkori méltóságos titok— 
nokának kisasszonyát bírta nőül; — egyébiránt én e’ 
‘méltóságos4 czím- kórságot semmivel sem tartom ne- 
vetségesbnek, mint a’ bécsi vagy pesti varga’ ,Herr- 
von4 lázát. — Az erdélyi urak szegények , — ezt 
tartja a’ magyarhoni közvélemény, — igen is , mint
hogy a’ világon minden viszonlagos, — a’ mi oligar
cháinkhoz képest szegények, ám de gazdagok oláh job
bágyaikhoz ; sót életszükségikhez képest sem szegé
nyek; gyermekiket jól nevelik, legalább aránylag 
több értelmes ember kerül közzülök,mint a’ magyarorsz. 
mágnások közzül ; ők utaznak , Ízlést ’s kényelmet sót 
néhol fényt hirdető falusi lakjaik vannak , szép lova
kon járnak ’s jól esznek; ruha, szolga, bútor , cliain- 
pagni bujálkodás nincs közíök — és igen okosan; — 
közczélokra keveset , úgy szólván mit sem áldoz
nak, meglehet hogy erre csakugyan nem jut, noha 
kevésből keveset, — de sokan , — mégis lehetne va
lamit tenni. — Egy oldalát óhajtanám , ha tolláin’ere
je akaratoméval mérkőzhetnék, kiemelni Erdélynek,
— a' nőket. Férfiak igazgatják a’ világot fegyverrel, 
észszel, tollal, iparral; nők’ feladata szűk házi kört 
árasztani-el a’ szeretet’ apró de ezer gondjaival, ’s 
felülegesen tekintve úgy tetszhetik, kivált keleti fo- 
galmu embereknek, hogy e’ szűk körre szorított lé
nyek hatása házukon kívül elnémul, ’s hogy a’ nem
zeti életbe semmi befolyással nincsenek; de ki fel tud
ja mérni, milly hatással van az anya a’ gyönge gyer
mekre ’s ez által annak egész életére; a’ jó nő fér
jére, az ifjúság’ kecseivel tündöklő hölgy mindazokra, 
kiket bájai lebilincselnek, a’ kaczér asszony az anya
gibb élvezetek után sovárgokra , — az nem fog ellen
mondani állításomnak, hogy a’ nők’ általányos szel
lemét bízvást vehetni a’ nemzeti nagyság’ fokozása 
egyik hévmérőjeül. — Nézzünk széllyel a’ világban.
— A’ romai hölgyek szigoruk voltak erkölcsben , ’s 
Roma’ nagysága, szabadsága, dicsőségük; a’ fran-

czia nők, minden könnyüségjök ’s hiuságjok mellett, a’ 
nemzet’ nagyságának palládiuma’ — a’ franczia név’ — 
dicsőségében égve osztoznak ; az angol nő büszkesé
ge : nemzetének világot-átölelő ipara ; az olasz nőé: 
nemzetének művészete; a’ német nők jó polgár-asszo
nyok, mint férjeik jámbor polgárok; ’s még az orosz
nők is büszkék az igában, melly alatt olly végtelen 
birodalom nyög; széles e’ világon csak egyedül a’ 
magyar nő a z , (értema’ főbb rendűeket, mert magyar 
polgár-aszszonyinincs; a’ jobbágyság nem nemzet; a’ 
közép nemességnél volna csupán némi kivétel, de 
ennek is nagyobb része majomi utánzója a’ főrendnek) 
ki nem osztozik nemzeti fájdalomban, kit nem ér
dekel nemzeti felvirulás, ki szégyenli nemzetét, ki 
nem ismeri annak alkotmányát , ’s ő egyedül a’ vilá
gon az , ki nem érti nemzete’ nyelvét! — ’S miután 
e’ sereg minden inditó-ok’ ellenére, jobbraválíozása’ je
leit még növendék leányiban sem mutatja, szomorú 
meggyőződéssel mondhatjuk-el: ,,e’ nemzetnek jöven
dője nincs44 ! — — Magam mosolygok magamon e’ 
kifakadásomért; ezen eszmék az utolsó évtized alatt 
gyakran clmondattak , elmondattak ollyanok által, kik
nek hatással kellene bírni a’ rendre, mellynek ők is 
tagjai; de azon nők’ kezeibe illy iratok nem kerülnek, 
sőt azok is , kikkel társalgásikat osztják, vagy épen 
olly elferdült nemzetiség-elleni cosmopolita- nullitá- 
sok, mint a’ tisztelt nők, vagy elég gyávák mago
kat a’ neveletlenség’ azon hamis fogalmú vádjának ki
tenni , mellyel azok, kik eféieket olvasnak, vagy ta
lán épen helyeselnek , illettetni szoktak. Ismerek ma
gyar irót ez osztálybul, ki maga is neveletlenségnek 
tartja főrendű nők’ társaságában magyarul szólalni meg; 
ismerek nőt ez osztálybul, ki nyáron falun jól beszél 
magyarul, ’s télen Pesten a’haut-volé közt azon szép 
magyar neveket is , mellyeknek köszönhetik ők is min- 
denöket, németesen ’s elferdítve mondja-ki, nehogy 
elárulja azon neveletlenségét, hogy ő magyarul is tud ! 
— Nem tartozom azok közzé, kik nőktülis azt kíván
nák, hogy tudós társaságot alakítsanak; nemszeretem 
azon úgynevezett lelkesnőket, kik férjeik’ számára köz
gyűlési beszédeket készítnek; sőt még azt sem kívá
nom , hogy e’ nők magok tanulják-meg a’ nemzet’ 
nyelvét, történeteit, alkotmányát, ’s szíjják-be a’ 
nemzeti életet; ők már jobbíthatlanok!; de igen is a’ 
nemzet, mellyre vagyonuknál ’s aristokratiai befolyásuk
nál fogva olly nagy hatással vannak, méltán követel
hetné tőlük, hogy lyányaik mellől elűzve a’ jöttment, 
’s nemzetiséget nem ismerő gouvernante-okat, adnának 
azoknak főleg nemzeti irányú, szellemű nevelést, — 
mi sem a’ német, franczia, olasz nyelvek’ tudását, — 
bárha ezek nem elmulhatlanul szükségesek, — sem 
a’ külföld’ piperéit nem zárná-ki. — Ki illy tapaszta
lásokkal menék Erdélybe, lehetlen vala teljes örömmel 
észre nem vennem a’ különbséget, melly az erdélyi 
és magyarhoni főrendü nők közt van. Az erdélyi lyány- 
zók házi nevelést kapnak franczia nevelőnők’ befolyá
sa nélkül ; — a’ birodalmi főváros* csábjaitól távul, 
nem lévén olly mértékben szükségük a’ csillogó ’s 
műveltségnek nevezett külsimaságra , inkább a’ kis or
szág’ provinciális szellemében fejlődnek ki, melly szel
lemnek iránya: nemzetiség, nem ál-világpolgárságlé- 
vén , belőlük házi’s nemzeti magyar nők lesznek , kik 
teljes lélekkel családjok’ , honjok’boldogságán csügg- 
nek, ’s a’ nemzeti élet’ minden fordulaíiban részvevő
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kebellel osztoznak, — ok nemcsak tudják a’ nemzet’ 
nyelvét, de az egyedüli társalgási nyelvük; — noha 
egy pár év óta eg y , nemzetiségünket még mindig el
nyeléssel fenyegető métely itt is megtevé öldöklő ha
tását. — Az erdélyi nők a’ nemzetiség mellett nem
csak női bájaikat fen tudják tartani, de az idő’ kivá- 
natit tökéletesen kielégitö külraüveltséggel is bírnak ; 
jól beszélnek németül, francziául, sőt néhányan an
golul i s ; zongorán a’ kedveltebb darabokat ők is 
szinte lejátszók, a’ szépliteratura’ uj termékeit leg
alább czímjeikröl, mint a’ mi méltóságos grófnéink 
i s , ismerik: — az ig a z , hogy Jorgnetteikkel olly 
szemtelenül valakit végtül végig nézni, ’s az úgy 
nevezett ‘nobel pique-nique‘kben néhányan összeülve az 
előttük eltánczolókat érthető fenhangon gúnynevekkel 
illetni, a’ leejtett tűt szívességből feladó , vagy más 
csekély szolgálatot tevő polgár-lyányt tolakodó szem
telennek tartani ’s kipirongatni, ’s a’ méltóságos cot- 
teriába nem tartozókat chinesereknek nevezni, ’s e’ 
chineserek közzül néhány jó tánczos ifjút mulatsá
gaikba csak azért elhíni, hogy, mint mondani szokták 
de németül, azok robotoljanak — nem szokták, mint 
tették némellyek nálunk a’ magas neveltetésü rendből, 
és hogy az illy neveltséget soha el ne is tanulják , at
tól a’ kis haza’ jó nemtője őrizze meg ő k et!.............
Az erdélyi nők társalgásában mi, — ’s gondolom ve
lünk mindazok, kik elég szerencsétlenek vagy sze
rencsések a’ magyarországi felsőbb körök’ elferdített 
cosmopolitai magasb szellemébe avatva nem lenni, 
— valami melegebb ’s nemesb élvezetet találtunk , mint 
akár a* nekünk nem éldelhető parfume-gőzös saloni at- 
mosphaera, — akár az egyedül tánczolni, öltözni, ’s 
legfel jebb stiekelni és stickolni ügyes német polgár- 
lyányokkali. Cáriról, Stollról, ’s más Spectakelekről 
el nem mozdítható csevegés; akár az örökké politi
záló néhány lelkes magyar hölgynek, hamar gyoinor- 
és fejterhelö dissertatioik’ akar a falusi kisasszonyok 
némasága, vagy ügyetlen zongorázása ’s pletykái 
(mindenütt tisztelet, kiket illet) nyújthatnak. — Az 
erdélyi nők' társalgásában meg van azon egyedül aris- 
tocratiai nevelésből eredhető, könnyed, büszke ne
messég. melly sem á l - , hvper-müveltséggé, sem pol
gárias sziik-keblőséggé nem fajult; mellyhez midőn 
nemzetiség járul, lehetlen hogy nekik bódulatunk’ min
denével ne áldozzunk; — itt is ertve azokat, kik e 
bódulatra érdemesek. — Miután Erdélyben a magyar 
az élet- és társalgási nyelv, szükségkép kelle e’ nyelv
nek a‘ műv eltség’ emelkedésihez képest bővülni, szé
pülni, "s «’ társas-élet’ ezer sziikségiben képződnie, 
könnyű I nie , — és Erdélyben szép magyar nv elvet be
szélnek. csak egy pár évtized előtt is példányul ho
n u n k n a k 's ime, miután az öreg urak’ átkai ellenére 
a’ mindenre kiáradó ujitas . njulas s tálán tökeletesbü- 
lés szelleme, nyelvünket is . (hala erte a szellem 
első eszközei'árnyékinak. nektek Kazinczy sRevay!) 
ápoló gondjai alá vette , bár keleti eredetiségéből a 
kontárok’ügyetlensége miatt valamit lenyirbalt is , egy 
pár évtized alatt bámulatosan hajlékonyabbá s bőveb
bé művelte, mellyen a" váltói szabályok olly kimerí- 
tőleg "s röviden előadathatnak . mint a" költő magas 
röptű eszméi, vagy a" szónok" erőteljes gondolatai: 
nálunk a" nyelv csak hamar főifii inul á a" kis haza fej- 
delmei" udvari százados társalgási nyelv é t,’s kik előbb 
kénytelenek valának megvallani, mit el is ismernek, 
hogy tőlünk tanulni, nehogy igen hátramaradjanak, 
szükségük van; és igaz is , hogy Erdélyben a" magasb 
körök is hátrább vannak a" magyar nyelvben, mint

nálunk a közeprend;—azon kis különbséget azonban 
soha sem kell feledni, hogy ott általányos haladás vagy 
hátramaradás van a’ nyelvben, mig nálunk csak egy 
kis kör, a’ tudósok, ’s a’ műveltebb mind két nembeli 
közép nemességi ifjúság képezik a’ haladást, mert a’ 
tömeg’ többi része vagy épen nem, vagy csak ősapái’ 
módjára beszéli a’magyar nyelvet. — Erdélyben a’ vi
lágért sem hallhatni egy,ön-‘t vagy ,kegyed-‘et;ott min
den „maga“ ki nem,te4, vagy kend,— ’s e’ sok „ma
gát ,“ nemcsak legszebb női szájakból ’s a’ legművel
tebb főrendüektöl, de a’ tudósaktól, Szász Károlytól 
Brassaytól,’s mindenkitől hallani, feltűnő volt; még 
inkább bántáfüleimet a’tömérdek,,instálom.“ Nem kép
zelhetik, kik Erdélyben nem jártak,—mennyit „instál- 
nak“ ott!; a’ szives házi nő „instál“ asztalhoz-ülésre,
— ha valamit egész kellemmel el akar beszélni, be
szédét „instálom“mal kezdi; a’ legszebb lyány, va
lóban Erdély’ legszebb lyánya is , ha tánczra kéred, 
„instálni fog kevés várakozásért, mert erősen elfáradt, 
vagy mással Ígérkezett; ha utón magyar embert kérsz 
utba-igazitásért, igy fog felelni: „instálom nagyságát, 
jobbra térjen;“ . . . a’ koldus szinte instálja méltósá
godat egy kis alamizsnáért; sőt ez az átkozott „instá
lom'4 minden ok nélkül, midőn valóban semmi kérés
nek helye nem is lehet, előfordul a’ legműveltebbek’ 
beszédiben is , még pedig számtalanszor, mit ők észre 
sem vesznek, mert mintegy vérükbe ment által. — Töb
beket íigyelmezteték, mennyire feltűnik idegen em
bernek ezen tömérdek instálom, ’s mindenki igy fe
lelt; „de instálom, hát mi szóval éljünk helyette“ ? — 
’S midőn újra figyelmessé tevém az újra becsúszott in- 
stálomra, nevettek , mondván „már arról nemszokhatni- 
el.“ Egy igen kedves és becses házzal valók szeren
csés megismerkedni, mellynek körében egyszer bün
tetés alatt el volt tiltva az „instálom“ , de a’ türelem 
kifogyott, ’s az „instálom“ lelke haza jár. — Egy 
szép kisasszony megígérte , hogy az instálomot el fogja 
hagyni; nem elég ok é ez maga , még egyszer leutazni 
Erdélybe , ’s meggyőződést szerezni, vájjon mint tart
ják meg az erdélyi hölgyek szavukat, Ígéretüket ?
— Valóban ti szép ’s lelkes erdélyi hölgyek, kiknek 
szájokból ugyan az ,instálom4 is varázs-erővel cseng, 
nem tudnátok udvarias kérésitek’ kifejezésire más szót 
választani?— oh igen, ti tudnátok, pedig ha ezt ten
nétek , ha ti kezdenétek, — két év alatt tizezered 
résznyi instálom sem jönne hang-életbe, ’s nyelvünk, 
mit ti is szerettek, mert beszélitek , ezáltal is nyerne 
bájos ajkaitokon bájaiban. — Eredeti az erdélyi tár- 
salkodási nyelvben a’ sok „parancsol, parancsoljon“' 
p. o. „instálom magokat, parancsoljanak oszonnához jön
ni“ (itt a’ „parancsoljon“t méltóztassék helyett hasz
nálják, mi előttünk uj és szokatlan volt,) igy szólított 
fel egyszer bennünket egy müveit ’s kedves bárónő , 
kinek gazdagon rakott oszonna-asztalán , a’ mindenfé
le csemege közzé, ízletes diszes-alakú vékony nyers 
szalonna-szeletkék is voltak sorozva, ’s midőn mi, 
épen útról érkezve jó étvágygyal, először is ezekhez 
nyúlánk, ő nem rejthető csodálkozását, mondván „hogy 
az csupán erdélyi csemege, ’s Magyarországban, ki
vált oszounára, föltenni nem szokás, de a’ patriarchá
lis eledelt kár volna azért az erdélyi asztalokról szám
űzni , mert sokszor jöhet olly étvágyú vendég, mint mi 
valónk. „Erősen“ erdélyiesen „nagyon“ ’s „igen“ he
lyett használva, sajátságos, ’s erőt ad a’ beszédnek. 
—„Vagy-igen“ „igen, és sőt inkább“ helyt használa
tik, szinte nem roszul, de örökké provincialismus fog 
maradni. — Legbájosabban szövik az erdélyi nőkbe-
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szédeikbe igen gyakran e’ szokat: ,kedves* ,édes* 
,ügyes* ,kicsi/ Soha nem fogom feledni, milly kellem- 
teljesen hangzanak e’ szavak a’ legszebb lyányok’ 
egyikének szájából. Egy kis Lajos nevű fiúcska ügye
sen tánezolt, ’s ő mondá: „o be ügyes< ez a’ kicsi Lajos ! 
— Lajos édes jöjon hozzám !“ . • A’ megszólitások- 
ban az ,édes* ,kedves* szókat a’ főnév után szokják
tenni „anyám édes“ „Sophie kedves“ ’s a' t............. Az
,ügyes* szónak tág értelmet adnak p. o. „ügyes darab 
volt a’ mai“„a’ bizony erősen ügyes kicsi bál volt** kis,és 
kicsiny helyett ,kicsi-t* használnak , gyakran igen nagy 
kellemmel; ’s a’ t. Még sok erdélyies kifejezést és 
szót jegyeztem-meg ; de minthogy tájszavak’ gyűj
tésére kiküldve nem vagyok, a’ tájbeszédmódok’ fel- 
jegyezgetését pedig ügyesebb kezekre hagyom, — 
talán elég volt ezúttal ennyit futólag megemlíteni, igy
is félve,hogy tán unalmasok voltunk.#) — T .............

[ lég e  következik.')

Zsigmond magyar király ’s Morszi- 
iiat Erzsébet.

( R e g e )
A’ magas budai váriakban üle Zsigmond király. 

Egyedül gyászolt a’ pompás szobákban Mária nőjének 
nagy Lajos’ fönséges leányának, halála fölött. Híjába 
ékesíté fejdelmi költséggel elődei’ palotáját; a’ drága 
bútorok’ fényéhöz híjába kapcsolta a’müvészet’csinos- 
ságát. Az nem vala többé, kit mind ez illetett; ki szel
lem és testre legragyogóbb ékesség, mind ezen kincs 
közöl kiviláglott. Nemhangzék többé, mint egyébkor, 
ünnepélyes örömzaj a’ tágas termeken vég ig ; nem tün
döklőit már a’ Duna’ tükrén az ezer gyertyának visz- 
fénye, mellyeka’ legvidámabb örömek’ székhelyét olly 
sokszor megvilágíták , és nem hangzának már a’ ván
dor’ fülébe hárfazengzetek, nem ének és zajos dalka
rok. Komoran és szomorún járda! Zsigmond magányos 
várlakában. — — De kirántja öt tompa merengéséből 
azon hír, hogy az oláhországi vajda meghalt; hogy Dán 
és Mirxa fltestvérek harezra keltek az apai örökség 
fölött, és a’ bojárok fegyvert ragadtak a’ testvér-igé
nyek’ kivívására.

Ozmánokon ez időben a’ hatalmas Bajazet ural
kodott. Európából Ázsiába, ’s Ázsiából Európába győ
zelem’ szárnyain repülve, mindent rettegéssel töltvén 
el ’s tűzzel vassal pusztítván, népétől , Eg v i l l á m*  
nevet kapott. Neki fejet hajtanak Ázsia’ fejdelmei, ’s 
Konstantinápoly, neve’ hallására reszketett; honunk’ 
nagy aggodalmat érze szomszédságában ’s a' keresz- 
tyénség irtózással várta tervei’ kifejlendését. Hübér- 
nöki kötelességéről , becsülete’ híréről ’s testvére el
leni nagy haragjában magáról a’ szent vallásról is 
megfelejtkezvén Dán , Bajazetet hítta segítségül. — 
Ezen hírre fölvergődék Zsigmond mély bánatából. A’ 
hit’ vedelme, az ország’ dicsősége a’ véghelyek’ bá
torsága hadsereg-küldést kívántak az elpártolt és hi
tetlen szövetséges ellen. A’ király egész Magyaror
szágon fegyverre szólitá fel alattvalóit. Jó kedvvel, 
harczkészen siettek a’ lovag-vitézek hadiszerekkel 's 
harczosokkal ellátva az ország’ minden tájiról a' fej
delmi székvárosba. Az egybegyült országnagyoknak, 
bánok- ’s grófoknak , püspökök ’s nemeseknek tudtokra 
adá Zsigmond: hogy a’ keresztyén hitet veszély fe-

* ) I g a z í t á s  f. é. Társaik’. 1 számában ugyanezen csikk
ben a' 3d. lap. 1 szelet 37 sorban alulról ,,1840kií{ hely. olv. 
„1834kiu ; a’ 2d. szel. 3d. sorban „L á b a i-h  á zli h. olv. 
„ L á b a s -h á z “, a’ 4d. lap. 1 szel. 36d. sorb, „tudó m a 
il y  a i kÍS h. olv. „d o 1 m á n y a i k“

nyegeti, hogy a’ magyar birodalmat csapások várják, 
’s Oláhország a’ magyar koronától elszakadni készül. 
’S ö illy gyalázatot elhárítani akarván összegyűjtötte 
őket, hogy csapatikat személyesen vezérelve, azok
kal a’ haza’ és keresztyén név’ örökös ellenséginek 
uralkodója ellen csatasíkra keljen; hogy közöttük vé
rét ontani kész a’ királyiszék és anyaszentegyház mel
lett. A’ bátor hadsereg hangos helybenhagyással fo
gadta királyának kijelentett szándékát. Legott az egész 
táborban kihirdetteték , miről légyen a’ szó , ’s követ
kező nap’ hajnalán egy válogatott sereg indult a’kár
pátok felé. Elül Zsigmond a’ nemesség’ virágjával , 
utána lassúbb menettel a’ harezosak’ föcsapatja ’s lég
iitől a’ hadiszerek.

Azon hegyekben, hol Erdély honunkkal határos, 
Sztrigy patak’ hosszában nyúlik el a’ kies hátszegi 
völgy. A’ zöld dombok termékeny ligeteket ’s kövér 
legelőket koszorúznak’s a’ hegyhalmok vidor kedvtöl
tésre híják-meg a'vadászt.Elbájolva azon szépségek ál
tal , miket itt pazar kezekkel halmozott a’ természet, 
arra határozta magát Zsigmond, hogy kissé itt mulat 
’s az utána jövő serget bevárja. — A’ nyugalom újra 
felszaggatá az alig hegedni kezdett sebet, ’s ö inkább 
a’ magányos elvonultságot kereste, mrtsem vígkedvű 
utitársival vadászatra vagy a’ körüllakó bojárok’ lá
togatására ment volna. — Messze vidékrülsietének ezek 
urokat íidvezleni ’s résztvenni azon háborúban, melly- 
nek vészszel fenyegetetthatárikat ótalmazni kellene.

Minden inger nélkül hangzik el Zsigmond’ füle 
mellett a’Morszinai Erzsébet' ritka szépségét ’s nemes 
magaviseletét magasztaló hír ; alig méltatja figyelemre 
a’ bizonyossá-tételt atyja' készségéről ’s azon buzgal
mat, mellyel embereit fegyverzi; az öreg' lángoló bá
torságát ’s annak minden lovagi gyakorlatban csodála
tos ügyességét. Az ünnepélyes napon , mellyen vala
mennyi erdélyi főnemes a' királynak udvarolt, Mor
szinai mindenkit felülmúl pompás fegyverivei . szolgák’ 
számával, fejdelme iránti vonzalmának tanújeleivel, ’s 
a’ szándékba vett táborozásra nézve bölcs tanácsával. 
Most öt Zsigmond mindenki’ elibe teszi: véleményére 
figyelmesebben hallgat , mint bárki máséra , ’s hogy 
a’ háború’ tervéről tanáeskozhassék vele, megígéri 
neki, hogy meghittéinek színével látogatandja meg 
várkastélyában.

Jókor reggel kész vala Zsigmond a’ gróf kasté
lyába lovagolni. A’ völgy' keskeny oldaltorkolatában 
erdős cserjével körülfogva , egy a' Sztrigybe csörge
dező patak’ partján feküdt a’ várlak, kellemes leitek
ben. Régi jobbágy-szokás szerint a’ gróf völgye min
den lakosival kastélya' kapujában várta fölséges ven
dégét; körülte nője , ttjai 's közöttük a' virító ifjúság’ 
teljes fényében Erzsébet. Zsigmond kiséroji már tá
vúiról kikémlék a' magasztalt szüzet 's mindegyiknek 
sebesebben dobog vala szíve, ha szeme a tömegben 
megtalálta. A’ király mellett lovagló urak rámutattak , 
mint dicséretük bizonyságára. Barátságosán üdvezle 
a’ betérő urat, ki múlton 's jövendőn merengve csak 
futó tekintetre méltat» a’ hölgyet. — Híveivel a' ki
rály haladék nélkül a' gróf’ vártermébe megyen, hol 
mára' megtámadott vajda’ küldönczei várták őt; tudó
sítás is érkezett az ellenség’ mozgalmiról 's hogy Ba
jazet’ félelmetes basái'egyike útban legyen az elpár
tolt vazair segítségére. Mindnyájan soká ültek hadi
tanácsban , hol a’ király figyelemmel hallgatta a’ ta
pasztalt gróf’ javaslatit; végre megállapíttaték, hogy 
egész erővel rontanak az ellenséges országba 's nyíl
tan támadják meg az ellent.
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A’ vidám ebéd alatt Zsigmond mellett üle a’ szép 
Erzsébet. Harczi vágyában ’s azon örömében , hogy 
kardját megkisértendi a’ hitetlenek’ nyakain, a’király 
jobb kedvű volt, mint eddig, ’s csak most vette észre 
szomszédnéja’ nagy becsét. Az ö szellemteljes beszé
dei, okos feleletei, eleven modorjai föserkenték ko
morságából a’ természettől különben vidor fejdelmet. 
A’ beszélgetés élénkebb lön ’s jobb kedvű a’ tisztelt 
vendég; örvendének a’ kísérők, hogy a’ redőzött 
homlok megsimult, ’s hogy a’ szép Morszinai Erzsé
betnek önkénytelenül sikerült. mit ők minden gondolko
dásuk ’s törekvésükkel cl nem érhettek. — Minél to
vább rnulata Zsigmond , annál nagyobb gyönyörét leié 
a’ mind szellemileg, mind testileg legfőbb tökélyben 
fénylő szomszédnőben ; minél tovább , annál nehezebb 
volt tőle megválnia, és magányos sátorába mennie. 
Örvül adván , hogy a’ hadi tervről még némelly be
szélni valója van a’ gróffal , visszaküldő kísérőit a’ 
táborba, meghagyván nekik, tartsanak mindent készen 
az elindulásra , mivel az őket követő fősereg minden 
órán utolérheti. —

Éji csöndben csak a’ szép Erzsébetről gondolko- 
zék Zsigmond. Nem igézte már a’borostyán v. cserko
szorú ; feledve volt a’ dicsőséget szerezhető ütközet, 
’s azon hő óhajtás helyett, hogy a’ törökök elleni gyö- 
zedelemben dicsőségkoronát nyerjen , más tűz, más 
vágy emésztő kebelét. A’ szép hajadon megillette szi
vét , akaratját foglyul ejtő ’s némi titkos erő a’ gróf’ 
várlakához varázslá ő t; hirtelen magát onnan kisza- 
kasztani képes nem vala. — Atyja’ büszkeségének, 
azon önérzetnek , hogy hatalmas királyt rabjává tőn 
’s annak szivéből fejdelemnőt szoríta ki; hogy öt a’ 
dicsőségre vezető utón megállította , — Erzsébet nem 
állhatott ellen. — Örömest abban hagyott volna Zsig
mond minden ütközetet ’s győzelmet Erzsébet’ szerel
me mellett, szívesen elfeledte volna a’ magas királyi 
lakvárost ’s fejdelmi széket a’ magányos hegyi vária
kért, és igen is jókor érkezők meg a’ nagy utósereg 
a’ táborba, mellyet a’ király, mióta Morszinai vár
lakában vendég volt, többé meg nem látogatott. Kel
lemetlenül ébreszté fel öt azon tudósítással: „min
denki parancsát várja az indulásra“ szerelem’ karjai 
közül a’ küldnök. De a’kötelesség parancsolt, az alatt
valók várták, ’s az uralkodói becsületnek engednek a’ 
mátka és kedvesnek édes hízelgései. Mély fájdalom
mal vált meg Zsigmond a’ völgyiül, melly olly drága 
kincset rejte keblében, ’s villogó karddal lépett Zsig
mond sergei’ elibej, égvén az ellenséget megtalálni, 
azt megverni, legyőzni, dulásitól a’ hazát védeni, ’s 
visszaröpülni a’ hátszegi völgybe, hova testestül lel— 
késiül vágyott.

Előre nyomul Oláhországba a’ bátor magyar ifjú
ság, félelem előtte és rémülés. Az ellenséges csopor
tok hátrálnak; koválygó futásban keresik a’ sivatago
kat és menekvést a’ lakatlan bérczeken. A’ városok 
kapukat nyitnak, faluk pedig alázattal hódúinak a’kö
zelgő fejdelemnek, kinek a’szeretet, szelídség ’s jám
borság vajának kísérői; kit hevesség ösztönöz a’győ
zelmi borostyánnal és béke-pálmával ékesített kardot, 
Erzsébet’ lábaihoz tenni. — Végre síkon várja öt a’fel
lázadt vazall hadserege, egyesülve a’keresztyénség’ 
ellenségével. — A’ királyt, ország’ zászlósait, hadi- 
népet meghajtja látásukra azon nemes boszuság,melly 
a’ keresztyénség’ ellensége elibe olly gyakran vetett 
áthághatlan kőfalat, melly előtt többször szétporlott 
óriási ereje. Villámkint rohanják meg a’ felfegyverzett 
ellenségeket, ’s a’ halálosztó szablya rútul vágja a’ 
csakhamar ingadozó, hátrálok- és futókat. Most Zsig

mond’ hadmenete egy fel nem tartóztatott győzelmi fo
lyam, ’s alig mult két hónap, mára’ lázadók meggyő
zeitek, az ellenseg elüzetett, a’ véghatárok biztosítva 
voltak, és a' jogszerinti oláh fejdelem , mint magyar 
korona’ vazalja, ismét visszahelyeztetik vajda-székébe.

Felbuzditva a’ szerencsés táborozás’ sebes kimenete 
által ’s a’ szerelem által ösztönöztetve siet Zsigmond 
néhány hívei’kíséretében, közelebb utakon és járatlan 
ösvényeken Erzsébethez, ki az alatt szive’ mélyében 
győzelmet esdeklett fegyvereinek, és karjai közt nyu
godott meg Zsigmond a’ rövid, de fárasztó táborozás’ 
terheitől. — Akkor, midőn a’ hadsereg előtt siető küld- 
nökök annak jókori megérkezését jelenték, és Zsig
mond ’s Erzsébetre nézve ismét az elválás’ napja kö- 
zelgett, felfödözé a’ királynak, hogy szerelinök’ gyü
mölcsét viseli szive alatt. Fejdelmileg bőkezűen gon

doskodott Zsigmond jószágok , faluk ’s jobbágyokkali 
megajándékozás által, mind az anyáról mind a’ gyer
mekről , és midőn végre az induló sereg után ő is el- 
bucsúzék, királyi gyűrűjét húzta le újáról, hogy ke
gyelmizálogot hagyjon az anyának,ismertető jegyet pe
dig a’ gyermek’ számára , mellyröl azt mindig mégis— 
mérhesse ’s valaha atyai kegygyei gondoskodhassék 
felőle. —

Az alatt, midőn a’ király Morszinai Erzsébet iránti 
szerelme által bánatábul meggyógyítva, budai várban 
az ország’ dolgait intézte ’s a’ közelebb hölgyek’ és 
szüzek’ társaságában a’Hátszeg völgyrül és szerelmé
ről megfelejtkezett, Erzsébet’ szépsége , de inkább még 
a’ király’ jó akaratjából nyert nagy jószágai Boik- 
Butclii bojárt annyira elbájolták, hogy öt nőül kérte- 
meg, ’s Erzsébet örvendvén, hogy hibás lépését imigy 
rejtheti, szívesen ment hozzá. Férje’ jószágai Oláhor
szágban feküdtek. Azon háború alatt, melly ezen or
szág’ kebelét dúlta, kénytelen volt Boik-Butchi kibuj
dosni, mialatt a’ győzöpárt minden vagyonát elfoglal
ta. Zsigmond’ pártfogása és Mirxa’ kegye visszaadatá 
azokat ’s Erzsébet fölcserélte Erdélyt férje’ honával. 
Megérkezte után ezen uj hazában nemsokára fiat szült, 
kit ö leggyöngédebb anyai hűséggel ápolt azon vigasz
taló reményben , hogy azt valaha mint deli ’s eredetéhez 
méltó ifjút, az arany gyűrű által atyjával meg fogja, 
ismértetni. — S. J. —

( Vége következik.)

P ó t l é k t á r .
( F o n t o s  f e l f ö d ö z é s . )  Runge professor a’ 

St.újságban imezt Írja; „Azon felfödözés, hogy a’ 
kénsavanynak két ellentétes villanyosságu érezre p. o. 
czinkre és rézre, hatása által villany-ár szülemlik,melly 
a’ vasban olly erejű magnetismust idéz elő, minőt sem
mi más utón módon nem fejthetni k i, — nemcsak tudo
mányos de egyszersmind nagy practikai érdekkel bír, 
a’ mint t. i. lehetséges lesz ezen erőt gőz helyett, vas
utakon a’ terhek’ tovaszállitására alkalmazni. Ezenle- 
hetség a’ mágnesnek isméretes tulajdonságán alapszik 
miszerint a’ hasonnevű földsarkok v. pólusok— éjszaki 
és éjszaki földsark — egymást visszalökik, — az ellen- 
nevüek — éjszaki és déli sark — pedig egymást maguk
hoz vonják. Ha tehát sikerül — ’s ez talán nem épen 
rendkívül nehéz— olly készületet alkalmazni, melly 
a’ vezérsodronyok’ folytatott felcserélése által a’mág
nes’ gönezüleit megfordítja, vagy ellenkező magne
tismust idéz elő , akkor csupán az erőveli összekötte
tés maradna még hátra, ’s a’ vasutakon szükséges gőz
erőnek veszélynélküli pótszere fel volna találva. Hogy 
azonbau ez nem csupán ezen egy tárgyra fogna szo
rítkozni, magától értetik. (G. B.) „
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Erdélyi napló infoul-
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A’ kolozsvári színház mind külsejére mind bel
sejére nézve e lég , ’s kielégítő egy városnak, melly 
14 ezer lakost számlál; de ha azt veszsziik tekintetbe, 
hogy ez nem Kolozsvár a’ 14 ezer lakosú kis város, 
hanem Kolozsvár a’ főváros, az ország' fénypontja , 
’s az aristokratia’ téli gyül-helyének ’s így mintegy 
a’ nemzetnek tulajdona, akkor azt nagyon is egysze
rűnek, talán szegénynek fogjuk találni. Ítéletem szerint 
azonban egy országnak, mellynek két millió lakosa 
közzül másfél millió, betűt nem ismer , melly legnél- 
külezhetlenebb kézműi szükségit a’ külföldtül drágán 
veszi, melly kiskedeit, betegeit, szegényeit, őrülteit, 
tudatlanjait, minden óvás, ápolás és tanítás nélkül a’ 
jó istenre bízza, — annak illy színház még most 
legalább elég. — Két előadáson valék jelen e’ szín
házban. — A’ „bűvös vadász“ a’ legdühösb zenekó
ros’ türelmét is tova bűvölte volna; énekeltek éneke- 
kesek, kik a’ mellett hogy semmi oskolájok nincs , 
szavokat vagy rég már tökéletesen elvesztették, vagy 
azzal soha sem bírtak; mit legjobban megfejthetne 
Latabár ur , a’ minden hangot nélkülező tenorista, ki 
mind a’ mellett rendithetlenül énekelt, azaz : a’ sza
vakat elnyujtogatva rekedt hangon beszélt; — Ben- 
za ur még tűrhető volt a’többi közt; — és szegény 
Déryné! — ő sok érdemmel bir színészetünk’ gyer
meki fejlődése körül, ’s ki tehet róla, hogy már ő 
is kifejlődött e’ pályáról! . . de ő mind e’ mellett éne
keljen, ő még mindig Erdély’ kegyencz-nője, ’s egy 
tisztelt erdélyi mágnás, ki külföldön is volt, komoly 
elhatárzottsággal állitá, hogy Déryné most is jobb 
mint Schodelné, — ’s ezt itt többen is pártolák; — 
lehet hogy valami mélyebb széptani ízlés az örökös 
Borgiai, ’s kigyó-sziszegésekkel vivó tigris nyájas
ságot ’s görcsös rángatózásokat ’s hintázásokat an
nyira ki nem állhatja, hogy ezek mellett a’ csengő 
hangot ’s az unalmas , egymodorú, de gyakran jól 
sikerült játékot ’s iskolát sem látja. — És játszott 
e’ ,,büvösvadász“ban egy zenekar! mellynek örökös 
dissonantiája keservesen lakoltatá meg a’ zeneba
rátokat. — De korunk’mániája : opera, ’s opera mind 
örökké! ’s Kolozsvár a’ főváros szinte nem ma
radhat hátra! — jól teszik az énektelen énekesek ’s 
a’ zenétien zenészek, hogy megboszszulják magokat a’ 
kor’ gyöngeségin. — Voltam egy drámái előadáson is 
e’ színházban ; Szigligeti’ egyik igen gyenge müvét, 
,Diénest‘ , igen gyengén , azaz elég lármával , de an
nál rosszabbul adták, noha Megyery ur volt a’ Dienes. 
Ez nap .a’ kolozsvári színházban két darabot adtak , 
egy szomorút a’ színészek a’ színpadon , ’s egy vígat 
a’ nézők’ egy része földszint; ha amaz nem mulatta
tott, ez elszomorított. Némelly nraknak tetszett egy 
színésznőt, — már neve sem jut eszembe , — ki valami 
vén asszony’ szerepét játszá , rettenetesen megtapsolni 
’s többször kihűli, a’ közönség’ egy része piszsze- 
gett, a’másik annál inkább tapsolt, harmadik nevetett, 
csak a’ játszókra nem figyelt senki, mert nem lehetett. 
Később egy nagy kofakosár kört ve került a’ színház
ba, az kézrül kézre járt, még páholyokban is , —

az éretlen körtvék elhányatva szétgurogtak ,’s ez igen 
jól mulattatott némellyeket, mi ismét az egész közön
ség’ figyelmét elvoná a’ pádon dühöngő Dienesről. — 
Mi ezt a’ pesti színházban még sem tettük! . . . mert 
az őszi estvéken,a’földszint széllyelhányt gesztenyehéj’ 
ropogása miatt soha még sem játszó, sem néző nem 
botránykozott meg; lehet hogy mint kicsinységet, de 
minden esetre gyöngédtelen szemetelést, tollára venni 
mindenki kicsinylette. — Oh, mi pestiek, valóban 
jámbor közönség vagyunk, legalább jó orrunk van, 
mellyet a’ haza’ oltárán pirított veres hagyma-bűz sem 
képes megfacsarni, legfeljebb kezeinket hozza ránga
tózó taps-mozgásba ; — ’s hogy a* marseillaíset meg
tapsoltuk, azért ugyan meg is lakoltunk! , noharánk 
nézve, kik akkor jelen sem voltunk, nagy nyereség, 
mert olly kis botlásért Széchenyitől olly szép ajándé
kot nyerni, minden esetre annyit ér, hogy magam is 
kész volnék valami ollyast tenni, ha biztos lehetnék , 
hogy ő az ellen genialitása’ szikráiból a’ Társalko
dót ismét megtörni; — bár Erdélynek is volna, ki a’ 
nemzet’ hitelétől ’s jövő lehető nagysága’ minden 
rugonyitól kezdve a’ marseillei dalig’s köpükig vezér
hatást gyakorolna legalább az ifjú nemzedék’jobb ré
szére ! — De hát Széchenyi nem Erdélyé is?

Kolozsvárott a’ tudományos és művészeti intézetek’ 
látogatása nem sok időt vesz-el az illyesekre kiváncsi 
utazótól is , kivált tőlünk, mert épen szünnapok lévén 
a’ lyceuin ’s collegiumok zárva valának. Megnéztük 
sorra a’ templomokat i s , ’s természetesen az előttünk 
uj voná magára leginkább figyelmünket; a z , mellyen 
e’ felírás áll : „in honorem solius Dei“, azon vallásfe
lekezeté , mellynek polgárosítását, mint a’ részek’ 
visszakapcsolása’ mulhatlan következményét,—az idő’ 
felekezet-nem-ismerő szelíd , szabad szelleme nálunk 
is inditványozá, ’s e ’ szellemet felfogó józan rész’ke- 
resztyén szeretete ’s polgári bölcsesége által pártol- 
taték, — az unitáriusoké. A’ tágas, egyszerű egy
ház’ bel-lakja semmiben sem különbözik a’ reformátu
sokétól, kivevén, hogy itt e’ felírás áll: „Az egyet
len egy Isten’tiszteletére építtette a’ KolosváriUnitaria 
Eklesia. 1796.“ Az isteni tisztelet is épen azon mó
don végeztetik, mint az említett felekezetnél. Zsoltá
rokat énekeltek, hosszan és soká; éneklés alatt egy 
fiatal ember, kék magyar-köntösben , vállairul loggó pa
lásttal, foglalá-el a’ papi helyet; éneklés’ szüntéveí 
felment a’ szószékbe, imádságot monda, mit ismét 
ének követett; ennek végzödtével, szentleczkéül sz. 
Pál’ zsidókhoz irt könyve 10 része 22 versének e’ sza
vait : „Járjatok egyenes szívvel, bizonyos bizodalom- 
mal, ’s a’ bűnöktől megtisztult lelkiismérettel“ fel
olvasván , szép erkölcsi beszédet mondott az egyenes 
szívről, bizodalomról ’s tiszta lelkisméretről; nyelve 
erőteljes , tiszta ’s új-alakú volt, de az előadás gyönge 
’s el áruiá a’ kezdő szónokot, mert egy volt a’ colle- 
giumi tanuló ifjak közzül mind a’ bevezető minda’be- 
rekesztő imádságban, Krisztushoz mint isten’ fiához 
fohászkodott. Azt mondják, hogy a’ vallások nagy ha
tással vannak a’ népek’ jellemére, ’s hogy a’különb
séget, melly van az angol’s franczia , német és olasz 
közt, nemzetiség ’s éghajlat’ befolyásán kívül, a’ 
vallás-különbségnek is kell tulajdonítani; ’s talán az 
ezt állít óknak némi részbenigazok van, ha a’ hazánk-
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ban létező két protestáns felelekezet közötti jellem- 
különbséget veszszükis fontolatra , minek szembe nem 
tűnni lehetetlen, lfa ez némi részben igaz , kik az 
unitaria vallás’ hitágazatit ismeritek, vájjon e’ hitága
zatokat vallók’ tömegét, — mert egyes kivételekről szó 
nem lehet, — milly jellemüeknak gondoljátok lenni? 
— én, mielőtt alkalmam volt őket ismerni, előképzele- 
tet formáltam magamnak; — mit’s mennyiben ? talál
tam valósulva, itt sem helye, sem ideje, sem ked
vem elmondani. Annyi ismert dolog az unitáriusokról, 
hogy közzülük válnak a’ legügyesb ügyvédek; hogy 
leghívebb alattvalók, hogy nagy conservativek ’s köz- 
zülök ellenzési oldalon ritkán áll csak egy tag is ; hogy 
kitünőleg a’ eatholika részhez, mint Erdélyben türel- 
mesbhez szítnak , ’s a’ protestánsoknak, főkép a’ re
formátusoknak, kikkel dogmákra úgy szólván egyez
nek, nem nagy baráti; minek okait egy igen jeles és 
tudós unitárius ur bőven előadta, ’s a’ t. ’sa ’ t. . . . 
Erdélyben uralkodó vallás nincs , a’ négy vallás egyenlő 
jogokkal bir , ’s a’ türelem’ szép péhlájit gyakran ol
vassuk hírlapokban; mind igaz. Mind a’ mellett úgy 
vettem észre , hogy Erdélyben is nagy szerepet ját
szik a’ vallásügy, ’s hogy az elvben legszentebb tör
vény, melly a’ hivatalokat is felosztja a’ négy vallás 
közt, a’ kivitelben , a’ gyakorlatban gyakran nehéz
ségekkel párul; mert ha például református szolgabi- 
rói hely üres, azt e’ felekezetből fogják betölteni, 
ha mindjárt abból alkalmas talán egy sem, más fele
kezetből tiz tag is találkoznék; a’ főhivataloknál is 
négy vallás ’s három nemzetből , ’s igy hetes szám
ból csinálni arányt gyakran nem kis feladat; — de a’ 
lélekisméret és hit-szabadság’ fentartásaért a’ legna
gyobb áldozat is csekély ár. T................

U t o l s ó  f e l e l e t
A z 1840dik é v i  T á r s a i k ’. Í03dik s z á m á b a n  

e l ő a d o t t  „ v á l t ó j o g i  m e g v i t a t á s r a . “ 
Nem az előforduló személyek’mennyisége , hanem 

váltójogunk’ lsőr. 2dik gsában olvasható ’s országo
san megállapított fogalom határozza-meg az i d e g e n  
és s a j á t  váltók közti különbséget. A’ melly váltóban 
a’kibocsátó magát nevezi fizetőnek : az saját ;mel l y-  
ben pedig a’ kibocsátó arra kötelezi magát, hogy a’ 
fizetést más , tőle jogszerűleg különböző személy ál
tal teljesitendi: az i d e g e n  váltó. Ezen fogalom sze
rint én csak két nemét ismérem a’ váltónak, t. i. az 
i d e g e n  és a’ s a j á t váltót, és tudom , hogy az 
i d e g e n  ismét két neműre osztatik, úgy mint s a j á t ,  
vagy más valakinek rendeletére kibocsátottra. Mint
hogy tehát bizonyos , hogy saját rendeletre kibocsá
tott idegen váltóban a’ kibocsátó nem magát, hanem 
más, tőle jogszerűleg különböző személyt nevez-ki 
fizetőnek, jóllehet előbb mint sem az iutézvényest je -  
lesíti, kétséget sem szenvedhet, hogy s a j á t  rende
letre kibocsátott idegen váltó nem egyéb mint i d e 
g e n  v ál  t ó , és mégis hogyan lehessen ezt foganatára 
nézve az idegen váltóktul elszakasztani és saját vál
tókhoz ragasztani, azt valóban nem foghatom-meg. 
Ezen fogalom criteriuma a’ két váltó neme’megkülön
böztetésének , 'sebben foglaltatik mindeniknek proxi- 
uium genusa és ultima difl’erentiája.

Olvastam a’ kérdésiévé ur által vitatásában meg
pendített ’s jeles munkájában felhozott, valamint egy 
más igen tökéletes váltójogi munkában előforduló okos
kodást, melly által a’ kérdésben forgó i d e g e n  vál
tónak misége, benne előforduló személyeknek és szer

ződéseknek mennyisége’ tekintetéből feszcgettetik , és 
megvallom, hogy azon előadások tudományos tekin
tetben igen kellemesek de hogy mind e’ mellett a’ 
kerdeses i d e g e n  vál t ó  a t ö r v é n y —gyakorlatban ne 
az lsö r. 9dik hanem ugyanazon rész lOdik gsára al- 
kalmaztassék vagy alkalmaztathassák , azt kereken ta
gadom. Szép ’s kellemes a’ tndományos vitatás , de 
épen ez azon sík-mező , mellyen a’ theoreticus , hajói 
körül nem tekinti magát, könnyen eltéved, ’s a’ leg
világosabb ’s hasznosabb törvénynek egészen más 
irányt ad, mint mellyet a’ törvényhozó annak adni 
akart.’ Nem érintek ez alkalommal más körülményt, 
hanem csak azt , hogy maga a’ kérdéstevő ur megen
gedi, miszerint a’ saját rendeletre kibocsátott i d e 
g e n  váltó, mihelyt forgattatik, azonnal valóságos 
i d e g e n  váltóvá, vagy ha úgy tetszik tukmává vál
tozik; kérdés tehát: vájjon azzá változik é forgatás 
által a’ s a j á t  v á l t ó  is? bizonyosan nem, és így 
megengedi a’ tisztelt kérdéstevő ur, hogy nem a’ fe- 
szegetések’ szüleményei, hanem az lsö r. 2dik §sa ha
tározza-meg: mellyik váltót kellessék i d e g e n ,  mely- 
lyiket pedig sa j át váltónak tartani, és hogy az el
sőt akár saját akár más’ rendeletére legyen kibocsátva, 
az lsö r. 9dik, a’ másodikat pedig ugyanazon rész’ lOik 
§sára kellessék alkalmazni.

A’ kérdéstevő ur igen tudós feleletében állítja, 
hogy sem saját rendeletre kibocsátott i d e g e n ,  sem 
saj  át  váltóban nem lehet helye a’ víszkeresetnek (ta
lán viszonkeresetnek) a’ hitelező ellen. De mivel ő 
ugyanazon alkalommal megengedi, hogy az i d e g e n  
váltó’elfogadójának, ha fizetett, köztörvény szerinti 
keresete van a’ kibocsátó ellen , annál fogva erre töb
bé semmi észrevételem nem lehet, mivel minden elő
adásomban én sem mondottam mást, mint hogy az elfo
gadónak, ha fizetett, csak köztörvény szerinti ugyan 
de még is a’ kibocsátó ellen keresete van: Minő joga, 
a’ saját váltókban előforduló adósnak hogy hitelezője 
ellen lenne, arról egész váltótörvény-könyvünkben ren
deletet nem találok. Hogy pedig saját rendeletre ki
bocsátott i d e g e n  és s a j á t  váltókban a’ hitelező 
ellen váltójogi műszó’ értelmében véve v i s z k e r e -  
s e t n e k  helye nem lenne, ha t. i. az lsó  r. 138dik 
fsában felhozott föltételek teljesittettek , azt ismét ta
gadni vagyok kénytelen.

Egyébiránt e’ tárgyban többé felelni nem akar
ván , sajnálom, hogy nem leheték szerencsés a’ 
kérdéstevő urat állításom’ igazsága felől meggyőzni, 
’s így nem is reméllhetem , hogy az 1840ikévi Társaik’. 
90ik számában nyilványitott ígéretét teljesítse. Azon
ban megnyugszom meggyőződésemben ’s az időiül vá
rom azt, mit előadásom nem teljesíthetett, mert beáll- 
ván a’ váltótörvényszékek, mindenkinek majd alkalma 
leend több olly határzatot olvasni, mellyekben saját 
rendeletre kibocsátott i d e g e n  v á l t ó k na k  ollyan 
elfogadóji,kik nem ugyan az első rész lOdike azon rész’ 
9dik gsában előszámlált személyek közzé tartoznak , 
marasztaltatni fognak. M  ú h r.

f I g a z í t á s a
É d e s  A l b e r t 1 „d u n á n t ú l i  r e f .  f ő i s k o l á t  
é r d e k l ő  s z ó z a t a  a l a t t i  j e g y z é k é n e k .  *J

Édes Albert, most borsodmegyei ref. lelkész, nem 
igen rég pedig atyja’ lakhelyéhez igen kézügybe eső 
pápai iskola’ neveltje, a’ Társaik’. 82dik számában ,

*) Ezen „igazítást“ korszerű tárgyak ’s értekezések' bő
sége miatt csak most közölheti Társalkodónk.
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a’ főiskolának Pápán mostani helyzetét nem leghálásb 
szívvel adván elő, ’s annak Komáromban leendő jobb
létét egész költői elragadtatással rajzolván , csakhogy 
a’ főiskolát Pápáról, százados helyéről, kimozdíthas
sa , a’ mozdító okok’ hijányában fűhöz fához kapkodva 
még a’ Veszprémtől Pápáig vivő útra is kárhozatot 
kiált, ’s annak igazolására felhatalmazottnak vélé ma
gát, az én ezelőtt 16 évvel történt szerencsétlensé
gemnek akkor is messziterjedt hírét most ujolag emlé
kezetbe hozni. — Marad é a’ főiskola Pápán, vagy 
onnét elmozdul? hol fog az jobban virágozhatni? hol 
lesz az ifjúságnak czélirányosb neveltetése ? mind ezek 
még most olly titkok, mellyekbe emberi ész tökélete
sen nem láthat; hogy még is azon történt szerencsét
lenségem a’szavazók’s mások közzíil is valakit eddigi 
véleményével ellenkezőre ne indítson , ’s engem is idő
vel valaki e’beli hallgatásomért ne vádoljon: e’ fontos 
tárgyban, mellyrőli vitatkozásba semmi valótlannak 
csúszni nem kellene, Édes Albert’ jegyzékét igy iga
zítom : hogy azon szerencsétlenség nem a’ városlődi 
parton , nem is az ut’ hibája miatt történt, hanem , — 
a’ bővebb felvilágosítás ide nem tartozván, — történt 
kocsisunk’ hibája ’s egy utitársunknak kissé vastag 
tréfája miatt, Veszprémhez igen közel , olly jó ’s egye
nes utón, mellyhez hasonlót a’ tiszamellékieknek is 
egész honban kívánok. Ez eset ugyan nekem sok fáj
dalomba ’s mintegy száz forintomba került; de csupán 
ezért a’ főiskolának százados helyéről élmozdittatását 
szükségesnek épen nem látom, annyival inkább, mert 
a’ Pápától Veszprémig vivő ut olly járt és jó ut, hogy 
ha ezen egy szerencsétlen eset miatt vészharangot 
kellene kongatni a’ pápai iskola fölött: úgy a’ tengert, 
Balatont, minden folyóvizet kiszárítani, sót nyug
ágyainkat is hamuvá kellene égetni, mert hány találta 
már halálát mindazokban?— Láczai Szabó Zsigmond 
ur is nem Pápáról, hanem Veszprémből heti vásárról 
ment akkor, mikor sírját a’ Balaton’ jege alatt leié. 
í me,  mennyi hiba csak a’jegyzékekben ! több van pe
dig a’ szózatban; de azokat más igazítsa meg. —

Ez igazítás után akaratom ellen is kell egy két 
szót mondanom a’ főiskola’ jelen ’s jövendő ügyéről is. 
Egy két szót, mondom , mert hogy Édes ur’ szavait 
használjam, bármi érzés legyen szivében ’s felfogás fe
jében akárkinek , még is nehéz tisztán végig látnia egy 
főiskola’ jövendőjén, ’s már csak ezért is különösnek 
látszhatik annak jövendő helye’ elhatározását az olly 
igen különböző érzésű’s felfogású egyházak’szavazata 
alá bocsátani, annyival inkább , mert, hogy a’ főiskola’ 
jólétére több egyház csekély vagy semmi befolyással 
sem bírván, szavazatjok mégis a’ sikeresb és munká- 
sabb befolyásunkéval, és az egyházkerület” s egyház
vidékek’ igazgatóiéval is egyenlő értéküeknek tekin
tessek , ezt nehezen helyezhetni az igazság’ sorába. —
V aloban nem kevés meggondolást érdemel: a’ pápai egy
hazat, mellynek keblében a’ reformatiotul fogv a mind ez 
ideig hú ápoltatást talált a’ főiskola — azon mértékben , 
mellyben azt a’, vallási üldözések’ viharai engedék , — 
most, midőn az e’ derültebb időben nagyobb virágzás
nak indult, ’s annak régibb ellenei is részint elporlot- 
tak , részint józanabb gondolatokra simultak, megfosz
tani azon ürömiül, hogy a’ sok küzdés közt ápolgatott 
’s fölnevelt iskolát, majd mint saját szülöttjét, melJy- 
ről nagyobb gondoskodását csak akkor vette-le , mi
kor ezt az egyházkerület magáévá fogadta, keblében 
tovább is megtarthassa. — Hisz csak a’ mostani, nagy 
részben nemes telken fekvő, több lakszobával, jeles 
hallgatóteremmel , raesterileg készített ’s földalatti csa

tornával ellátott árnyékszékekkel bíró pápai collegium is, 
melly mellett pedig a’ további építésre is elég hely van, 
sokkal nagyobb ’s czélirányosb lenne, mint a’komáromi, 
ha ez egy emelettel toldatnék is, és ha a’ super- 
intendentia a’ pápai mostani épületet elhagyja, nem 
nyer annyi értékűt a’ komáromival. — Mi az ifjúság’ 
élelmezését illeti, Pápán is vannak már jeles alapítvá
nyok a’ jobb tanuló ifjak’ segedelmezésire, mellyeka’ 
jóltevó keblek’ naponkénti melegülésével mindig sza
porodnak , manna pedig Komáromban sem hulland ég
ből az ifjúság’ számára; hogy pedig az élelmezés és 
szállásozás nagyobb ’s kényesebb-népü városban ol
csóbb legyen, mint kisebb ’s több közrendú lakossal biró 
városban , ezt csak a’ tapasztalatlan gondolja. — Az 
elfogulatlan helyismerő ’s az ifjúi természetet figyelem
mel kisérő minden álokoskodás’ ellenére is tudja , hogy 
a’ tanuló ifjúság nagyobb kisértésnek lesz kitéve er
kölcsére nézve Komáromban, mint Pápán; hallhatja te
hát több ifjúnak ezen fohászát: Atyáink! ne vigyetek 
minket kísérteibe! — Mit mások, ’s Édes Albert ur is, 
az ifjúságnak Komáromban leendő nagyobb müvelődhe- 
téséről emlegetnek, arra igen röviden csak azt mondom: 
hogy a’ művelődés’ magva a’ természet’ urától van em
berbe hintve, melly a’ jól ápoló, a’ szabad nevelést a’ 
zabolátlan neveléstől megkülönböztetni tudó nevelők’ 
felügyelése alatt egy csendes és szelíd természetű ’s 
kies fekvésű városban , miilyen Pápa , ’s több főis
koláink’ helye is , szebb ’s érettebb gyümölcsöt terem, 
mint a’ zajos nagy kereskedéssel ’s folyókkal ellátott 
városban ; mert különben Édes Albert’ okoskodásából 
az következnék , hogy a’ sokféle erőmüveket, mederkot- 
rókat látott matrózok , hajóvontatók, bérkocsisok mű
veltebbek, mint az eféléket nem látott, hanem ollya- 
noktól távolabb fekvő helyeken a’ tisztes tudományok' 
tanulásában nevelt ifjak. „Ingenuas didicisse fideliter 
artes , emollit mores , nec sinit esse feros.“ Azonban 
ha az Édes’ kifejezésekint szívható együgyüségben élő 
falusi mesterek ’s papok , kik ifjaink közzíil ezután is 
legtöbben lesznek, czölöpverőkről ’s mederkotrókról 
st. épen semmi ismerettel nem bírnának i s , — mi 
ugyan az egész haza’beutazására elég alkalommalbiró 
református tanulókra nézve majd lehetetlen : — csak 
a’ szent hivatalokra tartozó dolgokat ismerjék ’s értsék, 
körükben eléggé müveitek lesznek’s tiszteletre mél
tók. „Non possumus omnia omnes.“ — Többet nem 
Írok sem most, sein ezután; ennyit is csak azért irtain, 
mert a’ felebb megjegyzeít hibás közlés által Írásra 
magamat felszólittatva érzem. Egyébiránt sokan tud
ják, hogy Édes urnák kissé epés Szózata mi kutfóbül 
eredt, — rólam is tudják, kik gondolkozásom’ mód
já t’s körüiményimet ismerik, hogy én csak a’ közjóra 
’s maradékra i tekintetből irtain. Csík Peter,

liiifratiifai iiáptemlierek’ ismérte- 
téseiíl*

Néhány hét előtt egy a’ ,Századunkban Ra d n a y  
T i v a d a r  aláírással közlőit czikk, Vacliot Imrét s 
az Athenaeum’ szerkesztőségét gúnyosan, véleményem 
szerint aljas, kicsapongással illeté. Vaehot Imre, meg 
nem foghatom miért? ezen czikk’ szerzőjének engem 
gyanított. Én hivatkozva a’ múlt évi Társalkodók’ vala
melyikében nyilványitott elvemre , bizonyossá tevém, 
hogy pastjuilleirásokra vagy névtelen embertelenkedésre 
sem időm sem becsületem veszteni nem való ; ’sannál- 
fogva ama’ czikkely’ keletkezéséről is mitsem tudtam. 
Azonban ő később egy hírlapi czikkben , igen mél
tatlanul ’s botrányos kíméletlenséggel rám vonatko
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zik. Én nein akartam , ’s nem is fogok soha a’ tisztelt 
közönség’ boszantására aljas tollharczot kezdeni; s e 
helyett amaz egyszerű magamat illető elegtetelt veyem, 
hogy első találkozásom’ alkalmával ot, mint masok be
csületét puszta gyanúból sérteni mereszlot, s ht®™- 
túrái utonállásában minden szembejövőket kirabolni tö
rekvőt saját nevén szólitám. Erre hozzám egy levelet 
külde, mellynek , féktelen zagyva becsmérlései
vel a’’ közönség’ olvasó-asztalát megfertőzhetni nem 
akarom , csak p á r l n é z e t i ismertetésül közlöm utó
szavait tiszteletem mellett: „ Az ön altul rajtam elköve
tett méltatlanságokat egy feltétel alatt szívesen megbocsá
tom. Hátin a3 Hírnök keli szövetségről s a g y ű l ö l e t e s ‘ 
béli /  eg z ö szemleiráisról lemond, feledni v f é l ed t  e t  n i  
fogok mindent, 's nemcsak én , de mások is azon fognak 
/igyekezni, hogy önt mind a n y a g i l a g  mind s z e l l e 
m i l e g  tehetségük (!) szerint kielégítsek, s valahára kí
vánatos lelke nyugalmát eszközölni segítsék. Különben a 
literül ura3 harezmezején vegye fel ön keztyúmef s csapjunk 
össze. Vackot Im re“ — Voltam-e? vagyok e a’ Hír
nökkel szövetségben ? erre felelni a’ Hirnök-szerkesz- 
tőség’ erkölcsi kötelessége. G y ű l ö l e t e s  és b é 
l y e g z ő é  párhét óta megkezdett szemletáram ? a' tisz
telt közönség’ Ítéletére bízom. Mit mi nde nt ?  ’s kik 
által fog f e l e d t e t n i ?  meg nem foghatom. Dehogy 
hibásan vélt, félreismert elveimtől magáé— ’s ,,m á- 
s o k“-éira, azaz, pártra akar áttériteni, ’s ezért mint
egy Isten bünbocsánatot, kegyelmet, szellemi 's anyagi 
jóllétet Ígér; elleneseiben pedig harczczal fenyeget: 
ez sokkal véknyabb álarcz, mintsem alatta a’ pártönzés’ 
érdekeit félszemű is át ne láthatná. íme én nem tépém ,’s 
a’ rothadó lárva magától kezd leszakadozni. Nekem 
mindegy. Én soha, sem pártot sem egyest literaturá- 
ban meg nem támadtam: ’s a’ halála fölött kelt kár
örömből sem kelle osztályrész. Nekem nem kell jutal
ma , nem félek fenyegetésitől; ’s bármit tegyen Va
ckot Imre szerkesztői és sajtó jóváhagyással, én nem fe
lelek reá. Valaki mondá : irodalmi ellenfelednek csak 
akkor felelj, ha ezüstkanál-lopásrul vádol; én mondom : 
akkor sem. Én fel nem veszek egy szemétre vetett 
keztyüt i s , mert én csekély erőmmel használni aka
rok, nem levegőben hadonázni. Jelen eset által sem ha
gyom munkásságomat megzavarhatni, ’s a’tisztelt közön
ség’ becses figyelmébe , arczátlan veszekedés helyett 
— ha érdemlik — irodalmi munkáimat ajánlom. Jelen 
czikkel azért valék kénytelen alkalmatlankodni, hogy 
bemutassam okát alábbi felszólításomnak.

F e l h í v ó  k é r e l e  m. Minthogy azon botrányos ra
gályban,—másokra névvel, névtelenül, vagy álnév alatt 
könyvben ’s hírlapokban pasquilleket irni,mellyet idősza
ki sajtónk egy ferde, szennyes korbul öröklött,némellyek 
az 1841 ev’ szégyenére is sínylődnek; ’s minthogy 
ezen faj , önbecsével mitsem gondolva,másokéit is köny- 
nyelmüleg ’s szemtelenül önszennyébe keverni törek
szik; s kicsiny nevem iránt is efféle nemtelen gyanú
sítás vétetett czélba: ezennel a’ testvérhaza’ minden 
sajtó- es hirlaptulajdonosit tisztelettel, de a’ becsület’ 
s embeii es írói méltány’ nevében egyszersmind ko- 

molvan felszólítom: hirdessék ki a’ közönség előtt, ha 
valaha akarmelly tartalmú vagy irányú, ’s annál in
kább másokat illető czikkelyt álnévvel vagy névtelenül 
adtam, mutattam, vagy közöltetni kértem. ’S  minthogy 
ez megtol tenhetlen : mig sajtótörvényink más elégté
telt nem rendeletidnek, mind azt, ki korraható mun
kásság helyett aljas gúnyiratokra, ’s idegen becsület’ 
rágalmáraveteműl, önpirulatának, ha van, \sa’ község’ 
megvetésének adom által. Költ Pesten dec. 31. 1840.

Kathy Lajos m. k.

Nyilatkozat a’ amit évi «.Jelenkor’ 
® ödik  számának budapesti naplója’ 

ügyében
Miután Nagy Ignácz a’ múlt évi Jelenkor 92dik 

számú naplójában kinyilatkoztató, hogy a’ ,,Jelenkor’ 
90dik számában a' nov. 3ki játékszíni előadásról t. i. 
„Ludas Matyi boltozatná“ sem ő nem írt „sem a3 szer
kesztő tu\ajdonos, ki oct. 2 7 tül nov.Sig itthon sem vil
la“-, miután Szenvey József a’ Társalkodó’ segédszer
kesztője a’ múlt évi Társalkodó 98dik számában szin
te nyilványítá, hogy a’ „budapesti napló“ írásában 
soha legkisebb részt nem vett; miután végre Fáncsy 
ur (kivel nem sokára találkozom) a’ múlt évi Társal
kodó’ 98 és 99dik számában, illy czímű silány irka- 
lirkajában : ,,Szükséges észrevételek a3 f. évi 90dik szá
mú Jelenkor „budapesti napló“ czikkje Írójának számá
ra-- alulirtat azzal terheli, mintha a’ 90dik számú el- 
liiresült naplót egészen az írta volna , és az egész czikk, 
azért látszik felvéve, hogy egyszersmind a’ szerk. 
tulajdonos a’ 90ik számú napló ellen roszalását kijelent
hesse : alulirt szükségesnek tartja kinyilatkoztatni, 
hogy eddigelé nem azért hallgatott, mintha hallgatása 
által az említett naplót egészen magaénak akarná val
lani, hanem mivel a’ dolognak nem nagy fontosságot 
tulajdonított, és szentnek tartotta a’ szerkesztőség’ 
titkát. Most azonban részint bizonyos események’ köz
bejötté miatt, részint mivel a’ fölebbi nyilatkozatok, 
gyanúsítások , és mentegetések’ következtiben mindenki 
azt hiszi, hogy a’többször említett napló egészen alul
irt tollábul folyt, — most midőnalulirtnak segédtár
sai nyilatkoztak , és a’dolog így, és nem másként áll , 
rajta a’ sor, hogy az alulírt is nyilatkozzék. Alulirt 
hát maga és a’ tiszta igazság iránti tekintetbül kény
szerülve van eddigi hallgatását félbenszakítni, és a’ 
legünnepélyesebben kinyilatkoztatni, hogy az említett 
naplóbul csupán csak Ludas Matyi’ bírálata övé , azaz 
etttil kezdve : „Ludas Matyi is egyike azon szeren
csétlen daraboknak sa/u bezárólag eddig: A z, kit illet, 
érlésirc adja ezen természet fiáknak 3 s a31.“ (Lásd a’ 
múlt évi Jelenkor 90dik szamát) Mi hát az idézett két 
sorocska előtt és után van , alulirt ismételve nyilvá- 
nyitja, hogy azt nem irta , és mivel nem irta, sem most, 
sem jövendőben magaénak nem isméri, ’s nem ismér
heti , és szavatossággal (evictio) érte senkinek sem
miféle szín és ürügy alatt nem tartozik ’s nem tartoz- 
hatik. Minek okáért alulirt erősen is hiszi, hogy ez 
igaz, őszinte nyilatkozata által végit szakítja azon té
velygésnek, és balhiedelemnek, mellyben iránta, azon 
többször említett napló óta, a’ közönség’ nagyobb része 
volt. Költ Pesten jan. 3kán 1841. észt.

Dobrosi István. 
szerkesztőségi segéd a’ Jelenkor mellett.

«logtalányok:
1. ) Mikor gyakorol a’ nemes, nagyobb királyi jogot?
2. ) Mikor rokon az idegen ?
3. ) Mikor támad-fel a’ halott ?
4. )  Mikor szalad a’ ma született gyermek ?
5. )  Mikor ér 25 forint 100 forintot?
6. ) Mikor beszél a’ néma?
7. ) Hogyan tehetni a’ vén ügyvédet egy eszten

dőssé ?
8. ) Ki nem veszi magának a’ nőt?
9. )  Mikor legelső az utolsó; és viszont?

10. ) Mikor helyezi a’ törvény a’ bűnöst a' barommal
egy sorsba ?

11. ) Miért van annyi per Magyarországban?
12. )  Nyolcz mikor egy ? Pukolay ügyvédtől.
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Utolsó észrevétel
A z 181 lilik é v i  T á r s a i k . ’ 3. s z á m á b a n  a d o t t  

„ u t o l s ó  fel  e 1 e t r e.“
Az érintett „utolsó felelet“ megvitatásom’ okai

nak megvizsgálása helyett nagyrészint csak puszta ta
gadás. Helyei mellyek valamit látszanak mondani, 
ezek volnának: 1.) „Szép és kellemetes a’ tudomá
n y o s  vitatás, de épen azonsíkmező, mellyen a’ theo- 
„reticus , hajói körül nem tekinti magát, könnyen el
té v ed .“ — Úgy vélem , hazánk’ váltótörvényében más 
mint theoretikus eddig nem lehet. Ki practikusnak hin
né magát, az ugyan csak csalódnék. — 2.) „A’kér- 
„déstevő úr maga megengedi, miszerint a’ saját ren
deletre kibocsátott idegen váltó, mihelyt forgattatik, 
„azonnal valóságos idegen váltóvá változik.“ — Én 
forgatás nélkül sem tagadtam, hogy nevére nézve nem 
idegen váltó volna, tehát saját váltónak névvel soha 
nem tartottam , hanem csak lényegében , ’s alapos okai
mat felelő úr még csak nem is érinté, kivevén e' kö
vetkezőt : 3.) ,,A’ kérdéstevő úr állítja, hogy sem
„saját rendeletre kibocsátott idegen , sem saját váltó- 
„ban nem lehet helye a’ viszkeresetnek (talán viszonke- 
„resetnek) a’ hitelező ellen. De mivel ő ugyanazon al
kalommal megengedi, hogy az idegen váltó’ elfoga
dójának , ha fizetett , köz törvény szerinti keresete 
„van a’ kibocsátó ellen . előadásomban én sem mon
dottam mást. Minő joga a’ saját váltókban előforduló 
„adósnakhogy hitelezője ellen lenne, arról egész vál- 
,,tótörvénykönyvünkben rendeletet nem találok. Hogy 
„pedig saját rendeletre kibocsátott idegen és saját vál- 
„tókbana’hitelező ellen váltójogi müszó’értelmében véve 
„viszkeresetnek helye nem lenne , ha t. i. az Iső r. 138ik 
„§an felhozott föltételek teljesittettek, azt ismét tagadni 
„ vagyok kénytelen.“ E’rövid előadásban csak köv. téve
dések foglaltatnak : a) a’v áltójogban k ö z  t ö r v é n y t  
k e r e s ,  mert azt mondja: „Minő joga (t. i. küztör- 
.,vényszerinti keresete)a’saját váltóban előforduló adós- 
„nak hogy hitelezője ellen lenne, arról egész váltó- 
„törvénykönyvünkben rendeletet nem találok.“ — Ter
mészetesen, mert ide a’ köztörvény , ha néhol megérin
tetik is egész terjedelmében nem tartozik, b.) a’ v á l 
t ó a d ó s t  ö s s z e z a v a r j a  a’ v á l t ó  h i t e l e z ő 
v e l ,  mert azt mondja : „Hogy pedig saját rendeletre 
„kibocsátott idegen és saját váltókban a’ hitelező ellen 
„váltójogi műszó értelmében véve viszkeretnek helye 
„nem lenne , ha t. i. ez Iső r. 138ik gsában felhozott 
„föltételek teljesittettek, azt ismét tagadni vagyok kény
telen.“ — Épen az idézett §ban forgatókés intéző el
leni viszkeresetről van szó; ezek pedig váltójogi műszó 
értelmében nem hitelezők , hanem adósok másképen vál
tókötelezettek. — Végül azt mondja még a’ felelő úr:
4.) „Mindenkinek majd alkalma leend több olly határ- 
„zatot olvasni, mellyekben saját rendeletre kibocsátott 
„idegen váltóknakelfogadóji marasztaltatni fognak.“ — 
Magam is tartok tőle , hogy ez meg fog történni, de 
minek következése csak az lesz , hogy többé nem vi- 
tatkozandunk, hanem váltó-és kereskedési jogunkból 
valamennyi saját váltókrul szóló rendeleteket, mely- 
lyekre többé mint haszonvehet]enekre senki sem fog 
ügyelni, kitörlendünk.

Fogarasi.

Zsigmondi magyar király *s M orszi- 
nai Erzsébet

( V  é g  e.J
Az évek múltának. A’ félelmetes Bajazet újólag 

közelgett a’keresztyén határszélekhez. Pusztító tábo
rának sem had-erő , sem megerősített városok nem áll
hatták ellen. A’ fekete tenger’ legvégső szélétől, Kis- 
ázsián által, Maczedoniában egészen Albániáig hatal
mának minden meghódult ’s őt urának ismeré-el ; Si- 
listria kaput nyit vala előtte , Nikopoly hatalmába esett; 
bizonytalan lévén, vájjon Konstantinápoly vagy Ma
gyarország ellen fordítandja - é fegyverét, messze 
körül minden rettegett. Illy vészben országa’ védelnié- 
rül gondoskodék Zsigmond. Romában a’ keresztyén 
fejdelmek’ szövetségét kereste; Németországban a’ bi
rodalmat fegyverre szólitá-fel; Magyarországban a’ 
fegyverviselő nemességet összegyüjté; Mirxa vaj
da is segítséget Ígért. Illy erők’ egyesítése által re
ményié a’ kontyosokat megtörni. Ilarczra-készen in— 
dultak-le a’ frank lovagok és nemes magyarok. Egyp- 
tusból sietett ellenük az ég’ villáma, Bajazet; most 
a’ több-évi győzelmek’ gyümölcse , a’ meghódított tar
tományok , az európábani megfészkelés és azon kér
dés forgott fen : vájjon Maczedonia’ városinak falain 
még tovább is a’ kereszt ékeskedjék-é , vagy a’ félhold 
ragyogjon. Xikopoly’ vidékén találkoztak a’ hadser- 
gek. Viszálkodás és féltékenység megfoszták a’ ke
resztyéneket a’ fényes vitézség által nehezen kiküz
dött győzelemtől. Bajazethez hajlott a' had’ szeren
cséje. —

Alig szabadult-megZsigmond az ütközetből, hogy 
talán czudarok’ álnoksága által végezze életét, mellyet 
dicsőbben áldozhatott volna fel a’ csatatéren. A’ pusz
tító viharként előrenyomuló szultán’ haragjátóli félel
mében eltökélő a’ hűtelen vajda, hogy urának ’s ki
rályának fogolylyátéíele vagy halála által csilapitja-le 
a’ törökök’ dühét ’s imígy reményit maga’ számára kí
méletet, bocsánatot, sőt talán jutalmat is nyerhetni. 
Hol Bazarád’ havasain az Olt folyam keskeny völgy
torkolatokban kígyózik és hol magas hegyek’ szegélye 
és meredek vízpartok közt húzódik el az ösvény, ott 
állotta útját az arra menő Zsigmondnak, és gyilkos 
csapatját az ut fölött lebegő sziklákra állitá—fel. — 
Zsigmond egy védcsapat’ közepeit jelent-meg a’ hegy’ 
tövénél ’s a’ folyam’ meredek partján elvonuló gyalog- 
uton. Hirtelen kő-és nyilzápor hull az arra menőkre, 
szikladarabok gördülnek a lá’s nem sokára a’ menekül- 
hetés’ minden reménye elenyészik. Bizonyos halálve- 
szélynek teszik-ki magokat a’ hőslelkü magyar daliák 
királyuk’ megmenthetéseül, erőködven a’ sziklafalakra 
felkúszní ’s elűzni az undok hitszegőket. Mar a’leg
gyorsabbak bérezre vergődtek , már a' kard kézben 
villogott, hogy fejdelmök’ útját viadal által ótalmaz— 
zák , midőn más oldalrul egy lovas csapat ugrat az 
oláhok ellen ’s a’magyarok’merész tettét előmozdítja. 
Két oldalrul nyomatva futásnak ered a’ vajda, és ba
rátságos kezet nyújt Gara Miklós bán , a’ magyarok’ 
vezére a’ megmentő csapat’ isméretlen fiatal vezéré
nek. — Egyesülten jőnek a’ hegyről le , fogadni a’ 
megmentetett királyt, ki biztosítva ’s köztük minden 
további lesvetés ellen védetve siet az erdélyi határ
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szélekhez. Hasztalan iparkodik az ismeretlen idegent, 
kinek életét és szabadulását köszöni, megismerni, hogy 
hű vazall-szolgálatját jutalmazhassa; ez titkos homály
ba rejtezve kerüli a’ fe jdelem’ szemeit; egyedül, kevés 
övéi által kisértetve keres nyughelyei és kíséretéből 
egy sem mutatkozik hajlandónak a’ hű fiatal leventát 
felfödözni.

Az ut ismét Sztrigy’ partjaihoz vezeti a’ királyt, 
Hátszeg’ völgye mellett.Megindulva keblében a’ multra- 
emlékezés által, hű seregét nyugodni parancsolja; ő 
pedig néhányad magával Morszinai gróf’ várlakába siet, 
hogy hirt halljon Erzsébetről. Oldala mellett lovagol 
isméretlen nemtője, ótalma a’ királynak minden veszély
ben ;s erős védfal minden megtámadás ellen. — Kevés 
idő múlva , miután az öreg gróf fenséges vendégét sze
rény nyájassággal üdvezlé ’s kényelmére mindent elren
delt, terembe lép egy vidor, szöghajú ifjú ’s derült nyájas 
arczczal ugorván a’ király elébe, tányéron egy arany 
gyűrűt mutat-be neki; utána lépdel az isméretlen meg
szabadító ’s az eddig gondosan zárva-tartott arczvér- 
tet felnyitja. Erzsébet volt az, ki élete’ koczkáztatá- 
sával menté-meg urát és szíve’ barátját, ki atyai ka
rok közé vezeté a’ kis J a n k u l t ,  a’ hajdani napok’ 
bizonyságát. — Zsigmond meghallá most Erzsébet
tő l, hogy férje nem régen halt-m eg,’s hogy a’ király 
iránt mutatott egykori barátsága miatt a’ vajda feneked
vén ellene, kénytelen volt ismét honjába visszatérni. 
Szivének forró vágya: néhai kedvesét háborúból visz- 
szajöttekor még egyszer láthatni ’s gyermekét kegyel
mébe ajánlhatni, arra birta öt, hogy atyjának egy 
csapat kiválasztott fegyveresiv ei Oláhországba menjen 
és Zsigmondra ott várakozzék. Itt elhunyt férjének 
egy meghitt barátja felfödözé előtte Mirxa vajdának 
áruló szándékát. Benne, ki a’ vidéket ismeri, ’s rend
kívül elbusúlva azon merény’ hallásán , melly urát ’s 
pártfogóját bizonyosan elveszti, minden némberi fé
lelmet legyőzött azon kívánat hogy az árulónak go
nosz-szándékát meghiúsítsa hogy’s megmentse az,kinek 
életéért ’s boldogságáért örömest minden esep vérét 
feláldozni kész. — A’ király álmélkodván a’ nemes
lelkű hölgy’ hősi bátorságán’s megindíttatván a’ foly- 
vásti vonzódásnak illy tettleges bizonyítványa által, 
megerösíte mindent, mivel azelőtt már öt és fiát megaján
dékozta , sőt hálájának ’s királyi kegyének uj adományi- 
val toldá meg azt. Rövid mulatozás után az öreg Mor
szinai gróf’ várában ismét elindult, átadta Erzsébet
nek másodszor is a’ gyűrűt ’s fiával együtt Budára hit— 
ta-meg , hol neki az ország’ nagyai, nemesek és udva- 
ronczok előtt hálája’ bizonyságit ismételni Ígérte.

Kevés hónap múlva az öreg Morszinai grófmeg
halt ’s így Erzsébet fölmentetvén koros atyja’ gond
viselésétől , kit ö mint jó gyermek gyöngéd szeretet
tel ápolt , megkérte testvérbátyját, kisérné-el Budára, 
mivel ö a' királyi fényes lakot látni . a’ vitéz hősök’ 
gyülekezetét üdvözleni ’s a’ kis Jankult a' nemesi szoká
sok és lovagi bátorság’ iskolájába vezetni szeretné , 
hogy ö is egykor merészen, és ügyes kézzel rántson 
kardot nemzete és vallása’ halálos ellensége ellen. 
Csak annak tudása , mit igért légyen gyermekének a’ 
király s hogy örömmel tartamija meg fejdelmi szavát , 
birhata bátyját arra, hogy húgát Budára kisérje.

Kis számúi kísérettel utazott a’ két testvér az or
szág felső tajai fele. Akkor also—Magvarország még 
gyéren volt népesítve ’s messze földre sem falut sem 
várost nem lehete látni, ’s az utazóknak sátort és éle
lemszereket kelle magokkal vinniük. így haladvanyu- 
godott egykor déltájban kísérőivel Erzsébet egy kies

völgy’ csörgedező patakjánál, ’s azalatt, míg Gáspár 
testvére cselédivel a’ málhás lovak körül forgolódott, 
Erzsébet saját kezeivel mosta ruháit a’ tiszta-vizű pa
takban , a’ kis Jankul pedig egyedül hagyatva ’s egy 
terepély fa’ árnyában ülve, sírni kezdett. Erzsébet, 
hogy öt lecsilapítsa, a’ Zsigmond királytól annak bi
zonyságául, hogy szerelméről ’s védelmező hűségé
ről , valamint adott királyi szaváról soha megfe
ledkezni nem fo g , másodszor is neki ajándékozha
tott gyűrűt liúzta-le újáról ’s a’ gyermeknek játszó- 
eszközül adta. Vígan mulatozék Jankul a’ nagybecsű 
gyűrűvel. Azonban a’ kezében csillogó arany’ fénye 
lecsalt egy a’ fának ágai közt ülő hollót, ’s mivel a’ 
madár senkit közelben nem látott, hirtelen földre szállt 
’s kiragadá Jankul’ kezéből a’ gyűrűt, kinek sí
rására oda siet Erzsébet, ’s o fájdalom! a’ gyűrűt a’ 
holló’ szájában látja. Erre jajveszékelve kiáltja elő 
testvérét , kinek elbeszélvén a’ szerencsétlenséget, 
kéri, löje-le nyilával a’ szárnyas tolvajt , mert, úgy
mond, gyűrű nélkül nem bátorkodik a' király’ színe 
elébe lépni ’s a’ nélkül nem biztos, kegye és Ígérete’ 
teljesítéséről. Felfogja tehát Gáspár az íjat, de — a’ 
nyíl süvöltve hasítja a’ levegőt, czélt téveszt, ’s a’ 
holló, zsákmányával tovaszárnyal. — Elszomorod
ván e’ gyászos eseten, nem tudja magát elhatározni 
Erzsébet: vájjon visszatérjen é hazájába, vagy útját 
tovább is folytassa. A’ királyi kegynek kétszer nyert 
emlékjelét nélkülezni, a’ drága királyi ajándék iránti 
gondatlanságnaklátszott neki. Hazatérni, az adott szó 
iránti bizalmatlanság’ jele lett volna. A’ kis Jankul’ 
folyvást unszoló kérelmét kedvező előjelnek nézte „Nem 
bánom, menjünk tehát; Zsigmond azért engem mégis 
megismer, ’s igazságos királyi szaváról nem fog meg
feledkezni.“

Zsigmond király, tanácsnokai és hívei’gyűlésében 
ült,  azon tanakodván, mikép lehessen a’ szenvedett 
kudarczothitetlenek’ vérével lemosni ’s a’ hűtelen vajdát 
megfenyíteni. Ekkor belép egy szolga azon jelentéssel, 
hogy bizonyos nemes ember jött a’ palotába ’s a’ ki
rálynak egy drága gyűrűt hozott eladásul. A’ szolga 
elömutatá a’ drágaságot. Zsigmond tüstint ráismert az 
Erzsébetnek adott gyűrűjére. Komolyan ’s gondolkodva 
parancsolámeg a’poroszló-hadnagynak, hogy a’ gyü- 
rűhozót mint foglyot biztos helyre zárják, mivel az 
nem igaz utón férkezett a’ kincshez ; ö minden bizony
nyal a’ birtokosnét útjában megölte ’s most távul he
lyen keres gonosz tettéből hasznot húzni. Hasztalan 
állítá váltiga’ nemes, hogy ö egy hollót látott, mely
nek szájában a' gyűrű volt; hogy ő a’madarat űzőbe 
vette ’s végre nyilával lelőtte. Véleménye szerint illy 
drágaság csak királyi ékességhez illik; azért jött te
hát a’ királyi udv arba , reméllvén, hogy ö felsége’ ke
gyelme által szegény sorsán segíthetend. Hiába je 
lenték Zsigmond’ udvaronezai a’ nemesnek állítását ; 
igen mély gyökeret vert gyanúja, igen mély és heves 
volt fájdalma. „A’ gyilkos haljon meg irgalom nél
kül!“ monda Zsigmond haragjában. Számos nagy’ és 
főnemes’ hangos morgása, hogy a’ király illy igazta
lan tettre kész , tudatá vele a’ köz neheztelést. l)e hiá
ba! 0 az ellenmondásra nem hallgatott , föl sem v et
te a’ köz boszankodás’ jeleit. Akaratja végrehajtást 
követelt. —

Erzsébet azalatt félénken folytata útját , szomo
rún ’s aggódv a érkezők el Budara, a’ királyi lakv a
rosba. Épen palotájából lovagok’ , udvaronczok’ és po
roszlók’ fényes kíséretében indult ki Zsigmond a’ vesz
tőhelyre , hogy a’ vétkesnek hitt ártatlant kivégeztesse.
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Ekkor járult elibe Erzsébet. Meghökkenve állapodik 
meg Zsigmond ’s nem tudja, vájjon a’meggyilkoltnak 
lelke, vagy ő maga légyen é. Erzsébet megijed’s a’ 
véletlen összetalálkozásra el nem készülve, a’ király
nak kitérni akart; de ez egyik udvaronczat érte kai
dé , hogy őt fiával ’s kíséretével együtt a’ királyi pa
lotába vezesse. Zsigmond maga is visszatért, paran
csot adván, hogy az ítélet -  végrehajtás másnapra 
halasztassék.

Erzsébet sírva borult Zsigmond’ lábaihoz ’s bo
csánatot kért, hogy királyi kegyelmének emlékjele 
nélkül bátorkodott jőni Budára; ’s itt elbeszélé a’ hol
lóval történt csudálatos esetet! Ezen elbeszélés után 
a’ király komolyan ’s gondolatokba síilyedve inté ma
gához szolgáji’ egyikét, kinek a’ balsorsu gyűrűt elő
hozni parancsolá. Mint bámult Erzsébet, midőn az el
veszettnek gondolt kincset olly véletlenül ismét annak 
kezében látta, kitől az származott ’s kihez annakjut- 
nia kellett volna. „Egyszer — megszólalt Zsigmond 
— szereteted nagy szomorúságból gyógyíta-ki ; má
sodszor hűséged halál-veszélyből ragadott-ki; harmad
szor periig megjelenésed lélek-nyomasztó gyilkosság
tól ment-meg engem, sőt talán polgári belvihartól 
és vérontástól a’ hont.“ Sietve küldött a’ király egy 
udvaronczot a’ fogolyért, meghagyván , hogy az ud
varnál jó gondját viselje, mert másnap neki elégtételt 
szándékozik adni a’ szenvedett méltatlanságért. Er
zsébetet főkamarásának gondviselésére bízta , megpa
rancsolván neki, hogy szobákat készíttessen számára, 
’s neki mint valamelly fejdelmi személynek szolgál
tasson fel ’sárról királyi kegyelme tökéletesen ismer- 
tessék-meg.

Következő nap Zsigmond, várlakának termébe 
gyfijté össze a’ körültelévő egyháznagyokat , tanács
nokokat, régi fegyvertársit, hű vazaljait, ’s udvara’ 
tisztjeit. Az udvari főkamarástól kisértetve ’s kis Jan- 
kulját kezén vezetve lépett Erzsébet a’ király’ trónja 
elé. Most a’ fejdelem elbeszélé a’ nemes gyülekezet
nek, hogy a’ Dán és Bajazet elleni táborozásban Er
zsébet’ szépsége meghódítá szívét ’s a’ nyomasztó bu- 
songásból kigyógyította; hogy később a’ Nikápoly 
mellett történt szerencsétlen ütközetbőli visszatérés
kor szinte Erzsébet’ férfiszerű bátorsága menté-meg 
az ő és kísérete’ életét ’s hogy tegnapi megjelenése 
is ártatlan vér’ kiontásátul fuggeszté föl karját.— Ek
kor a’ király’ intésére előlépett a’ kanczellár ’s kezé
ből oklevelet von által, mellyet szétbontván , fenhan- 
gonolvasa , hogy Zsigmond, a,’magyarok’dicső királya, 
Jankult, Morszinai Erzsébet’ íiát az ország’ főneme
sei’ sorába emeli ’s neki örök hfibérül Ilunyad-várát a’ 
körülte fekvő hatvan faluval ’s pusztákkal , földesúri 
kiváltságokkal ’s jogokkal együtt,ajándékozza ’s átadja ; 
a’ holló által elorzott gyűrűvel történt csudálatos eset’ 
emlekeul pedig nemesi czimerét szájában arany 
gyűrűt tartó hollo ékesítse.—A’ király ismét intett, ’s a’ 
tokamaras megjeleli4, kinek Zsigmond egy kis szekrény
két nyújtott oda.Ezt a’íokamarás Erzsébet előtt felnyitot
ta. Drága nyakiánczok,karpereczck,függentyük ’s egyéb 
a’ hölgy-szivnek kedves ékszerek voltak abban. A’ 
főkamarás fölékesité velők a’ szép Erzsébetet, kisze
rénysége és alázatossága mellett még szebbnek ’s bá- 
jolóbbnak látszott a' királyi kegy’ ezen fényes bizo- 
nyitványiban. — A’ király még egyszer intett. Ekkor 
az udvari káplántól kisértetve lépett be azon nemes, 
kinek vére Erzsébet’ tegnapi szerencsés közbenjötte 
nélkül bakópallos alatt folyt volna. „Rád nézve — 
monda Zsigmond — nagy igaztalanságot kell jóvá-

tennem. Én téged királyi hivatalom, az ország’ tör
vénye ’s a’ magyar nemesség’ joga ellenére is felál
dozni akarálak vak haragomnak. Légy ezután az ország' 
főnemeseinek egyike, és miben a’ szerencse’ javaira 
nézve szükölködöl, azt még ma pótolandjaki kegyel
mem. — íme itt van a’ bal sorsú gyűrű; harmad
szor is vegye által azt Morszinai Erzsébet; de most 
a’ te kezedből , hogy az téged meginentettet vele a’ 
megmentővei egyesítsen. Üdvözlök horvátországiban !“

A’ gyűlés hangos örömzajra fakadt. Az udvari 
káplán végrehajtá az esketést, mellyet pompás ünne
pély ’s lakoma követett a’ budai királyi palotában. Jan- 
kul az udvarnál maradt Zsigmond király’gondviselése 
alatt. Ez vala később azon vitéz , győzedelmes és vi
lágszerte híres H u n y a d i  J á n o s ,  atyja a’ szinte 
nagy hős és tudós Co r v i n  M á t y á s , magyarok’ ki
rályának. Slant József főhadnagy.

Óvás ,Iiuíhy pártismeríetése ’s fol- 
hpó kérelme6 ellen.

Nyugott lélekismérettel állok—elő az álnevű Ratl- 
nay Tivadar elleni válaszomat magára vett Kuthy La
josnak azon merényét megszégyeníteni, miszerint ő , 
illetlen szóbeli sértése' következtében hozzá küldött 
magány- l eve l em’ végszavait, a’ többinek lánczso- 
rából kikapva,aljas pártérdeket gyanittató , szántszán
dékos értelem-elcsavarással, szóbeli magyarázatom’ 
’s ovásom'ellenére is , világ elé bocsátani nem vona
kodott. ’S noha nyilványos pályán személyességre ’s 
főleg magány-ügyekbe ereszkedni, egy a’ legkelle
metlenebb foglalkodásom közül : mindazáltal lettdol
gon alapuló igazolásom végett, kénytelen vagyok a’ 
két kellemetlen ösvényen, — mellyen Kuthy úr olly 
nemtelenűl járt elő , — az igaz utat illő kímélettel 
kimutatni. — A’ K. úr által nagy lármával kikürtölt 
pártmozgalom valódilag ebből áll. — Én ugyanis bi
zonyos literatúrai vállolatot szándékozom létesíteni, 
egy két f i a t a l  í ró ’ társaságában: — ím’ ez az a’ 
rettentő párt, ezek azok a’ m á sok!  ( kiket megne
vezni nem tartozom), — melly vállolata’ munkatárs
nak nem kegy-, hanem érdem-díjjal adóznék. — Bizo
nyos okoknál fogva , ’s főleg azért, hogy személyes 
viszály miatt a’jó ügy ne szenvedjen , levelemben haj
iadénak nyilatkoztam K u t h y  úrral kibékülni ’s bíz
va tervem’ sükcrében, neki azon esetre, ha hoz
zánk csatlakozik , a n y a g i  ’s következőleg s z e l l e 
mi kielégítést is ígértem ; de csak olly föltét alatt, 
ha a’ llirnökkeli szövetségről lemond , ’s a’ nem ré
giben megszűnt sürgönyi szemleirással fölhagy, w #5“1) * ***)

E német beszclyt az olvasó csak regénynek tekintse , mert 
abban történetirási helytelenség van. Zsigmond király’ 
látogatása Morszinainál 13.92ben történt Hunyadi meg
halt aug. 11 kén 1456'., élete' Stídik évében, következő
leg 13.9.9 v. llOOban kellett születnie s igy szerelem’ 
gyermeke nem lehetett , noha őt több külföldi történetíró 
annak tartja S-t-J.

í# )  A’ jelen választ méltányosság' tekintetéből közöljük: 
azonban illynemü harezok az olv. közönségnek kedvesek 
nem lehetvén , azok' további folytatására Társalkodónk 
mezőt sem egyik sem másik félnek nein engedhet.

A’ s z c r k.
***) E szándékomat, miután levelem' végszavainak Kuthy 

által lett elmagyarázását megértéin , szóval is előadóm 
neki. De ö ezzel mit sem gondolt, s levelem' jól értett 
végszavait, másra értetni kívánó tisztátalan czélból, 
hirtelen kínyomatá. 'S nehogy K. úr ama', levelem meg
küldése után történt szóbeli nyilatkozásomat, mentegető 
koholmánynak vegye , bátor vagyok hivatkozni barátom
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Hogy Kuíhy úr a’ Hírnökkel szoros összeköttetésben 
á ll,—noha ennek szerkesztőjét az ellenkezőnek kijelen
tésére szólítja-föl, — azt önmaga sem tagadhatja,’s 
inig ezt privát-levelem által tudtára nem adám, magány
köreinkben soha nem is tagadta, saját szavaival gyak
rabban nyilványitván, mikint Orosz’ Századunk-jába 
tudományos czikkelyeket ir ; — természetes! ez már
most szerinte csak tréfa volt! — és talán nem tudjuk 
mindnyájan , hogy K. urnák a’ Hírnök’ szerkesztője 
lapjai’ ingyen példányával kedveskedik! — Kuthy ur’ 
»Szemletára nem egyedül magam, hanem többek előtt 
is g y ű l ö l e t e s  és b é l y e g z ő  vala, mert a’ Sür
gönyben jött-ki, ’s egy közönségesen utált érdekkeli 
sympathiát árula-el. — Midőn én K. úrnak, anyagi 
jobbléte’ eszközlésire segédkezet kívántam nyújtani, 
az nem vala egyéb, mint az egyesülés’ elvének en
gesztelő szózata, az ügy- és személylyeli jóakarat’ 
őszinte kijelentése ; nem térítés , nem pártönzés, mint 
ő akarja a’ t. közönséggel elhitetni, hanem buzgó 
vágy egy szép elmét azok’körében megtartani, kika’ 
legragyogóbb észt is, csak kebel’ tisztaságával páro
sulva, tudják szeretni és böcsülni. ’S kérdem, ha bűn 
volt-e tőlem illy jószándékú eszközhöz nyúlni, kivált 
midőn a’ keserű tapasztalás naponként bizonyítja: mi
képen átokverte literaturánk’talentumosabb képviselői 
i s , anyagi jólét’ hiánya miatt, a’ legszörnyebbekre 
vetemülnek. Azt is iráni levelemben, hogy a’ mondott 
föltételek alatt, feledni és feledtetni fogok mindent. A’ 
feledést azon becsületsértő szavakra kell érteni ,mely- 
lyekkel engem Kuthy úr Ra d n ay ellen írt válaszom 
miatt, közhelyen illetni merészelt. A’ f e l e d t e t é s  
alatt értém azon gyanú’ tettleges elhárítását, melly 
szerint némellyek, — bár igen kevesen — a’ Radnay 
álnév alatt, válaszom’következtében Kuthyt vélték rej
tezni. És ezt szóval vagy írásban nem tehettem volna 
é egyedül ma g a m is? Szükség-é illyesmit má
s o k r a  bíznom? — Mindezek’ nagy részét nem kell 
vala elmondanom, ha K. úr levelem’ egész tartalmát, 
mint az általa idézett ’s összefüggés nélkül könnyen 
félremagyaráztatható végszavak’ elózvényét, illő be
csülettel betűről betűre közlendő. De ezt tennie tiltá 
önérdeke. Igen , mert levelem öt híven ’s némi psy- 
chologiai tapintattal jellemző , ’s a' vele szándéklott 
kibékülés, lemondatásom, és szíves ígéreteim’ inditó- 
okait kimeritőleg adja-elö ; mert azzal, ki egyszer ok 
nélkül megbántott, nem mindjárt egyezkedem, hacsak 
lelkűidének ismerése , pillantatnyi fölhevülései — hely
zete— ’s több e’ féléinek tekintetbe vétele nem ad rá 
okot. —

A’ mi pedig Kuthy urnák a’ testvérhaza’ sajtó-és 
hirlap-tuiajdonosaihoz intézett,fölhívó kérelmét illeti, 
miszerint t.i. ezek, hirdetnék-ki a’ közönség előtt, 
ha valaha nekik K. xir adott-é bármilly czikket á 1- 
n é v v e l  vagy névtelenül, — mindez mondom nem 
egyéb látszatos hősködésnél, ’s üres szószaporitásnál, 
mellynek minden ereje elvesz, — ha meggondoljuk, 
hogy az álnevű iró’alattomos állása, mennyi cselfo
gassal , hány előre készített ’s kibúvásra alkalmas 
rejtekajtóval, ’s egyéb ravaszsággal lehet egybeköt- 
' e< Azonban en Radnayt soha nem nevezőm Ku- 
thjnak , hanem költött neveit Dulcamárának, ’s több 
nll\ czímmel tisztelém-meg, miket megtámadó sza
vainak szellemére legjobban lehetett alkalmazni. Mit 
tehetek en arról, hogy Kuthy erővel Radnay akar lenni;

es trotársam Adorján B. li. ügyvédre , — mint ki K. úr
ral is baráti viszonyban áll: — vájjon szándéklott ter
vem' okát, módját és czélját nem még a'levél -  átadás 
előtt nyílvanyitain-e neki. De erre nézve még több ta
núm is lehetne.

mit tehetek én arról, hngy ö válaszom’ többféle szint 
mutató tükrében magára ismert és önismeretét szóval 
és Írással szíveskedett közleni. Kuthy úrnak, ha csak
ugyan tisztának érzi magát, legjobb lett volna hall
gatnia, mert midőn valaki legáltalányosabb , ’s legtá
volabbról ismertető jelre egyszerre följajdúl, ’s a’ 
megszorulás’ kinverítéke közt mossa magát, a’ nél
kül hogy mások ráismernének, — az mondom, igen 
közel jár az önárulás’ kijelelő határához. De ha már 
ír ’s diadalmi kinézéssel lép-föl ellenem, miért nem 
fontolja-meg beszédét, miért nem vigyáz minden szavá
ra. Minek vallja ki nekünk,hogy Orosz’Századunk‘-jába 
dolgozik , midőn valódi nevét egy hasábon sem láttuk. 
’S vájjon megtámadó harczában mi oknál fogva ve
zérli őt épen azon érdek, melly Radnayt is annyira 
bélyegző ? Figyelem uraim ! — Kuthy úr szóbeli ér
tekezésem után jól tudja mit akarok magánylevelem’ 
végszavaival; de ö mire sem ügyel , ő ír , nyi
latkozik, — mert hiszen legfőképen e g y  l i t e r a t ú 
rai  p á r t o t  k í v á n  m e g i s m e r t e t n i !  0 a’ nagy 
közönséggel erővel el akarja hitetni, miként én bizo
nyos pártnak, — mellynek vezérei kétségkívül az 
Athenaeum’ szerkesztőji, — lélekvásárló térítője , haj- 
hászó factora, vagy táborzó káplára vagyok. Hisz 
Radnay is azért irt ellenem , hogy velem rövid pőrét 
elvégezvén, a’ bizonyos párton annál nagyobbat üt
hessen. — Kuthy úr pártismertetésében a’ többi közt 
nagy vigyázatlanul ezt mondja: ,1 m e én nem té 
pem  ’s a’ r o t h a d ó  l á r v a  (t. i. a’ bizonyos párté) 
m a g á t ó l  k e z d  l e s z a k a d o z n i /  Tovább ismét: 
,A’ h a l á l a  (t. i. a’ bizonyos párt’ halála) f e l e t t  
k e l t  k á r ö r ö m b ü l  s em k e l l  o s z t á l y r é s z /  
Hisz Radnay is épen ezen szellemben írt ;s majd ugyan
ezen szavakkal élt. Sőt Radnay kifogyván minden lö- 
porbul , haragja’tetőpontján épen azt mondja, mit most 
legújabban Kuthy mond : ,É n ő t — engem t. i.—a’ kö
z ö n s é g ’ m e g v e t é s é n e k  adom át. — De én 
még most is engedek , ’s még most sem kiáltok íg y : 
Nézzétek uraim: Kuthy az álorczás Radnay! —

’S igy Kuthy és én tettlegesen megvíttunk; azon
ban ö nem akarja fölvenni s z e m é t r e  v e t e tt kez- 
tyümet, hanem a’ nélkül hogy magát meghagyná za
varni , tovább dolgozik a’ hazáért. Hagyján ! írjon ö 
ezentúl is ko r r a - ha t ó  munkákat, ’s maradjak én az, 
mi vagyok. Nem lehet mindenki Coriolán , hogy a’ 
haza’ színe előtt sebeivel kérkedhessék. Vackot Imre 

Megfejtése a3 múlt számbeli jogtalányoknak.
1. ) Ha megházasodik; mivel nejét nemesítő.
2. ) A’ fiuváfogadásban.
3. )  Mikor a’ polgári halott feloldozíatik.
4. ) Mikor a’ következő házasságban a’ törvénytelen

gyermek törvényesíttetik.
5. )  Mikor széksértésért rögtön fizettetik 25 ft.
6. )  Mikor az ügyvéd silentiarius.
7. ) Ú gy, ha általányosan valljuk őt ügyvédünknek;

mivel ekkor csak egy esztendeig lesz ügyvédünk.
8. )  Az e’ végre meghatalmazott.
9. )  ítélet feletti szavazáskor; mert az utolso biro

szavaz lör. r
10. ) Mikor a’ megfogott bűnös 3 nap alatt bénem je

lentetik, azért is 3 markot kell fizetni naponként 
mint a’ behajtott ’s be nem jelentett marháéit.

11. ) Mert a’ ki leteszi perét’s nem perel, fizetnie kell.
12. ) Mikor 8 zsellér vétetik egy telkes jobbágy szamba.

Pukolay ügyved. *

*j Tisztelettel szólitok-fel minden lap-szerkesztő urat, kik 
„Kuthy’ pártísmertetését ’s fölhívó kérelmét“ közrebo
csátok , e' jelen ó v á s t  lapjaikban köziem minél előbb 
szíveskedjenek. V. I.
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El§ő örökös szerződés
T o l n a  v m g y é b e n  az  ú r b é r i  t e l j e s  m e g 

v á l t á s t  e n g e d ő  t ö r v é n y n é l  f o g v a .
( Beküldött cziklc.")

Valamint igen nagy érdekkel viseltettek a’ leg
utóbbi dicső Hongyülést képviselt országunk’ RRdei 
az adózó népre olly kedvesen ható úrbéri megváltást 
engedő 7dik törv.czikk’ alkotásában ; annál feszültebb 
ligyelemmel leend most, úgy hiszem , mindenki— an
nak örvendetes következvényire i s : inelly szerint t. 
Tolna megyében — jelesül: Szegzárd és Bonyhád m. 
városok közt fekvő Kokasd helységünk’ egész közsé
ge , mellyet m. tolnai Festetics Erneszt, és Sándor 
grófoktul t. bezerédi Bezerédy István lír nemrég meg
vett ; de — minek az előbb nevezett grófiul megvett 
fele része még i s , — e’ vételt közbeszegett törvényes 
ellenmondás’ következtében , — mindazáltal az úrbéri 
örökös megváltást engedő feltétel alatt m. tolnai Fes
tetics Rudolf grófra áltszállott — minden néven neve
zendő úri adózásokra nézve — a’ fönfisztelt bezerédi 
Bezerédy István táblabiró úrral következő teljes meg
váltást tárgyazó szerződést kötött légyen:

„ Ör ö k ö s  s z e r z ő d é s .  Mellyet mi alulírottak, 
és ugyan egyrészrül én idősb Bezerédy István mint 
a’ kokasdi helység’ fele részének, mellyet gróf Fes
tetics Sándor úrtól örökben megvettem , örökös földes
ura, más részről pedig mi — a’ nevezett tek.ns Tolna 
vmgyében kebelezett kokasdi helységben azon tisztelt 
földesurunk által örökben megvett részhez tartozó job
bágyok , úgy is mint a’ többi ugyanazon részhez tar
tozó jobbágytársaink’ megbízott képviselőji az úrbéri 
jobbágyi tartozások , szolgálatok ’s adózások’ örökös 
megváltása iránt hoszasb megfontolás ’s egyezkedés 
utáni szabad ’s eltökélt akarattal minden jövendőségre 
változhatlanul az 1839j4oki 7dik törvényczikk’ engedel- 
mével ’s értelmében egymással a’ következő módon 
kötöttünk’s állapítottunk : l.jNoha az úrbéri illetősé
gek ’s járóságok iránt a’ szerződők közt pontos szá
molások tétettek , mellyek után a’ jobbágyság a’ szer
ződésből rájok ’s utódikra áradni-fogó tetemes haszon- 
rul meggyőződtek ; hogy mindazáltal e’ megváltásbul 
kétségtelenül kitessék az: hogy ezen szerződés által 
a’ kokasdi jobbágyok jövendő boldogságjok és jobb
létük’ alapját megvetették , a’ megváltás’ tárgyául fel
vett jobbágyi tartozások azon mérték, mennyiség és 
minemüség szerint felszámolva, a’ minőkben mindezeket 
az 1832dik évi april 9kén a’ 9207dik szám alatt leg 
felsőbb helyről az illetőleg lefolyt perben lebocsátott 
urbérileg szabályozó kegyeim, k. rendelet és az 183% - 
ki úrbéri törvény megállapító, sommásan e’kép adatnak 
elő : a) Vagyon nekem Bezerédy Istvánnak a’ kokas
di helységben az említett gr. Festetics Sándortul meg
vett részjószághoz tartozó huszonnégy egész ’s egy 
ötnyolczados úrbéri sessióm ; — egy egész telkes job
bágy pedig köteles évenként szolgálni a’ hoszszú fu
var helyetti napszámmal együtt az úrbéri 7dik czikk 
szerint 54. kétmarhás napot; ’sigy24%  sessíóraesik 
évenként 1329% napi marhás szolgálat. — Az emlí
tett szabályozási per szerint tartozik minden 5|sdos 
jobbágy a’ maradék-földekbül neki különösen kioszta
tott földek’s rétekért 2'!2 napi két marhás robotot szol

gálni , és igy 25. öt nyolczados 62% marhás napot; 
összesen tehát a’ 24% sessió 1392% marhás napot. — 
Ugyanazon úrbéri per szerint a’ kokasdiak a’ 6 font 
kender-fonás helyett 6 gyalog napot szolgálván , ad 
24% sessio 144ß 8 gyalognapot. — Zsellérház van 19, 
mellyek, 18 gyalog napjával számítva , adnak 342 na
pot. — Ezek’ felszámolása után , mi a’marhás és gya
log napszám böcsára’ megállapítását illeti : noha a’ 
szerződő kokasdiak is elismernék azt: hogy egy napi 
munkára magok szekerével, takarmányával, és kenye
rükkel , — tekintve nemcsak a’ náluk, de az egész vi
dékükön divatozó , ’s főleg a’ dohánytermesztés által 
nagyobb fokra emelt iparukat, melly a’ marhás és 
kézi munka’ becsét is tetemesen emeli , a’nyárit’s télit 
egybevetve, és jelesen vonóssal egy pengő forinton, 
gyalog pedig 14 p. kron alul nem állnának-ki, még 
is a’ vonós szolgálatot csak 48, — a’ kézit pedig csak 
12 ezüst krban számítva is, felrúgna az összes mar
hás és kézi szolgálat évenként 1211 fr. 9 krra p.p. — 
A’ házat-biró kokasdi jobbágyokon kívül vannak más
nál lakók is . vagy úgynevezett házadon zsellérek , 
kik évenként 12 gyalog napot kötelesek szolgálni föl
des uroknak. Noha ezeknek.szolgálati is évenként nem 
megvethető ágát teszik az úrbéri jövedelemnek , még 
is ezek’ felszámolását elhagyván , az illy szolgálatok’ 
követelésétől szinte örökre elállók , és jobbágyim’ kön
nyebbségökre azokat az illető háztulajdonosoknak áten
gedem. — Úrbéri ház van öszvesen 62., mellyek’ 
mindegyike egy-évi bérül egy ezüst forintot fizetvén 
tészen ezen úri illetőség 62 ftot. — b) Az úri kilen- 
czedre nézve , melly nekem az úrbéri 7dik törv.czikk 
szerint a’ belső telkek, rétek ’s ugarokat kivéve , min
den földi és hegyi termésekből, és pedig természet
ben adatik, az 1837, 1838 és 183.9diki bár köztudo
másra nem jobbak közé tartozott termésekből egy kö
zép termés a’ 9czed lajstromok szerint dolgoztatván 
ki, és ezen általányos mennyiség szintén e’ három 
évben divatozott folyó árrak’ középszáma szerint vet- 
tetvén-fel, megyen egy évi kilenczednek értéke ezüst
ben 715 fr. 20 krra ; tészen tehát ezen előszámlált job
bágyi adózásoknak és szolgálatoknak egy évi értéke 
1988fr. 29 kr. p. p., melly 6 pCtes kamatúi tekintetve, 
felér 33,141 forint tőkepézzel pengőben. — Mint fel
jebb mondatott, áll a’ szerződés tárgyául felfogott föl
desúri úrbéri birtok 24% jobbágyi telkes ülésökbül, 
és 19 házas zsellérükből; mellyekből az úrbéri tör
vény’ értelmében nyolczat egy egész telkes ülésre szá
mítva , tészen az öszves úrbéri birtok 27 egész ses- 
siót; melly számmal az úrbéri jövedelem’ tőkéjét, az
az: a’ feljebb kiszámított 33141 pengő forintot eloszt
ván, esnék egy egész jobbágy-telekre örökös váltsá- 
gul tőkében fizetendő 1223 ft. 4 4 ‘2 kr. pengő. Azon
ban bizonyságát akarván adni annak, mennyire szi
vemen hordozom jobbágyim’ előmenetelüket, gyarapo
dásukat , és számos iparkodó földmivelő családnak 
jobb, feljebbvaló sorsra, karba emeltetését; nemkü
lönben azon üdvös törvényt, mellynek ótalma alatt köt
tetik e’ jelen szerződés, tettel, és valódilag is tehet
ségem szerint életbe , foganatba hozni óhajtván ’s igye
kezvén a’ feljebb minden egy sessióra esendő válság
ból 323 pengő forintot 4 4 '2 krt. öszvesen mindannyira 
nézve 8841 forintot pengőben nekik elengedek, és az
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egy egész jobbágyteleknek örökös váltságaúl jobb
ágyim által megajánlott kílencz száz pengő ftot, kö
vetkezve a’ 27 egész sessiótul ezen megegyezés sze
rint esendő, húszon négy' ezer három száz ezüst fo
rintot,— három olly húszast , mellyból 60 darab egy 
finom kolóniái márkát tészen , egy forintba számlálva ,— 
elfogadom ’s mint váltság-árt megállapítom ; sőt ezen
felül c.) Jobbágyim’üdvös törekedésiik’ könnyebb si- 
kerülhetésére ezen megváltott telkekre nézve átenge
dem nekik minden pénzbeli felbecsülés nélkül a’ papi 
szerződés mellett birt ,tizedszedés‘ jogomat, és ezen 
használat iránt az illető egyházi hatóságokkali törvé
nyes viszonyomat is ezentúl minden jövendőségre. — 
d.) Átengedem ezenkívül minden felszámolás nélkül 
nekik azon haszonvételt és részt, melly a’ közlegeló- 
bül, a’ mint arranézve a’ közös haszonvételt az érin
tett úrbéri perben történt végrendelet is megállapítja, 
engem illet, és az urb. törvéuy’ értelmében leendő el
választás' esetében illetni fogna; úgy, hogy ők az 
egész legelőt mint sajátjokat akármiként szabadon hasz
nálhassák , ’s egymás közt fel is oszthassák. Értőd
vén az igaz arány, és a’ törvényben meghatárzott 
szabályok szerint — sőt nyilván kifejeztetvén: hogy 
a’ mostani zselléreknek az egész legelőnek felszá
molt mennyiségéből az őket illető részt—-ha kívánják 
— azon esetben is külön kiadni kell, ha ne talán 
a ’ község a' legelőt feltörve használni akarná; raiu- 
íán máskülönben az egyéb föld nélkül szűkölködő 
zsellérek marhájokat tartani nem tudnák. Továbbá a’ 
plebánusnak, iskolamesternek és jegyzőnek az úrbéri 
illetőségeket a’ legelőből kívánságukra a’ község 
elkülönözve kiadni köteles leend, azon esetben is, ha 
a’ község a’ legelőt, mostani módon akarná tovább is 
használni; értődvén, hogy a’ nevezett személyek ak
kor a’ közlegelőn marhát nem járathatnak. Megjelöl
tetik ’s kiköttetik továbbá: hogy a’ határbeli molná
roknak , kik eddig is a’ közös legelő’ gyakorlatában 
voltak, ha a’ legelő’ jelen állapotja változnék, elkü
lönözve szinte kiadandó lészen, minden egy malom
kerékre egy hold 1200 Q öllel számítva a’ malomtelek’ 
szomszédságában. Értődik továbbá, hogy lemondván 
e’kép az uraság minden közlegeltetési jusárul — az ó 
majorságbeli földén ’s rétjén a’ lakosok semmi szin 
alatt legeltetést, vagy más haszonvételt nem követel
hetnek ’s nem gyakorolhatnak. — Mindezen elószám- 
lá lt , és szerződő jobbágyimnak örökösen átengedett 
úrbéri tartozások, szolgálatok ’s adózásoktul tehát, 
úgymint minden néven nevezendő marhás’s kézi robottul 
házbértől (füstpénztől) ’s mindennemű földi’s hegybeli 
terinesztvények’ úri kilenczedétól, a’ papi dézmát il
lető jogomlul ’s a’ közlegelői illetőségemtől örökösim 
nevében is , és mostaniul fogva minden időre elállók , 
’s azoktól szerződő jobbágyimat (melly nevezet alatt a’ 
zselléreket is értem) közösen ’s egyenként, nem kü
lönben utódikat örökre fölmentem , feloldom ’s felol- 
dottaknak ünnepélyesen nyilatkoztatom; bizonyossá te
vén őket ezen soraimmal: hogy sem én , sem örökö
sim, sem tőlük, sem utódiktól bárinelly néven nevez
hető úrbéri tartozást , szolgálatot, vagy adózást nem 
fogunk követelni, sem nem is követelhetünk; tiltván 
ezt az igazság , és az 18 J%0diki 7dik törv.czikk , és 
csak az úri törvényhatóság maradván fen a’ törvény’ ér
telmében. \  égzetűl a sokszor előszámlált,’s tőlem szer
ződő jobbágyimra örökösen átszálló urb. haszonvéte
lekért örök váltságul lekötelezett 24300 ezüst forin
tot következő szakaszokban kívánom pontosan, és 
hátramaradás nélkül általok’s utódaik által lefizettetni ;

’s ugyan: lBlldiki jul. Íjén négy ezer nyolcz száz 
huszonöt forintot — a’ f. észt. septemb. 29ik napjátul , 
mióta t. i. mindennemű urb. adózások, és szolgálatok 
rájok nézve elmúltak— számítandó 6'7n kamatokkal; 
ugyanennyit hasonlóul 6°|0 kamattal 1842ki jul. Íjén ;— 
1843ki jul. Íjén szinte 4825 ftot 6 pCent kamattal,1844ki 
jul. Íjén ugyan ennyit hasonló kamattal;— végül az 
utolsó 5000 ftot 6 proCent. kamattal, melly kamatok 
minden részenkénti fizetéskor — mint emlittetett, f. észt. 
sept. 29dik napjátul lesznek számítandók —■ 1845diki 
jul. Íjén. Ha pedig a’ szerződő jobbágyok ezen pénzt 
még előbb is kívánnák lefizetni, én azt kamatival együtt 
előbb is felvenni fogom. — 2.) Mi a’ tisztelt uraság’ 
kokasdi jobbágyai ’s jobbágytársink’ megbízott képvi- 
selöji mindenekelőtt megismervén fent az a) és b) alatt 
előszámlált munka , kész pénzbeli, és terraesztvények- 
beli tartozásaink , szolgálatink ’s adózásink* törvényes 
helyességét; megismérvén továbbá előttünk az uradalmi 
számadásokhoz csatolt kilenczed-lajstromokból kivont 
számolások’ valóságát, ’s a’ termesztvények’ folyó árá
nak, melly előttünk különben is tudva van, nemcsak 
valóságát, hanem mérsékelt fölvételét is; — ezzel 
ünnepélyesen nyilatkoztatjuk: hogy fáradhatlan szor
galmunk által szerzett tehetségünkben méltán bizakod
hatván , teljesen reményijük: hogy magunk és utó- 
dink’folyíatott ügyekezetével minden veszélyeztetésünk 
nélkül képesek leendőnk azon fizetések’ teljesítésére , 
miket örök megváltásunkért jelenleg kötelezünk, ’s 
bízunk ebben annyival inkább , mivel az igen kegye
sen megállapíttatott váltság-árban azon igen kedvező 
módot ’s alkalmat látjuk, miszerint eddigi szoros úr
béri állapotunknak egy ránk nézve hasonlithatlanul 
könnyebb ’s kivánatosbbal felcserélése által egy szebb 
’s boldogabb jövendőt magunknak’s késő maradékink- 
nak biztosan Ígérhetünk. Leghálásb köszönettel fogad
ván tehát a’ többször tisztelt Uraság’ velünk éreztetett 
kegyességét, melly szerint nemcsak örök megváltha- 
tási kérésünket elfogadni, hanem az urb. váltságbért 
is kiszámozott értékénél jóval is alább szállítni, sót 
még ezenfelül a’ nevezett tizedszedés’ használatával 
is az illető törvényes tulajdonosok megegyezésökkel, 
ügy a’ közlegelői illetőségével bennünket megajándé
kozni kegyeskedett; mi magunkat, jobbágy-társain
kat, ’s általunk minden nemen lévő maradékinkat a’ 
törvény’ legszorosb értelmében arra kötelezzük le; ’s 
pedig egyikünket a’ másikért ,’s mindnyájunkat együnk- 
ért: hogy az elószámlált úrbéri tartozásunk, szol
gálatunk és adózásunk, jelesen minden vonós és 
kézi munkáknak, házbérnek (füstpénznek) , bármelly 
földi és szőlőhegyben 9ed-szedésnek — a’ papi tized- 
jusnak, és a’ közlegelóbiil a’ földesúri illetőségnek, 
szóval: mind azoknak, mellyekkel mi akár az 183-|Gki 
urbér 7dik czikkje, akár pedig a’ legfelsőbb helyen is 
jóváhagyott urb. szabályozás’ rendeletinél fogva urb. 
telkeinktől, ezeken kivül birt mindennemű maradvá
nyoktól (remanentiáktól) legelőinktől és szóleinkból 
földes uraságunknak tartoztunk, a’ f. észt. sept. 29töl 
való örökös megszűnéséért (csak a’ földesúri hatoság’ 
épségben maradásával) váltságul megállapított, hn- 
szon négy ezer három száz ezüst ftot, — három da
rab húszast egy forintba, és 60 darabot egy finom 
kolóniái márkára számítva,—olly móddal, és szakaszok
ban , valamint ezek már feljebb a’ tisztelt uraság ál
tal kiszabattak, neki és maradékinak lefizetni fog
juk, és utódink is lefizetni fogjak, különben csele
kedvén , teljes jogot és szabadságot adunk a’ tisz
telt uraságnak és maradékinak, hogy együnk vagy
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mindnyájunk ingó vagy ingatlan javainkból szabad vá
lasztása szerint szóbeli per’ utján nemcsak a’ tőke ’s 
kamatpénzre , hanem az okozandó költségekre nézve 
is magoknak teljes elégséget szerezhessenek. Költ 
Hidjai pusztán nov. hónap 2kán 1840 észt.ben. ifjabb 
Bezerédy 1st. m.k. mint édesatyámnak nemes Tolna vgye 
előtt e’ szerződés-tételre különösen vallott meghatal
mazottja £P. H.) (a’ szerződő jobbágyok’ aláírásai, ’s 
a’ törvényes bizonyság’ hitelesítése.)“

És épen illy értelmű szerződésben egyezett-meg 
m. tolnai Festetics Rudolf gróf is , a’ mint legelői 
már emlitéra, azon részjószágra nézve, mellyet test
vérbátyjától ra. tolnai Festetics Emészt gróftul ugyan 
t. Bezerédy István táblabiró űr megvett, — de a’ tör
tént ellenmondás’ következtében vérségi jognál fogva 
birtokába esett. — Most már csak felsőbb helyre ter- 
jesztendők.

közli Kapocsy József.

Hemzetiségáhifr’ ügye, ’s a’ fiasisla- 
vismus’ jelenségei Ágost. hitv. fel

sőbb iskoláinkban.
Korunk a’ reflexió’ kora. Mint a’ szülei ’s oktatói 

gyámság alul felszabadult’s lassanlassan esze’ teljes 
érettségére kifejlett ember , magát idegen befolyástól 
menten, gondolkodva ’s cselekvőleg , igyekszik hatá
rozni: úgy a’ nagykorúságra felserdült nemzetek is. 
Allodalmi életük’ változásai nem erednek többé pusz
tán a’ külső gyakorlati munkásságból hanem belsöbül, 
eszmék által határozva, hogy azt ,  mit a’ századok’ 
lefolyta alatt történetes befolyások’s körülmények ala
pjának, öntudatosan az emberi rendeltetés’ örök esz
ményei szerint javíthassák. — Ezen az emberiségre 
nézve legnevezetesb korszak , a’ külföld’ müveit nem
zeteire , már 3 század előtt deríilt-fel ; mi hátrama
radtak ellenben csak napjainkban léptünk küszöbére. 
Annál sürgetősb kötelességünk hiányinkat minélelőbb 
pótolni, mi igen is eszközölhető , mivel a’ miivelt- 
világ’ magas polgárisodása ’s kiterjedt irodalma jelen
korunkban, százszorta több eszközt nyújt a’ művelő
désre, mint azon idők, mellyekben Európa szellemi 
ujraszületését ünepleni kezdé. —• Milly eszmék moz- 
gaták a’ külföldet a’ reformatio óta? mutatja a’ törté
netírás. Vallásiak voltak azok , utóbb politikai termé
szetűek , e’ mellett a’ nemzetek műveltségre , — tu
dományra ’s művészetre—törekedtek;napjainkban végre 
az anyagi érdekeket hajhászszák. Az ember fáradozás 
után akar élni, éldelni’s jólétre jutni, mert ez is egyik 
czélja természetének. — Ezt mi sem vesztjük szemeink 
elől, lehetőleg iparkodunk a’ gazdagság, ipar’ ’s ke
reskedés’ előmozdításán; de nekünk még más fontosb 
és sürgetősb ügyeink is vannak: művelődnünk, raa- 
gyarosodnunk kell. A’ u e m z e t i s é g ’ eszméje kivált 
az , raelly különösen sajátunk , mellyben minden más 
törekvésünk mint góczban öszpentosul ’s melly épen 
azért a’ nemzet’ öntudatát legélénkebben hatja -  át. 
A’ történetírás hatezer éves tanúsága bizonyítja , hogy 
minden nemzet csak nemzeti nyelv ’s literatura által 
juthat teljes műveltségre: így pallérozódtak ki a’ régi 
görögök’s romaiak;’s az újabb időben: az olaszok, 
angolok, francziák és németek. Mi is ennélfogva csak 
ezen utón fejthetjük ki szellemi ’s auyagi erőnket ’s 
eszközölhetjük hazánk’ virágzását, hatalma’ öregbü- 
lését ’s jövendő dicsőségét. A’ magyarosodás’ ügye 
azonkívül nálunk az e g y e s ü l é s ’ ügye is. Hazánk

nyelvtekintetben egész Bábel, ’s ha a’ dolgot tovább 
is egyked vüleg, zsebbe dugott kézzel néznök , ’s ma
gyarosodás által egygyé nem forradnánk: a’ német v. 
szláv elem elébb v. utóbb elnyelné nemzetiségünket ’s 
még nevünk is elenyésznék a’ világ’ történetében. Nem- 
zetisedesünk’ kérdése tehát, ránk nézve, igazán a’ kifej
lődés vagy enyészet’ , élet vagy halál’ kérdése. Nem 
csuda , hegy minden hazafi kebel érte él és buzog.

Minden hatást azonban ellenhatás követ, egy sark 
(pol.) felserkenti a’ másikat, mert e’ világban minden, 
ellenkező erők’ viszonhatási által létesül. A’ gyarapo
dó magyar nemzetiség azért felébreszté a’ honunkhoz 
kapcsolt tartományokban az i l l yr is mu s t ,  ’s hatá
rin belül a’ tó t s á g o t , mindannyi jelenségit a’ pan-  
s l a v i s r a u s n a k ,  mellyel ezentúl hazánknak ’s a’ 
világnak alkalmasint szintannyi baja lesz, mint hajdan 
a’ félholddal. Legyen sorsa , mint azé : bukás ; mienk 
pedig dicsőség! Én itt csak a’ tótokrul szólok. — Ezek 
sehol sem egyesülnek nagyobb tömegben össze , mint 
az ágost. hitv. egyházban, ’s lakásaik’ szomszédsága 
a’ morva,cseh ’s lengyelekkel, ’s azokon tűi a’ mér- 
hetlen orosz birodalommal, összeköttetésbe hozza őket 
a’ nagy szláv népesség’ oczeánjával.A’ mellett az ágost. 
hitv. egyház körén belül ’s iskoláira nézve, szaba
don rendelkezhetik a’ gondolat’ szabadsága, elve,’s így 
határi közt minden szellemi mozgás korlátlanabbal fej
lődik ki ’s nyilatkozik: papjaik’ egy része ennélfogva 
az egyházi gyűlésekben a’ tótság’ heves szószólója; ’s 
a’ fensőbb iskolákban a’ növendékek közt tó t  t á r 
s a s á g o k  a l a k u l n a k ,  —ellensulyjai a’ m a g y á r  
t á r s a s á g o k n a k ,  ’s a’ t. ’s a’ t. Azonban a’ fi
gyelem már az iskolákra is fordul. Szatócs e’ la
pok’ 92dik számában , a’lőcsei tót társaság’ patvarko- 
dásittakará fel, szóval: ez ügy nemcsak a’ társaság
ban , hanem irodalomban is kezd tekintetbe vétetni, 
minél én alig tudok üdvességesbet. Hiányink’ megis
merése első lépés a’javításokra ; ’s ha az életben a’ 
felhevült vak érzemény ’s ábrándos képzelődés’ rémei 
dühöngnek , használd az ész’ világát ellenük ; a’ ny i l 
v á n  y o s s á g itt legsikeresb fegyver ; kivált ha sza
bad tért nyer, ’s mi protestánsok egyházunk ’s isko
láink’ körében szabadon közölhetjük nézetinket, Ki nem 
használná azt? Meg is kell jegyeznem, hogy az ez ügy
ben eddig felszólaralottak tudtom szerint mind ágost. hit
vallásunk valónak. Miénk a’ hiány,’s a’ kötelesség — 
orvoslására ; örök szégyen érné a’ protestantismust , 
ha más hitfelekezetiiek volnának kénytelenek bea
vatkozni !

Buzgóságunkban azonban legyünk józanok. Ne 
feledjük, hogy az egyház a’magyarosodásnak, legalább 
közvetlen , eszköze nem lehet. Az egyház tiszta val
lási intézet, ’s vallásra oktatni, ’s az isten igéjét hir
detni , csak azon nyelven lehet, mellyet a hívek ér
tenek. Mit azonban papjainktól kívánhatunk , az: hogy 
a’ törvényeknek hóduljanak ’s a’ nepnek adjanak pél
dát, tehát necsak magyarul beszéljenek , hanem magyar 
szelemmel is bírjauak:különösen pedig nagy befolyásuk
nál fogva a’ tót népességre, ezt világosítsák-fel, osz
lassák a’ raagyarodásnak ellenálló előítéleteket ’s e’nagy 
hazafiul ügyet tehetségük szer.nt mozditsák-elő. Más
kép cselekedve , önmagok ’s az ágost. hitv. testület’ 
tekintetét a’ haza előtt koczkáztatnák, sót magokat 
’s egyházunkat gyűlöletessé tehetnék. Az egyházi fel
ügyelők’ kötelességében áll tehát mindent elkövetni, 
hogy a’ választó községek a’ nemzet ’s egyházuk’ ér
dekei iránt felvilágosíttassanak, ’s magyar ajkű és 
szívű férfiakat emeljenek a’ szónokszékekbe, ’s ez



m ég n a g y o b b  m é r t é k b e n  s z ó l  az e s p e r e s  
és s u pe r i n t e n d  e ns e kr ó l .  A’ dobsinai egyesülés’ 
eltörlesztése a' tiszai superintendentiában , a nemzeti
ségünkért buzgó ifj. D r a s k o c z y  S á m u e l  elnök
sége alatt, erre első lépes. Egyenes eszközök a 
magyarodásra ellenben a n e v e 1 e s es o k t a t á s. 
Amaz ugyan a’ családok’kezében van ’s rá az álloda- 
lom és egyház közvetlen befolyást nem gyakorolhat. 
Sükerrel használtatnak e’ tekintetben magyar nevelők, 
cselédek, kivált dajkák ’s napjainkban főleg a’ pesz- 
tonkák’ (dajkaleányok) érdemei kitűnők. Ki Budapesten 
megfordult, az nagysikerű apostolkodásukat ismerni 
fogja: tőlök tanulja mega’ hazai nyelvet a" gyermek, 
’s vele együtt, hogy magzatával beszélhessen , a‘né
met anya. Az ember bennük szinte a’ gondviselés’esz
közeit láthatná, csak kár, hogy e’ csinos és ártatlan 
kis magyar propagandát nemelly fontos hazai hivatá
sát, mint látszik, nem eléggé méltató fiatal kard- s 
tollhósök zavargatják. — Közvetlen’s teljes befolyása 
van ellenben az ágost. hitv. testületnek az oktatásra, 
tehát i s k o l á k r a .  Ezen intézeteket kell tehát minde- 
nekfölütt a’ megmagyarosodás eszköziül kitűznünk, 
s itt buzgóságunknak annál határtalanabbnak kell len

ni , minél nagyobb ebeli hátramaradásunk s érezhe
tőbb a’ szükség. Hogy ez teljesen lehetséges, kér
dést sem szenved. Ha eddig tot- s németajkú nü\en- 
dékink a’ holt latin nyelvet megtanulhatták , ’s kivált 
az elsők magokat e’ tekintetben beszédük’ folyósága 
által különösen kitüntették , annál könyebben tanulhat
ják meg az élő nemzeti nyelvet. Iskoláink helyzete e 
czélra, az igaz, nem épen alkalmas, a felsőbbek mind 
német- tót helyekben keblezvek: Pozsonyban , Eper
jesen , Késmárkon ’s Lőcsén. A legczelszerűbb hely 
Miskolcz volna , mivel ez felső Magyarország legna
gyobb tisztamagyar városa. De ha az alapítványok’ 
áttétele (miknek egy része talán helyhez  ̂van kötve) 
e' terv’ kivitelét, ’s altaljában igen apróra darabolt 
oktatási intézetink* nagyobb testületekre egyesülését, 
akadályoztatná : egyesítsük annál buzgóbban minden 
erőnket iskoláink’ magyarosítására. I t t  az i d ő ’s 
s z ü k s é g  , h o g y  a’ l a t i n  h e l y e t t  n e m z e t i  
n y e l v ü n k e t  h a s z n á l j u k  o k t a t á s r a .  Ezen 
eszme országosan ki van mondva, ’s a‘ protestánsok
nak , kik szabadon rendelkezhetnek iskoláikkal ’s en
nélfogva a' kor’ kivánatának gyorsabban felelhetnek- 
m eg, e’ t e k i n t e t b e n  e l s ő  p é l d á t  k e l l e n e  
adniok. Hogy e‘ czélra még elég magyar iskolai köny
vünk nincsen — ezen fenn ne akadjunk. A' szükség 
hoz mindent létre ; ’s mihelyt a* tudományok magyar 
nyelven adatnak elő , szükségünk lesz rajok ’s akkor 
nem sokára el is fognak készülni. Eleinte ugyan az okta
tók , valamint eddig, füzetekből fognak dictálni , mint
ha a’ nyomtatás’ mestersége még fel nem volna talál
va : de utóbb a‘ jelesbek kéziratikat sajtó alá adják , 
mert vétetni fognak , a’ vállalat tehát nyereséggel lesz 
összeköttetve. ’S így, a'dologbul magából kifejlődve , 
olly munkákat nyerendünk, millyeket a’ magyar aka
démia (mit egykor szándéklott) soha sem írathatott 
volna: mert oktató , ki valamelly tudományt évek óta 
előad s megkivantato formáját mindennapi gyakorlat
ból ismeri, czelszerűbb iskolai könyvet szerkeszthet, 
mint a' magányos, mind ezt nélkülezö, akademicus. Is
koláink' ügyében áltáljában, ez alkalommal, mindkét 
protestáns felekezetnek össze Kellene állani 's egye

sült erővel egy közös tervet kidolgozniok, mellynek nem 
kellene csupán a’ tudós iskolákra szorítkozni. Az ipar 
’s kereskedés’ haladása által nálunk is lassankint egy  
harmadik rend kezd kifejlődni, mellynek szükségei 
már napjainkban is méltatást érdemlenek. Az elemi és 
tudós iskola közt állitassék fel a' p o l g á r i  (r e á lis 
kola, mellyból a" latin nyelv ki legyen rekesztve. 
Ezen nyelv áltáljában ne tölósereztessék a' növendé
kekbe azoknak 12—13 éves koruk előtt. E' rendsza
bály’ haszna Németországban már el van ismérve. A’ 
gymnasiumokat pedig a' bajor és porosz tudós iskolák’ 
mintái szerint javítsák k i, azon különbséggel, hogy 
a’ német nyelv helyett a magyar alkalmaztassék. ’S 
azután ha ezen tervek’ valosulásai után jobban meg- 
magyarosodtunk, ’s a’ nemzetiség’ egyesülő szelleme 
a' két felekezet közt még itt ott feltűnő ’s nem valláson, 
hanem nyelv-különbségen alapuló , balga gyülölséget 
szétoszlatja: közös költségen p r o t e s t á n s  e g y e 
t e me t  kellene Pesten felállítanunk. Szüksége két
ségtelen , mert iskolai intézetinknek ezen feje eddig 
hiányzik. Azonban még illy vérmes remények telje
sülnének, addig fenálló intézeteinkben, utána kell lát
nunk, ne respublica detrimentum capiat. Ha a’ magyar 
nyelybeni jártasságot ’s magyar szellemet, már a’pap
ságtól kell kívánnunk, mennél szigorúbbaknak kelle’ 
tekintetben követelésinknek az oktatók iránt lenni, kik 
azon intézetek’ elöljáróji ’s lelke, mik nemzetisé
günk ügyében a’ főeszköz. Minden engedékenység e’ 
tekintetben növendékink’, a’ nemzet’ ’s egyház' leg
szentebb érdekeit koczkáztatná. Vegyük fontolatra , 
mikép újabb törvényink' értelme szerint senki többé 
az állodaloinban ’s egyházban , a' magyar nyelv’ ala
postudása nélkül hivatalt nem viselhet. Ifjaink" jöven
dő szerencséje , tehát haladásuk választott pályái
kon , hatásuk hazájokban, ’s így az egész ágost. 
hitv. testületé összesen, a’ magyarodásbani előme
netelhez van kötve. Hogy lehetne férfi oktató , ki a’ 
haza ’s kor’ kivánatit nem méltatva, saját növendé
kei ’s hitsorsosi’ minden jövendő szerencséjét akadá
lyozza, ’s magát mint a’ nemzet’ ‘s ágost. hitv. egy
ház ’ ellensége tünteti-ki ? A’ választó testületek’ felvi
lágosítása , hogy a’ többi kellék mellett különös te
kintettel a’ választatandók’ nemzeti buzgóságokra le
gyenek , az oktatókra még inkább illik , mint a’ pa
pokra.

Sz—ff. Cr— V.
[ l ege következik.')

P ó t l é k t á r .
K o r u n k ,  h a l a d á s ’ kora.  M# népes magyar 

városban casino-társulat alakult, ’s a’ jegyzőnek is- 
méretes munkássága által beállított tagok 75 pgó fo
rintot gyűjtőnek össze, mellyrül a’ gyűlés, feledve 
már ,,casino“ nevezetét, magát tudós társaságnak czí- 
rnezvén tanácskozva határoz», miszerint olvasó köz
könyvül Jósikának egyik regényét szerezzék-meg, új
ságul pedig a’ legolcsóbb magyar folyóiratot járassák. 
De hát a’ fenmaradt pénzzel mitévő legyen a’ tudós tár
saság ? inditványozá a’ t. elnök; kevés vita után győ- 
ze a" szék’ haszonbérlőjének véleménye; „ürüket venni 
legtanácsosabb — mondá ó — mert jelenleg olcson kap
hatni,’s főjegyző ur lesz szíves a’város’ takarmányán ki- 
íeleltetésöket eszközleni.“

Szerkeszti H einte e z  y. —  Nyomtatja angol gyors-sajtón T r a t t n e  r - K á r o ly i  úri utcza 453.



ff. szánt fi 841-Pest, jamiarius’ £Q.

êiiiieetisé̂ i'mk' iijsje, ’s a’ panszla- 
vismus’ jelenségei ágost. íiitv. fel

sőbb iskoláinkban (V  é g  e.j
Legnagyobb tanúságát pedig annak, milly szük

sége volt iskoláinknak már rég a’ magyarodásra , az 
ezen iskoláknál ( ’s eleinte csak itt) keletkezett ni a— 
g y á r  t á r s a s á g o k  adják. A’ derék ifjak érzék Má
nyikat , de azokon nem segített sem állodalom sem egy
ház,’s így magoknak kelle magukon segitniök.Ha így el
hagyatva , felsőbb vezetés nélkül, ollykor eszményi 
ábrándozásokra vetemültek,—ki oka? Ok-é,vagy inkább 
azok, kiktől magokra hagyattak? Mihelyt a’ tudomá
nyok magyarul adatnak elő , e’ bajnak azonnal vége 
fog szakadni. A’ magyar nyelv’s literatura’ professora 
természetes elnökük leend; a’ növendékek az alsóbb 
osztályokban megtanulják a’ magyar grammatikát, a’ 
rhetorikában ’s poesisben a’ nyelvbeli előadás’ elméle
tét ’s a’ prosodiát, ’s erre következendnek a’ prosai 
’s versbeli gyakorlatok a’ szavalással. Elnökük pedig 
azon leend , hogy növendékei, a’ hazafiéi érzemények’ 
fölébresztése mellett, felvilágosítás által, eszményi 
ábrándozásikból, kijózanuljanak, az alkotványos mo
narchia ’s törvényes haladás’ hívei maradjanak , ’s keb
lükben hazát és thront, nemzetet és törvényes kirá
lyát egyesítsék, ’s annál hívebb alattvalókká képez- 
tessenek, minél inkább magyarosodnak. Illy utón szá
molhatunk alkotványos fejdelmünk’ pártolására is, ki 
nekünk protestánsoknak nemcsak álludalmi, hanem 
egyszersmind egyházi fejünk.

Végre az ágost. hitvall. iskoláknál fenálló tó t  
t á r s a s á g o k r u 1 kell szólanom. De itt helyemet egy 
nálam tapasztaltabb szemtanú foglalja-el, X. Y. Z. úr,

. ki az itt alább hozzá mellékelt „Nézeteket az ágost. 
hitv. felsőbb iskolákban uralkodó szláv szellemről“ 
hozzám utasítani kegyes volt, miket én , mivel a’ dolog 
egyenesen a’ közvélemény’ itélö-széke elé tartozik , 
közrebocsátani kötelességemnek tartáin. Az adatok igen 
is erősek és sötét sziliekkel festik oktató intézetinket; 
a’ rajz’ hűsége iránt pedig nincs ok kétkednem, mert 
köztiszteletű férfitól ered, ki a’ dolog’ mibenlétét an
nál igazabban ismérheti , mivel maga is e’ tót társa
ságoknak, a’ körülményektől kényszerített, akaratlan, 
tagja volt. Egy pár igen keserű ’s terhelőbb soro
kat mind a’ mellett is bátorkodóm kihagyni, ne hogy 
az ingerültség szükség fölött növekedjék. Az okta
tókat, megvallom, lehetetlen mentegetnem ; az ifjakat 
azonban, méltatást érdemlő érzemény vezeti félre : 
anyai nyelvük’ szeretete. A’ mellett nem tudom ma
gammal elhitetni, hogy hitsorsosim, Luther’ követőji, 
kik mindig az ész’ szavára hivatkoznak, vakérzemény- 
töl annyira elkábítva lehessenek , hogy nálok józan 
felvilágosítás süket fülekre találhatna. Fontolják meg 
tehát jól, mit tesznek, ’s hova vezet hon-elleni sepa- 
ratismusok. Tudják-e mivolt a’ felsőscoti gael nyelv
nek ’s clan szerkezetnek következése, ’s napjainkban 
a’ baszki tartományok’ szabadalmi’s nyelvbeli különb
ségnek ? Iliszik-e, hogy szvatopluki háború időnkben 
nem anyagilag , de csak erkölcsileg is lehetséges vol
na ? ’S ha hazánk’ külviszoayira pillantanak, nem 
rettenti-e vissza egy homályos sejtés nemzetünk’ jö
vendőjéről ? Hazánk ez előtt védfala volt a’ keresz- 
tyénségnek a’ törökök ellen; hát ha sorsa újólag: 
védfala lenni Európának és a’ polgárisodásnak egy 
másik ellenség ellen? Főfelügyelőnk a’ szót kimondó, 
őszintén ’s igazán: „szabadság vagy ostor“ ! Ez itt

a’ kérdés. Mi mindnyájan , magyarul , németül, tótul 
vagy ráczul beszélők , az egy m a g y a r  állodalom’ 
m a g y a r  p o 1 g á r a i vagyunk, egy épen úgy min t a’ 
másik, ’s az egész együttképezi a’ m a g y a r  n e m
z e t e t .  ’S ezen egy s oszthatlan magyar nemzet’ éle
te , nem mai naptul való, hanem ezeréves; kábaság 
gondolni, hogy mi azt most újra elkezdhetnék: szá
zadok’ lefolvta alatt, ezer csatában egyesülve , vér
zettek ’s haltak egymás mellett annak minden nyelvű’s 
vallásu fiai. De a’ mint ezen ITon nyelv ’s jog közt kü
lönbséget nem tesz: úgy egyforma hűséget ’.s enge
delmességet törvényei iránt is követel minden sorsú 
’s nyelvű fiaitól. Eszméljenek föl tehát a’ tót társasá
gok’ tagjai: mert azon tév-ut,mellyre lábok kicsuszam- 
lott végső pontjaiban, sötét tájra vezet, hol a’ haza’ 
ellenségei’s árulóji ármánykodnak. Az ember nem kő, 
nem ásvány, nem oktalan állat, hogy elkerülhetlenűl 
az legyen , mit belőle történetes helyzet ’s körülmé
nyek tesznek. Azért van esze és szabad akarata , hogy 
az ész’ szavára hallgasson , magát ünáJIólaghatároz- 
za ’s azzá képezze, a’ minek emberi ’s polgári rendel
tetése szerint lennie kell. — Ennyit a’ tót társaságok’ 
növendékeinek.— Oktatóiknak mit mondjak? nekik, kik 
másokat oktatnak, kiknek tehát a’ haza, nemzet ’s 
egyházunk’ érdekei iránt fel kell világosíftatva lenniük? 
A’ haza kezeikre bízó ifjú nemzedékét, jövendő re
ményét, hogy azt emberi ’s polgári hivatásához ké
pest n e m z e t i 1 e g m ü v é l j é k ;  akartok-e ezen ne
mes megbízásnak megfelelni? vagy eszmélve, szánt- 
szándékosán , a’ hűt 1 e n s é g ’ nehéz bűnét maga
tokra vállalni ? — a’ hűtlenségnek , ti ago s t. h it  v. 
o k t a t ó k ,  ’s az emberiség ’s haza’ legszentebb ügyé
ben? Ililsorsosrul ilíyesmit nem hihetek.

Azért végűi ki is kell jelentenem , hogy kép- 
zeletim ágost. hitv. tót népességünk’ jövendőjéről nem 
épen mogorvák. Meggyőződésem szerint ők nem 
lesznek utolsók, kik meginagyarosodnak, hanem al
kalmasint a’ XVI. szepesi város ’s az erdélyi szá
szok. Most ugyan ők hatnak vissza , mert tömegük 
nagyobb ’s kivált mert az újabb törvények’ súlyát 
jobban érzik. A’ vármegyékben lakván, bár mire 
szánják magokat , polgári vagy egyházi hivatalra , 
magyarul tanulniok kell. Azonkívül művelődésükre 
sem culmináló irodalmuk nincs , sem a’ müveit társa
ságban divatos társalgási nyelvük. Mindkét czélra ed
dig főleg a’ latint használák; miután pedig ez az 
életből (mint virágzó irodalmi nyelv) ’s divatból el
tűnt , elkerülhetlenűl a’ magyarra szorulnak. Máskép 
áll a’ dolog a’ szepesi németekkel’s erdélyi szászok
kal. Ezek elkülönzött testületeket képeznek, saját gró
fok alatt; hivatalbeli nyelvük a’ német , ’s ezen nyelv 
kimüvelodésökre teljesen kifejlett irodalommal bir 
müveit társaságban divatos. Ok tehát a’ magyar nyelv
re eddig semmi tekintetben nem szorulnak ’s az eddigi 
törvények által alig érintettek. Kerüljön csak rájok is 
a’ sor , kétségkívül fel fognak zajongni olly időben , 
midőn a’ tótok már elcsendesültek. Ki ez iránt kétke
dik , utazza be ezen vidékeket: az ember idegen föl
dön hiszi magát. Maga Szepes vmegye úgy tűnik elő , 
mintha Magyarországhoz sem tartoznék. Gyűlési-ter
me a’ hazában egyetlen, hol még a’ latin nyelv egyete- 
mileg divatozik. Azonban hiszszük, az idők közeled
nek, mellyekben a’ megmagyarosult ifjú nemzedék, 
a’ hazai törvények mellett felszólalva , e’ tolakodó ide
gen vendéget, épen ott fogja legnagyobb szégyen



nel megbuktatni, hol az legmakacsabbul szemtelen- 
kedett. — üe lássukmost X. Y. Z’. közleményét

Szonlagh Gusztáv m. akad. tagja.
gézetek az ágostai vallástételt kö
vető fötano«lákl»an uralkodó szláv 

szellemről.
A’ „Panslavismus“ czikk’ igazságos Írója , egész 

felekezetűnk’ szives méltánylása mellett , lelkesen 
kezdett tollával, becsületünk’ kivívásához. — Ve
gye szíves küszönetünket , mi becsüljük öt jó ügy 
melletti éber szemességeért, hogy azon honunk’alkot- 
ványos törvényei ellen világosan kikelő , nemzetünket 
megvető , ’s a’hazában egy másik után epedő Gitrenka 
sem kerülé—ki figyelmét. Pontig úgy van mind , mit ó 
azon tüzrekárhoztatandó könyvéül ’s a’ lőcsei tanodá- 
rul mond , sőt még több van, mikről értesíteni elfe
lejtett , ’s a’ mi szint-olly érdekes, mint jónevünk’ 
gyarapítására szükséges fog ott lenni. —- E’ szó : tót 
's hither anus oily széles értelmű ’s oily szoros kap
csolatban áll egymással, hogy az Alföld közönségesen 
bármellyik alatt mindkettőt érti: ritkán szokta az 
ágost. templomot egyébnek mint tót templomnak ne
vezni, sót egész hazában is annyira divatba jött , ezen 
nem mondom egészen alaptalan de sok részben még 
is helytelen vélekedés , mintha már nekünk , nolle vei
le, bárminek másnak mint magyarnak kellene lennünk. 
A’ nemzeti gytilölség , kivált újabb időkben, annyira 
kifejlett tanodáinkban ifjaink között, hogy szünteleni 
vetélkedésnek, vitáknak, nem ritkán csatáknak ad 
helyet, elvből mitsem tevén, gyönge koruk még szi
lárd jellemet nem fejthet-ki. Tótjaink érzékileg vesz- 
nekmindent, külsejökrül Ítélvén a’ tárgyakat, nemzeti 
nyelvünk’ tanulását is csak az elkerülhető szükségek 
közé számlálják ; elkeserülve hallgatnak elnökeikre , 
vezériket vakon követik, elragadtatva beszélnek nem
zetiségükről a' nélkül, hogy arról legkisebb igaz fo
galmok volna ; elnökeiktől az izgató ’s buzdító szó
kat mohón nyelik mint égből hullott mannát, ideált 
képzelnek a’ hajdan regényes elökorbul, elővarázsol
ják történeteik’ dús mezejéről hónuk’ nagy fijait , rá- 
jok dalokatkészitnek, azokat elbusúlva dalolják; ’s utá
nozzák azokat, ha nem tettel is, legalább névvel. — 
Innét van, hogy iskolába járó ifjainknak rendszerint 
2—3 nevök szokott lenni a’ rendesen kívül, mellyek’ 
egyike mindig hónuk’ nagy embere , úgy hogy Jagelló, 
JVludimir, Kazimir, Jaroszluv, Szvutopluk , Svenfi- 
bold ’s a' t.ha feltámadnának, nehéz lenne őket a’ mos
taniak közt föllelni ’s megismerni. Büszkék ők nem
zetükre hisz ok 80 millióból álló 11 néptörzsök’ tagjai *)

*) E" ezíkket T á r s a l k o d ó n k b a n  csak azért is közlésre 
méltónak véltük, mert abban 1) mind végig férfias hang , 
minőt a’ tárgy" fontossága megkíván, uralkodik; benne 
nem találhatni pórias, bunkós-modorú kifejezésekre, 
aljas gúnyolódásokra, mellyek az ellenfelet bőszítik in
kább, mint jobb irányra visszavezetnék; 2) mert mind 
azt e'czikkben öszpontosulva látjuk, mikről e" tárgyban 
számos, hozzánk érkezett levél töredékesen de keve
sebb mérséklettel , tudósít. — A’ hírlap-irók" első 
legkomolyabb feladata: őrködni a" Haza mellett, s 
midőn a köztársaságot veszély fenyegeti, azt felfö- 
tlözni s a vétkes irányt, a'törvényesség s józan embe- 
redés korláti közt megróni De a" megtámadtatott ellen
tétnek is adassák lapjainkban hely becsületes ön-véde
lemre. így ' ilaglik-ki majd az igazság ; az olvasó közön- 

tudni fogja , mit cs mennyit Ingyen: a" netalán 
cltóv cdt lél pedig - löltcvén , hogy a józan ész" sza- 

ai a hallgat látni fogja . mit mellőzzön s mit kö
vessen. — Jövő Társalkodónkban megjelenik : a’ lőcsei 
Lyceum' elö/juróinak a főfelügyelői,ez intézett uyilot
tóznia n' keblük/,eu fejlőül) l ’anszlavismus' vátfja alóli 
fölment etetükre (közli gr.Zay Károly); és Hlnvncsek Mi
hálynak válasza a" „Panszlavisinus cseh-szláv hősei Lő
csén“ czimü czikkre. — Ennyit most elöleges figyel
meztetésül. A' s s e r k.

’s hatalma most majd félvilágra terjed ; leghatalmasb ur 
fejedelmük, ki éjszakon ontja határzó parancsit. ’s a ’t. 
De tárgyamra térek. Mi oka, hogy tót ifjaink—’s áltáljá
ban tót-ajkú ágost. hitvallású egyedeink, olly tó
tok, ’s heves ellenei a’magyarságnak ? —

Helyheztetésök is elősegíti már az anyanyelvűk
hez ragaszkodást. Egy tömegben, úgy szólván elkü- 
lönözve a’ honiul, a’ Kárpátok rideg agai közé szo
rítva, Poprád, Sajó, Daran, Vág, Tarcza fjlyamok’ 
partjain, Pozsonyiul Eperjesig egymásnak élnek. Itt 
vannak tanodáik; egyfolytában, egymástól nem messze 
egyenes vonalban váltják-föl egymást tótok közepeit; 
ott láthatod Pozsonyt a’ nyitrui\ trencsenyi, cseh morva 
atyafiak közepeit, hozzá tevén még Modort, hol képez- 
tetnek fölebbi utjokra; eztSelmecz követi. Sz. Márton 
Turócz’ fiait neveli a’ költészeti osztályig , Sz. Miklós 
Liptóét. Ezekután jőnek a’ főtanodák, Kéz smark , Lő
cse, Eperjes, hova az említettem utolsó két helyről, 
hozzá tevén Gömört , Borsodot, pezseg a’ sok ifjú. 
Gömör ’s Borsod 3 nemzeti iskolát tart — de fájda
lom csak a' költészeti osztályig mindenütt; Rozsnyót 
Gömürben's Miskolczon. Ezek közül is jelenleg az első 
inkább tót szellemű, mennyiben tiszt. Pelevh rector úr, 
mindent elkövet, hogy tanitványival a’ szlavismusban 
szegyent ne valljon , ha majd Lőcsére menendnek. Csak 
Kengyel 's Kramarcsik urak tartják fon izzadva a’ 
magyar szellemet. Gömör derék ’s lelkes tanítókat üd- 
vezel tiszt. Mátéjuk és Dl/tanyi urakban— de a’ város 
mostoha ’s aljas helyzete miatt a’ művelődés és korszel
lemnek csak kevés tápot adhatnak. — Miskolcz egyedül 
felelne-meg a’ czélnak. Mind a’ város , mind az evang. 
gyülekezet ’s polgárjai’jólétük, kereskedésük nagy vá
rosi műveltségűk korunkban nélkülözhetlen adatok fia
tal emberinkre nézve ; e’ mellett királyi várossá leen- 
déshez nagy reménye , a’ mikor újabb élvezetek vi
rágzás, ipar’s gazdagság fogják nevelni ’s művelni; 
mind ezek olly szép nézetek a’jövőre , hogy nem tit
kolhatom azon óhajtásom’ : Vajha közös géniusz szállna 
meg a’ protestáns — de leginkább az ágost. hitvallású 
feleket, hogy egy főtanodát, vagy legalább hasonlót a’ 
többi nagyokhoz , közös költségen ezen 3 apró ’s gyen
géből alkotnának; mert most bármilly számosán hú
zódnak is oda a’ lelkes Németiig ur’ kormánya alá fel
sőbb vidékinkről, az iskola’ szegénysége nem enged 
több tanítót kettőnél !! . . .  —

Nézzük a’ tanítási rendszert ’s «’tanodákat röviden: 
Tót ifjaink gyermekségüket megyéikben töltik egész 
a’ szó köles’ (syntaxis) osztályáig, azután mennek né- 
mellyek Miskolczra, mások Gömörbe vagy Rozsnyóra, 
hogy a’szónoklat-osztálybani tudományok mellett némi
leg a’ magyarban is előhaladjanak. Legfölebb 2 évi itt 
mutatásuk után ismét visszamennek, a’honnét jöttek,— a’ 
Kárpát alá, nagyobb tanodáink itt nem lévén. Itt a’ sok 
czéltalan , idegen nyelven előadott , tudomány között, 
eleget tesznek sokan, ha az ismért ’s tanult magyar nyel
vet el nem felejtik; ’s hogy abban ne tökélyesüljenek, 
gondoskodnak tanítóink, kik az üres órákat a’ cseh life— 
raturának szentelik.—Hogy tanítóinkat általányosan illy 
szellemüeknek tartom, lássuk, hibázom-é ? Tudjuk hogy 
tanodáink az ekklésiaéi, mert az tartja-fön közvetlen 
minden segítség nélkül, még pedig a’ főtulajdonosa’ 
város ’s helység , mellynek keblében létezik; ’s a' nem
zetnek csak annyiban van alávetve, mennyiben az 
oskolákrai fófelvigyázat fels. királyunkat illeti. — 
Igazgatásuk ’s kormányuk a’ helybeli presbyteriumtol 
v. conventtől gyakoroltatik, mellynek társa s tagja a’ 
Tector ’s nevében világi főgondnokok választatnak. Mar 
most kérdem:Vajjon azon convent,melly mesteremberek
ből ’s kereskedőkből is áll nagy részint , nem követ
kezetesen választ-é tanítót köréből, azt kit ösmer, és 
így tótok között tótot, németek között németet, rit



kán magyart , a’ mennyiben tanodáink tót ’s német he
lyeken leven magyar tanító csak itt amott akad-meg? 
Kiveszem a’ dunántúli kerületet, hol a’ sopronyi fő
iskolát igen jó oldalrul ismerjük.

Az ifjak e’ szerint felserdült korukig, inig az is
kolából ki nem kerülnek, folytában szíják magokba 
lelkes tót tanítóiktól a’ szlavismust, mert nemcsak is
kolákban, hanem nyári szünidőkön is kiki hazájában 
a’ helység’ lelkészében épen azt látja ’s tapasztalja , 
mit tanítóiban. A’ tót lelkész nem mulasztja el szónoki 
székről is a’ tót nemzetiséget hirdetni; a’vallással köti 
össze a’ tót nyelvet ’s ennek elvesztésével a’ vallást 
is veszélyeztetettnek rajzolja előttük. Példákat tudok 
Gömörben, Liptóban ’s legtöbbet Nyitrában, hol egy 
lelkész hevében annyira ment, midőn az iskolából táp
intézet’ számára alamizsnáért kiküldött 2 ifjú őt meg
kereső , ’s esedező-levele latin ’s magyar lévén tótot 
nemláta, — hogy,miután könyvecskéjüket elsőbb földre 
dobná, szitkok közt: ,,hogy merészelnek Nyitrában 
magyar esedező levelekkel járkálni ,“ kikergeté. Lel
kületűket a’ nyitrai ’s más evang. lelkészeknek csak hal
lani kell, leírni lehetetlen. Azon egyhangú beszédmód, 
azon elkeseredés a’magyarokra, egy érdek, egy lelkű- 
let őket összeedzette ; együtttartanak , mintha min- 
denikben egy s z í v  , egy lélek ’s egy akarat lakoznék ! !

De menjünkegyenkint főbb tanodáinkra is, tekint
sünk be ; mit veszünk észre ? Elsőbb is Jyjcséu kez
dem , mert ez a’ Szlavia’ napja, honnan más tanodáink 
planétákként kapnak kölcsön fényt. Itt van a’ tót térítő
ket képező intézet; itt a’ vakbuzgóság’ legkitűnőbb 
mutatványinak színhelye; itt láthatni eredetiségében, 
minden jellemével tisztán megtartva, minden nyelv
től (ide értvén a’ németet is) ment és szabad szláv- 
nyelvet és szláv szellemet. Mert hiszen ki is kíván
hatná okosan tőlük , hogy némettel vagy magyarral 
bajlódjanak, midőn anyanyelvűk lévén elsőbb, annak 
szabályszerinti alapos megtanulására kell fordítni na
ponként a’ szün-orákból let 2tőt! elveik ezek : a’ tót
nyelv’ megtanulásával, minden élő nyelvet csak játék 
lesz megtanulni, minthogy ez leggazdagabb , legne
hezebb ’s legszebb. Ha kérded: magyarul miért nem 
tanul ? „Nyelvemet elrontani tanuljam : hisz a’ magyaré 
ebből van kalapálva“ ?! feleli rá ! — Azt tartják to
vábbá: a’ szláv-beszéd már magában is ének, a’ leg
régibb göröggel is rokon, ’s Homérban egész versek 
vannak tót hangzaton írva, ez a’ legszebb ’s legmű
veltebb nyelv, inellyhez fogható élő nyelv több nincs ? !! 
— A’ szláv társaság 3 o-ztálybul áll: elsőhöz a’ 
kisebbek tartoznak, kik naponkint egy órát a’ helyes 
és szép írásban szórakásban szókötésben töltenek ; a’ 
másod kban már kör-irásokban, fordításokban és sza
valásokban gyakoroltatnak; a’ harmadik osztályt te
szik végre a’ valódi szlávok ! Mit a’ gőg, fanatis- 
mus, önszeretet, nemzeti büszkeség’s másokat leala
csonyító gúny egyenkinttesznek, az mind itt öszponto- 
sul. Menj az iskolába, ujjal mutathatni ezen clubbra, 
megismérheted gúnymosolyaikról, megvető tekintetük
ről, mellyet iád lövelnek, s magok közötti ravasz 
alattomos suttogásaikról , mellyek’ tárgya bizonyosan 
te vagy , ha közükbe nem tartozol. Az utczán raká
son mennek , ’s ne várd hogy másként mint tótul fo
gadják bármi nyelven mondott üdvözleted’. Nerozumjni 
( nem értem) azt feleli büszkén , ha magyarul köszön
tőd. Kísérd szállásaikra, együtt találod őket főbbjeik
kel vagy a’prágai újságot’s Kwety-t, vagy Pozsony- 
hul ’s más társaságokból nyert leveleket olvasva. Hogy 
mellyik szláv nyert jutalmat? vagy az orosz czártól 
rendezimet ? micsoda tudósak léptek-elő ? mi jöve-ki 
nyomtatásban? mit müveinek Pozsonyban, Eperjesen, 
Kézsmarkon az atyafiak? azt másnap pontosan közre
bocsátják az iskolában, hadd tudja-meg a’ legkisebb

is. ’S nézd azon önérzetet, azon kevély önelégülést, 
azon benső örömet; hallgasd azon túlságos dicsérő be
szédet , mellyel kiemelik literatorikat ; szánakozzál , 
ha lehet,  rajtok, mert szegények nem tudják, mit 
cselekesznek ; vagy mosolyogj balgaságikon, mint azt 
ott sokan teszik. Menj ezen 3dik osztály’ ülésébe ’s 
meglep az ünnepélyes mély csönd, hol csak a’ szónok’ 
eg fele terjesztett kezét, tüzes ábrazatát, villogó sze
meit s felig balra fordított állását , kesergő panaszra 
nyílt száját láthatod; hallgasd a’ bírálatot, de nem 
is szükség azt hallgatni, mert ha elmés a’ szavaló , 
rendszerint szatyrákatmondogat más népről, ’s akkor 
nincs hossza’s vége a’ tapsnak ’s pitziye1-nek (éljen
nek.) — Ezt követi a’ kültársaságoktul nyert levelek’ 
felolvasása; Magyarkak , Árpád’madarai, betyarones 
bajuszrend ’s a’ t. nem tudom mikép csengnének füled
ben. Most munkák’ bírálata ’s uj munkák’ felolvasása 
jó rendre. Elunod a’sok Tatry, Kriván, Yaha (Vág) , 
Szláva, Thron, WJast, Národ, Szlovan ’s a’ t. szókat 
hallgatni. Olvasd a’ Gitrenkát. — Nyári közvizsgá
latok’ alkalmikor tótul csak úgy, sőt sűrűbben sza
valnak ; a’ nemet, magyar hamarébb elmarad, mint 
az. Volt két év előtt egy , ki Aristotelesként 3 do
logért ada halakat istenének: 1) hogy ember, 2) hogy 
tót , 3) hogy most él! ’S ezt pedig fényes köz önség 
előtt monda!! — Hogy engedik ezt meg a’ tanítók, 
kérdezné valaki ? ! — Hlavacsek az elnök— ’s az elég. 
E’ név alatt képzelj egy Caesart, ki consulait csak 
divatból nevezi ki ; egy oily hatalmast , kitől tanító^ 
társai szintúgy tartanak , mint tanítványai félnek. O 
nagy tanító , az ig a z; de épen azért szabad neki 
minden. Jaj azon szlávnak, ki tót társaságba nem jár, 
’s azon magyarnak , ki theolog ’s tótul nem tanul. 
Minden tanítási órán kénytelen az Hlavacsek úr’ ki- 
fakadásit , elménezkedésit ’s nem épen finom szatyráit 
tűrni. Elve: magyarul tudni nem dicsőség; a’ Hor
tobágyon is úgy beszélnek; arra elég 1 hónap ’s a’ t. 
O pedig tiz nyelvet ért ’s még mindig halasztgatja 
a’ magyart ! A’ nemtót ne is tartson számot jutal
makra , mellyek ott vannak. Eddig alig van 3 példa, 
hogy magyar ifjú a’ Róth-Teleki-stipendiumot meg
kapta volna , az is csak hatalmas pártoltatás által. — 
Nevelőkkel szintúgy egyedárusság űzetik. — Hlava
csek úr’ idejötte előtt híre sem volt a’ cseh literaturának ; 
’s miután ó büvészi erővel lépett föl , hangzottá’ Kár
pát az eddig hallatlan hangöktul; hirtelen elterjedt 
az , úgy hogy jelenleg számuk 70—90re rúg, kikbe 
kisded koruktól be van csepegtetve anyjok’ tejével 
a’ szlavismus , ugyan-annyi ellensége a’ magyar nem
zetiségnek.— Midőn a’ magy. társaság Tomasek úr 
‘s némelly lelkes magy. ifjak’ buzgóságából alapitta- 
tott, illy kiáltások’s gúnykaczajok hallatának:,,Tegyék 
föl a’ czimet is :  a’ juhászbundát, fokost, kostököt, 
pipát; hadd ismérjenek a’ magy. társaságra.“ Pozsony
ból, Pestről, Csehországból ládaszámra kapnak köny
veket , ’s minden tanul és olvas ’s olvas és tanul — tó
tul !!—Lőcsének szomszédja Kézsmárk. Itt a’ honi jog
tanulás végett összesereglett magyar ifjak miatt soha
sem léphettek túlnyomókig fel, ’s arra nem is lát
szott nagy szükség, mert oda még csak 4 év előtt 
jutott hire a’ lőcseinek. Egyszer 1838ban Hlavacsek 
ur’ intézetéből mintegy 12 téritő felkészülten ott te
rem , zászlajokat felütik ’s alája cseh-literaturai ta
gokat gyűjtögetnek ; a’ beállottaknak t. Benedicfy úr 
magat vezérül ajanlja — ’s azóta fen áll a’ csehtársa- 
ság Kézsmarkon. Ez azonban eredetét Pestről veszi ; 
t. i. két lőcsei ifjú a’ nagy Kollárnál lévén , megtud
ja , hogy Kézsmárk mind eddig hidegen maradt Szlá
vi» nélkül ; ő ezeknek utasítást ’s tervet ad ; t. Hlava
csek úr’ számára pedig pecsételt levelet. így  állt 
elő a’ most 20—30 tagra menő társaság. Ez csak
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fiók-társasága Lőcsének ; könyveket is eleinte , sőt 
most is, ónnak kapnak; azonban tudjuk, hogy a kis 
patak szintolly sebesen önti vizét a’ folyamba , mint 
ez az Oczeánba. Szelleméről, melly mindenben lőcsei, 
elé°- legyen egy példát mutatnom felvilágosításul , 
mellynek" tanúja valók. A’ jogászok által felállított 
magy. hangász-egyesületbe két tót ifjú is fölvétetett. 
Történik, hogy épen akkor egy ismeretes dalt „mint 
a' vadak’ királya mikor szunnyad’s a’ t.“ énekelnek; 
a’ végversnél: „örvendj hazám, nem aludt még ki fé
nyed ; Él magyar , áll Buda még benned“ az emlí
tettem 2 ifjú elhallgat ’s midőn az elnök által intet
nének a'daliásra, nagy páthoszszal fölkelének ’s elő
adják , mikép ók lélekisméretök ellen nem énekelnek, 
tótok leven. ,Jól van felel az elnök, de az 1 pengő 
f. kilépti büntetést megadandják ; ’s képzeljük, a’ két 
ifjú valóban ki is lépett!

E p e r j e s e n  a’ magy. társaság ’s magy. ifjak’ 
igen számos megjelenése ’s túl nyomóságjok sokáig 
tilták tettlegi föllépésöket. Azonban a’ közelebb múlt 
években az ide Pozsonybul ’s Lócsérül érkezett szláv 
tagok ’s nagytiszt. Munyay ur’ tüzes pártolása an
nyira vitték azt , hogy néhány év óta 30—4üre nőtt 
számuk ’s mind a’ régi hires lőcsei formára. Innen 
is kerültek már vakbuzgó propagandisták, ’s csak az 
1835ki „WlustenskyKalendáru-ra utasítom a’tótul ér
tő olvasókat. Ott találhatni egy undok és silány sa- 
tvrát bizonyos Szrenka nevű theol. jelölttül, ki most 
a' grifisxvaldi egyetemben leginkább a’ tót nyelv’ ré
giségében búvárkodik , Liptaii czim alatt. Az 1832. 
országgyűlés’ azon liatárzatán alapul gúnyverse, melly 
a’ magy. nyelvet diplomatiai polczra emelé. Felszólí
tás ez a’ liptói tótokhoz; azonban pórilag. minden 
hason hangú szókat behoz ; p. o. „már nem lesz szabad 
ezentúl nektek azt mondani : pálinka hanem pályin- 
ka , nem fogtok öblökön nézni , hanem ablakon, nem 
pálinkával fogtok kapni, hanem pálczával ’s a’ t.‘ Ez 
a’ magyar nemzet’ lealacsonyító carricaturája, azonban 
a’ pórnépnél hathatós, ’s a’ magyar befolyás illyenek 
által inkább csökken , mint bármi egyéb által. Ez idén, 
fájdalom, az annyira virágzott ’s nagyreményű magy. 
társaság, külső befolyás által megszűnt.

S e l m e c z  a’ derék Boleman’ kormánya alatt 
mindeddig szűzen tartá magát a' mindent elnyeléssel 
fenyegető szlavisinustól. A’ már rég alapult magy. 
nyelvmivelö egyesület folyvást gyarapul ’s virágzik. 
Éljen !-—Most jövök a' tetőpontra,az eddig előszámláltak 
áltál ériéit gyümölcsre, Szlávia’ fényére — Pozsony- 
va. Legutóbb hagyám ezt, hogy kinek eddig még 
nem dobogott szive sorsaim' áttekintésén , befejezé
süknél fájdalmas erzettel teljék-meg. lladd kesereg
jen minden elnemfogult magyar kebel; talán hamarabb 
rendelkezendik Írről, melly ezen valóban mély’s fáj
dalmas vágást meggyógyítsa. Oktalanság volna meg
tiltani a nyelvtanulást, hajó érdek’s czélszerü tanul
mányává fordiltatik az; de a mikitten történnek, azok
nak véget kell szakasztani. — A’ társaság 90,100.120. 
tagból all; mind talpraesest ’s iskoláit végzett ’s ott 
nevelőül maradt papsagra törekvők, ’s a’ bölcselkedés 
és hittan cs/.talyihól valók, még pedig egész hazánk
ból a legválogatottahbak, mert idea’ hittan osztályá
ba minden (óbb tanodánkból dandárokban hozódnak a’ 
szeinesebb tótok. A nevelőket tartó sok privátház, a' 
sok s jo tap-intezet s a sok ’s jó öszveg-adó jutal
mak , a totosodas virágzásának olly fényesköre, hogy 
mind anyagi, mind szellemi krvánataiknak dúsan meg
felelnek. Száz meg száz a’ példa, hogy más főbb ta
nodáinkban egészen elvégző a’ tót ifjú pályáját csak 
rigorosumot kellene adnia , — még egy pár évre el

megyen Pozsonyba, élvezni az elöszámlált jókat. Hla- 
vacsek xír legjobb tanitványitól kész megválni ’s őket 
de küldeni } hisz’ ó abban korán sem veszt; itt őszin
te otthonos, ’s az idevalók őt bálványozzák , különben 
is , míg Lőcsére nem került, itt elnökösködött, ’s 
érdekében van, hogy Pozsony’jótékony intézetei há
látlan magyarokra ne juthassanak.— Sckeverlay ’s a’ 
szótárárul ’s kalendariomarol elhiresült régi literator 
Palkovics György az elnökük , több mással. Levele
zésben állnak 1) a Magyarországban létező minden 
társasággal; 2 ) minden , morva—cseh honban létező 
literatúrai intézettel; 3) Pétervárott az orosz litera- 
tura’ akadémiájával, honnan könyveket kapnak. Innen 
van az orosz befolyás olly nagy lábon. — A’ lőcseivel 
ez egy egészet kepez ’s amazt ez leányának tartja. A’ 
lőcsei úgyszólván előcsarnok. ez a’ terem maga ; amaz 
az elmélet, ez a gyakorlat; az a’ collegium gymna
sium, hol az akadémiákra készíttetnek; ezaz akadémia 
maga. — Jellemüket elég legyen egy példával kitüntet
nem : 1836ban a’ társaság mindenestül fölkerekedik ’s 
egyenesen Devény(Thebenj omladékira megy, hol mori- 
dájok szerint nyugszanak Szvatopluk’ tetemei. Tüzet 
rakván, malaczot (bocsánat!) rá téve áldoznak hamvai
nak; ekkor a’ tüzet körültánczolják, és siránkozó or
dítással ’s elkeserülve dalolják nemzeti dalukat „Xitra 
mila Xitra, ty Slovenska Maly“ ’sa’t. Ekkor háláulPlody 
czímü folyóiratot mint literaturájok’ remekét belevetik, 
lángjainál ismét dalotnak, ’s neki bőszülten , átkok kö
zött Széchenyi”s Wesselényi’képeit égeték-meg.Szva— 
topluk’ kibéküléséért áldozatul ! — Ezen kaland ak
kori elnöke most modori professor.! 1838. két cseh ifju- 
mindkettó a’ prágai egyetem’ tagja, jeles Írók , meglá
togatók magyaroszági tótjainkat, különösen a’ társasá
gokat, Pozsonytól, Modor, .Selmecz, Besztercze, Lip- 
tón által, Lőcsére is eljövének’sa’t. A’ lőcsciek őket az 
iskolában, midőn minden tanuló tanításra ment, fo
gadták, mint tótok, nem mulatván el az egész tanulósá
got mint tótot’s tótul lelkesen tanulót ajánlani.Az üdvöz
letét megköszönök , egyik közülök a’szószékre hágott 
’s hatalmas beszédet monda, mellynek tartalma: Buz
dítás a’tót nemzetiségre. O úgy beszélt, mint tótokhoz 
majd félóráig, mindnyáját annak vélve. Vége lévén az 
ünnepélynek, Illavacsek úr, ki szinte jelen volt, meg
köszönő a’ jelenvoltak’ béketürését; a’ tanulók’ nem tót 
része mit sem tudottá'történtekről, Illavacsek úr pedig 
magában jótmosolyga diadalmán.Ezzel azt nyerők,hogy 
Prágábanmegdicsúrének, mint kik nemzetiségöket fen- 
tartani,elővarázsolni buzgón segítjük,’s a’ nyelvet mű
vészileg tanuljuk; hogy Magyarorsz.ban minden, —né
met, magyar, rácz —minden, minden de tótul és tótul ta
nul!—De bevégzem soraimat;a'sokbul elég ennyútöbbet 
is ha szükség kivánandná, szívesen közlünk. Azonban 
nem tehetem-le toliam’ a’nélkül, hogy hazámhoz ezt 
mondjam: Ha alkotványos törvényink’ értelme szerint 
a’ nemzet’ nyelvét egészen honosít ni akarjuk , mindenek 
előtt alapos rendszabályokhoz fogjon a’ haza , hogy leg
alább a’szlavismus,mellynek eltöröltetését mi nem akar
juk , veszélyes szellemével idegen földön becsületünket 
’s a’ magyar nevet fonák hamis tudósításokkal gúny- 
tárgygyáne tegye. Van a’ hazának joga eltiltani min
dent , mi nemes irányával ellenkezik ’s önállását gátolja. 
Tanulják a’ tótok nyelvüket, ámde annak palástja alá ne 
rejtsék houunk’beesületét kockáztató lelkületűket. Hall
hatók a' szilárd Zay grófot, ’s ha nem , olvassák-meg. — 
Végszómul a' szelíd lelkű de feddhetlen Széniévé Berla- 

szavait választom: „Átok reá,ki magyarnak más nyel
ven mondja mayái, ki mayyarpenzl költ, ki magyar nevet 
visel, ki magyar joggal e l, 's nem tud magyarul 's meg in
kább , ki szegyénél beszélni.“ — X. Y.Z.

Szerkeszti H  el  me e z  y. — Xyomtatja angol gyors-sajtón T r a t t n e r - K á r o l y i  úri utcza 453.



7. szám 3®est 9 Januarius’ 93. f l § i f

A’ lőcsei lyceiun’ elölj áfáin alt a’ fo- 
feliigyelöla«* Intézett nyilatkozata 9 
a’ kelilöklien fejlődő pánszláv Ismus9 

vádja aluli főimentetésökre.
Méitóságos Gróf ’s a’ t. Városunkban keblezett 

főiskolánk’ tanitóji, hivatalos kötelességükhöz képest, 
élénkbe terjeszték Méltóságodnak azon kegyes leve
lét,  mellyet a’ m. évi Társaik.’ 92dik számában meg
jelent czikk’ folytában hozzájok intézni méltóztatott. 
Valamint pedig egyrészrül épen nem csodálkozha
tunk, hogy az említett czikk Mgod’ figyelmét magára 
vonta: úgy másrészrül el nem titkolhatjuk azonvaló 
megbotránykozásunkat, miszerint azon czikk’ Írója , 
— ha igaz mit a’közhír felőle mond , hogy t.i. maga is 
felekezetűnk’ egyik iskolájában tanító,— jobbnak nem 
látta a’ lőcsei szláv tanulók’ iparán támadt aggodal
mát inkább egyházunk’ főnöke előtt felfödözni, mint
sem olly hazában, hol egyházi’s iskolai intézetink kü
lönben is többféle rágalomnak ’s ellenségeskedésnek 
vannak kitéve, intézetünket, főkép pedig annak bokros 
érdemei, nagy kiterjedésű tudóssága ’s közhasznú ’s 
nagyhatású munkássága miatt köztiszteletben álló tag
ját, Hlavacsek Mihály professor urat, a’ közhirlapok- 
ban gúny’ ’s gyülölség’ tárgyaúl kitűzni. — De ezek 
akármint legyenek, Mgodnak a’beli nézetében, hogy 
a’ hazai nyelv’ gyarapodását minden törvényes esz
közzel előmozdítani ’s minden ezzel ellenkező törek
vésnek legkisebb gyanúját is eltávoztatni, hazaíiúi 
szent kötelesség, mellynek teljesítése különösen a’ 
Protestantismus’ érdekében á ll, magunk’ részérül is 
tökéletesen osztozván , a’ dolgot olly fontosnak láttuk, 
hogy a’ czikk’írója által személyében különösen meg
támadtatok Hlavacsek Mihály professor urat, aziránt 
adandó körülményes nyilatkozásra szólítottuk-föl. — 
Ebből Mgod bővebben átlátni méltóztatik, hogy a’ 
Hlavacsek professor úr ellen támasztott vád alaptalan, 
nevezetesen pedig, hogy a’ „Gitrenka“ czímű gyűj
teményt illetőleg azon kifejezések, miken a’ Társal
kodó’ czikkjének álnevű Írója , leginkább megbotrány- 
kozott , többnyire olly dolgozatokban fordulnak-elö, 
miket a’ szerkesztő ’s a’ kiadók, Hlavacsek professor 
urnák legkisebb befolyása nélkül, mára’ nyomatás alatt 
vettek-föl. — Mi pedig lyceumunkban a’ tót nyelv’ mű
velését illeti, Mgod magas álláspontjárul bölcsen át
látni méltóztatik , hogy valameddig hazánkban olly pro
testáns községek fognak létezni, mellyeknek tót lelki- 
pásztorokra ’s iskolai tanítókra elkerülhetlen szüksé
gük lesz , mindaddig főiskoláink kényszerítve látand- 
ják magokat arra, hogy azon ifjakkal, kik olly lelkészi 
vagy tanítói hivatalokra készülnek, a’ tót nyelvet is 
müveltessék: mi különösen a’ lőcsei lyceumra nézve 
annyival kevésbbé elkerülhető, mivel az itt tanulóif
júság’ igen nagy része, Liptó , Árva, Turócz , Zó
lyom , és Gömör-vmegyei származású, ezek pedig a’ 
tót nyelv’ alapos és tudományos isméreíe nélkül még 
most egyáltalában el nem lehetnek. — Hogy mindaz- 
által a’ tót nyelv a’ magyarok’ rovására, vagy annak 
(?) elhanyagolásával nem müveltetik , azt meltoztassek 
Mgod abból kegyesen megítélni, hogy a’ magyar nyelv 
nemcsak intézetünk’ minden osztályin keresztül, mint 
rendes tanítási tárgy taníttatik, hanem hogy ezenkí

vül , valamint azt a’ Jelenkor’ ’s Társalkodó’ czikkjei 
is többször emliték, Tomassek Pál professor úr’vezér
lete alatt, magyar literatúrai intézet is létezik, melly 
minden évben nagyszámú hallgatók előtt, kik illyen- 
kor igen nagy részvétet szoktak tanusitni, egész nyil- 
ványossággal örömünnepét szokta íillni , miről a’ ha
zai hírlapokban is már többször említés történt. Meg
jegyzésre méltó pedig, hogy ezen magyar literatúrai 
intézet’ tagjai épen nem csupa született magyarok , 
hanem nagyrészint szláv-születésü ifjak is , kik azál
tal is bizonyságát adják annak, hogy a’ hazai nyelv 
iránti lelkesülésben ők is osztoznak. Annál fájdalmasb 
érzéssel értettük tehát azon, legutóbbi időben ittamott 
keletkezett sugalásokat, mellyeka’ tót nyelv’művelé
sét még némi álmodott politikai czélzásokkal is érint
kezésbe hozni törekvének. Illyeneknek most és min
denkor ünnepélyesen ellenmondunk; mert soha magunk
kal el nem hitethetjük, hogy a’ magyar protestáns szent
egyház’ kebelében csak egy individuum is létezhetik , 
ki illy vétkes czélzásokrul méltán vádoltathassék. — 
De abból eredeti fájdalmunkat sem titkolhatjuk el, hogy 
eg y , magát Menypóri Eleknek nevező iró jónak látta, 
Méltgodnak professorinkhoz intézett kegyes levelét a’ 
Társalkodó’ lO0dik számában egész tartalma szerint 
közhírré tenni. Nem tudjuk , igaz-é Menypóri’ állítása, 
hogy Mgod azon levelet minden superíntendentiához 
óvásul bocsátani méltóztatott; de bármi baráti legyünk 
is a’józan nyilványosságnak , a’ hírlap-olvasó közön
séget competens bírónak még sem ismerhefjük-el a’ 
vallásunkat és iskoláinkat illető minden dolgokban, ’s 
nem ishiszsziik, hogy mindazt, miket egy egyházi fő
nök, a’ felügyelése alatti egyházi vagy iskolai testü
letekhez hivatalosan ir , a’ hírlapi közönségnek akár 
tudni szükséges, akár elitélni lehetséges volna, főkép 
mielőtt a’ vádlott fél kihallgattatott. Ennélfogva egész 
alázattal kérjük Méltgodat, méltóztassék jövendőben 
az illy , időn ’s helyen kívüli kihirdetéseknek elejét 
venni; a’ mostani esetre pedig, miután ez csak ugyan 
már megtörtént, nekünk jelen feleletünknek ugyanazon 
hirlapbani közhírré tétele által elégtételt szerezni. — 
A’ kik ’s a’ t. Lőcsén télhó 4kén 1841. a’ lőcsei ágos
tai hitvallású lyceum’ elöljárói. Andraházy Imre, fel
ügyelő , Czebányi György gyűlési jegyző.

közli GRÓF ZAY KÁROLY.

V á l a s z
9?a’ Paiiszlavltüimis’ cseli-szláv Iiö- 

sci JLöesénu ezímié czfkJkre
(L. múlt évi T á r s a l k o d ó ’ 90. számát)

Motto gyanánt: 1. Korinth. IV , 1—5.

Megelégülve enmagammal, — mivel azokat, kikhez 
tartozik: rendet szabni ’s ítélni felettem, megelégül- 
teknek lenni tudám cselekvésem’ módjával , haladtam 
én, semmi bajt nem gyanítva hivatalom’ pályáján; 
midőn hirtelen az irigység ’s rágalomtól koholt ’s ke
resztyén-elleni szeretetlenségtöl edzett fegyver által, 
mellyet egy álarczos lovag ,Szatócs K .‘ név alatt for- 
gata kezében , magamat dühösen megtámadtatni ’s nyu
galmamból ’s önelégültségemből fölriaszfatni érzém. 
Emberséges , meggondoló ’s részrehajlatlan bírák bi
zonyára menteni fognak, ha azt teendem , mit helyem-
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benüninden becsületes ember teendő vala, ha egyenlő 
fegyverrel állandók elő élet-ótalmam végett , hogy el
lenségem’ mélyen—sebző nyilait elhárítsam magamtol, 
’s az egyetlenegy, még pedig legdrágább , bajosan 
de jó lélekkel szerzett kincsemet, az elegültseget ’s 
becsületet, mellytöl ama’ szeretetlen ’s lélekisinéret- 
len bajnok egészen megfosztani akar, eltökélten vé
delmezzem. — ,

Vájjon mi is bosszanthatá-fel annyira Sz. urat szá
mosán látogatott iskolai intézetünk ellen , ’s különö
sen ellenem ? mi izgathatá fel, hogy engem olly szen
vedélyesen rágalmazzon ? Én szláv-nyel vet tanítok 
Lőcsén! Ez bün-tettem, mellyböl Sz. úr olly sok ’s 
valóban nem csekély vétket, — csak kár, hogy min
den logika nélkül, — következtet. Hallja tehát Sz. úr 
tőlem is a’ dolog’ miben-állását, ’s a’ szerint Ítéljen 
helyesebben ’s másokat is Ítéltessen. 1832ben, mi
dőn, mint superintendentialis káplán Pozsonyban , kap
tam vala a’ tisztességes meghívást Lőcsére,^ más ok
tatási tárgyak közt, mi aligha kikerülte Sz. úr’ figyel
mét , a' gyakorlati hittan is a’ homiletikai gyakorlások
kal együtt részemre jutott, annál is inkább , minthogy 
egyszersmind a’ lelkészi hivatal a’ helybeli szláv köz
ségnél rám ruháztatott. Már pedig önkint következik , 
ho«»y azoknak, kik szláv tanítok s lelkészekül akarák 
képezni magokat, azon nyelvvel, mellyen idővel ok
tatni, építeni, vigasztalni,az isten’ igéjét, erkölcsiséget 
hirdetni fogják, megismerkedniük kelle. Ez annál szük
séges!) vala , mivel azok, kik a’ bölcselkedési ’s hit
tan! tanujmányok’ gyakorlása végett jövének hozzánk, 
előbbi éveiket majd kivétel nélkül valamelly magyar 
gymnasiumban a’ magyar nyelv’ kedvéért töltötték vala, 
hol is nem találtak alkalmat a’ nekik idővel szükséges 
tót nyelv’ megtanulására. E’ végre a’ szláv-nyelvben! 
gyakorlásokra, csak egyegy óra vala szánva heten
ként, melly órában a’ tanulóknak szabadon választott 
tárgyak feletti dolgozataik nagyobb részint csak sty- 
listikai tekintetben vizsgáltattak és javíttattak meg. A’ 
dolgozatok’ hiányos volta mellett érzék nem sokára ma
gok a’ tanulók a’ szláv grammatika’ pontosb ismére- 
tének szükségét: a’ nyelvtan tehát érettebb tanuló ál
tal adaték elő külön órában a’járatlanabbak’ számára. 
Itt pedig — hogy Sz. úr’ vádjának alaptalanságaannr.I 
világosabban kitűnjék—meg kell jegyeznem, hogy ezen 
tót nyelvbení gyakorlásokra senki sem kényszerítte- 
ték, mivel senkiről sem lehete meghatározni, hogy tót 
tanító vagy lelkész akar é lenni? Hogy a’ szláv lite— 
ratura’ tanulóinak száma 12röl egész 69re növekedett, 
azon nem igen fog bámulni Sz. úr, ha meggondolja, 
hogy az oskolai ifjúság’ száma, különösen a’ primanu- 
soké, 1832ik év óta 36ról egész 120ra gyarapult , ’s így 
tehát ugyanazon arányban a’ magyar ’s német litera- 
tura-tanulókis megszaporodtak, ’s hogy a’feljebb em
lített számban, mint tudni fogja Sz. lír, az ifjabb tanu
lók is értetnek, kik csupán a’ szláv grammatikát ta- 
nulák. Midőn pedig említi, hogy azok közül, k ika’ 
szláv literaturát szokták gyakorlani, senki sem veve 
részt a magyar literatúrai gyakorlásokban, e’ pont
ban Sz. urat vagy valamelly tudatlan ember, vagy va
lamelly elfajult, méltatlan ’s e’ szerint hálátlan tanu
lónk, ki tálán nem szívelhető a’jók iránti hajlandóságo
mat , ellenben a henyek iránti szigorúságomat minden 
neiuzetbeli különbség nélkül, gonoszul szedte rá. Mert 
a mag) ai literatura tanitoja tanúbizonyságot adhat 
Sz. urnák , hogyb.'ra’ magyar nyelv lyceumunkban a’ 
közönséges tanulmányok közé tartozik, mellyektöl el
vonni magát senkinek sem szabad, még is évenkint

több szláv ifjú a’különös magyar stylusbeli gyakorla
tokban is , reszt veven egyszersmind a’ szláv gyakorla
tokban , dicséretesen tünteté ki magát. Miben áll tehát 
azon nagy bűn , mellyröl engem Sz. úr olly dühösen vá
dol? Hát olly uj ’s hallatlan dolog-é előtte, hogy én Lő
csén, hova többnyire szláv tanulók sereglenek össze, hol 
egy ág. v. tót község találkozik, hetenkint egyegy óráig 
a’ szláv nyelvben gyakorlom azokat, kik önként járulnak 
oda, mivel, mint jövendő tanítók ’s lelkészek, mattok 
érzik annak szükségét? Vájjon nem tanittatik é a’szláv 
nyelv majd minden felsőbb rangú ág. vall. iskolában? 
Nem létezik e a’ pozsonyi lyceumnál a’ szláv nyelv
nek egy rendes professora , ’s nem fog é ezen nyelv- 
ismeret mindaddig szükséges maradni, míg édes ho
nunknak lakosai között több millió tótul beszélend ? 
Szabad é azt iskoláinkban egészen elhanyagolni , 
míg olly sok ágost. vallásu község azon anyanyelvü
kön viendik végbe az isteni ttszteletet? — Miért czi- 
vódik velem Sz. úr, ha én csak azt teszem, mit tenni 
hivatalom szerint köteles vagyok, mit azonban mások 
is tesznek, kik megfelelni akarnak olly szükségnek, 
mellyet eltávoztatni Sz. úr nem képes? — Eddig még 
egy nyelv’ tanulása sem volt tiltva törvények által, 
és Sz. úr maga is megismeri, hegy néha a’ tudósnak 
a’ hottentottok’ nyelvét érteni is hasznos lehet: ’s 
még sem akarná megengedni, hogy a’ jövendő taní
tók ’s lelkészek a’ tót nyelvvel, melly leendő hiva
talukhoz szükséges, barátkozzanak-meg ? túlságos 
buzgókodásában az emberiség- ’s felvilágosodásért, 
azt kívánja é, hogy annyi község ügyes tanítók, al
kalmas oktatás és vigasztalás nélkül maradjon ? Miért 
merészkedik engem olly büntetésre méltónak nyilat
koztatni? Oskolai intézetünk’ legfőbb előjáróji , meg
tisztelvén bennünket a’ nyilványos vizsgálatok’ alkal
makor becses jelenlétükkel , teljes elégiiltségöketnyil- 
ványíták ’s nem találtak semmi kárhozatost, a’ szláv 
literaturábólí classifieatio pedig még a’ főméit, kir. 
Helytartó-tanácshoz is felküldeték, ’s még is a’ nem
illető bíró, Sz. úr, olly iszonyú zajt üt a’ csehszláv- 
nyelv-tanulás fölött, melly nyelv— a’ mit Sz. úr nem 
látszik tudni — bibliai nyelvök az ág. v. szláv közsé
geknek. Én senkit sem akadályoztaték a’ magyar 
nyelv-tanulásban , sőt nem is mulasztám el alkalmi
lag,—leginkább az év’ első szláv-gyakorlási óráiban— 
minden ifjút a’ magyar nyelv’ megtanulásának szük
ségére figyelmeztetni ’s anyai nyelve’ tanulása által 
a’ magyar nyelv’ alaposb isméretére ösztönözni. Én 
egy nyelvnek sem vagyok ellensége, mivel magamis 
— a’ mint Sz. úr is érinti — több nyelvet tanítok. Azt 
tartom, hogy az ember soha nem sajnálhatja , ha va
lami derekast, avagy több nyelvet is tanult ifjúsá
gában ; ellenben gyakran megbánhatja, ha nem hasz
nálta az alkalmat valamelly nyelv’ megtanulására. Azért 
is már most gondoskodom , hogy kis gyermekeim a’ 
magyar cselédség által a’ magyar nyelv’ hangjaihoz 
jó eleve szoktassanak. Mind a’ mellett engem a’ ma
gyar nyelv’ ellenségének nézni nem átall Sz. úr, ho
lott senki nem hallotta , hogy én valaha akárinelly 
nyelvről ’s legkevésbbé diplomatikai nyelvünkről 
megvetőleg nyilatkoztam volna , mint Sz. úr cselekvő , 
midőn a’ szláv nyelvvel olly gúnyolólag bánik , ’s még 
a’ classikai nyelveket sem kíméli meg , inellyek’ ta
nulásának a’ legműveltebb nemzetek köszönik inüvelt- 
ségjöket, ’s mellyeket lelkes hazánkfiai bizonyára 
sokkal jobban tudnak becsülni, hogy sem Sz. úrral 
örök elnémulásukat ’s örök számkivetéseket kíván
hatnák. —
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Ezen gonosz megtámadásra Sz. űr a’ „Gitrenka“ 
czímil könyvecske által indíttatott; miért is szüksé
gesnek tartom pontosan előadni, mikép keletkezett ’s 
jött-ki légyen a’ könyvecske, hogy ismét megmutas
sam Sz. úrnak, mikép túlzó ’s azért is méltánytalan 
gyanúskodása , midőn engem mindenért, mit csak talál 
benne , számadásra akar vonni. Tudva van , hogy a’ 
buzgalommal folytatott nyelvbeli gyakorlatoknál más 
ösztönökön kivül, azon szokás is divatozik, miszerin 
a’ nagyobb szorgalommal készített dolgozatok az arra 
szánt emlékkönyvbe magok a’ tanulók által iratnak be. 
így  történt Lőcsén a’ magyar, német’s latin litera
túrai gyakorlatoknál ; így történt a’ szláv literatúrai 
intézetben is. Ezen emlékkönyvek szokás szerint elő- 
mutattattak a’ nyilványos vizsgálatoknál tisztelt párt
fogóinknak’s bírálóinknak , tetszés szerinti betekintés 
végett. Mindenek előtt pedig világos , hogy e’féle em
lékkönyvekben találtatnak dolgozatok , mellyeket szer
zőik’ különbfélesége szerint majd sikerültebbeknek , 
majd kevésbbé sikerűiteknek kell mondani. Ez vala 
sorsa a’ szláv emlékkönyvnek is. Magában foglalt az 
dolgozatokat, mellyek többnyire csak a’ nyelvbeli elő
adásra, ’s kevésbbé az eszmékre nézve biráltatának’s 
javíttatának-meg ; mert a’ nyelvbeli gyakorlatoknak ez 
czélja. Ila valami botránykoztató találtaték bennük , 
az ugyan nem maradt dorgálás nélkül , de általányos 
átdolgozást , ámbár javasoltafnék is az, nem mindig 
lehete végbe vinni; ’s ez haszontalannak is látszék 
lenni, mivel eleinte senki sem gondolá, hogy ezen 
munkák ki fognának nyomatni. Midőn tehát utóbbi évek
ben a’ tanulók’ száma — a’ mint már feljebb megje
gyezve volt — tetemesül megszaporodnék , serkentet
vén a’ pozsonyiak’ példája által, kik szinte ,,Plody“ 
czímü könyvecskéjüket bocsáták közre,—-azon ártatlan 
gondolatra vetemedtek, hogy munkáiknak gyűjtemé
nyét adandják ki, ’s a’ reinéllt nyereségből több ol
vasó könyvet szerzendenek magoknak. Engem szó- 
lítottak-fel , hogy a’ könyv’ kiadatását eszközöljem, 
De én ellenzém azt ,  jól tudván, hogy olly könyvet 
a’ közönségnek nagy része nem igen jól fogadand. 
Ok azonban szándékukkal felhagyni nem akartak ; mint
hogy pedig én méltán mentegettem magam’, nem gon
dolván sokféle foglalkozásiul mellett nyerhetni annyi 
Időt , hogy minden egyes darabot megvizsgálhassak , 
’s a’ hol szükséges , át is dolgozhassak; egyik tanuló, 
ki oskolánkat elhagyni akará , haza vitte magával az 
emlékkönyvet, kiválasztá belőle a’ szünnapok alatt a’ 
darabokat, fölvett ollyanokat is , mellyek nem talál
koztak akkor az emlékkönyvben, ellátta a’ gyűjte
ményt előszóval, ’s így előkészítvén mindeneket , el- 
küldötte a’ kéziratot Lőcsén maradt barátihoz , kik azt 
minden hozzájárulásom nélkül a’ kir. censori hivatal
nak terjesztek elő , és a’ nyomtatás és javításról is 
gondoskodtak. Innen láthatja Sz. úr, hogy én olly 
könyvrül, mellyet nem írtam , nem rendeztem , nem 
censuraltam , épen olly kevéssé tartozom számolni , 
mint ő maga. Hogy ha fordulnak-elő kitételek , mely- 
lyek kiszakasztatván az összeköttetésbül, valóban bo
tránykoztatok , en azokat annak idejében rosszalni nem 
mulasztani—el. En minden ellenkezést szigorúan meg
dorgáltam , ’smár azért, mivel a’ keresztyén erkölcs
tudomány’ főelvével, a’ felebaráti szeretettel , ütköz
nek össze , a’ keresztyénhez ’s jövendő tanítóhoz 
illetleneknek ’s kárhozatosoknak nyilatkoztattam. To
vábbá olly eszmékről,mellyek hivatalom’körén kivül fek
szenek , én soha sem szólottám , ’s kívánom , hogy Sz. 
ír is e’féle eszméket meggondoló, ’s a’ hon’ igaz ja

váról jobban gondoskodó férfiakra bízzon. E’ szót 
„Panszlavismus“, melly nagyító-üvegen nézni szerető 
Sz. úr előtt gyanúsnak látszik , melly azonban másutt 
is fellelhető ’s nyelvbeli rokonságot jelent , én soha 
sem ejtém-ki ajkimon, csupán most, midőn értekezése 
okot szolgáltatott rá. 0 bizonyosan nem tudja, kiknek 
tartsa a’ Gitrenkában foglalt dolgozatok’ szerzőjit. 
Majd iskolás gyermekekkel hasonlítja őket össze, kik
nek előmondogatni kell, mit írjanak; kik semmi gon
dolatra nem képesek , kik hónukért semmi kivánatot 
nem táplálnak keblükben , ámbár azok 18 — 25 éves 
ifjak, kiknem igen fogják köszönni e’ gőgös véleményt 
magok felöl; majd ismét eszmékre akad munkáikban, 
mellyek neki szörnyüknek lenni látszanak. Annyira meg- 
vakítá öt korlátlan buzgalma , hogy hihetőleg az imád- 
ságoskönyvet is gyanúsnak tekinti , mihelyt az előtte 
gyűlöletes nyelven van írva. Ha Gitrenkában megve
tés fölötti panaszokra talált Sz. úr, azokat leginkább 
olly buzgalomnak tulajdonítsa, miilyen öt is lelkesítő 
akkor , midőn rágalmazó értekezése’ számára fárad
sággal kérésé a’ mottót , mellyben ö azon nyelvet , 
mellyen több millió, magyarországi lakos beszél, ’s 
mellyet valószínűleg ö maga is , mint olly gyakran tör
ténni szokott, kedvenczmulatozásiban ’s legjobb sze
szélyében használ; azon nyelvet, mellyen sok millió 
keresztyénnek hirdettetik az isten’ igéje ’s szolgál- 
tatnak-ki a’ szentségek, a’baglyok’ huhogásával ösz- 
szehasonlítni merészkedik. Ezen elménczkedését meg
tartható magának, ’s a’ gúnyolódó elmésség’ hiányát 
bizonyára egyike sem vette volna észre a’ nemes szívű 
honfiaknak kik ismerik az emberi jogokat’s a’ keresz
tyén kötelességeket, ’s azok szerint ítélnek honfitár
saik felett, bármilly nyelvet beszéljenek ezek. Csu
pán olly emberbarát, minő Sz. úr , nézhetett altéte
leket igazságnak , ’s támadhatoít-meg minden tekintet 
nélkül mindent, ’s bánthatta-meg becsületét egy nyil
ványos tanítónak ’s egy iskolai testületnek , melly kö
telességeit ismeri’s teljesíti. Egyedül ö találhatta pél
dámat félrevetendőnek ’s utánzásra nem méltónak ! 
Valóban ez nem csekélység olly emberre nézve, ki te
kintetről ’s becsületről valamit tart ! Én azonban az
zal vigasztalom magam’, hogy — rágalmai’ daczára — 
még sokan lesznek , kik rólam ’s cselekvésemről máskép 
vélekesznek. ’S ennek én ez évben is világos jeleit 
nyerém. Mert (minden dicsekvés nélkül legyen mondva, 
a’ mire ellenem kényszerít) az év’ lefolyta alatt két
féle becsületteljes meghívás érkezett hozzám , ’s meg 
nemrég, éjien akkor, a’midőn Sz. úr becsteleníto ér
tekezését koholó, igen tisztes bizonyítvány örvendezte- 
tett-meg a’ lőcsei nemes gyülekezet’ részérül. Milly 
ellenmondás ! De jól tudom én , kinek becsüljem sza
v á t’s vélekedését nagyobbra! (?) Megvigasztal tö
kéletesen a’ mottómban megjegyzett apostoli mondat , 
mellyet hogy Sz. úr is szivére vegyen, ajánlom. Le- 
lekisraéretem fölment engem’ minden gyanúsítástól, 
mellyre Sz. urat irigysége, gyülölsege es rágalom
kórsága indító. Én igazoltnak tartom magam. Bár Sz. 
úr is igazolhassa magát lélekösmerete’s a’józanul gon
dolkozó honfiak előtt az iránt, hogy az egyetértés’jő 
müvét, mellyet mások vigyázva ’s kiméivé fölépíteni 
törekszenek , felbujtásai által lerontja , hogy szeretet
len ’s kíméletlen megtámadásai által a’ viszálkodás’ 
magvát hintegeti; hogy embertelen rágalmai által súr
lódásokat’s ellenkedéseket okoz , mellyek különben uera 
lesznek vala érezhetők. Fogja é neki a’ gonoszság’ ezen 
müvét bármelly emberséges, felvilágosult és keresz
tyén módon gondolkozó honfi megköszönni ? ’S miként
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fogja ó magát igazolni a» iránt, hogy egy nyugalmas 
népséget gyanúba hozni merészkedett? Sz. úr azt ál
lítja , hogy én a’ hazának rósz szolgálatot tevék. Va
lóban súlyos vád, mellyel Sz. úr egy nyilványos ta
nító ellen könnnyelmüleg lép-föl. De Ítélete nem nagy 
értékkel bír, sőt hamisnak kell lennie, mivel annyi 
tiszteletre méltó honfinak ellenmond. E’ részben na
gyobb fontosságú előttem derék tanítványim’ bizonyít
ványa , kik közül sokan már hivatalokat is viselnek. 
Ezek bizonyítsák rólam: vájjon akadályoztatám é őket 
a’ jövendő hivatalukhoz tartozó ügyesség’ megszer
zésiben, avvagy inkább nem mozdítám é azt elő? ’S 
bizonyítványuk szerint a’hazának nem tevék rósz szol
gálatot. Sz. úr azon nehéz és megbocsáthatlan bűn
nel terhel engem, hogy sok ifjú’ szívét idegenítém el 
a’ haza’ ügyétől. Mit akar ő ezzel ? Azt hiszi é vak
merőségében , hogy azok, kik közhivatalokra készül
nek ’s magyar honban élni akarnak, más hont ke- 
resendnek magoknak ? Valóban megfoghatatlan , hogy 
olly félszeg, embertelen ’s hihetőleg fiatal ember, 
mint a’ ki „Szatócs K.“-féle álorcza mögül megpróbált 
férfiak’ becsületük után lesködik , olly sok vádat ’s kép
telenségeket egy gonoszságának czéljaúl kitűzött főre 
hordozhatott össze, ’s még sem rettegett, hogy go
nosz rágalmai, lábakkal tiporván a’ nyilványos tanítók’ 
érdemeit, elkeserítvén ’s megnehezítvén az ifjúság’ ne
velésének már a’nélkül is eléggé súlyos hivatalát, ’s 
gyülölségnek tevén ki a’ tanítókat, hogy ílly méltat
lankodása büntetlenül fogna maradni? Vagy azt vélte 
talán , hogy a’hazafiság’ színe és zászlója alatt minden
féle méltatlanságot durván elkövetni szabad ? — É lj  ó 
az ú r ,  k i a’ s e t é t s é g n e k  t i t k a i t  v i l á g r a  
h o z z a ,  ’s a’ s z i v e k n e k  t a n á c s i t  m e g j e 
l e n t i ;  é s  akkor  l é s z e n  mi n d e n n e k  I s t e n 
től  d i c s é r e t i (1. Kor. IV. 5.)

Egyébiránt nyugodt legyen Sz. úr, ’s bízzék az 
iskolai elöljárók’ szemességében : ezek bizonyára gon
doskodni fognak, hogy jövőre is csak az taníttassék, 
mi a’ hazának üdvös és szükségeinek megfelel. A’ 
Sz. úrtól annyira gyűlölt szláv nyelvre nézve pedig ne 
kételkedjék, hogy azon főbb’s legfőbb iskolai elöljá
rók, nem pedig Sz. úr , teendnek rendeléseket, ’s biz
ton gondoskodandnak arról i s , hogy az isteni köz- 
tisztelet ’s a’ népoktatás ne szenvedjen csonkulást. A’ 
rendelések nem e g y , hanem minden iskola’ követésére 
fognak szabatni , ’s örülhetni fogSz. úr, midőn min
ket azon bizonyosan üdvös rendelések’ teljesítésében 
nem a’ legutolsóbbak közt látand. — Berekesztésül 
még néhány jószándékú intést akarok intézni ellenem
hez. Mindenek előtt, ha, a’mint gyanítjuk, protestáns 
s ha jövőre tálán némelly látszatos hiányokat javítani 

akarand hitsorsosin, más utat válaszszon , mint minőt 
most választott, ’s úgy biztosabban érendi czélját, 
ha az csakugyan jószándéku a’ nélkül hogy ön gyalá- 
zatját meztelenítené, vagy hogy kénytelen lenne a’ 
jövő iskolai szünnapokig, vagy soha napjáig várakozni 
a válaszra.2”5) Óvakodjék gondosan , hogy nyugalmas 
és békességes lelkeket felzúdítván elébb önmaga ’s 
lángra Robbantván zajt ne indítson ’s ne vádoljon má
sokat a bajról : különben a’ részrehajlatlan ’s igaz
ságos bíró előtt csúffá fog tétetni. Leginkább barát- 
kozzek-megjobban a keresztyén erkülcstudománynyal. 
Ez ot tanítani fogja , mikep fekezze szenvedélyeit ’s 
mikep magának ’s maga’ ügyének nem rágalmak, ha- *)

*) Mi ezen utat igen helyesen választottnak p-ondoliuk • fo
ganatja minden esetre nagyobb lesz . mint Hlavaesek ur 
hiszi. — A’ többire nézve eszi^vételinket máskorra ha- 
lasztjuk. A- s z e r k.

nem emberséges magaviselet által szerezzen bará
tokat; tanítani fogja őt: ha e m b e r e k n e k  v a g y  
a n g y a l o k n a k  n y e l v ű k e n  s z ó l n a  is,  a’ s z e 
r e t e t  p e d i g  n i n c s e n  ö b e n n e ,  o l l y a n  l e t t  
mi n t  a’ z e n g ő  é r e z  és  a’p e n g ő  c z i m b a l o m  
(1 Korinth. XIII. 1 kov.) ne Í t é l j e t e k ,  é s  nem 
Í t é l t e t t e k ;  ne  k á r h o z t a s s a t o k  ’s nem 
k á r h  oz  ta t t a t t  o k ; m e g b o c s á  s sa t o k’s nek
tek i s  m e g b o c s á t t a t i k  (Luk.VI. 37.)

’S ekkép én is , mint keresztyén, azon biztos re
ményben , hogy ellenem átlátta légyen elkövetettmél- 
tatlanságát , neki minden üdvös műhöz barátságos ke
zemet nyújtani kész vagyok, hogy a’mennyei egy es
séget elősegítsem a’ földön. Hogyha pedig makacsúl 
talál ragaszkodni erősítéséhez ’s meg nem bocsát
hat; ha engesztelhetlenleend: akkor én , példája sze
rint , nem ugyan zsidó ’s bosszúvágyas , hanem va
lóságos keresztyén mondatot, ’s maga az Üdvözítő 
szavait kíáltandom feléje: A t y á m ,  b o c s á s d  me g  
n e k i k , me r t  nem t u d j á k  mi t  c s e l e k e s z n e k .

Lőcsén télelő hava’ 27kén 1840.
Hlavaesek Mihály

Hirablodt sziget.
Vérszin borúit a’ barna zöld vizekre,
Aranylapúl fénylett fel a’ sziget,
’S mint támadatra nyilni kész koporsó 
Ingott az estderüs habok felett,
És hogy legyen méltó az ünnepély,
Kék arczain vészt nem hozott az éj.

Szűk partjait nép, ’s pompatűz szegélyzé 
’S a’ nép’ szemén részvét’ könyüje ült; 
Háromszinü zászlóit átölelni 
Tengerbe , űgyrekon meny-iv terült.
És mintha dijt nyerendne a’ halott,
Kettős egen teríte csillagot

<X Halál, vad úr! kincstárad, a' királysír
Az ügy’ győzelméül kinyitva már;

N Feltörte a’ nemzet’ jogos szerelme,
Mert türelemben is lehet határ,
Férged remegte martalékaúl.
’S előadád szép-roth&datlanúl.

Feltámadása nemzetünnepűl lón,
Mellynek harangja millió ajak ;
Oltár-imái hála-népfohászok ,
Szebb múltakért, mik véle haltanak.
’S pünköstre vár a’ hon, sérelmivel;
Mert támadottja lelkét küldi el.

Kit bún előtt száműze »  ,legyen4 szó ,
Az árva szirtkebel , raboltan á ll;
A" lomha tenger mintha őt keresné 
Őrülve jár bazaltbástyáinál.
‘S mig nem rekedt vész nyargal a' habon, 
Harsogva lesz neved Napoleon.

_______________________________________ KTJTHY LAJOS

I g a z í t á s .  6dik számú Társalkodónk’ több példányiban 
szemes vigyázatunk’ daczára is némi lényeges hibák marad
tak. így a' főoldal’ 1. szelet’ 9. sorában alulról különbség
nek4 hely. olvastassék k ü l ö n b s é g é n e k 4; a’ 2d. szel. 2d. 
sorában felül , e g y i k 4 h. olv. , e g y 4 ’s a’ 3d. sorb ,e g y 4 h. 
olv. . e g y i k 4; a' 21. lap. 1 szel 18d. sorban alul , f og  o t t 4 
h. olv. , f o g o t t 4; a’ 27 s 2Sdik sorb, alulról olvastassék 
,B ü s z k é k  n e m z e t ö k r e ,  h i s z  ők ‘; a’ 2d. szel. 2. sorá- 
b a n felül ,o n t j a4 h. olv. ,o s z t j a4; a’ 21d. sorb. ,R o z s-  
n y ó t4 h. olv. , R o z s n y ó n 4; ugyan itt alulról a 6. sorb. olv.
,m e l l y n e k  t a g j a  s t á r s a 4; 20d. sorb, a’ , h n o n é t 4 h. 
,a’ h o n n é t 4; a’ 24d. sorb. olv. ,a’ sz  ók ő t é s  ( s y n  ta
xi s) o s z t á l y á i g ;  a z u t á n 4; a’ 23d. lapon 1. szel. 30d. 
sorb. ,Liptati4 h. , L i p t a c i 4; 37d. sorb. ,pálinkával4 h. olv. 
,p al i cz á v a l 4; ugyanitt alulról a’ 12d. sorb. ,talpraesett b. 
olv. ,t a 1 p r a-e s e 114: a' 20d. sorb ,sorsaim4 h. olv. ,s o r ai m , 
a’ 2d. szel. 3d. sorb felülről ,de k ü l d e n i 4 h. olv. ,ide  
k ü l d e n i 4; alulról a’20d. sorb. ,m i n d c n , m i n d e n  d e4 h. 
olv. . mi n d e n ,  de m i n d e n 4
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Általány^§ saempontok a’ népjegy- 
zöi hivatalról

Tudván hogy az idegen ajkú jobbágy-községek’ 
jegyzőji is roszul beszélő magyarok , czélom volt kö
telességeik’ elősorozása mellett, körükhöz szükséges 
hivatalos irományok’ készítésére oktatást—példányokat 
—’s több rendű számolási kulcsokat, egy kézikönyvben 
általnyujtani; de attól tartva, hogy majd a’ nyomta
tási költség sem kerül be aláírás vagy előfizetés’ ut
ján , magamnak pedig reá költségem nem lévén, taná
csosnak véltem, e’czélomtul visszalépni, és e’ tárgy
ban más későbbi alkalmat használni ; méltányolva 
azonban elölegesen is ezen mostanig elhanyagolt hi
vatalt , szem előtt tartva Fáynak ezen igaz mondatát : 
„be szolgál az egészbe minden kör, bár miiig csekély- 
nek láttassák is az „ csak annak csekélységén való tűnő
désünk ne bágyaszszon el bennünket s 's annak meg
felelni ne restelkedjünk“ az általányos szempontokat 
v. is tudnivalókat részükre közlöm, reménylvén , hogy 
e’ lapok által is nekik valamit használandók.

I. A’ ,J e g y z ő‘ név ollyrégi, mint hazánk’ al- 
kotványa, mert kir. udvarban , hivataloknál, magányos 
uraságoknál voltak jegyzők alkalmazva, kiket a’ kor’ 
divata szerint deákoknak, scribáknak , actuariusoknak, 
nótáriusoknak neveztek; kiknek fő kötelességök volt: 
vagy fogalmazni, vagy csak az elejökbe adott iro
mányokat letisztázni ; hazánk’ törvénykönyveiben azon
ban csak három-rendű j e g y z ő k  említtetnek , u. m. 
1) a’ m e g y e i  (1550:31. 3 2 .)—2) a’ káptalan ’s ez
zel együtt a’ levéltáras szerzetes egyesületek’ (1655. 
32) ; és 3) a’kir. főtörvényszék’ jegyzőji (II-K. I. 19.) 
De hogy a’ felső hivatalok’ példájára, a’ városok ’s nem
nemes községeknek is voltak jegyzőik , nem szenved 
kétséget, csak hogy ezek, mintegy állatok’ sorába 
számítva, az általok tartott jegyzők is, mint velők 
nyomorgott szegény egyedek , közfigyelemre soha sem 
méltattak, mig végre a’ már korábban (1550ben) ke
letkezett törvényekhez alkalmazva, a’ nagy-emléke- 
kezetü M. Terézia alatt e’ földhezkötött jobbágyok , 
úrbéri rendeletek által (1767.) a’ rabszolgaság’ bi
lincsei alól feloldatván, a’ nép-jegyzőkrül is ügy té
tetik említés , mint község’ szolgáiról, midőn a’ ne
vezett urbér IX. pont lső §sa ezt mondja : „Nótáriust 
— — a’ község, földesura nélkül szabadon választ 
’s azt el is bocsáthatja“ : de ezen nyomasztó törvény
ben , vagy is helyesebben szólva, a’ nép’ ingó ke
gyelmében a’ jegyzők nem igen bizakodhatván, a’ 
körülmények, főleg pedig a’népjegyzők’ élhetésök’ biz
tosítása , javaslották , sőt megkívánták a’ földesúri 
beavatkozást; minélfogvást ezek fizetésükbe is befoly
tak , támogatván azt kegyelem-földdel, tűzifával 
’s a ’ t., de őszintén mondva, e’ befolyás is , akkor, 
nem annyira a’ nép-fizetése’ ’s terhei’ könnyítése’ te
kintetéből származott , mint inkább azon előbbi agg
szokásos elvből, hogy a’ népjegyző se legyen sza
badabb gondolkozásé jobbágy-főnökénél ’s így ezen 
lekenyerezés által, többször eszközül használták őket 
a’ méltatlan bánás’ elviseltetésére , minek főleg most 
tűnik fel káros hatása , midőn az úrbéri viszonyok’ 
kiegyenlítésénél az e n y i m  és t i é d  között törvény 
határozza el a’ pörös tárgyat. — Kevés kivétellel ,

előbbi szokásos rendszeren alapúi az 183% IXdik, 
mint a’népjegyzők’ sorsát is tárgyazó t. czikk, azon 
különbséggel, hogy itt a’ törvény világosan kiköti, 
hogy ;a’ j e g y z ő 4, jó erkölcséről és ügyességéről 
isméretes legyen“ ; azonban e’ törvényczikkben is igen 
nyomasztó azon rendelet , miszerint vétsége’ fokoza
tát nem is említve, béres cselédkint időközi kenyér
vesztésre , elbocsátásra van a’ népjegyző kárhoztat — 
tatva; melly annyival sajnosabb még most, mivel a’ 
jobbágyok is , ugyanezen kegyelmes urbér’ világára T 
régi álmaikból ébredezvén , mint legközelebb tár
gyat , csak a’ jegyzőt ostromolják nézetük’ szabad 
pontjából, ’s ámbár a’ törvény világosan kiméri azt , 
hogy illy község, földes urával bocsáthatja el a’ 
jegyzőt, még is megrögzött elóhitnél fogva az egyes 
jobbágy is igazi főnöknek tartván magát , a’ netalán! 
hibát, vagy nem-hibát is vétségnek bérmálva, a’ tör- 
vény-engedte időközi elbocsátást önkényesen szorgal
mazza , lármázza; melly e’félevád, ha alaptalansága 
miatt nem valósulna , ’s igy az időközi elbocsáttatást 
nem szülné is , még is minden esetre — ha a’ napon
kénti nyugtaJanitásokat nem említem — a’ megpörlött 
jegyző’ becsületében alább száll, legalább a’ köznép 
előtti véleményben; már pedig, hogy az e’féle mél
tatlan sérelmet ő is bensőkép érzi ’s érzékenyen fáj
lalja—emberi! sót hogy ha szűk körülményei ezek’ el
lenére is kényszerítik ugyanazon helyzetben maradni
— hogy ifjúi vagy előbbi roszszúl irányzott lépését
— miszerint t. i. jegyzővé lett — sírig bánhatja — mon
danom fölösleg. — Reméllhetó azonban, hogy a’ jövő 
megérleli számukra azt, hogy panaszos viszonyaik’ 
megbirálására független bíró leend rendelve , mint ez 
a’ legközelebb múlt országgyűlésen is , azon alkalom
mal, midőn „k ö z-i g a z g  a t á s’ s z o l g á i n a k “ el
ismertettek , indítványozva volt. —

II.) A’ ncp-jegyzői hivatal is közjóra hat , mert nincs 
hivatal, melly üres tér’ befogására volna csak rendel
ve. A’ fő elv ugyan is, mellyen minden hivatal alap
szik ,,a’ k ö z j ó n a k  é p s é g b e  n-t a r t á s a v a g y  
e 1 ő b b v i t e 1 e.“ — Alkotványos hazánkban a’ köz- 
igazgatást általányosan kormánynak nevezzük , kor
mányzók pedig általában minden hivatalbeli egyed, 
kiktől a’ község mindig csak jót vár, ’s épen ezért 
a’ közbizodalom is ezekben öszpontosúlhatna ; szint
úgy kormányzó pedig a’ nép-jegyző is a’ maga köré
ben, sőt mulhatlanul kormányozni kell neki az illető 
jobbágyközséget , miszerint ő is kilépett valamennyi
re az egyes személyek’ kívánsága és vélekedése alól , 
és ha nyomja is még őket a’ közvélemény, az csak 
a’ régi időkről maradt mendemonda; de azon okosak 
előtt, kik jól fel tudják fogni a’ mai kor’ szellemét ’s 
annak legfőbb feladását ,,a’ népnevelést“, eloszlik a’ 
régi balhiedelem ’s nyilván el kell ismerni, hogy ha a’ 
népjegyző is elég ügyes, hivatása’ és kötelessége’ 
körét betölteni, azon használat , mellyet a’ vele 
együttlakó jobbágy -  községnek tehet, kiszámolhaí- 
lan; mert kiáltja a’ mindennapi tapasztalás, hogy 
egy középszerüleg tanult, de a’ néppel jól bánni tu
dó tisztviselő , annyival inkább egy mindig közöttük 
lakó népjegyző alkalmasb eszköz a’ köznép’ mind er
kölcsi mind gazdálkodási elöhaladása’ ügyében , mint 
sok csodás és élet körén kívül libegő tudós ; ’s még ide
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méltán alkalmazhatni Gegő tiszt, atyának azon észre
vételét, hogy ,,a’külsők’egyezése egyezteti legköny- 
nyebben az emberek’ belsejét is“ , úgy hogy az ily- 
lyektől látott jó példa, seregestül buzdítja jóra, jo 
erkölcsre ’s jó gazdálkodásra—a’ tudatlan s eloiteleí- 
teljes községet, ’s mint a’ jóra is félénk gyermek-cso
portra bizodalmas vezetője, úgy hatnak a torvenyki- 
vánta jó erkölcsű népjegyzők’ szellemi ’s ipari tevőle
ges példái ,különösen, az őket mindig szemmel kisero, 
sőt utánzó köznépre. — Épen ez lévén  ̂pedig a’ mai 
kor’ legfőbb feladata, t. i. a’ népnevelés, és ebből 
szülemlő ipar-ébresztés : tagadhatlan, hogy lm az 
ügyes, és törvény kívánta jó erkölcsű nepjegyzok’ kész
ségé ’s tettei illőleg méltányoltalak — főleg még 
most kezdetben; — a’felebbi nagy czél’ megkezdésire 
jó segédeszközül használtathatnak, annyival inkább, 
mivel hijányzanak általában még a’ falusi-iskolai el
méleti nevelések , mi szerint elöleges eszmék nem 
érlódhetvén iskolai tanulmányok között , még most 
csak egyedül a’ gyakorlat teheti őket világosultakká
— iparkodókká, vagy is okszerüleg gazdálkodókká ; 
’s biztosan mondhatni , hogy a’ magyar község, ed- 
digelé , inkább csak gyakorlat’ embere; ha azonban 
a’ gyakorlati események által oszlanak a’ ködök ’s a’ 
köznép elóhaladását gátló akadályok , ha sok idősb , 
(kivéve a’ kiveendőket) falusi lelkész’ ’s tanító’ helyé
be elvszerüeklépendnek, minden belső forradalom nél
kül , csak a’ gyakorlati jó példák által lett újjászüle
tés’ sugalma után , a’ köznép észrevehetlen siraul-át 
az elméleti felfogásokra, ’s kedve jövend a’ már kés» 
’s addig is készülendő népszerű irományok’ olvasásá
ra , ’s midőn a’ jó példák ’s okszerű gyakorlat, né
mileg anyagi jólétet is szereztek a’köznépnek, ezen 
helyzetben készebb leend a’ kenyeret adott újabb el
veket háza’ körében honositni, ’s mintjó paprul mond
ják, újabbakat holtig tanulni. — Ezen sok kitéréssel 
arra kívántam figyelmeztetni a’ népjegyzőket, hogy 
mind erkölcsi mind anyagi tekintetben, jó példáikkal 
a’ nép-nevelés’ kezdetében, igen sok hasznot tehet
nek azon községnek , mellynek keblében laknak.
— Továbbá azon használatot kívánom áltáljában 
előadni , mellyet illy jegyzők a’ földes ur és jobbá
gyok közti viszonyokban tehetnek: Elmúlván a’ job
bágyot rabszolgaként bélyegző idő, az újabb üdves 
törvények a’ jobbágyot lehetőségig boldoggá kíván
nák tenni, de minthogy ezen úrbéri törvények gya
korlatba csak legkevesebb helyen tétettek á t, azok
nak csak lényegét sem képes a’ köznép , még alig fej- 
ledező elméjével felfogni, melly értelmetlenség miatt, 
egyik arany-hegyeket igér magának , másik nagy ve
szélyt vár nyakára; ez, az uj osztályt sürgeti, amaz 
pedig a' régi mellett kíván maradni, Péter tagosítást, 
Pál ismét közbitangolást, de áltáljában mindenik nagy 
földbirtokot óhajt , még pedig többnyire a’ földes ur’ 
jogai csorbításával; szóval: ezer vélemény surlódík 
csak közepszámu jobbágy-község közt is , mellyek leg
inkább a szeszes italok’ heve által érlesztetvén , sok
szor a szabadság’ érzelme közt kitörésre is hajlók le
hetnek, eszükbe sem jutva illyenkor, hogy a’ földes 
ura s tisztjei ellem engedetlenséget ís makacsságot 
a’ törvények legszigorúbban büntetik; illyenkor szük
séges a’ jegyzők’ ébersége, az elójárókhoz okos ta- 
nacslata , melly esetekben megkivántatik gyakorta a’ 
kémén)ség sfeddozes, es pedig, minthogy minden
napiak azon viszonyok, mell..ek a’ földes ur és job
bágya között folyvást léteznek, azt sem lehet e’ rész
ben előszámolni , mennyi hasznot tehetnének a’jegy-

zők ezen viszonyoknál ? annyi bizonyos, hogy min
denikre több vagy kevesebb befolyással vannak , úgy 
hogy midőn a’ jobbágyot nem olly rövid láncz bilin— 
csezi jelenleg földes urához , mint az előtt, ha
nem tőle öntudattal ’s emberi joga’ méltánylásával 
hoszszabb pórázra van eresztve , csekély véleményem 
szerint azt mondhatom , hogy a’népjegyző középláncz 
szem , a’ földes ur és jobbágyi viszonyok között.

Mind e’ mellett tagadhatlan: hogy a’ jobbágy
községet tárgyazó felső parancsok’ végrehajtásánál 
vagy legalább a’ közigazgatások’ rendelkezésinéi, 
mindenkor használhatni a’ népjegyzők’ ügyességét ’s 
helybeli tapasztalatit: továbbá a’ népjegyzők segéd
kezeik a’ katonai biztosi hivataloknak, közvetlen ügyel
vén a’ helyben tanyázó ’s átutazó katonaság’ élelme
zésére ’s egyéb szükségire, miket ekép elösorozva, 
őket méltán az 1840dik évi országgyűlési indítványo
zás szerint közigazgatás’ szolgájinak nevezhetni , — 
mert bizonyosan a’ közigazgatásnak ők alsó kere
kei. — Midőn ennyi ut van nyitva a’ népjegyzőknek 
használhatására , látnivaló, hogy a’népjegyzőnek, — 
ha t. i. helyzetének meg akar felelni — elég foglal
kozása van, sőt, hogy mind ezekhez, ideje, kedve 
és készsége legyen , mulhatlanul — hol még a’ ta
nítóival összekapcsolva van— külön hivatallá kellene 
alakítani ; mert a’ néptanítónak ismét vannak több el- 
foglaltatásai , és mélyebbre ható kötelességei, mely- 
lyek a’jegyzői kötelességtől elkülönzött szolgát kíván
nak ha csak mindkettőt elhanyagolva látni nem kí
vánjuk; ezen külön választás mellett még czélszerü 
lenne a’ népjegyzőket , törvényes korlátok közti tar
tás mellett önállókká tenni, — de nem függetlensé
get értek — hogy ezen önállóság mellett panaszos 
ügyeit részrehajlatlan biró elibe adhatná , ’s ez által 
mintegy jellemezve lenne hivatala is , mert mint valaki 
bölcsen mondá: egy polgári jellem inulhatlanúl szük
séges minden hazafinak, különben földönfutónak né
zetik, és semmi tekintet rá, melly jellem a’ becsü
letérzés’ mezején elóbbvaló a’ gazdagságnál, sőt jel
lem nélkül a’ gazdag sem oily tiszteletes, mint a’jel- 
lemnek bár milly sorsához illő nemével.

Mányról Kecskés hajós.
Qí'ége következik.)

Jámbor »hajtatok!
Nagyszerű eszmékkel foglalkozik ma minden em

berfő — légyen bár avatott vagy kontár. Országos javí
tásokra vállalkozni kész minden honfi, ha magasra 
vívó hatást lelkében , fendobogó szívet mellében ’s 
erőt érez erszényében. Az egész emberiséget körül
karolni vágyó kebel mindennapi már ma; sőt talán 
perczenkint ’s nőtten nő igy keletkező jámbor ohajta- 
tink’ hosszú sora. Szinte csudálom, ha akad eszme , 
melly érdekes lévén, országos nagyszerűségre ma- 
gasbulni nem bír. Illy törpén maradt eddigelé tud
tomra , (lehet ! a’ fővárostóli messzi lakom foszt-meg 
sok szeretném hirtől) a’ Pesten felállítandó ref. kö
zépponti főiskolának, főleg sok közhasznú tárgyat 
fejtegető Társalkodónkba jobbadán ismert eszméje. E’ 
törpeségből kinöveszteni akarni, vágyajelen, úgyhi
szem csak, jámbor ohajtatimnak. — Országos alapja 
látszik ez iskolának czélul kitűzve lenni, helye leend- 
vén Pest, mint sok, közérdekű nagy tárgynak honja, 
fészke, szülő-anyja, dajkája. Ámde Pápa, Kőrös, 
Kecskemét’ közelében! Félő, a’ vetély -  társak együtt 
küzdve fövény-körben , együtt mászkálandnak porban, 
lehet mindnyájan alant maradandók! Nemde czel-
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szerűbb leendne, több gyenge helyett egy erőst al
kotni, ápolni, emelni? különben is szállong híre a’ 
pápai iskola’ helyből kimozdítandásáníik, el — Komá
romba , vagy máshova ; miért nem egyenesen Pestre ? 
— mit alig nagyobb távolság , azonban könnyebb ’s 
bővebb közlekedés , ’s a’ világszerü műveltségi, tár
salgási ’s tudományos mezőn— mit már érinte toll — 
termékenyebb kilátás ’s t. e. sokkal kitünőbben ajánla
nak. Nem forrhatna-é öszsze két szomszéd ’s testvér 
egyház-kerület’ rokon keble ,a’magas czélnak, egye
sült erővel, biztosabb megközelítéséért? — kisdedebb 
’s előiskolákul maradván Pápa , Komárom , Kecske
mét , Kőrös ;— és egy fóiskolájok leendvén , a’ mind
kettővel köz Dunánknál, országunk’ közepén , orszá
gunk’ kettős szivét is eggyé-olvasztó Budapest. 
Minden önzés és szűkkeblüség’ mellőztével könnyen 
elhárítandók lehetnének a’ mellékes ’s aprólékos aka
dályok, mellyek az eddig létesült iskolák’ magányos 
érdekeihez kapcsolvák. Különben is a’ pesti tudomány
műhely virágzásra emelkedvén, e' közelebb vidéki is
kolák’ növendékei, imezek népessége’ csökkentével, 
hihetőleg amoda , mint országos gyül-pontra forran- 
danak ; — ’s e’ hihető következmény okossá tehet az 
elözvényekben. íg y  külön , Pápának sem lenne terhére 
önnagysága , megférhetvén eddigi szűk múzsa-lakán ; 
Komárom is felesleg erejéből jótékonyan tömjénez- 
hetne a* haza’ közép oltárán is ; — és Kecskemét csak 
minap született múzsáját Pestnek kisdcd-ovóbb kézi
re biztosabban ajánlhatná , — kifejtve ez által a’ duna- 
melléki egyház-kerületet is azon hinárból, hogy ön 
erejét megosztani, vagy valamellyik iránt iskolái, 
kebelének szerelmei, közziil mostoháskodni kénytele
nüljön. Sőt talán nem is mindenki barátja annak , hogy 
sok egyenlő rangú főiskolánk létezzék— hogy félre 
ne értessük — bizonyos elvből. Tudniillik, nyúljunk 
csak keblünkbe ! részint megoszlott, különben is pa
rányi ’s magárahagyatott erőnk kicsit bír,  ’s többfelé 
több csorba ’s hiány marad ifjaink' kiképezésében; ré
szint pedig nem lévén országosan rendszerezett tanítás
módunk , a’tanítmányi, fenyítéki , szorgalom-szüneti 
’s t. e. kiilönködések távolífják inkább egymástól, mint
sem öszszeédesgetnék ’s forrasztanák az összetar
tani vágyó ’s kellető sziveket. Már csak a' Duna’ két 
partjának barátságos kezet fogott ereje is kellő fo
lyamot növeszthetne a’ tudomány-szomjnak korunk
ban mulhatlan elégítgetésére, a’ pesti ref. főiskolá
ban. — De növeszszük tovább még tárgyul vett fő
iskolánk’ nagyságát, vagy ha inkább tetszik, jám
bor ohajtatink’ számát. Tudva van ágostai hit-roko
nink’ nem megvetendő iskolájának Pesten létezése,—vi
rágos rendezetéhez mérve— mint a’ Társalkodó’ egyik 
száma megjegyzé—csekély gyümölcsözéssel. Az ótás 
finomítni szokott! nosza párosítsuk Ágostát Helvétziá- 
val , mindeniknek szebb ’s dusabb termés’ reménye 
alatt. Egykét, hazánkban nem sikerült példa nem 
riaszt vissza bátor kebelt. Vagy a’ vallási tanitmá- 
nyok különbözésé gátol? tán épen az úgynevezett sym- 
bolicus könyvek miatt? o ezek felett szinte pálczát 
tört már Németország , melly tan, még a’ német Du
nán magyar földre is könnyen ’s hamar átszivárog
hat, mint egyéb ottani elmeszülemény szokott, — mit, 
úgylehet, gőzhajók is sietteíendnek , mint egykor a’ Re- 
formátio’ bejöttét a’ szebeni kalmárok. — Sót ha né- 
melly külországokban öszszedűledez már maga az 
ágostai ’s helvétziai külön egyházak’ elválasztó köz- 
falais, hitfeleink csak, evangyeliomi vagy protestáns 
név alá egyesülvén szabadjon jámbor ohajtatimat az

zal befejezni : vajha egy édes hazánkban, egy ke
gyes uralkodónk’ jogost védő (recta tueri) dicső je l
szava alatt, kettönkbül egy protestáns felekezet ala
kulna, — magát egyesült erejével hatósb világpol
gárrá , tudósabb fővé, világosultabb keresztyénné ido
mítandó! minek, többek közti dicső eredvényeül, e’ 
pesti főiskola — a’ ref. és középponti, mellék-czim- 
zetek’ elmaradtával — országossá , akadémiává is ma- 
gasbulandhatna. — Nemde pia desideria ? ! —

M E L E G H.

még egy pár szó a’tluiiáiitaiU reform 
főiskoláról.

Minapi pótlékczikkemben adatok után ugyan , de 
a’ tárgy eddigelé még nem nyilványosíttatván, töké- 
lyes és kimerítő biztossággal nem szólhattam. Most 
azonban előttem lévén a’ komáromi egyháznak, aján
latai’ öszletét tárgyazó újabb nyomtatványa , nem
csak igazolásoméi, de az ügy’ fontossága iránt érzett 
kötelességből is tudatom e’ párlap’ közönségével azon 
köz figyelmű ’s érdekű ajánlatokat, mik a’komáromi 
egyház’ lelkes közönségét ha igényekre nem is , de 
reményekre méltán jogosítják. Mert míg a’pápai egy
ház— reményünket ábrándozásnak hívén— tán politi
kai nézetből, kívül minden nyilványosságon , a’ ha 11- 
g a t ó-rendszert követi: fölemelem én , egy tag és 
nem ügyvéd a’ népből , újra—’s ha k ell, újra meg újra 
szavamat, míg e’ szó közigazsággá nem érik , raely- 
lyen egy,  a’pápainál minden tekintetben rendszeresb , 
’s helyzeténél ’s gazdasági módjánál fogva is sokkal 
méltánylandóbb uj főiskola alapuljon. Itt adatok, szem- 
mellátliató adatok vannak; ’s ezeknek közre szóló, 
hiteles nyilványitásánál méltán kelünk ki olly , ma- 
gyarázhatlan fogásul használt hanyagság ellen , mi
szerint a’ legközelebb összeült egyházkerületi választ
mánynak mind ez ideig, a’ közgyűlésből hivatalosan 
felszólíttatva sem adá elő ajánlatit, miknek pártnélküli 
megtaglalása lenne az elhatárzó végítélet’ elözvé- 
nye. Mit jelent e’dacz , e’ maradozás ? mit nyer az is
kola , melly nem tiétek , hanem az egyházkerületé ? ’s 
mit nyertek végre az ügy’folyamának e’ jogtalan meg- 
szakasztásával ? . . . . vagy tán győzelmet nem re
méli ve tartjátok per alatt az ügyet, a’ fentartandók’ 
végtelen fentartása mellett, hogy legalább néhány 
évre még kamatozhasson ? . . . Ám tartsátok, ’s ója- 
tok , mennyiszer tetszik , csak hogy— extra dominium! 
’S ruházzatok magatokra annyi jogot, mennyivel a’ 
természet’s törvény ellátott : de ne adjatok ’s tulajdo
nítsatok a’ földnek classicitást, mihez nem értetek , 
ha annak czíme alatt Pápárul szóltok. ’S áldozzatok 
’s áldoztassatok a’köz’ oltárára mindenütt ’s minden
kor, de ne borítsa láthatlanná az áldozatot önzestek’ 
fellege , mellyból egy érdemes elhúnyttol hagyomá
nyozott 50. ezer forint tisztán ’s fényesen, mitFeniksz 
— emelkedhetnék-ki. Teremje meg földetek a’ böl— 
cseség’ és tudomány’ üdvkalászait; ’s ne kiserje könyű 
növendékitek’ nyomait, midőn társalkodástok’ egy ve
szélyes szenvedélye bűnné fajul kebleikben. Tanítsa
tok hol erősek vagytok , de fogadjátok el a’ tanulást, 
hol magatoknak is szükséges. Szóljatok az egyliázke- 
rűleti, de nem a’pápai iskolához; ’s ha ezt teszitek, 
bizonyosan méltányolandjátok ezen kis rovatot, melly 
a’ komáromi egyház’ összes ajánlatát — eddigelé sem
mitek’ ellenében-r-mutatja fel: w)

*) Nagyobb hitelért a' kiadó főjegyző úr" eredetije s fo
galmazása szerint közőUetik.
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.,1.) Azon 1200 Dölbül álló nemesi telket, melly 
a’ szombati utczában, északról ugyan a’ komáromi 
ref. egyház’, déliül Szalay-örökősek’ nemes telkei’ 
szomszédságában vagyon, a rajta levő s legjobb kai
ban álló , minden költség-reá-fordítas nélkül használ
ható iskolai , ’s az iskolához tartozó épületekkel a’ su- 
pdtialis főiskola’ javára minden jusaival, ingyen’s örö
kösen általadja. Melly nemesi telek’ ’s a’ rajta lévő 
épületek’ értéke azoknak kedvéért, kik ezt nem is
mernék , hiteles ’s a’ ntiszt. supdtialis kiküldöttség előtt 
eredetiben bemutatott böcsű-levelek’ tartalma szerint 
kitétetik 79,423 fr. 28 kr. 2) Mivel tudnivaló , hogy 
a’ komáromi jelen iskolai épületnek supdtialis főisko
lává leendő alakítása csak egy új , nagyszerű ’s a’ 
szükséges termeket magában foglaló épületnek eme
lése által eszközölhető , ezen előre ellátható költséges 
épület’ felállítására, a’supndtia’köz terheit híven hor
dozó egyes ekklézsiákon segíteni akarván a’ komáromi 
egyház, febr. 23dikán (1840) kelt folyamodásában 
15,000 v. ftot elölegesen ajánlott ugyan : de örömmel 
jelentjük, hogy a’ főiskolának Komáromba leendő át
tételét óhajtó lelkes pártfogók’ buzgóságábul a’ Ko
máromban építendő supnídialis főiskolára önkéntes alá
írás’ utján (mellyet a’ nt. supdt. kiküldöttség előtt be
mutatunk) , egyévnegyedi előleges jelentés utáni kész- 
pénzbeli lefizetés mellett mai napig ajánltatott 30,115 
fr. 35 kr. — 3.)Ugyszinte a’ szükséges épületekre az 
előmutatott eredeti kötelező-levél szerint 10,000 tégla 
ajánltatott. — 4.) A’ komáromi ref. egyház’ közön
sége ezennel kötelezi magát, hogy azon summa pénzt, 
u. m. egy ezer ezüst forintot ,—három húszast egy fo
rintra számítva , — melly mint eddig , úgy most is a’ 
kebelbeli gymnasialis iskolára fordíttatott, a’ már közre
bocsátott ’s följebb említett két rendbeli folyamodá
sában kitett módosítás szerint eleinte püspöki tiszte
letbeli díjra, később pedig úgymint fő tiszt, superin- 
tendens Tóth Ferencz úr’ halála után egyenesen a’ 
ft. supntdia’ rendelkezése alá, ’s annak pénztárába 
évenként be fogja fizetni. Melly summa , u. m. 1000 
ezüst , vagy is 2,500 v. fnt. mint egy erkölcsi testület 
által évenkénti lekötelezett fizetés ; úgy tekintetvén , 
mint kamat— ennek tőkéje, 5 fntot száztól számítva, 
mint kamatozó tőke teszen 50,000 futót.—5.) Az isko
lai tanulók’ serkentéséül alapított, 1739 ft. 33. kr. 
váltó forintbul álló évenkénti stipendiumoknak 5öt száz
tól számított tőkéje teszen 34,791 ftot. — 6.) Ezek 
szerint a’ r. komáromi ref. gyülekezetnek egész aján
lata összesen 194,330 ft. 3 kr. és 10,000 égetett tég
la. — Ezeken felül: 7.) Addig is , míg a’ föntebbi 
4ik számban jelenleg fötltü superintended úr’ tiszteleti 
díjára fordítandó 1000 ezüst frnt e’ február’ 23dikán 
(1840.) kelt folyamodásunk’ 5dik pontjában körülírt 
esetben a’ főtiszt, supndtia’ rendelete alá jutna, a’ 
komáromi egyház a’ supndtialis főiskola’ egy oktató
jának 1000 v. fíbol álló evenkinti fizetését magára 
vállalja, úgy mindazáltal, hogy a’ 4dik szám alatti 
1000 ezüst forintnak a’ ftszt. supndtia’ rendelkezése alá 
jutása esetében , ezen évenként fizetendő 1000 váltó 
futbeli ajánlat meg fog szűnni. — 8.) Mind ezen aján
latok valóságáért teljes és tökéletes biztosításul ke
zeskedik es jot all a r. komáromi ref. egyházi közön- 

> advan mindezeknek nagyobb erejére és állan
dóságai a ezen ajánlatokat biztosító, egyszersmind kö
telező levelét. Komáromban September’ 20kán 1840. 
tartott ckklézsiai közgyűlésből. Szondy László m.k. 
a’ komáromi ref. gyülekezet’ prédikátora Tüdős Jó
zsef m. k. , ugyanazon gyülekezet’ prédikátora, (p.h.)

— Kossár Ferencz m.k., mint a’ komáromi ref. gyü
lekezet’ első curátora. Alsó-gelléri Szabó Mihály 
m. k ., mint ugyanazon gyülekezet’ második curátora. 
Csoknyay Pálm. k., ekklézsiai számvevő. Csirke József 
mk., ekklézsiai pénztárnok, (p. h.) —

J e g y z e t .  Minthogy e’ czikk a’ fenn érintett 
dolgok után csak későn közöltethetett, újabb adatok
ból közlő e’ pápai nagy önbizalmat , miszerint egy uj 
választmányi határidőt m. évi december’ 7kén Fehér- 
várott másodszor sem méltóztatott egyháza megtar
tani— annál inkább is a’ nagy közönség előtt hiszi 
megrovandónak , mivel egy testület, melly az őt szinte 
kötelező közgyűlés’ határozatát szentnek nem tartja r 
e’ bűnével csak tekintetét ’s méltóságát veszti a’ köz
vélemény előtt. Iligyen , ki üdvezülni akar; de azért 
a’ mások’ hitét ollyczélból, hogy ne üdvezüljenek — 
akadályozni nem szabad.

Csongor.

Korszerű kérdés.
Midőn a’ vegyes házasságoknak egyházban, v. 

azonkivüli összeadásáról ’s az áldás-megadás vagy 
megtagadásról megye-gyűlésekben most élénkvita ural
kodik, olly annyira, hogy annak viezhangja még a’ 
hírlapokban is elég erős, a’ következő kérdés nem 
korszerűtlen : „Mikor ’s hogyan töröltetett e l , Kál
mán’királyunk’ II. könyvének XV. fejezete? ’s ha el 
nem töröltetett, hogyan egyeztethetni-meg rendeleté
vel a’magányoshelyen két tanú’jelenlétében most diva
tozó összeadást ?“ — A’ törvényczikk’ tartalma kö
vetkező : „De desponsatione conjugali, in f a c i e  E c -  
c l e s i a e  flenda. De desponsatione conjugali piacúit 
sanctae Synodo, ut omnis conjugalis desponsatio in  
c o n s p e c t u  E c c l e s i a  e praesente sacerdote , co- 
ram idoneis testibus aliquo siguo subarrhationis et con
sensu utriusquefieret, aliter non conjugium , séd opus 
fornicationis reputetur.“ Ezen czikkhez a’ kiadó azon 
megjegyzést csatolta: „En clandestinum matrimonium 
ante tempóra concilii tridentini lege Regni prohi
bitum.“ — —z—

P ó t l é k t á r .
( N e v e z e t  es f a l i - ó r á k . )  A’ keletindiai ke

reskedő társaság nem rég a’chinai császárnak két órát 
nyujta ajándékul,mellyeket angol művészek készítének ; 
a’ ritka mű egy kocsit ábrázol,mellyen ékes hölgy ül. A’ 
hölgy’jobb keze a’kocsin nyugszik; alatta egy shilling- 
nagyságú óra van, mellyetnyolcznapban csak egyszer 
kell felhúzni. A’hölgy’úján csinos madár ül, ’s kiter
jesztett szárnyai gyémánt-’s rubin-kövekkel kirakvák; 
ha e’ szárnyak’ egyikét a’ kéz megilleti, a’ madár legott 
szerteröpked. A’ madár’ teste , mellyben a’rugótollak’ 
rejteznek, nem vastagabb egy hüvelyk’ hatodrészénél. 
A’ hölgy’ bal keze arany csövet tart, mellynek végén 
gömbölyű szelencze’sezen ismét egy köralakuczifrázat 
van gyéraántokbul, melly minden három órában körül
forog. A’ hölgy’ feje fölött kettős esernyő emelkedik , 
mellyet egy öblös kis oszlop tart; egy harangocska üti 
az órákat, jóllehet a’ harangcsa az órával legkisebb üsz- 
szefüggésben sem látszik lenni. A’hölgy’ lábainál egy 
kutya nyugszik , melly előtt drágakövekbül alkotott két 
madár száll le ’s a’kocsit kisérik , melly minden irány
ban , titkos rugótoll’ segítségével , jár ’s forog , mi
alatt azt hátul egy gyermek előretolni látszik. Virágok,
czifrázatok ’s egy nemes kövekkel kirakott szárnyas 
sárkány fejezi be a’ csudalatra méltó remekművet.(B.U.)
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Általányom  szen ip o n to k  a ’ n ép jeg y -  
zo t Átiratairól- ( Vege.)

jól tudván a’ törvényhozó test, mikép a’ neve
letlen köznép között legnagyobb hatású lehet az 
elöljárók’ erényes magokviselete, és ennek szülemé
nyei, a’tevőleges jó példák: az 1836. évi IX törv.czikk- 
ben azt rendeli, hogy ,,a’ jegyző jó erkölcséről ’s ügyes
ségéről legyen isméretes“; melly rövid kifejezés’ el
sőbb része föltételezi, hogy szelíd magaviseletü, jó
zan’s tiszta életű legyen, főleg a’ káromlást ’s korcs- 
mázast, melly eddig olly igen bélyegző a’ nép-jegy
zőket, ha a’ közvélemény előtt csak meglehetős hírben 
kíván is állni, legnagyobb szorgalommal kerülje; kü
lönben is a’ mértékletesség egyike lévén a’mai kor’ 
divatának , miben sem botránykozik meg jobban a’ köz
nép, mint papja’ , jegyzője’ és tanítója’ erkölcstelen
ségén , úgy, hogy bár nem jelölte is ki törvényünk 
a’ népjegyzók’ elbocsáttatását eszközlő vétkek’ fokoza
tát, de az erkölcstelenség elleni panasz mindig olly 
keményen harczoland ellenök, hogy az kenyere’ el
vesztését eszközli. Ezután a’ nép-jegyzőkben törvé
nyesen is megkivántatik az ügyesség, melly főleg kö
telességei’ teljesítésére terjedjen k i, mert ha erkölcs
telen magaviseleté fölött községe megbotránykozik, kö
telessége’ hanyagolásaért vagy elmulasztásáért az 
illető felsöség teszi ki hivatalából; különben is a’ job
bágy-község meg nem tudván Ítélni: jól végezte é 
el a’ jegyző kötelességét ? a’ hivatalos kötelessége fö
lötti panasz is egyenesen a’ felsőség’ , jelesen az illető 
szolgabiró’ bírálása alá tartoznék. Mind e’ mellettpe- 
dig a’ nép-jegyzőnek iskolai tanulsággal is kell bírni, 
mert természeti, vagyis józan esze a’ közparasztnak is 
van , ’s ha illy észszel — minden előrekészület nél
kül, — el lehetne viselni a’ nép-jegyzői hivatalt, 
bizonyára soha egy község sem keresne, kebelén kívül, 
diákos jegyzőt; kell hát tanultságának is lennie, ez 
idő szerint főleg a’ magyar nyelvben, kérelem , ’s más 
egyéb levelezések’ fogalmazásában— számolásokban, 
’s a’ törvénytudományban legalább annyira jártasnak 
lennie, hogy a’ legszükségesb úrbéri kérdésekre meg
felelhessen; hogy árvák’ vagyona felett a’ közvetlen in
tézkedést előjáró társival megtehesse ; hogy az egyez
kedni kívánó feleknek jó utasítást adhasson ’s világos 
adósságot 12.fiig, aprólékos kártételeket’s kihágásokat, 
necsak gondolom-formán hagyja megbírálni ’s végre
hajtani az előjáróknak , hanem a’ törvényszerű elvek 
szerint, melly utóbbinak megítélésénél minden ösz- 
szegyülésnél követnek el törvénytelenséget a’ falusi 
elöljárók, a’ 12 botra, vagy 12 korbácsra, a’ falu’ 
utczájin harang-hordozásra ’s a’ t. olly könnyen Íté
lik a’ tolvajt és káromlót, valamint a’ pályinkaháznál 
csak esti-idő után iddogáló szegény embert. — Ha 
pedig még a’ rendezett-tanácsú községek’ jegyzőit is 
ide számlálom, ezeknek még többet kell tudni, hogy 
a’ váltó-evások , biztosítási vagy kielégítési végre- 
hajtások’ téteményei körül, úgy a’ csődület-esetben, 
tudatlanságával érzékeny károkat ne okozzon a’ sze
gény adózóknak’s illető kereskedői hitelezőknek , mert 
nem mind Kőrös, Kecskemét, hol elsö-biroságú rende
zett tanács van , hanem van O Buda es Raczkevi i s , 
melly helyeken jegyzőnek kell az egeszet kormá
nyozni. — Végre sok hasznot áraszthatna a’ nép- 
jegyző azzal i s , ha az okszerű gazdálkodás’ elveit 
is értené, ha azon kevés hivatala utáni úrbéri föld

jét , necsak agg-szokás szerint, hanem minél jöve
delmezőbben művelné , mert ipar-élesztésre ’s gazdál
kodásra is , egyedül a’ tevőleges példákra támaszko
dik a’ köznép ; azt pedig számba sem veszi , hogy 
földesura a’ nagyobb területeken váltó-gazdálkodást 
űzet; azt mondja rá az előhiedelmii paraszt ,,könnyű 
az uraknak azt a' sok földet úgy betarkázni“ ’s a’ t. 
de ha látja, hogy azekklézsiai lelki tanítók , jegyzők , 
szintolly kis földekből mint az övék, okszerű gaz
dálkodás által, vetett takarmányozással, istállózás
sal , töbszeres hasznokat vesznek , ők is száműzik 
lassanként agg-szokásikat: a’ közbitangolást , ’s he
lyettük a’ hasznos újításokat, mint szemlátomást gyü
mölcsözőket , honosítják ; mert a’ pór-ember is szereti 
a’ több jövedelmet, ’s ennek örömeit élvezni is tudja , 
csak hogy okszeriileg vezessük bele , — rögtön szökés
sel a’ tökély’ magasb fokát el nem érhetvén ; hanem 
a’ földművelés’ előbbhaladását, közvetlen azekklé
zsiai személyzeteknek ’s a’ jegyzőknek kellene meg
kezdeni , ’s igy tovább folytatni a’ község’ földjén 
’.s legelőjén, még pedig a’ vetett takarmányozás’kez
désével, melly mulhatlan maga után vonja az istálló
zást, marhatenyésztést, ez ismét a’ répa ’s burgonyater
mesztést ’s a" t. — Mindezek’ tudása mellett, igen 
szükséges tudni a’ legfőbb kötelességeket is , mely- 
lyek, a’ minden felsöség iránti kész engedelmesség 
mellett, a’ jobbágyok’ ügyeiben teendő irományok’ké
szítésében ’s tanácsiatokban határozfatnak , ez utób
bira nézve mindig szem előtt tartva, hagy a’ jobbá
gyot földes ura iránt mindig háladatosságra , enge
delmességre serkentse , értésükre adván a z t, hogy 
melly földet ők most bírnak , az mind a’ földesur’ tu
lajdona volt, és hogy eleik földesuraiknak csak rab- 
szolgájik voltak. — Ha ügyekszik minden népjegyzö 
az említett tulajdonokat magáévá tenni ’s kötelességét 
pontosan végezni, önkint elenyészik azon közhiede
lem , hogy a’ népjegyzők csak aljas egyedek szoktak 
lenni; sőt inkább nagy feladásuk van, többfelé ága- 
zók lévén kötelességeik, meJlyeket úgy szólván csak 
naprulnapra élhetésért, köz becsültetés nélkül, tar
toznak teljesíteni ; valamint más hivatalbeliek , úgy 
ők is számot tarthatnak a’ másoktul-méltatásra, és 
mint köz-igazgatás’ hű szolgájiról, csak annyiban is 
gondoskodandnak, hogy kenyerüket,hivatalukat, becsü
letüket , birtokon belül csak rendes bírói vizsgálat és 
törvényes megítélés’ következésiben veszthessék-el.

Mányról Kecskés Lajos.
É s z r e v é t e l e k

«£# enged i*  é s  k é n y s z e r í t ő  t ö r v é n y r ő l .
Non rnagis vituperandus sít proditov Patriae, quam 
communis utilitatis aut salutis desertor propter 
suam utilitatem aut salutem. — C i c e r o  Fi n.

Ill Cap. 19.
Gyarló emberi természetünkből ered , hogy az , 

mi távolabb esik tőlünk , ránk csekély ingerrel bir , 
’s kevesebb kéjjel kínálkozik, ’s az: hogy az ember 
majd mindig szívesebben nyúl ahoz , mi őt környezi 
’s önérdekének legott hizeleg. — Innét ered legtöbb 
emberben, azon érdeknélküli lomha hanyagság , azon 
a’ hon’ jóléte iránti ’s férfiuság’ jellemével szembe
szökő közönyösség, melly leginkább akkor mutatko
zik , midőn a’ közjóért buzgó, ’s alkotványunk’ lei
kébe vizsga ’s kandi szemeikkel ható honfiak, meg
pendítve honfitársaiknak alkotványuk’ sorvasztó bel-



baját , közös ápoltatás és gyökeres orvoslásért es- 
deklenek. Innen foly azon egykedvűség , hazájoknak 
bármelly szerencsés előhaladása vagy javítása iránt , 
ha csak illy esemény legott önhasznukat nem bővíti, 
vagy fukar zsebüket közvetlen nem dagasztja. Mind
erre méltán alkalmazhatni a’ lyres romai bölcs szónok’ 
fen-idézettjelmondatát: „Non magis vituperandus etc.“
_ ll;v közös volna polgári társaságunk’ mindannyi
tagjában azon lelkes és méltányos óhajtás : polgári 
szövetkezésünk’ jótékony hatását mindenre egyiránt 
kiterjeszteni; közös azon buzgó törekvés: „Egyesí
teni a’ közérdeket az által , hogy jogot’s hazát adunk 
azoknak, kiktől azt a’lmult-kor megtagadó,’s ekép egy 
családba egyesítve a’ polgári társaságot, módot ’s al
kalmat szolgáltatni, hogy minden egyes tagja e’ nagy
családnak, erejét, mellyet magában érez , boldogsá
gának ’s jólétének előmozdítására akadály nélkül 
használhassa“ #); általányos azon férfias ösztön: szen
dergő ’s a’ nagyság’ csirájit magában rejtő erőnk’ tel
jes kifejtése által nvoraos politikai helyzetet alapítani 
’s ennek kedvező eredvényeit élvezendeni , ’s igytul- 
emelkedettnek hihetnénk mindenkit azon felszeg’s ön
ző-gyarlóságon, mellynélfogva elég kislelkü ésgyá- 
va a’ közjót, mellynek jótékony malasztját honfitár- 
sival együtt megosztaná , önjavának, többi társai’ zsar
nok mellóztével alávetni; akkor bizton mondhatom : 
fölösleg volna minden olly kötelességet kifejező tör
vény’ alkotása, melly a’ közjót önjava elibe tétetni 
szigorún parancsolja; fölösleg bárkinek illy ösztönre 
buzdító értekezése, ’s igy hasztalan volt volna: a’ 
községeknek úrbéri tartozásaik örök’ároni megváltha- 
tását m e g e n g e d ő  törvénynyel ki nem elégített ér
tekező úr k ö t e l e z ő  törvényi javaslata. — D ea’min- 
dennapi szomorú tapasztalás és gyarló emberi természe
tünk nyíltan ’s fennen ellenkezőt hirdetve , sem az 
idézett értekező úr’ kötelező-törvényi javaslatát, sem 
e’ csekély észrevételiraet fölöslegeseknek ’s haszta
lanoknak nem tarthatom. —

A’ „ t o r v é n y t u d o má n y i  F ű z é r ’“ szerzője, az 
1840ki Társaik.’ 99d. számában így nyilatkozik: „Alig 
„hogy megvan az uj törvény,melly községeknek megen
gedi úrbéri tartozásaik’ örök ároni megválthatását , 
„már némellyek azt kezdik állítani, hogy a’ czél-el- 
„ érésre csupán m e g e n g e d ő  törvény nem elegen- 
„dő , hanem k ö t e l e z ő  törvény kell, melly szerint 
„a’ földesur tartozzék a’ megváltást elfogadni, egy 
„megyei küldöttség által meghatároztatandó becsü-ár 
„szerint ; különben mondják igen ritka esetben fog a’ 
„két fél megegyezni.“ Ezután négy véd-okkal küzdi 
meg a’ k ö t e 1 e z ő -  törvény’ lehetőségét, menyek
hez ezen őszinte kifejezést csatolja: „Mindezek egyéb
iránt, mint minden el nem fogúit olvasó látni fogja , 
„nem a’ czél ellen intézvék , mert értekező is tel— 
„jes szivéből óhajtja, hogy mennél több község, sőt 
„egyes földmivelő is váltsák meg magokat, hanem 
„csak az eszköz, azaz: a’ némellyektől javaslott kény
szerítő törvény ellen.“ — A’ lelkes értekező úr is 
kezet fog tehát a’ Magyarhon’ több lelkes férfiaival , 
kik legkevésbbé sem kábítva képzelt önérdekektől, e’ 
czél’ kellő kivívására buzgón törekesznek. De jól
lehet magasztalnom kell e’ nagylelkű törekvését: sa
ját csekély ’s őszinte nézetim szerint még is kény
telen vagyok azt nyilványitani, hogy ö négy védokai- 
yal küzdve a’ k é n y s z e r í t ő  törvény ellenében, 
megrendítette a’ czél’ lehető tökéletes kivihatását, 
’s megcsonkította értekezésének azon óhajtott foga- 
natát ’s kívánt önjutalmát, mellyet élvezendene ,“ ha-

*)  Jelentése Pest inegye' országgyűlési követeinek. —

csak egy hazai községet is bátorított maga-megvál
tására , inellytől talán különben, sok nehézségtüli fél
tében viszszaréttent volna.“ Ugyan is megrendítő a’ 
czel’ lehető tökéletes kivivatását, mert még csak esz
ményileg sem vagyok képes felfogni azon időpont’ 
elkövetkeztét, midőn majd mindannyi földbirtokos meg
hatva az emberiség ’s jogszerűség’ tiszta eszméitől 
méltányolni fogná földmüvelőji’ igényes esedezésfiket. 
Ezen emberiség ’s jogszerűség’ eszméit, földmüve
lőji’ esedezésiket tettleg méltánylani tudó , kortársinak 
példakép méltán ajánlható, ’s nemcsak kegyességé
nek jelenleg örvendő , — de az egész számos földmű
velői osztálytól bizonyára soha nem felejtendő ’s 
eléggé soha nem dicsérhetendó Bezerédi Bezerédy Istv. 
táblabíró úr földművelőivel, minden néven nevezendő 
úri tartozásokra nézve teljes megváltást tárgyazó első 
örökös szerződésben#) tisztán kifejti , midőn ezen 
említett jótékony szerződésében nagylelkiileg elismer
ve számos iparkodó földművelő családnak jobb ’s ked
vezőbb sorsra érdemességét , igy nyilatkozik: Bi
zonyságát akarván adni annak: mennyire szivemen 
hordozom jobbágyim’ előmenetelüket, gyarapodásu
kat ’s számos földművelő családnak jobb ’s feljebb
való sorsra ’s karba emeltetését.“ De igen is képze
lem azon időpontok’ gyakoriságát, midőn természe
tünkbe oltott ’s mindenkiben közös önállási vágy , ’s 
értekező úr által is neki bátorított községeket ’s 
egyes földmivelőket, kik áttörve a’ feltett nehézsége
ken ’s eljutva földbirtokosuk’ óhajtott színéig vissza
rettenti hatalmas hangjának e’ szózata: ‘Nem tetszik*. 
Ne simítsuk a’ dolgot, leplezzük fel inkább őszinte 
gyarló természetünk’ azon gyöngeségét, inellynél fog
va nagyon is hajlók vagyunk másokkal büszkén érez
tetni fönségi jogainkat , és sokszor csak azért gya
korolni önhaszon nélkül, de igen is más’ kárával bál
ványozott jogainkat , hogy mutassuk ’s fennen hir
dessük nagy szabaditékonyságunkat, ’s magunkat a’ 
világ’ hiú szine előtt az elévülés ellen biztosítva lát
tassuk. De megcsankitá óhajtott önjutalmát ; ugyan is 
egyesülnek értekezésére több földmivelő községek , 
bizton járulnak földesurukhoz , alázatosan esedezen- 
dók úrbéri tartozásaik’örök-ároni megválthatásaegyez- 
kedése iránt, de kik fájdalom a’ jelenleg roszkedé- 
lyü földbirtokostul , kinek kegyes ótalinára ’s szives 
hajlandóságára bízva vannak, ’s ki a’ szent irányt, 
önjavát ’s az emberiség’ harsány szavát ősi kiváltsá
gai’ sérthetlenül-fentartása’ kedviért föl sem véve , 
tespedni inkább mind haladni kész , egykedviileg visz- 
szautasittatvák. Milly okoknál fogva V ezt amazoknak 
kérdeni nem szabad, ennek pedig a’ megtagadás’ okait 
taglalni nem kötelessége. — Ez ütő perezben milly 
eredvényü lehet Kegyed’ jó szándéka? Nem leendett 
sokkal biztosabb a’ reményben csüggedő földmivelőnek 
illy engedő törvényt soha sem emlitni; annak, ki most 
már uj terveket készített, uj gazdasági irányt tüzött- 
ki; ki titkon vasszorgalmát ’s türödelinét majd si
kerültével kettőztetni fogadta ; milly bőszült zajgás, 
milly elkeserültség, milly hanyagság következendik 
ezen benne felébresztett, ’s éber reménynyel felfo
gott édeni terv’ meghiúsultából ? mit teendhetnek ók 
ezután, hová forditandják majd panaszo's jajukat, 
elutasíttatván attól, ki őket tiszténél fogva képviseli? 
Nem leendnének azonnal elégületlenebbek álláspont
jukkal , mint azelőtt; nem leendnének renyhébbek, ve
szélyesbek, károsbak mind magok, mind családjok , 
mind földbiríokosiknak, ’s igy az egész hazanak. És

*) Lásd f  évi Társalkodónk* 5d. számában közlött: „E l
ső  ö r ö k ö s  s z e r z ő d é s  T o l n a  v á r m e g y é b e n . “



pedig annál keserűbb és zajosb , annál rosszabb kö
vetkezményű leend illy elkeserültség’ érzeménye, men
nél inkább csupa vakesetnek, és sorssujtásnak kel
letik a’ szomorodott földmivelönek tekinteni azt: hogy 
míg más társinak a’ malasztos ég nagylelkű földbir
tokost , kinek ótalma alatt önállási boldogságának 
kivivására haladhat, kegyesen juttatott, addig a’ 
mostoha sors az ő haladását ’s nagyobbra törekvé- 
s it , egy ellenkező kedélyütői felfüggeszti, addig a’ 
törvény az 6 lehető boldogságát a’ vakesetre bizza !!

GtNDERY P. J.
(Tége következik.)

E r d é ly i  iis%i>1óitifmi-
(Folytatásul a’ f. évi Társalkodó első számúihoz.)

Kolozsvárról szinte nehezen váltunk meg; néhány- 
napi inulatás otthonosokká tőn bennünket , ’s miután 
sok búcsuzás után, ajánlólevelekkel terhelten elvál
tunk is, nehezen hagyhatók hátra, mert a’ teleki-te
tőre ázott csúszós útban nehezen lehete felvergődni, 
honnét még egy pillanatot vetve az aljban maradt vá
roskára , a’hegy’ másik oldalán leereszkedénk , ’s nem 
sok idő múlva Torda’ hat tornya villogott szemeink 
elé. — Kik irodalmunk’ múlt felvonásit ismeritek, em
lékezni fogtok, hogy az ifjabb Gyöngyösy, a’ mér
ték ’s rím’ egyenlő nagy mestere, de nem olly ször
nyű nagy költő is , itt hozta életbe rímes pentame- 
tereit, mellyekért poéta-koromban genieje’ nagyságát 
bámulni nem győztem , mivel magam rímet is nehezen, 
mértéket pedig,vagy a’ kettőt együtt, vers-alakba alkal
mazni keserves küzdések után is alig volt képes. Gyön- 
gyösynek maradt-fen egy versezete a’ tordai hasa- 
dékba fuladt kincskeresó-kéményseprörül is , ’s ez ok- 
bul is kiváncsiak valánk e’ nevezetes természeti ritka
ságot, az úgynevezett tordai hasadékot megtekinteni. 
Nem mondanék újságot, ha e’ hasadékról elbeszél
ném, hogy azt egymással szemközt álló , ’s majd min
denben hasonló ’s 30 ölnél magasb sziklák képezik , 
mellyek a’ jóhitűek szerint Sz. László’ kunok előtti fu
tása’ kedviért, annak könyörgése’ következtében vál
tak el egymástól; a’ mindenben kétkedő ’s még is 
tökéletesen megfejteni mitsem képes tudósok’ állítá
sa szerint pedig, valami vulkáni, vagy más termé
szeti nagy erő által szakírtattak kétfelé.—Beszélikazt 
is , hogy Dárius , scythák-elleni háborújakor itt rejté 
el tömérdek kincseit; ’s e’ kincsek csábiták a’ hegy
oldalban lévő egyik lyukba a’ jó kéményseprőt is , 
ki be tudott mászni a’ kincs után , de ki többé nem.
— E’ nevezetes hely’ megtekintése’ alkalmakor egy 
becsületes ’s nem kevésbbé politikus , professíója’ ha
tárain tulemelkedett csizmadia-mester volt kalauzunk, 
kinek merész bölcseségének köszönhetjük’s most már kö
szönjük is, hogy a’ hasadékot végig megjártuk , mert a’ 
hasadék’ torkánál dolgozó emberek komolyan hitének , 
hogy e’ mulatsággal hagyjunk fel, mert a’ hasadékbau 
folyó patak a’ napokban szokatlanul megáradván, az ut 
járhatatlan; de mi létesíthetlen három ifjú kalandvágya’s 
egy csizmadia’ vezér-tactikája ellenében ! Elindulánk
— de alig haladtunk néhány lépést, utunkat a’ roha
nó patak által elzárva találtuk; a’ csizmadia’ önmes
terségének ártó tanácsára csizmánkat levetve , a’ jég 
hideg víz’metsző sziklái közt átvergődénk a’ túlpartra,
— de kis fordulat után ismét a’ patak’ árjai kigyózá- 
nák élénkbe ; mi ismét átmentünk és újra ’s ismét; — 
de az elkényesztetett lábak nem állhatván ki a’ dicső
séget, csizmát huzva gázoltunk a’ gyakran derékig 
érő sebes, sziklás, hideg hullámokban; sokszor az ár’ 
rohamával állva küszködni nem bírván, kezeinkkel előt
tünk fekvő szikladarabokba fugázva , mintegy mász
tunk a’ vízben ; egypárszor a’ viz’ mélysége miatt bele

nem mehetvén , a’ sziklaoldalba kelle kapaszkod
nunk, lábainkat a’ kecske-pásztorok által vésett kis 
lyukakba helyezvén, sőt midőn a’hegyoldal’ meredek
sége miatt igy sem mászhattunk, egyik kiálló szikla- 
darabrul a’ másikra kelle ugrálnunk; derék csizma
diánk felső ruháink’ terhétül szinte nyögve soha sem 
veszté el türelmét ’s bátorságát , csak azt ismétlé 
gyakor ízben, hogy ha ezt tudta volna , 10 forintért 
sem jött volna el (az alku 4 huszas volt.) Sok fárad
ság után értük el a’ hasadék’azon részét , hol a’ hegy’ 
mindkét oldalában , egymásnak átellenben , mintegy 
8 ölnyi magasságra a’ patak’ medrétől’, két barlang 
van , mellyek a’ múlt században Bay haramiavezérnek 
laktanyául szolgáltak , ’s a’ nyílásaik elébe vont kő
fal-erősség ma is megvan; a’ szikla-oldal’ meredek
ség e’s omló felülete’ daczára is felmásztunk az egyik 
barlanghoz, bementünk a’ rideg palotába, mig ala- 
csonysága miatt csak hason csúszhatván a’ mulatsá
got eléglettiik; kincset nem találtunk, ’s felírván örök 
emlékül rajz-ónnal neveinket, viszszatértünk, ’s l e a ’ 
patakba, hol még egy óranegyedig küszködve, végre 
a’ hasadéknak végit értük. — Miután a’ nagy expe- 
ditio’ borostyánin kevéssé kinyugvánk , tanácskozni 
kezdénk , mi eddig eszünkbe sem jutott, a’ viszszame- 
netelrül; két ut álla előttünk , még egyszer meggázolni 
a’ sziklás patakot, vagy a’30 öl nyíre ágaskodó szikla
hegyet megmászni’s túlsó oldalán leereszkedni; a’ víz
től már irtózva, ezen utóbbi utat választók, ’s kis 
küzdés után szerencsésen tetőre értünk; milly dicső 
vala innen szemeink’ hatalma alá vetni a’ lábaink elé 
boruló roppant vidéket! — a’ hegytetőn mogyorózás 
és eprészés közt keletfelé haladva, kerített, gyümölcs
fás kertre, benne házikóra ’s kápolnára bukkanánk ; 
szóval : a’ környékben úgynevezett Monasteriumhoz 
jutottunk. E’ remete-lakot’s kápolnát egy óhitű gaz
dag állitá családi temetkezéshelyül , most a’ kalugyer 
kifogyott belőle, egyik szomszéd helység’ pópája jár 
fel misét szolgáltatni; a’ házikóban egy oláh gazda 
lakik fiástul, ki szívesen fogadott, helyet adott pihe
nésül ’s vizetivásul, — de éhségünk’ enyhülését sem
mi áron nem eszközölheté , mert épen akkor legki
sebb ennivaló sem találkozott házánál,... talánböjfje 
volt? — Valóban igen regényes lehetett a’ lovag 
’s a’ t.korban létező remeték’ sorsa! gyökérrel’s vad- 
gyümölcscsel élni ’s örökké istent dicsérni ! de ezen 
élet többé nem nekünk elpuhult sarjadéknak való, 
mert mi illy koszt ’s kényelem mellett nehezen érnők 
meg a’ régi jámborok’ tisztes vénségét: deákkor sem 
éhezett minden remete, ’s mais a’ szegény oláh , ha 
csak remete-helyettes is , sokszor nem eszik egyest 
hasával. — Az ifjú oláh néhány garasért útba veze
tett, ’s végre rongyosan, mert ruháink egész az el- 
mulhaílan szükségesig expeditio’ áldozativá lettek, ’s 
éhesen értünk-le esti hat órára a’ hasadék’ torkolatá
nál reggel óta várakozó kocsinkhoz , a’ véghezvitt ka
land’ örömében ,’s a’ közel vacsora’s éji nyugalom’ re
ményében boldogok. T................

{ F o l y t  k ö v e t k e z i k  )

F e l s a ó l i t á s
e g y  ma g y á r —z s i d ó  t a n í t ó k a t  k e p e z o  i n t é 

z e t ’ ü g y é b e n .
A’ t á r s a s á g i  é l e t  olly lényeges dolog , mi

nőikül ember nem gondolható , mitől, ha őt meg nem 
akarjuk semmisíteni, az emberi létet meg nem foszthat
juk. Mélyebben, mint sokan gondolnák , gyökerezik lé
nyünkben aina ’ kimondhatlan édes érzelem, melly em
bert emberhez vonz, és melly olly sokféle alakban, majd 
a’ honszeretet, majd a’ barátság, majd meg a’ szere
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lem’ színe alatt jelentkezik. De a’ társaság közczelt föl
tételez, köteléket, raelly egyedeinek minden kivánatit 
egyesítse az elszórt törekvéseket központosítsa ; ezen 
közczél, ezen kötelék a’ haza'  b o l d o g s á g a .  Hogy 
pedig az emberek valami czél-elérésre egyesülhesse
nek . legelőször is szükséges, hogy egymást megértsék, 
hogy gondolatikat, benső lélekmozgalmikat egymással 
közölhessék , szóval: hogy anyanyelven beszéljenek; 
anyanyelven mondom, mert a’ megtanult nyelv ültet
vény , melly gyökereit soha a’ föld’ mélyébe nem hajt
ja. Csak az anyanyelv varázshangjában fekszik az erő, 
melly lelkünk’ mélyére hathat, szivünket megrendítheti 
’s lényünket Jegbensőbb alkatában megrázhatja. Ez 
eszmék mind olly egyszerűk, olly valóságon alapulók , 
hogy megmutatásuk szükségtelen; ’s mind a’ mellett 
mennyi sanyarú tapasztaláson kelle átvergődnünk , míg 
ezen elvek a’ közvéleménybe áthatottak, míg végre cse- 
lekedetinketis szerintük kezdettük intézni. De azon pil
lanattól ,mellyben az emberi társaság valamelly sebét 
először megérezte,kezdődik gyógyulása. Mert nemzet
nek az egészséget csak akarnia kell, hogy egészséges 
legyen. Azonban sokszor nem minden tagjai a’nemzet
nek t u d n a k  ’s nem mindnyájan s z a b a d ó  k akarni; 
akkor az értelmesbek ’s hatalmasbaknak, kiknek te
hetségeikben áll a’ hazai ügyek’folyamát és kifejlődését 
eligazítani, jut az édes emberi kötelesség a’ társaság’ 
nem érett korunknak nézett egyedeit atyai gyámság alá 
venni, értelmi kifejlődésükről gondoskodni, hogy idővel 
azok is hasznos polgárokká válhassanak. E’ tekintetek
től vezettetve bátorkodom a’ következő, magyar-zsidó 
tanítókat képező intézet’ fölállítását tárgyazó tervet a’ 
nemes lelkű magyar közönség’ pártfogásába ajánlani.

Bár mennyit fáradoztak már hitsorsosim’ellenei azok’ 
jellemében minden árnyék-oldalt kikutatni; bármelly vá
dak hozattak föl üldöztetésük’ első idejétől fogva elle
nük; azt legdühöngőbb üldözőiknek is megkelle valla- 
niok , hogy az izraeliták bírnak egyes sajátságos nem
zeti erkölcsökkel is , ezek között mindig legelső fokon 
állottama’ szép buzgalmok, mellyel gyermekeik’ tanít
tatása és neveltetése’ ügyét fölfogják és űzik. Életszük- 
ségei’ jó részének feláldozásával ’s legnagyobb ön- 
megtagadássala’ legszegényebb zsidó is ,kiarcza’ ve
rítékében keresi mindennapi kenyerét, a’ kevéskét, mit 
szerzett , örömmel adja oda , hogy gyermekeit jó korán 
az oktatás’jótéteményiben részesítse. Annál fájdalmasb 
azért és elcsüggesztőbb a’ tapasztalás , hogy mind e’ 
nemes áldozatok híjába és sikeretlenül pazéroltatnak el, 
’s hogy a’zsidó gyermek rendesen tanulási pályája’ vé
gén sziníolly üresen hagyja el minden életrevaló tudo
mány nélkül tanítóját, mint legelőször jött kezei alá. 
E’ rendkívüli balsorsnak és sajnos tünemény’ okainak 
megértésére tudni kell , hogy a’ zsidók — kevés nyilvá- 
nyos iskolával bírván — gyermekeiket többnyire ma- 
gántanitóknál oktattatják, úgy hogy a’ legkevésbbé 
tehetős zsidó sokszor életszükségeinek tetemes meg
szorításával is magántanitót fogad gyermekéhez. Hogy 
ekep a’ zsidóknak aránylag több tanítóra van szüksé
gük , mint akárinelly más hitfelekezetnek, önként vi- 
laglik-ki. De sajnos, hogy épen e’ személyek, kikre 
a zsidóknál a’ nevelés’ szent foglalatossága eddigelé 
bízatott, többnyire arra teljesen méltatlanok , minthogy

3 Meg kell jegyeznem . hogy a' zsidó -  nevelésben vallá
sos gondolkozás mód lévén a' főczél, a' zsidók általá
ban , legalább mostani állapotjokban, legkevésbbé haj
lanak. sőt vonakosznak gyermekeiket más hitfelekczetü 
iskolába járatni; és valóbaa nagyobb részint abban iga— 
zok is van , minthogy a tapasztalás őket megtanította, 
hogy a más hitfelekezetü iskolából kikerülő zsidó ifjak 
rendszerint teljesen vallásnélknliek és annak természetes 
következésében jobbáraromlotterkölcsüek is. A '  s z e r z ő .

nagyobb részben üresek minden valódi tudománytól r 
vagy ha valami keveset tudnak is , azt jobbadán csak 
önszorgalom áltál , és így minden módszer és szabály 
nélkül szerzették maguknak, minek következtében 
mindenre képesbek, mint gyermek-tanításra ’s ehez 
legkevésbbé hajlandók. Ugyanis ezen egyedek’ legna
gyobb része a’ tanítás szent foglalatosságát csak nap
számos munka gyanánt űzi ésideiglenikeresetnek nézi, 
mellyben mihelyt egy kis pénzecskét összekaparhatott 
magának, hajlamihoz ’s isméretihez illőbb kereset
módra, kereskedésre vagy haszonbéreskedésre adja 
magát. Nem csoda , hogy ha olly tanítónak érdemes ta— 
nitványa előtt erkölcsiség és emberiség, nemzetiség 
és polgárerény szintolly puszta, értelemnélküli sza
vak , valamint aljas hasonlesés, botor pénzszomj ’s 

, alávaló önzés az emberi rendeltetésnek legutolsó czél- 
jai. Tehetősb hitsorsosim eddig is az által hittek ugyan  ̂
magokon segíteni, hogy nevelőiket divatáruikkal kül
földről — hol zsidó seminariumok állnak főn — hoz
tak. De most e’ forrás is bedugult, mert végre hit
sorsosim is át kezdik látni, hogy, ha Magyarország
nak valaha polgári akarnak lenni , gyermekeiket ma
gyaroknak és sem németeknek, sem francziáknak vagy 
angoloknak nem szabad nevelniük. Hogy e’ bajokon 
és fogyatkozásokon segítsünk , szükséges egy m a- 
g y a r z s i d ó  t a n í t ó k a t  k é p e z ő  i n t é z e t .  
Ezen intézet’ létbehozására, az általam gondolt terv 
szerint, két rendbeli aláírások nyittatnak meg. Az el
ső osztályba fognak soroztatni azon lelkes hazafiak , 
kik a’ jelen szent ügyhöz egyszerre bizonyos sum
mával járulandnak; másikba pedig azok, kik mago
kat évenkínt legalább 4 pfnyi fizetésre kötelezendik. 
A’ mintáz aláírások évenként 2000 pftnyi jövedelmet 
biztositandnak, az aláirt t. ez. urak, kik a’ tanácskozás
ban részt venni kívánnak, összejövendnek Pesten ’s kö
zülök választmányt nevezvén, ez minden körülményt 
fontolóra vevén , az intézet’ miképeni létesithetéséről 
tervet készitend, mellyet a’ t. ez. aláíró urak’ közgyű
lésének elfogadás és létesítés végett elöterjesztend , 
mire közvetlen a’ munkálkodást elkezdhetni. — Ke
resztyén szülék! öntudalraatok’ nyugalmára, saját 
kisdedeitek’jövendő boldogságára kérlek, nyújtsatok 
segédkezet mivelódésünkre. Ti, kik egész éltetekben 
saját gyermekitek’javáért fáradoztok, ne sajnáljátok va- 
gyontok csekély részén más ezerek’boldogságát meg
alapítani! és ti, kiknek a’ szép föladat jutott: a’ nem
zet’ értelmi ’s erkölcsi haladását vezérleni ’s előmoz
dítani, haladjatok elő szép példával, ’s én , hitsor
sosim’ jóratermettségét ösmervén, bizton állítom, hogy 
az üdv-árasztó intézet létesülend. Ti pedig zsidó
szülék, tőletek csak józan eszmélet saját valódi hasz
notok’ előmozdítása, és semmi áldozat nem kívántatik. 
Az ügy karöltve jár saját érdekitekkel, meg költ
ség-tekintetben is. Csak azt, mit évenkint kétszere
sen fizettek a’ tudatlan és csak önhasznát kereső köz
benjárónak tanitó-szerzésért, annak felét szenteljé
tek a’javatokat igazán előmozdító intézetnek. Tegyé
tek ezt e g y e s ü l v e ,  mit eddigelé egyenkint tevé
tek, és gyermekeitek’ jövendő, anyagi és szellemi 
jóléte biztosítva ’s gondjaitok’ legsúlyosbika eloszlat
va leend. Azon ügybarátok , kik e’ tárgy iránt részvé
tét érzenek , ’s kik a’ hon’ jövendőjérül őszintén aggód
va hátramaradt hitsorsosimnak magasb miveltségi fok— 
ra emelkedését ’s a’ polgarisodás’ pályáján haladását 
óhajtják, méltóztassanak ajánlataikat elolegesen vagy 
alulirthoz (Pesten, uj piacz, marokkai l .  udv. 2 em.) be
küldeni. Miilyen sikere lesz e’ fölszólitásnak, azt 
annak idejében közlendjük.

Bloc/i Alórid,
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Szükséges igazítás-
A’ Társaik.’ f. évi 6dik számában X.Y. Z. urnák 

a’ „Panszlavismus“ ügyében közrebocsátott czikkje , 
melly egyébiránt a’ pánszláv törekvések’ hű rajzával, 
szemtanúi tapasztalást tanúsít (mert az abban foglal
takat nagyobb részt a’ közlő is bizonyíthatja,) néhai 
Schewnrlay Mátyás tanító urat a’ hazának, mint a’ 
pozsonyi tót egyesület’ elnökét mutatja be. — Meg
jegyezvén itt azt, hogy Schewerlay Mátyás ur már 
körülbelül egy év óta nincs az élők közt, ’s igy ama’ 
tót szövetkezésnek jelenleg elnöke sem lehet; — el 
kell ugyan ismernem, hogy fentisztelt Schewerlay úr 
néhány év előtt az említett tót társaság’ elnöke volt, 
bár ezen fényes hivatalról (!) csakhamar le is köszönt. 
Hogy azonban netalán e’ körülményből következtetve, 
az elhunyt érdemes férfinak hamvai panszlavismus iránti 
vonzódás’ gyanújával be mocskoltassanak — közlő 
— mint egykori tanítványa bizonyossá tehet minden
kit, hogy fentisztelt Schewerlay Mátyás ur, — ki 
1832j3dik iskolai évben a’ pozsonyi m a g y a r  társa
ságnak is volt — még pedig bnzgó elnöke, ki vallás- 
történeti tudományát diákból nagy fáradtsággal ma
gyarra fordítgatván, ezen tudománynak iskolábani 
m a g y a r  előadására magát, minden külső ösztönzés 
nélkül önvonzalmából elókészíté, ki továbbá házi kö
rében nejével ’s kis fijával mindig magyarul beszélt, 
(mit még hazánk’ egyik nagy fiijánál sem lehete 
szerencsénk tapasztalni) ’s kis fija mellett, kit nem 
tót, hanem honi nyelvünk’ megtanulása után csupán 
német ’s franczia nyelvekre tanított, — nagyobb gya
korlás végett mindig magyar cselédeket tartott; — 
hogy — mondám — Schewerlay Mátyás úr inkább ma
gyar nemzetiségünk’ buzgó előmozdítója , mint a’pan
szlavismus’ vakoskodó bajnoka volt, és igy honunk 
halála által jóra törekvő polgárt vesztett e l , nem pe
dig büntetésre méltó árulóiul menekült. — Ez úttal 
még egy pontot kell érintenem , mellyre nézve X. Y. 
Z. urfenidézett czikkjében — tévedésben látsziklenni: 
Azon czikk’ vége felé ugyan is azt hozza fe l, hogy 
a’ dévényi várromon tartott, azon pogány ünnepély
nek elnöke, most modori professor. Itt X.Y. Z. ur hihe
tőleg S. K. modori tanító urat érti, ennek öcscse 
S. L. helyett. Az előbbi, nem tudom , mennyire ba
rátja nemzetiségünknek , de bizonyos , hogy sokkal tu- 
dósabb férfiú, mintsem illy túlságos otrombaságokra 
vetemülhetne; — utóbbi pedig, ki 1836ban Pozsony
ban tartózkodók, elhíresült pánszláv, ki hír szerint 
életében még csak egyetlenegy Ízben vallá magát ma
gyarnak, akkor t. i. midőn a’ hallei egyetemben lé
vén , értésére esett, hogy az ottani magyar segéd- 
pénzi-alapitvány a’ segítséget „tanluni Hungaris , non 
autem sic dictis Slavis , Moravis aut Bohemis“ rendeli 
adatni. Ezen úr volt 1836bana’ fentebbi ünnepélynek 
egyik fóbajnoka. Jelenleg Pozsonyban tartózkodik 
mint tót-egyesületi elnök,’s követőivel ott énekli Szva- 
topluk’ ’s az éjszaki óriás’ dicsőségét. Volt alkalmam 
tapasztalni, mikép c’ pozsonyi pánszláv térítők , már 
a’ syntaxis-tanuló gyenge-korú ifjakat minden módon 
igyekeznek a’ magyar nemzetiség’ dühös elleneivé ne
velni , ’s hogy ezen czéljokat annál biztosabban elér
hessék , ezeket„bratri“ (testvérek) czímmel nevezik,

sőt őket korcsmákba vezetvén , ott tót hazafi dalok’# )  
éneklése mellett velők „barátságot isznak“, minek kö
vetkezése az, hogy midőn illy syntaxista , iskolai rang
jára nézve sokkal előttelevő theologust „te“ czím
mel szólíthat, — mi fiatal hiúságát nem kevéssé éb
reszti — czélszerü izgatások mellett annyival örömes- 
tebb lesz tót hazafivá, — hogy ekkor a’ magyar nyelv’ 
megtanulását elvei elleninek mondhatván, e’ részbeni 
tunyaságát tót buzgóságával palástolhatja. — Közlő 
számtalan adatot hozhatna e’ tárgyban elő, mellyekből 
még a’ lőcsei tanító ur is bővebben átláthatná, hogy e’ 
lapokban nem a’ tót-nyelv-t a n u 1 á s r ó 1 , hanem a’ 
magyar nemzetiséget elnyomni szándékló, vétkes és 
polgári hútelenségre vezető t ö r e k v é s r ő l  van szó, 
minek elejét venni, az illető elöljárók’ szent köteles
sége ; de ezúttal sem kedve, sem ideje a’ dologba 
bővebben ereszkedni; — legyen elég, mi többek kö
zött X. Y. Z. úr által előhozatott. — Reméllhetni 
egyébiránt, hogy legalább Pozsonyban a’ lelkes Bo- 
lemann múlt év’ folytában választott hittudományi pro
fessor és superintendens f. t. Sztromszky Ferencz ur , 
kik a’ hittudományi jelöltek’ ordinatiójába befolynak, 
az 1840ki 6dik t. czik. 8ik szakaszának is tettleg ’s 
valósággal engedelmeskedve , olly ifjakat, kik magya
rul nem tudnak, vagy a’ magyar nemzetiségnek ta
pasztalt ellenségei, egyházi hivatalokra alkalmaztatni 
nem fognak, ’s igy hitsorsosinkat legalább ezen egy
házi kerületben haza’ ’s nemzetiség elleni nemtelen 
törekvésök’ gyanújából raegszabaditandják.

................ez.

Erdélyi iiaplÓBitbul.
(Folytatás.)

Tordárul a’ történetileg nevezetes Traján-réíen 
keresztül Enyedre mentünk. — N. Enyed népes mező
város, a’ nemes helyek’ sorába tartozik, tulajdon , úgy
nevezett „ducíor nobilium“elnöksége alatt álló taná
csa igazgatja; az országgyűlésen képviselve van , keb
lében a’ megye’ háza, melly Széchenyinek arany tol
lat küldött, ’s mellynek tanács-termében , mint egész 
Erdély elismeri, minden törvényhatóság közt, leg
több ész és szív-erő munkálkodik a’ közjóra; — bár 
a’ törvényes haladás’ érdekében emelt szózatok ne 
halnának el a’ hazára nézve pusztában kiáltó hang
jaiként! ’s bár a’ távol terem’ viszhangja, a’sajtó, mál
naiunk is szabadabb szárnyain hozzánk is elhatna; és 
viszont, hogy tanulnánk eg y ’ s más dolgokat nem min
dig provinciális szűk érdekeink’ szempontjábul tekin
tem !— Bcnigniigen silány erdélyi Statistikájában azt 
akarja megmutatni, hogy N. Enyed német telepvény
nek köszönheti alapultál, ’s ezt a’ szász városi tem
plomok mintájára épített kerített egyházról, ’s némelly 
utczák ’s szőlőhegyek’ német eredetű neveiből követ
kezteti; mintsem e’ fölött Benigni úrral tudós vitába *)

*) m y  ének például következő :
„Kdo Slowaka zamiluge at zige at zigc ,
Kdo si Uhra zamiluge at hnige at hnige !;

(Ki a' tótot megszereti: éljen, éljen ,
Ki a' magyart megszereti: rothadjon, rothadjon!) 

ha ez ének nem „angyaloknak nyelvükön“ szól i s ,  de minden
esetre roppant keresztyén-szerctetct tanúsít! . , , c  z .
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bocsátkoznám, hol a’ meggyózetési kudarca számomra 
bizonyos volna , örömest elhiszem ; azon jámbor óhaj
tást ragasztva hitemhez : bár az egy századdal ifjabb 
Benigni ugyanazt Írhatna Szebenrül, ßrassorul ’s 
minden városrul!—Legnagyobb nevezetessege Enyed- 
nek a’ keblében lévő reform, collegium. Úgy látszik, 
eleink, vagyis az első protestánsok, nem azon elmé
let’ meghányása után választottak iskolajik helyeit, mi 
mindent megvitató napjainkban egy a’ napi renden lévő 
kérdések közül: vájjon fő és nagy, vagy kis városo
kat vagy épen falukat czélszerűbb-é nagyobb iskolai 
intézetek’helyéül választani? — Nem tudom, e’ kér
dés mint van a’ közvéleményben megfejtve ’s általá
nyos igazságkint eldöntve ; én , itt a’ helyenkivüli- 
ség miatt elhallgatandó okokbul, azt állítom, hogy 
egyedül ’s kizárólag nagyvárosok alkalmas helyek, 
uagyobb nevelői’s iskolai intézetek’ számáraidé őseink, 
mondám, nem illy tekintetből indultak ki; őket a’ vak
buzgóság, nyomatás szegénység-terhelte erőtlen eket itt 
is a’ körülmények, a’ sors vezérlék. — A’ nagy e- 
nyedi collég uniót Bethlen Gábor fejdelem, először 
Gyulavárott, az akkor fejdelmi székesvárosban alapí- 
tá ’s gazdagon kikészité, de az 165Sban a’ város’ fel- 
dulásakor szélszóraíott, ’s Apaffy 1662ben ültető át 
N.Enyedre , hol azóta változó siker ’s hatás közt él , 
és mais első illynemíi intézet Erdélyben. — Kik ma
gyarhoni reformat, collegiumokat smértek, azoknak 
kül ’s belalakját, szellemét tegyétek át gondolatban 
Envedre, ’s ismerni fogjátok ezen intézetet is. Itt is 
fogtok találni uj ’s ó  épületet, amazt még be nem vé
gezve , imezt sülyedéshez sietve , ebben diák lakszo
bákat , ’s ezekben ugyanazon nem nagy tisztaságot , 
rendetlenséget, szükszorongást, vetetlen ágyakat, lá
dákat és szagot, mihez csakugyan szokni kell hogy 
kiállhassuk, mint Debreczenben vagy más iskolákban. 
— A’ collegialis élet’ jó ’s rósz oldalait feltárni ’s a’ 
tapasztaltakbul következéseket vonva felállítani az 
elvet, melly azt javalja, vagy mint én hiszem , kár
hoztatja , korunkban ’s épen körünkben nem lenne 
idétlen kérdés a’ megfejtésre! E’ munka rátok vár, 
kik illy collegialis életben növekedve onnan már v i
lágba léptetek, ’s rátok, kik illy intézetek’ elöljáróji 
}s felügyelóji vagytok! kötelességtek ’s ennélfogva 
lélekisméretetek parancsolja e’ tárgy körül vizsgálódni, 
miért nem közlitek nézeteiteket ? — mert , ha csak
ugyan a’ collegialis élet’ hibáiból ered azon szögle
tesség, feszesség, durvaság, önhittség, élhetlenség, 
az életbe ’s jobb körökhöz be nem találás , melly az 
onnan kijöttek’ nagy részét bélyegzi; ’s ha igaz, hogy 
a’ rósz laktárs, talán első neveltetése’ hibáiból eredő 
erkölcstelensége megfertőzteti az erényest is , ’s hogy 
altaljában ifjak közt a’ rósz elragadóbb mint a’ jó ? 
minek állnak e’büzhödt levegőjű, tisztátlan zárdalyu
kak? levelök! mielőtt a’jóltévő idő , és a’ felszivár- 
go hugyag , mint a’ debreczeni leirhatlan ocsmány süly- 
lyedt viskókat, lassankint elporlasztja; vagy ha jó
tékony hatással van az ott fejlődő nemzedékre , tárjá
tok elő számoláson épült adatitok’ , hogy uj lakokat, 
nagyobbakat^ és szellósbeket , mert a’mostaniak leg
alább az egészségnek hasznára nem lehetnek , alkot
hasson azon közönség^, mellynek érdekében áll lijait 
a’ collegialis élet joltevo áldásai közt érleltetni fel a’ 
haza s ön javokra! . Az enyedi collegiumnak is 
meg'an mind azon jó ’s rósz oldala, mellyek az illy— 
nemű magyarhoni intézeteket bélyegzik • de ezen in
tézet mindenesetre egy a’ legjelesbek’ közül társai 
közt. Könyvtára több ezer kötetbül áll ’s három tere

met foglal-el, kézirat-tárában Benkó és Bőd’ önke- 
zökkel írott minden munkáik megvannak; pénzgyüjte- 
ménye,kivált erdélyi fejdelmek’ pénzeiben, gazdag; van 
ásvány- ’s természetgyüjteménye is. üe a’ holt esz
közöknél inkább kiemelendő a’ lélek, melly jelenleg 
az intézetet élteti, mit növendékiból is elósugárzani 
örömmel tapasztalánk; az avatottabbaknak elég lesz 
talán emlékezetükbe hozni, hogy Szász Károly és Zeyk 
Miklósa’ tanítók’ sorába tartoznak; ez utóbbi egyik 
kitünóbb aristokratai család’ sarjadéka, ’s a’ magasb 
aristokratia nagy részével rokon; több év alatt kül
földön szerzett tudománya’ gyümölcseit hazájával meg
osztandó , a’ rendnek, mellyből származott, előítéle
teit legázolva, elfogadta a’ tanitószéket, olly állás
pontot , mellynek fontossága a’ méltányláshoz, melly 
hazánkban neki tulajdonittatik, igen viszszás arány
ban áll. Erdély azonban e’ részben fölöttünk van. — 
Az enyedi collegiumról írván, alig állhatom-meg, hogy 
fel ne tárjam a’ nagy olvasó közönség előtt az utóbbi 
zavarokat, mellyek e’ jeles intézet’ bel életét szag- 
gaták, pótolhatlan kárára az ifjúságnak, melly e’ kor
ban itt veeadette lelke’ és szive’ képeztetését. Ná
lunk, kik a’ sajtó’ mindenható’s jótékony erejét nem 
ismerjük, ma is uralkodik azon balvélemény, hogy 
személyességeket közönség elé vinni nem illik, nem 
szabad, ’s még akkor sem , ha a’ személyességek szo
rosan a’ közjó’ érdekébe vágnak ! e’ kárhozatos gyön
gédséget ki kell irtani,’s ügyet személyért feláldozni, 
ezentúl nemzeti bűn,  ’s kímélésből hallgatni, bün- 
íetésreméltó hanyagság leend ! azért én bátor vagyok 
felhíni mindenkit , ki az enyedi tárgyakkal közelebb
ről ismeretes , közölje azokat híven ’s pártatlanul, 
hogy a’ közvélemény ne ingadozzon , ne suttogjon, 
de fenhatigon mondja ki a’ bűnösre halálos Ítéletét!

Az enyedi casino mingyárt a’ kolozsvári után áll 
Erdélyben, sőt , mint mondják, annál biztosb alapo
kon nyugszik, mert már maga tőkepénzekkel bir; — 
örömmel emlékezem viszsza azon estvére, mellyet i tt , 
Szász Károly, llerepey, Kemény István , ’s több lel
kes férj ft’ társaságában éldelék, ’s honnét azon meg
győződést hoztam el , hogy a’ legprovincialisabb vá
rosban is lehet kellemes élet, ha a’ véletlenség olly 
embereket hoz öszsze benne, mint például Enyeden.
— Mellőzve az Enyedrül Károly-Fehérvárig vivő út
nak , ’s a’ Hunyadi János által nyert sz.imrei ütközet’ 
emlékére , ugyan őáltala emelttövisi egyház leírását; 
Károly-,vagy ha még szabad mondani, Gyula-fejérvár- 
uak szentelek egy pár sort , hol Kovács Péíerné asz- 
szonyom’ fogadójában szállva, egy napot töltöttem.
— Kovács Péterné asszonyomat, mint igen jeles asz- 
szonyságot a’ maga nemében , bátor vagyok a’ nagy 
közönségnek bemutatni; literatorok előtt ó már azért 
is némi érdeket fog nyerni, mert BuczyEmil, a’je
les pap és iró , a’ Batthyányi csillagász -  intézet 
űrje naponkint nála vette testi táplálékát, azaz: Ko
vács Péterné aszszonynál tarta kosztot, ’s igy köz
vetve némi hatással lehetett a’ müvekre, miket Buczy 
Emilnek köszönhetünk ; de mi Kovács Péterné asz- 
szonyomat idegen utazó ’s előttem is feltűnővé tette, 
ez azon háziasság, melly fogadóját bélyegzi ’s 
mellyen a’ korcsmának semmi nyoma; 's e’ háziasság 
annyira terjedt, hogy itt olly erdélyi uraknak, kiket 
a’ házi aszszony nem kedvel, szállás sem adatik ; Gróf 
K. beszóló, hogy midőn egy éjjel szállásért zörgetett, 
neve után beereszteték, de midőn a’ fogadosnó uti- 
társát megpillantó , — egyet nem kedvelt emberei 
közzül, — nyíltan kimondó : ha tudta volna , hogy ezen
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ur is a’ gróffá] van, egyikét sem eresztette volna be; 
és ó ezt nem gorombaságból teszi, valóban nem, — 
mert áldott jó aszszony , ki nekem egy forintot enge
dett el árjegyzékéből , midőn meghallotta , hogy egész 
Erdélyt be akarom utazni. ,,Isten ments meg, sopány- 
kodék , mennyit kell még költenie, a’ hitetlen korcs- 
marosok hogy meg fogják húzni.“ — íme egy jellem
vonásnépi életünkből, inellyet, némi árnyéklatokkal, 
több erdélyi magyar fogadósnál találtam. Vájjon a’ 
bókoló ’s alázatos készséggel szolgáló német, vagy 
a’ magát vendégével hamar bizodalmas lábra helyező 
magyar korcsmáros lehet é inkább ínyére pénzéért 
az utazónak? — ezt kinekkinek szabad megfejtésül 
hagyom. Érdemes tárgy lenne egy kis értekezésre e’ 
kérdések’ megfejtése: „miért olly rosszak Magyar
’s Erdélyországban a’ fogadók ? miért német a’ foga
dósak’ nagyobb része? miért legroszabbak a’ magyar 
korcsmárostul vezérlett fogadók ? igaz é ,  hogy a’ 
magyar nem korcsmárosnak termett? ’s miért? jó vagy 
rósz tulajdonnak kelljen é ezt tartani? ’s végre szük
séges éa’ nagyobb magyar városokban az alsóbb nép- 
osztály’ nevelését úgy irányzani, hogy onnét jó korcs- 
márosok is váljanak ? ’s ha igen , milly eszközök által 
érhetni e’ őzéit el ? — Ki e’ kérdéseket legjobban 
megfejti, részemrül egyébbel nem jutalmazhatván, ér
tekezését figyelmesen el fogom olvasni, ’s elveit ter
jeszteni. —

Károlyfehérvár, (a’ város} szegény külsejével , 
tzsidóktul hemzsegő utczáival nem könnyen ragadja 
képzeletünket a’ fejdelinek’ udvarába , fejdelmi székes 
városba, a’ délkeletre, nem magas hegyen fekvő ’s 
erős karban tartott vár képesebb illy emlékeket élesz
teni, ha azokat az ott jelenleg uralkodó általányos 
német szellem el nem oltja. — Károly vár városa egye
düli törvényes lakhelye az erdélyi zsidóságnak, hol 
két synagógát birnak’s számosán laknak; a’ többi Er
délyben , kivált felső magyarhoni embernek, feltünó- 
leg kevés zsidóság találtatik, hasznára vagy kárára 
é a’ kis hazának? fejtsék meg, kik azt helyzetüknél 
fogva kiszámolni képesek. Én bár itt helyenkivül, de 
itt és mindenütt, a’ 19d. század’ emberiség-öleJó szel
leme’ megbántásátul sem irtózva , a’ zsidók’ rögtöni 
emancipatióját, honunkban, hol a’ nemzeti egység 
még csak tervben, ’s a* nemzet’ élete még mindig kér
dés alatt van, hol a’ 10 millió jobbágy még nincs eman
cipálva , kikiáltani, ’s a’ nélkül hogy e’ túl-érett em
beriséghez a’ többi mezőt elegyengettük volna, ezt 
excerpta gyanánt kiemelni, nemcsak nem helyeslem , 
de élet-koczkáztatási merénynek lenni rettegem. — 
Ha a’ 10 millió ott fog állani, hol Anglia’, Franczia- 
vagy Poroszország’ népe ; ha mi is nemzet leszünk 
’s nem osztály; ha egy nemzet leszünk ’s nem öt el
lenséges nép-csorda; vagy ha majd csak tulnyomósá- 
gunk lesz is e’ hazában : akkor abban nj idegen ele
met törvényesíteni nem kell rettegnünk, mert az a’ 
már uralkodó nemzeti elemmel fog öszszeforrni; mig 
ez nem áll, addig elégedjünk meg a’ lépcsönkínti ha
ladással, nehogy a’ nagy ugrás nyakunkat törje. — 
Károlyvárotí a' várban van minden nevezetesség , sót 
maga a’vár, Károly császár’ emlékét ábrázoló lovag- 
szobros roppant kapujával, legnagyobb nevezetesség ; 
’s épen azért mind a’ vár, mind nevezetességei száz
szor meg százszor leirvák, ’s nekem nincs más el- 
mondanivalóm, mint a’ hatást érinteni, mellyet ben
nem ébresztének; ’s én szomorúan hallgattam a’ vár’ 
katona-feszes lakosságának német beszédét , ’s ol
vastam az utczák’ egyedüli német felírásait, ’s alig

hihetem, hogy az erdélyi fejdelmek’ nyomait tapodom , 
hogy a’ templom, melly szemeim előtt áll,  Hunyadi 
János, — László, ’s Martinuzi’ porait, v. legalább 
emlékeit őrzi; de valóban úgy van: Gyulavár fAlba 
Júlia) ma Karlsburg! — Minden a’ nap alatt múlan
dó! ebben fekszik a’ bánat, öröm, és remény . . . 
. . . .  Voltam a’ Batthyányi érsek’ alapította intézet
ben. Az astronoiniai intézet szegény, ’s nem nagy fon
tosságú ; a’ könyvtár scholastica Theologiára tartozó 
lommal van elárasztva , de incunabulákban ’s becses 
kéziratokban gazdag, miket bővebben megvizsgálni 
’s a’ magyar iratokat lemásoltatni, talán nem lenne 
hálátlan munka. A’ boldogult érsek’ ez intézetre for
dított költségeit , áldozatait , hálátlan rágalom’ bé
lyege nélkül nem lehet nem méltányolni; — de ennyi 
áldozatnak egy más helyen , például Kolozsvárott, 
nem pedig ezen, hadi-tan szerint elzárt dombon ,’s nem 
egyedül a’ még itt is bezárt néhány növendékpapra, 
de egy nagyobb ’s több reményt valósítható ifjúság
ra lehetne’s kellene jótékony hatást árasztani. A’jónak 
jó helyen lehet jó hatása, ’s a’ ‘malum bono loco posi- 
tum non moveas‘ szabálylyal ellentétben , ez esetben a ’ 
malo loco positum bonumot mozdittatni óhajtanám jó 
helyre. — A’ pénzverő házban a’kezelés’külön-ágait 
vizsgálgatva , különösen feltűnt egy közönséges oláh, 
ki legnagyobb egykedvűséggel hányta az arany-te
kercseket tűzbe ’s onnét vízbe; — gondolám , itt az 
arany ez oláh’ kezében unott munkatárgy, mellyet 
azért hány vet ’s czipel egész nap ide ’soda,  hogy 
estvére egy morzsácskáját bérül kapván vele tenget
hesse nyomorú életét ;’s mivé lesz az arany kiszabadul
va a’ világ’ piaczira ! eszközzé , melly rabigába tart 
népeket; melly erényt ’s észt kölcsönz, melly után 
annyian sovárgunk , ’s miből olly keveset kapunk! De 
ez ábrándok hamar kiröpültek fejemből, ’s az arany
ról ’s pénziről szóló számtalan törvényezikkeink , 
az ezeket alkotó történetek,— 1812 — íinanczialis és 
oeconomiai helyzetünk’ száraz eszméji foglalának e l , 
’s ez elméletekből csak a’ kir. fegyvertár’ csillogó 
aczélai rántottak ismét más eszmék’ világába; — de 
ki győzné a’ gondolatok’ futását tollal utolérni!. . . .

A’ király’ atyjának, — kinek emlékét mi késő 
de hálás maradék Ferenczy művész’ vésője ’s kalapá
csa által akarjuk örökíteni (? ! ) — Mátyás’ atyjanak 
márvány koporsóját őrző egyházba sok küzdés után 
juthatánk. — A’ német sekrestyés, kinél áll a’ tem
plom’ kulcsa, bendolgozott a’ templomban, mi kívül
ről kérést , könyörgést , ígéretet, sőt némi fenyege
tőzést , szóval: minden eszközt elővettünk , hogy meg
nyerhessük ó sekrestyéssége’ bebocsató kegyelmét; 
— mind hiába! — kérésünket nem hallá,  ̂könyürge— 
sink ’s igéretink elől füleit ’s erszényét beduga, 
fenyegetózésinkre gorombasággal válaszolt, de be nem 
bocsátott; keservesen éreztető velünk az apró aristo- 
kratia hajdú-hatalmát ’s a’ rend’ hiányát; hogy 
nemzeti buzgalom ébresztette vágyunknak eleget te
gyünk , kénytelenek valónk, a’várlelkész’ betegsége 
miatt, Weszprémi kanonok urnái alkalmatlankodni, ki 
megelőző nyájassággal mutogata meg mindent, mit a’ 
nevezetes egyházban láthatni ’s azon szerencseért, 
hogy a’ müveit és szives egyházi férfival megismer
kedni alkalmunk lehetett , a’ sekrestyés’ gorombasá
gát örömmel megbocsátjuk. Ugyhiszem a’ Társalkodó’ 
olvasói szinte szívesen megbocsátnak, ha a’ nemzeti 
emlékek’ különben is ösmeretes leírása, — ’s naplóm
ba jegyzett akkori ábrándim olvasásától megszabadí
tom; — abból a’ Bányavárosok, Hátszeg-vidéke, Szász-
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és Székely-földrüli jegyzeteim’ közlését is csak olly 
feltétel alatt ígérhetvén, ha a’ szerkesztőség, kinek 
olvasói’ ízlése körül biztos tapintattal kell bírnia , azt 
lapjai’ terhéül nem fogja tartani. 5«:)

T................

Felvilágosítás a’ víz-liatlan bőrre 
nézve.

A’ mult-évi Társaik.’ 78r1ik számában az angol 
módra készített víz-áthatlan bőrről szólottám. Mivel 
pedig sokan azon véleményt táplálják, hogy talán ná
lam illynemü kész bőr, sót kész lábbeli is találta- 
tik, ’s eziránt országunk’ távolabb részeiből levél
ben vagy megbízott személyek által engem többen meg
keresni szívesek : nagyobb felvilágosításul szüksé
gesnek látom tudatni a’ t. ez. közönséggel, hogy én 
a’ bőrt a’ vargától, némileg kiszabott ’s már kirámá- 
zott alakban, veszem át ’s így készíttetem azt saját 
megbízott embereim által. Továbbá, hogy az illy mó
don készült lábbeli eleinte (mintegy 7—8 napig) a’ 
harisnyát beszennyezi ’s azon fölösleg kenőcs, mely- 
lyet a’ bőr meg nem bírhatván , magából ereszt, a’ 
harisnyán némi, átszivárgóit vízhez hasonló fontokat 
okoz ’s a’ lábbal a’ viz’ nedvéhez hasonló hideget 
éreztet, ’s ki első nap vele vízbe megyen , azt átha
tott víznek gondolná ; holott ha azt egész nap házban 
használjuk is , ugyanazt fogjuk tapasztalni: ez eset
ben harisnya-kímélésül igen czélirányos a’ harisnyán 
felül a’ lábat itatós vagy más írott papirossal betakarni. 
Hogy illy lábbeli a’ várakozásnak megfelel, azt mind 
en meggyőződésemből mondhatom , mind pedig több 
érdemes uraságnak ez iránt tett kedvező nyilat
kozásba hivatkozhatom. Ha tehát valaki arról mind
járt meg akarna győződni, legjobb , ha a’ lábbelibe ita
tópapirt tévén, az 12 v. 21 óra-hosszant egy bokaig- 
crö vízzel töltött edényben tartatik , ’s hogy a’ láb
beli a’ fenéken megálljon , tétessék bele egy kő vagy 
vas. Ha pedig csakugyan itt amott eddig valami hiba 
tapasztaltatott volna, az csak a’ velebánók’ gyár
tásbeli járatlanságából ’s némelly szükséges készü
letek’ hijányából eredeti, mitől azonban többé miísem 
tarthatni. — Tapasztalám azt is , hogy illy lábbelit 
minden 5—6d. héten igen hasznos egyszer az e’ czél- 
ra készített kenőcscsel felfrisíteni, mit nálam mindig 
bizonyos mennyiségben kaphatni. Végre tapasztalván, 
hogy sok vargamester idegenkedik illy bőrből dolgoz
ni, szükségesnek láttam különösen egyet e’ vállalat
ra kijelölni, ki tulajdon érdeke ’s hitele’ fentarthatása 
miatt ügyekszik a’ t. ez. közönség’ bizalmára magát 
érdemesitni. Neve St a r k  J á n o s ,  boltja Hatvani u- 
czáb. gr. Cziráky-házban. »Szentpelery Józs.

pesti ezüstmives.

El e gy t á  .
( El s ő  P ál). Midőn I. Pál, oroszok’ czárja egy

kor sz. Pétervárott egy hídon átlovagolt, bizonyos 
katonatiszttel találkozott , ki megállapodék ’s ót köte
les tisztelettel üdvezlé. A’ császár megismerő hajtó
kájáéul az ezredet. ,E’ féríl — szólt udvaronczaihoz 
a császár egy katonatiszt mitsem-tudó ezredemből.* 

„Bocsánat, Sire! —• felelt a’ tiszt — én mindent

tudok.“ — ,Ugy é? ön mindent, valóban mindent tud? 
No’s meglássuk. Tehát hány szeg kivántatott e’ hid’ 
szerkesztéséhöz ?* — „53 millió 997 ezer 112 szeg.“
— ,Helyesen. — És hány hal van a’ Nevában e’ híd
tól kezdve egész Kronstadtig ?* — ,,642 millió 832 
ezer 397 hal.“ — ,’S ön ezt bizonyosan tudja ?* — 
,,Bizonyosan;különben illyesmit nem bátorkodnám mon- 
daniFöIségednek!“ — ,Jó, magam is úgy tartom; én 
szeretek választ kérdésimre; egy katonatisznek min
dent kell tudnia*! •— ,,Ugy van; és a’ császár?“ — 
,A’ császár mindent tud!* — „Méltóztatik fölséged 
nekem egy kérdést megengedni ?“ — ,No ’s halljuk !*
— „Mi az én nevem ?“ — .Balowszky gróf.* — „Tisz
ti rangom ?** — ,Kapitány a’ testörseregnél.* — „Kö
szönöm Fölségesűr !**—Ezen anekdotont egy franczia 
kivándorlóit beszélé mint szem- ’s fültanója e’ jelenet
nek ’s ismerőse Krasanow alhadnagynak, ki imigy bá
mulatos szemtelensége által ’a az autokrat’ különös 
szeszélyéből gróffá ’s egy orosz lovng-testőrsereg’ 
kapitányává lön.

( F r a n c z i a o r s z á g ’ f e g y v e r t á r a  é s r o p p a n t  
h a d s z e r e . )  Francziaországban csupán a’ szá
razföldi rendes hadsergek’ számára (ide nem értvén a’ 
nemzet-őrséget) készen tartatik: 3000 ostroin-álgyu 
érczból; 1577 tábori álgyu, 1862 vas álgyu, 1562 
taraczk; 4 millió száz ezer álgyugolyó, 400,000 tűz
gömb, 1 millió taraczkgörnb, 710,000 bomba; 10 mil
lió kilogr. lőpor; 1 millió 256,600 puska a’ fegyver
tárokban , 840,000 karabély, 850,000 kurta kard a’ 
gyalogság’ és 120,000 kard a’ lovasság’ számára;5,200 
bárd, 44,000 láncsa és 12000 mellvas.

( S z e r e c s é s  t é v e d é s )  Oxford grófságban Bla- 
vvel nevű helység’ lelkésze nemrég különös tanójeleit 
adá lélekéberségének és bátorságának. Éjfélkörül né
mi zörgés ajtaja előtt fölrezzenté első álmából; ő 
halkan fölkele, ’s a’ nagy sötétség’ daczára is tüs- 
tint az ajtóhoz sietett ’s itt egy emberrel ütközött össze, 
ki a’ zordon neki-rohanás miatt sulyegyent vesztvén 
földre zuhant. A’ lelkész rá veté magát, térdével tor
kára hágott, hogy a’ fölkelésben akadályoztassa és 
segítségért kiáltott. De unokaöcscse helyett, ki a’ mel
lék szobában aludt ’s kit kiáltása által fölkelthetni 
gondolt, a’haramia’ czimboráját idézte elő. A’ tolvaj- 
czimbora a’ sötétségben azt hivő, hogy a’ földön fekvő 
tompán hörgő férfi a’ lelkész legyen ’s rajta éles késé
vel több szúrást ejtett. Most a’ lelkész’ unakaöccse is 
égógyertyával kilépett a’ mellékteremböl, nagybátyja’ 
segítségével erőt vön az orgyilkoson, ketten lebékó— 
zák ’s imigy a’ megsebesült cziraboratárssal együtt a’ 
hatóság’ kezébe szolgáltatók. A’ tolvajpár két gonosz 
lakosa volt a’ falunak, kik a’ templom’ edényeit ’s 
egyébb drágaságait, mellyek múlt napon a’ templom
ban teendő szükséges javítások miatt a’ lelkész-lak
ba hozattak, akarók ellopni.

( Kü l ö n ö s  la k a t). Bizonyos Pierce nevű angol 
művész, uj lakatot talála-fel, inelly magában is már 
legnagyobb biztosságot nyújt, ezenfelül pedig még 
azon ritka tulajdonnal bir, hogy azon személyre, ki 
azt rendkívüli módon felnyitni akarná, váratlanul érzé
keny bélyeget nyom, melly több hétig látható marad 
’s imigy a’ tettest csalhatlanul elárulja. A’ feltaláló 
ezen müvére szabaditékot nyert.

Északamerikában 1838dik évtől 1840ig ’s így  
2 év alatt nem kevesebb mint 25 gozhajo veszett-el; 
közülök 9 elsüllyedt, 5 elégett, 11 pedig megsza
kadt. —

) bot igen kedvesen fogadjuk a további jcgv'zeteket is a' 
naplónak derék irójatul , tudván, hogy olvasó közön
ségünket főleg a hazai^targyak s nevezetességek ér-

bzerkeszti H  e l me e z  y. — Nyomtatja angol gyors-sajtón T r a t t / i e  r-fCüro l y i  úri utcza 453.
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Haladunk! A’ kor’ hatalmas szózatára előítélet— 

teljes avultságunk’ lomhaság-vétkével elegy szégyen
pora lassankint elhulladoz , ’s szellemének bíiereje 
Orpheusz’ zenéjekint igézi meg az elfogultság’ da- 
czos üjaít; hogy vagy nyugodt kebellel zengjék a’le
mondás’ ama’ korszerű énekét „kitelt időtök ősz sza- 
kálasok“; vagy irányt változtatva részvevő kebellel 
nyújtsák melegülő jobbjaikat a’ kor’ emberének, kinek 
nemes feladata : „nem tántorogni hanyagság’ közönyös 
ösvényén,“ jelszava : „haladjunk.“ Tekintsünk visz- 
sza a’ közelebb lefolyt évtizedre— pedig mi ez az idő’ 
végtelen méhében? egy csep a’ világ’ nagy oczeán- 
jában , egy porszem Afrika’ sivatagin — ’s valljuk-meg, 
hogy teljes pompájában Viradt fel szellemi életünk’ 
napja; vessünk egy vizsga pillanatot a’ rejtélyes jövő’ 
ritkuló fátyolára :’s édes sejditéssel gyaníthatjuk , hogy 
mind inkább ritkulnak amaz irigy felhők , mellyek a’ 
világosság’ említettem nagy napjának éltető sugárit a' 
föld’ rabemberétől elorzanák. Irodalmi mezőnk napon
ként bájlóbb virágokkal kínálkozik; folyóiratink’ növe
kedő számát azon édes remény mellett üdvözöljük, 
hogy közelget az idő, midőn többrendü szak- ’s kör
nyékbeli lapokkal dicsekhetendünk. „Religio és Neve
lés“, egyházi; „Pesti hírlap“—mellyen mint a’boldog
talan emlékű „Sürgöny“ szülöttén azon magyar óhaj
tást látjuk teljesülni: „különb ember légy apádnál.“ 
„Világ“politikai , és „Közlemények“ szépliteraturai la
pok fogantatának a’ múlt’ méhében,’s szüleiének a’ jelen’ 
reggelén. Nem mondjuk-el véleményünket ez iratok- 
rul, ’s ha tennék is , csak a’ sokaság’ ügydöntő határ- 
zatát tolmácsolnék; mert a’ közvélemény már Ítélt, és 
nem idő előtt. Mert midőn férfiakat látunk föllépni, 
kik köz- ’s magány-érdekek miatt a’ nagy közönség’ 
meleg részvétét mint hű anyai buzgó szerelem’ zálo
gát bírják, kik’ nevével a’ közjó’ fönséges eszméje 
és ügy’ szentsége ugyanazonos, az jő,lát vagylát- 
íatik , és győz; mig ismeretlen, arcza’ verítékével 
törhet csak rést is a’ hatás’ bűbájos köréhez; hitele- 
vesztett pedig az elfecsérlett bizalomért életével adó
zik. — Török Pál pesti ref. hitszónok „egyházi be- 
>szédek“-et szerkeszt. Időszaki leend-é ezen nagy hé
zagot pótló munka, vagy a’ közönség’ részvételétől 
függend annak folytatása, nem tudhatjuk; de a’ buz
gó vállalkozók’ szerencsés gondolatját nemcsak azért 
helyeseljük „mert tettel készek megczáfolni azon vé
leményt , melly a’ref. papságot elmaradás’ és hanyag
ság’ jellemével szereti bélyegezni: hanem mivel olly 
fiatal férfiakat is látunk sorompba állani, kik iskolai 
dűsreményü pályájok óta , a’ sokat igénylő közönség’ 
fájdalmára eddígelé hallgatának. — Debreczenre gon
dolunk, melly aránylag szintúgy szellemi élet’ gyul- 
pontja tartoznék lenni, mint fővárosunk. Nem mond
hatni , hogy Uebreczen igen hátra van, de azért sem 
számolhatni neheztelésre, ha úgy nyilatkozunk, mi
szerint nincs a’ műveltség’ azon fokán, mellyen állnia 
kellene azon városnak, mellynek kebele főiskolát ápol-
gat. Ez észrevétel nem terjesztetik ki a’ főiskola’ tudo
mányos állapotjára; ’s ha e’ tekintetben nyilatkozni 
sértés nélkül szabad, mig egyfelől a’ hálás kebel po
raiban is hódol az érdemnek, ’s áldozófélben is cso-
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dálja a’ világosságtenger’ viszszalövelt sugárit: más
felől az egyenes lélek őszintén üdvözli a’változások’ 
szerencsés eredvényet ’s a’ sokat Ígérő jövendőt. Nem 
rójuk meg az iskolai törvényeket; mert ig a z , hogy 
hol az alapítvány-tömeg önkénytes adakozásokon ala
púi ’s a’ jövedelem ingatag szeszélyforrásból cse
peg ’s alamizsnának gúnyoltatik a’ legméltányosb 
nevet igényelhető nemes áldozat: ott a’ törvénysza
bás’ feladata : „nem téveszteni szem elöl a’ különféle 
lelkületű ’s elöitéletü kegyes jóltévők’ gondolkozás
módját. Egyébiránt tanuljon az ifjú tűrni, de szolgai 
lélek ne törpítse a’ legnemesb teremtést; gyakorolja 
magát öntagadásban , de közönyösség’ kárhozatos ös
vényére ne tántorodjék; főszenvedélye : kötelességtel- 
jesités és folytonos munka legyen. így a’ majd test
ben ’s lélekben férfi a’ nagy világ’ színpadján kicsiny
sége’ érzetében nem törpülend öszsze, sem az önhit- 
ség nem alakitand feje körül gőzkört, mellyen az 
életbölcseség’ világa áthatni nem képes.

Ezeket mellőzve, csupán a’ város’ körét érdekli 
észrevételünk. Említhetnék: mikép a’ roppant terjedel
mű városban csak néhány lámpa’ fénye, ’s némellyik 
magányosak’ költségén , oszlatja az éj’ sötét ködét; 
felhozhatnék, hogy kissé esős időben alkalmas járdák’ 
hijánya miatt, nyakig úszhatni föutczáin a’ sárba ’s 
bérkocsi’ vidám pergése helyett talyiganyikorgás’ ze
néje hat füleinkbe; hozzáadhatnék , miszerint főven- 
dégházakban rósz szolgálat, silány étek — ’s méreg
drágaság karöltve sétálnak; csak azt emeljük k i, hogy 
az alföld’ fővárosában , egyetlen folyó- vagy időszaki 
irat—kivévén a’ maga nemében jeles kalendariomot — . 
nem létezik! — A’ ,Lant’ pengése zeng füleinkbe, ’s 
előttünk a’ harcz, mellyet a’ kor’ emberének — kül
színre— veszteséggel kellett megharczolnia: de a’ 
becsületmezőn nyert sebet öntudat’balzama hegesztő; 
mert az ifjúság’ kebelében lángra kapott az istenség’ 
szikrája, hogy nemes és szép után lobogjon, ’s el
szigetelt élte’ homályában e’ szent fény’ sugárai mel
lett kezdé meg vegyes-tárgyú dolgozatit, mellyek 
kéziratban most is keringnek , ’s bár némelly része 
középszerűség’ bélyegét viseli, sok, még is örömél- 
vezetet nyújt az olvasónak, ’s oily elméket tüntete- 
ki—bár baráti körben — mellyeket előbb feledés' ho
málya leplezett. Azonban elközelget a’hatalmas or
vos és igazságos biró : az idő ; ’s az ki félreismér- 
teték , mert korára ’s a’ nemzetiségre hatni vala szent 
szándoka, a’ Kisfaludy-társaság’ tavalyi ünnepén 
győzelmi örömet élvezett!

Arbocz és Jenő.

N é h á n y  s z ó
„az Ujonczozás’ tárgyában tett észrevételekre“

Jelen körülményink közt — midőn újdonságával 
egy törvényczikk élénk figyelmet költe föl — alig le
het kor’ kivánatához mértebb ’s méltányosb törekvés, 
mintha körében kiki hatását oda irányozza , hogy az 
alkalmazandó törvény’ üdvös léte és czélszerűsége 
felől meggyőzze, vele rokonítsa, ’s a’ kedélyeket iránta 
megnyugtassa. Annál szembeszökőbb a z , mi a’ Hír
nök’ Századunkja’ 2dik számában e’ czím alatt á ll: 
„E s z r e v é t e l e k a z u j o n c z o z á s  t á r g y á b a  n.“ 
Félreismeri ezen értekezés’ irányát egyátalában nem ki-
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vánom: de azon modor, mellyben az egesz adatik, 
az „okfők“, mellyek benne fölállítvák, különösen a ro
stul palástolt ellenséges indulat, mellyet minden sora 
lehel: azt egészben veve a törvenyezikknek inkább 
gyanúsítására, mint annak czelszeiu alkalmaz«isára in
tézettnek tekinthetni. A’ bölcs törvényhozótest egye
sek’ védelmére nem szorult, annyival kevésbbé gyönge 
erőmére: de mivel azok ellen , mellyek az észrevé
telekben a’ törvényezikk ellen épen végrehajtásakor 
olly kevés kímélettel ’s oily szerénytelenül mondat
nak , senkinek föl nem szólalni, némileg annyi volna, 
mint azt egész nemzetünk’ sajátjának igényleni, e’ 
szempontbul vagyok e’ tárgyban bátor fölszólalni: 

Miután H. I. úr mindjárt első soraiban maga el
ismeri, hogy ki az ujonezozás’ tárgyában tőle a’ leg- 
czélszerűbb ’s üdvösb javaslatot várná , nagyon csa
lódnék — ’s mégis a’ törvény-szabta uj rendszert vég
nélkül feketítni ’s gyanusítni, sőt lerontani törekszik. 
— Mindazáltal nem kívánjuk őt olly vad rombolónak 
bélyegezni,ki építni nem, csak pusztítni képes — any- 
nyival inkább , mert egy körültekintés után az előb- 
beni kötél-rendszer’ barátját kell benne ismernünk. És 
ez igen is világos, mert a’ „fogdozás44 meleg ápolása 
az egész értekezésen végig megyen’s benne mind azok 
kik ‘úgy mondják4 ’s mindazok kik ‘azt mondják4, ugyan
azon sípot billegetik. — Nem akarnám ugyan a’ „fog- 
dozást44 minden iszonyaival H. I.úr’ pártoltjává tenni; 
mert hisz maga is azt mondja , hogy ,,a’ fogdozás’ 
legnagyobb erkölcstelen hatása abban á llt, miszerint 
az embereket, mint dühös állatokat fegyverrel kelle az 
erdőkön hajhászni ’s t. b.44 ismét „tehát a’ forma az , 
melly ellene mindenkit felingerlett’s t. b.44 De kérdem 
H. I. úrtól: mi a’ forma a’ fogadozásnál? nem de a’ 
,fogd meg! kötözd meg !4- ’s ha nincs meg e’ forma, 
nem üres hang az egész fogdozás ? és haujonezozás- 
nál önkény játsza a’szerepet, vájjon jogszerűleg kö- 
vetelhető-é azon föltétben hódulás , mi az általányos 
köteleztetést föltételező sorshúzás mellett olly törvény- 
szerúleg méltányos; ’s midőn maga a’ közállomány 
is csak az erősbnek jogát látszik gyakorolni, nem 
maga ád-é példát az önkény’ erőszakkali viszatorlá- 
sára? — De mi hát e’ rendszerben olly varázs-báju , 
mi 11.1. urat annak védőjéül teszi? Kövessük H. I. nr 
imént félben hagyott szavait, azok legjobban eligazít- 
nak : ,,a’fogdozás, soknak véleménye szerint, sem olly 
önkényes sem olly igazságtalan nem vala (nem ok, 
mint az uj sorshúzás ?) föltévén hogy a’ helység’ elöl— 
járóji arra mindig legjobban ügyeltek,ollyanokat össze- 
fogdozandók , kik hóim vagy épen nem, vagy leglce- 
vésbbé szükségesek , sőt kóborlók, némellyekben ki- 
szökők vagy rendhágók valának , kiket tehát ők azért 
eléggé korlátozni nem bírván, az erösb katonai kor
lát alá adni jónak gondoltak.—íme az tehát a’ kedvelt 
e’ régi rendszerben, hogy általa a’ „kóborlókat44 olly 
könnyeden iktathatni el láb alól. De e’ kényelemszül
te ragaszkodásban ne feledje H. I. úr , hogy midőn 
az előbbi rendszer büntetésül tűzte ki azt roszaknak 
’s gonoszoknak — mi tisztán általányos polgári tartozás 
s mit inkább szabadna tenni bármelly nemzetnél, mint 

a magyarnál: akkor egy részben a’ közállomány’ 
egyik rendjenek, mellynek hírnevérei büszkeségben 
szinte hiúk vagyunk, —- a’ nemzet’ majd összes söpre
déket abba hany\a ki sérelmesen derogált ; más rész
ben pedig törvenyinknek is — azokat a* kihágók ’s 
rendzavarok’ illő fékezésire gyöngék- ’s elégtelenek
nek föltételezve ; itt nnndazaltal megjegyzendő 
hogy e’ sérelem nem minden alapnélküli: mert bárha

törvényeink’ jótékony sugárai a’ polgári-lét’ minden 
oldalira kiaradok, de nagyrészben hijányzik körültök 
az , mi törvénynek egyedül kölcsönöz erőteljes életet, 
mi nélkül a’ legbölcsobb törvénykönyv sem többet érő 
a’ középkor’ betün-rágodó moly-ette firkáinál: ’s ez 
a’ szigorú végrehajtás! ezt költsük, ezt riaszszuk- 
föl négy-százados szunnyadalmábul , ezt léptessük 
kellő munkásságba! Megyei hatóságink! a’ ti dicső, 
a’ ti üdv-árasztó osztály-részetek ez ! Csak e’ ható
ságok’ őrszemei ne szunnyadozzanak, csak a’ járá
sok’ bírái tanulják gyakori megjelenésük által járá
suk’ falvainak nemcsak külformáját, de a’ lakosok’ er
kölcsi lépcsőit is ismerni — ’s e’ részben törekedje
nek körükben tenni ’s hatni, valahol csak lehet és kell; 
igy a’ régi rendszer’ baráti ez utolsó fogásukból is 
minélelébb kiforgatva lesznek. — De hogy vissza- 
raenjük oda , honnét némileg kitérénk, vétkes a’ régi 
rendszer a’ köz értelmiség’ ellenében is , ferdesége 
által; ezen köz teher iránt tisztább ’s nemesb fogal
mat csirába indulni sem hagyva: mert hisz józan kö
vetkezetességgel ki fogná azt jogszerű követelésnek 
ismérni, mellynek büntetlenül lehet erőszakot ellen
szegezni? — Végül: sajátságosán jellemzi e’ két rend
szert azon fordult eredvény, melly szerint: ellensze
gülés, törvény-kijátszásra számított törekvés, az 
újnál mulhatlanul erőhatalommali besorozást von maga 
után; midőn a’ réginél ugyan az, vad elszánással ’s 
makacs védelemmel párosulva többnyire biztos menek- 
vési eszköz volt. — De kövessük H. J. urat tovább , ki 
az uj rendszer’ rajzát imigy kezdi meg : „Neki men
nek a’ megye’ kiküldöttei, ’s utasításuk szerint 
pontosan összeírnak minden, 18 évet meghaladott, de 
32 évet el nem töltött, fej-adózás alatt levő személyt 
minden tekintet nélkül, vájjon sokan vannak é a’ ház
nál vagy kevesen ? szükségesek é , honn a’ föld— 
mivelésre ésmesterség-üzésre vagy nem?nótlenek vagy 
házasok? vannak é gyermekei vagy nincsenek ?44 Hogy 
legyen honunkban megye, melly sorshuzásnáli haszná
latra számított illy általányos— az országos utasítás
sal ellenkező összeírást rendelt volna, II. í. uron 
kívül aligha fogja valaki hinni. — És valamint e’ sorok, 
úgy azok is, mellyekben alább a’ sorshúzásnál történ
hető sérclmesb lehetőségek’ búskomor képei adatnak, 
ámításra , gyanúsításra szárnák: és pedig annyival vi
lágosban , mivel a’ megrovott előzvények után egész 
biztossággal lépteti! már fövényre „legnagyobb fontos
sággal bíró okfejét44 vele -  szerinti argumentummal ad 
hominem — ez újdonságot egy csapással porba teríten
dő.— ,,A’fogdozás önkényt lehel, bár ha jobb sikerrel 
jár, úgy mondják ők (ej ej , tehát nem II. I. ur?j úgy de 
ki nem tudja , hogy a’ perekben , Ítéletekben , ’s más 
igazság-szolgáltatásokban vagy egyéb dolgok’ elin
tézésiben mennyi befolyása van az önkénynek , ’s még 
sem jutott senkinek eszébe azokat sorshúzásra bízni.44 
Mi válaszul e’ magasztalt „okfőre44, különböztetni 
fogunk ott, hol II. I. ur olly egyenetlenül hasonlított: 
ugyanis mind azon dologban, perekben, mellyek fe
lett törvényszékeink ítélnek : a’jog rendszerint a’ két
séges és kérdés alatti, — mellyet a’ homály’ fatyolából, 
ollykor százados redőkbe bonyolult szövevényből ki
fejteni — ’s az illy tisztába hozott jogot méltányos 
igényletéig biróilag érővé tenni— mindenkor az ész
nek volt’s leend méltányos feladata : a’ végrehajtás mar 
az illy biróilag érővé tett jogot nehézség nélkül lépteti 
a’ legkisebb részekig osztható igénylet’birtokába.—De 
nem igy az ujonczozásnál: — itt a’ dolog fordítva áll, 
itt a’ jog világos kérdés feletti: mert tisztán véve a'
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dolgosa' közállomány aránylag úgy igényli az özvegy- 
Yiö’ egyetlen felkelhető fiát mint a’ népes család, fő fijait, 
’s ha törvényhozó testületünk sorshúzás helyett a’hadfo- 
gadás’ eszméjét hozta volna gyakorlatba, — a’ számos, 
fegyverviselhetö fiákkal bíró családfőm! a’ hadfogadás’ 
terhét aránylag viselendette volna amaz egyetlen fióju 
özvegynő , mint jelenleg a’ közadót birtok-aránylag 
szinte méltányosan viseli. Itt tehát kétség fölötti egy 
részrüla’ jog, másrészről a'tartozás: ellenben , mivel a’ 
tartozás alatti öszvegnek csak kevesed részét teszi, 
az oszthatlan egészekből— meg annyi erkölcsi lény
ből álló igényelt mennyiség, — világos , hogy itt a’ 
végrehajtás — aránylagos járulás a’ tartozás’ ki
egészítéséhez — nemcsak a’ kérdés alatti; hanem az 
ész’ fogalmát is meghaladó : mit If. 1. ur véleménye 
szerint bíráskodás’ utján akarni eszközleni, csak an
nyi lenne , mint önkénynek törvényes gyakorlati kört 
mutatni-ki. — Józan következetességgel tehát illy kö
rülmény közt,  nem méltányosb’s nem czélszerübb é , 
az erkölcsi lényt eszközzé alacsonyitó önkénynél — 
a’ II. I. ur’ elismerése szerint is magasb lépcsőjü, 
inkább megnyugtató boszúuak helyett nem adó sors
húzás? melly midőn mellette ezen köz teher iránti ál
talányos köteleztetés’ eszméje józanul megáll , — 
egyszersmind igen alkalmas a’ népnek e’ tehervise- 
lésseli megrokonitására. ’S midőn törvényhozó testü
letünk a’ sorshúzás alul csak azon családokat vette- 
ki, mellyeken aránylag legkisebb a' tartozás — a’ sors’ 
nem kedveztében pedig aránylag legsulyosb lenne az 
áldozat—alig hagyott-fen kivánatot e részben. Mi az 
elvnek következő záradékit illeti: „az önkény'e’ ne
méta’ természet oltá belénk ’s ez az erösbik’ joga, 
mellyet maga a' természet is gyakorol“ e’ szavakban 
az erőszak’ eszméje , — mit II. I. ur eddig gondosab
ban takargatott, jellemzóleg tör elő ’s mutatja, hogy 
ezen „ okfő “ valóban II. J. ur argumentuma ad 
hominem. — Különösen megrovandó még azon állítás, 
hogy „az erőszak a’ sorshúzás mellett sem maradhat 
e l , mert ha valaki a’ sorshúzásra „el nem jön az üssze- 
irottak közül , vagy megszöknék, akkor be kell fo
gatni ö l, ’s kötözve a’ sorshúzáshoz állítani.“ Mellőz
ve : hogy az utóbbi kifejezés az országos utasításban 
nem is áll — nem annyi-é ez, mint a’ törvény’ által— 
hágásira szabott büntetést rosszaim? ’s valóban vét
ség is , midőn II. I. ur az önkény mellett olly mele
gen nyilatkozó—az ellenszegülőkre’s törvényt kijátsza
ni törekvőkre szabotts’s a’törvény’ujdonságához valóban 
nem irányos szigorúságé büntetést a’ sorshúzásnak, 
erőszak’jelleméül rójja föl. —Végre az „Észrevételek“ 
azon pontjaira, — mellyekből azon merész következ
ményt vonja II. I. ur, hogy ,,a’ sorshúzás az em
beri ész’ lealacsonyitása minden okosság ellen“már fel
jebb megfeleltünk, ’s e’ szerénytelen kifejezés is csak 
azon meggyőződésünket erösbíti, hogy az Észrevé
telekben fölállított ’s vele rokon szellemű eszmék, 
némelly nepbarátok által a’ nép közé hintve — igen al— 
kalmasok,a’ mégfris emlékezetben levő gyászos esemé
nyek’ megújítására. — Hagyjuk hát békén áthaladnia’ 
törvén)czikket végrehajtása’ korán. — Bölcs ’s körül
tekintő megyei hatóságink mind azt , mi a’ törvényben 
üdvös, kimeríteni fogják: ’s ha volna a’ tárgy körül 
jo g -’s czélszerű, mi a’ törvény’ betűiben nem foglaltat
nék, ne gyanúsítsuk, annálinkább ne rohanjuk meg azért 
az egészet, mert annak végrehajtását semmi esetre nem 
gátolhatván , általa csak a’ kölcsönös bizalom külön
ben is tág kötelékét szaggatnék. — Lesz elég idő a' 
törvény’ jövendő alkalmazása’ koráig: e’ tárgy körüli

nézetek’ kifejtéséreczélszerűbben fordithatandó. Mope
dig a’ tárgy csakugyan részletes vitatkozások’ mezejévé 
szélesülne : óhajtandó , hogy hozzá azon tisztelt fők 
is szóljanak, kik — a’ kérdéses törvényezikk’ alko
tásában tettleges részt vevén hozhatják egyedül köz
tudomásul annak létrejöttére elhatárzólag hatott elve
ket , mint szinte az ellenkező nézeteket is , mellyek most 
a’ többségre nézve az országos naplóban eltemetteívék.

Kovács József. Bátorkesziről.

É s z r e v é t e l e k
•1 «  e n g e d ő  é s  J i é n g s x e r i t ö  t ö r v é n y r ő l .

( I  é g  e.)
Millvenné válhatik ön’ dicsért szándéka] ’s óhaj

tásának méltányos jutalma ? — De egy feszes eszme 
bolyg szüntelen agyamban ’s kitörni ügyekszik, szinte 
fenyitve. hogy megdöntő erejével csak későn juthat 
a’ tárgy’ velejére. Kitárnám biztosabban, ha tisz
tában volnék vele enmagamban. Taglaljuk tehát. — 
A’ földművelő községeknek megengedi az uj törvény: 
úrbéri tartozásaik’ örök ároni megválthatását. A’ föld- 
mivel ő község az e n g e d ő  törvényhez ragaszkodva 
ezt óhajtja , ’s a’ földesur’ önkénye azt megtagadja — 
és itt vége a’ dolognak, itt már vége az e n g e d ő  
törvény’ jótékony határának ? Mit eszközlött tehát ezen 
engedő törvény, vagy mit eszközölhetne? Azt,  hogy 
ha az illető felek egyezni , azaz : ha a’ földmivelők 
szerződéskép szakmányikat pénzbeli tartozásra változ
tatni vagy pénzen megváltani kívánnák , urok’ meg
egyezéséből ’s jó akaratjából ezt tehessék. — És ha 
jóakaratja nem úgy tartaná ? akkor bizton a’ földmi- 
velő jótékony törvényéhez simulva törvényes kereset 
(actio) által víná-ki joga’kieszközlését ? Semmi eset
re. —- Milly eredvényü tehát illy engedő törvény ? 
Hisz épen ez azon gondolat, melly szüntelen zaklatja 
elmémet, ’s mellyről egészen tisztába nem juthatok , 
’s mellyről következéskép csak óvakodva merem kife
jezni ítéletemet , azaz óvakodva közleni véleménye
met. Leglanácsosb leend megvizsgálnunk: mit jelent 
e’ szó: t ö r v é n y ?  Tág ’s általányos értelemben 
minden , bármilly nemű kötelezést kifejező tétel, tör
vénynek neveztetik, ’s illy általányos értelemben vett 
törvény, nem egyéb, mint nyilványítása azon módnak, 
azon szabálynak , melly szerint valaminek történnie kell. 
A’ ‘törvénj“ szónak e’ meghatározásábnl folynak a' 
következő sark-igazságok : 1.) a’ hol semmi kötele
zés , ott semmi törvény (ubi nulla obligatio ibi nulla 
lcx.J 2.) a’ ,törvén)“ szó’ természetéből önkint követ
kezik azon sark-igazság is : hogy c s u p á n  m e g 
e n g e d ő  törvény (lex absolute permissiva) önképze
tében ellenkezik. — E’ meghatározás után nézzük 
meg: mi elemekből áll a’ törvény? Minden törvénynek 
lényeges két eleme : a’ nyilatkozvány (Edictum) ’s má
sodik a’ szentesitvény (Sanctio.) A’ csupán megen
gedő törvény’ természetéből ered ismét azon igazság, 
hoo'y: illy törvény szentesítve nem lehet (mi alább bő
vebben kiviláglik.) Innen lehet már ’s kell magyaráz
nunk, hogy: jóllehet a’ mi földmivelő községünk hí
ven ragaszkodott az e n g e d ő  törvényhez, még is 
megtagadása után semmi törvényes keresetet joga kiesz- 
közlésire nem indíthatott, minthogy ezen törvény szen
tesítve # )  nincs. Szentesitvény nélkül tehát nem esz
közli az e n g e d ő  törvény jótékony hatását? De a. *)

*) kérem e' szót megkülönböztetni az országgyűlési tör- 
vényezikkek’ királyi hatalom általi elfogadtatásától a 
megerösittetésétöl. G.P. I.
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szentesitvény lényeges eleme leven minden törvény
nek , ezen lényeges résznek hiányával az e n g e d ő  
törvény (ha annak nevezhetni) a’ törvényekhez talán 
nem is számítható ? — Természeti jogtudomány ^kóré
hén bizton merem állítani , hogy illy e n g e d ő  tör
vény a’ törvényekhez nem is soroztatik, mivel e’két 
szó egymással nyíltan ellenkezik, ’s inkább szembe
szökő e’ két szó’ összeütközése, ha egyenkint fejte
getjük e’ két szó’ valódi jelentését ; melly tisztünket 
alább teljesitendjük. — Lássuk, megáll -  e az alko
tott törvényekre nézve? nézzük előlegesen, mi az al
kotott törvény? Az alkotott törvény’ nyilványított aka
rata a’ törvényhozó testnek, ’s erkölcsiképen kötelező 
azokra nézve, kiket illet ’s kiknek kellőleg közzété- 
tetett. — Alkalmaztassuk e’ meghatározást a’ kérdé
ses e n g e d ő  törvényre; mi ebben a’ törvényhozó
test’ nyilványított akarata? talán az, hogy magát a’ 
földmivelő megválthassa? igen , az. így  hát joga van 
a’ földmivelőnek, hogy a’ törvényhozó-test’ akaratá
nál fogva magát megválthassa; de a’ főldesúr vála
szol, hogy: ő azt nem akarja; — úgy hát kényszeríteni 
kell; de ez ismét az e n g e d ő  törvénynek természe
tével ellenkezik. A’ földesúr’ akarata felfüggeszti te
hát a’ törvényhozó test’ akaratát? De a’ törvényhozó
test’ akarata talán csak az : hogy az illető felek egyez
hessenek és szerződésre léphessenek. Hát az előtt nem 
egyezhetett a’ földesúr jobbágyával, azaz : nem ren
delkezhetett szerződéskép tulajdonáról, ’s miért nem?
— De jut eszembe törvénykönyvünk’ azon régi czikk- 
je (1351. 6.) melly először parancsolja a’ jobbágyoktól! 
kilenczed-beszedést ’s pedig oily szigorún, hogy ha 
a’ földbirtokos ezen követelésit teljesen nem eszközöl
tetné, a’ kormány illy földbirtokos mint , l á z a d ó ‘ ’s 
e’ jelen intézvényt megmásító jószágában , önhasznára 
követeltetné minden legkisebb engedmény nélkül illy 
kilenczeltetést. Ugyanezen törv.czikk. 3. §. hozzá ad
ja ez először követelt kilenczed’ okát is .# )  Vájjon 
parancsolhatta é a’ törvény a’ földbirtokosoknak ezen 
kilenczed’ szükségképi beszedését, azaz: elvehette 
é az illető szabad egyezkedést , ez más kérdés. An
nak oka pedig, hogy illy szükségképi kilenczeltetés 
olly igen sürgettetek, bizonyára az akkori földműve
lők’ hijánya volt, melly szerint a’ törvény megkívánta 
akadályoztatni: nehogy egyik földbirtokos kegyesebben 
bánva földmivelőivel, a’ másiktói ehez költözzenek át.
— Annyi következést pedig e’ fönidézett törvény’ alko
tásából minden lehető ellenvetés nélkül bátran húzhatok, 
hogy a’ milly jogszerű volt e’ törvény,melly a’ kilencze- 
det először parancsolta, olly jogszerű leend az, melly 
annak eltörlését, olly jogszerű ’s méltányos az, melly a’ 
községeknek úrbéri tartozásaik’ örök ároni megvált
hatását először rendelné. — Ha tiltva volt a’ fenidé- 
zett törvény által a’ szabad egyezkedés , úgy talán 
ezen uj törvény, melly megengedi a’ szabad egyez
kedést , ezen régi törvény’ feláldozása ? így  némikép 
összesimulna ugyan e’ melléknév: ‘e n g e d  ö‘ és fő 
név , t ö r v é ny £ értelme; de jobban taglalva kitűnik, 
hogy valóban törvénynek nem nevezhetni, hanem csak 
e régi törvényt felfüggesztő nyilatkozványnalc. Mert 
ugyan is az egészben semmi kötelezés nem foglalta
tik , mit e törvény misegén kivül eléggé bizonyít a” 
hozzá csatolt mellek-nev , melly mindig a’ tárgy’mi- 
nemüségét, ’s tulajdonságát jelentvén , itt a'törvény’ 
kötelező tnlajdonságát értelménél fogva kiküszöböli. *)

*) Ut per hoc honor noster augeatnr , et ipsi Rejrnicolae 
nostri Nobis fidelius possint famulari.

Nézzük: vájjon sanctio foglaltatik é benne. Lássuk, mi 
a’ szentesitveny ? A’szentesitvény lényeges eleme a’ 
törvénynek, ’s nyilatkozványához csatolt azon másod
részé , melly kifejezi: milly jó, vagy rósz van an
nak áthágásával,vagy megtartásával összeköttetve. Al
kalmazzuk ezt a’ kérdéses engedő törvényre, van 
é ez szentesítve, az az , van é ezen törvény meg
tartásával valami jó , vagy annak áthágásával valami 
rósz összeköttetve a’ törvényhozó test által ? (Mondám 
a’ törvényhozó test által, ’s igy nem eredvényileg, 
minthogy minden cselekvésnek lehet jó vagy rósz 
eredvénye.) Felelnünk k ell: semmi. Ámde hogyan is 
lehetne annak áthágásával valami rósz összeköttetve, 
midőn akarva sem képes valaki ezen úgynevezett e n— 
g e d ő  törvényt áthágni? -— És ezen okok bírnak ar
ra : hogy eddig képtelen vagyok a’ ,törvény4 szóhoz 
csatolnie’melléknevet: , e n g e d ő ‘, a’ nélkül hogy e’ 
két szót egymással homlokegyenest ellenkezni hi— 
gyem, azaz: észtanilag (logice) nem is hihetek en
gedő törvényt. — De fölöslegnek is tartok illy tör
vényt. Mert ha megengedjük, hogy van engedő tör
vény, joggal kérdezzük azt is , mit már egyszer te
vék , hogy: milly eredvényü ’s minemüségü illy tör
vény? Minemüsége az lehetne, hogy szabad cselek
vésmódot tulajdonít; ’s épen ezen természetéből, ezen 
minemüségéböl foly annak hasztalansága ’s fölösleg— 
sége. Hisz’ kül szabadságunknak az erkölcsi, terme— 
szetjogi törvényeken kivül csak a’ társasági alkotott 
törvények vetnek korlátot; ’s igy mi ezen törvények 
által tiltva nincs , annak gyakorlása vagy elhagyása 
teljes szabadságunktól függ. Ha tehát a’ törvényhozó
test valamit tett, ugyanazt azonnal már mégis en
gedte; minek tehát az e n g e d v é n y e s  törvény? — 
Minthogy pedig illy törvény fölösleg, önként követ
kezik : hogy semmi más eredvényt nem szülhet, mint 
csupán mellyek hozatala nélkül is eszközöltethettek 
volna. — És igy világos annak haszontalansága is. — 
Ezek azok , mellyek bennem az engedő törvény’ mi— 
nemüségérül, eredvényérül ’s hasznosságárul, vagy 
is inkább hasztalanságáról nyilatkoztak : ha értekező 
ur más természetűnek hiszi, vagy hitte, szívesked
jék engem annak lehető más természetéről felvilágo
sítani. ’S minthogy imigy e n g e d ő  törvényt nem 
hiszek, nem azt akarom: hogy hozassék k é n y 
s z e r í t ő  törvény, mert k é n y s z e r í t ő  törvényről 
azaz : olly törvényről, melly engem valaminek miveié- 
sere, vagy elhagyására kényszeritsen sincs fogalmam ; 
én csak k ö t e l e z ő  azaz olly törvényt hiszek, melly 
engem cselekvésre, vagy valaminek elhagyására kö
telez ; ha e’ kötelezésemnek aztán eleget nem tet
tem volna, a’ végrehajtó hatalom’ kényszerítő tisztéhez 
tartozandik engem cselekvésre, vagy annak elhagyá
sára kényszeritni ; de e’ holt- törvény maga engem 
sohasem kényszeritend, hanem csak kötelezend.
De ismét e’ melléknév: k ö t e l e z ő ,  e’ szóban : ,tör
vény’ alattomban foglaltatik, ’s igy fölösleges ; kö
vetkezőleg nem akarhatom: hogy kényszerítő, vagy 
kötelező törvényt alkossanak, hanem csak a’ szó’ va
lódi értelmében vett törvényt. — Hogy pedig ill yen. 
a’ szó’ valódi értelmében vett törvényt lehet, sőt a' 
czélnak, mellyet minden igaz hazafi, ’s labriczy  
Sámuel ur is olly hévvel „phajt , teljes elerhetesére 
kell is alkotni, kiviláglik értekező urnák a’ kény
szerítő törvény ellen támasztott vedokaibol. Miről 
azonban máskor.

Gindery P. I.
Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyor-tatja angol gyors-sajtón T r  a t  tn e r -K á r  o ly i  úri utcza 453.
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V i s z o n y o s  t ü * h . » r b i * t o g i t á s i  
j a v a s l a t .

Midón az emberek még a’ természeti durva , vagy in
kább vad-állapotban éltek, alkalmasint csak azon eszme 
is sok idő ’s talán századok múlva fejlett ki közöttük , 
hogy önszemélyöknek,részint a’ vad-állatok,részint em
bertársaik elleni biztosítása végett,társaságba lépjenek,
— ’s bizonyosan csak a’ személyek’ biztosíthatása volt 
a’ társaságos élet’ első alapja ; mert a’ tulajdon még 
azután sokára állt elő , a’ népességnek bizonyos vidé
ken annyira növekedtével, hogy már a’ vadon ’s 
munka nélkül termett növények ’s vad-állatok, annak 
lakőji’táplálására elégtelenek valónak: annálfogva kény
szerültek magok’ számára , állandó művelésre, földet 
foglalni ’s vadakat szelidíteni a’ folytonos táplálék ’s 
ruházat’ megszerezhetése végett. — A’ társas élet, 
és saját vagyon-birás szükségessé tévén tehát a’ biz
tosítást,— ez pediga’ nemzetek’ fejlődése’ haladtával 
szinte mindenütt állandóbb ’s határzottabb irányt nyer
vén , — a’ műveltebb népeknél ezen biztosíték is tö
kéletesebb. Korunkigazonban mind a’ személy’ , mind 
a’ vagyon’ biztosítéka, mellyeta’ társaságiul nyerünk, 
egyedül abban áll, hogy a’ más’ személye’ sértésé
iül ’s vagyona’ bántásátul minden ember törvény ál
tal tiltatik , az általhágók a’ szerint fenyíttetnek, 
’s a’ tett kár, ha van miből, a’ kártévó által megté
ríttetik. — Úgy de számtalan eset fordul elő , mely- 
lyekben a’ szenvedett kár történetesen esvén,’s gyakran 
embertársunkat annak okául nem tarthatván, a’ kár 
meg nem térül ’s e’ miatt sokan örökös nyomorúságra 
jutnak. Pedig annyiban mennyiben a’ kölcsönös tár
sasági biztosításnak, széles értelemben véve, a’ 
véletlen ’s el nem hárítható károkra is ki kellene ter
jednie, — minthogy minden polgár’ vagyonát polgár
társai’ értéke’ biztosítási alapjának tekinthetni: az illy 
károk’ megtérítése igen könnyű ’s üdvös lenne; csak 
egy igen csekély része kivántatván a’ kárt nem szen
vedett polgárok’ értékének, a’ károsultak’ egész ká
ra’ visszapótlására. — Illyen véletlen károsodások’ 
enyhítése ’s nagy részbeni visszatérítése, ’s a’kép a’ 
balesetek’ következésnek elhárítása’ tekintetiból, áll
tak össze újabb időkben a’ sokféle ‘Biztosító Egyesü
letek* , mellyeknek ugyan első tekintetre ’s a’ tárgy’ 
mélyebb vizsgálása nélkül, közönségesen sok hasznot 
szoktak tulajdonítani; és nem is tagadhatni, hogy 
egyes ’s a’ biztosíttatás’ kezdete után hamar előfor
duló esetekben, jótékony következésük is mutatkozik; 
de más reszrül, a’ dolog’ velejére tekintve, lehetlen 
által nem látni, hogy azok pénztőzséri számolatokon 
épülvén ’s egyedüli czéljok csupán nyerészkedés lé
vén , bizonyos mennyiségű, — körülbelül 50 év alatt 
a’ tulajdonossal , folytonosan biztosíttatott épülete’ 
árát egészen leíizettetik ; melly szerint egy tartós épü
let , a’ körülményekhez képest, két vagy három árá
ban is lenne az első építő’ maradékinak; mi egy rész- 
rül a’ birtokosak’ szegényülését, de más részrül , ki
vált honunkban , hol majd minden tűz- jég - ’s a’ t. 
károk ellen egyedül külföldi társaságoknál lehet az 
embernek (honiak’ hijányában) vagyonát biztosíttatni,
— status-, vagy inkább ország-gazdasági tekintet

tél*.
ben is felette káros , és , mondhatni, veszélyes kö
vetkezésemért évenként, a’ különben is számtalan más 
csatornán , nagy mértékben külföldre szivárgó pénz , 
ez által szinte tetemes mennyiségben vitetik ki, és 
csak igen kis része marad ben,  — annyira, hogyma 
holnap talán a’ csere-vásár kerül elő , melly a’ haj- 
dankorhan divatozott. — Ezen nemzeti haladásunkat 
is gátló, — erkölcsi erőnket tespesztő ’s minden na
gyító előreszámítás mellett is alig sejthető—szomorú 
következmények feletti aggodalom egyrészről, de más 
részrül jelen hivatalos állásomban , egy év’ lefolyta alatt 
szerzett ama’ keserű tapasztalás is , hogy az erkölcs
telenség’ naponkinti áradtával, különösen a’ bosszúvágy 
dühöng az emberek közt, melly többnyire a’ titok’ 
fátyola alá rejtezni kivánólag, olly eszközét kérési
től alacsony ösztöne’ kielégítésének, melly által gyak
ran minden érintkezésen kívüliek is tetemesen ká- 
rosíttatnak , ’s mellyek között legkitűnőbb a’ g y ú j 
t o g a t á s ;  mellytöli félelem annyira elfoglalta sok
nak keblét, hogy gyakran a’ bírák ’s más elöljárók, 
sőt, mondhatni, tisztviselők is , — a’ gonosztévöt, 
csupán e’ miatt kellőleg üldözni ’s szigorún büntetni, 
— a’ lehető tanúk pedig a’ tudvalévő tettet bevallani 
nem merészük; és gyakran amazok inkább vétkes 
hanyagságot , ezek pedig eskütörést követnek el, 
mint magokat a’ másokon , sőt talán már magukon is 
sajnosán tapasztalt bosszuállásnak kitennék; de mi 
több, — néha még a’ megkárosíttatott, vagy más
képen sértetett sem meri panaszát bíró elibe terjesz
teni, rettegvén a’bosszuállástul. Ezen tekintetek , mon
dom , arra indítónak engem , hogy e’ tárgy felett több 
ízben elmélkedném, ’s az erkölcsi romlottság’ ezen 
félelmes fegyvere’ erkölcsi hatásának , ha nem egészeni 
megtompítására, legalább gyöngítésére szolgálandó 
valaraelly módot igyekezném felfódözni , egyszers
mind , mint honomat forrón szerető polgár, annak jó
létére is némi, bár csekély, hatást eszközleni.

Ezek fölötti gondolkozásom-közben ötlött eszem
be azon nevezetes schveizi polgárnak még neveze- 
tesb sírírása „a’ S t a t u s  nem h a l  me g “ , melly 
P i t t’,a’ volt híres angol miniszter’ lángeszében a’ nem
zetek’ anyagi ereje’ még addig nem is sejtett hatásá
nak isméretét ’s az angol status-adósság’ nagy esz
méjét ébreszté-föl. — ’S valóban ez azon varázs-ha
talom , melly a’ nemzeteket, mellyek erős akarattal bír
nak ’s egy közös érdek’ kivívására egyesülni tudnak, 
a’ legóriásibb vállalatok’ létesítésére teszí képesekké. 
Mert vájjon nem az öszpontosított nemzeti erő hozá e 
létre az Európa’ fejére nőtt északamerikai egyesült 
szabad statusokban a’ másutt talán létesíthetlennek hitt 
sok száz mérföldnyi csatornákat, országutakat, mely- 
lyek a’ rájok fordított summákat uzsorás kamatokkal 
térítik vissza ? nem az szerzett é az angol nem
zetnek, mind az öt világrészben, száraz földön úgy 
mint tengeren, túlnyomóságot? — Nemzetünk sem 
lesz addig nagy, mig ifjúi erője annyiféle érdek által 
ezerfelé osztva , különkülön , sőt néha ellenkező irány
ban tékozoltaték , a’ helyett, hogy azok egy nem
zeti czélnak kivitelére, mint napsugárok a’ gyújtó- 
üveg’ tűzpontjában, egyesülnének ; és azon lángész 
lesz valaha nemzeti nagyságunk’alapítója , ki azt esz
közleni szerencsés leend. — De talán távul is vezetett
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a’ tárgyiul nemzetem’ nagyságáruli képzelgésem, ’s 
annak minélelöbbi tettleges létesülése utáni sóvárgá
som ! Ezért azonban bocsánatot reményivé , most a’ 
dologra térek. r

Az öszpontosított nemzeti erő lévén tehát az, min 
a’ nemzetek’ anyagi ’s mondhatni, erkölcsi jóléte is 
alapul; igen természetes , hogy ennek valósítása egye
dül amannak alkalmazása által eszközölhető. — Azon
ban azon egyesült erőknek az előállító legkisebb rész
re is visszahatásuk lévén : itt is feltaláljuk azonmin- 
den igazság’ lényeges föltételét, a’ v i s z o n y  o s s á 
g o t ,  melly Jézus’ erkölcs -  tanjának is vezér-elve 
’s alapja; — ’s ebből már magában foly az , hogy, 
ha a’ status’ közös javára és szükségire minden e- 
gyes polgár köteles saját vagyonát, sót életét is fel
áldozni : mennyivel inkább czélszerű , ’s önmagára is 
közvetlenül hasznosabb mindenkinek azón köteleztetést 
felvállalnia, hogy a’ társaság egyik vagy másik tagja’ 
vagyonában esett kár’ kipótlására , és így annak 
anyagi jóléte’ fentartására, — azon kártul menten ma
radt saját vagyonának egy igen csekély részét oda adja ; 
vagy más szókkal: hogy a’ társaság’ minden tagja 
maga vagyonát a’ más’ vagyona’ biztositásának alap
jává tegye.

Ámbár tehát ezen elv szerint a’ társaság , min
dennemű kár’ visszatérítése’ biztosítását, egyes tag
jai’ megerőtetése nélkül, igen könnyen eszközölhet
né (a’ mi, idővel talán , mégis fog történni) : mind- 
azáltal a’ feljebb érintett erkölcsi’s anyagi fontos okok 
annak a’ tűzkárra nézve létesülésbe hozatalát előle- 
gesen ’s valóban sürgetóleg kívánván, igen óhajtha
tó , hogy az Hazánk’ minden törvényhatósági által is 
kellőleg méltányoltassék, és mivel ennek sikerbe-vé- 
tele , ha szilárd akarat’s egyesülni’s tenni-tudás nem 
hijányzik, soha és sehol sem lehetlen — mindenütt 
létrehozassék , azaz: minden törvényhatóságban v i
s z o n y o s  t ü z k á r b i z t o s i t ó  I n t é z e t  a 1 a p i t -  
t a s s é k ; melly szerint minden ember, ki annak 
jótékonyságát élvezni kívánná, köteleztessék a’ tűz 
által megemésztethetó épületeit sőt más vagyonát is a’ 
mások’ épületiben’ vagy egyéb vagyonában tűz által 
esendő kár’ visszapótlására , alapúi lekötelezni ,’s elő
fordulandó esetekben a’ kárpótláshoz, biztosíttatott 
vagyonának értékéhez mért igazságos arányban, járul
ni. így a’ tűzkár azonnal megtérülvén , annak mind 
erkölcsi , mind anyagi tekintetben, felszámithatlan 
üdvös következése lenne. Mert a)megszünnék a’kérege- 
tés,melly igen sok visszaélésre alkalmul szolgálásán kí
vül, az embert erkölcsileg nagyon lealacsonyítja ; azon
ban a’kárt(az időveszteséget’s gazdaság-elhanyagolást 
nem is számítva) ritkán , vagy soha sem pótolja vissza, 
b.) Minden gonosztett hamarább világosságra jóne ; 
mert sem a’ kárvallott, vagy sértéstszenvedett a’ bűn
tett’ felfödözésétiil , sem a’ tanúk annak bevallásátul 
felgyujtatástóli félelmökben nem rettegnének ; — az 
elöljárók pedig a’ nyomozásokat elfogultság nélkül 
folytatnak , ’s a’ büntetést rettegés nélkül alkalmaz
nák.  ̂ c.) A' bosszúvágy’ kielégítésének egy igen 
veszélyes útja elzáratnék; mert sikeretlen lévén a’ 
gyújtás-általi bosszúállás, a’mennyiben a’ kár okvet
len megtéríttetnek: a’bosszú’ ösztöne vagy kialunnék, 
vagy más , gyengeb módón nyilatkoznék, d.) A’ tűz— 
támaszthatna minden útja szorgosan kerültetnék, a’ 
pipázókra  ̂ s egyeb epületek közt a’ tűzzel vigyá— 
zatlankodókra , az illető lakosok önérdeküknél fogva 
ügyelnének ’s kívánnák azokat fenyíttetni: a' tüz- 
gyuladás’ esetiben pedig kényszerítés nélkül tódulna

a’ nép az oltásra, — mindennek érdekében állván 
minél több vagyont megmenteni; úgy szinte, közös 
biztosíték alatt állván mindenki’ vagyona , a’ tűzve
szélykor gyakoroltatni szokott tolvajságok is megszűn
nének. e) E’ szerint a’ legszegényebb ember va
gyona is biztosítva lenne ; mert a’ csekély biztosítási 
bért az is könnyebben kiszerzené ’s örömest fizetné , 
holott nagyot nem képes évenként fizetni; — mivel 
ezen mód mellett a’ legnagyobb tűzveszély’ esetiben 
sem esnék több fizetnivaló egyegy emberre , mint az 
eddigi biztosítások mellett, rendszerint évenkint kelle 
fizetni; — vagy az intézkedés’ irányához képest, csak 
egyszer fizet bizonyos csekély részt , ’s úgy lehet, 
sokáig, vagy egész életében, többé semmit, f) Még 
egy fő tekintetet érdemel e’ részben azon körülmény 
is , hogy a’ drága és felette megszükűlt pénz az or
szágban maradna, melly most a’ biztosításokért kivi
tetik , pedig az kétségenkivül nagy öszveget tesz. — 
Ezen igen nagyhatású és fontos következményű In
tézet’ felállítása azonban nem olly nehéz , mint talán 
első tekintetre , kivált a’ változtatást ’s hasznos újí
tást is gyanúsan tekintő szemeknek látszik , a’ mi e’ 
következőkbül fog meg tetszeni.

Előrebocsátván,hogy azen ‘v i s z o n y o s  t ű z k á r -  
b i z t o s í t á s i  mint jótékony intézkedést, az adó
zókra , kik különben is a’ törvényhatóságok’ gondosko
dása ’s felügyelése alatt állnak, kötelezéskép; — a’ ne
mesi Rendre pedig , mellynek kiváltságai a’ szoros 
köteleztetést némileg gátolnák , csupán önkéntes vál
lalkozás és szabad-akaratból eredendő hozzájárulás 
szerint vélném kiterjesztendönek. — Mi annak gya- 
korlatba-vételét illeti, arra nézve következő előleges 
intézkedés kívántatik m eg: 1) El lévén határozva
valamelly törvényhatóságban e’ cviszonos‘ Tűzkárbiz
tosító intézet’ létrehozatása, mindenek előtt szükséges 
megtudni az annak kebelében biztosítás alá tartozandó 
épületek’ megéghető anyagainak valóságos értékét; 
melly czélra , mennyiben azoknak a’ tulajdonos általi 
önkéntes meghatározása sok visszaélésre nyújthatna 
alkalmat, a’ szokásbanlévő becsültetés pedig, a’ becs
lök’ különböző nézetei sőt érdekei szerint is , ugyan 
egyenlő értékű tárgynál is gyakran különböző ered- 
vényt szülhet , legczélszerűbbnek látnám ahoz-értö 
személyekből alakítandó választmány által egy olly 
kulcsot kidolgoztatni , mellyben a’biztosítás alá jöhető 
minden anyag’ becsü-értéke, mértékszerint lenne meg
határozva ; p. o. ép állapotban lévő ’s 6 hüvelyk vas
tagságú tölgyfa-gerendának öle 1 ft., 8 hüvelyk vastag
ságúnak 1 ft. 15 kr., 10 hüvelyknyinek 1 ft. 30 kr. ’s így  
más egyéb anyagnak is ; — az eddig használtatni szo
kott becslést pedig csupán azon tárgyakra hagynám 
fel, mellyek’ értéke nem a’ terjedékkel van egyenes 
arányban, hanem a’ rá fordított munka vagy költség 
szerint határoztathatik m eg, mint p. o. ajtók ’s egyéb 
illyneműek; ’s minden épületről kftlönkülön készítendő 
hiteles összeírásban ekép kellene a’ megéghető anya
gokat felszámítni ’s mértékszerinti terjedéköket kife
jezni; mikből azután, a’ megállapított kulcs szerint, 
számíttatnék-ki minden külön épület’ megéghető anya
ginak valódi értéke. Ezen összeírást is azonban min
den esetre esküvel lekötelezendő ’s hozzáértő szemé
lyek által szükség véghezvitetni; a’ részrehajlás’ , 
vagy kölcsönös kedvezés’ tekintetiből pedig ú gy , hogy 
az összeíró személyek ne folyjanak be viszonyosán egy
más’ vagyonának összeírásába, hanem mindenütt más és 
részrehajlatlan személyek alkalmaztassanak. — 2) 
Minthogy csupán az épületek’biztosítása magában még
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nem lenne kívánt hatású , mennyiben a’ tűzkár a’ ter
mékekben még tetemesb lehetne : szükségesnek lát
nám a’ szalmás gabna-féléket is biztosítás alá venni ; 
de mivel azok’ évenkénti összeírása és számontartása 
tömérdek nehézséggel lenne egybekötve, legczélsze- 
rűbbnek vélném, a’ szántóföldek’ termékeit köböl-, a’ 
rétekét pedig mázsaszámra, közép számítással általá— 
nyosan meghatározni, ’s a’ szerint biztosítás alá ven
ni ; kivált ha az alább javaslóit két mód közül az egy
szerűbb szándékoltatik létesíttetni. — 3) Ezen egész 
biztosítási intézet’ létesítése ’s folytonos kezelése a’ 
törvényhatóságokban egy állandó, felelős ’s a’ válla
lat’ kiterjedéséhez szabott számmal kinevezendő vá
lasztmányra bizathatik legczélszerűbben , mellynek 
eljárási-körét az illető közönség határozná-meg. — 
4) Minden helységre nézve szükséges külön biztosí
tási jegyző-könyvet készíttetni, mellybe minden tu
lajdonos’ épületei ’s egyéb biztosítandó vagyona kü- 
lönkülön be fog jegyeztetni, pénzbeli értéke’ kifejezé
sével együtt.

Ezen nagyhatású, ’s minden tekintetben igen jóté
kony,,viszonyos tűzkárbiztosítási in tézetted ig  két igen 
könnyű módon hozathatik létre, mellyek közül mind
egyik czélhoz vezet ugyan, de az egyik még is több 
bajoskodást kíván, a’ másik pedig sokkal egyszerűbb. 
— E l s ő  ’s egyszerűbb lenne tehát a’ viszonyos tűz
kárbiztosítási Intézet’ felállítására a’ következő , u. m. 
a’ körülmények ’s tapasztalás szerint határoztassék- 
me g , mennyi summa pénzkivántatnék évenkint , egyre- 
másra, ezen Intézet’ körében gyaníthatólag előfor
dulandó tűzkárok’ megtérítésére ? ’s hogy a’ számítás 
czélszerű legyen, inkább nagyobb öszveg vétessék 
fel ; ezen pénzöszveg’ tőkéje osztassék-fel a’ bizto
sítás alá tartozandó , ’s a’ megéghetésnek kisebb 
vagy nagyobb mértékben kitéve-létök szerint osz
tályozandó épületek ’s egyéb vagyonnak értékéhez 
szabott arányban; és minden , ki ezen viszonyos biz
tosítás’ jótékonyságával élni kíván , bizonyos megha
tározott idő alatt pontosan űzesse be a’ biztosítandó 
vagyonra kivettetett pénzöszveget; e’ kisebb öszve- 
gekbül előállandó nagy öszveg pedig adassék k i, 
minden eszközölhető biztosíték mellett, olly biztos he
lyekre , ötös vagy hatos kamatra, honnan nemcsak a’ 
tárnátok’ pontos fizetését, hanem, a’ szükség úgy hoz
ván magával, — p. o. tetemesebb tűzkárok’ esetiben, 
midőn a’ kamatok az egész kárt nem födezhetnék , — 
a’ tőkének is egy része bizonyosan fölvétethetik. Ekép 
egyszer be lévén fizetve mindenki’illetősége , az éven
kint előkerülendő tűzkárok a’ kezelő választmány ál
tal , a’ megmentett vagy meg nem égett vagyon’ becsü- 
értéke levonásával, megállapítandó mennyiségben, az 
évenkint bejövendő kamatokbul, az intézet’ pénztár
noka által azonnal megtéríttetnék , ’s igy a’ kárval
lott a’ kárpótláshoz legrövidebb utón jutna. — Ne gon
dolja  ̂ pedig senki, hogy az ekép egyszerre befizeten
dő pénzöszveg tetemes lenne a’ biztosítandó vagyon’ 
értékéhöz mérve; mert ha számításba vétetik, igen 
kedvező eredvény áll elő ; melly annál kedvezőbb, mi
nél nagyobb kiterjedésű a’ vállalat, csak hogy szer
fölötti kiterjedtsége miatt a’ kezelés ’s a’ szabályok’ 
gyakorlatba-vétele nehezítve ne legyen. Mert, pél
dául , tegyük fel , hogy nemes Torna megyében a’ 
biztosítás alá eshető vagyon’ értéke felrúg egy millió 
forintra, az évenkint előforduló tűzkárok’ mennyiségét 
pedig egyremásra 3000 ftra véve , — ha ezen öszveg- 
nek tőkéjét azaz 50,000 forintot akarunk előállítni , 
az egy millió forintnak minden százától kell fizetni 5

ftot , melly csekély öszvegnek egyszeri befizetése ál
tal tán örökre biztosítva lenne mindenki’ vagyona , sőt 
még e’ mellett a’ befizetett pénz is folytonos tulajdo
na maradna, ’s épületének eladásakor azt a’ vevő örö
mest kifizetné , holott az eddigi biztosítások mellett 
évenkint 2 ftot is kell száztul fizetni, melly pénz örökre 
odavesz, ’s igy az évenkénti biztosításért körülbelül 
3 év alatt annyit, mint ezen örökös biztosításért egy
szer ’s talán soha többé. — M á s i k  módja a’ viszo
nyos tűzkárbiztositási intézet’létre-hozásának ’s meg
alapításának lenne a’ következő: Össze lévén írva, 
’s becsüérték szerint béjegyezve mindenki’ biztosítan
dó vagyona , ki saját vagyonát a’ másokéban tűz által 
esendő kár’ megtérítésére kötelezné, — előre senki 
rnitsem fizetne , hanem midőn tűzkár történnék , az a’ 
kezelő választmány’ ellenőrsége mellett az egész In
tézet’körében találtató ’s a’tűztől menten-maradt összes 
vagyonokra, a’ megállapítandó osztályzat és kulcs sze
rint, fölvettetnék , ’s azt mindenki a’ meghatárzott idő 
alatt, legszorosb kötelezés mellett, mulhatlan befizetni 
tartoznék, ’s a’ befizetett pénz azonnal a’ kár’ meg
térítésére fordíttatnék. így  megtörténhetnék gyak
ran, hogy némelly években, midőn tűzkár nem fordul- 
elő , semmit, vagy legfeljebb a’kezelésnél előforduló 
szükségek’ födözésire megkivántató , rendszerint igen 
csekély mennyiséget kellene fizetni; mert például , ha 
a’ feljebb felvett egy millió forintnyi értéktül 2500 ft. 
kárt kellene megtéríteni, esnék 100 forinttól fizetendő 
15 kr., 500 forint’ megtérítésére pedig 3 kr. — Kérdem 
már most: hol van , sót hol lehet olly biztosító tár
saság , a’javaslottomkivül, melly egy forintért 10,000 
ftnyi értéket biztosítana ? — ,,Mellyik legyen pedig ezen 
előadott két mód közül czélszerűbb ? ámbár sikerre 
nézve mindkettő egyenlő, mindazáltal én az elsőbbet 
inkább ajánlanám,egyszerűbbsége ’s a’következő okok
nál fogva : a) Mivel e’ szerint az egyszer lefizetett 
csekély öszveg által alkalmasint egész életére bizto
sítva lenne mindenki’ vagyona, sőt talán maradékaé is.
b) így  nem kellene minden évben fizetni, ’s a’ fizetés
sel járó fáradságot, vagy néha költséget is szenvedni.
c) E’ szerint senki sem lenne kitétetve azon kedvetlen 
következésnek, melly szerint, ha a’ megszabott időre 
illetőségét be nem fizetné , rá nézve a’ biztosítás meg
szűnjék. d) A’ kárnak minden gyuladási eset melletti 
uj felvetése, beszedése, sőt talán a’késedelmesek ellen 
rendelendő foglalás , ’s az ezekkel járó idővesztés el- 
kerültetnék. e) A’ kár azonnal megtéríttetvén, a’ kár
vallott minél kevesebb ideig érezné a’ kárvallás’ nyo- 
masztóságát. — A’ második mód szerint alkotandó In
tézet’ kezelése pedig, mint kiki könnyen átláthatja , sok
kal több bajjal ’s idóvesztéssel lenne összeköttetve; 
egyébiránt azok sem olly tetemesek, hogy a’ bizo
nyos haszon ’s jótékony siker azokat sokszorosan felül 
ne múlná. — Végezetre, mi az épületek osztályozását, 
a’ termékeknek biztosítás alá miként-vételét, ’s egyéb 
kezelési szabályokat illeti: azokra nézve az eddig di
vatozott biztosításoknál gyakorlottak többnyire alkal
maztathatok lévén ; azok pedig, mellyeknek alkotását 
némelly különös körülmények teszik szükségessé , vagy 
módosítást kívánnak, az illető hatóságok által intéztet- 
hetvén legszelszerűbben e l : ezen általányos javaslat
ban elmellózhetőknek tartám. — A’ mennyiben pedig 
ezen javaslat általam t. Torna megye’ közönségének 
még 1839dik év’ végén bemutattatván , egyhangú mél
tánylásra talált, és ámbár némi körülmények miatt an
nak sikerbe-vétele továbbra haladt i s : mindazáltal a’ 
javaslóit Intézetnek az első módszerinti életbe-lép-
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telese csakugyan elhatároztatván, ’s az előkészületek 
már meg is tétetvén , annak nem sokára tettleges léte- 
tesüléhez alapos remény lehet: hogy ennek jótékony
ságát a’Hon’ többi hatósága is , hol ez sikeresíthető- 
nek fog találtatni, minél elébb élvezhesse, — kíván
tam ezt a’ hazai hírlapokban közretenni, — tisztelet
tel szólítván ezennel föl az illető t. ez. szerkesztő ura
kat , hogy ezt lapjaikba felvenni szíveskedjenek. — 
Irtain B. Vendégiben télhó 28kán 1841.

Lovász Miklós.
Torna megyei főszolgabíró.

Felvilágosításul, ’s illetőleg rend- 
reigazításul Fancsynak .IjiMlas 

Matyi ügyében-
Fáncsy ur „szükséges észrevételeit“ a’ múlt évi 

Társaik. 98 ’s 99d. számában elmondván Ludas Matyi’ 
ügyében, azt kérdi: mi szándék vezérlett, vagy inkább 
mi gonosz lélek szállott meg, hogy Ludas Matyirul 
a’ múlt évi Jelenkor’ 90ik száma’ naplójában olly ke
ményen mondtam ki véleményem’. Mielőtt az iránt fel- 
világositnám, szabad legye# mind azon sértő illetlen 
kifejezést, melly még a’ vándorszinész-élet’ czafran- 
gos maradványa, Fáncsy’ nyakába akasztnom , hogy 
saját földje’ termésit édes maga élhesse meg.

En rettentőbb csapást egy nemzet’ életében nem 
ismerek az elaljasodásnál, irodalmi világában pedig a’ 
középszerűségnél, ’s e’ kettő rendszerint együtt szo
kott járni. A’ magyar elhagyta nyelvét, öltözetét, 
tánczát, le van szorítva a’ nemzetek’ színhelyéről, szava 
elnémult, neve a’ költő szerint ,*kicsiny lett és sötét“ 
’s némellyek már halálát is suttogták. De hála az ég
nek ! a’ nemzet nem halt m eg, hanem csak aludt ’s 
már ébredez álraaibul. És a’ nemzet melly maga kö
tötte meg magának kezét, tehet é mást keserves ál
lásában , minthogy az irodalmi világban szellemi ere
jét a’ lehetőségig kiképezni ’s lehető legjobb mü
veket teremteni igyekezzék? mellyeka’jelen és jövő 
nemzedéket emlékeztessék arra, hogy rendeltetése, 
nagyság ’s boldogság, hogy széke van a’ nemzetek’ 
színhelyén ’s csak akarnia kell, azonnal elfoglalhatja 
’s hallathatja belőle,nemzethez méltólag,szavát,a’hajdan 
olly hatalmast. De kérdek mindent, ki az irodalmi 
mozgalmakat figyelemmel kisérte , elérhető-é e’ nagy 
cz é l, ha iróinktul ezután is olly keveset kívánunk mint 
eddigelé? ha ezentulis a’ vágyat tehetségnek, a’ bim
bót gyümölcsnek veszszük? ha gyermeki balgasággal 
örülünk, tapsolunk mindennek, mihelyt miénk, bárha 
rósz is? Én ugv hiszem, hogy kielőtt nagy ut áll, 
’s végire akar jutni, nem tölti napjait kis ligetekben 
madarászassal , vagy kis patak mellett halfogdozással, 
hanem hidegben, melegben , szélben , esőben megy ’s 
törekszik migczélt nem ér. Ki művészi tökélyt óhajt 
’s remek müvet kíván , nyíltan kimondja , hogy

— — mediocribus esse poetis
Non homines, non dí, non coneessere columnac.

az nyíltan kimondja , hogy a’ dal csak akkor dal, ha 
az emberiség legbensóbb érzelmei’ kifakadása ’s a’ kor’ 
epedö ' ágyainak fölbuzgása; az elbeszélés vagy re
gény csak akkor az a mi , ha egy ember tettben vagy 
szenvedésben^ dus eltej történetinek művészi világba 
emelése s elethu előadása. Nyíltan kimondja, hogy 
a diama csak akkor drama, ha halad mint az élet’s 
az emberi esz es erő tetteit, az emberi szenvedély’ 
kitörésit a művészét fövenyen atcsepegtetve magába 
szedi, küzd, győz, vagy győzetik, a’ mint jön, de

mindenkor jó tanulságot hagy maga után. Én is illy 
szempontbul nézem a’ művészetet, és ezért lehető leg
keményebb , de lehető legigazságosabb műbirálatot 
kívánok. De most térjünk Ludas Matyira.

Van az irodalmi világban egy csodaállat, melly te
remtő erő hiányában az opera és vígjáték’ fattyúsarjadé- 
ka , ’s melly olly férge a’ vígjátéknak , mint travesz- 
tálás a’ hőskölteménynek ; e’ csodaállat’ neve: b o- 
h ó z a t.Ennek két feje van mint Janusnak ’s mind kettőn 
csörgősapkát visel, vagy igazabban szólva , egy feje 
sincs, hanem két szája, egyikkel világba beszél, má
sikkal világba danol ’s mindkettővel Ízlést ront ’s ér
zést aljasít. Támadd meg e’ rút denevért, hogy nemesb 
éleményre alkalmatlanná teszi ’s prosai mindennapi- 
ságba sülyeszti a’ lelket, és hogy bohóczkodásával 
dolgának hitelét veszti, akkor egy dallal ügyekszik 
megkérlelni; támadd meg hogy roszul és roszat da
nol, akkor egy beszéddel bir megjuhászodásra. Ollyan 
ez mint kapuban álló örömlyány, int, szól, ’s ha nincs 
elég lelki erőd ellenállni csábitásinak, menthetetle
nül elvesztél. — Midőn a’ maga nemében jó „Peles- 
kei nótárius“ Pestre utazott, tapsoltam én is neki, de 
gondolkozás után bú kelt lelkemben, mert féltem, hogy 
sok rósz fia születhetik, kik Iloratiussal majd azt mond
ják: „nos moxdaturos progeniem vitiosiorem.“ És úgy 
lön: előállott „Ludas Matyi, Rontó Pál, Ál-Döbler , 
Egy fazekas’ pokolba utazása“ , a’ három utóbbi már 
végnélküli éjben aluszik, ’s úgy hiszem; nem sokára 
L u d a s  Ma t y i  is minden halandó’ utára tér. De 
erre azt mondja Fáncsy ’s vele mások is azt mond
hatják , hogy a’ s t a t u s - n é p  h i b á k ,  r o s z s z o -  
k á s o k ,  b a l v é l e m é n y e k  ’s a’ t. keményeb
ben megrovathatnak a’ bohózatokban. De kérdem , mit 
mondana Fáncsy, ha az emberiség’ gyalázatára az ud
vari bolondokat azért ismét vissza akarnák állítni , 
hogy legyen ki a’ királyoknak megmondja az igazat, 
mikor azt a’ törvény mindenkinek egyiránt megmondja. 
Mit mondott volna, ha akkor, midőn Széchenyi a’ vas
kapun dolgoztatott, néhány tiszai megye ellenző uta
sítást adott volna követének azon okbul , hogy ha azon 
óriási munkát csakugyan végrehajtják, minden víz 
lejebb esvén Magyaroszágon , a’ tavak kiszáradnak ’s 
a’ földesurak majd nem kacsázhatnak ? Úgy hiszem , 
vagy gúnyos , vagy szánakozó mosolyra húzná Fáncsy 
ur szájacskáját. Egy jó vígjátékban, melly a’ comicum’ 
minden árnyéklatát magában foglalja,nem róhatnié meg 
a’ hibát akár vérzésig, és nem nagyobb sikerrel é mint 
a’ bohózatban ? Már maga e’ név: b o h o z a t  nem ha
lála e minden költői áltatásnak, és a’ melly darabban 
áltatás nincs , lehet é jó hatása ’s kívánt sikere? A’ 
színház mi czélt akar elérni a’ vígjátékok által, úgy 
hiszem e’ három latin szóval meg van rá felelve, „ri- 
dendo corriguntur mores“ azaz tanít, korhol ’s mulattat 
egyszersmind bennünket. Ha hát vígjáték van , ’s min
den kigondolható árnyéklatot magában foglal, mulat
tat, tanít, és nevetve ostorozza a’ vétkeket, minek 
akkor a’ bohózat? Nem örökös gyalázatjára válnék é 
a’ művészetnek ha először bolondnak kellene magát tet
tetnie , vagy épen azzá lennie, vagy l#aljasodnia, 
hogy az igazat kimondhassa ? És mi csakugyan olly 
keserves időben élnénk, hogy az erény csak csörgő
sapka alul hallathatná szavát?Én az ellenkezőt hiszem, 
és ez okbul nézetem szerint Ludas Matyit bohózatnak 
dolgozni föl a’ legszerencsétlenebb gondolat volt. —

Dobrosy Istv.
(Vége következik.)

Szerkeszti H  e l  me ex y. — Nyomtatja angol gyors-sajtón T r a t  t  n e r -K  á r  o ly  i  úri utcza 463.
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J e l e n t é s e
a t. Krassőmegyében létrehozóit nyugintézet' alapszabá

lyai' kidolgozására kiküldött választmánynak.
Vannak az emberi kebelnek saját érzelmei , vá

gyai , reményei, mellyek a’ világ-család’ egyedeit kü- 
lönkölön jellemzik; de a’ tapasztalás’ nagy könyvébe 
egy kémló pillanatot vetve , nem tagadhatandjuk , hogy 
rejtezik szivünk’ mélyében egy forró óhajtás, egy 
vágy , közös tulajdona minden érző kebelnek, mellyet 
elérhetni ha reményünk nincs, a’ marczona fájdalom’ 
sóhajai emelkednek lelkűnkből, ’s leveretve, elcsüg
gedve tántorgunk a’ mostoha sors’ tövises-ösvényén; 
ellenben ha a’ remény’ éltető sugárai mosolygnak fe
lénk, szivünk’ forró vágyának kielégithetésével ke
csegtetve—feküdjék bár évek’hosszu sora vállainkon— 
mindig ujúlt erővel, ifjúi tűzzel futandjuk a’ kitűzött 
pályát, bizton tekintve jövendőnk’ tiszta egébe. ’8 váj
jon szükség-e megmondani , hogy ezen közös vágy 
„saját és miéink’jólétének, jövendőjének biztosítása“ 
— ’s vájjon nem ez-é a’ leghathatósb inger, melly 
mindenkit tettre szólít? nem ez-é az óriási haladás
ban mutatkozó ipar’ leghatalmasb emeltyűje ? \s végre 
nem ez-é az majd egyedül, mi kivált a’ vagyontalan 
hivatalnokot fáradalmai közt buzdíthatja, és köteles
sége’ teljesítését neki kedvessé teheti? — Bölcsen vala 
átgondolva mind ez , midőn múlt 1840. évi tavaszelő 
30kán tartatott közgyűlésben, a’ megyei tisztviselők, 
ezek’ özvegyei ’s árvái’ jövendőjének biztosítására 
egy nyugintézet’ létesítése inditványoztatott; és va
rázs-erővel hatott az eszme, éltető szikraként villanva 
át a’ jelenvoltak’ keblein ; ^lelkesülve fogadta ez , há
lával amaz, hőn pártolta mindenki; ’s illy körülmé
nyek közt keletkezett a’ végzés, melly a’ nyuginté
zeti rendszabályok’ kidolgozása’ tisztét a’ jelentő vá
lasztmányra ruházta.— Ez tehát azügy’ szentségét fi- 
gyelemmel kisérve , egyszersmind az intézet’ állandó
ságát, melly annak külön, czélszerü kezelését szük
ségkép föltételezi , szem előtt tartva , a’ következő 
rendszabályokat, mint meggyőződése szerint leginkább 
czélhoz vezetőket, hozza javaslatba:

I. s z a k. Az intézel’ rendezéséről': Hogy az intézet 
minden idegen befolyástól inegovathassék ’s elérethes
sék azon czél, hogy a’ nyugintézeti tőke eredeti rendel
tetésétől elvonható ne legyen ,’s e’ tekintetben veszély 
soha ne érhesse: azok,kik annak gyarapításához pénzbeli 
ajánlatokkal járultak ,’s alább következők’ értelmében 
szavazat-joggal bírnak,’s a’ tiszteletdijnak huszad-ré- 
szét ugyan e’czélra felajánlott’s azt valósággal fizető 
megyei tisztikar a’ ns raegye’főfclügyelése ’s pártfogása 
alatt magány-társasággá alakulnak, ’s az intézetet a’ 
megyei közönség’ gyöngéd figyelmébe ’s kegyessé
gébe ajánlják , azon esetre, ha ezen magány-nyugin- 
tézet’ szüksége a’ hivatalnokoknak országos intézke
dés’ következtében leendő elláttatásuk által megszűn
nék, a’ pénzalap feletti szabad rendelkezési jogot ma
guknak fentartván. —

Ildik s z a k a s z .  A nyuyentezci belső elrcn- 
dezésérüi: Minden alapítványt, ’s következőleg e’ 
nyugintézetet is , ’s annak pontos kezelését, csakúgy 
’s akkor lehe *vén tökéletesen biztosítottnak tartani , 
ha az ezek-feletti őrködés biztos’s közhiteiben lévő, ál

landó személyzetre bizatik; e’ szerapontbul: 1) az in
tézet’ inditványba-hozatása által , ennek létesítése 
körüli érdemei’ tekintetéből Jakabffy Kristóf ur elnökké 
választatik ; ezen kívül pénztárnokká Palikucsevnyi Pé
ter ; intézeti ügyvéddé Moys Antal; titoknokká : Sze- 
rényi Ferencz uu. ajánltatnak. — 2) Nemes Krassó me
gye’ részérül rendszerint évnegyedenkint tartatni szo
kott közgyűlések alatt,az elnök által előre tudtul adandó 
napon közülések fognak tartatni, mellyeken a’ társa
ság mindéi magány-ügyei ’s a’ nyugalmazásért teen
dő folyamodások felveendők, megvítatandók , az alább 
elóadatandó mód szerint elintézendók, ’s a’ pénztár’ ál
lapotáról évnegyedenkint beadandó kivonatok megte- 
kintendők lesznek; — különben minden évben, éspedig 
a’ megye’ részérül a’ téli hónapokban tartatni szokott 
közgyűlések alatt, egy nagy ülés fog tartatni , melly- 
nck különös feladata leend : a’ pénztári számadásokat 
megvizsgálni , az alapszabályoknak ne falán szükséges 
módosittatása iránt teendő indítványok felett ha
tározni , ’s a’ személyzetet titkos szavazás’ utján meg
választani.— 3) Hogy valamelly ü gy , ’s így a’ szor
galmazandó nyugalmazás’ kérdése fölött teljes-erejű 
végzés hozathassék , legalább 40 szavazatnak kell 
együtt lenni, ’s mindig az általányos többség határoz. 
Lesz pedig 4) azon alapitónak, ki készpénzben 50 
fttal ezüst p. járul az intézeti pénztár’ gyarapításához, 
1. voksa, — ki 200 fital nevelendi az alaptőkét, 2. 
voksa ; — a z , ki 500 ftot áldozand , 3 voksot; végre 
ki 1000 ftot, vagy azon túl ajánland , 4 voksot nye
rem!; — ’s mindezek haláluk’ esetében voksaikrul ren
delkezhetnek ’s azokat bár kire átruházhatják ; hogy 
ha azonban valamellyik alapítót az örök végzés földi 
pályájárul leszólitaná, a’ nélkül hogy voksárul ren
delkezett volna, ez , egyenes férfi-utódjára átszárma
zik ugyan , de nő-örököst nem illethet. 5) A’megyei 
tiszti karnak minden egyes tagja , mindaddig, míg hi
vatalban létezvén , az önkint felajánlott vagy aján
landó pC'entet fizeti , egyegy voksot gyakorol, de ezt 
kilépése’ esetében azonnal elveszti; azon tisztviselő 
azonban , ki tisztán a’ pCentek’ fizetésével, vagy ezek
nek némi ajánlattali gyarapításával az intézet’ pénz
tárát 50 fttal e. p. öregbítette , ha szinte a’ tisztvise
lők’ koszorújából kilépett volna is, egyes szavazati jo
gát haláláig gyakorolhatja , de róla nem rendelkezhetik, 
’s azt másra át nem ruházhatja.— 6) Minden tag sza
vazat-jogát csak személyesen gyakorolhatja, kivevőm 
egyedül a’ nőnemet, melly azt megbízottra is átru
házhatja, de megbízottját a’ nem-részvényesek’ será- 
bul köteles választani.

Ilid. s z a k a s z. A'pcüz/ár-kezelésről.—A’ nyug- 
intézefi alaptőke’ gyarapítását a’ pénztár’ rendes és 
pontos kezelése eszközölhetvén leginkább , erre nézve 
a’ következők állapittatnak-meg: I) A’ megajánlott 
üszvegek haladék nélkül beszedessenek ’s a’ tisztikar 
által felajánlott pCeutekből eddig gyültsommaaz in
tézeti pénztárnoknak adassék-át. 2) Nehogy az inté
zeti pénztár a’ kamatok’ legcsekélyebb részét is el
veszítse, a‘ megye’ közönsége alázattal megkéretendó 
olly rendelet-tételre, miszerint a’ házi pénztárnok 
minden évnegyed’ végével a’ tiszti-kar’ összes tiszte
let-dijának eddig önkint felajánlott huszadrészét, vagy 
ezután ajánlandó pCentet , még azon esetben is, ha az 
illető tisztviselők járandóságaikat fe! nem vették volna,
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az intézeti pénztárnoknak nyugtatvány mellett kiadni 
köteles legyen. 3) Az intézeti pénztár’ bátorságáról 
az elnök és pénztárnok felelősek, minél fogvást az két 
zár alatt leendvén , a’ kulcsok’ egyike az elnöknél , 
másika a’ pénztárnoknál leend. 4) Az intézeti pénz
tárból sem alapitónak , sem másnak 200 ezüst ftnál 
kisebb kölcsön nem adathatik; mihelyt pedig ennyi ösz- 
szegyül, azt az elnök ’s pénztárnok saját kezeske
dés és biztosítás mellett kiadandják, ugyan ezt a’ 
legközelebb ülésre bejelenteni tartozván , mikoris hely
benhagyás’ esetében kezeskedésök megszűnik. 5) A’ 
pénztárnok köteles ügyelni, hogy a’ kamatok féléven- 
kint rendesen befizettessenek ’s ha ezt egyik vagy másik 
adós félév’ betölte után 8 napig elmulasztani, az el
nöknek felelet’ terhe alatt azonnal jelentést tenni tarto
zik , kinek ismét felelet ’s kárpótlás’ terhe alatt köte
lességében álland a’ hátralévő kamatok’ behajtására 
az intézeti ügyvédet megbízni ; ez szinte felelet ’s 
kárpótlás’ terhe alatt megbízatásában törvény’ utján 
is legfeljebb 13 nap’ leforgása alatt eljárni kötelez- 
tetvén. 6) Ha valamelly adós a’ rendes kamatfizetést 
ismételve elmulasztaná, a’ tőke azonnal felmondatandó. 
7) A’ pénztárnok köteles évnegyedenkint a’ pénztár’ 
állapotját számadási kivonatban kimutatni, minden év’ 
végével rendes számadást készíteni, ’s azt a’ közülés
nek beadni, honnan azután — a’ megye’ közönsége lé
vén az intézet’ fő pártfogója—azok megvizsgálás végett 
a’ megye’ törvényszékének fognak bemutattatni. 8) Egy 
tartalék-pénzalap’ rendezését a’ mostani pénztári kö
rülmények még most nem engedvén, az annak létesítése 
iránti rendelkezés a’ jövendő’ feladata leend. 9) Ha a’ 
nyugintézet’ valamellyik adósának körülményei időköz
ben a’kép változnának, hogy a’ kölcsönzött öszveg’ 
bátorságára nézve aggály keletkeznék, az elnök’ kö
telességei közé fog tartozni: olly kölcsönt, társasági 
ülést nemis várva , azonnal felmondani, és behajíatását 
megrendelni. 10) Kölcsön’ tekintetében a’megyebeliek 
elsőbbséggel birandnak.

IVd. s z a k a s z :  A ’nyugalmazd})' módjáról.—Lel
kes alapítók által ajánlott ’s ajánlandó sommákon kívül, 
a’ tiszti kar’ tiszteletdijának feláldozott ’s ezután  ̂ál
dozandó részéből fogván a’ nyugintézeti tőke legin
kább gyarapodni, annak jótékonyságában is csak a’ 
mostani ’s jövendő tisztviselők, kik a’ pénztár’ neve
léséhez a’ pCentek’ befizetésével hozzájárultak vagy 
járulandnak , nem különben ezek’ özvegyei és árvái 
fognak részesülni. Ennek előleges megalapítása után 
a’ következők határoztatnak: 1) Mindaddig , inig az 
alaptőke 4000 ft. e. pénzre nem szaporodik, nyugpénz 
ugyan senkinek sem fog adatni , azonban a’ nyugpénzi 
minimum most már 80 ft. e. p. raegállapittatván a’ maxi
mum’ meghatározása azon időre halasztatik, midőn a’ 
pénztári körülmények ezt inkább engedendik. — 2) 
Nyugpénzért folyamodhatnak olly elaggott, balesetek 
által lesújtott, tisztválasztószékek’ alkalmikor hivatal 
nélkül maradt, elszegényült megyei tisztviselők, — az 
orvosokat, mérnököket, biztosakat, várnagyot, sebé
szeket , rendszerinti írnokokat is ide értve—kik hivata
likat a’ megye’ teljes megelégülésére viselték, kü
lönben pedig a’ nyugintézeti segélyre rá szorultak ; 
— továbbá illy tisztviselők’ özvegyei ’s árvái , éspe
dig ezek még azon esetben is, ha férjök , vagy aty- 
jok bizonyos vétség miatt hivatalaiktól elmozdittattak. 
Ellenben 3) ha valamelly nyugalmazottnak körülmé
nyei hivatalba-jutással, vagy máskép megjavulnának, 
a’ nyugpénzt az első köz-ülés megszüntetendi ; de ha 
saját hibája nélkül ismét elszegényülne , nyugpénzért 
újra folyamodhatik. 4) A’ nyugalmazásért folyamodók 
kérelem-leveleikkel az elnökhöz járulandnak , ki ugyan

ezeket a’legelső közülésnek bemutatandja , hol is min
denek előtt minden egyes folyamodóra nézve azon 
kérdés fog titkos szavazás’ utján eldöntetni: vájjon a’ 
kérelmező az alapszabályok’ értelmében a’ nyugalma- 
zásra alkalmas-é ? — ’s miután a’ 2dik szakasz’ 3dik 
pontja’ értelmében teljes erejű határzatot csak az ál
talányos többség hozhat: azon esetben ha egy ülésre 
többen folyamodnának, ’s voksolás’ utján a’ nyugal- 
mazásra alkalmasoknak nyilványíttatnának, magára a’ 
nyugalmazás’ kérdésére nézve mindaddig fog a’ tit
kos szavazás a’ legkevesb voksot nyert folyamodók’ el
hagyásával ismételve folytattatni, míg annak egyik vagy 
másik esedezóre nézve eldöntő eredévnye leend. 5) 
Egy atyának v.özvegy anyának gyermekei külön része- 
sittetni nem fognak,de haszülétlen árvák’ felsegélésinek 
esete ’s szüksége fordulna elő , a’ segedelempénz a’ 
fiú-árváknak, ha előbb hivatalba nem jutnak, vagy 
máskép élelmükről gondoskodni még nem tudnak , 20; 
a’ leányoknak pedig, ha előbb férjhez nem mennek, 18 
éves korukig fog adatni; az illy árvákra nézve a’ se
gedelem’ minimuma 20, a’ maximum pedig egyenkénti 
30 ftra e. p. határoztatván. 6) Azok, kik valóságos 
hivatalban vannak , nyugalmaztatásért nem folyamod
hatnak. 7) A’ nyugpénz’ mennyiségének meghatározá
sában tekintetbe veendő lesz a’ nyugalmazásért folya
modó által az intézeti alaptőke’ gyarapítására fizetett 
pCentes járulékok’ mennyisége is. 8) Az ezelőtti tisz
tikar’ tagjai, kik az intézet’ létesülte előtt hivatalkod- 
tak ’s igy az alaptőke’ gyarapításához nemis járul
hattak, úgy ezek’ özvegyei ’s árvái, a’ jelen nyug
intézet’ segedelmezésiben nem részesülhetnek. — 9) 
Nyugintézeti segedelmezésekre egyedül a’ befolyan
dó kamatok leendvén fordítandók, az alaptőkéből soha 
és semmi szin alatt segedelmezések nem adathatnak. 
— — Többnyire azon nemeskeblüek, kika’ kor’ ki- 
vánatit helyesen megítélni tudják ’s tetteiket azok 
szerint intézni szokták , semmi kétséget nem hagyván 
a’ felett, hogy a’ korszerű intézet közpártolás’ tárgya 
leend , ’s pénzalapja jeles adakozásokkal gyarapittatni 
fo g , erre nézve szükséges , hogy a’ megyebeli bir
tokos és nemes urak e’ magány-költségen 300 pél
dányban kinyomatandó alapszabályok’ közlése mellett 
ajánlattételre felszólittassanak. — Mindezek után az 
alakult társaság magát ’s a’ nyugintézetet a’ nemes 
megye’ közönségének mint kikért pártfogónak,kegyeibe 
és szives figyelmébe ajánlva , az alapszabályok’ meg
erősítéséért , ’s az azok’értelmében szükségesek’ meg
rendeléséért alázattal esedezik. Költ Lúgoson télhó 
18kán 1841. Jegyzetté Szerényi Ferencz főjegyző. 
lS A ld ik  évi télhó Ti kén Krussó megyének Lúgoson foly
ta/ea tartott közgyűlése' jegyzőkönyvéből kivont y é g z é s .

A’ megyei KK. és RR. az igen korszerű ’s min
den esetre jótékony hatással kecsegtető nyugintézet 
fölött, a’ kért fő pártfogói tisztet örömmel ’s egész 
készséggel fogadják-el, bizonyossá tévén a’ társasá
go t, hogy fő figyelműket mindig a’ nyugintézet’gya
rapodására ’s kitűzött szent czéljának sükeresitésére 
fogják fordítani. — A’ 2dikszakasz’ lsó pontjára: Ja- 
kabft'y Kristóf ur mint elnök, Palikucsevnyi Péter ur 
mint pénztárnok, Moys Antal ur mint ügyvéd , és Sze
rényi Fcrencz ur mint titoknok, osztván a’ KK. ésRR. 
a’ választmánynak bennök helyzeti bizodalmát a’ tár
saság mint választó testület’ nagy üléséig megerősit- 
tetnek. — A’ 3dik szakasz’ lsó pontjára : A’, nyugin
tézeti tőke’ gyarapítására tett ajánlatok lajstroma a’ 
végre, hogy azokat beszedhesse, Moys Antal urnák 
mint intézeti ügyvédnek kiadatni rendeltetik ; Krengel 
Lajos fő pénztárnok urnák pedig meghagyatik , hogy
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a’ tiszti-kar’ tiszteletdijának felajánlott huszad-részé- 
böl eddig alakult öszveget Palikucsevnyi Péter urnák 
mint intézeti pénztárnoknak nyugtatvány mellett adja 
által. — Ugyanezen szakasz 2dik pontjára: Szulló 
József házi pénztárnok urnák ezennel meghagyatik , 
hogy minden évnegyed’ végével, a’ tisztikar’ összes 
tiszteletdijának eddig önként felajánlott huszadrészét, 
vagy ezután ajánlandó pCentet, még azon esetben is , 
ha az illető tisztviselők járandóságaikat fel nem vették 
volna, a’ nyugintézeti pénztárnoknak nyugtatvány mel
lett szolgáltassa-ki, és ugyanerről külön jegyzőköny
vet tartson. — Szinte ezen szak’. 7d pontjára : A’ me
gye’ közönsége, mint intézeti fő pártfogó, ezennel 
nyilványítja és határzatkép kimondja, hogy a’ midőn 
e’nyugintézeti pénztár’ kezelésérül szóló számadások 
bemutattatni fognak, azok a’ megyei törvényszéken 
lesznek megvizsgálandók. Egyébiránt a’ rendszabá
lyokra nézve semmi észrevétel nem fordulván elő , 
azok ezennel helybenhagyatva megerősittetnek. —

kiadta Szerényi J&rencz.
főjegyző.

Jelentés a’ Kisfaludy-társaság’
n e g y e d i k - é v i  d o l g a i r ó l .

A ) Pénztár febr. 6 .1 8 4 1 .
I. T ö k e :  1) Az alaptőke, melly p. p.

százaiul hattal kamatoz . . . 1790 ft. — kr.
2) Kovács Mátyás, egri

kanokok űr’ alapítványa . . . 100 ft. — kr.
Összesen 1890 ft. — kr.

II. B e v é t e l :  1) Pénztár-marad
vány 1 8 1 0 r ő l ...........................  11 ft. 25 kr.

2) Kamatokbul . 116 ft. 24 kr.
Összesen 127 ft. 49 kr.

III. K i a d á s :  Jutalmazásokra . . 126 ft. 54 kr.
IV. P é n z t á r-m á r a d v á n  y, jövő

é v r e :  1) készpénzben . . .  — ft. 55 kr.
2) Kamat tartozékban . 15 ft. — kr.

Összesen 15 ft. 55 kr.
B ) M  n n k á l  k o d á s.

1) Két rendbeli jutalomtételre kitűzött határnapig 
összesen 30 pályadolgozat érkezett, mellyek’vizsgá
latával foglalkodtak a’ társaság’ tagjai. 2) Két uj fel
adás tűzetett ki szabott jutalmak mellett. Mindkettő- 
rül külön jelentés szól.
A3 Kisfuludy-lársaság által 1 8 4 1  re kitett jutalmakról.

2) Az 1840ben kihirdetett ezen szépműtani kér
désre : „Mi különbség van a’ drama és regény közt, 
„tárgy , mese , szerkezet, személyek , charaktef-kifej- 
„tés és helyzetekre nézve? ’s az utóbbiak’ változatos- 
„sága , meglepő fordulatai mennyire ’s hol használha
t ó k  inkább ? Melly és mennyi helyet foglalhat ’s mi- 
„féle módosításokat szenved az elbeszélői elem a’ dra- 
„mában, ’s viszont a’ drámái az elbeszélőben ?u a’ki
tűzött határidőig három felelet érkezett, mellyek kö
zül a’ kinevezett vizsgálók’ (Schedel, Szalay László 
és Szemere Pál) egyhangú ajánlatára a’ 15 arany ju
talom annak Ítéltetett, mellynek jelmondata : „sibi qui- 
vis speret idem; sudet múltúm, frustraque laborét.“ 
H o r .; minthogy Írója jeles készülettel, különösen pe
dig a’ legjobb költők’ remekeitől elvont tárgy-isméret- 
tel látott feladásához ; feleletét, melly részletesen ’s 
a’ dolgok’ belsejébe hatólag igyekszik a’kérdés’ min
den ágait megfejteni, philosophiaialapokra rakja ; té
teleit a’ legjobb példányokból vett helyekkel támogatja ; 
a’ rendszeres és világos fonalé munkát mindenütt a*

költészet’ egészébe vetett éles pillantásokkal beesesítí; 
előadása a’ nyelv’jelen fejlődési fokához mért. — Éhez 
becsre közel-állónak ’s igy különös dicséretre méltó
nak találtatott az illy jelmondaté értekezés : „Ver
seny-pályától az uj magyar se rettegjen vissza“ ; melly 
bár vázolva csak, de gondosan és élesen jegyzi ki a’ 
drama’ és regény’ külön elemei’ közös és eltérő olda
lait ’s azokat biztosan és szabatosan jellemzi: annyi
ra , hogy ha szerző bővebben fejti ki a’ feladást ’s 
a’ nyelvvel, mellyben nem eléggé jártasnak mutatko
zik , szerencsésebben küzd meg : az előbbivel méltán 
megvíhatott volna. — Felbontatván az illető jeligés le
velek , kitetszett, hogy a’ jutalmazott pályamunka’ szer
zője G o n d o l  D á n i e l ,  nevelő Bécsben. A’ másod- 
rangú, dicsérettel megkülönböztetett feleleté pedig 
M ü l l e r  G o d o f r é d ,  jogtanár, Pesten.

II. E’ poétái feladásra: „Kívántatik egy a’ tör
ténetekből merített vagy azokkal összeszőtt egyszerű 
tárgynak beszélyképen , szabadon alkotott vers-alak
ban kidolgoztatása. A’ lyrai és didacticai elemnek is 
hely engedtetik“ , 27 , ’s azontúl még 3 pályamunka ér
kezett , mellyekre azonban az elkésés miatt tekintet 
nem lehetett. Az ezen munkák’ vizsgálatára rendelt bí
ráló tagok’ (Bajza , Czuczor , Kovács P á l, Székács és 
Vörösmarty) többsége első helyre 4d. szám alatti: Csák 
és Király-leány czímü versezetet választák, illy jel
mondattal ;,Szerte nézett ’s nem leié honját a’ hazá
ban“ , melly noha , mint áltáljában az ez évi jutalomra 
beérkezett versezetek , inkább a’ ballada, mint a’ ju
talomra kitűzött költői beszély’ neme alásoroztaíandó, 
’s általányos becsét tekintve talán nem is érdemesítte- 
tett volna jutalomra : mindazáltal társaihoz hasonlítva, 
köztük legtartalmasabb , legjobban van elrendezve és 
verselésére nézve valamennyinél tisztább ’s hibátla
nabb , — ’s igy ennek Ítéltetett a’ 12 d. arany jutalom. 
— Éhez bec.-ben legközelebb állónak találtatott az 5dik 
szám alatti Pontuszparti sír ezen jelszóval: ,Si ten- 
temus te adloqui, an aegre laturus es?‘ — ’S végre 
még dicsérettel említendőknek találtattak a’ 26d. számú 
Fibán illy jelszóval: ,Most csak tükör ’s talány által 
látunk, de majd színrül színre.“ Sz. Pál. Korinth í r L. 
13. r. 12. v. — a’ 15d. számú Hon-áldozat, e’ jeligé
vel: „Vérzettek és elhulltak ók, De győzedelmesen; 
Tettök’ sugára átragyog — Időn, enyészeten“ ; és a’ 6d. 
számú : JJugovich Tituszí következő jelmondattal : ,A’ 
hazáért halni szép halál nekem.c — Kénytelen azon
ban a’ társaság kinyilatkoztatni, hogy a’ pályázóka’ 
jutalom feladatot kellőkép nem fogták fel ’s a’ költői 
beszély és egyéb nemek közti különbségre elég fi
gyelmet nem fordítottak. — Felbontatván az első rendű
nek ismért ’s így jutalomra méltatott költemény’ jel
mondatos levele, abból, mint szerzoe, e’ név tűnt 
elő: S z i l á g y i  I s t v á n ,  Debreczenben !; tehát u- 
gyanaz, ki tavaly balladájával a’ másod-díjt nyere. 
Felbontatván továbbá a’ mult-evi kihirdetett határozat 
szerint , a’ dicsérettel említett költeményekhez csa
tolt pecsétes levélkék is , — következő szerzők
nek nevei mutatkoztak: .Pontuszparti sír‘ czímü má
sodrendű költeményt irta szinte S z i l á g y i  I s t v., 
az első rangú költemény’ szerzője. — ,Fibán*szerzője : 
M e d g y e s  L a j o s ,  Marosvásárhelyt. — ,Honá/do- 
zat‘ szerzője: T a r k a n y i  B é l a ,  Egerben. ,Dngo-  
rich Titusz1 szerzője: P a j e r A nt'al, szinte Eger
ben. — A’ többi jeligés levélke elégettetvén ; a’ kéz
iratok elöleges jelentés szerint, a’ társaságnálmarad- 
nak, kive vén a’ jegyzőnél visszavehető elkésetteket.
Ä  Kisfaludy-társaság3 jutalomtételei 1842dik  e'vre.

I. S z é p m ű t a n i  k é r d é s :  „Mit értünk nem
zetiség és népiesség (Volkstümlichkeit) alatta’ köl
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tészetben ? ’s különösen a’ magyar költészetre mennyi 
és milly befolyást gyakorlott a’ nemzeti és népi elem ?** 
Jutalma 15 dar. arany. — Ií. K ö l t ő i  f e l a d á s :  
Kívántatik egy , népi életünk’ valamelly oldalát tár- 
gyazó satyra , kötött beszédben. — Jutalma: 12 dar. 
arany. — Mindkét rendbeli pályamunkák’ beküldeté- 
sének változhatlan határnapja nov. 20ka 1841.; med
dig azokat tisztán ’s idegen kézzel Íratva, lapozva ’s 
szerzőjök’nevét rejtő , gondosan bepöcsételt levélre 
hivatkozó jeligével ellátva, a’ társaság’ jegyzője ve
szi által. A’ kéziratok a’ társaságnál maradnak, a’ 
jutalmat és dicséretet nyerendők pedig a’társaság’ esz
közlése által fognak megjelenni, szerzőiknek 20pél
dány adatván. Költ a’ Kisfaludy -  társaságnak’ febr’. 
Okán 1841. tartatott üléséből. Tóth JJjrincz jegyző.

A’ párisi müveit tolvajok
A’,,Gazette des Tribunaux**f. é.jan. 26ról furcsa ese

ményt közöl, melly jelenleg Párisban közbeszéd’ tárgya. 
Bizonyos gazdag kalmár, ki több évig Nyugatindiá- 
ban tartózkodott, néhány nap előtt Martinique sziget
ből hazájába visszatért ’s Havreban partra szállt. — 
Vagyonát nagy részben papirospénzzé változtatta ’s 
azt Havreban egy kalmárbarátjának adta gondviselé
sül ; de mivel Párisban némi vásárlásai ’s mintegy
10,000 frankra terjedő fizetései voltak, tehát ezen sum
mát több itteni tőzsérhez utalványozott váltókban ma
gával vivé , nyugottan gyorskocsira ült ’s imígy az 
ország’ fővárosa felé robbant. Ugyanitt megérkezvén 
estve a; du Nord’ fogadóban megszállott, bórládáit a’ 
számára kimutatott szobába viteté ; azután öltözetet 
váltâ  ’s rövid látogatást tőn egy régi kalmár-barátjánál. 
Ez őt a’ legszivesb barátság’ jeleivel magánál ma
rasztal», champagneivel vendéglé meg ’s csakmint- 
egy 11 óra felé bocsátotta e l , miután t. i. a’ vendég 
azon ürügy alatt, hogy az utazás igen elfárasztá, to
vább maradni nem akart. A’ fogadóba visszatértekor a’ 
de la Renaissance’ színház mellett haladott e l , hol 
epen fényes álorczás-bál adaték; itt váratlanul egy 
férfi útjába lep ’s feltünóleg tolakodó módon az álor- 
czás tánczmulatságra belépti jegygyei kínálja meg. 
A’ kalmár nem akará elfogadni; de midőn az idegen 
azt neki fel sót utóbb negyedrész áron ajánlotta , 
vendégünk champagnei arany-kedvében csakugyan 
megvette. Egy órácskáig majd mulatod magad’ — 
gondolá, es belépett. Alig érkezett a’ táncztererabe, 
legott egy kék-dominós nó-álarcz társult hozzá ’s 
felségesen mulattatá ó t; a’ nő-masque rendkívül elmés 
es beszédes vala, egyszersmind igen szépnek tetszék; 
de a’ kalmárt különösen az bájolta hozzá, hogy a’ nő
alak ót, a’ Páristól olly sokáig távullakottat, ponto
san ismere ’s hogy viszonyainak ’s vagyoni állapot- 
janak legkisebb részleteibe tökéletesen beavatva volt.

Masque , közelebbrül kell veled ismerkednem — 
gondolá ’s együtt-vacsorálásra hítta meg ; a’ hölgy 
az ajanlast elfogadta, de é g y , hogy ne ő a’ férfi’ , 

ancm a férfi az ö vendége legyen. — A’ kalmár 
^ g y e z e t t ,  gondolván: váyóleveleim bórládámban 
a . ,°®a 0 an ' ann»k; én tehát idegen házban sem- 
nntol sem tarthatok; legfeljebb azon egy két louis-
i° r v 1 V®s/;e,7» raiket zsebemben magamnál hor- 
ozo s eze e örömest áldozom fel egy víg éjsza- 

kaert. O bérkocsit akara megrendelni, de ime!a’ 
hőidnek sajat kocsija es szolganépe volt. Parbleu ! 
dummoge a fajmar -  hisz a dolog mindig kedve
zőbb alakot vált, tálán utoljára még olly szerencsés 
vagyok, hogy egy főrangú dáma belém szeretett • a’ 
kaland valóban több mint érdekes.— Éjfél tájon meg

érkezvén a’ dáma’ szállására, ez leveszi álorczáját’s 
a’ kalmár, ki valamelly ismerősét gondolá megpillant
hatni , csudálkozva látott maga előtt egy szép , de 
egészen idegen hölgy-arczot. Azon álmélkodását, 
honnan ismerheti minden körülményeit az idegen hölgy, 
ez szerelmes nyájaskodásival ’s egy fölséges vacso
rával oszlatja e l , mellynek végeztével a’ mámoros 
kalmár elalszik. — Másnap reggel 9 órakor a’ kalmár 
fölébredt; ő pongyolán egy pompás ágyban magányo
san fekszik, tegnapi szép mulatótársának legkisebb 
nyoma. Holla! gondolá magában, bizonyosan órám, 
gyűrűim ’s louisdorim is eltűntek a’ szép dámával. 
Legott talpraugrik, szemlét tart, de óra, gyűrűk és 
louisdorok érintetlenül asztalon feküsznek. Most csön
g e t ’s egy szolga megjelenik; ettől meghallja, hogy 
azon épület, melly neki éjjeli szállást adott, ven
dégfogadó ; a’ kalmár fizetni akar, de a’ dáma már 
mindent megfizetett. — Milly haszonkeresetlenség! 
gondolá francziánk, lassankint felöltözködik ’s azután 
elballag sajáfr szállására a’ ,du Nord* fogadóba, hol 
tegnap estve szobát bérlett; ő elószólitja a’ szoba
legényt ’s tőle a’ terem’ kulcsát kéri; ez mosolygva 
tekint rá ’s csudálkozva hallgat. ,No’s legény, én 
szobám kulcsát akarom !* szólt kissé boszúsan a’ kal
már. „Uram, önnek tréfálni tetszik — válaszolt a’ 
szobalegény — hisz Ön mintegy két óra előtt itt volt 
’s minden holmijét elvitette? — Hogyan! ki vitte el 
innét holmimét ?* — ,,Ön maga, kedves úr.*‘ — ,Ezer 
mennykő! milly ostoba tréfa ez?** E’ zajra a’ hotel 
tulajdonosa is elötermett ’s kérdezte a’ hangos szó
váltás’ okát. Midőn azt megtudta, így szólt: „Uram, 
ön talán csak nem fogja tagadni , hogy két óra előtt 
személyesen itt volt’s mindent elvitetni parancsolt; nem 
emlékezik Ön, hogy a’ szobáért 14 frankot fizetett; 

hisz erről az árjegyzéknek kezei közt kell lennie; 
tessék megnézni levéltárczáját , inellybe Ön azt rejté.** 
A’ kalmár nem tudja most, hányadán van ; mozgony 
gyanánt húzta ki tárczáját ’s abban megtalálja a’ fo
gadós’ jegyzékét a’ lefizetett 14 frankrul. — Most 
mindig világosabb lón előtte , hogy meglopatott. Az 
alatt t. i. míg ő kábultan aludt, saját ruhájit egy hoz
zá hasonló nagyságú személy által vétették föl, és 
bőrládíját, mellyekben 10000 frank értékű váltó le
velek voltak, a’ du Nord hotelból elvitették. A’ fo
gadóháznak legényét és tulajdonosát könnyű rala 
megcsalni, mert illy emberek, kiknél a’ vendégek na
ponkint jőnek mennek, pontosan ritkán jegyzik meg 
ezek’ arczvonalrait, hanem annál könnyebben öltöze
tüket. A’ kalmárnak, mint utazónak, ruházata talán 
kissé feltűnő volt ’s igy a’ fogadós és szobalegény 
a’ vendéget inkább öltözetérül mintsem azczvonalmirul 
ismérte. Óra, erszény és pénz, a’ruházattal együtt — 
végzett szerep után — a’ rendes helyre letéteték , hogy 
a’ mcglopatottnak figyelme a’ tolvajságrul elvouassék ; 
hogy imígy benne aggodalom ne ébredjen ’s az alatt a’ 
váltókat könnyű-móddal a’ különféle helyeken kifizettet
hessék. ’S úgy is történt. Minden már.készpénzze vala 
téve,’s a’ kalmár 10,000 frankkal fizetett meg egy gon
datlanul töltött éjszakát. Legfeltűnőbb az vala, minttud- 
hatá minden körülményeit a’ nőszemély olly pontosan;de 
a’ megcsalatottnak most eszébe ötlék , hogy midőn Hav- 
reből Parisba utazott, ugyanakkor a’ gyorskocsin egy jo 
barátját minden viszonyiról és szándékáról ertesíté , a’ 
kocsi egyik zugában pedig egy nőszemély ült, ki alunní 
látszék , ’s imígy ez , mint utazó kemje egy tolvaj tár
saságnak , minden szót kilesett, ’s Párisba érkezvén a’ 
kalmárt itta’ gaz czimborák által minden nyomon szem
mel íartatá, míg végre a’ gálád csíny — sikerült. (Adl.)
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Koldulás’ megszüntetése nagy
váradon.

Ismérve az erét, melíyet ép szabályokra hely
zeti egyesületek magokban rejtenek , nem lehet ezek’ 
alakultán nem örvendeni. Napként világos igazság az , 
hogy magányos egyedek keveset tehetnek, egyesületek 
pedig mindent. Magányos egyedek , — ha őket leg
jobb akarat vezérli is , — saját szenvedélyek, korlá
tolt tehetség, hibás nézetek, ’s nem ritkán szilárd 
kitartás’ hiánya miatt akadályoztatnak ott , hol egye
sületek valósíthatják az eszmét , melly szellemi élvet 
’s anyagi jót teremt elő. Egyesület, melly munkálati 
körében annyira terjeszkedik, mennyit saját egyedei- 
nek müveltetése kíván , csak képességet készít cse
lekvésre. Egyesület, melly saját énjén tulemelkedve 
ollyat tesz, mi őt közvetlenül nem érdekli, eljutott 
kötelesség-érzetének szükséges pontjára ; mert tudja, 
hogy az erő egyeseknek nem kizáró tulajdona ; hogy 
ész és s z í v ’ országában törpe kalmárkodásnak helye 
nincs; hogy ész és szíveim : isten-erő , mellynek jó
tékony munkálatihoz igényt tarthat az első polgár 
úgy valamint az utolsó. — A’ 200 Qmérföldnyi Bihar , 
hol az egyesülési szellem már meghonosult , néhány 
év óta casinóval bír, ’s igy bírja a’ talizmánt, melly 
az elszaggatott erőket nagy egészszé olvaszthatja 
össze. De nemcsak bírni valamivel, hanem azt hasz
nálni is : ez azon életbölcseségi szabály, mellytől 
mindennapiak az eltérések. A’ bihari nemzeti casino 
tudta e’ szabály igazságát, ismerte egyesülési köte
lességét , mit társasággá-alakultakor magára vön; 
egyesült , hogy N. Váradon ’s testvér városiban az 
emberek’ legnyomoróbbjait, —a’ kolduscsoportot—kira
gadja helyzetéből , mellybe az naponkint alábbsülye- 
dett, melly szennyes állapot (takaródzék bárki a’ vi
lághírű Anglia’ számos koldusai’ példájával) egy 
polgári társaságnak sem kölcsönözhet egyebet gya
lázat’ érzeténél! — Úgy hiszem : nem épen érdek
telen közzétenni azon terv’ vázlatát, melly szerint a’ 
casinoegyesület az utczánkénti koldulást megszüntet
ni kivánja. A’ terv 5 szakaszra oszlik. 1 szakaszban 
meghatározza , hogy kik értetnek .koldus* nevezet 
alatt ; 2dikban értekezik a’ forrásokról, mellyckből a' 
koldulás’ eltörlésére szükséges pénzmennyiség besze
rezhető ; íídikban szól a’ koldusok’ eltartásáról; -tőik
ben az intézet’ igazgatásáról; odikben pedig azon mó
dokat adja-elő , mellyek szerint az utón ’s útfélen 
gyakorlott koldulás megszüntethetik ’s az idegen kol
dusok kitiltathatnak.

Az 1 szakaszt illetőleg : koldusoknak tekintetnek 
mindazok , kik annyira nyomorékok, vagy öregség 
’s betegség miatt annyira erőtlenek, hogy élelmüket 
munkájok által meg nem érdemelhetik, és vagyonban 
szűkölködvén, mások’ adakozásibul kénytelenek ma
gokat föntartani. Hogy pedig a’ helybeli koldusok , 
minden más kéregetőtiil , kiknek egy nemét a’ 3ik sza
kaszban az intézet pártfogolja , megkülönböztethes
senek , azok az illető város által minden esztendőben 
üsszeiratandók. — A’ koldusok’eltartására szükséges 
pénzforrások: a) a’ középponti városok’ kezelése 
alatti kolduspénztárokban létező öszvegek kamatai; 
b) a’ nemesek ’s más polgárok közt minden uj évben 
egy kötelező-alakú iv hordatik szét , mellyre kiki 
följegyzi, hogy azon évben a’ koldus -  tartásra men

nyit ajánl. — c) a’ perselyes kéregetés , melly kez
detben még hetenkint egy napra szorítva fönhagya- 
tik , mivel a’ kellő mennyiséget előleges adakozásból 
beszerezni nem lehet. Botrány-elkerülés’ tekintetéből 
azonban a’ kéregetésre olly koldusok rendeltetnek, 
kik testi hibájik miatt undort nem okozhatnak. Hogy 
pedig kötelességükben annál szorgalmasabban eljár
janak , a’ bejövendő pénzbül bizonyos részt kapnak; 
d) ünnepnapokon a’ szentegyházak’ ajtajiban , vásár’ 
alkalmikor a’ hidak’ véginél, czédulaháznál, város
házai előtt ’s olly helyeken, hol a’ vásáros emberek 
megszoktak állani, egy perselyláda tétetik ki e’ föl- 
irattal „a’ koldusoknak“. —

Mivel a’ pénzforrásokrul szólok, kötelességem
nek tartom a’ casino’ ügyszeretetét jellemzőleg meg
említeni, hogy télutó’ 16án tartandó tánczvigalíná- 
nak jövedelmét a’ kérdés-alatti czélra szánta. E’ táncz- 
vigalomból nem megvetendő pénz -  öszveget remény
iét azon körülmény, miszerint ugyanekkor ’s ugyan 
e’ czélra Bihar’ jólelkü hölgyei’ ajánlatiból begyülendő 
kelmék sorsjátékra tétetnek-ki. E’ helyen a’ derék 
Lendvayt is kell említenem , ki a’ helybeli színész- 
társasággal kezetfogva , a’ „szilaj ifjú“ czimú víg
játék’ előadásából 278 ft. 16 váltó krt szerzett az in
tézet’ javára. Nem mellőzhetem el a’ „Sas“ czimú 
vendégfogadó’ haszonbérlőjét Vörös Jánost sem , ki 
télhó lOki tánczvigalmának tiszta jövedelmévelT 98 
forint 15 vtó krral járult az igen üdvös terv’ előmoz
dításához. Mi a’ koldusok’ eltartását illeti: a’ terv’ 
különbséget tesz a’ dologra-képtelenek, és azok közt, 
kik egyszerűbb’s könnyebb munkára, például tollfosz- 
tásra,’s a’fonás-szövés körül előforduló apróbb foglal
kozásokra alkalmasok. Az első rendüeknek, szegé
nyebb sorsú de becsületes polgároknál, szállás és 
élelem-fogadást javasol. Az utóbbiak’ számára pedig 
dologházat hiszen felállítandónak. Hogy pedig ez 
minél könnyebben sikerüljön , a’ dologház’ eszméjé
vel költségesb mükészítvényeket nem köt össze, 
csak egyedül ollyanokra szorítkozik, mellyekben a’ 
nyomorék is erőtetés nélkül vehet részt, ’s mellyek 
az anyag’ olcsósága és a’ készitvények’ kelendősége 
miatt, bizonyos sikert Ígérnek, mint például : a’ 
zsák- ’s ponyvakészités. Ez által gondolja a’ tervet 
elérhetőnek, hogy azok, kik máskint önmagoknak 
’s a’ társaságnak terhűkre lennének, szintolly mun
kás tagjaivá váljanak a’ hazának, mint más iparüzők, 
’s fáradalmaik után szintúgy élvezzék a’ nyugovás’ 
örömeit —

A’ dologházbani igazgatás ahoz -  értő ’s fize
téssel ellátandó takácsmesterre bízafik, kit. i. a’ kol
dusok’ munkálatinak irányt adand. Hogy pedig a’ muu- 
káíkodási ösztön emeltyűt nyerjen, mind az igazgató 
mind a’ koldusok fez utóbbiak iparuk és ügyességök- 
hez aránylag) a’ bejövendő pénzből bizonyos mennyi
séget kapnak sajátul.— Forrás, mellyből a’ dologház’ 
fölállitásira szükséges mennyiség szereztetik : a) a’ ca
sino által ajánlott, az újévi ’s névnapi üdvözlések’ meg
váltásából e’korig gyűjtött 1002 íl. 30 v. kr.’s még ezen
túl gyűjtendő mennyiség ; b) egy különös adakozási ív, 
a* mellyre Íratandó pénzöszvegek egyedül e’ czélra 
fognak használtatni.— Ha e’ két forrásbul most mind
járt annyi be nem jövend, mennyi a’ dologház’ meg
szerzésére szükséges volna, addig is , míg az inté
zet ezt tehetné, dolgozásra egy alkalmas ház-udvart
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fog kibérleni.—Az intézet’kormánya a’ terv szerint ál- 
land: évenkint szavazattal választandó tisztekből, u. 
ni. elnökbül, pénztárnok és ellenörbül — kik mindig a’ 
városi polgárok közül választatandók; — orvos és jegy
zőből , végre 10 választott tagból. E’ kormányzó vá
lasztmány’0 kötelességeihöz tartozik az intézet’ gaz
daságát vezetni, számadásokat vizsgálni, ’s hogy az 
intézet’ állapotja mindenkinek tudomásul juthasson, ’s 
ez által pártfogókat nyerhessen, a’számadás’ kivona
tát évenkint kinyomatni , az intézet’ gyarapodásárul 
’s a’ szükséges javításokrul gondoskodni, ’s ezekről 
év’ végével a’ nagy gyűlésnek számolni.

Az utón , útfélen gyakorlott koldulás’ megszün
tetésire , ’s az idegen koldusok’ kitiltására következő 
szabályokat foglal a’ terv: a) A’ megyének azon ren
deletéi , mik szerint a’ koldulás eltiltatott, ’s azon igaz
ságos elv, hogy minden helység saját koldusait tar» 
tani köteles, kimondatott, megujitandók. b) Várad-Ola- 
szi és N. Várad részérül négy , V. Váralja és Velen- 
cze’részérül két fizetéses koldusőr fogadtatik, kiknek 
kötelességük a’ városban egész nap fel ’s alá járni, ’s 
ha koldust vagy kéregetöt találnak, az illető város
házhoz fölkisérni. A’ teher’ könnyítése végett, nagy 
vásárok’ alkalmikor, mindenik város’ rendőri hatósága 
segélyül használtatik. c) Ha a’ koldulás miatt bekísért 
koldus helybeli, következőleg az intézet’jótékonyságai- 
ból részesül, elzáratással ’s mérsékleti koplalással 
iüntettetik, ha pedig idegen, a’ középponti tiszturak ál
tal hazájába kisértetik, d) Hogy az illynemű kikísé
rések fortélyokra ne használtassanak, minden kísérő
levél az utolsó helységtől, vagy ha a’ koldus más me
gyéből való , a’ megye’ szélső helységétől, melly sa
ját határjáról a’ koldust kikisérni tartozik, láttamozva 
az illető megyei tiszthez visszaküldetendők, minek el
mulasztásáért , az illető helység előljáróji a’ koldusok’ 
számára, 2 p. fttal büntettetnek. e) Annak elkerülé
sére , hogy vándor mesterlegények által a’ koldusok’ 
száma ne szaporíttassék,a’megyének e’ tárgybani sza
bálya megújítandó. E’ szerint a’ vándorkönyvvel el
látott mesterlegény a’ czéh által munkába állíttatik, 
vagy munka’ hiányában a’ czéh’ szokásai szerint 
útnak bocsáttatik; ha pedig nincs vándorkönyve , ak
kor közönséges kóbornak tekintetvén a’ megyéből kiki— 
sértetik, f) Az árvákra, tűz által károsultakra ’s czi- 
gányokra nézve, a’ megyének ekorig sikertelen sza
bályai foganatosítandok, világosan megjegyezvén, 
hogy olly árvák, kik minden vagyon nélkül maradtak, 
’s nem találkoznék ember , ki őket a’ megyének 811ki 
határzata szerint fölfogná a’ végre, hogy az árva fiú 
12 , a’ leány 10 esztendős korától, jóltevójét annyi ideig 
tartozzék ételéért ’s ruházatáért szolgálni, mennyi 
ideig dologtehetlen állapotában tartatott — ha nagyon 
gyengék, a’ dologratehetlen koldusok közé , máskint a’ 
dologházba vétetnek föl.

Ez vázlata a’ tervnek, melly az utczánkinti kol
dulás’ megszüntetése végett dolgoztatott ki. Az ok, mi
nél fogvást a’ mult-havi megyei gyűlés elibe terjesz
tetett az volt, hogy a’ szükséges rendőri feliigyelés 
a’ középponti tiszturak’ kötelességéül tétessék. Bihar 
megye lelkes RR. az üdvös czélt elősegítendők, köz 
egyezessél engedlek a’ kérelemnek.— Én meg vagyok 
győződve , hogy azon egyedek, kik az eddigi szabá
lyok’ sikertelenségéből okoskodva, titkos belátásuk’ ér
zeteben , kívánt foganatot most sem jósolnak, önma
gokat veszik föl mintául. Azt gondolják , hegy a’ lae  
ífus boköpenyege alá buva az adakozás alól mások is 
csat úgy more patrio majd kicsuszamlanak. _ Ha
gy án , uraim ! ne mystiíikáljunk. Önöket senki sem kény
sze ríti— ha csak szivöknem — az adakozásra. Ne ret

tegjenek , Önöket hatalomkarral— ha csak lélekismé- 
retök nem — háborítani senki sem fogja ! Hisz Önök al
kotmányos szabad polgárok. (Úgy ám bizony!) Önök 
szabad polgárok ? de tudják meg , hogy bár mi czifra 
kiváltság-levéllel bírnak i s , királyainktól szívtelen
ségre szabadítékot nem kaptak! Önök nagy nemesek ?

,,quis non
Yult diet , et eredi nunc nobilis ? 0 —
Turba audax , tibi fama placet, tibi gloria: cur non 
Et labor et virtus etiam placet, ut mcrito sis 
Nobilis“ P a l i n g .

Ezt jegyzésűi azoknak, kiket érdekel; félreértés’ 
elkerülése’ végett világosan kijelentvén , hogy megyei 
nemességünk’ nagyobb része levetközé már a’ szeny- 
nyet, mi nemességén szenny vala , szúette oklevelek
kel többé nem kérkedik , ’s nem helyezi abban a’ köz
jó’ rovására szabadságát, hogy mitsem fizet. Neme
seink szívjóságban, léleknagyságban kívánnak lenni 
nemesek, ’s kezetfogva más polgártársinkkal vetél
kedni fognak abban,hogy aránylag járuljanak a’ kitűzött 
üdvös czél’ eléréséhez. Illy nemes kedély indítá a’ diák 
szertartásu káptalant is , midőn főügyésze által a’ ca- 
sino-választottsági ülésben tudtul adá, hogy ezt terve 
kivitelében tehetségéhöz képest elősegélendi. -— így  
állván a’ köz hangulat, szabad reménylenem, hogy 
nincs messze az idő, mellyben rongy-foszlányokba ta
kart vagy épen mez nélkül járó eleven csontvázak nem 
fogják közbotrányul átkóborolni városunk’ utczáit,’s ha 
ez megtörténendik, dalolja bár ki magasztos érzettel 
eszményi világában „Adja isten, hogy a3 magyart «’ 
fe l világ araija "s a’ t.“ én prózai ajakkal fogom közbe
kiáltani „egyesüljünk uraim , egyesüljünk“ ! — L-.G.

Felvilágosításul, ’s illetőleg rend- 
reigazításul Fáncsyiiak. ,ludas 

Ulatyî  ügyében-
( F  e s  e.)

Mi czélja volt a’ szerzőnek Ludas Matyival , mu
tatja jelszava, mellyel homlokán visel:

Quamvis sublimes debent humiles metucre, 
Vindicta docili quia patet solertiae.

A’ szerző azt akarta tehát Ludas Matyi’ személyében 
megmutatni a’ hatalmasoknak, kik a’ föld’ népét sanyar
gatják, verítékin híznak, leányát állati ösztönüknek fel
áldozzák, hogy akad ember, ki meg meri és me'g bírja 
torolni az égrekiáltó gazságot’s a’ milly fonttal mér
tek másoknak, nekik ollyannal mérnek viszsza. Azt aka- 
rá megmutatni, hogy mint egykor egy libapásztor föl
kelt Döbrögi ellen ’s megverte a’ nagyságoskát , 
több ember úgy támadhat fel a’ kegyetlen urak ellen 
’s úgy boszulhatja meg a’ sanyargatást, mint Ludas Ma
tyi mogboszulta Döbrögin az igazságtalan bánást. En
nek látása által a’ hatalmasban azon gondolat kel, hogy 
nincs ember , ki ütés alá ne essék; a’ szegényben, hogy 
a’ kölcsönt kölcsönnel adhatja vissza ha szive van. Ki 
nem emlékezik itt a’ cholerai véres napokra, ’s hogy 
illyenek többé viszsza ne térjenek, milly szép mezeje 
nyílt volna átdolgozó urnák illő világositással ’s 
árnyéklattal előadni, mikép a’ kebelbe fojtott bosszú’ 
tüze akkor a’mikor, pusztító lángban szokott kitörni, 
ez által azokat, kik az alsóbb néposztályt nem ember 
’s polgártársaik gyanánt akarják tekinteni, szelidebb bá
násra , emberibb gondolkodásra bírta ’s legvégül illy 
rövid érthető erkölcsi tanulságot állíthatott volna f e l : 
,ne bánts mást, nem bánt más/ De ezen erkölcsi há
lástul megfosztá magát az által, hogy Ludas Matyit 
bohózatnak dolgozta fel, mert ez csak annyit látszik 
mondani: nevessetek egyet és menjetek haza, az



egész dolog csak tréfa volt. Nem azért róttam hát én 
meg Ludas Matyit, hogy elkényeztetett hlyünknek ne
hezen esik az igazság, kivált ha keményebben mondatik 
ki, hanem mivel az igazság nem olly alakban ’s nem 
olly hatósan mondatott k i, mint kellett ’s lehetett vol
na. És ez okot sem azon egy nem kistekintetü tudósunk 
szava nem rontja le , ki Ludas Matyit paródiák’ ko
ronájának , classikai paródiának név ezé, mert ez által 
csak Fáncsy’ hitét akarta megkísérteni ; de máskor 
illyesmitül őrizkedni fog, mert látja, hogy az embe
rek’ nagyobb része, ’s azok közt Fáncsy is , inkább 
elhisz akármi képtelent, mint hogy fölötte gondolkoz
zék. Az sem rontja l e , hoyy a ’ nép bohózatok által 
szolja meg előbb a’ színházat, majd később megszokja 
a’ finomabb 's művészibb becsű színmüveket is ,  mert 
egy jó színdarab egy kis v ilág: benne mindenki fel
találja éleinényét; mert a’ művészetnek nem szabad 
senkihez lealázni magát, hanem mindenkit magához 
kell fölemelnie , ’s a’ népnek sokkal több esze van , 
mint ti gondoljátok. Az sem rontja le okaimat, hogy 
Fáncsy maga tud magyarokat, kik még magyar szín
házban soha sem voltak, pedig színházkedvelők ’s az 
illyeneket hamarább oda édesgethetni , látványos érzék- 
gyönyörködtető színmüvek által, mert ezek azon tulmü- 
velt, elfinomult korcs magyarok lehetnek, kiknek szag 
’s bűz van minden becsületes magyar’ közelében, kiknek 
szagos, bűzös, aljas, vagy hogy nyelvükön mondjuk 
gemein, magyar színházba menni, mert nem értenek 
magyarul, saját nevűket sem tudják becsületesen ma
gyarul kimondani. Ezeket magyar színházba csalo
gatni olly munka volna , mintha valaki Egyptusból, v. 
onnan hol dögvész uralkodik , mondva hozatna dögvé
szes embereket. —

Többek közt a’ 90dik számú naplóban én azt is 
mondtam, hogy a’magyar „mindenben, mi magyar el
meszülemény, csak azt szereti, min nemzeti szin öm
lik el, mi nemzeti, honi földből fakad fel ’sa’t.; erre Fán
csy azt mondja, hogy az eredetiség-szeretet vem nagy 
hók «’ nemzetnek akkor, midőn művészeti ül van szó , mell// 
nemzetijellem nélkül is lehet szép és kívánatos. Én azt hi
szem, hogy mint a’ természet’ országában , bár az egész 
felett egy ég terjed-el, különböző világrész, különböző 
éghajlat van’s mindenik különböző terméket állít elő:ugy 
a’ művészi világban is , bár egy a’ szép , annak különbö
ző színezete van, vagy is minden nép’ művészetének 
inkább vagy kevésbbé , a’ mint az szabadabb vagy önál
lóbb , nemzeti jelleme, bélyege vagy színe van. Az 
európai népek’ életét, szokásit a’ keresztyén vallás, 
politikai ’s kereskedési súrlódás, igen közel vitte egy
máshoz , mégis egy német, franczia , angol mű azon 
nemzet’ szellemét és jellemét viseli magán, melly azt 
előállította ; megvan mindenikben a’ szépség , de meg 
van a’ különböző színezet’s bélyeg is. Mondjanak bár 
mit, en meg nem foghatom, hogy míg ember van ’s 
nemzetekhez tartozik, mint lehet mű nemzeti jellem 
nélkül, vagy a’ nélkül , hogy azon nemzet’ szelleme 
meg ne tessék rajta, mellynek keblébül felfakadt. A’ 
Rákóczy’ indulója a’magyarra, a’ ‘marseillaise* a’fran- 
cziára , a’ ‘Rule Britannia* az angolra , mért tesz na
gyobb hatást, mint fölcserélve egyik a’ másikra? Bi
zonyosan azért, hogy mindenik másmás nép’ szivébül 
forrván ki, másmás bélyegevan, ’s örömestebb egye
sül mindenik saját forrásával, holott ha nemzeti jel
lem nélkül lehetne vagy volna, mind e’ három dal egyenlő 
hatást tenne mind a’ három nemzetre. E’ szerint áll 
mind a’ költészetrül, mind a’ zenérül: mindkettő csak 
úgy hathat, ha nemzeti élet, nemzeti szellem van benne. 
Próbálja meg csak Fáncsy, vigye a’ Peleskei nótárius
ba Rákóczy’ indulója helyett a’ híres német nemzeti

dalt, az „0 du lieber Augustin-t“ vigyen bele a’ jól 
választott magyar népdalok helyett német keringőket, 
majd meglátja, milly drasticai-comicai hatása lesz. —  
Mit a’ lelkekrül mondtam, azt Fáncsyn kívül nehezen 
vette más általányosan ; hol szükség kívánja ’s helye 
van, ott nincs szavam a’ lelkek ellen , de a’ hol a’ 
lelkek csak azért vannak, hogy ott legyenek, mint Pi
latus a’ Credóban , hogy a’ darab’ nyomorúságát lel

kek’ daliása ’s szép diszítvények által üthesse helyre a’ 
szerző, ott, úgy hiszem, velem együtt minden a' lel
kek ellen nyilatkozik. Shakspeare’lelkei ellen nincs mit 
szólni , mert Homer után ő az, qui nil moliturinepte.

A’ mondottakbul, úgy hiszem mindenki, még ma
ga Fáncsy is , átlátta, hogy nekem nem ,személyijei* 
hanem dologgal, ügygyei volt ’s van bajom, mig 
Fáncsy, elvesztve az ügyet szeme elő l, epés kifaka
dásit személyem ellen intézte. Toll-csatákban a’kinek 
legkevésbbé van igaza, ki kétségbeesett ügyet vé
delmez, az szokta ellenfelét a’ legmocskosabb, leg -  
csufondárosabb nevekkel illetni.Én tehát mind azon ala
csony rágalmat, piszkolódást, betyáros kifejezést, meljr-  
lyel Fáncsy tárházábulbőven eláraszt; (C legdesperatn- 
sabb szájaskodó’ bombasztjait, minden snhancz pöjfeszke- 
désil, éretlen ficzkók korholásit, iskolakerülő-vádat ’sa’t. 
mint engem nem illethetőket, mint aljas, pórias folyadé
kot forrásához zúdítom vissza. Két dolgot azonban nem 
hagyhatok emlitetlen :lszörFáncsy azt mondja, hogy 
a’ criticához tudomány ,müismeret,józanság, mérsékleti; 
és b e c s ü l e t e s  l é l e k  kell. Mi az a’ becsületes lélek, 
törvény utján magyarázhatnám meg Fáncsynak, de ha
gyom ezt, hanem a’ közönség’ megvetésének adom át 
a’ czimborát, ki irodalmi világban , hol csak ész és 
ok jöhet tekintetbe,más’ polgári becstelenítése által akar 
jelentőségre vergődni. Piruljon érte Fáncsy ha képes 
pirulni , és tudja meg, hogy becsületes lélek dolgában 
sem rá , sem senki fiára isten ege alatt nem szorulok. 
2) Fáncsy elől is , utói is számtalan foglalatosságit 
emlegeti. Erre nézve meg kell jegyeznem , mikép vé- 
leménjTem szerint Fáncsyt, mint középrendü szí
nészt, csak azért tették rendezővé , hogy azzal a’jobb 
színészek’ idejét el ne vegyék, és midőn Fáncsy az 
egész rendezőséget, drámáit és technikait (az ope
rait kivéve) kezire játszotta, azt nehezen tehette ügy
szeretetből, hanem más valami kinézésbül, mert kü
lönben nem vállalt volna magára olly hivatalt, mellyet 
két három ember is csak nagy munkával vihet jól, 
egynek pedig teljes lehetetlenség ; mert leltárt csinálni, 
színdarabokat választani , műszerekre , függönyökre, 
díszítvényekre , ruhatárra felvigyázni, ezeket rendben 
tartani, a’ gazdasági részt is vinni, és e’ mellett meg 
maga szerepét is megtanulni, csakugyan meghaladja 
egy ember’ erejét, és ezt Fáncsy is bizonyítja , mert 
mióta rendező , isten igazában csak ritkán tudta sze
repét , és mivel egy ember’ figyelme mindenüvé ki nem 
terjedhet, azért történik a’gyakori faggöny-felakadás, 
elkésés ’s tán legközelebb Hamleíben maga Fáncsy úr 
is azért késett olly botrányosan e l , mivel rendezői 
tiszte valahol eltartóztatta. Ezt azért is szükségesnek 
tartám megemlífni , mivel Fáncsy számtalan foglala- 
tosságirul olly hangon beszél, mintha a’magyar szín
ház’martírja volna; mi hogy úgy ne legyen, ’s min
den jó renddel menjen , kötelessége az igazgatóságnak 
Fáncsy ur’ terhén keresztyéni és szinház-iránti kö- 
nyörületből könnyíteni. Fáncsy társaság vészeit is em
leget, kik előtt semmi nem elég szent 's elég tiszteleles; 
úgy hiszem minden elfogulatlan olvasó át fogja látni , 
hogy illy czimekkel csak hazaárulót, alacsony feladót, 
titkos kémet bélyegezhetni, és ki ellenfelét irodalmi 
világban illyekkel akarja gyanusítni, annak ügye igen
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vékony lábon áll. Fáncsy midőn e’ sorokat irta a’ „Mar
seillaise“ czimü czikket olvasta, de feledte hogy: 
quod licet Jovi ’s a’ t. És mi köze is illy drágalátos czi- 
meknek Ludas Matyi bírálatával ’s mi köze Fáncsy’ 
„si fractus illabatur orbis“ jelszavainak ? Hoztam én 
valaha kétségbe rendületlenségit ? Ismerem az illy 
hetvenkedö embereket: első puskalövésre megsza
ladnak.

Berekesztésül szükségesnek látom kinyilatkoztatni, 
hogy a’ mit mondottam, okokkal igyekeztem támogatni, 
de azért koránsein tartom magam’ csalhatlannak, mint 
egy nagy valaki ; hibázhatunk mindnyájan ; Fáncsy 
urat pedig kérem, hogy ha tollcsatába ereszkedik, 
hagyja ki a’ személyt a’ játékbul, ’s beszéljen a’do
lognál, és ha valaha még találkoznék velem, ne vá
doljon arrul, hogy német színházba járok: mert ha ak
kor megyen bele valaki, mikor én , úgy bizonyosan 
fű no küszöbén. Pest télhó 16. 1841.

Dobrosy Istv.

Búcsú-nyilatkozat.
Él szivünkben egy benszülött érzeményr, melly 

tettvilágunkban felosztja magát,’s mint virágillat hatja 
át lelkünk’ termékeit; egyetlen ur, mellynek érdeke
ért a’ művészet kész meghajolni ’s egyetemes világát 
szükebb határral írni körül. Kell é mondanom? hogy e’ 
hatalmas indulat — a’ h o n s z e r e l e m !  — Keblemet 
örömmel engedém én is e’ nemes vonzalom’ birtokául, 
’s midőn művészetünk’ támadó angyala tettre hítt-fel 
mindent , ki bár mi kis erőt érze magában, szivem’ 
ösztönét is mélyen ébreszté szent szózata, ’s nemzeti 
műintézetünk érdekéhez kötelezém-le munkásságomat, 
hogy kötelességem’ az áldozattal , melly tőlem telék , 
lerójam. És ha volna, ki hinné , hogy hiúság vagy fény
kapkodás vezete a’ magyar színpadra, igen csalód
nék. Egy bölcsejéből kelő kezdeményen felülállani nem 
fény; ’s előtanulmányokkal küzdő személyzetnél ke
resni kitünést, hiúságnak sem nyujtna éleményt: pe
dig nem közfudat-e, hogy fellépésem’ korában a’ nem
zeti dalmüvészet’sorsa ez vala? De én felléptem ’s 
ezt akkor tevém, midőn a’ túlhaladt külföld művész
világában nevem már némi viszhangra talált; midőn 
az önismértetés’ nehéz munkáján mármár túl valók, ’s 
ipardijamul szép jövők’ csillagát mutatá a’ művészet’ 
nemtője. Fölléptem mondom, ’s az előcsarnok’homá
lyos hideg oszlopai között vevék hont, hogy kulcsot 
segéljek keresni az avatottság’ templomához, hogy czélt 
’s irányt tűzzek k i, ’s megkísértsem egyengetni gya
korlati pályáját dalmüvészetünknek, melly ha a’kez
det’ csarnokábul ízlés ’s műértelem’ hajlékiba lépen- 
dett, díszéül legyen nemzetünknek ’s éleményt nyújtson 
a’ház’közönségének.—Mennyire felelhetett’sfeleltmeg 
erőin és szorgalmam czélomnak ? ezt itélje-meg a’ mű- 
értő s elfogulatlan közönség — Mi lón jutalmam ? 
az utóbbi két év’ története ’s bizonyos folyóiratok’ lap
jai telelnek. A' harczot sértett érdek ’s önzés kezdé 
meg ellenim’ részéről, ’s az első megtámadások már 
személyes bántalmakat hoztak; de én eltürémazokat !

eltürem,mondom; mert egy magasabb, az ügy ’ szerel
me , melegítő keblemet; mert tapasztalául, hogy a’ 
dalszemehzet^ szorgalmát haladó siker kiséri; mert 
meg valek győződve, hogy a’ mindent egyszerre sze
relni kenj felen nemzetnél egy ipar- , tan- , vagy mii- 
' eszet- ‘lg sein nelkülezhető , ’s kiki miben élőviheti a’ 
kort, azt teljes eróbül tenni szent kötelessége. És tü
relmem jutahnazi a Ion ; mert volt idő, mellyben ma gúny 
es gyanúsító czikkek jelentek meg ellenem , következő

napon a’ tisztelt közönség , melly az ügyért, ama’ szive 
’s szivem’ választottaért , küzdeni soha nem szűnt, ’s 
miért kedves emlékét síromba viszem, még nagyobb 
számmal ’s oily szívesen, mint én adám, fogadá el szív
telj es működésemet; ’s igy az est’ óráji kiegyenlítők a’ 
napok’ fájdalmit. Hittem , hogy a’ boszuvágy egy béke- 
türő ’s vállalatának megfelelni kész nő’ ellenében egy
kor kifáradand. — Nem így lón. A’ művésznővel nem tu
dattak bírni; mert a’ művésznő minden szorgalmát, 
lelkét, erejét kötelességének áldozá ; mert tanult, ta
nított, ’s bár küzdve, folyton haladást tön. — Mit tevé
nek hát? A’ nőt sérték-meg bennem,’s a’legkeresettebb 
bántalinak’ erkölcsi kínjait érezteték velem. Ekkor sem 
vitatkozám : a’ rágalmak ellen pedig mi volt volna küny- 
nyebb, mint a’ rágalmazókat visszautasitni ? Nem vitat- 
kozáníjmondomj’saz intézet’ pártolásával színezett ál
lításokat sem czáfolgatára; pedig én is elmondhattam 
volna, hogy szerződési kötelességemen kívül mennyit 
tevék ; elmondhattam volna többek között, hogy kevés 
kivétellel minden ujdalmüvet közbenjárásomra szer
zett meg az intézet; hogy Dobiért — ki tizenkét ez
ret gyüjte a’ pénztárnak, ’s másokat egyedül én nyer
tem ide ; hogy az árvíz’ pusztításai után még nekem 
is könnyű lehetett volna a’ színházi pénztár’ terhére 
honn kényelemben lennem, megkímélve az intézetet, 
a’ hosszú utazás’ kellemetlenségit választani; hogy 
gyöngélkedésem’harmad fél hava alatt szerződés sze
rinti illetékemet ( körülbelül 1500 pengő forintot) a’ 
pénztárnak engedém; hogy havi dijamat több ízben 
hónapig, — hogy jutalomjátékom’jövedelmét majd egy 
egész évig ben liagyám ’s a’ t. Mind ezt ’s még töb
bet felhozhattam volna. Én, mondom, nem vitatkozám; 
de lelkem mélyen elkeserült ’s akaratom ellen egy tom
pa hidegség kezde abban hont venni. Nem tagadom , 
hogy gyűlölet, megvetés kelt szivemben azok ellen, 
kik roszul takart önérdekeiket a’dalmüvészet’ megbukta
tásával keresték kivíni, ’s kik szerénytelenül egy nem 
birt többségi képviselökül erőködtek feltolakodni ’s úgy 
vélem, az igazság-barát nem látandja természet-elle- 
niesnek,ha egy nő azoktól, kik házi ’s nyilványos-éle- 
tét egyiránt elfeketírni törtek , megvetéssel fordult el. E’ 
tulidegzett visszásság’következménye bucsúvételem ’s 
elhagyása a’ kertnek, mellybe a’ dalmüvészet’virágit 
átültetni segitém. De, kik virággyülöletből a’ kertésznőt 
üldözék, győződjenek meg, hogy a’ virágkedvelés távo
zásommal nem lesz kiirtva; mert jelenkorunk’ jelleme 
nemcsak egyoldalúlag az észt, de egyszersmind az ér
zelmeket is művelni; pedig míg a’ műveltség az embe
riség’feladata lesz,a’ dalmüvészet’csillaga nem hanyat
lik le. Nyilatkozatom’ czélja nem az,hogy ellenimet, kik 
velem minden emberi jog’ megsértésével olly kíméletle
nek valának,megbántsam:nekik én már régmegbocsáték; 
nem az , hogy vágyat ’s fájdalmat idézzek üres helyem
re, melly bétölthető leszen; hanem kötelességül tekintém 
a’ tisztelt közönséggel megismértetni a’ feladást, mel- 
lyet megoldani akartam , félre magyaráztatott törek
vésemet , az irányt, meilyet a’ dolog nem miattam, de 
elleneim miatt vön, ’s a’ helyzetet, mellyben eleitől fog
va a’ színháznál valók.

Magyar színpadi életem egy felhőszőnyeg volt, á í- 
himezve a’ müvészet’szép jövője’reményvirágiyal. Fele
dés egy részrül a’ bántalmakért; más részről hála es kö
szönet a’ nagy közönségnek , melly küzdésteli pályá
mon csüggedni nem hagya.Lclkem gyakran fölkeresendi 
a’ távúiban kedves hazámat,’s hazáméval honosim ! min- 
diff cfifyesítendi képeiteket tisztelő emlekezetem.

Sc/wdel Róza.

Szerkeszti H  e l me e z  y. — Nyomtatja angol gyors-sajtón T r a t  t n e r - K á r o l y i  úri utcza 453.
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Kokasd’ megváltása’ ügyében.
Kőszeg, február’lsőjén 1841. A’ Hírnökben Ko

k a s d  helységnek úrbéri örök megváltása iránt Szeg- 
zárdról közlött czikk, és méginkább azok után , mi
ket később más hírlapok e’ tárgyban felőlem szerfelett 
kedvezően mondottak , úgy látszik , a’ közönségnek 
nyilatkozással tartozom. Mert ámbár alig lehetne fel
tenni, hogy ama’ roppant érdekek közt , miket az úr
béri felszabadulás illet ’s magában foglal, oily sze
mélyes körülményeknek, millyek ama’ szegzárdi köz
lés’ tárgyai, nagy figyelem jusson, ama’ hangulatot 
pedig, mellyet mutat, csak magára hagyni talán min
denkor legjobb, a’ közönség előtt bizonyosan leg
méltóbb : mégis azon tiszteletnél fogva , mellyel az úr
béri megváltás’ állapotjának ’s a’ közönségnek tarto
zunk , a’ dologtól illyféle gyanúsítást is távoztatni il
lik. — Szerencsére jó kedvvel tehetem e z t; miután a’ 
kokasdi úrbéri megváltó szerződések annak rende sze
rint megkötvék , a’ törvényszabta útban vannak, és a’ 
lakosok felszabadulásukat még ama’ névtelen közlés
ben levő kérdő- ’s felkiáltó-jelek mellett is biztosan 
élvezhetik.

Már mi a’ „magasztalást és dicséretteli elárasz
tást“ illeti, mellyért a’ névtelen közlő a’ Hirnök’ ko
rábbi számában neheztelni látszik, az ugyanott alig ta
lálható, melly, úgymint annak f. e. lső száma is , igen 
helyesen csak a’ szerződés’ érdemét, foglalatát adta 
a’ közönség elé. — Azonban igen örömest élek az al
kalommal, nyilatkoztatni (előbb tettem volna már ezt 
némelly hírlapokban, mint említőm, később csekély 
személyem felül érdememen túl mondottakra nézve, ha 
a’ múlt heteket utón nem töltöm, ’s e ’ miatt e’levele
met is csak elkésve Írhatom , mit e’ részbeni igazolá
somra itt megjegyeznem szabad legyen), hogy engem, 
ki mint édes atyám’meghatalmazottja állok csak e’ do
logban, a’ mint a’ szerződési aláírásokból ezt kiki a’ 
nélkül is láthatta, valóban semmi más érdem és dicsé
ret nem illethet, mint hogy édes atyám’ parancsit tar
tozó ’s talán buzgó igyekezettel teljesítettem. — Ha 
pedig ez is édes vigasztalásomra szolgál, annál ked
vesebb nekem , a’ dicséretet ’s magasztalást itt nyil
ván átadni azoknak, kik ez állapotban érdemiették. És 
meg fog engedni Gőzsy Máté ur, a' tolnai uradalom
nak, mellyhez Kokasd tartozott, ügyigazgatója (ki e’ 
helységre' nézve úrbéri felszabadulása után is e’ hiva
talát elvállalni szives vala , ’s ki a’ megváltási állapo
tot annak értelmes felfogásával , magyarázásával ’s 
czélszerü eszközlésével nem kissé elősegité) ha öt , 
ki hivatalában a’ nyilványosság elibe tartozik, meg
hatalmazás nélkül is méltó elismeréssel ’s kívánatos 
például a’ közönség előtt megnevezem. Egy igen ér
demes egyházi férfi pedig, ki kokasdi fi lévén, hono
sít e’ dologban jo tanácscsal és segedelemmel gyámo
lította , ’s irántai igen természetes bizodalmukat ja
vokra használni tudta ’s szerette, és ki ezen valódi 
keresztyénlelkű és követésre-méltó cselekvésének , 
mellynek lehet nagy részben a’ dolog’ további fenaka- 
dás nélküli sikerültét tulajdonitni, jutalmát önérzeté
ben és atyafiai’ jobblétében feltalálni fogja; ámbár ál
lásához képest öt a’ közönség elibe idézni tartózkod
nom kell , reményiem, tiszteletemnek e’ nyilványos ki
fejezését jó néven veendi. De leginkább önmagoknak

köszönhetik a’ derék kokasdiak úrbéri felszabadultokat 
és mi ebben jó van , — kik nem halasztgatván használni 
a’ nyíló alkalmat, erőt és férjfins bátorságot szülő egyet
értéssel ’s kölcsönös bizodalommal, e’ mellett pedig 
higadt és biztos számítással, összesegitve ’s megóva 
magokat az egymás elleni irigykedés’ és fondorkodás’ 
ragályától, nem féltek megtenni a’ némileg talán ne
hezebbnek látszó kezdetet; és legyőzve némelly kül
ső nehézségeket’s akadályokat, érvények szerint tud
ván pedig megítélni megváltásuk ellen különféle for
mákban (félreértés’ elkerülésire megjegyzem: nem 
tisztviselők által) történt ijesztgetéseket, intéseket és 
tudja isten minő érintéseket, megszerezték magoknak 
azon állást, mellyben kegyelmes urunk Királyunk’ és a’ 
Nemzet’ igazságos és üdvös gondoskodásának gyümöl
cseit isten’ segítségével élvezendik.

A’ megváltó szerződések’ tartalmára nézve , miután 
azok teljes foglalatokban a’ közönség elibe adatvák , 
nincs mit világosítnom. Az iránt pedig, mikép történt 
legyen , hogy Festetics Erneszt gróf az általa már kez
detbe vett úrbéri megváltás’ feltételével adta el ko
kasdi rész-jószágát édes atyámnak, miután , mint a’ 
névtelen közlő mondja ,,a’ szerződések a’ szükséges 
aláírások’ hiányával már meg is Írattak“ azoknak, kik 
a’ dolgot tudni érdemesnek tartanák, azt mondhatom 
megfejtésül, hogy a’ tisztelt gróf a’ jószággal előbb 
már megkínálta édes atyámat, de értesítve lévén ez 
utóbbi , hogy a’ jobbágyok önmagok is alkuba eresz
kedtek a’ gróffal, nehogy közbejöttével a’ dolgot za
varja, a’ felszólítást elmellőzte. M égis egyezett nem 
sokára jobbágyaival a’ gróf, kinek ebbeli érdemét igen 
örömest elismerem; de csak általán ; és midőn a’szer
ződés szei’kesztve lön,  az tetszett ki, hogy egymást 
nem jól értették volt; mert a’ jobbágyok némelly lé
nyeges pontokban olly foltéi elekhez ragaszkodtak,mely- 
lyeket a’ földesur nekik engedni nem akart. Ekkor meg- 
hasonolván a’ szerződő felek, édes atyám nem tartóz
kodott tovább gróf Festetics Erneszttől megvenni a’jó
szágot , mellyet azután nyomban a’ jobbágyoknak, az 
úrbérit örök megváltó , az úrit pedig zálogos szerző
dés mellett átadott, olly módon , mindazáltal, mit a’ 
névtelen levelező említni elfelejtett, hogy édes atyám 
mindazon feltételekre , miket a’ jobbágyok a’ tisztelt 
gróftól kívántak, de meg nem nyertek, önkint ráál- 
lott, és a’ szerződéseket azok szerint kötötte meg az 
azoktól elállani nem akaró kokasdiakkal. Gróf Feste
tics Erneszttel kötött adóvevői szerződésben feltetel- 
kép ki lévén pedig édes atyám’ kívánságára kötve, 
hogy a’ jobbágyokkal már megkezdett szerződéseket 
ezekre nézve kedvezőbb feltételek^mellett is , mint a 
gróf akarta, szinte az előintési időhatár-közben edes 
atyám megköthesse“ , történt, hogy Festetics Rudolf 
gróf, ki a’ jószágot vérség’ elsőbbségi jogánál fogva 
megtartotta 5 azt csak edes atyam áltál mái előzőleg 
megkötött szerződések szerinti állapotban vehette át; 
ámbár épen nem vonakszom elhinni, hogy ö szintén 
ollyakat, vagy talán még kedvezőbbeket, ön jó szán
dékából is kész lett volna kötni a’ jobbágyokkal. -—A’ 
zálogos szerződések, miket a’kokasdiak a’megváltási 
sommák’ könnyebb fizetésére segédeimül kívántak, mind 
a’ két jószágrészre nézve egyformán az egész királyi 
haszonvételeket, és mindegyik részen egyenlő meny- 
nyiségben majorsági földeket foglalnak magokban. Fes
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tetics Sándor gróftól vett részhez azonban terjedtebb 
allodiatura tartozván, ebből maradt fen; a’ zálogos 
idő pedig ezen utóbbi részre nézve rövidebb de ezért 
a’ zálogos somma is kisebb. —

És ezek, miket a’ Szegzárdról^ m. e. dec. 19kén 
Kapocsy József által, és f. e. jan. 5en névtelenül tör
tént közlések közt található különbség’ megfejtésére 
nézve, bár útközben csak és elkésve, a’ közönség 
elibe adni kötelesnek tartam magam; mind a’ tárgy 
és közönség iránti, mint említém , tiszteletemnél fog
va , mind azon tekintetből, mellyel édes atyámnak , ki 
70dik évében az úrbéri megváltás ez ifjú mozgalmá
ban einem vénült lélekkel részt vön, tartozom.

Alig lehet, e’tárgyrul szólván, azon örömet nem fejez
ni ki , mellyet hazánk’ több vidékin tapasztalhatni, hogy 
az úrbéri megváltás’állapotja iránt a’részvét ’s méltány- 
lat élénken nő és terjed; jelesen azonkitünő megyében, 
honnan ezt Írom, mellyben a’lelkesedést már cselekvés 
is követte,’s melly, ugv látszik,e’ részben hazánkat több 
eredvénnyel is örvendeztetni készül.—De szabad legyen 
egyszersmind azon méltó ’s alapos bizodalmát kinyilat
koztatni , hogy felséges Királyunk’ magas kormánya 
nemcsak ápolni fogja a’ hazában e’ nemes növényt , 
hanem roppant körének minden részeiben hatalmas esz
közléssel életbe hozandja ’s elömozdítandja amaz üd
vös törvény’lelkét, melly fejdelmtinknek és mindazok
nak, kiknek e’ részben tanácsával és eszközlésével 
királyi kegyelme é lt, még a’ késő maradék’ háláját is 
biztosítja. — És igy engedhet talán valamit e’ részben 
szép reményeknek a’ magyar, a’ nélkül hogy az Opti
mismus’ sokszor félremagyarázott alakjában tűnjék fel. 
Egyszersmind azonban azt vélem, igen is jó lé scz é l-  
szerüen fogja tenni, ha e’ remények közt a’ dolgot 
minden ágaihoz komoly ’s előítélet nélküli elmélkedés’ 
és szoros számolás’tárgyául tűzi magának; e’ mellett 
pedig eszmék’ ébresztésire, terjesztésire ’s az élet
behozás’ utjai’ ’s módjai’ kifejtésére mind a’ földesurak 
mind a’ jobbágyok előtt, hogy a’ cselekvés könnyeb
ben, helyesben és gyorsabb, biztosb sikerrel követ- 
kezhessék, hírlapjaink’ derülő időszakának jóvoltával 
élni el nem mulasztja ’s el nem halasztja; mit én is 
némelly észrevételekre nézve, miket a’ kokasdi meg
váltásra vonatkozólag hallottam, mindjárt ezennel, ha 
kissé rögtönítve i s , tenni nem tartózkodom.

A’ megváltási sommát, mellyet a’ kokasdi szer
ződés egy egész telektől 900 pengő forintban állapít 
meg, némellyek sokalták, mások ’s többen kevesel- 
ték; sőt voltak, kik ebben szinte a’ földesurakra nézve 
a’ dolgot máshol nehezítni fogó példát gondoltak szem
lélni. Azonban úgy látszik, a’ helybeli körülmények 
olly különbözők, hogy a’ megváltásra nézve általá
nyos kulcs alig vétethetik fel, ’s egy szerződés a’ meg
váltási elvnek életbe hozására igenis mások előtt serken
tő példa lehet,de a’ megváltási sommáknak máshol is zsi
nórmértékéül nehezen szolgálhat. Csak maga a’füstpénz 
a’mintegészekre vagy talán szinte nyolczadosakra oszt
o k  a’ telkek, a’ megváltási tőkében egyegy telekre 
nezve száz forintnál is nagyobb különbséget tehet; a’ 
munka’ becse a’ kqjönös adózás mellett urbérilegbirt, 
vagy nem létező remanentialis földek, a’ kilenczed’ 
értéke ’s egyebek pedig a’ különbséget még inkább ne
velhetik; úgy hogy lesz hely , mellyben a’ kokasdinál 
sokkal kisebb somma is igen elég lehet egyegy telek’ 
megváltásáért; ellenben lesz más, hol a’ jobbágyok 
annál jóval és könnyen többet is adhatnak. — Ha pe- 
dig megváltási sommára nezve ugyancsak például szol
gálhatna az egyik szerződés a’ másiknak, azt tartom.

a’ mérsékelt sommáju’s ezzel más községekben is ked
vet és bátorságot ^gerjesztő példák volnának legkivá- 
natosbak es szüksegesbek a’ hazában. Épen nem mint
ha e’ dologban magáénak feláldozását és jelenleges 
jövedelmei’ csökkentését gondolnám a’ földesurtól kö- 
vetelendőnek , hanem mivel a’ gyakori és gyors úrbéri 
megváltásokat a’ földesurnak is érdekében látom, eze
ket pedig csak mérsékelt áron várhatni. Általán a’ nép
gazdaságnak, az egyedi úgy mint a’ közpolitikának ’s 
ismét az egyedi úgy mint a’köz financziának jól értett 
elvei ’s kivánatai — a’ mint helyesen állíttatik , hogy 
in ultima instantia mindenkor egyeznek— úgy különö
sen ez állapotban egybehangzólag a’ könnyű és termé
szetesen igy de csak igy terjedt és szapora követke
zéssel, reméllhető úrbéri megváltásokat tanácsolják. — 
Népgazdasági tekintetben, azt hiszem, nem lesz, ki előtt 
magyarázat, annál inkább bizonyítás kellene. A’ köz 
nemzeti politikára nézve szinte alig marad kérdés, kivált 
ha nem hagyjuk figyelem nélkül azon irányt és mozgal
mat, melly az itt fenforgó tárgy körül is világszerte léte
zik és világerővel hat. Ettől,a’ mint ezelőtt hasonló rop
pant állapotokban nem tudta,úgy illusio volna hinni,hogy 
most lesz képes magát elkülönözni,elszigetelni a’ ma
gyar; de a’ szelidebb , jótékonyabb, semmit nem dúló, 
csak javító nemesítő formák’ és módok’ választása hatal
munkban van ; és hála ! hogy erre nézve már a’ Fej
delem és a’ Nemzet világosan és törvénynyel nyilatko
zott. — A’ földesurak’ egyes politikáját továbbá, ha azt 
valaki bármi szűkkeblű vagy nem mély belátásu tekin
tettel a’ köz nemzetitől fonákul elválasztani próbálná 
is , a’ contributionalis-urbarialis fundus’ az 1715dik év 
óta volt sorsának egy kis átszemlélése után bizonyosan 
csakhamar imezzel épen egyezőnek és az úrbéri meg
váltást az egyes földesurak’ szinte legfőbb külön ér
dekei közé is tartozónak vallani volna kénytelen. F i- 
nantzialis szempontból végre nem nehéz átlátni, hogy 
a’ jobbágyra nézve a’ mérsékelt megváltás nemcsak kí
vánatos , hanem pénzbeli, úgy ipari’s kereskedési je
len állapotunk’ tekintetéből úgy szólván conditio sine 
qua non. Egyezik azonban ezzel a’ földesúri finantzialis 
érdek i s , és ezen állítás paradoxnak nem fog tetszeni, 
ha a’ földesúri érdeket kellően és a’ megváltások’gyors 
’s gyakori volta’ tekintetében is felveszszük.

Magyarországnak jelen pénzi és gazdasági állapotá
ban t. i. a’ földesur, ki hitel-intézetek’ nemlétében nem 
igen tud sokszor szert pénzre tenni, a’ megváltási som
mát nemcsak 6°/0 kamatra használhatja, hanem azzal bi
zonyosan kevés kivétel mellett gazdaságában idő- ’s 
kamat-vesztés nélkül talán nem kétes vállalatokat pró
bálhat, hanem bizonyos és bő gyümölcsü, sőt sokszor 
a’ legsürgősb és egy kissé jobb gazdálkodásra mellóz- 
hetlen beruházásokat tehet; némellykor talán súlyos , 
zsibbasztó feltételek alatti,vagy épen veszélylyel, rom
lással , szégyennel is fenyegető adósságokat fizethet 
le; úgy hogy hazánkban (ismétlem, kevés kivétellel) 
az illy töke az azt nyerő földesurra nézve nemcsak azon 
jövedelem’ tekintetébe jön, melly száztóli hat kamat
jában fekszik, hanem ennél nagyobbat hoz, sokszor pe
dig kétszer annyit, még többet is fordít. Es igy azon 
előttem józannak látszó finantzialis elv szerint, hogy a’ 
tökének értékét gyümölcse szerint kell mérni, az olcsó
nak tetszhető megváltásdij’ gyümölcsözéséhez képest 
roppant sommának hatásával bir, hasznát hozza be , 
’s helyét pótolja az azzal jól—élő földesurnái, ki más 
módon , mire figyelmet kérek, bármelly ügyesen érti 
is a’ gazdaságbaiberuházást, erre magának pénzt sze
rezni többnyire még sem képes, és ennél fogva a’ gyors
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bár mérsékelt megváltással, melly az ő máshonnan ne
hezebben pótolható hiányát fedezi, magának nem cse
kélyebb hasznot szerez, mint jobbágyainak. Es mit 
mondjunk azokról, kik talán a’ jámbor földmivelő’ fel
szabadításának dijával sequestrumot, concursust szün
tethetnek megvagy mellőzhetnek e l, sokszor a’hitele
zőikre ö általok hozott nyomorúságnak lélekrázó szem
lélésétől óhatják meg magokat’s maradékaikat, és el
kerülhetik a’ lélekismeret’ súlyos önbüntetését, mely- 
lyet a’ legügyesb arrangement és az e’ mellett bár 
ismét következő,,purpurarum usus falerna vitis és achae- 
menium costum“ sem képes engesztelni.— Végre nem 
hiú h it , hogy van dolog , mellyet az isten’ áldása kö
vet. Ha van pedig egy, illyen a’ jobbágyok’ felsza
badítása. Ebből emberi jobblét, emelkedés, boldogu
lás virágzik fel, ’smalasztja elég dús , hogy minden 
eszközeit, és ezek közt ama’ sommát is , melly a’ jót 
létrehozni segítette, szerencséssé’s jól és gazdagon 
gyümölcsözővé tehesse.— Valóban amaz „áldást hoz“ 
mély jelentőségű a’ jámbor nép’ szavában ; és ki. a’ dol
gokat terjedtebb körükben és hosszabb folyamatokban 
vizsgálja , sokra nézve az ellentétben is ama’ hitet iga
zolva fogja szemlélni. Tekintsük a’ pálinkafőzést. Váj
jon látjuk e , hogy azt minden feszitett törekvés , rop
pant készületek és erő-ráfordítások mellett különös 
gyarapodás követné? avagy midőn sok pálinkafőzés
nek eredvényeit, magára a’ gazdára nézve , utolsó kö
vetkezésében tekintjük, a’ „tarnen curtae nescio quid 
semper abest rei“ nem jön e, önkénytelen is nyelvünk
re ? — Igen igazságtalan volna azonban , ki a’ pálin- 
kafőzés-üzőket már most azon tekintetek utánB Ítélné 
m eg, mellyek alá a’ pálinka igen méltán esik. Ok még 
most bizonyosan optima fide követik a’ pálinkafőzést 
’s gyártást, és mi ennek kártékonyságáról mondatik, 
csak hiú ábrándozásnak vélik. Vajha orvosaink és kik
nek egyébiránt tudományuk’ , isméreteik’ körébe esik 
a’ dolog , a’ pálinkafőzést nemcsak az azzaliárasztás’ 
következéseire nézve, hanem a’ pálinkagyártásban is 
orvosi óvó közfelügyelet alá tartozó körülmények’ te
kintetében a’ nagy közönség előtt értekezéseik’ ’s nyi
latkozásaik’ tárgyául vennék. Melly állapotban pálin
kagyártó hazánkfiait koránsem merném elleneinknek 
tekinteni, sőt azt hiszem, hogy épen az ő anyagi ’s 
erkölcsi jól felfogott érdekűknél fogva ők ezen megvi
tatásban nemcsak mint kazánjaik’ , gyáraik és moslé- 
kuk’ védjei, hanem mint őszinte hív taglalok fognak 
munkás részt venni.

Ezen óhajtással hagyom el a’ közbevetést, ésvisz- 
szatérvén saját tárgyamhoz, egy gyakran mély calcu- 
lusnak ’s a’ maradék’ javát tárgyazó jó ’s bölcs cselek
vésnek színét bitorló fallaciát említek, melly sok előtt 
mind és méginkább késtetheti’s gátolhatja a’majorsági 
föld’ egy részének kisebb testekben örök haszonbéri, 
vagy talán más formájú szerződés mellett, melly sze
rint a’ töke is lefizettethetnék, közvetlen az önmunkás 
földművesnek hazánkban sok tekintet alatt’s csak azért 
is igen kívánatos átadását, mivel sok földesur úgysem  
képes majorsági ’s pusztai birtokát egész terjedésében 
kellően és hasznosan mivelni. Azon tekintet áll t. i. 
sokszor illy földesur előtt, hogy maradékinak azzal 
kárt tenne, mivel majd 50 v. 100 év múlva, vagy nem 
tudom mikor, a’ fold’s az úrbéri járandóság többet fog 
érni, mint azért most kapna. Azon önkint támadó el
lenvetést pedig, hogy jelenleg mind az egyik, mind a’ 
másikféle szerződés után több , könnyebb ’s biztosb jö
vedelmet volna képes szerezni magának a’ földesur’ il
lető birtokából, mint abból szokott gazdálkodással min

den arra fordított pénzeró — és mit sokan számba sem 
vesznek, pedig számba venni igen is kellene, minden 
a’ gazdaságba ölt ideje, fáradsága , észtehetsége ’s 
élet-élvezete mellett is — fordítni képes , ezen ellen
vetést mondom előítéletnél fogva csak némi gondolko
dásra sem méltatva elveti.

Ha pedig csak általán gondolkodunk is a’ dolog
ról , önkint feltűnik , hogy azon tekintet, melly az előb
biekhez képest a’ földesurat ollynemü szerződésektől 
tartóztatja, mind örökké igy fogállani, a’nélkül hogy 
valaha czélhoz jusson. Mert a’ mint 1841ben nem 
meri valaki a’ világos hasznú változtatást megtenni , 
mivel azt hihetőleg az 1900dik évben még nagyobb 
nyereséggel fogja maradéka tehetni, úgy ez az 1900- 
dik évben, ha nézetét nem változtatja , a’ SÖOOdik 
évre fog várni, ’s igy t. E’ szerint a’ nemzedékek egy
másután csak a’ valóságos mindenben és mindig előző 
eszmében élnek, ’s a’ mindenkor távozni fogó jöven
dőt, nem mint illik,  a’ jelenneli legjobb élésre nézve 
vezérlő, bátorító ’s óvó nemtöül tekintve , hanem azt, 
a’jövendőt t. i. tűzvén ki magoknak közvetlen élvezet’ 
tárgyául, anyagául, az élvezetet soha el nem érhetik. 
Nem emlékeznek meg, hogy mit jelent a’ „ma pénz
ért, holnap ingyen.“ A’jelen, melly , meglehet, csak 
a’ jövendőt bármelly igen elértő ’s méltányló léleknek 
cselekvő mezeje, elhanyagoltatik , és igy áldoztatván 
fel a’ jelennek igazán a’ jövendő, nem ugyan aman
nak szerfölötti élvezése, hanem a’ jelen’ ’s jövendő’ 
eszméinek visszás felfogása, elcserélése ’s összeza
varása által a’ gyarapodás, emelkedés mindig csak 
idea et spqrativo marad. Nem illik é ide , a’ „rusti- 
cus exspectat dum defluat amnis ’s a’ t.“ versnek tanú
sága? Egy kedves ifjú barátomnak, ki ezt olvasván 
vegye szives köszöntésemet, elmés észrevétele jut 
eszembe „hogy minden élő nyelv közt a’ magyarnak 
legtöbb futuri modusa van.“ Bár ezen észrevételnek 
nyelven kívüli alkalmazhatása minél előbb megszűnjék !

De számolás alá való a’ dolog. Nem ideális , ha
nem valóban létező szerződésekből vett számokkal élek 
pedig, midőn például előhozom, hogy egy vidéken, 
hol haszonbérül körülbelül két pengő forint fizettetik 
esztendőnkint egyegy hold pusztai birtoktól , örök ára 
pedig ugyanilly hold jobb-roszabb földnek 50 p. forint 
körül áll, lehet találni földmiveseket, kik örök haszon
bérbe egyegy pár holdat felfognak, ’s oda vevén la
kásukat, ’s fél ekés, fél kapás gazdaságot űzvén kis 
telkeiken, ezek’ holdjától évenkint a’ helyezethez ké
pest 5—6 ft. p. örömest fizetnek ’s okosan fizethetnek ; 
mert jutalmasb, jobb állapotra jutnak , mint ha bér
ben kénytelenek lakni más’ házánál. Némelly igen ked
vező helyeken még többet is adnak. Világos erre néz
ve , hogyha az örök eladással hasonlítjuk is ezen szer
ződéseket össze , ámbár nagyobb testben nem mindig 
lehet , ’s nem olly könnyű szerrel az örök eladásokat 
megtenni, az allodiaturának csak egy ’s fökep olly ré
szére nézve pedig, mellyet a’ tulajdonos talán amúgy 
sem hozhatott érdemes jövedelemre, meg nehezebben, 
világos, mondom , hogy az 50 fr. capitalisnak , mely- 
lyet a’ szokott mód ’s folyó ár szerint a’ földesur egy
egy holdért kapna, í>°|0 kamatját t. i. 3 fcot, az illy szer
ződő évenkint bátran elköltheti, ’s igy jószágának 
teljes hasznát kimerítheti, mégis ezen felülmég3 ftja 
marad évenkint minden holdtól, mellytöl, mint emlí- 
tém, 0 ft. örök haszonbér adaték évenkint; vagyis az 
ezáltal képviselt 50 pengő forint capitalis minden hold
tól mintegy ráadásul gyümölcsöz. Ennek jövedelmét 
már, a’ jelennek feláldozása nélkül, a’ maradék’ szá
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mára megtakaríthatja; a’ hogy 16 év múlva anatocis
mus nélkül is kétszerezvén a’ tőke , 50 ft. helyett már 
lesz 100 ft., ez pedig másik 16 év múlva már 200 
fra növekszik ; úgy hogy ha az idén tesz valakiilly szer
ződést , soha nem nélkülezett, sőt folyvást teljes mér
tékében használt capitalisa , t. i. egy holdat vévén fe l, 
ennek örök ára vagyis 50 ft. az 1872dik évig már 250 
ftra növekedett, ’s azután mindig roppantabb arányban 
fog növekedni. A’ mikép nagyobb értéket szerez, és , 
mire ügyeimet kérek, biztosb és mindenfélétől füg
getlenebb mód maradékinak , mint minőre a’jószág csak 
maga az idomulta’ erejével emelkedhetett volna. Ha e’ 
helyen nem is figyelmezünk azon lelki jólétre, mellyel 
szemlélheti az ember, hogy azon helyen, hol csak ür
gék ’s egerek laktak , és néhány birka féligmeddig 
lakott jól a’ soványka legelőn, e m b e r t á r s u n k  
telepedik és iparkodása után boldogulhat. De azt is ve
gyük tekintetbe , hogy az illy módon cselekvő földesur 
az egész magának tartott allodiatura’ jövedelmét, be
csét jótékonyan öregbíti’s jószágán ollynemü gazdasági 
?s művelési módot tesz az egyszerű népszaporitással 
lehetségessé ’s biztossá, mellyről máskülönben gondol
kozni is alig lehetett volna. — Még csekélyebb szám
különbséggel is a’ folyó örök ár ’s illyforma szerző
dések között elég nyereségesnek látszik a’dolog, hogy 
egy kis próbát mindenhol érdemeljen. Az úrbéri meg
váltásokra nézve pedig , mellyekkel sokszor nem igen 
haszonvehető ’s bajjal járó jövedelem’ tőkéje realisál- 
tatik és mobilisáltatik , vagy a’nem ideális hanem jelen 
valódi tiszta jövedelemnél a’ körülmények szerint töb
bel kevesebbel, de mégis mindig nagyobb kamat biz- 
tosittatik a’ földesurnak , a’ számolás szinte alkalmaz
tatható. Miket midőn itt csak felületesen említek , ama’ 
kívánság gerjed bennem , hogy a’ mathesist tanuló jö
vendő földbirtokosok az érték’ és jövedelem’ illymódu 
növekedésének terjedtebb ’s több-águ kiszámolását ven
nék fel gyakorlási tárgyaik közé ; mi bizonyosan ama’ 
legfőbb élethasznu tudományt egy legüdvösb tárgyra 
fogná alkalmazni. — Szerencsére pedig az efélét még 
az aviticitas és invalidatiói systemánk, melly olly sok 
jót öl e l, sem igen gátolhat; mert az úrbéri megvál
tást a’ törvény biztosítván a1 másik állapotra nézve is a’ 
curiának praejudiciuma által a’ népesedés’ gyarapulása 
Ítéltetik. Ezen a’ népgazdaság’ legvalódibb elveivel 
egyező—’s valóban azoknak,kiktől az még hajdan eredt, 
becsületökre szolgáló — bölcs határozat a’ nemzetnek 
figyelmét most kivált igen megérdemli; mert jól felfogva 
’s helyesen alkalmazva, a’ nemesijószágokban , bár kü
lönféle involutiók alatt legyenek is, ama’ köz és egyedi 
legfőbb érdekben álló dolgot, mellyröl szólok, lehetővé, 
törvényszerűvé ’s biztossá teszi.—Egy nagy osztályá
ban a’magyar földbirtoknak, a’ közigazgatás alatti, ala
pítványi és egyházi jószágokban, mindez méginkább áll, 
hol vagy a’ robotnak arányontuli száma miatt kellő hasz
nát nem vehetik, vagy az allodiaturát nagy jövedelme- 
zesre hozni— habár a’jó akarat, bölcs intézkedés és fed- 
hetlcn kezelés a’ dicasterialis formákban és egyébide- 
tartozokban lévő nehézségeket a’lehetőségig szinte le
győzi vagy pótolja is—alig lehet; a’ jövedelmeknek épen 
a közintézeteknél fótekintetű egyforma biztossága sem 
eszközölhető, és hol a’ megváltási elvnek bár olcsó , de 
gyors es terjedt eletbe-hozása minden tekintetben a’job- 
bágyra s az alapítványi, úgymint a’közigazgatási föl- 
desurra nézve — közczélokról nem is szólva — legki- 
vánatosb és, szabad legyen mondani, talán legkönyeb- 
ben, legméltóbban ’s legnagyobb haszonnal eszközöl
hető. — Hosszúk is már az eltérések , mellyek mégis 
némelly igazoló tekinteteket talán foglalnak magokban,

hogy az úrbéri megváltásokra nézve a’ köz- ’s magán
érdekek , jelesen pedig a’ földesúriak , a’ gyorsaság ’s 
gyakoriságot a' nagy árnak elibe teszik, és ha példa 
k ell, illy arányban az legkivánatosb. — Példárul lévén 
szó : a’ derék, értelmes és magokat mérsékelni tudó 
kokasdiaknak azon feltételöket kívánom megemlítni a’ 
megváltásra igyekező községek előtt, miszerint azok 
az örök szerződésnél fogva általvett közlegelót — az 
istálóbani marhatartásra szándékozván emelni gazda
ságukat ’s igy a’ legelő’ nagyobb részét jövedelmesb 
mivelés alá venni, — a’ kilenczedet ’s a’ papi dézmát, 
ugyszinte zálogos birtokukat korán sem készülnek 
azonnal egyedi közvetlen élvezet’ tárgyául venni, ha
nem mint legalkalinatosb és biztosb módon tehetik, min
den e’beli jövedelműket közre behajtván , azokat meg
váltási tartozásaik’ lefizetésére akarják fordítni. És 
csak akkor, midőn már mivel sem fognak tartozni, sót 
talán némi köz-tőkéreis tesznek szert,’s a’ zálogos idő’ 
elteltével visszanyerendő sommákat is szabad gyümöl
csöző tőkéül fogták részökre biztosítói, kívánnak helyt 
adni az egyedi közvetlen igényeknek , élvezetnek ’s a’ 
körülállások szerinti felosztásnak. Hiszem i s , hogy 
azon egyetértés , kölcsönbizodalom ’s jóindulat, melly 
őket példásan jellemzi, ’s megváltási dolgukbansegi- 
tette , annak legjótékonyabb kifejtésében ’s használásá
ban szinte vezérelni ’s boldogítni fogja.

Még egy észrevételről kell említést tennem, mely— 
lyel a’ kokasdi megváltást többen fogadók , mondván: 
„Jó, jó ’s kívánatos az illyen, de kevés helyen lehet 
azt még most létesítni, vagy okosan csak próbálni is a’ 
hazában; mert a’jobbágy erre még nem érett meg. ’stb.** 
Előttem ugyan, ki illy jóslatokat Kokasdra nézve is , 
mielőtt a’ megváltás megtörtént, eleget hallottam , e’ 
vélemény igen érvényes alig lehet, kivált ha emléke
zem , hogy épen Kokasdra nézve némelly olly külső 
akadályok forogtak fen, mellyek a’dolgot máshol any- 
nyira sem fogják talán nehezítní. És ime már a’ felső
ié i , hazánknak egészen más részén történt megváltás 
és több készülőben lévő ez észrevételnek ,,a’ priori** 
követelt authoritását a’ közönség előtt is méltán csök
kentheti; annál inkább, hogyha némelly vidékeken 
egész községekkel nehezebb is volna összes megvál
tási szerződés, nem lesz talán mégis olly igen sok hely, 
hol egykét okos jobbágy a’ méltányos és érdekét elér
tő földesurral meg nem tndna egyezni, ha a’ tőke-le
fizetésre nem, legalább ennek kamatjára. Csak egy
két példa után is pedig nagy vonzó erő fogna bizonyo
san ez állapotban kifejlődni. Mire nézve sokan lesznek, 
kik a’ tagosztályt és legelő-elkülönzést elkerülhetlen 
feltételnek fogják tekinteni ; annak igen kívánatos léte 
pedig mindenki előtt kétségen kívül leend. De annál 
jobb ; mert illy módon egy jó — mint majd mindenben — 
itt szinte másjóra is serkenti, vezeti és sokszoc'k‘?nyteti 
az embert; és bizonyosan nem lesz , ki ne osztozzék 
ama’ kívánságban , hogy a’ tagosítás’ és elkülönzes’ 
üdvös állapotának életbehozására ’s ennek utja-mód- 
jai’ könnyítésére, gyorsítására — ha ugyancsak kel! 
még indítóok — azt mind a’ birtokosak mind az illető 
törvényhatóságok az úrbéri megváltásban’s az ezzel ro
kon dologban említék , feltalálják. De általán , mielőtt 
valaki — ’s nemcsak lágymelegen, de igazi igyekezettel 
ismételve — ha egy időben’s formában nincs foganat, 
máskor és máskép próbát nem tesz, alig van joga , a’ 
meggyőződésnek bármelly fokára felvitt velemenyene! 
fogva is mondani: „Nem lehet*4, melly szó igen hatal
masan hangzik ugyan, igen sokszor azonban ,̂ mint sok 
más váz és rémkép, az elnemfogult szemleles s ügyes 
bátor taglalás előtt elenyészik. Ifj. Bei.eredj István.
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forrásgazdag Sudetek’ fenyvesei’ hűvös kebléből, az 
egészség’ istenaszszonyának szent hegyéről száll hoz
zád rokon üdvözletem. — Három hónapja mar, mióta 
a’ világhírű Priesznitz’ viztermó honjának vagyok viz- 
ivó vendége; ’s hogy az igéit közlemények után illy 
sokáig várakoztatálak : a’ padlásszoba’ éles levegője , 
mellyben tollat nem örömest fogunk , ’s az örökös lucs- 
kolódás , melly a’ minden fürdéskor megfázni szokott 
testet minduntalan járnikelni kényszeríti, szolgáljanak 
mentségemül. Hihetlennek látszik tán előtted , ’s még 
is való: alig van annyi üres időm, hogy naponkénti 
szemlélődésim ’s tapasztalásim’ eredvényit röviden nap
lómba jegyezzem. — Hogy a’ graefenbergi életről fo
galmad legyen, előadom itt egy napnak nálunk lefo
lyását, ’s a’ napi foglalatosságoknak, miken hajnali 4 
óráiul fogva esti tízig átmegyünk, egymásbul folyó 
sorát ; lásd ’s Ítéld meg ebből, van-é a’ száraz ’s ned
ves világrészeken olly szakmány, melly a’ mienkhez 
hasonlítható?—Előre megjegyzem, hogy olly általányos 
napirendet, melly az itteni nagyszámú gyógy vendé
gek’ mindegyikére különbség nélkül ráüljék , nem ál
líthatok fe l, — mert valamint a’ fürdésnek sokféle for
mája ’s módosítása van, mint ezt a’ kád- , zuhany- , 
ülő-, fej- , nyak- , kar-, kéz- ’s láb- fürdő, vizes lepe
dő ’s a’ t. nevezetek is mutatják: úgy ezek’ használata 
is a’ betegségeknek különbsége szerint változik; sőt 
ugyanazon nyavalyában szenvedő betegeknek gyógy
módja is , azoknak különböző életkora , vér- ’s test
alkata ’s életerejéhez képest többféle változatot szen
ved ; — ’s már ezek’ meghatározásában ’s a’ betegség’ 
sokféle stadiumihoz alkalmazásiban áll a’ vizgyógyász’ 
tudományának titka , — ezek’ szerencsés eltalálásában 
dicsőíti magát Priesznitz’ lángesze ’s gyakorlott ta
pintata.— A’ gyógymód azonban százféle alakja- ’s 
módosításiban is ezen négy főponton sarkallik: 1)
hideg viz’ külső használata =  f ü r d é s. 2) Belső hasz
nálata =  i v á s. 3)Szabad le vegőni m o z g á s. 4) E 1 é t
r e n d ,  melly minden ingerlő, szeszes és mesterkélt 
ételt ’s italt kizár. Jól megjegyezd , hogy ezen négy 
főfeltétel egymást kiséri , föltételezi és kölcsönösen 
segíti, azaz: hiába iszod a’ vizet cseber-számra is , 
ha naponként nem fürdöl’s ha rendes testmozgást nem 
teszesz; ’s ezek’ sikerét is csak akkor tapasztalandod 
k e l l ő  m é r t é k b e n  ;s i d ő b e n ,  ha mérsékelt ’s 
természetes életrendet követsz. Ezen elözvények után 
térjünk most a’ napirendre.

Hajnalpirulatkor ébred az élet Graefenbergben. A’ 
szénamatráczokon nyugvókat fürdőszolgák’ nesze kelti 
fö l , kik uraikat vagy izzasztó pokróczba , vagy vizes 
lepedőbe burkolják, vagy az ágymelegből egyenesen 
fürödni kisérik, a’ mint kinekkinek sorsa hozza ma
gával. Legtöbb azonban az izzadok’ száma. A’ hanyatt- 
fekvőt terjedelmes pokróczba, mint kis babát pólyáiba, 
szorosan bepakolja a’ vaskos inas, paplanyt, dunnát’s 
párnákat szorít rája, ’s néha frisítőül egy pohár vizet 
töltvén szájába , a’ motszanni alig tudót magára hagyja.

*) Ezen levelek bizonyos közbejött akadályok miatt eddig
nem közöltethettek.

Mintegy órai veszteglés után megindulnak a’ felhevült 
testen egyenkint permetezni az izzadás’ csepjei, majd 
sűrűbben ’s szaporábban görgedeznek alá a’ két olda
lon, karokon ’s lábokon, ’s a’ veresre gyűlt homlokot 
’s arczokat csípőleg érdeklik a’ rajtok sűrűén kiülő ve- 
ritékgyöngyök , miket ha ollykor letörül a’ könyörülő 
szolga , kellemes ujulást érez a’ főtt ábrázat a’ híves 
kendő’ szellös érintésén. — Három v. ötnegyed órányi 
izzadás után, — mi némellyeknél olly fokra hág, hogy 
a’ matrácz keresztül ázik, sőt nem ritkán az ágy alatt 
is tó alakúi — leszedi az inas a’ nyomó párnákat, mint 
meredt tuskót feltámasztja a’ pokróczos merevényt , 
pokróczát, mellynek felső szárnyát fejére borítja, csak 
annyira tágítja megáiul , hogy lábai, mikre gyékény- 
czipéket tolt, apró lépéseken mozoghassanak ; ekkor 
kivezeti a’ 20—40 lépésnyi távolságú fürdőszobába , 
hol nagy öblű kádba éjjel nappal csuroga’ bérez’ for
rásinak fedett fenyücsövekben levezetett kristályvize. 
Gőz- és pára-felhő csapong a’ kád felett, midőn a’ hir
telen leleplezett test beléje dűl ’s horgon akadt hal
ként csapkod ’s hánykodik maró hideg hullámiban, 
mikből 2—5 perez múlva dideregve kiszáll, a’ rábo
rított lepedőt is béléses öltönynek érczi, mellyen fe
lül köpönyeget kerítve nyakába, csoszogva szalad a’ 
gyékényezipéken szobájába viszsza; hol megtörülközni, 
szaporán felöltözni ’s egy zsebbe tett pohárral a’ sza
bad légre menni: csak néhány pereznek munkája. 
Kérded talán : ,hányat ütött meg már kádjában a’ gu
ta* ? ,,Még eddig egyríil sem emlékezik annyi ezer közt 
a’ vizgyógytörténet. Ellenben a’ tapasztalás tanítja , 
hogy minél izzadtabb az ember, annál kevésbbé érzi 
a’ hideg viz’ első kedvetlen hatását, ’s annak szokott 
a’ fürdés leghidegebb lenni, kinek izzadás nélkül csak 
ágymelegből kell menni a’ kádba;— sőt az izzadó test 
némi ösztönszerű vágygyal ohajtozik párnái közül a’ 
viz után, mellyben ót a’ lankasztó hév után ujjászüló 
enyhűlet várja.** — ,De izzadt testtel ! jéghideg víz
be ! ez még is szörnyűség! hiszen eddig azt hittük, 
hogy nagy felhevűlés után a’ hirtelen kihűlés halálos.* 
— Igen is , a’mozgás általi hevületben, midőn a’ tü
dő felingerülve van , veszélyes sőt halálos a’ hidegviz- 
ivás vagy leöntés : Graefenbergben pedig az izzadás 
nyugalomban , meleg takarók alatt történik, — ’s ez 
kettő közt a’ lényeges különbség.

A’ fürdés utáni két v. három óra: a’ reggelisétálás’ 
’s vizivás’ ideje; — e’ sétaközben iszsza meg többnyire 
mindenki a’ rája kiszabott napi vízmennyiség’ felét, 
minthogy köz hit szerint a’ vizivás éhgyomorral leg- 
használatosb. Az udvar’ csorgókutjától kezdve egyik 
irányban a’ hegycsúcs (um die Koppe) körülti sétá
nyon, másfelől a’ meredekebb fenyvesben nyúlik el a’ 
két leggyakorlottabb sétapálya, melly utóbbin a’ kelle
mes italú ,e z ü s  tfo  r rás* ’s a’ regényes fektű ,fe -  
n y ű f o r r á s *  jegyzik a’ külön állomáspontokat. E’ sé
tapályákon jár fel ’s alá kérész gyanánt ’s üzi-váltja 
egymást a’ járkálok’ tarka vegyületű sora ; kisebb na
gyobb társulatokra oszolva , vagy egyes darabokatlcé- 
pezve , mint ezt a’ történet ’s egyesek’ személye ma
gával hozza. Láthatsz itt komoly beszédbe süllyedt 
öreg urakat, zajos szóváltás közt lépegető élénk fiata
lokat , vagy módosán karöltve sétáló hölgyeket. Itt egy 
éltes úr lassankint rakosgatja egymásután köszvényes 
lábait ’s fél kezében levő botjával segítve magán , olly
kor megáll, magát kipihenni; gyors léptekkel halad
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mellette egy veres-bajuszú magas férfi, lesütött fe
detlen fejérül azt gondolnád , hogy talán elvesztett sap
káját keresi ; bátran ráfoghatod , hogy feje vértolulás
ban szenved. Amott az ezüstforráson túl a hives árny 
alatt egy alacsony, barna, zömök alak vízzel teli pofák
kal ’s düledö szemekkel jár fel ’s alá egy kis raellek- 
uton, kezében fél pohár vizet tartva , egy útjában eső 
fatuskón néhány apró darab kövecs hever, mikre me
netközben gyakran figyelmes tekintetet vet, mintha 
azok őt érdekelnék, sót ime! hozzájok most egy da
rabkát tesz ! Ez , szájában tartott vizével, mit gya
korta megújít, gyomrát tisztítja; a’ kis kövek pedig a’ 
pohárvizek’ számát jelentik , miket lélekisméretes pon
tossággal kíván számon tartani.— Ott az útfélen ma
gányosan kummog egy mogorva kép , még meszszirol 
kitérve a’ szembejövök elöl, nehogy valamellyik tán 
megszólítsa. Szegény ! szegény hypochondricus! Itt a’ 
völgyi utón egy deli szöke-alak közéig a’ forrás felé , 
jobbjával kis sétabotjára, baljával mellette menő szo- 
balyánya’ karjára támaszkodva ; megérkeztekor a’ for
rás melletti csoportbul egy csinosan öltözött férfi megy 
elibe, ’s kezéből elvett metszett poharát kristály
vízzel teli merítve, szolgálatkész udvarisággalnyújtja 
neki vissza, mit az nyájas köszönettel fogad, ’s apró- 
donkint kiürítve, cselédével tovább halad. ,Hör’n ’s 
amal4 # )  , mond kis szünet után egy poharát merítő 
szalmakalapos az épen érkező laktársának, kiben a’ 
,Jút’-Morjen‘ =>!”£) köszöntésről egyszeriben megisme
red a’ Berlin-vidéki poroszt — sag’n Sie miramal, ki 
lehet ez az igéző kék szemű némber V — ,,Xem isme
rem— felel a’ kérdeztetett, — de azt tudom, hogy az 
egy kedves lény ; ugyan reméllhetö-e , hogy valaha 
kiépül?“ — ,,,Alkalmasint kiépül — szólal mega’ hát
térből egy veteran vizivó,ki most épen a’ 15d.pohárvizet 
tartja kezében— én itt voltam, mikor e’ némber meg
érkezett , akkor még két mankón járt, ’smostmáríme 
sétabottal is könnyeden megy, sőt kevés idő múlva ezt 
is nélkülözheti.aí — Most egy magas szikár termet 
járul a’ forrási sereglethez. ,Jó reggelt kívánok ba
ráton^! szól kezet nyújtva egy nagy-bajuszó és sza
káid alacsony kabátosnak, kinek mindkét karján 
kifejtett kabát-ujain szeszélyes alakban fehérük ki a’ 
helyenként zsinórral öszszekötött hasítékon át a’ kife- 
szülö ing. ,,l)zen dobri“ — válaszol imez , levéve szá
jától poharát’s a’nyújtott kezet barátságosan megrázva 
— hány pohara van már Önnek? (az az : hány pohárral 
ivott már)“ — ,0  ne is kérdezze! még csak most kö
vetkezik a’ negyedik; abban a’ma reggeli szeles idő
ben olly nehezen jött rám az izzadás,hogy így még vele 
soha el nem kestem, pedig összedörzsöltem tenye
reim’, lábaim’, a’ mint azon átkozott szűk pokróczban 
csak lehetett, még is csak nyolcz óra felé lehettem kész 
a fürdéssel. De hát Önnek miért van felfejtve öltöny- 
uja? Bizonyosan krízise van ugyan-e? 0 gratulálok 
Önnek ! Önigen szerencsés ember P — „Azok a’ balga 
kiütések annyira elleptek már , hogy nyakamtól bokáig 
érnek a vizesboritékok, mikkel őket majd minden órán 
boiogatnom kell; ezek miatt szűkült le rólam a’ kön
tös.. . .  Bekérem! nekem mozognom kell, különben 
mindjárt didergek a’ lucsok közt ; . . . .  ha úgy tetszik 
jerünk egjütt az also csurgóhoz, ott iszom meg 
tizenkettedik s utolso pohárvizemet, ’s egy negyed
óra múlva megyek reggelizni.“ — Mit gondolsz? e’ 
parbeszelok közül mellyik volt a’ magyar, mellyik a’ 
lengyel? — bizonyosan az volt a’ magyar ugy-e , ki

*) „Hören Sie einmal« helyett : gyakori szavok" járása a poroszoknak. J
**) Guten Morgen.

,jó napot4 kívánt, ’s lengyel a’ másik?. . . .  Forditsd- 
meg ! — e’ két nemzet itt kölcsönös becsülésből csere- 
nyelven köszönti egymást. — —

Kilenczedfelet mutat az uj épület’ falán a’ napóra. 
A’ nagy étterembe vezetlek, hol pár óra óta áll már 
az egyszerű reggeli’ vidám ünnepélye. Utunk a’ tág 
udvaron vezet keresztül, hol a’ korlátokra terítgetett 
pokróczokat szilaj nyugati szél lengeti ; a’ fő bejárás 
előtt sorban álló gyerkőczök’kézbentartott tányérin már 
távúiról piroslik élénkbe a’ tetőzve rakott szamócza , 
mit az apró pórfidk „kaufen sie Erdbeeren“ kínájok- 
kal boszszantásig tolnak minden bemenőre. Az alsó 
tornáczban egy kis marhaólszag csap ugyan bennün
ket meg , mert a’ vasrostélylyal fedett nyílások a’pad- 
lat’ kövezetén a’ föld-alatti istállóknak szolgálnak sze- 
lelőiil: de ezmég semmi! — az emeletbeli lépcsők’mel
lékin gonoszabbal is találkozandunk ; ezt mind az 
építész’ ügyetlenségének kell tulajdonítanunk. A’ má
sodikemelet’ előcsarnokában, az udvarra néző ablak
nál két szőke pórhölgy előtt egy fehér asztal, mézes 
bábokkal, törött czukorral teljes apró papirtüretekkel, 
zsemlyével ’s kalácscsal van megrakva, miket vásárló 
gyógyvendégek állnak egymást váltva körül. A’ falak 
melletti fogasok köpenyekkel, süvegekkel ’s ittott zsi
nóron függő sétabotokkal vannak sűrűén beaggatva , 
’s a’ lépcsők megetti falakon nagy földkép-alakú pa- 
pirtáblák függnek , a’ múlt évekbeli vendégek’ tömött 
hasábokba sorzott neveivel. Ezen előcsarnokbul egy 
oldalajtó a’ tekeszobába vezet; jobbrul pedig a’ két
felé nyíló magas szárnyajtó a’ 116 láb hoszszú, 6 öl 
széles és 3 öl magas terembe nyílik. A’ belépő’ tekin
tete tévedezve pillant végig az előtte hoszszú négyes 
sorban felnyúló népes asztalsoron , mellyen túl a’ szem
közti távul oldalon a’ most uralkodó cs. k. felség’ élet
nagyságú képén nyugszik meg. A’ terem’ felső részén 
egyik oldalszegletben áll a’ köz használatra nyitva 
álló zongora ; — a’ magas menyezetről mezei virág- 
’s falevél-koszorúval köritett karos -  gyertyatartók 
ereszkednek alá; ’s az alsó ablakok közti oszlopfa
lakról termetes tükrök néznek szembe egymással. Aj
tó felett nehézkedik az idomtalan tágas hangászkar- 
za t, homloklapján Hygiaeát ábrázolva, ki bozontos 
pokróczlepelben, gyékénypapucsban, egy sziklából 
csurgó forrás mellett áll, jobb kezében kehely, — 
lábainál a’ vizgyógy’ jelképei: fürdőkád, dézsa stf. 
hevernek. Az ajtó mögötti falakon állnak rámákba 
foglalva : a’ Priesznitz’ különböző művészek által raj
zolt kőnyomatú arczképeiből egy egy példány, — ’s 
a’ minden vendég által megolvasandó ,T udni  v a 
ló k‘ : egyik táblán a’ házi szabályok (ezeket már is
mérheted M u n d e’ könyvéből) Priesznitz’ aláírásával; 
másikon a’ társaság’ könyvtárát illető rendeletek, ma
gyar, német ’s franczia nyelven; — közel hozzájok 
egy faliszekrény mellett a’ hirdetések’ nagy fekete 
táblája , mellyen most épen e’ hirdetés áll nagy kré
tabetűkkel feljegyezve (németül): ,,a’ fenyűforrás mel
lett tegnap egy kék metszett pohár találtatott: a’ tu
lajdonos bővebb tudósítást vehet felőle Gottwaldnál.“1«* **))  
A’ teremből oldalvást szegül-be egy szoba-alakú tá
gasság, — mellékszobának neveznék, ha amattól köz- 
fal ’s ajtó választaná. Ebből nyílik alá az alattlevő 
konyhába egy deszkával bélelt négyszegű üreg , 
mellynek mig egyik osztályában , csigán-forgó köté
len süllyed alá az üres tálakkal rakott, asztalformá- 
ju deszka-lap : az alatt a’ másikból , telt edényekkel 
terhelten bukkan fel a’ hasonló alakú társ- hordantyu. 
E’ titokteljes mélységből árad reánk napjában három-

) Gottwald: felvigyázó szolga a’ tekeszobűban,
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szór az áldás; ennek kávái közül, mint bőség’ szarvá
ból ontja ránk kifogyhatlan gazdagságát amott alant a’ 
tetemes szakácsné. — A’ reggeli áll tej ’s vajból, mik 
6 óra óta fel vannak találva. Öblös porczellán-szilkék 
állnak az asztalon , hézagonként végig rakva , teli a’ 
legsűrűbb hideg tejjel, mellettük tányérokon czifra 
formákba nyomott vaj ’s egyegy kisded gabnakenyér ; 
— ezek mellé, kinek tetszik , tejfel közé törött’s 
megczukrozott szamóczát csemegéz, ’s miután rá egy 
pohár fris vizet felhajtott, megelégülvetávozik e l , — 
’s kis fél órai pihenés után, összehajtott lepedőt véve 
hóna alá , z u h a n y  ü l n i  ballag. — Cz I). I.

(Vege következik.)

Héiiánj szó a ’I*estej8 felállítandó re
form főiskola’ ügyében

Minden hű hazafi és buzgó protestáns’ keblében 
nagy örömet gerjeszte a' Pesten felállítandó reform, 
főiskola’ eszméje, raelly a’ közvélemény által is pár- 
toltatván, bizton rcméJlhetni, hogy eredvénydús való
vá fejlődendik. A’ mellette szóló győző okszereket is
mételni nem akarván, hivatkozom az ezen tárgyat ér
deklő hirlapokbani értekezésekre, — különösen a’ ,,Pes
ti hírlap“ lü k  számábani velős czikkre—belólök csak 
azt emelvén k i, miszerint itt korán sincs szó a’ kül
földi egyetemeket pótló, azok’ meglátogatását elmel
lőző intézetről, hanem üdvösebb sikerrel használha- 
tásuknak elökészitő eszközéről. Mert őszintén megval
lom, ha lappangni látnám ebben a’ Protestantismus’ lé
nyegével legszorosabb kapcsolatban levő tanítási és az 
egyetemekre kimenési törvényes szabadságnak bár 
leggyengébb korlátolását, legelső volnék, ki ellene 
szavamat emelnem; ki ellene az ellenszegülésnek min
den segedelmit felbuzdítanám ! De egyébiránt is olly 
lelkes hazafiak és protestánsoktól , miilyenek e’ terv’ 
nemzőji ’s ápolgatóji, olly szomoritó czélzatot már csak 
sejdíteni is vétek. Hogy pedig ezen közérdekű üdvös 
cz é l, t. i. az érintett reform, főiskola’ létesítése annál 
gyorsabban ’s foganatosabban érethessék e l , történ
jék a’két evang. felekezet’ öszszepontosított erejével; 
ezen öszszepontositás pedig e g y b e o 1 v a d á s u k ál
tal. Ez egybeolvadás nemcsak a’ Protestantismus’ha
nem a’kath. testvérvallás’ , alkotványos szabadságunk’ 
és kormányunk’ érdekében fekszik; mert általa minden 
a’ két evangel, felekezet közti bármi csekély , de az 
egészre mindig bénító hatású súrlódások megszüntet
nek , minden idegen elemnek közállományunkra vallási 
’s politikai tekintetben veszélyes befolyása végkép el- 
fojtatik, a’ nemzeti élet’-táp-eleme: a’ népnevelés üdvö
sebb gyarapodásra indíttatik; általa a’Protestantismus 
és katholicismus — érintkezési pontjaik szaporodván — 
a’ szeretet’ örök parancsolata követve egymásnak ön- 
állását rokonilag biztositandják, mig a’Mindenható’ ál
dásival, mind két részriili előhaladás által a’ köztüki 
sorompók is romba dűlnek; ’s majd igy a’ katholicis
mus a protestantismussal , két bajnok testvér gyanánt 
védendihonunk’ nemzetiségét, alkotványos szabadsá
gunkat, az uralkodó háznak nemcsak törvényinkbe , 
hanem sziveinkbe is kiirthatlanul vésett jogait,’s ren
diden kőfalkint környezendi az oltárt, a’ trónt melly- 
be akkor rézst ütni nec portae inferi valebunt. •— Mi 
már a’ két evang. felekezet’ egybeolvadásának gyakor
lati létesíthetöségét érdekli, ez szellemi ’s anyagi te
kintetben mind két rész’ tiszta ’s erős akaratja mel
lett könnyen elérhető ; szellemileg annál könnyebben , 
minthogy azok nem annyira különböznek a’ vallás’ lé
nyegében, de leginkább csak nyelv és külformákra néz
v e . Közalapjok az evangyéliom, és csak eztismerik- 
meg ajü észnek szabitd használata mellett, a’ hit’, a’ sze

retet’ , a’ remény’ kútfejéül. Ezen egybeolvasztásnak 
koránsem czélja azon tanítások’megváltoztatása , mely- 
lyekben az ágostai és helvétziaihitvallású evangelicu- 
sok eddig mindig megegyeztek, hanem azon lényeg
telen pontok’ elmellozése , mellyekben egészen egyet 
nem értenek. De anyagi tekintetben sem nehezebb ez 
ügynek foganatos eldöntése, csak benne a’ szigorú 
igazság’ törvényei követtessenek. Mi pedig ezen egy
beolvadásnak fensőbb helyekről netalán közvetve tör- 
ténendhetömeggátoltatása’ félelmét illeti, tudjuk ,hogy 
az újkori kormány-tanban, azon megavult’s köztapasz
talás szerint nem annyira a’ felosztandókra mint a’fel
osztani szándéklókra nézve veszélyes „ d i v i d e  e t  
i mp e r a “ eltöröltetett; tudjuk, hogy nemcsak az al
kotványos , hanem a’ korlátlan kormányok is legna
gyobb erejöket találják a’ külön vallások és nemzeti
ségek’egybeolvasztásában, ’s igy hogy azt legkevésb- 
bé sem gátolják, sőt buzgón elő is segítik, főleg ott, 
hol mint itt a’ kívánt egybeolvasztás’ eszméje, ma
gukban a’ felekezetekben már régen némán szunnya- 
dozott ’s csak felébresztésre várt. Az érintettek’ kö
vetkeztében tehát bizton reinéllhetjük , hogy atyásko
dó ’s minden üdvöst pártoló kormányunk már önérdekei
nél fogva is elősegíteridi ez ügyet, meglevén győződve 
a’ felől , miszerint a’ legszentebb érdekeiben öszsze- 
forradt, és igy minden idegen elem’ veszélyes befolyá
sáu l ment három millió hű protestáns magyar a’ köz
állománynak annál inkább szilárd támaszi, a’ nemzeti
ségnek’ hatos elősegítőji , az alkotványos szabadság
nak erőteljes őrei, az uralkodó háznak tántoríthatlan hű
séggel bóduló alattvalóji, szóval: honunk’ nagyságá
nak , boldogságának ’s mi ettől elválhatlan — királyunk’ 
törvényes hatalmának hathatós eszközlőji leendnek. — 
Meglehet, hogy ezen őszinte nyilatkozásomon számo
sán megütköznek ; hogy némellyek ezen fölszólaláso- 
jnat idóelőttinek, czélszerütlennek, hiú ábrándszüle
ménynek állítják; de ez engem el nem ijeszt, megem
lékezvén az 183% országgyűlésre, hol az, ki a’ fő
táblánál minden vallásbeli jognak az egyenlőség és 
viszonosság’ elveire alapítását legelőször pendité meg , 
majd hitsorsosi által is kárhoztattatott , de aligha még 
most is kárhoztattatik. Gróf Zuy Károly.
Szózat a’ paiiszlavísnm s’ ügyében-

Mióta föléledt nemzetünkben a’ törekvés, hogy 
esinosbuló elöhaladása’ legnagyobb akadálya , a’ holt 
latin nyelv helyett saját élőnyelvét hozza-be a’ köz- 
igazgatás’ valamennyi ágáiba ; mióta e’ törekvés’ fáj
dalom ! még távol irányában egykori nagyraemelkede- 
se’ egyedüli biztosítékát méltán latja ’s hiszi a’ nem
zet ’s kívánja, hogy a’ magyar nyelvet, mint nemzeti 
jobblétünk’ sark-kövét ,  magáénak ismerje s tudja 
a’ magyar hon’ most még legalább minden miveltebb 
lakosa: az ág. vall. iskolákat ’s főleg tót hitszónokokat 
folyvást terhel é a’ gyanú , hogy őke nemzeti kivana— 
tot ellenzik, nemcsak szóval, de tettel is gátolják, 
’s az e’ tárgyban hozott törvényeket megvetik , áthág
ják. Ha a’ magyarodás’ szent ügye szoba hozaték ’s 
a ’ mellett ág. vall. tót pap említve lön , az utóbbiban 
rósz vagy épen hűtlen hazapolgárnál egyebet aligha 
képzelt valaki. E’ gyanú , évek után , most már vilá
gosan van kimondva ’s a’ journalistika’ ’s ennek utján 
a’ nagy közönség’ itélőszéke elibe állítva. Legelső , 
ki c’ gyanút vádkép megpendítő , tudtomra Cs. O .va- 
la , ki az 1840ki Társ.’ 72. számában világosan kimon
dó , hogy „némelly a’ csehekhez szegődött p e s t i  és 
v á g v i d é k i  tótok ’s n é h á n y  pap kardoskodnak 
a’ magyar nyelv ellen.“ Cs. O.nál már általányosabban 
szólt P. L ., a’ m. évi Jelenkor’ 88dik számában azt 
mondván, hogy „leginkább az e v a n g e l i c u s o k  ’s
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a z o k ’ l e l k é s z e i  a’ tét nyelvet honunkban édesanyai 
nyelvünk’ gátlásával még most is virágoztatni akar
ják.“ X. Y. Z. is kérdi: „mi oka , hogy tojt ifjaink — 
’s á l t á l j á b a n  tótajku kg hitv. egyedeink ollytótok 
’s heves ellenei a’ magyarságnak ?“ (Társ.’ 1841. 6. 
s z .)— Azok, kik P. L.-el az egész  evangelicus tes
tületet hitszónokival együtt arról vádolják , hogy az a’ 
magyar nyelv’ rovására a’ tót nyelvet virágoztatni akar
ja , a’ legnagyobb méltatlanságot követik el e’ testü
leten , melly annyi taniíjeleitadá kész és szives simu- 
lásának a’ nemzet’ törekvésihez. Elemezzük fel ugyanis 
e’ testületet ’s úgy találjuk , hogy u r-r e n d ü tagjai, 
a’ felvidéki tót vármegyéket is ide értve, a’ magyar 
nyelv’ terjedésén buzgón munkálkodnak ’s azokat ma
gyaroknak bizton állíthatjuk. Tekintve a’ köznépe t :  
ez magyar, német és tót. A’ magyarról itt szó sent 
lehet; a’ német és tót, bátran állíthatom, magyarul 
szívesen taníttatja gyermekeit, mert — szüksége van 
rá , életviszonyai sok érintkezésbe hozván őt a’ ma
gyarokkal ’s hogy ekkor nagy hasznát venné a’magyar 
nyelvnek , benne szilárd meggyőződés , mellytöl el nem 
áll. Eddig tehát evangelicusok köztt magyar nyelv’ el- 
lenségire nem találunk. De hátra vannak a’ hitszóno
kok, kiket egyházaik’ nyelve szerint magyarok-, né
metek- ’s tótokra osztályozzunk. A’ magyarok itt is
mét tiszták; hogy a’ németek zajognának a’ magya- 
rodás ellen, eddig kisem állítá, mert nem isállithatá; 
latra kell vetnünk tehát a’ tótokat. Hanem itt, hogy 
inéltánytalanok ne legyünk, tegyünk egy kis különbsé
get. A’ „tót  pap“ nevezet a’ történtek után két ér
telmű : vannak tót papok , kik tót nyelven oktatják hí
veiket ’s más nyelvnek, főleg a£ magyarnak, elkese- 
rült ellenei ’s ezeket én „ p á n s z l á v  p a p o k n a k “ 
nevezem; vannak tót papok, kik tót nyelven hirdetik 
ugyan híveiknek az erkölcsiség’elveit, hanem azért a’ 
magyarodásnak hő ’s őszinte barátai. Igenis , mi szá
mosán vagyunk, kiknek szent e’ szó , h a z a £, kikfor- 
róan szeretjük az t , mit forróan szeret a’ romlatlan 
kebel, kik honunk iránt jeles lantosunkkal egyenlően 
vagyunk lelkesülve és sziveinkbe vésvék szavai:

„A" nagy világon e’ kívül 
f Nincsen számodra hely,

Áldjon vagy verjen sors' keze,
Itt élned halnod kell.“

’S nem volna számtalan olvasóm, kik a’ fen
tebbi különböztetést csak helyeslendik, mert magok 
ismérnek tót papokat kik sziveikben magyarok, a’ haza’ 
nyelvét beszélik , szeretik ’s mennyire lehet terjesz
tik? Állításom’ támogatásául a’ tapasztaláson kivül sza
bad legyen ezen egy adatot felhoznom:a’ barsi,nóg
rádi , pesti ’s békési ág. vall. esperességek’ egyhá
zai’ tetemes többsége tót;hitszónokaik köztt mégis any- 
nyira túlnyomó a’ magyar elem, hogy esperességi gyű
lésiben magyar nyelv hangzik, jegyzőkönyveik ma
gyar nyelven vitetnek ’s a’ kerületi gyűlés’ jegyző
könyvet is csupán magyar szerkesztésben járatják (Je- 
lenk. 1840. 74. sz.) Ha tehát az említett különbözte- 
tes’ tekintetbevétele ’s méltánylása nélkül általányosan 
kimondatik tót papokra a’ kárhoztató Ítélet, azt érzé
keny fájdalommal vehetik azok, kik a’ nemzethez nagy
szerű törekvésében őszintén csatlakoznak ’s kik’ szá
ma nem olly csekély, mint egykönnyen hinnék. Pat- 
varkodo tiszttársim s tanítóink, kik ábrándképek után 
bűnösen kapkodnak, neveztessenek ezentúl p á n s z l á v  
p a p o k n a k  vagy t a n í t ó k n a k , ’s ez annyit jelent
sen , mint r ó s z ,  vagy ha jobban tetszik h ú ti e n 
h a z a p o l g á r ;  ez ellen kifogásom sohasem lesz, hanem

hogy tiszttársim ’s tanítóink köztt lehetnek illyenek ’s 
vannak, lesütöm szemeim’ és— pirulok. Mert ámbár ma
gam is csak helyeselhetem , hogy a’ papságra készülő 
ifjak ,mint tanulókoromban is , tanulják azon nyelvet, 
mellyen a’ néphez szólandók, hogy igy nyelvtekin
tetben is nagyobb miveltség-fokon álljanak a’ nép fö
lött ; hanem azon nyelv, mellyet főbb iskoláink’ tót 
társaságai magok köztt terjesztenek, mellyért a’ pan- 
szlavok köztiünk buzognak , nem biblia’ nyelve, mely- 
lyet népünkért, de egészen uj szavakkal bővített cseh- 
szláv nyelv; szavakkal, miket népünk soha nem hallott 
miket mi a’ panszlavismustól oldalgó papok is csak baj
jal érthetünk-meg , mikkel kathedrába népoktatásul föl
lépni több a’ nevetségesnél. Bizonyítják ezt az újabb 
csehszláv könyvek. Miért ne nevezhetném háta’ gyer
meket saját keresztnevén ? miért ne mondhatnám k i, 
hogy tót társaságinkban nem nyelvtanulás, hanem po
litikai fondorlatok játszák a’ főszerepet? Különben 
miért állnának levelezésben nemcsak minden morva- 
cseh literatúrai intézettel , hanem még az orosz 
literatura’ pétervári akadémiájával is? Ettől azért 
kapnának orosz könyveket, hogy belölök tó t  b i
b l i a i  nyelvet, mellyen népünkhöz szólandók, tanulja
nak? A’ két pragai ifjú’ propaganda-utja Pozsonytól 
Lőcséig épen mitsem jelent ? Széchenyi’ ’s Wesselényi’ 
képeik’ á t kok közötti megégettetése csupán ártatlan 
nyelvtanulásra mutat-e? Mondhatná ugyan valaki, hogy 
ez csak éretlen ifjúi heveskedés , mellyetjneghútend- 
nek a’ kor’ szaporodó évei; de a’ görbe növésnek in
dult csemetéből soha nem lesz gyertyaegyenes fa , ki
vált ha találkozik kéz , melly szántszándékkal ferdíti a’ 
görbe növést, mint pánszláv ifjainknál pánszláv taní
tóink ’s papjaink ! — ’S épen azért, mivel úgynevezett 
tót társaságinkban’s pánszláv papjaink köztt a’ tót nyelv- 
tanulás -  ’s terjesztéssel politikai fondorlatok vannak 
öszszeszőve, szükség, hogy a’ haza határzottan lépjen- 
fol. A’ törvény’ szigorú megtartásán kivül egyébre itt 
szükség nincs. Részemrül csak helyeselni fogom , ha 
azon pánszláv papot v.tanítót, kiről hitelesen bebizonyul 
hogy a’ magyarodásnak ’s igy a’ hazának szóval vagy 
tettel ellensége , nem a’ kerületi vagy egyetemes egy
házi gyűlés , hanem a’ törvényvégrehajtás’ gyorsítása’ 
tekintetéből azon megye, mellynek keblében illyen pán
szláv pap vagy tanító é l, minta’ végrehajtás’közvet
len orgánuma, hivatalából rövid utón kiteszi. Merész 
a’ gondolat, merész a’ szó , nemde ? A’ fondorlatok
nál , mikre panszlavjaink vetemültek, bizonyosan nem 
merészebb! Merthivassék bár hivatalunk szelleminek,mi 
azért a’ polgári társaság’ tagjai lenni meg nem szű
nünk , lenni meg nem szűnhetünk; azon polgári társaság 
pedig, mellynek tagjai vagyunk, azt parancsolja ,hogy 
magyarodjunk ; azt kívánja, hogy ellene szentségte- 
lenül ne törjünk, lakoljon tehát ki e’ parancs- ’s kí
vánatnak ellenszegülni mer! Ha édes remények zsi
bongnak kebleinkben, midőn az országgyűlés olly fér
fiasán véd bennünket szent legyen részünkről azon kö
telességek’ teljesítése is , miket ugyancsak az ország
gyűlés rótt ránk! Ha helyeseljük a’ porosz kormány’ 
fenyitő fölléptét a’ kölni ’s poseni érsekek ellen olly 
törvény-megszegéseért, melly egyházi hitágazattal 
van összeköttetésben, legyen Ínyünkre, ha igaz
ság’ büntető karja súlyosodik ránk olly világi tör
vény’ áthágásáért, melly hitágozatinkkal legtávolabb 
kapcsolatban sem á ll! I —t—i.

ág. calf, tót pap

Szerkeszti H  el  m ecz  y. — Nyomtatja angol gyors-sajtón T r a t  t n e r - K á r o l y i  úri utcza 453.



Jegyzetek a’ mostani ujonczozás9 
ügyében-

Hazánk’ megyehatóságit most az ujoncz-állitás 
foglalkozatja. — Valamint minden dologiul akkor szo
kott az emberi elme leginkább tűnődni, midőn annak 
végbevitelével bajoskodik, úgy most az ujonczok’ mi- 
kép-szedése ’s szedhetéséről vannak a’ nézetek, javas
latok ’s viták az avatottak ’s avatatlanoknál, hírlapokban, 
minden kis társulatban, sőt egyes családoknál is napi 
renden. Egyik felekezet a’ régi fogdozás-módot pár
tolja, másik a’most szokásba vett sorshúzást magasz
talja. Vannak, kik e’ kettő közt legczélszerűbbnek a’ kö
zéputat gondolják; ’s ismét ollyanok is , kik egészen 
más, uj ’s véleményük szerint legigazságosb, módját 
javasolják az ujoncz-szedésnek. Mielőtt e’ tárgyban 
saját nézetim’ felhoznám, röviden érinteni fogom min
den felekezet’ okait, — mennyiben azok előttem tudvák, 
— mellyeknél fogva mindegyik a’ maga elveit véli leg
igazságosb és legczélirányosbaknak. — — A’ fog- 
dozás’ baráti a’polgári fenyítő-rendszer’megkönnyeb- 
bítése’tekintetéből igen jónak,sőt az egész hazára nézve 
hasznosnak tartják azt, hogy az úgynevezett mosdat- 
lan-száju betyárok , pusztai neveletlen suhanezok, mes- 
terség-üzést kerülő csavargók a’ katonai keményebb 
fenyíték alá adatván, mennyire a’ roszban végkép meg 
nem rögzöttek, vadságjok, szilajságjok ’s dologtalan- 
ságjokbul kivetköztessenek ,’s idővel mint megjobbitott 
tagjai adassanak a’polgári életnek viszsza. Ha a’ kato
nai karnak csak ez volna feladata , akkor kezet fognék 
e’ felekezet’ nézetivei; de miután tudjuk , hogy a’ka
tonai karnak főkötelessége : a’ kül és bel csendet ’s 
közbátorságot fentartani , ’s ha ez bármi okoknál fogva 
veszélyeztetnék , helyrehozni, továbbá a’ status’ ma
gányos és közbirtokát gondosan megőrizni rákkor mi
kép kívánhatjuk, hogy az a’ mi elfajzott sarjadékink’ 
jóra-idomításával mintegy kizárólag foglalkozzék, de 
mikép is bízhatnék iIly, minden erkölcsi fogalom nél
küli sokszor még az állatiságnál is alábbsülyedt, em
bersöpredékre javainkat, éltünket ’s mindenünket?! 
Igaz ugyan, hogy illy rósz véralkatu, többnyire semmi
vel biró egyedek , tudván, hogy haszontalan éltöknél e’ 
világon egyebet mit sem veszthetnek, gyakran a’ leg
elszántabb harczíiakká válnak, mint ezt a’ legrégibb 
’s legújabb háborúk’ viharjai bőven tanúsítják ; de min
dig következetesb okoskodás: olly pásztorra bízni a’ 
nyáj-őrzést, kinek magának vannak juhai a’ nyáj között, 
mint ki csak kényszerítve áll a’ mellett. — A’ sorshú
zás-magasztalok abban hiszik eltaláltnak a’ kitűzött, 
czélt, hogy az önkényesség és fondorkodásnak , melly 
a’ fentebbi módón állíttatni szokott ujonczok’szedésé
ben divatozott, gát vettetik; ’s ez valóban igaz is, fő- 
kép hol a’ megyék nem szorítkozván a’ törvénynek e’ 
részben betü-szerinti szigorúságához , csak azon adó
zás alatti egyedeket róják fel sorshúzásra, kik a’ 18 
’s 32 év közti időszakban élvén , a’ polgári életre ’s 
azzal összekapcsolt közszolgálatokra fölöslegesek’s kik 
hon egészen nélkülezhetók — mi annál inkább lehetsé
ges , mivel a’ most állítandó ujonczok’ száma sem olly 
fölösleges, hogy az, illy egyedekböl ki nem kerül
hetne. Van azonban a’ sorshúzásnak is több csorbája, 
mellyek] minélelőbbi javíttatást várnak. Ugyanis: hely

telennek találom azon engedvényt, hogy az, kinek 
módja ’s tehetsége megengedi, magát fogadott katona 
által váltsa-ki; mert vájjon kik fognak illyenek helyett 
katonának állani? nemde többnyire ismét dologkerülő 
naplopók, polgári hatalomkar által javíthatatlan zse- 
belók (S3eutelfcf)neibeO ’s a’ t. ? ’s így bárha szelidebb 
és csendesb utón, mégis csak oda térünk, hova az úgy
nevezett ,kötél-verbung‘ vezetett. — Tekintsük továbbá: 
,kinek van megengedve ezen helyettezés*; nemde , a’ 
kisebb számú’s jobb-állapotú városi polgárokat mellőzve 
a’ szegény’s életét alig tengető jobbágynak ? A’ gyer
mekek iránt viseltető majomszeretet, mellyet legin
kább a’ pórnép’ keblébe oltott a’ természet; más rész- 
rül pedig a’ katonai élettől iszonyodás , ’s azon bal
fogalom, mellynélfogva azt földi pokolnak képzeli a’ 
gyáva köznép , a’ legnagyobb áldozatokra készti a’ 
szegény jobbágyot; előteremti fia’ megváltására bármi 
nagy kamattal a’ szükséges pénzt, mellyet csak szá
mos év’ lefolytával, többi gyermekeinek nevezetes meg
károsításával , sőt néha soha sem bír lehajtani. Hasz
talan itt az elöljárói ’s a’ megyei őrködés; mert illy 
esethez mindenki elég gazdag, bárha mindennapi szük- 
ségit alig képes fedezni. — A’ nemesi Rend’ törvényes 
igazait sértetlen épségben hagyván, azt még sem tu
dom a’ józan észtan’ sark-igazságival összebékéltet
n i, hogy az olly furtfejü csalfa suhancz, ki sejditvén 
a’ közelgő időszakos sorshúzást, elszegődik holmi 
csekély , néha semmi bérért is valamelly nemes-em
berhez , ’s alig múlik el a’ sorshúzás , honn terem ’s 
neveti a’ többi igazabb-gondolkozású embertársait, 
kik szeretett gyermekeik után epedve sóhajtoznak. Már 
pedig ki tagadhatja, hogy illy nem-nemes gondolko- 
zásu nemesember elég van hazánkban ? Én azonban hi
szem , hogy a’ törvény’ szentségének hóduló lelkes 
haza-atyák ezen igazságtalan viszszaélésnek a’ leg
közelebb országyülésen gátot vetni minden módon ü- 
gyekezni fognak. — A’ fogdozás és sorshúzás közt 
középutat keresők azt vélik leginkább czélirányosnak 
’s legrendesebbnek , ha a’ lelki pásztorok ’s megyei 
tisztviselők’ előrebocsátott ’s nép’ lelkét megrázó lelkes 
felszólításuk után valamelly közönséges , de díszes he
lyen,egy csinos-külsejü toborzó zászló tüzetnék-ki; itt 
egy tiszti-megbizottság fogadná az önkéntesen kato
náskodni kész fiatalságot, a’ magokat beavatokkalillo 
szelídséggel bánva , az illető község által erejehez 
képest megjutalmazva,vagy mi még dicsőbb ’s meg von
zóbb lenne , viszszatértök’ esetiben számukra szolgá
landó némi kis tőkepénz’ biztosítása mellett adatnának 
át a’ katonai karnak, és csak ha illy utón nem kerül
ne ki a’ községre ugyanazon egy utasítás szerint ősz— 
szeirt, ’s legnagyobb igazsággal kivetett ujonczok 
száma, vélik a’ sorshuzási rendszert követni.

Én részemrül oda nyilatkozom, hogy ezen utóbbi 
rendszer a’ legdiszesb , legemberibb, ’s magam is an
nak pártolásához csatlakozom, de több feltétel alatt; 
’s nevezetesen a’ sorshúzást érdeklöleg, megkíván
nám: hogy 18 évtül fogva 32dikig minden magyar
honi születésű ’s hazában vándorló mesterlegények 
a’ sorshúzásra országosan kirendelendő időre haza
térjenek ; kik pedig ezt nem tennék meg ,’s arról, hogy 
a’ sorshúzás’ ideje alatt honn voltak, hiteles bizonyít
ványt mutatni nem tudnának, azon hatóság’ katonáji
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közé számíttassanak , hol elfogadtatnak. Kivéteíendók 
volnának e’ szigorúságaiéi a’ külföldön vándorló mes
terlegények, kiket haza idézni részint káros, részint 
pedig is nem igen lehetséges volna. Meg nem en- 
gedhetönek vélném továbbá a’ sorshúzás előtti 2 év
ben főkép a’ törvénytelen korú ifjaknak házasságra lé
pését , ha csak illető elöjáróiknak ebbeni megegye
zését hiteles levélben felmutatni nem tudnák. Végre 
a’ nemesek’ cselédire visszatérőleg, csak azon szol
gákat menteném föl a’ sorshúzásaiéi, kik legalább 
3 év éta ittott szolgálgatván , ez által megbizonyítják 
hogy nem csupán katonaság-kerülésből, hanem sor
suk’ úgy kívántából mentek szolgálatba. — A’ sorshu- 
zási évben elszegődni kívánókat nem engedném a’ ne
mesekhez máskép szegődni, ha csak nem mutatnának 
illető elöljáróiktól bizonyítványt arról, hogy a’ sorshú
zás őket érdekelni nem fogja. — Ekép óhajtanám én 
összesítni a’ katonáskodni törvényesen köteles népet 
a’ sorshúzásra, ’s igy várhatnék a’ viszszaéléseknek, 
mellyek a’ mostani felvilágosodottnak neveztetgetni sze
retett korszakban több helyen igen kellemetlen szín
ben tűnnek elő , hanem egészen is , de nagy részben 
megszünendését. Csáhvúri l ’ál.

A ’ m ésaárssék ek . iránt-
Eddig hallgattam, de már csak fel kell szólalnom, 

részint hogy a’ t.Pestmegye’hus-árszabása ellen kelet
kezett balitéletet megczáfoljam, részint hogy a’ pesti 
mészárosok’ válaszára nyomjam a’ törvény’ bélyegét , 
’s cképen kimutassam azt, minek ki kell mutatva lennie.

Midőn múlt évi novemberben a’marhahús’fontja itt 
t. Pestmegye RRdei által 15.v. krra határoztatok,magam 
hallottam, úgy szólván az egész közönség’ zúgolódá
sát—’s ha egyoldalúkig veszszük a’ dolgot, valóban 
volt is oka a’ közönségnek; mert lokron venni a’húst 
akkor, midőn a’ mészárosnak nem igen jőve többe 10 
— 11 krnál, vagy talán ennél is kevesebbe — még is 
csak sok. Fel kellett azonban venni, hogy t. Pest vgye 
egész félévre határozta ezen 15 krt. , holott minden
ki tudja , hogy őszszel a’ marha olcsó, télben drágul, ’s 
tavaszszal legdrágább , ’s itt a’ húsárszabásnál mind 
ez egybe vétetett. ’S ehezképest, ha áll lször, hogy 
félévre van az árszabály; 2szor hogy jó és igaz mennyi
ségű húsra van a’ kitett ár szabva: úgy látszik mintha 
nem lett volna oka a’ közönségnek zúgolódásra. A’ kö
zönségnek azonban jó orra van, ’s meg szokta ismér
ni : mellyik bokorban fekszik a’ nyúl. Ez már előre 
kétségbe esétt, mind az első, mind a’ 2ik felvettalap- 
okrul.Tapasztalása van ugyan is,hogy midőn számos év
ben olly szempontból, hogy az őszi nyereség a’ tava
szi veszteségekre számítandó , a’ t. megye őszszel illő 
árra szabta meg a’ húst , a’ mészárosok hallgattak , 
’s elrakták az őszi nyereséget, később pedig télen, mi
dőn a’ nyereség szűkülni szokott, a’ pesti tanácshoz 
folyamodtak , hogy ők ezen árszabály mellett elpusztúl- 
nak. Ez a’ folyamodást a’ n. m. II.-tanácshoz küldöt
te , onnan pedig néha több rendbeli intézvény is ér
kezett, hogy a' megye vigye feljebb a’ hús’ árát, ’s olly- 
kor felebb is vitetett. Ehezképest a’ közönség nem 
tarthat e most is ollyasmitől ? hisz a’ takarmány drá
ga!’s mi többször megtörtént, az még egyszer kétszer 
ha nem ezerszer is — csak megtörténhetik. Továbbá, 
tapasztalása van a’ közönségnek , hogy akár 18 vagy 
10 krt fizessen egy font husért, azért csak egyforma 
húst e sz ik ,’s azért csak jó darabok fognak hiányzani 
belőle. ’S ime a’ közönség nem csalta meg magát. A’ 
hús ollyan, miilyenhez a’ mészáros olcsóbban ju t ,’s

mellynek híg a’ leve , a’ font pedig most is akkora , 
mekkora a’ székálló’ lélekismérete. Van ugyan biztos 
nevezve a’ város által, ki a’ marhák’ minőségére vi
gyázzon : én azonban azt hallom ,hogy a’ ki sok bank
nótát olvas, végre farkashályog vonul szemére. Van 
mérték is kitéve a’ szék előtt , du mit ér , ha nincs 
mellette a’ Juris. Corpus ? vagy ha ott van is , néhány 
garasért fél ’s néha egész nap is kell benne kerestetni 
a’ törvényt, ’s ollykor még ekkor sem találhatni rá. — 
Nem mérték , nem Juris Corpus hibáznak itt, mellyek 
csak mortuum capitálék , hanem törvénymagyarázó. — 
De hát ez hol van? — itt már nagy a’ bökkenő— ’s 
egyenesen ki kell mondani, hogy itt nem a’ megye, 
sem nem a’város’ tanácsa,mennyiben ez utóbbi atyafiság- 
ban nincs a’ polgársággal — azok,  hanem a’ pesti nép 
maga, — melly félszeg és ferde okoskodásokkal any- 
nyira öszsze van zavarva , hogy elvégre magának tart
ja a’ kést.

Emlékeztetem a’ pesti polgárságot azon esetre , 
midőn vámbérlőji nemcsak a’ szegény adófizetőkön , 
de a’ nemességen sőt végre magokon a’ pesti polgá
rokon is a’ legnagyobb huzavonákat követték e l ; én 
egyik elvetemült vámszedőjét biróilag megbüntettem. 
Mit csinált a’ polgárság? a’helyett hogy megköszönte 
volna szíves fáradozásimat ’s igazlelkű törvény-szol
gáltatásomat, egészben fölkelt ellenem, ’s egyszerre 
3—J helyre is feladott. Végre a’ további biróskodás 
a’ városra ruháztatván, majd oda üt ki a’ dolog , hogy 
most már mindenfelé lehet panaszkodni, kereskedni v. 
is kérdezősködni.

Pesten lehet 120—130 mészáros. Ezek 100—200 
előbbkelő polgárházzal vanak atyafiságban , — hány 
százra megy a’ pékek’,szappanosok’ molnárok’ ’s korcs- 
márosok’ száma! — Mondjuk ki, hogy illyenekből áll 
a’ város’ nagy része , vagy legalább ezekkel az egész 
város’ atyafiságban van. Ki teszi most fel ezekről, hogy 
ezek mindnyájan igaz biróban gyönyörködnének ? hisz 
akármellyiket büntesse, mindenkor vagy magának a’ 
lakosnak, vagy atyafijának fáj. — Ki sürgeti tehát a’ 
törvényt ? néhány olly pesti lakos , ki atyafiságban 
nem áll azon pesti polgársággal, mellynek Symbo- 
Inma: leben unb leben lafjen. — Értse meg jó l, a’ ki akar
ja!— mert a’ F l e i s c h - C o m m i s s ä r e k  mind ezt jól 
értik ’s érthetik is, mert értesítve sokat ért az ember. 
Még egyszer mondom, nem mérték, nem törvény hi
bázik a’ városokban , hanem az , ki a’ törvényt mér
tékre vesse ; mert mint a’ K é m 1 ö b e n is mondám, hí
jában a’ Corpus Juris, ha nincs ki a’ mészárszékbe vi
gye. Legyen itt most ebből ennyi e lég ; mert a’ ki itt 
a’ leplet megmozdítja , az , az egész városi kezelés’ 
titkát, megláthatja. — Pénz és atyafiság minden. — 
Hogy kell tehát e’ dolgon segíteni ? azt a’ jó Isten tud
ja csak. — Mind ezekre engem a’ mai Pesti Hírlap in- 
dita : felelek most már a’ pesti mészáros ezéhnek, 
’s ezek által minden mészárosnak, és szólok azokhoz 
is ,  kik a’ bajt értik, de nem t u d h a t n a k  rajta se
gíteni. —

Előre bocsátván, hogy az eddigiem mészáros-vá
dak’ szerzőjéről én semmit sem tudok, ’s ez úttal ez 
első felszólalásom; a’ buda-pesti mészárosok bátrak 
valának, felszólítani az ellenök tett vádak’ Íróját. Ne
vezetesen ezt mondják: „Mi a’ hús’ minőségét illeti : 
felszólítjuk a’ n e m e s  vármegyét és az ikerváros’ 
n e m e s  tanácsait, személyes vizsgálatot tenni az iránt, 
hogy az időszakhoz képest (micsoda ez ?) nem a’ leg
jobb hús árultatik é közönségesen székeinkben ? A’ 
mértékben is igyekeztünk ’s a’ t.“ —



Miilyen húst mérnek ? arra nem a’ tek. vármegyét, ’s 
pesti ns tanácsot kell felszólítani, sem nem a’ Fleisch- 
commissäreket — hanem a’ közönséget. Mert tudjuk, 
hogy nekünk még is ollykor vágnak jó marhát is , raely- 
lyet előbb a’ 2 város, ezímerúl kiakasztva az ajtókra, 
ingyen is megnézhet , ha mindjárt pénzért nem min
denki kaphat is belőle. Egyébiránt én magam , ki meg
mondattam a’ székállónak , hogy csak jót adjon, a’ 32 
latot m a g a m r a né z v e soha sem űzöm-füzöm — 
nem egyszer de hét számra olly csigabuga húst kap
tam , hogy végre magam vágattam kün tanyámon 
és behozattam, mert az itteni sovány gúzsból készült 
moldvai riska , nagyhasú vén teheneket 15 krért meg 
nem ehettem : ’s hogy ez legtisztább valóság, egy pon
tig bebizonyítom , mert többszöri inegintés után tör
tént. — Megértvén ezt B# mészáros , tanácsosnak lát
ta , a’ további marhavágatást megelőzni, ’s azóta én 
bizonyságot tehetek a’ közönség’ részérül, hogy jó 
húst kapok; meglátjuk azonban, mit mond azon közön
ség , mellynek én ötvenezred része vagyok?— Így 
írnak 2) ,,Igen jól tudja a’ nemes vármegye, hogy már 
ószszel az általunk vásárlóit marha drága volt ’s hogy 
midőn annak ára naponkint emelkedik, a’ takarmányé 
nagy árra szökkent ’s a’ t.“ — Megjegyzem, hogy a’ 
kövér marha’ ára múlt őszszel csak közép áron volt: 
majd megbizonyitják ezt nem azok, kik előtt a’ k i
c s i n á l t  vétel történt, hanem azok, kik eladták, vagy 
vesztegették a’ hízott marhát, ’s ha épen nem veszte
gették , annak okai a’ bécsi mészárosok voltak, kikhez 
a’ felföldiek is számítandók. — De épen itt a’ bökkenő, 
hogy az árszabás a’ kövér marhához van alkalmaztat
va , a’ hús eladás pedig a’ soványhoz. Tudjuk pedig , 
hogy a’ hízottmarlia-hús’ fontja majd másfél annyiba 
kerül, mint a’ gyeprül hajtott féligmeddig mozogható 
riskáké ’s egyéb cscntre-bentre tehénkéké. — Hogy 
azonban nem a’ pesti közönség’ számára vették a’ hí
zott falkö-akröket, hanem Bécsfelé eladóba — győz- 
zék-meg magokat, mert vagy hivatalosan beadott 
marha-jegyzékeik nem igazak , vagy állításaik. -— íme 
itt kezemnél egy nem honi nyelven készült hivatalos 
tabellája Pestvárosának; — ha tetszik a’ többivel is 
szolgálhatok. Nézzék csak meg: hány hízott ökör van 
e’ közt ?— December’ lső felén 11 ökröt ’s 480 tehén
két vágtak, ’s a’ tartalék-marha közt egyetlcn-egy 
ökör sincs , hanem ha a’ pesti heti vásárbul vágatan- 
dók.—Midőn én a’ pesti előbbkelő polgároknak azt vé
tóm szeraökre “eddig azzal mentették a’ mészároso
kat , hogy nem kívánhatni elpusztulásukat,mivel olcsóra 
van a’ húsár szabva ime most, midőn magok is drágál- 
ják , miért nem szorítják őket, hogy jót mérjenek — 
’s miért kell a’ két város’ nagyobb részének moldvai 
riska-boczikákat rágni?“ azt felelék, hogy a’ mészá
rosok nem okai,— mert a’ vásár’ előhetében a’ régi ár
szabályra vették a’ mészárosok a’ marhát ’s arra nem 
vásárolhattak egyebei, csak riskákat ; ’s ezt felelték 
Pest városának is. — Hogyan? hát elfelejtették, hogy 
a’ régi árszabályokra tették a’ téli provisiót és arra 
jót nem vehettek— és még is hízott ökrök’ árából te
tették az árszabályt, — és még sem s z é k e i k b e n  
k e l l  k e r e s n i  a’ s o v á n y  t e h e n e k e t  és ott 
mégis jó  és k ö v é r  h ú s (i s !) árultatik.—3) Ajánl
koznak , hogy akárki’kövér-marháját kivágják minden 
nyereségnélkiil — ’s vájjon a’ rostán nem lehet keresz
tül látni ? — Elhiszem , hogy most, midőn már 4 hét van 
hátra a’ jó kalmukos télből, midőn már a’ pesti heti 
vásárokban csak sovány marhácskákat lehet igen ol
csón kapni (egy pár ökör 60—80 for. p. p.), midőn már

észtül fogva zsebben van azon nyereség , mellyből 
kell pótoltatnia a’ következő veszteségnek, ha ugyan 
jó húst mérnek; mert ha el nem olvad hamarjában a’ 
hó , talán hitelben is odaadja a’ szegény ember a’ mar
háját jószóért— most, probaticával (kövér marhával) 
kínálni bennünket! — ’s olly nyereséggel, miilyennel 
a’ sovány marha mellett magok nem élnek ’s nem is 
éltek — vájjon nem különös-é ? — 4) A’ székálló legé
nyek’ fizettetése , az árszabálynál tekintetbe vétetett. 
5) A’ mérlegek 5000 váltó ftba kerültek, azt mond
ják. — Igenis, ezek jöhettek annyiba ; de megjegyzem , 
hogy ezen igen számos rézmértéket, mellyek’ bélyeg
zésiért talán jó csomó summát fizettek volna a’ vá
rosnál, — én hitelesítettem meg egyenkint, de azt is 
fogja tudni a’ ezéh, hogy a’ megyei oroszlánnak rájok 
üttetésiért ’s hitelesítéséért én egy krt vagy ajándékot el 
nem vettem: mit azért nyilványítok , mert olly hír kering 
az útczaszéleken , mintha ez is százakba került vol
na. — 6) Mi illeti a’ 8 héti provisiót ’s ennek széná
zását, nem mondom, hogy belőle Pestre is nem jut: 
de nem élnek é a’ magok által felhozott argument 
tummal ? — ’s midőn a’ hízott marhát 7 ,|sí krral drágáb
ban lehet Bécsben eladni, vájjon nem szokták e ők is 
ugyanoda falkástul eladni? Vájjon a’ vásárokra szét- 
utazásaik nem illyen hizlalni’s eladni, nem pedig mér- 
nivaló marhák végett történik e? vájjon néma’ pesti 
heti vásárok tartják e a’ budapestieket nagyobb rész
ben hússal ? Hát a’ fegyverneki puszta hova maradt a’ 
hivatalos jegyzékből’sa’t. ? Hát azt miféle adatból állít
ják, hogy árvíz óta egy negyed-részszel kevesebb hús 
kell ? vagy lehet és szabad a’ közönség előtt memo
riter és szembehúnyva is beszélni ? — így forgatni el 
a’ valóságot okosság ’s kötelessége a’ mészárosok
nak: de nekünk kötelességünk tudtukra adnunk, mennyire 
értjük, a’mit érteni kell.— Valóban a’ felszólalás el
lenük nem a’ legjobb időben történt volna, ha mold
vai tehenek helyett hízott marhákkal volnánk ellátva; 
én azonban azt hiszem , hogy a’ vádló az efféléket nem 
értve is , még is annak idejében szólalt fel. — Egyéb
iránt nem az itt a’ baj , mintha a’ közönség sajnálná 
a’ mészárosoktul akár most, akár ezután az őket illető 
nyereséget, hanem az , hogy fájlalja tulságig vitt csa- 
latását. —

Ennyi ezúttal elég. Lesz idő , midőn véleménye
met közrebocsátandom arról: mikép lehessen a’mészá
rosokat időszakonkint olly árszabálylyal ellátni, mi
szerint ők folytonosan, és fáradozásaik ’s tökepén- 
zeik’ érdemlett betudása mellett mindenkor nyerjenek; 
de egyszersmind a’ mérték, és törvény ne a’ czege- 
rül kitett padot nyomja, hanem azon lelekismeieten 
üljön , melly a’ marha-vételnél, ’s kimérésnél ezt sut
togja : „Wcfyt nur leben, aber aud) leben laffen.“ Irám 
Pesten febr. 21k. 1841. halta hat oly.

Coiiilolattörefiékek-
IJ. NKPNEVFXKS.

Szivünk’ teljéből üdvözöljük e nagyszerű eszmei; 
hálát l ebegünk azon hökeblü emberbarátoknak,kik anya
gi és szellemi tehetségük’ áldozatával járulnak annyi 
millió egyed’ boldogságának alapját megvetni. Vajha 
nemes fáradságjok gazdag gyümölcsöt termcndenc; 
vajha ne csak boldogító önérzet lenne a’ jutalom! 
Nyilványitjuk mi is e’ tárgyban töredéknézetinket; mert 
hisz előttünk sem voltak zárva a’ tapasztalás’ komor 
tárházának ajtai; mi is sajnálkozva sóhajtunk a’ dol
gok’ viszszás folyamán, ’s van okunk egy pár könycsep- 
pet ejteni a’ roszul használt hatás’ szomorú követke
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zésin. — Közönséges panasz szerint népszerű ’s is
kolabeli könyvek’ hiánya, vagy a’ már létezők’magas 
ára azon ok, melly gátot vet a’ népmüveltség’ fejlő
désének. Ez akadály mellé többeket sorozhatunk , ’s 
ha a’ főt, — hogy t. i. alkalmas néptanítók’ szűkét saj
nosán érezzük— elhallgatjuk is , megemlítjük: mikép 
sok szülét a’ tanítási bár igen csekély bér’ megadá
sától irtózás késztet iskolából vagy egészen, vagy idő 
előtt elfogni gyermekét.. Nem sovárog ugyan a’ pór
gazda, midőn 3—4 mázsa gyapjának árát az itt amott 
hatalmasok’ pártolása mellett egyedáruságot gyakorló 
izraelita haszonbérlő , hitelezett moslék-italaért ’s hit
vány áruczikkeiért letartóztat: de a’ tanításért eső fi
zetést sokszori sürgetés után is szitok közt csikarhatni 
ki tőle ; a’ napszámos alig vár vasárnapra, hogy ar- 
cza’ verítékével hat nap alatt szerzett keserves keres
ményét hitetlen korcsmáros’ és sötét-képű brűgós’ ke
zeibe fecsérelhesse; hanem, hogy izzadsága’ bérének 
csak igen csekély részét fiában kamatozó tőkévé szen
telje : arra nem is gondol, mig neje, a’reggeltől es
tig kapuban ülő, alamizsnát csalni küldi gyermekét 
„beteg szüléje’ számára.“ — De azon szülék i s , kik 
gyermekeiket legalább azért iskoláztatják, hogy hol
lótok felől ne aggódjanak, a’ tehetósbek ugyan alig 
várva, hogy a’ fiú ostort bírjon, az uraság’ földeit turkál- 
tatni zaklatják ’s a’ kikeletkor már munkára szorított nö
vendék még inkább elpimaszodott testtel és lélekkel 
sovárog mezei munka’ végeztével iskolába; a’ sze
gényebb sorsuak pedig lábbeli’s alkalmas öltöny’ hiá
nya miatt teletszaka honn kuczkóztatják henyéléshez 
szoktatva gyermekiket. Csoda-é így , ha csiga-lassú
sággal halad falusi iskoláinkban a’ szentügy. Azonban 
legyenek bár lehetőségig képezett tanítók, kik fontos 
helyzetűk’ méltóságát érezvén ügyszeretet’ szent hevé
től lángoló kebellel törekedjenek megfejteni a’ szintúgy 
nagy mint nemes feladatot; szigorún köteleztessék 
kiki gyermeke’ huzamosb ideig taníttatására; a’ sze
gényeken közönségéből fizetés által könnyítsünk; le
gyen özönsokasága a’ hallatlan-olcsóságu iskolai és 
népszerű könyveknek: csak azt érjük e l , hogy az is
kolai évek’ czélirányosan töltetnek, a’gyönge növen
dék’ tehetségei egyenközleg fejtetnek k i, de az isko
lából kilépéssel megszakad a’ nagy munka’ fonala.

Egy szomorú korszak kezdődik a’ pórsuhancz’ éle
tében a’ közéletbe őgyeledés által. Látja, mennyire ön
kény vezérli utában azt, kinek tiszte volna törvényt 
’s igazságot szolgáltatni; majd füleibe jő , hogy ’s 
miért kapott ez vagy amaz közönségesen ismert főtet
tes a’ megyei börtönbül szabadulásra hasznos utasí
tást , épen attól, kinek szép helyzete megtorolni a’köz
béke’ és bátorság’ háboritását. Most bajba keveredik; 
‘ártatlansága* tiszta érzetében bátor lélekkel jelenik 
meg a’ törvény’ martalékszomjas szolgája előtt, ’s mi
vel az igazság’ egyszerű színének arany nem köl- 
csönze verőfényt , feketét ir fehér helyett az igazság’ 
embere; és ő veszve van. Majd feljebb kereskedik. Ér
zékenyen rajzolja a’ kiállóit méltatlanságot, gyász- 
szinekbe öltözteti a’ fekete-lélek’ koholmányát; ’s mit 
nyer ? A’ „nyugtalan“ és „lázongó“ vasbaverve ta- 
szittatik pokol fenekére , hol elég ideje van aztán meg
siratni meztelen igazságán alapított bizodalmát; és 
szerencsés, ha siráukozo rokoni, csekély vagyona’ föl— 
aldozasaval megszelidíthcték a’ kény urat, ki nagylel
kűt játszva vegre kieszközli, hogy pár év múlva , ed
digi szenvedésének betudása mellett, szabadon bo-

csáttatik. ’S ezen vértanú most okoskodik, hasonlítgat, 
’s Ítél. Álomkint lebbennek el szemei előtt iskolai tanul
mányi, ’s rettenetes valóra ébredvén föl, amazok’ ro
vására a’ gyakorlati életnek adnak jelentőséget. —

Egy gondolat száll itt meg bennünket, merész 
ugyan de nem kevésbbé alapos. 1) Vájjon nem volna-é 
czélirányos népnevelési tekintetből az olly becsületbeli 
hivatalokat eltörleni, mellyek közvetlen érintkezésben 
vannak a’ néppel? — Megettük kenyerünk’ javát, fél
század’ terhe nyomja vállainkat, és szenvedélytől tisz
ta kebellel mondjuk e l : mikép számtalan helység előbb 
nyugalom ’s bátorság’ békés lakhelyei— lőnek zsivá- 
nyok’ ’s latrok’ barlangivá, miután becsületbeli tiszt
viselőknek szolgáltak lakhelyül.— Nem egyszer ta
pasztalok szomorúan , hogy az ingyenhivatal roppant 
gazdagsághoz nyitott utat; hogy ’s mikép? az olvasó 
és népbarátok’gondolkozására hagyjuk. — 2) Nemlen- 
ne-é hasznos eredvényü néraelly urodalmakban a’ tisz
tek’rakonczátlan szeszélyit szorosabb korlátok köze 
szorítani?— Mint hat például a’ nép’ erkölcsére, mi
dőn az urodalmi kormányzó’ tekintete által adatik visz- 
sza a’ tolvajtól kicsikart martalék; vagy a’ férjült ár
va csak úgy kapja ki csekély illetőségét, ha az ellen
őr-tiszt’kincsszomját kielégité?— Hogy’ tetszik uraim, 
midőn aljas czéljai’ valósítására népsöpredéket lázit 
becsületes hivatalbeli ellen az , kit ura azért fizet, hogy 
a’közcsend ’s bátorság fentartassék; vagy mikor egy őr
jöngő anya dühöngve jajveszékeli, hogy a’ földult 
lelki nyugalom’ romjain az üllé kárhahotával győzelmi 
ünnepét, ki azért állíttatott, hogy feddje-meg az er
kölcstelenséget !! — Ismertünk ugyan mi ’s ismerünk 
sok lelkes tisztet, ’s milly ritkák a’ feljebb elősorolt 
szomorú jelenetek egyesek’ uradalmiban : épen olly 
gyakoriak ott, hol testület birtokolván, a’ tisztek bi
zakodva bitorolnak földesúri hatalmat.

Őszinte keblünk , jót-akaró tisztaszándékból közié 
e’ töredéket, ’s némi figyelmeztetésül azoknak , kiknek 
kedvező helyzetök szerencsés alkalmat nyújt a’ közjó- 
munkálásra , ’s azon férfias nyilatkozással teszszük le 
tolláinkat: hogy viszszaélések’ ’s kihágások’ megro
vására mindig készek leendünk.

ÁRBOCZ és JKNŐ.
E l e g y t á r .

(A’ n é m a s á g - g y ó g y í t ó . )  Depotat, az ismé- 
retes mágnesező, mint mondják, feltalálta módját, mi
szerint a’ némákat mágnesezés által meggyógyíthat
ni. Nancyban két siketnéma, mikép a’ hírlapok köz
ük, több mint száz ember’jelenlétében nyerte illy utón 
vissza a’ szólás’ és hallás’ tehetségét.

( H o s z s z ú  i d ő h a t á r )  Scott Walter egy ir- 
landi koldussal találkozók egykor, ki tőle egy sixpen- 
cét (fél shillinget) kért. Sir Walter sokáig keresgélt 
zsebében’s nem találhatván, végre egy egész shillin
get nyujta neki ’s imígy szólt mosolygva : „De el ne 
felejtsd barátom, hogy most nekem egy sixpeuce-el 
adós vagy.“ — ,,,De hogy felejtem! — válaszolt a’kol
dus— óhajtóm, éltesse Ónt isten, míg azt ismét visz- 
szafizetíem.*“

(B e c s ’ n é p e s s é g e . )  Ezmult-évi összeszám- 
lálás szerint 349,032 lélekre terjed ; e’ népesség ismét 
két osztályra szakad , t.i. olly lakosokra, kik e’ főváros* 
kebelében születtek, ’s ollyanokra, kik ugyan ittpol- 
gártársilag keblesültenek, vagy c s u p á n  megte
lepedtek. Ezen utóbbiak’ száma 132,9ÄO; ’s igy az 
első osztályba csak 202,708 egyed tartozik.
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F e I s z ó 1 í t á s
H o n u n k ’ b u z g ó b b  e m b e r b a r á t i h o z ,  h o n-  
f i t á r s i n k h o z ,  é s  h i t ü n k ’ s o r s o s i h o z ,  a’ 

P e s t e n  f e l á l l í t a n d ó  re f orm,  f ő - o s k o l a ’ 
ü g y é b e n .

Korunkban nemzetünk, szebb jövendő felé hala
dásának korszakát éli. Elmaradását érezve, mellyet 
mostoha körülmények ’s hosszas lelki tespedés okoz
tak, miként elkésett vándor, kettőzött sietéssel halad 
előre az; közte minden ki jóra, szépre, nemesre, 
szellemi erőt vagy anyagi tehetséget érez magában , 
fut, fárad ’s munkál; ébresztni, javitni, alkotni buzog 
mindenfelé, hol hona’ javára teendőt lát vagy sejt. 
Munkás méh-kaptár jelenleg nemzetünk, tavasz’ nyí
lásában, melly hosszúiéi’ zsibbasztásának rajog ren
dezni pótlásit. — Valóban sok is történt munkás ébre
désünk’ e’szép korában közöttünk : százados előítéle
tek, szükkeblüségek fejteiének ki, józan szabadelmü- 
ség’ szövétnekinél nyomasztó homályikból; hiányok 
pótoltatának , gátjaiból kiegyengetteték a’ nemzeti ha
ladás’ pályája ; mik után hasznos egyesületek ’s re
mény-dús vállalatok jövének létre. De valamint méltat
lan fogna nemzetünk iránt lenni az, ki haladásunk’je
lenségeit kétségbehozni , vagy tagadni merné : úgy 
hiúnak, vagy külföld’ haladásával ’s hazánk’ erőivel 
isméretlennck, vagy épen újabb tespedés’ alkalmit ke
resőnek kellene azt vallanunk , ki hinné vagy állítaná, 
hogy nemzetünk már megtevé mit tennie kellett, vagy 
legalább megtevé azt mit tennie lehete, mit szellemi 
’s anyagi erőji megbirhatának. Illy hiedelem , illy állí
tás , közvéleménynyé válva, legveszélyesb mételye 
fogna lenni egy haladásnak eredt nemzetnek ; mert 
valamint egyeseknél úgy nemzeteknél, misem re- 
kesztheti el olly kártékonyán a’ haladás’ szép folyamát, 
mint ko r a  e l é g ü l  és .  De egyszersmind hibás ön
csalódás és fonák tévedés is fogna illy hiedelem, 
illy állítás lenni. Nem kívánjuk itt hosszú sorát idézni 
elő a’ szellemi ’s anyagi még teendőknek hazánkban; 
nem kívánunk párvonalt húzni a’ műveltebb külföld ’s 
jó hazánk között ; nehogy egybeállításunk fájdalom
nak szülje a’ honfi keblekben érzelmeit. Csakaztkérd- 
jük, mellőzve egyéb számos teendőket: mi tétetett 
eddig a’ nevelés’ tág ’s üdves körében közöttünk? azon 
körben, melly alapját veti meg egyesek’ ’s nemzetek’ 
boldogságának? olly számmal, olly rendszerezéssel, 
olly alapítással állnak-e az oskolák , és nevelés’ in
tézetei közöttünk , mikép azoknak állniok kellene, vagy 
lehetne? Vallhatjuk-e nemzetünket, a’ fiatal erőben 
duzzadozó ifjút, de kinek testi ’s lelki erőji ki nem 
fejlődtek még, csak most eredtek fejlődésnek, már ki- 
meritettnek, kifárasztottnak erőben’s buzgalomban? ki 
nem bírhatja már is fejlődése’ ’s haladása’ fáradalmit ? 
Nem ; illy vallomás gyalázni fogná nemzetünket, mint
ha ez , isméretlenül önerejével, remegné annak önja
vára használásit, kifejlesztésit; ’s alig ébredve haj
nalára, ismét régi zsibbadt éjjelébe vágynék borulni 
vissza! Egy fiatal nemzetnek, mellyben minden jónak 
’s nagynak elemei rejtvék, csak nemes irányra, erős 
akaratra, állandó kitürésre és szilárd egyértésre van 
szüksége, hogy erőit kifejtse; ’s illy kifejlett nemzeti

erőnek milly haladási munka bírna kivihetlen lenni! 
Haladjunk előre folyvást! mert a’ teendő sok, fejten
dő erőnk még több , akarat ’s egyetértés min kebleink
ben fakadnak, a’ hon’ boldogsága pedig tulajdonunk!

’S a’ honnak e’ boldogságát, e’ köz tulajdonun
kat , mi alapíthatja, sőt föltételezheti inkább, mint 
c z é l s z e r ü  n e v e l é s ,  melly hasznos polgárokat, 
boldog ’s boldogító család-főket nyújt a’ hazának? Ez 
oka, miért müveit nemzeteknél a’ nevelés kezdettül- 
fogva nemzeti legszentebb czélnak tekintetett, ’s az 
ifjúság’ kellő kiképeztetése ezek’ fő gondjai közé tar
tozott. Ez oka, miért minden józanabb ’s nemesebb gon- 
dolkozásu polgár az oskolákat, legyenek azok bármi 
felekezetéi, nemzeti intézetnek tekinti; és menten szük
keblüségek’ vagy párt-szellemek’ sugallatból, általá
nyos részvéttel ’s pártolással hajol azok felé. A’ forró- 
keblü emberbarát pedig , Nil’ jótékony árjaként, még 
szélesebben ömledezik érzelmivel, ’s nemesen dobog
tatja azokat, az emberiség’minden nevelőintézete ’s 
iskolája iránt. Mert győződve van a’ felől, hogy az 
oskolák az emberiség’ veteményes kertjei , mik nélkül 
az emberben letett isteni legnemesb magvak is , csak 
hitvány gyomot teremnek! Illy tekintet hozá létre ho
nunkban a’ jettini alapítványt , a’ keszthelyi , ludo- 
vicea — ’s több hasonnemü intézeteket, mellyek val
lás-különbség nélkül árasztandjákjótékonyságjokat.— 
Ezek valának azon biztató nézetek , mik a’ dunamel- 
léki ref. Egyház-kerületet, egy Pesten felállítandó Fő
iskolának tervezésére bírák. Szép reményei azonban 
miket emberbarátok’ , honfiak’ ’s hitsorsosak’ nemes 
buzgalmába helyezett, nem valának minden aggodalom 
nélkül. Egyfelől a’ felállitási öszveg’ tetemessége, 
másfelől a’ már létező többi ref. fő iskola iránti viszo
nyok, ’s azok’ érdekei iránti aggodalom , sőt tán némi 
féltékenység i s , összefogva némelly más apróbb aka
dályokkal ’s létesítési nehézségekkel, mik a’ terve
zett pesti iskola ellen felhozattak, sót önkint felötlői
tek, ha nem épen kétkedésre, vagy habozásra is , de 
bizonyosan gondos megfontolásra, minden körülmény’ 
józan egybevetésére ébreszték az Egyház-kerületet. 
Illy megfontolás ’s egybevetés után mindazáltal, meg
győződött Egyház-kerületünk:

lszö r , a’ felől, hogy a’ Pesten felállítandó fő is
kola nemzetünk’ különösen pedig hitsorsosink’javára’s 
boldogitására nemcsak czélszerü ’s üdves , hanem min- 
denekfölött e l ö l e g e s  s z ü k s é g ü  is.  Mert minden 
idökornak és századnak saját szelleme van, mitől az 
iskoláknak elmaradni nem szabad; különben múlt ’s 
nem jelen életnek nevelnek polgárokat , kik oskolábul 
k i k e r ü l t ö k  után , magokat ahoz alkalmaztatni 
nem tudják, ’s tapasztalás-nyerésig untalan bukdos- 
nak a’ valódi élet-pályán. A’kor’ szellemét, haladását, 
vagyis a’ jelen’ életét, legbiztosabban taníthatja olly 
fővárosba helyezendő főiskola, mellynek haladása, 
kiképezési ’s társalgási alkalmai, már magokban is 
képesek bevezetni a’növendékeket a’ folyó század’ éle
tébe, szellemébe ’s az elvont tudományok között sa
játokká tenni a’ legszükségesbet— az élettudományt. 
Mert az iskolai pálya nem külön szakasztott, vagy 
elszigetelt része a’ világi életnek, hanem kezdete ’s 
előkészülete annak. — Ide járul azon tekintet is , hogy 
jelenleg a’ műveltebb nyelveknek tanulása végett ,



több mint négyszáz ref. növendék küldetik nagy költ
séggel olly helyekre , hol iskoláink nincsenek. Ezek
nél fogva egyik fő iskolánkat szükségkép nagy város
ban kell letennünk , ’s erre Pestnél alkalmasb városa 
hazánknak nem lehet. Közepén az országnak, hely
zete legkedvezőbb; minta’ kereskedés’ gyülponfja, 
nép- és emberismeretre alkalmakat nyújt. Főfokán áll— 
vána’ hazai miveltségnek, bir minden forrásival a’ tu
dományos kiképeztetésnek. Vannak könyvtárai, phy- 
sicum museuma, természet-tudományi kabinetje, csil
lagász-tornya , füvész-kerte , ’s más több intézete , 
mellyek mindenkinek használatára ingyen tárva állnak. 
A’ kir. egyetem’ helybenléte alkalmat ad némelly 
szaktudományok’ teljesebb kitanulására. Bir a’ város 
mindenféle nyelv-, muzsikai, test-gyakorlati ( lo 
vagló, vivő, úszó ’s t. b.) mesterekkel’s intézetekkel. 
A’ nemes társalgás’ minden alkalmi nyitvák; megkap
hatja ezekben az ifjú az illedelmes simaságot, nemes 
bátorságot, önbizalmat , világ- ’s emberisméretet; ment 
leend egyoldalúságoktól, szegletességektől. A’ min
den szakban kitűnő tudományos férfíakkali társalkod- 
hatás, mind tanitókra, mint tanítványokra egyaránt jó
tékonyan munkál. Innen, mi tervezett fő iskolánknak 
egyik kitűzött nagy czélja, hit-feleinknek pedig egyik 
legérezhetőbb hijányuk, Pest a’ tanítók’ és nevelők’ 
kiképeztetésére i s , hazánkban legalkalmasb. Alapta
lan itt azon ellenvetés, hogy a’ szegényebb sorsú ta
nuló , élelmét Pestennem találandja fel. Adhat inkább 
mint bárhol, paedagogiaileczkéket , szép-irási, mu
zsikai, rajzolási, magyarnyelv-tanitásiórákat; tehet 
apróbb keresetet, könyvnyomtatói correcturák, leírá
sok , házi szolgálatok által ’s t. b ., ’s idővel miért ne 
volna szabad reménylenünk Pesten i s , szegényebb ta
nulók’ számára teendő alapítványokat? Végkép kihal- 
tak-e máraz oskolák’ lelkes jóltevőji? — Azon ag
godalom sem áll, hogy nagy városban több az el
romlás’ alkalma. Mert tapasztalat szerint azon ifjú , ki 
előtt a’ tisztes mulatság’ ’s társalgás’ legfőbb alkal
mai , részint iskolai törvényeknél, részint már hely
nél fogva elzáratvák, kétségkívül mohóbban , ’s vigyá- 
zatlanabbul fog eredni egy nagy város’ mulatságinak, 
olly szabadság’ éreztével, mellyet nemesen használni 
nem tanult; mint olly ifjú, ki előtt zsenge koráiul fog
va, főkép józan ügyelet’s vezetés mellett, nyitva ál
lottak a’ különbféle tisztességes elfoglaltatások. Mert 
azonkívül, hogy a’ folyvásti elfoglaltatás leghatal- 
masb örjeaz ifjúság’ erkölcsének, ezt az újság’ vágya 
sem vonja olly könnyen veszélyes kísértetekbe.

2) Meggyőződött a’ dunamelléki Egyház-kerület 
abban, hogy a’ pesti fő oskola , semmi esetben nem fog
na ártani a’ már fennálló többi ref. fő oskolának. Mert 
ezek’ beneficiumiból a’ pesti mitsem fogna elvenni ; 
ennek tanulói legatiókra, supplicatiókra járni nem fog
nának ; ’s mindegyikét alapítványa , hatás- és vidéki 
köre csak úgy fen fogná tartani ezentúl is , mint eddig 
tartá. Rangjában sem korlátozza a’ pesti a’ többi főis
kolát ; mert conventi határozatnál fogva, amannak nem 
valami felsöbbségi , hanem csak ezekkel egyenlő állás 
tűzetett ki.

3) Meggyőződött Egyház -  kerületünk a’ felöl, 
hogy bárha nevezetes is azon pénz-öszveg , melly a’ 
pesti fooskola’ felállításának szükséges költségire ter
veztetett annak összealakitása mindazáltal részint a’ 
tervben bőven előadott adakozási könnyítéseknél. ré
szint a’ tárgy’ fontosságánál, szükséges- és közérde
kűségénél , részint pedig az aláírás’ és később alap
tőke’ biztosított kezelésénél fogva, nemcsak nem le

hetetlen , de nagy valószínűséggel reraéllhetö is. Ugyan 
is minden nagylelkű adakozó csak f ö l t é t e l e s e n  kö
telezi magát aláírás’ alkalmakor, ajánlásának befize
tésére; t. i. azon esetre , ha a’ megkivántató 250,000 
pengő forint már aláírva,’s a’pesti főoskola’ létesítése 
már biztosítva leend. E’ szerint előre bizonyos az ada
kozó abban, hogy nemeslelkü adakozásának mulhat- 
lanul sükere leend. így  a’ nagyobb tőkéknek magánál 
tarthatása is nevezetes könnyítése a’ segély-ajánlás
nak; valamint az is , hogy ki teheti, nem csupán pénz
ben, hanem egyéb anyagokban is nyújthat segélyt 
az üdves vállalatnak. Hogy ez , nem mondjuk, nem
zetünknek , de ha netalán felekezetesség hátráltatná 
is annak sikerülését, csupán hit-sorsosinknak sem ha
ladná meg anyagi erejét , nyilván kitetszik abból is , 
hogy a’ főoskolára tervezett pénz-öszvegből, ha abban 
minden, mintegy két millióra számítható hit-sorsosink, 
egyaránt részt venni kívánnának , alig érezhető cse
kélység fogna esni egy személyre. Továbbá: nem vol- 
na-e szabad reménylenünk, hogy a’ két magyar ha
zában, kétezer ötszáz olly nemes buzgalmu ’s tehet
ségű egyed akadhat, ki egy jótékony főoskolára, ki
vált nem rögtön-fizetés’ föltétele mellett , száz, száz 
pengő forintot kívánna ’s bírhatna áldozni?— Demi 
Egyház-kerületünket legbiztatóbb reményekre jogo- 
sitá , az a’ tárgy’ fontossága ’s közérdekessége vala, 
minél fogva számos tagja örömmel tapasztalá: miként 
az nem csak hit-feleinket, hanem a’ haza’ minden lel— 
kesb polgárit is, kik az emberiség’javának tekintetén kí
vül , a’ pesti főiskolában , nyelvünk’ , nemzetiségünk’ 
egyik fő terjesztési eszközét méltán sejték, azonnal 
megpendittetése után, maga részére , pártolására nyeré.

lm ugyanezen nézetek valának azok, mika’ négy 
ref. Egyházi-kerületnek, mult-évi sept. hónapban tar
tatott conventjét is , a’ pesti főoskola’ felállítása’ tár
gyában arra bírták , hogy Egyház-kerületünk’ ezen 
üdves szándékát necsak javalja , hanem az ez által esz- 
közlendó aláirás-gyüjtéstis , superintendentiáji’ részé
rül elösegéltetni ígérje. Egyházi-kerületünk megkezdi 
tehát ezennel , nagy tárgya iránt lelkesülten, annak 
aláírásit, kinyilatkoztatván a zt, hogy az aláírások’ fo
ganatját ’s név-jegyzékét időrül időre közhírré teen- 
di; a’ vállalat’ jóltevójit pedig , nemcsak a’felállítandó 
föoskola’ emlék-könyvében, de más módok által is örö- 
kitendi; általadni kívánván áldás-teljes buzgalmikat 
a’ késő nemzedékek’méltó hálájának.—A’ részleteket, 
valamint az ajánlások’ módjait ’s feltételeit is , bő
vebben előterjesztvén Egyház-kerületünknek nyomta
tott terve, ’s az aláírási ivek’ foglalatja ; az oskola- 
felállitás’ létesítési módjának, későbbi szerkezetének 
’s tanítási rendszerének végképi elhatározása pedig , 
akkorra halasztatván, midőn már aláírások által a’ meg
kivántató tőke biztosítva leend; nincs egyéb hátra , 
mint Isten’ segélye mellett, emberbarátok, polgártár
saink’ , és hit -  sorsosink’ nagylelkűségét, buzgósá- 
gát hínunk-fel! Szabadna-é attól tartanunk, hogy illy 
köz és szent ügyben, közülök némellyekazért kíván
nának talán félrevonulni, mert kizárólag egyik vagy 
másik már létező iskolának akarnának olly szűkkeblű 
hívei lenni, hogy egész status’közérdekit ez egynek 
alárendelni nem kétkednek? ezekben ütközést kíván
nának látni ott, hol az valóban nem létezik, ’s egy
nek romlását sejteni másnak épültében ? Hisz mind
nyájan, kik hitfeleink közti a’ pesti föoskola mellett 
buzgunk, egyik vagy másik fenálló ref. iskola’ növen- 
déki vagyunk, ’s ha a’ tartozó hálát mellőzni birnók 
is — mellynek vádjától azonban szivünk’ tiszta érzel-
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me mentnek vall bennünket — lehetne-é azon varázs 
vonzalmat elfojtanunk keblünkben , melly minden em
bert szülőfölde után , leginkább vonz azon táj felé , 
mellyben ifjúsága’ szép éveit töltötte? Föl lehetne-é 
tehát rólunk tenni, hogy feledve mind azt ,  mita’ fen- 
álló iskoláknak köszönhetünk, ezek’ romjain kívánjuk 
az újat felállítani ? vagy azt, hogy a’ pestinek felállítta
tása után, többi főoskoláink’ pártolásával, gyarapítá
sával végkép felhagyni kívánnánk ? Nem; hozzánk, ki
ket az oskolákra nézve nemzet’ és status’ java , ’s ko- 
ránsem helyhez vagy vidékhez tapadt érdekek vezé
relnek , valóban illy szükkeblűség nem fér. De viszont 
nincs-é jogunk követelni mindenkitől, kinek az embe
riség’ közjava szivén fekszik, hogy helyhez-tapadt 
apróbb érdekek miatt, egy egész status’ nagy érdekét 
fel ne áldozza? Nincs-e méltányos jogunk , igen tisz
telt’s hálás érzelemmel ölelt iskoláinktól követelni azt , 
hogy szívesen üdvözöljék körükben azon uj iskolát, 
melly ha tán az ő más jelességeikkel bírhatni nem fog
na is, minden esetre birand olly jelességgel, mire je 
lenkorunkban statusunknak olly igen nagy szüksége 
van , t. i. fővárosi helyzettel. —

Egyesüljünk tehát lelkes honfiak, emberbarátok, 
hitsorsosok, honunknak tisztelt közönségei, és min
den állapotú testületéi! egyesüljünk erő, akarat, buzga
lom ’s egyértésben , egy illy nagy és szent czél’ lé
tesítésére! Ki oskolákat alkot, alkotni seg ít, emberi
ség’ szent czéljainak áldozik az , ’s azon Istent di
csőíti áldozatával, ki maga képére teremté az embert, 
’s ezen maga képét czélszerü neveltetés által tartatja 
fen az emberben! Ne feledjük, hogy mit ezen pesti fő
oskola’ alapításában teendünk, a’ szó’ szoros értelmé
ben minmagunkért teendjük ; fiaink, unokáink fognak 
abban emberiségnek , hazának ’s családunknak kiké- 
peztetni; ’s késő nemzedékek’ hálája fogja egykor buz
galmakért porainkat áldani! Költ Pesten febr. 17kén 
1841. A’ dunamelléki ref. Egyház-kerületnek , a’ pesti 
föoskola’ tárgyában felhatalmazott választmánya. Név
szerinti Teleki Sámuel gr. elnök; Ráday Gedeon gr. 
és Fáy András helyettes elnökök; Ágoston József; Ba
kos Ambrus ; Bánffy Pál b .; Bajkay Endre; Dobos János; 
Réső-Ensel Sándor; Erdélyi Ferencz; Fáy György; 
Fényes Elek; Fitos P á l; Fogarassy János ; Ilkey Sán
dor ; Kapczy Tamás; Keck Dániel; Madarassy Lász
ló ; Magyary-Kosa Sámuel; Nagy István ; Nyáry P ál; 
Patay József; Sárközy Kázmér; Szabó Károly ; Szek- 
rényessy Endre; Szeles Sámuel; Szilassy György; 
Szűcs Lajos ; Török P ál; Vartensleben Ágoston gr.; 
választmányi tagok.

E g y  k é t  J e g y z e t
Vasmegyeiek, a’ kath. nő’ rever salis nélküli vegyes há

zasságának meg nem óidatása jelelt, közgyűlési 
tanácskozására.

A’ vegyes házasság’ ügye mindennap közérdekübbé 
válván , sót a’ katholikus pap ellen , ha nóhivétól, re- 
versalist nem adó evangélikussal összekelésekor, az 
áldást megtagadja , Pestmegye által mint törvénysértő 
ellen hatszáz forint büntetési kereset is rendeltetvén , 
Óhajtottam valamelly törvényhatóság’ közgyűlésén je- *)

*) Ezen értekezés múlt december első felében küldetett be, 
‘s mi főleg a‘ tárgyak’’ sokasága miatt késtünk ennek köz
lésével, jól tudván, hogy a’ vegyes házasság jó ideig ta
nácskozási 's vitatkozási tárgya marad megyei közgyü- 
lésinknek,korszerű felvilágositául szolgáland ez tehát két
ségtelenül később is e' napi renden levő fontos ügynek.

A’ s z e r k.

lenlehetésemet, ha mikor tán ez a’ mondott ügyet ta
nácskozása’ tárgyául szinte felvenné. Óhajtottam , hogy 
mind a’ két részről felhozandó okok által minél he- 
lyesb meggyőződést szerezzek magamnak; ’s evangé
likus polgártársinknak , kik közül többeket, velők kö
zelebb ismeretségben lévén , szép tulajdonik ’s nemes 
jellemökrüli meggyőződésemben én is lelkemből tiszte
lek , igaztalanságot még hibából ’s csak gondola
tomban se tegyek, — de a’ kathol. papságot se rójam 
meg szinte még csak gondolatomban is olly lépéséért, 
mellyre neki tán joga vagyon. Illy tűnődéssel léptem 
folyó hó’ 4kén megyénk’ közgyűlésébe is 11 óra előtt 
’s épen akkor folyt ott már az érintett tárgyról a’ vi
tatkozás, melly is csak délesti 2 X\2 óra után végző
dött, bizonyosan még tovább is tartandó, ha többeket 
részint a’ tanácskozásnak szokott időnél úgy is már 
tovább húzódása, részint a’ többségnek a’kathol. pap
ság’ tettét nem törvényelleninek, sőt jogszerűnek el
ismerésére előre látott úgysem birhatása a’ szólástól 
vissza nem tartott volna. Határozattá nyilatkoztatott 
tehát, hogy a’ kath. papság’ tette, — t. i. a’ fenforgó 
esetben a’ házassági áldás’ megtagadása— valóban tör
vénysértés , az 1647: 14. t. cz.nél fogva hatszáz for. 
büntetésre keresendő, ’s t. b. Engem azonban a’ vég
zésre felhordott okok ki nem elégítettek ’s igy azon 
kisebb szám között maradtam , mellynek egyedei előtt 
a’ kath. papságot terhelő végzésnek törvényes alapja 
még nem világos. Minthogy ez ügy nemcsak megyén
ket érdekli, hanem közérdekű az egész hazában : úgy 
hiszem , igen czélszerü a’ végzés’ törvényessége el
len harezoló okokat is közzé tenni, ’s a’közvélemény’ 
bíróságának azokat is elibe terjeszteni ; mert a’ köz
vélemény is csak a’ mind két részre felhozható min
den ok’ meghallgatása után követelhet magának na
gyobb tiszteletet. Ugyanazért megyénk’ közgyűlésé
nek ez ügyben tett határozatát kivivé szónokink’ okos
kodására itt néhány észrevétellel felelni nem tartom 
véteknek. —

A’ vegyes házasságoktóli áldás-megtagadással az 
1791ki 26. t. ez. ló . §sánakirae szavait „ qu i bus ,  t. 
i. mixtis matrimoniis , i m p e d i m e n t a  quaepi ara  
q u o c u n q u e  sub p r a e t e x t u  in c o n t r a r i u m  
p o n e r e  caut um e s t o “ mondják sértetni ’s okos
kodásukat így szerkesztik: ,,e’ törvény a’ vegyes há
zasságokat akadályozni tilja ; már pedig azt kérdem : 
a’ kath. papok előmozdítják-e, vagy akadályozzák a’ 
vegyes házasságokat az ezektóli áldás-megtagadással? 
elő nem mozdítják, tehát akadályozzák; következőleg 
az áldás-megtagadás által megsértetik a’ törvény.“ 
Erre először azt jegyzem meg: igen is, ha a’ vegyes 
házasságokat csak vagy előmozdítani, vagy akadá
lyozni lehetne, fejet hajtanék ez okoskodásnak : de 
hátra van egy harmadik v a g y  is. En azt gondolom , 
hogy jó logica szerint azon okoskodásban a’ tett két 
kérdéshez még egy harmadikat is kellett volna csatol
ni , és igy kérdezni: a’ katholikus papok elomozdít- 
ják-e , vagy akadályozzák a’ vegyes házasságokat, 
vagy pedig tán semlegesen viselik magokat irántok 
az által , ha azokat meg nem áldják ? És ekkor már 
nem felelhetni olly könnyen rá ezt : elő nem mozdít
ják, tehát akadályozzák. Sőt akkor a’ dolgot tekint
vén , egészen más feleletet látok adatni arra szüksé
gesnek, és pedig ezt: elő nem mozdítják, de nem is aka
dályozzák, hanem csak s e m l e g e s e n  v i s e l i k  
m a g o k a t  i r á n t o k .

Vájjon ha valamellyik kath. plébános pénzt adott 
volna eddig házasságkötéskor a’ házaspárnak, ezután
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pedig némellyeknek nem adna, vájjon lehetne-éazért 
azt mondani, hogy azon plébános csupán ez által már 
akadályoztatná ezeknek házasságukat ? ’s nemaztkel- 
lene-é inkább mondani ? hogy igy csupán előmozdí
tani szünnék-meg, — csupán semlegesen viselné ma
gát iránta. Ha ez igaz : nem látom által okát , miért 
nem volna igaz az is , hogy az áldás-nem-adássalis 
a’ kathol. papság csak előmozdítani szűnik meg a’ szó
ban levő vegyes házasságot, ’s iránta semlegesen vi
seli magát, de nem akadályoztatja. Sőt előbb mond
hatni, hogy még áldás nélkül is előmozdítja azon há
zasságokat is annyiban, mennyiben idézett hazai tör
vényünk’ e’ szavai „ quae  — mixta matrimonia — 
s e m p e r  c o r a m P a r o c h i s  c a t h o l i c i s i n e u n -  
da e r u n t “ megkívánják, midőn illy házasság’ kö
tésén is jelen van.

Azután a’ kath. papság’ tette ellen felhozott tör
vénybeli okoskodásra megjegyzem azt is , hogy ha az 
áldás-megtagadás akadály volna i s , tagadhatlanul 
csak negatívum impedimentum volna, és nem positi- 
vum. Már pedig a’ törvény’ ezen kifejezése „impedi
menta in contrarium ponere“ kizárólag csupán positi- 
vum impedimentumokrul szó l, a’ negatívumokról pedig 
hallgatni akar ; mert p o n c r e  egyenesen csak positi- 
vum factum’ tevését jelenti. Az áldás-megtagadás tehát, 
ha akadály volna i s , mint negatívum impedimentum e’ 
törvény’ rendelkezése alá nem esnék, ’s e’ törvényt 
nem sértené. Más volna a z , ha a’ törvény más mind 
negatívum, mind positivum impedimentumokat magá
ban foglaló kifejezéssel volna szerkesztve, p.o. igy: 
mixta matrimonia quocunque modo i m p e d i r e ,  vagy: 
mixtis matriraoniis impedimenta quaecunque c a u s a r e 
s. t. ef. cautum esto.

Megjegyzem továbbá: hogy noha a’ törvény igy  
fejezi-ki magát „quocunque sub praetextu cautum esto 
impedimenta ponere“ ; azt csak tán nem akarná n}ind- 
azáltal senki mondani , hogy a’ quocunque sub prae
textu által még a’ kath. religionak szabad gyakorlata 
is elvágassék, még pedig akkor, midőn még a’ zsi
dóságnak is vallása’ gyakorlásának minden megszorit- 
tatása, vagy szertartásos intézkedésibe avatkozás nél
kül jogokat osztunk, ’s ennek is eddigi jobban nem 
böcsüléseért magunknak mintegy szemrehányást te
szünk. ’S én azt gondolom : hogy a’ törvényhozóknak 
e’ törvényben a’ „quocunque sub praetextu“ mellett 
is alattomban kellett érteniök ezt is „ s a l v o  tarnen  
r e l i g i o n i s i n p r i m i s  c a t h o l i c a e  e x e r c i t i o ;  
mert a’ törvénymagyarázat philosophiájával ki tudná 
azt megegyeztetni , hogy valami alapos törvényen 
nyugvó jog (és mi áll rendíthetlenebbül törvényinken 
hazánkban az alkotványunk’ kezdete óta szakadatla
nul uralkodó kath. religio’szabad gyakorlásánál ?) egy 
más törvény által csak mellékesleg érintve is , vagy 
épen ennek szavaiból csak homályos következtetések 
által eltöröltessék? nem szükséges-e oda egy csak a’ 
végre alkotandó legvilágosabb törvény ? És ime, uraim! 
ha mi a’ gyermekeit evang. vallásban nevelni eltöké- 
lett kath. nőnek megáldatására kényszerítni akarjuk 
a' kathol. papságot: akkor a’ kath. religionak szabad 
gyakorlatát akarjuk elvágni; mert a’ kath. religio nem
csak azt tanítja, hanem azon mint talpkövön nyugszik 
egész rendithetlensége is, hogy: csak az ő vallása egye
dül a'jó, az igaz,azt üdvezítő vallás: a’többi minden val
lás pedig többé vagy kevesebbé (tárgyilag t.i. de azért 
még sem kárhoztatván senki más vallásul önvétke nél
küli ellenkező alanyi meggyőződéséért) rósz és hamis,a’ 
mintáz a’ kath. religiotul több v. kevesebb pontra néz

ve , messzebbre vagy csak közeire távozik el. ’S ezen 
alap-igazságát akarjuk a’ catholicismussal megtagad- 
tatni, ’s vele az ennek ellenkezőjét taníttatni, midőn 
p a p j a i t  arra akarjuk szorítani, hogy azok anya- 
szentegyházuk’ nevében hagyják helyben, dicsérjék, 
’s az anyaszentegyház’ tetszésire , áldására méltónak 
nyilványítsák (azaz : áldják meg ; mert ez az áldás’ 
jelentése) azon kathol. nőt is , ki más, — következőleg 
hite szerint rósz— vallásban szándékozik is nevelni 
gyermekeit. Nem annyit tenne-é ez , mint megtiltani a’ 
kathol. papoknak , egyedül csak saját vallásukat jó
nak. tartani, — tólök olly tettet akarni erőszakkal ki
csikarni , melly által az övéktől különböző vallásokat 
is szinteolly jóknak ismernék , ’s igy nem annyit ten
ne-é , mint religiójok’ szabad gyakorlásában őket meg
gátolni? Es lehet-é , szabad-é ezt tenni! ?

Mondották ugyan az áldás-megtagadásban törvény- 
sértést találni igen akaró szónokok , ’s végre a’hatá
rozat is úgy mondatott ki: hogy nem ugyan physicum, 
hanem még is morális akadály az áldás-megtagadás ; 
minthogy a’ gyenge idegü nő könnyen visszaborzad
hat a’ vegyes házasságtól az áldás-megtagadás miatt. 
De ha illy értelmű morális akadályról akarják Vasme
gye’ KKai, és RRei azon 1791: 26d. t. czikket ren- 
delkeztetni: akkor sok és nehéz dolgot adnak magok
nak ; mert nincs a’ katholikusoknak vegyes házasság- 
rul szóló egy könyvök is ollyan, mellyben az dicsér
tetnék ’s ne rosszaltatnék, kivált ha a’ belőle szárma
zó gyermekek más vallásban neveltetnek; ’s elszavalt 
predikátzióikban ’s tanításaikban sem szabadott so
ha , és nem leend szabad soha a’ kath. papoknak a’ ve
gyes házasságról máskép beszélni. Mármost a’vég
zés ’ következetességében mind azon könyveiket a’ ka
tholikusoknak meg kellene semmisíteni, ’s ezután a’ 
vegyes házasságot rosszaié mindenféle praedikátziót 
’s tanítást eltiltani. Egyébiránt a’ gyenge idegü kathol. 
nő olvasván az olly könyvet, vagy hallván az olly szent 
tanítást, könnyen visszaborzadhat a’ vegyes házasság
tól. ’S milly kívánság volna , hogy a’ katholikusoknak 
illy korlátot vessünk vallásuk’ tanításában ? Nem szen- 
vedne-é , ezen értelemben véve is akadálynak az áldás- 
megtagadást, a’ kathol. religionak szabad gyakor
lata?— És ezután nem fog-é a’ gyenge idegü kathol. 
nő még jobban visszaborzadni a’ vegyes házasságtól 
akkor, ha nemcsak hogy meg nem áldatik papjától az 
ő házassága, de ha még nem is az ő papja előtt ké
szül meg az ö házassági kötése , hnnem az ó papjától 
eltiltva evang. pap előtt, ki a’ házasságot szentség
nek sem tartja, ’s kitől szinte meg nem áldatik? Ez 
tehát amannál még nagyobb morális akadály. Hogyan 
lehete hát ez mégis az országgyűlési két Tábla közt 
megegyezést nyert’s föl is terjesztett határozattá épen 
akkor, mikor a’ vegyes házasság’ morális akadálya ellen 
egész ingerültséggel kelünk ki ? annak megértése igen 
felülmúlja belátásomat.

(Vége következik )

P ó t l é k t á r .
( C z i g á n y o k ’ s z á ma  E ur óp á b an.) Ez nem 

olly csekély, mint gondolnék. Ugyanis Moldva es Oláh
országra számittatik 200,000; Törökországra 200,000 ; 
Magyarországra 100,0 0 0 ; Spanyolországra 40,000 ; 
Angliára 10,000; Oroszországra 10,000; Franczia-, 
Német és Olaszországra 40,000 ;Öszszesen tehát mint
egy 600,000 czigány! Valóban nem megvetendő ke
rekszám.

Szerkeszti H  el  me e z  y. — Nyomtatja angol gyors-sajtón T r a t t n e r - K á r o l y i  úri utcza 453.
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• Pest, martzius’ ?.

A’ bokasdi örök megváltás’ ügyében
B e z e r é d j  I s t v á n  országszerte tisztelt hazánkfiától köv. 

levél érkezett hozzánk:
(Hídja, T o l n a  megyében, február 27kén 1841.) 

Tekintetes Szerkesztő úr ! A’ Jelenkor’ 9dik számában 
P é c s y  J ó z s e f  név alatt a’ kokasdi úrbéri örök 
megváltásnak szerzésére nézve ismét igény nyilatkoz
taik ; majd azon is túl menő, melly a’ Hírnök’ 4dik 
számában támasztatott.

Valóban a’ megváltási felszabadulás’ barátinak 
kedvesen lehet látniok, midőn az iránta’ közvélemény 
bár kik előtt is — olly alakban tűnik fe l, melly sze
rint az illy megváltás után dicsőséget gondolván re- 
ménylhetni a’ földesurra, a’ fölött: ,,kinek legyen az 
mint igazi, fő , vagy legelső szerződőnek tulajdonít
ható ?“ szinte versenyzésre indulnak. Ebbül több te
kintet alatt jót várhat, mint mondám, a’ dolog’ barát
ja ; ’s ennek fejében még azon felfogást is elnézheti, 
melly, úgy mint Pécsy József a’ „ragyogást“ nem 
annyira magában a’ felszabadulásban és ennek üdvös 
következéseiben, mint ,,a’ földesur’ kegyében“ keresné 
’* szemlélné. Sőt bár minő erkölcstant tartson valaki, 
ezt hiszem: bátran némi örömet engedhetne magának, 
midőn az illyféle kis emberi gyengeségeket-isjó czél- 
ra , itt föld, birtok és emberi viszonyok’ felszabadulá
sára segitőleg munkálkodni látná. Úgy is a z , mit ob- 
jectivitásnak mondanak, olly sokszor tévedésbe, hibá
ba ejti a’ szegény subjectivitásokat, hogy szinte jól 
esik, midőnnémellykor ezek’ fogyatkozásait amaz ál
tal némileg pótolva’s helyrehozva láthatjuk az életben.

Mi márPécsy József’ felszólalását illeti: hoszabb 
folytonos utbani távollétemnek kérem tulajdonitatni: 
hogy— maga a’ Jelenkor’ és nagyszámú Olvasóinak 
tekinteténél fogva is e’ részben teendő — nyilatkozá
som későbbre maradt. Most pedig, midőn a’ Társalko
dó’ iődik számában egy levelemet, mellyet hasonló ál
lapotra nézve máshol a’ közönség elibe adni bátor va- 
lék , köszönetre méltó előzéssel fölvéve látom, ehez 
Pécsy József’ állításaira nézve az marad csak hozzá 
adnom való: hogy

Kokasdnak mind a’két fél-részére nézve, mellye- 
ket édes atyám először Festetics Sándor , azután Fes
tetics Emészt grófoktul örökben megvett, az úrbéri 
örök megváltási szerződéseket mind kettőt nem más, 
mint szintén édesatyám ör. Bezerédj István a’ mint sa
ját nevében , úgy saját szándéka ’s meghatározása 
szerint kötötte meg.

Mit Festetics Sándor grófiul vett rész-jószágrul 
Pécsy József mond , mellyet ő „második félnek“ nevez, 
a’ történt dolog’ sorával és valóságával épen ellenke
zik ; miután legelsőben és minden legkisebb feltétel 
nélkül vette azt meg édesatyám. — Mi pedig gróf Fes
tetics Erneszttül vett félrészt illeti: ezen utóbb ne
vezett grófnak ama’ cselekedetét, melly szerint a’ko- 
kasdiakkal úrbéri megváltási szerződést kezdett, vagy 
sajátibblag szólva, próbált, és mind azt, mi ebben 
érdem van és lehet, itt is ismételve elismérem, és 
igen távul vagyok , hogy abbul bármit is a’ nevezett 
gróftul elvonni akarnék—de különben is ha van az illy 
állapotban érdem, annak élvezete nem kizáró természetű 
hanem mint a’ lelki jók, sokra terjedhet, a’ nélkül, hogy 
megosztás által akármelly egyikre nézve is csonkulna.

E’ mellett azonban nem kevésbbé való ’s őszinte 
édesatyám’ szerződéseinek Kapocsy József Tolna me
gye’ hites írnoka által közlött aláírása, czimje és szer
kezete ; — és azon kifejezésen „ e l s ő  m e g v á l t á s “ 
melly különben is az egész kokasdi megváltást illeti 
— szintén ok nélkül akad fel Pécsy József; mert mind 
a’ két félrészre nézve édesatyám által ’s nevében tel
jesen egyformán és minden viszonyos feltétel nélkül 
történt úrbéri szerződések közül akármellyiket közlöt- 
te vala Kapocsy ur, azt más névre nem változtathatta , 
és az elsőséget másra nem ruházhatta volna.

Festetics Emészt gróf olly igen nem kötötte meg 
a’ kokasdiakkal az úrbéri megváltó szerződést, hogy 
inkább azokkal bizonyos feltételekre nézve meghaso- 
nolván , jónak látta az egész birtokot — úrit és úrbé
rit— idegennek előbb eladni, hogy sem a’ kokasdiak
kal, az általok mulhatlanul kívánt feltételeket elfogad
va , váltsági szerződésre lépett volna; mit azután édes 
atyám tett m eg; megtudván mint ujdon földesúr csak 
hamar a’ kokasdiakkal egyezni.

És pedig a’ mint az örök megváltásnak Kokasdon 
létrehozása volt ezen jószágvételnél édesatyám’ fő 
czélja : úgy az előintési határidő közben kötendő 
váltság-szerződést a’ netalán elsőbbségi jognál fogva 
közbejöhetőkre nézve is biztositni akarván— azon a’ 
következés által igazolt feltételt, vagy inkább az e’ 
feltétel nélkül befejezett adásvevési levélhez azon pót
lék egyezést kívánta ő, t. i. édesatyám kapcsolni: hogy 
az örök megváltási szerződést, mellyet Festetics Er- 
neszt gróf a’ jobbágyokkal siker nélkül próbált, édes
atyám az előintési idő’ eltelte előtt is teljes törvényes 
erő szerint megköthesse mi nd  a z o n  v á l t o z á 
s o k k a l ,  m e l l y e k e t  ő ,  t. i. é d e s a t y á m ,  a’ 
j o b b á g y o  k’k ö n n y e b b s é g ö k r e  t e n n i  j ó n a k  
l á t na .  Ezen változásoktul függött a’ megváltás’ létre
hozása, ’s ezen változásokban hogy t. i. a’ jobbágyok 
által kívánt kedvezőbb foglalattal édesatyám a’ vált
ság-szerződést az előintési idő-határ közben is meg
köthesse , volt érdeme ’s oka az egész feltételnek — 
melly koránsem a’ vevő’ kényszerítését, hanem csak a’ 
szerződések’ az elsőbbségi jussal élhetőkre nézve min
den esetbeni biztosítását tárgyazta. Nem is lehet át
látni, mikép és miért gondolja Pécsy József, ő kivált, 
ki ebben ragyogást keres — hogy a’ vevő által es ne
vében kéuyszeritve akarta volna megtetetni a’ megvál
tási szerződést az eladó gróf Festetics Erneszt, mely- 
lyet hiszen sokkal könnyebben es egyszerűbben ö ma
ga létre hozhatott vala.

És ez őszinte előadása a’ dolognak, mellyet el
ferdítésekkel és összezavarásokkal gyanusitni nem tu
dom kik, — nem mint— és mi okbul magokat mintegy 
hivatva vélik ; engem mint édesatyámnak a’ dologban 
eljárt biztosát kényszerítvén , a’ közönség az érdek
telen dolog felvilágosításával untatni. # )

Jelesen a’Jelenkor’ 9ik számában megjelentczik- 
kelyre nézve , mellyet úgy látszik a’ szerző nemcsak 
a’ lettdolgok, de maga az úrbéri örök megváltás’ esz-

Teljesen meg vagyok győződve , hogy Festetics Erneszt 
grófnak minden hozzájárulása nélkül történtek ezen — 
személyességéhez, mint azt régibb barátságos viszonyok 
közt ismérem , nem is férő — felszólalások, mellyek en
gem mindennemű gyanusitásnak a’ dologruli távoztatása 
végett kellemetlen vitatkozásra, mint őszintén elismerni 
fogja, kényszeritnck.
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méjc iránt is valóban kellő figyelem és szabatosság nél
kül irt.6  többek közt Kokasdot a’ megváltás után részben 
„a’ Festetics grófi család’ , részben Bezerédj István 
táblabiró’ tulajdonának“ mondja. Mirenézvc szomorú 
volna ugyan , ha illyenféle kifejezések után az úrbéri 
örök megváltásnak törvényes hatását és állapotját bár- 
melly alkotó része ’s attribútumára nézve félteni kel
lene- —azonban ama’ tekintet, mellyel a’ magokat meg
váltott jobbágyoknak és uj polgári állások’ zsengéjének 
tartozunk, miben az ember’lelkülete minden viszony 
iránt annál érzékenyebb — azt hiszem, igazolni fog 
egy pár sort annak kimondására: hogy a’ megváltás 
után Kokasdot sem Festetics grófok sem Bezerédj Ist
ván tulajdonának helyesen mondani semmikép nem le
het ; me r t  K o k a s  d már nem másé ,  mint  épen  
c s a k  m a g o k é  a’ k o k a s d i a k é .

Kevéssé méltányolná valóban amaz üdvös törvény
nek , melly az örök megváltásokat biztosítja, lelkét , 
szabályát, — kevéssé tisztelné a’ király és nemzetnek 
e’ dologban ünnepélyesen kifejezett és bebizonyított 
czélzatát és szándékait, és épen nem értené a’ sza
bad föld, a’ tulajdon örök birtok’ testvér-eszméit, ki 
azurbérileg megváltott helséget más tulajdonának mon
daná. Nagyon hibázna pedig, ki azt vélné : hogy a’ szán
tóvető , ki izmos karjával alá tudja magának vetni a’ 
kemény földet, és az élet, élvezet, emelkedés’ anya
gát alapját bírja előidézni a’ sivatagbul; ki edzett lel— 
külettel sok érzelgés nélkül felveszi erős vállaira a’ 
köz terhek’ legnyomasztóbb részét ’s általában sok zor- 
dont felfog és elvisel helyettünk — ezért a’ gyengé- 
debb , a’ szellemi érintések és viszonyok iránt tom
pább és érzéktelenebb , sőt talán nem is érzi ’s fel 
sem veszi, ha olly kevés tekintettel vannak iránta , hogy 
azt is , mi az övé , másénak, kit talán arra méltóbb
nak gondolnak, keresztelik.

A’ „homo sum, nil humani a me alienum puto“ 
nemcsak azt teszi: hogy senki, bármelly fokozaton áll
jon, az emberi természet’ gyarlósági alól magát ki
véve ne gondolja: de arra is int mindenkit: hogy bár
minő felsöbbséget élezzen vagy szemléljen önmagá
ban és állásában — azért ne higye , hogy más ember
ben , és polgártársában , kit ő talán alantabbnak gondol, 
a’ nemesb , magasb ’s gyengédebb tulajdonok , eszmék , 
érzés és lelkűiét’ hiányozását illő ’s szabad legyen fel
tennie ;’s e’ hibás véleményhez képest cselekednie, szó
lania. — De minek mind ez egy kis fonák kifejezés után, 
kivált olly világos dologban, mint a’jobbágyok úrbéri 
megváltásuk ?—mondhatná valaki — azonban azt vélem: 
minél nagyobbszerű valami, akár az anyagi akár a’ 
szellemi világban , annál részletesb és kényesb figyel
met kíván minden legcsekélyebb részében is .— A’ bu
dapesti hid’ építésében nincs egy legkisebb darabka 
szer, vagy készitvény, nincs egy bármilly csekély
nek v.mellékesnek látszható dolog, mellyre a’ legova- 
kodóbb gond ne legyen fordítandó. A’ roppant állapot 
tudniillik mindent, mi ahoz tartozik, nagy jelentősé
gűvé teszen. És minden , ki tudja ’s vallja : hogy nincs 
olly nagy szentség, melly ellen szinte szóval, gon
dolattal is ne lehetne véteni 5 sót minél istenibb amaz, 
annál lélekisméretesbeu kell őrizkednünk minden még 
legcsekélyebb illetlen érintéséiül; nem mintha a’ szent 
ez által felséges valójában sértethetnék, hanem mi
vel annak az emberi lelket éltető hatása , malasztja 
magunkra , vagy másra nézve minden bár legcseké
lyebb szentségtörés által gyengítetik ,akadályoztatik. 
— így áll a’ dolog a’ jobbágyi megváltásra és min
denre nézve, mi ennek alakjában és következésiben 
foglaltatik. Jó tehát és illő kijelelni, megróni minden

helytelenséget, visszásságot, mi kivált a’ közönség 
előtt, ha kifejezésekben is csak, mutatkozik; hogy 
az által az eszmek , felfogások ferde irányra , és ezek 
után némileg talán a’bánásmód is zavarba, vagy legalább 
megkísértés alá ne jöjenek.

Bizonyára kevés állapot van hazánkban, melly 
minden jó polgárnak résztvevő , elősegítő indulatát és 
cselekvését inkább érdemelné, mintáz úrbéri felsza
badítás. Nincs ágazat a’ polgári egyesületben , melly
re az üdvösen ne hatna. Hírlapjaink a’ szabad föld, a’ 
tulajdoni örök birtok’ áldásteljes következésirül élén
ken szólnak; és még is gyenge árnyéklata mind az a’ 
dolog’ varázserejének, mellyrül az emberi lélektan , 
az egész természet, a’ világ’ tapasztalása ’s története, 
magok Mózes’ könyvei olly értelmes tanúságot, olly 
tagadhatlan bizonyságtételt foglalnak magokban. — 
Vannak pedig ezenkívül más malasztdús eredvényei is 
ama’ felszabadulásnak. — A’sok közül csak egyet (a’ 
jobbágyi ’s alattvalói kötelezések, viszonyok és álla
potok’ egyszerűsítését, összpontosítását) legyen sza
bad itt emlitnem , mellyet az úrbéri örök megváltás szül.

Az összpontosítás’ ereje ’s hatása mindenben mutat
kozik ; anyagiban úgy mint szellemiben ; és mindinkább 
köz elisméréstnyer. Ézen nagy világerönek életbe-lép- 
tét is üdvözölhetjük pedig hazánk’ fő érdekeire nézve 
az úrbéri megváltások’ létre jöttükben. Minthogy bár
minők legyenek különkülön véleményink e’ tekintet alatt 
az úrbéri helyzetriil és azon következésekrül, mellyek 
abbul a’ polgári társaság’ köz czéljairanézve erednek, 
nehezen le sz , ki el ne ismérje : mikép a’ jobbágyi ’s 
alattvalói viszonyok, függés , mint mondám, és köte
lékek , tartozások, sót még az indulatok és ösztönök 
is , mellyek az úrbéri helyezetben a’ dolog’ természe
téhez képest, minden oldalruli legjobb eljárás mellett 
is , szükségkép inkább szétoszlanak, és némileg elszag- 
gatvák , az úrbéri megváltás után, teljesben legalább 
mint azelőtt lehete, egyesülendnek ; egyesülendnek pe
dig a’ Fejedelem és Haza összeolvadó szent eszméjében. 
És ezen üdvös egybepontositás’ hatása szerint kétsze
rezve fog munkálni a’ Fejedelem és Nemzet’ közjavára , 
dicsőségére minden tehetség, melly ezen polgári ujdon- 
születés’ ifjií erejével fejlendik ki ’s lépend életbe azon 
hazafiakban ,kik úrbéri megváltásukat létre hozzák. Kik 
már mint Magyarországnak szabad , saját földbirtoké 
polgárai ’s felséges urunknak uj hálával és lelkesüléssel 
telt alattvalói fognak annál bátrabban és vidámabban 
mérkőzhetni bárkivel is a’ Fejedelem és Haza iránti sze- 
retetben , hűségben, hódolatban és minden polgári e -
rényben.

Mind ezeknél, és más hasonlóknál fogva kár volna 
könnyeden venni az úrbéri megváltás’ bármelly viszo
nyait ; kár más tulajdonának mondani a’ földműves’ „édes 
faluját“mellyet överitéken szerzett pénzével váltott meg 
Különben is illő megemlékezni, hogy az úrbéri megvál
tás a’ hazafiaknak, kik abban részesülnek , ime’ polgári 
állásuk’ mindenki által szóval és tettel leendő elismeré- 
sére’s megbecsülésére szintén olly tökéletes just ad,mi
nőt más akárki bármelly fényes czimjei után élvez és 
táplálhat.
Fogadja a’ tekintetes úr tiszteletem kifejezését, mellyel 

vagyok alázatos szolgája
ifj. Bezerédj István.

Egy h.ét jegyzet
Vasmegyének, a' hath, nő’ rever sulis nélküli vegyes há

zasságának meg nem álda/ása felett, közgyűlési 
tanácskozására. ( V  d g  e.)

Mondatott: hogy a’ kathol. papság következetlen, 
midőn az áldást nem tartja a’ házasság-szentség’ lé-
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nyeges részének: ellenben a’ conciliumok , a’ pápák’ 
bullái, sőt maga a’ Primás1 körlevele is rosszalják az 
olly házasságokat, mellyek meg nem áldatnak. — De 
én ezért még nem tudom következetlennek mondani a’ 
kathol. papságot; mert az áldást csakugyan nem tartja 
a’ házasság’ lényeges részének, de a’ házasságot, 
mellyet rosszal , nem azért rosszalja, mivel rá nem 
mondatott az áldás: hanem inkább az áldást is azért 
nem mondta rá, mivel más okot talált benne rossza- 
lásra , ’s nevezetesen a’ vegyes házasság’fenforgó ese
tében azt , hogy a’ kathol. no flgyermekeit meggyő
ződése elleni hitben szándékozik nevelni.

Azon ellenvetésre pedig, hogy „az olly házasság 
nem lehet szentség, mellyet megáldani nem szabad,“ 
azt mondom: hogy nem hiszem, hogy a’ kathol. pap
ság a’ megáldatás-nélküli házasságot is szentségnek 
ne tartaná; csakhogy egyszersmind azt tartja, hogy 
ezen szentségben méltatlanul részesül az olly kathol. 
házasulandó, ki eltökélte születendő gyermekeit tulaj
don hitétől rosszait vallásra oktatni , vagy oktattatni; 
és a’ házasság-szentségben illy méltatlanul részesü
lőt nem tud megáldani, — milly méltatlan részesülést 
méltóvá nem tenne ugyanis a’ megáldás , ha reá mon
datnék is. — Továbbá fenakadás történt azon, hogy : 
minekutána eddig megáldottak katholikus papjaink min- 
den vegyes házasságot, mikép tagadhatják most meg 
azt tülök? — De ezen ne csodálkozzunk. Ugyan is 
az idézett 1791: 26. t. ez. 15. § s a ,— midőn megpa
rancsolja , hogy a’ vegyes házasságból származott 
gyermekek, ha az atya katholikus , mind katolika hit
ben neveltessenek, ’s a’ leánygyermekek még akkor 
is , ha az anya katholika, a’ íigyermekeknek pedig csak 
megengedi, elnézi ez esetben az evangelika vallás
ban neveltetésöket, ‘p o s s i n t* mihez nem lehet ezt hoz
zá nem érteni „ si n e mp e  r e c t e  v e l i n t “ — óhaj
tani látszotta’ katholikus papság előtt a’ vegyes házas
ságból eredett gyermekeknek még is , hol csak lehet, 
mind katholika hitben neveltetésöket. Mivel az alkotott 
törvény’szelleme még kedvezett a’ katholika anyaszent- 
egyház’ óhajtásának: reményiette ez , hogy a’ ve
gyes házasságra lépni szándékozó katholikus nő’ gyer
mekei a’katholika hitben fognak neveltetni mind, csak 
lelkipásztora terjeszsze ismételve is neki elibe : minő 
lélekisméret-elleni dolog , gyermekei közül csak egyet 
is a’ katolika hittől eltérő , vagy vele ellenkező vallás
ban nevelni; a’ miért kötelességének is tartsa evan
gélikus férjét flgyermekeiknek is katholika hitben ne
veltetésökre , ’s erróli Írásban foglalt kötelezvény
adásra is bírni. ’S ehez tartotta magát eddig a’ katho
likus papság, nem is igen aggódván a’ kötelezvény- 
megtagadás’ esetére nézve, minthogy ezt, ’s igy a’ 
íigyermekeknek is más vallásban neveltetésöket ritká
nak hitte.—De más most a’dolgok’ állása.Látja a’magyar 
katholika egyház eddig táplált reményének meghiúsul
tát , — látja e’ reményének valósításában , ’s czélja’ 
elérésében a’ világi törvényhozó hatalomtól ezentúl 
csak magára hagyatását ’s nem segíttetését, — látja 
(mi még több !) a’ katolika anyaszentegyházról azon 
véleménynek—még pedig erősen—terjedését, mintha ö 
a’ gyermekeit más vallásban nevelő katholikusnak tet
tét helybenhagyhatná: holott ez alap-igazságnak hitt 
elvével homlok-egyenest ellenkezik. És mennél szem
betűnőbben látja mind ezeket: annál sürgetőbb köte
tességének kell éreznie: elveit világosabban megismer
tetni , hogy félre ne értessék, — ’s reménye’ elesése, 
látott magára-hagyatása, ’s a’ soha magáévá nem tett 
hamis vélemény’ erős terjedése által jött uj körülmé
nyeiben szertartásos intézkedéseit gondosan elvei’ lei

kéhez módosítni, hogy a’ religionak lelke, ’s szertar
tásai között az öszhangzás’ teljessége tüntessék-ki. 
Ezen felhozott uj körülményekben, csak az egyedül 
magát igaznak tartó religiója lelke által, kénysze
rítve volt a’ katholikus papság az anyaszentegy- 
ház’ tetszését kifejező (és mást majd alig is jelentő) 
megáldást a’ gyermekeiket más hitben nevelő katoli
kus nőiül megtagadni; miérti tettöket véleményem sze
rint kárhoztatni épen nem lehet. — Volt,  ki ezen papi 
rendeletet, reá placetum regium nem léte miatt, fo
ganatba venni, de még csak kihirdetni is tilalmasnak 
vélte volna. — Valóban fejdelmijóváhagyás nélkül nem 
szabad a’ pápának, vagy püspököknek az ország’ la
kosait uj fenyitéki szabály alá vetni, uj köteleztetés- 
sel őket terhelni; ne hogy országa’ körülményeire al
kalmaztatása azon egyházi szabálynak inkább káros
sá , mint hasznossá váljék, ’s ezért akkor szükséges 
a’ placetum regium: de nem újat hozni, hanem a’ már 
előbbhozott egyházi szabályt, ’s annál inkább pedig 
a’ csak csupa szertartást egészben, vagy egy részben 
megszüntetni, eltörleni magának az egyháznak nem 
lehet megtiltani; mert szabadságában lett volna azt 
nem is hozni, ’s mert annak soha semmi esetben el 
nem törlését soha meg nem Ígérte. Az áldás-megta
gadás pedig csak azon szertartásnak bizonyos esetre! 
eltörlése; azt tehát placetum regiumtól felfüggeszte
nünk nem lehet.—

„Miután magának a’ kath. papságnak vallása szerint 
a’ megáldás nem szükséges a’ házasság-szentséghez: 
az tehát csak morális csemege a’ házasságra. Adjuk 
ezt a’ járásbeli szolgabirák ’s esküitek által tudtára a’ 
népnek.“ így szól az egyik indítvány, ’s illetőleg vég
zés is. — Kétség kívül mi sem lehet üdvösebb , mint 
a’ népet jól oktatni, de — mondom — jó l; mert veszé- 
lyesb is alig lehet valami, mint a’ népet félszeg okta
tás által tömkelegbe hozni és ott magára hagyni. Ad
ják tehát tudtára a’ népnek — ha tetszik — a’ szolga
birák , és esküttek is , hogy a’ megáldás nem szüksé
ges a’ házassághoz : de ezzel ne hagyják el még a’ 
népet; mert annak fejtegetésiben: miért nem szüksé
ges , vagy mirevaló tehát ez a’ megáldás ? magara ha
gyatva igen eltévedhet, milly eltévedéseknek sok szo
morú következése volt is , lesz is. Hanem azt sem elég 
mondani neki, hogy a’ megáldás morális esemege a’ 
házasságra ; mert ezt nem is értené a’ nép , de nem is 
volna a’ dolog’ mibenlétét kimerítő felelet. Szóljanak 
tehát a’ szolga-birák , ’s esküttek a’ néphez — ha szól
nak — világosan , illy formán: A’ katholika anyaszent- 
egyház két részből t.i. tanítókból v. is papságból és tanu- 
lókbul v. is világi hívekből áll. Valamint most akármifele 
tanuló,ha tanítójától tanult tudománya szerint valami cse
lekedethez fog, tanítójára néz ’s attól várjacselekedeté- 
nekmegítélését, és a’ tanító , ha jónak látja tanítványa 
tettét,helyesli azt, ha pedig nem látja jónak,ha nem rosz- 
szalja is , de bizonyosan nem is helyesli: úgy a’ka
tholika anyaszentegyházban is a’ tanuló vagy is világi 
katholikus a’ tanítóktól vagy is papoktól tanult hitének 
tudománya szerint akarván házasságot kötni, anya- 
szentegyházától rendelt tanítójára — papjára — néz ’s 
vigyáz ; ha azaz anyaszentegyház’ nevében helyesli 
é azon házassági szövetségét vagy sem ? És a’ pap 
helyesleni ’sjóváhagyni akarván megáldja őt, vagype- 
dig nem helyeselhetvén, jóvá nem hagyhatván azt, meg
tagadja tőle áldását. Következőleg a’ házasság’ jósá
ga , vagy rosszasága nem függ a’ megáldatástól, es 
azért ez nem is szükséges elkerülhetlenül a’ házas
sághoz : hanem a’házasság’megáldatása, vagy meg- 
nemáldatása csak azt jelenti, ha az anyaszentegyház’



szándéka szerint köttetik-e azon házasság, vagy sem f 
És illy világosan bizonyára igen üdvös lesz a’ szolga- 
birák ’s esküitek által is a’ népnek tudtára adatni, 
hogy a’ megáldás nem szükséges a’ házasság’ szent
ségéhez, és miért, vagy mirevaló tehát az?

Jutnak eszembe megyénk’ azon tanácskozásában 
hallott más oily állítások is még, mellyekre szinte vol
nának észrevételeim: de azokat, mivel a’ tárgy’ fókér- 
désétöl kissé messzebb távoznak, elhallgatom, — eg yet 
kivéve, melly előttem különösnek, merésznek ’s a’ 
p a p s á g o t  egyenesen megbántanak látszik, ’s ez 
így hangzik: „jobb szeretek egy jó köz keresztyén 
embert, mint száz theologust.“ — Az ö szeretetéról 
így nyilatkozó szónok ur állításában megmondta, hogy 
ó a’ j ó (hiszem, úgy érti: jólelkü) köz keresztyén 
embert, szereti jobban: de nem mondta meg, száz jó 
lelkű theologusnál szereti-e jobban ? Ha száz roszlel- 
kü theologusnál szereti jobban : vele kezet fogok , és 
gondolom , más is úgy érez, — sót úgy én többet mon
dok : , Jobb szeretek én egy jólelkü zsidót, vagy más 
pogányt i s , mint száz , de ezer roszlelkü katolikust. 
Ha pedig egy jólelkü köz keresztyén embert szeret 
jobban, mint száz jólelkü theologust: úgy bocsásson 
meg a’ szónok űr , vele nem tarthatok; én illy tulaj
donú szeretette] igen átallanék dicsekedni.—

Ezeknél fogva azon itt is érintett okokat, mellye- 
ken megyénk’közgyűlésének , a’ katholikus papok’ kér
déses tettöket törvénysértőnek találó , végzete alapul, 
ehezi járulásra közel sem találtam elegendőknek. — Az 
1647ki büntetést rendelő 14dik t. ez. pedig ez esetre, 
még ha sérelem volna i s , nem alkalmaztatható. Mert 
ha az áldás-megtagadás sérelem volna is , csak ka
tolikusok’ sérelme lehetne. Csodálkozom is az evang. 
egyházi gyülekezeteknek e’ miatt sérelemröli panasz- 
kodásikon, ’s Mármarosmegyével azt mondom, hogy 
inkább öriilniök kellene elveik’ következtében a’ ka
tolikus papság’ e’rendeletének , melly által hozzá- 
jok a’ kától, részről egy nagy lépésseli közelítés tör
tént. Vasmegye’ KK. ’s RRdei azonban csakugyan nem 
is látták ez áldás-megtagadás által az evangélikusok
nak megsértethetésöket, sőt az elnökség által kimon
dott határozatában a’ KK. ’s RRnek világosan meg volt 
említve, hogy a’ katholikus papság’ e’ tettében fekvő 
sérelem a’ k a t h o l i k u s o k é . — De én épen azért, 
mivel az áldásmegtagadás egyenesen csak a’ k ato li
kusok’ sérelmének nyilványíttatott, nem látom át: ho
gyan lehessen a’ katholikus papságra az áldás-meg- 
tagadásérti büntetést még is az 1647:14. t. ez. által 
rendeltetni? Ha azon idők’ történetire visszatekintünk, 
mellyekben ezen törvény hozatott; — ha magát a’ tör
vényt figyelemmel megolvassuk: szembetünőleg vilá
gos az, hogy az akkori törvényhozó hatalom csak azon 
esetre hozta e’ törvényt, midőn a’ katholikusok templo
maik’ , iskolaházaik’ ’s t.b. elvételével, vagy a’ tör
vényhozó hatalomtól vallásnknak nyert igazaikban egy
mást sértik, nem is gondolkodván akkor a’ katoliku
soknak katholikusok,’s az evangélikusoknak evangéliku
sok által történhető sérelmeikről ,’s ezekre büntetés sza
básról. Ha ez igy nem volna : miért rendelné a’ törvény 
egyenesen ’s oily gondosan azt? hogy a’ sérelmes dolog’ 
igazságának kitudására, ’s a’ vétkeseknek a’ 600 fo
rintnyi büntetesbeni elmarasztására v e g y e s  biztos— 
ság , mindkét felekezetű, t. i. mind a’ kathol. mind az 
evangel, birtokosabb nemesek közül egyenlő számbul 
álló , neveztcsseb-ki. Si verő ne ad elusmodi quidem

admonitionem ea restituerint , aut complanavcrint; ex 
tunc in Comitatibus per Vice-Comites, Judices Nobi- 
lium, et a e q u a l i  n u me r o  potiores Nobiles, per 
Universitates Comitatuum, u t r i u s q u e ,  Catholicae vi
delicet , et Evangelicae Religionis , deputandos------
convincantur. 1647: 14. §. 2. Az ;,utriusque“ szó , ’s 
ennek utána tett magyarázata ,,catholicae videlicet et 
evangelicae religionis“ nem mutatják -  e világosan , 
hogy e’ törvény olly sérelemre akar büntetést szabni, 
mellynek okozója és szenvedője közül egyik katholi
kus, másik pedig evangélikus ? Katholikusoknak katho
likusok által vallott sérelmükre illeszteni pedig e’ tör
vényt semmikép nem tudom. — De végre nem tudtam 
volna az egész végzetben egyedül csak azért is meg
egyezni: mert nem vagyok meggyőződve arról, hogy 
egyes megyének joga legyen — bárkinek sujtásárais — 
valamelly törvénynek elhatározóig olly magyarázatot 
adni, melly magyarázatába a’ törvénynek az ország
gyűlésen egyesült egész törvényhozó hatalom — mint 
a’ törvénynek a’ törvényesen bevett szokáson kivül 
egyedül törvényerejű magyarázója — már belebocsát
kozott, de nem tudott iránta megegyezni. Ez esetben 
pedig igy álla’dolog; mert a’nagyváradi megyés püs
pök’ körlevele az országgyűlésnek alkalmat adván az 
1791: 26. t. ez. 15. $ának magyarázatára , a’ Várme
gye által most neki határoztatott értelmet a’ Fő RRdek 
nemcsak el nem ismerték, hanem mindvégig azon 
nyilványitott meggyőződésöbnél maradtak, hogy: az 
áldás , melly egyébkép is a’ kérdéses törvényezikkben 
megemlítve nincs, kirekesztóleg csak egyházi saját 
és szertartás; azért a’ polgári törvényhozásnak tár
gya nem is lehet; tehát annak megtagadása által az 
1791 : 26. t. ez. rendeletét megsértetve nem is találják. 
— A’ törvényesen bevett szokás sem adhatta neki azon 
magyarázatot; mert nincsenek törvényes tettek, tör
vényszéki hozott Ítéletek, mellyeke’ törvényt magya
rázták és pedig igy magyarázták volna. — ’S egye
dül ezen az idézett törvénynek törvényerejű magyará
zója előtt, a’ kérdéses esetteli igy állása is képes lett 
volna engem azon egyes vármegyei végzéshozásbani 
megegyezéstől visszatartani, tartván attól: ne hogy 
igy a’ törvényhozó Testület’ tekintete csökkenjen, ’s 
utálatos fejét az önkény alkotványunk fölé emelje, ’s 
a’ törvény adta személy- vagy vagyonbeli bátorságot 
veszélylyel fenyegesse. — De ha még mind e’ mellett 
is akarnék a’ megnemáldásról is rendelkeztetni az em
lített törvényt: azt csak ugyan még sem tagadhatjuk, 
annyit legalább csak a’ most mondottak is bizonyitnab: 
hogy nem egészen világos azon törvénynek a’ meg- 
nemáldás’ tiltására is kiterjedése; nem világos tehát 
szinte csakugyan az is, ha a’ katholikus papság ezen 
tette által törvénysértővé lett-é, vagy sem? Illy két
ségben pedig mit kell tenni? megfelel ezen általányo- 
san elfogadott e lv : inkább bűnös maradjon büntetle
nül, mint ártatlan bűnhődjék. ’Sa’jelen kétséges eset
ben ellene cselekedjünk-é ez elvnek, mellynek, az 
emberi méltóság’ védéséért, erősebb pártoltatása ko
runknak mindenkor böcsületére válik ? A’ katholika re- 
ligiónab szabad gyakorlati jogától, ’s alkotványunk’ 
rendszerétől hangosan hallom tehát kívántaim azt , hogy 
hagyjuk a’ katholikus papságot az áldás-adásban, v. 
megtagadásban is religioja’ változliatlan elve ’s tu
lajdon meggyőződése szerint cselekedni. Őszutó 30- 
dikán 1840. Vasmegyei.

Szerkeszti H  e l me e z  y. — Nyomtatja angol gyors-sajtón T r a t  tn  e r -K á r  o ly  i  úri utcza 453.
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Városképek Gömörbiil.
Cs e t n e k ,  M á s o d h ó n a k  lén.Gömörmegye’ ter

jedelmes felsöjárása’ egyik szakaszát teszi a’ csetneki 
uradalom ; melly két város és 18. helység ’s még né
hány puszta és szertefekvó részjószághul á ll; egykor 
ösadomány Chetneki ’s Bebek országoshirü nemzetsé
gek’ tulajdonában, most pedig száz és t ö b b n e k  sok 
czimen átment zálogbirtoka. Ez uradalomban minden 
belsötelek ’s jobbágy külön földesura’ közvetlen ható
sága alá tartozik; ellenben az erdő, királyi haszon
vétel és jog osztatlan állapotban’s közösen kormányoz- 
tatva , választott uradalmi tisztviselők ’s földesúri-gyű
lések által vesz elrendeltetést. Illy úri közgyűlés ren
desen elóhó sz. Pál hetében tartatik, midőn a’ köz
jövedelmek , régi esaládok’ volt pirtokkulcsa után fel
osztatván , — közben , látogatott ’s vidám tánczmulat- 
ság özönlik. Ez év’ sz. Pál hetében megvolt a’ köz 
uraságigyülés ; de a’ vigalom elmaradt, — mert Andrá- 
sy grófok húsz év előtt kezdett arányzati pőre leg
felsőbb törvényszéki ítélet által lön befejezve, ’s ez 
esemény köztudomásra jutott; — ’s mert a’ tisztelt gró
fok , ez uradalom’ felének birtokosi, és század óta az 
aránytalan kulcsért ezrekben károsultak,— e’ föitélet 
által igazaikba helyeztetve, javaikat ezentúl külön’s 
czélirányosabban kezelendik; és ez épen az, mi csügge- 
dést okozott az aránytalan használat’ kedvezésihez szo
kott sokaságnál; melly csordultig használá a’ közös 
kormány’ árnyait. Illy közizgatás, még a’ régi hanyag 
gazdálkodás’ korhadt öröksége , képes e’ haladó kor
ban pusztává tenni viruló telkeket, kopárrá tenyésző 
erdőt, — ’s minthogy aránytalanság léte’ alapja , — ez 
bélyegzi minden tettét’s határzatit. — D o b s i n a  vá
ros, melly bányák’ szorgalmas művelése és soknemü 
gyár-ipar által jólétben emelkedő , ’s törvény’ utján 
is erősült beszállítási kiváltságinál fogva már négy 
századon túl határbeli javait tulajdonul bírja, szerző
dés utáni jogaiért ez uradalomnak év-bérfizetője ’s fel- 
ügyelése alatt van. E’ felügyelés azonban , kivált miu
tán a’ több ezerre gyarapult lakos-szám szorgalom 
’s kereskedés által jobb létre emelkedett, czélszerü 
nevelés és képező intézetekben kifejlett, nyomasztóvá 
vált, — a’ támasztott pörök’s gyámkezek’ avatkozása, 
kedvetlenitők levének; azért legközelebb megváltás ’s 
önkézre szabadulásért folyamodott, ’s a’ csetneki ura
dalomnak minden , e’váróstul századok óta szedett év
jövedelmei kétszeres tőkéjét megajánlá. Az uradalom
200,000 pengő forintot kívánt, a’ városi ajánlatnál 
nyoíczszorosan többet, ’s majd a’ városnak hatszoros 
jövedelmi tőke 200,000 váltó forintos Ígéretére, vála
szolni megszűnt. ’S ezzel végeszakadt reményének vá
rosi belviszonyait a’ közjóra önállólag rendezni e l,  
’s igy a’ munkát az uradalom’ gyámörsége alatt kelle 
kezdeni. Mi Dobsina várost ezernemü zaj ’s bajba ke
verő , évenkénti tisztujitásában gyökerezik. A’ tanács , 
korai változásnak lévén alávetve, tekintet’s szilárdság 
nélküli, az inger hiányzik magát rövid hivatalkodásban 
kitüntetni; a’ köz ’s magányos vagyon évenkénti pa
zarlásnak kitéve, kegyvadászások ’s gyakran megú
juló lakmározás , erkölcstelenség’s iszákosságnakmag- 
vai; megállás’ elve a’ kormányzat’ egyik ágában sem 
települhetvén m eg, maradandó mű nem tenyészhetik

’s örök változat, mozgás és- habozás foglal helyt. A’ 
városi érdek ’shatárzat három éves tisztikart óhajtott, 
’s ez érdemben a’ csetneki uradalomhoz folyamodva jó 
szerencséje tévé, hogy kérelme az urasági szék’ leg 
első napján került szőnyegre , — mert már ekkor is né- 
mellyek, a’ másnapi hitelesítéskor pedig többen , oda 
nyilatkoztak : miszerint ,,Dobsina város , önbirta javai 
’s beperlett helyzeténél fogva uradalmuk’ természe
tes ellene, ’s ellenség’ gyarapultának józanon ösvényt 
nem tárhatnak, sem az ellen’ jólétét mint ellenfél elő 
nem mozdíthatják.“ — A’ mint is a’ később felhozott 
’s az 1840dik 9dik törv. czikk 3dik §sa következésé
ben alkotott mezei kapitány’választásátul a’város azon
nal el is tiltatott , okul adatván : miszerint „azon hi
vatal törvény által a’ város-kapitányival egybekap
csoltatva mint külön hivatal helyt nem foghatna.“ És 
épen mint külön hivatal lehet leginkább közjóra ható, 
’s ha adózók’terheltetése nélkül ártatlan közjövedel
mi ágbul rendeltetik évdíja, — törvényeink’ szellemé
vel , mint külön hivatal, nem ellenkezik. — így  van 
gátolva e’ város, széles erdeinek czélirányos tenyé
szetében is , mert százados , szerződési ’s kiváltsá
golt birtokát, pöritéletek’ ellenére ; avatkozás teszi ren
dezetlen , pagonytalan ’s vésznek induló helyzetbe ’s 
az e’ miatti panaszpör’ jó vége óhajtva váratik.

Isten! áld meg a' polgárt
n Önállás 's törvénynyel ,
0 megadta már az árt,

Múlta 's jelenével!
Gömör megyének nincs királyi városa, ’s 13. mező
városának álláspontja igen különböző. R o z s n y ó ,  püs
pöki város, a’ múlt században lefolyt úrbéri pör által 
rendeztetve , határbeli erdeinek felét kizárólag hasz
nálja, papi tizenegyedet természetben ad, — ennek 
pénzváltsága 3 év előtt az uradalom által elvben sem 
fogadtatott el, — úrbéri tartozásit 1200. forint év-bér
rel örökösen váltja; tisztujitó-széke három éves, — 
az úri ’skir. haszonvételeket bérben bírja ; számos ne
messég lakja ugyan, de helyzete a’ nagy adózás , ’s 
korlátoltság miatt,—népszámban is , — évenként alájár. 
— R i m a s z o m b a t  Forgács ’s Koháry grófok’ őstu
lajdonához tartozott; de szerződések által független 
önállásra emelkedve , jelenleg legvirágzóbb városa 
megyénknek. Kereskedés ’s művészet’ díszletében jóléte 
előhalad , népessége gyarapul , kilenczed és tized nem 
nyomja mezöbirtokának iparát; kül ’s beltanácsát má
sod-évenként önmaga jelöli ’s választja; pőréit közvet
len megyei törvényszékre viszi fel , — ’s ha volt utóbbi 
földesura’ következőjével fenálló táblai perenek bo
rúi az I542d. 33dik törv. czikk 2. 3dik §>sa az 1638 : 
35dik 3dik §sa az 1681 : Ild ik , az 1715d. 16dik, 4dik 
§sa érdemével elenyészhetők, szabad ’s nagybirtoku 
város. Erdőség, minden úri’s királyi haszonvétel, több 
puszta ’s részjószág kizáró tulajdona. — N a g y -  
R ö c z e  és J o l s v a  bányavárosok, eddig változó év- 
bér-flzetéssel erdejük ’s kir. ha-jzonjogaik örökös bir
tokában , jelenleg a’ murányi uradalom által ezek’ hasz
nálatául elüttetve, úrbéri váltságuk is pörutján fog 
megállapittatni. Tizedet természetben adnak, — tiszt- 
ujitószékük az uradalom’ belátása után tartatik. Jolsva 
különösen egy nemesi részjószág’ adományos birtoká
nak örül. — T i s z o l c z ,  részben teljesen urbérsze-
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rinti állású, részben némelly nemesi javak’ tulajdono
sa. C s e t n e k  azonképen. P e 1 s ő c z évbért fizet; er
dei haszonvételt bír, önmaga jelöli biráját , ’s jelöl
tei közül a’ közbirtokos uraság választ, — régi jeles 
kiváltság-levelek’ birtokában , — állása mégis bizony
talan ’s bepörlött. — P u t n o k ,  hol több nemes birtokos 
lakik, és R a t k ó  városa, — némi szabadságai
kat élvezik; ellenben S a j ó-G ö m ö r, K r a s z n a h o r -  
k a - V á r a i  j a ,  és R i m a s z é c s  teljesen úrbéri bá
násmódnak vannak alárendelve.

Nem érdektelen feladat hazánk’ számos városai’ je
len álláspontját, viszonyait’s ezekmellettijólétét, vagy 
hanyatlását, szaktudomány, törvényhozás , és emberi 
tekinteteknél fogva puhatolni ’s ismerni. Nyúrádi E.

Graefenbergi Leieíek.
EGY NAP GRAKFENBKRGBKN.

(Vége)
A’ nagy épület mögötti fárasztó meredek partot 

megmászva , bejut az ember a’ Hirschbadkamm’ re
gényes erdejébe, hol gonddal vágott árnyas utak ve
zetnek a’ hegyoldal’ lefutó völgyének hiiyes patakjá
hoz , mellynek gazdag vize tiz különböző ponton csa
tornákra véve, ugyanannyi zuhanyt képez (a’ dámák’ 
3 zuhanya egy a’ házhoz sokkal közelebb eső nyájas 
völgyben fekszik.) A’ férfi-zuhanyok között a’ Türk- 
heim , Vinzenz, Sophia ésHerkulesz leglátogatottab
bak. Néhány pereznyi pihenés után , — mi a’mozgás
ban netalán felhevült tüdőnek lecsilapodása végett szük
séges , — hirtelen levetkőzve, meleg testtel kell egy 
kis deszkabódébul a’ 18—24 lábnyi magasról zuhanó 
3—4 hüvelyk átmérőjű viz-sugár alá lépni , arra vi
gyázva , hogy a’ viz ne a’ fejre , hanem a’ nyakszirt’ 
tájékára esve, az egész testet lehetőleg egyszerre ned
vesítse meg. A’ víz-eséshez közeledőnek borsódzik bőre 
a’ deszkapallórul sziporkáivá felverödő vizszikrák’ jég
hideg érintésére, ’s mig a’ félénk sziszegve ’s hátra- 
hátra szökve, nyújtogatja úját ’s lábhegyeit távúiról 
a’ hatalmas morajjal zuhogó víztömeg a lá : addig a’ 
bátor, két három elszánt lépés után, egy pillanat alatt 
tulvan az első kedvetlen behatáson. A’ zuhanyolás 
5 —10—20 perczig tart, melly idő alatt a’ vizsugára’ 
nyaktól fogva lábujakig minden tagot végig ver , kive- 
vén a’ főt, mellet ’s gyoraort , miket a’ működés alatt 
tenyérrel kell dörgölve locsolni. Zuhanyolás után a’ 
felöltözés minél gyorsabban történik , mit ismét gyors 
mozgás követ a’test’felmelegülése végett.Mit ekkor érez 
az ember: azt csak érezni lehet, de leírni nem; az 
életnek ’s erőnek boldogító érzése szállja meg a’ lel
ket ; az életkedv’ gyönyörteljes öntudata dagasztja a’ 
kebelt, — dús erő feszíti a’ karok ’s lábak’ izmait, 
— szeretne az ember versenyt futni a’ bérezek’ zúgó 
szelével, vagy az agg fenyves sudarait gyökerestül ki
szaggatni.—A’ gyors haladással haza érkezőt ülőfürdő 
várja otthon, mellyből midőn fél vagy egész óra múlva 
kikel, alig hiszi, hogy felöltözve ismét járkálni men
jen , mert még lelke’ legbenső atomusa is által van 
fázva, ’s jó darabig járkálhat, mig újra, kellőleg, 
fölmelegszik. Már ekkor rendesen elhangzik az első 
csengettyűszó a’ nagy faház’ eresze alól, — melly min
dennek jelszó , hogy magát rendbeszedje , a’ mi dolga 
még talán hátra van, például láb-fó-szemfürdö ’s a’t. 
gyorsan végezze , mert a’ második csengetéskor már 
ki lesz az étel tálalva.

Egy kis óra múlva megcsendül a’ második jel
szó is. Kedves hangok , mik kellemesen érintik — nem 
a’ szív’ , hanem bél’ — húrjait! Fél óra alatt terembe

gyűl a’ sokaság, — kiki elfoglalja a’ számára még a’ 
társaságba-léptekor kimutatott helyet. A’ hengerbe 
göngyölt asztalkendők különféle alakú, rajzolatú ’s 
feliratú fa-karikákba húzva , tétetnek a’ tányérokra , 
’s e’kendő-tokokrul (Serviettenbänder) ismeri meg kiki 
saját helyét, mit kénye szerint változtatnia nem szabad. 
A’ négyes asztalsort középen keresztbe-vágó nyílás 
a’ teremet is mintegy felső ’s alsó osztályra szakaszr- 
j a , ’s kényelmes bejárást szolgáltat egyszersmind a’ 
konyha-fölötti, fentebb leirt melléktérből (Alkoven) ki 
’s bejáró szolgalyányoknak, a’ nyolez asztal’ mind
egyikéhez. Minden hét személy előtt külön közös-tál 
van ,’s igy például egy 56 egyedből álló tábla’ személy
zete nyolcztál között van megoszolva, melly apró osz
tályokat az abroszon felül végig nyújtott viaszos-vá- 
szon-teritéken hézagonként keresztülhúzott krétavo
nalok választnak el egymástól. A’ házi szabályok’ egy 
pontja azt tartja: hogy azon hét személy között, kik 
egy tál’ köréhez tartoznak, mindennap változni kell 
a’ tálbanyulásbeli elsőségnek , ’s igy látnivaló , hogy 
mindenkin egyszer fordul meg hetenként az elsőség ,
— a’ honnan itt közel hozzám a’ szomszéd-tálnak osz- 
tályosi, játszi szeszélyből a’ hét’ napjairól nevezték 
el egymást, a’ szerint, a’ mint az egyik vasárnap, a’ 
másik hétfőn ’s a’ t. veszi először a’ gazdálkodó kana
lat kezébe. — Leves, marhahús mártalékkal, és pe
csenye zöldséggel, vagy ennek hiányában tésztás-étek 
teszik az egyszerű ebédet, önkint értődvén, hogy az 
eledelek’ sokféleségét azok’ mennyisége pótolja ki. Le
vest eleinte nem adatott fel Priesznitz, minthogy ő 
ezt csak gyomorgyengitő meleg lének tartja : de pár 
év óta mindenüvé rakat fel még is, azok’ kedvéért, 
kik tőle elszokni finnyások; mindazáltal sem ő maga, 
sem hivebb tanitványi hozzá nem nyúlnak, hanem az 
ebédet egyenesen hideg húson kezdik. — A’ gyenge 
gyoinruak külön asztalnál költik el meglehetős szűk 
adagokban elejökbe kimért gyengébb étkeiket, mely- 
Iyek borjusült, főtt aszszúszilva, kóch-forma tésztasü
temény ’s t. efféléből állnak. Az asztalok téréit tág 
öblű pintes üvegek népesítik, mikben koronkint ujítta- 
tik a’ legtisztább kristályital. Emlitnem is alig k ell: 
hogy az élelemtárból minden fűszer ’s a’ forró ég
hajlat minden t e r m é n y e — talán az egy ezukrot 
kivéve — száműzve van; de helyettök jó é t v á g y ,  
vidám cserebeszéd, fesztelen nyájas t á r s a l g á s  
fűszerezik a’ mesterkétlen tápszereket , ’s a’ köz vi
dámságot időnként egy köz zsolddal fizetett hangász- 
társaság emeli, melly vasárnap ’s csütörtöki ebédek 
alatt a’ terem’ karzatán , egyéb napokon pedig ebéd 
után, vagy este felé, az alsó’s belső sétányokon vált
va , adja elő nem épen legújabb Ízlésű zenedarabjait.
— Nem foghatjátok meg ugy-e, ti kényes-ínyű nya- 
lánkfiak , és ti kávénénikék! mikép lehet Ízletes olly 
ebéd, mellyből a’ jó meleg leves, a’ becsináltak , be- 
fózöttek, az emésztést elősegítő fekete kávé ’s a’cse- 
raegeborok hijányzanak ? ’s mosolyogtok rajtunk , kik 
könnyenhivó együgyűséggel indulva egy hitető után, 
békés türelemmel engedjük magunkat illy nyoraorú so
vány koszton tengetni ? Ám mosolyogjatok! Mi nem 
irigyeljük nektek a’ képzelt boldogságot! hisz azt 
mondják, hogy ,,a’ hit boldogít.“ — De a’ gúnymo
solyra engedjétek meg szánakozó részvéttel ezt felel
nünk : ,jaj nektek puhonezok! kiknek satnya gyomro
tokban ingerlő fűszerek — ’s maró gyökereknek kell 
felrázni az aluszékony étvágyat !í

Egyszerűség ’s természetesség itt a’ jelszó. Rang 
’s születés nem von itt elválasztó közfalat. Vegyes sor-
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ban ül itt a’ tábornok a’ hadnagygyal, színésznővel 
a’ czimes kamarásnő , ’s a’ czári tanácsnokkal az osz- 
trolenkai invalid. Hol is volna nevetségesb a’ rangkü
lönbség, mint itt, hol a’ legnagyobb ur, a’főkormány
zó : egy igénytelen paraszt ? — Ki volna botor, elsőbb
séget követelni magának mások fölött, i tt,  hol az em
beri köz nyomorhozá egybe,’s tévé egyenlő sors’ osz
tályossá a’ meszsze hazák’ polgárit ? — Távol van 
innen a’ pöffeszkedő gőg , ismeretlen a’nyomoré rang
kórság ! — mindnyájan egy családnak vagyunk itt tag
ja i, kiknek egy a’ hitünk, egy a’ reményünk ’s egy a’
vigasztalónk!-------Végső asztalnál, az ajtó mögötti
utolsó helyet foglalja el vendégei közt Priesznitz , a’ 
szerény házigazda, ’s osztogatja tanácsit a’ hozzá 
evésközben szakadatlan sorral tolongóknak , kik leg
inkább illyenkor szokták változásikat, betegségöknek 
egy vagy más jelenségét neki tudtára adni.

Gyakran hallható a’ panasz nemcsak a’ távol vi
dékekben, de az itteni vendégek között is helylyelköz- 
z e l , a’ graefenbergi tápla (koszt) ellen,-— ’s napon
ként terjedő azon vád : miszerint Priesznitz sokszor, 
ehetetlen ételekkel látja el vendégei’ asztalát. Sőt egy 
részben ide czéloz ama’ szinte példabeszéddé válni 
kezdő közmondás is : „három a’szükséges dolog , mik
nek birtokában kell lennie, ki magát a’ graefenbergi 
életre szánja, u. m. o r o s z l á n  b á t o r s á g  (izzadt 
testtel a’ jeges vízbe ugrani); s z a m ár b é k e t ü r é s 
(az örököslucskolódást kiállani) ’s d i s z n  ó g y o m o  r 
(a ’sok szemét-ételt megemészteni.) Én a’ két elsőt igy 
módositnám : férfias bátorság és béketürés;— azon
ban ha némellyek a’ magoké hiányában az állatkirály
tól kölcsönöznek merészséget, és fülesdi úrtól hosz- 
szutürést: ám legyen, megengedem: de hogy amaz 
utolsót is az állatországból, még pedig annak is olly 
dísztelen fajától kellene kölcsön venni: kereken ’s ün
nepélyesen tagadom.— Ig a z , hogy szomszédném egy 
párszor valami idegen szagot követelt a’ marhahúson 
érezni. Meglehet, hogy az én ’s több férfi-szomszé
dim’ szaglóműszerei voltak igen durvák , vagy talán 
az étvágy’ tüzes ingere gyakorolt túlnyomó hatalmat 
egyéb érzékinkén : e lég , hogy mi a’ tisztelt némberrel 
neintudánk rokonilag érezni.Azonban tagadhatlan: hogy 
a’ kövér sertéspecsenye , mit már vagy kétszer mind
nyájan foghegyen ettünk , kivált nyári időben, bízvást 
elmaradhatna. De még ez mind nem elég arra , hogy 
kárhoztató Ítéletet mondjunk olly életmódról, mellyel 
az itt megfordult olly számos vendég , általában véve, 
nagyobb részint, elégülve volt. — Van-e konyha, melly- 
nek készitvényeiben néha, egy kis fogyatkozás ne ta
láltassák ? — ’s csnda-e , ha három-négyszáz külön
böző ínynek nem találhatja mindig egyiránt kedvét a’ 
fűszerekről nem rendelkezhető szakácsné? — Ebéd után 
egy pár óráig sem vizivással sem fürdéssel nem sza
bad haborítni a’ gyomort kényelmes munkájában ; e’ 
szünidőt kiki szabad tetszése szerint sétálásra vagy 
magányos foglalatosságira fordíthatja. Néhányanösz- 
szegyülnek a’ nagy épület előtti sátor alatt, holily- 
lyenkor rendesen , ha t.i.jó idő van, pipázótársaság ala
kul ; némellyek a’ tekeszobában tekével, domino- vagy 
sa k k -játékkal mulatoznak, — vagy a’ társaság itten 
tartott kisded könyvtárából (hol már magyar könyv is 
akad meg) olvasókönyveket váltanak, míg ismét má
sok’ kezein a’ köz költségen járatott német, magyar 
(Jelenkor) ’s lengyel hírlapok forognak.

Négy óra tájban ismét beáll a’ napirend. A’szer- 
teoszló játék -  ’s pipakörökbül kiki saját munkájára 
tér ; — nyitott ajtón ’s ablakokon szellőzteti Gothvald

a’ füstfellegtől néha jóformán bealkonyult tekeszobát 
’s komoly udvarisággal kéri távozásra a’ harcztervek- 
be mélyedt sakkhősöket, kik békétlenkedve hagyják 
néha félben a’ szenvedéllyel folytatott néma párviadalt; 
de illyenkor rögtön kész a’ hu tekeőr’ száján a’ nem 
epen szelíd felelet: „Uraim! nekem Priesznitz ur szo
ros kötelességemül tette e’ szobát 4 órakor pontban 
bezárni, ’s hatig föl sem nyitni.“ — E’ rendszabásra 
az adott okot: mert találkoztak, kik játék közt örö
mest megfeledkeztek gyakran a’ rájok honn-várakozó 
vizes szakmányról.—Ez rendesen ismétlés szokott lenni 
vagy egészben, vagy részben, a’ délelőtti foglalatos
ságoknak , azon különbséggel: hogy illyenkor a’ (reg
geli) vizivás -  és sétarendszernek sem szüksége sem 
i d e j e  nem lehet. Ezen három v. négy órai idő alatt 
némellyek még egyszer zuhanyolnak, ’s utána egy 
ülő , vagy láb -  vagy szem ’s a’ t. fürdőt vesznek ; má
sok pokróczba mennek másodszori izzadás végett,’s 
még utána hasonlóul ülő vagy más fürdőt vesznek ’s a’t. 
’s a’ t. — Hét óra után harangszó ad ismét jelt a’ tejből 
vajból álló vacsorára, melly tehát a’ reggelinek min
denben hasonmása. Érkezés után egy rész a’ tekeszo
bában veszi ismét elő szokott időtöltésit; mások a’ hegy 
körül gyürüdzö sétányon éldelik a’ hüves esti levegőt;
— inig a’ legnagyobb rész, számos gyertya’ fényinél
tolong ’s hullámzik fel ’s alá a’ tompa zajtól zsibongó 
teremben , hol mind két nemből beszédkörök alakulnak 
itt ott az asztalok körül, vagy sétálva társalgó párok 
térengenck ki egymásnak az asztalok közti téreken; 
vagy a’ felső térközön egybecsomósult tarka tömeg 
taps- és helyeslő zajt emel jutalmul a’ zongorán mes- 
terileg működőnek. Innep ’s vasárnapokon tágas tért 
hagynak illyenkor a’ terem’ felső feléből kihordott asz
talok ’s a’ hangászkar’ zengésinéi vig lejtőre perdül a’ 
tánczkedvelő ifjúság. A’ több ismert táncznemek közt 
leggyakoribb az úgynevezett P o l k a ,  melly itt a’ vi
déki köznépnek is régtől fogva divatos — mondhatnám 
nemzeti — táncza. Múlt évben magyart is tánczolt v. 
kétszer egy magyarhoni fi, kit most is elragadtatással 
emlegetnek az akkor is itt volt gyógyvendégek. Illy 
tánczosunk az idén nem találkozott, bár lett volna zon
goraértő magyar , ki az c’ részben tehetlen hangász
kar’ hiányát kipótolandá. — Tiz órakor , mellyen túl 
semmi zajos időzésnek nyúlnia nem szabad, kikiszál
lására tér, hol némellyik , még egész, vagy fél für
dő után bocsátkozik nyugalomra.-------Elsötétülnek
lassanként a’ magas palotának, meszszi völgyekre 
többszörös fénysorokba« letekintő ablakai, ’s velők 
együtt hunynak el koronkint a’ lenyugvók’ álomra ne
hezült szemei.------ A’ lejtős udvar’ homályában ma
gányosan vesztegel egy szegletkövön a’ fel-felköhen— 
tő éjiőr, mig mellette a’ csurgókét’ kőmedenczéjében 
zajor.gva űzi játékát a’ keringő vizörvény , ’s a’ fo
lyosók mellékhajlékiból, ollykori éles horkantása az 
aluvó fürdőszolgáknak , rival-ki a’ hallgatag éjbe ’st.b.

Czapfalvi Demje/i I.

lUagyar égteke.
Midőn az első magyar földteke , egyik hazánkfia’ 

szives részvéte által , létre jött, kívánatos lett egy ha
sonló nagyságú égteke is , mint annak párja; meg lé
vén Írva, hogy — nem jó magányosan lenni a’földön.
— Az égteke is megvan , ’s átmérője szinte 316-5 mil
limetre — körülbelül egy bécsi láb — mint mennyi a’ 
földtekeé. Az eddig készült égtekéken , kivált az an
golokon, személyezve vannak az égi képek, vagyis
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csillagzatok, mint azok a’ régi időből, sok viszontag
ságközt, ránk jutottak. Az illy égteke sokkal borzasz
tóbb látvány mint Shakspeare’ borszorkányinak katla
na, melly utóbbiban sok kígyó, béka ’s egyéb mi van 
ugyan , de annyi mennyi az elobbin , teljes lehetetlenseg.

A’ hinduk, arábok és egyptusiak betöltők az eget 
mindennemű négylábú, szárnyas, csúszómászó állat
tal és halakkal; mert a’ mellett hogy égtudományi és 
természetirási isméreteik’ egybehangzását bélyegzék, 
különös ügyességgel bírtak , kivált költőik mindenne
mű érzelmiket , szokásaikat ’s foglalatosságikat, az 
állat-világgal hozni viszonyba, ’s ezen viszonyt virá
gos nyelvbe öltöztetve bájolólag előadni. A’ valóság’ 
alakjaihoz képzeletiek is járultak, miilyenek a’ sár
kány , egyszarvú , hydra hydrus ’s t. b .; de hogy a’ 
föld , viz és lég’ lakosihoz még valami a’ negyedik elem
ből is járuljon, a’ phoenixnek kellett előállnia. Maradt 
még azonban egy kis hely az égen a’ mesekedvelö gö
rögök és romaiak’ részére , kik Cerberus, Centaur, 
Medusa, Pegasus, Perseus ’st.b . kedvenczeiket oda 
aggaták, mint aggatjuk mi szobánk’ falaira— tulajdon 
meséinket. Jöttek korunkhoz közelebb eső égnézők , 
egyesek, kik Fridrik’ dísze , Károly’ szíve, Károly’ 
tölgye, korona, Sobiesky paizsa , királybika , király- 
pálcza ’s t. b. nevek alatt mélységes hódolásikat az 
egek’ boltozatára Írták örök emlékül, ’s mégis maradt 
egy kis hely itt ott, kivált délfelé , hová a’ szép mű
vészet és tudomány tudák beszorítani szeretett jegyei
ket; ott látjuk az árvésöt, hárfát, lantot és a’ szob
rász-műhelyt ; ott a’ földet körüluszó hajót mágnestű
jével ’s órájával, mint bizonyítványát az ügyes halandó’ 
merészségének; ott a’ természet’ titkait áruló légszi
vattyút és microscopot, ott végre az annak törvényit 
fölfedező látcsőt, körnegyedet, romboidhálót ’s t. b. 
Képzeljük most ezen tarka gyülevészt egy rakáson , kö
rültök elnyúlva a’zodiac’ 12 jegyét mint nyomulnak örök 
harczban az állatok, a’ vitézek, a’ szörnyetegek az esz
közök ’s műszerek , mint sohajtoz az elpirult gyönyörű 
szűz az engesztelhetlen mérleg ’s vérdühcs oroszlán felé 
mint zokognak a reszkető ikrek a veres rák ’s ezért 
böszült bika közt ? Szivszaggató látvány ! Melly be
teg phantasia kell, hogy a felséges csendes és tiszta 
kék egen ragyogó csillagok’ helyébe illy boszantó ’s 
egyszersmind nevetséges zagyvát képzeljünk ?

Mind ez a’ magyar égtekéról elmaradt, ’s noha 
a’ csillagzatok’ nevei megtartattak, azok’ határait alig 
észrevehető vonalok jelölik. Az újabb franczia és né
met égtekéken a’ csillagokat összekötő vonalok három
szögekben feloldható mértani idomokat képeznek; a’ ma
gyar égtekén ezen vonalok csak annyiban vannak fel
véve, mennyiben a’ csillagok már viszonyos állásaikra 
nézve is , könnyen felfogható v. ráismerhető alakot 
mutatnak, de a’ vonalok olly vébnyan iratvák, hogy 
általok legkisebb zavar sem támad a’ csillagzatok’ tisz
taságára nézve. A’ szükséges körök világosan jelöl— 
vek, különös figyelem fordíttatott a’ csillagok’ köny- 
nyen megkülönböztethető nagyságára, ’s ezért minden 
eddig megjelent égtebétől távozólag, külön jegyek 
választattak. A’ három első nagyságú csillag valamennyi 
felvetetett , a’ 4dik nagyságú k ö z e l  valamennyi, az 
5dik nagyságúak közül pedig a’ legnevezetesbek ; mi 
ezen túl van, puszta szemmel nem látható. A’ csilla
gok közt sok van ollyan , mellyről nem mondhatni biz
tossággal , mellyik nagysághoz tartozik a’ két egy
más mellett álló szám közt ? Vannak p. o. csillagok ,

mellyeket szintúgy lehet első mint második nagysá- 
guaknak venni, ollyanok, mellyeket egyenlően második 
vagy 3. nagyságuaknak vehetni ’st.b., ezeket általmenő 
vagy köznagyságuaknab (intermediocres) nevezhet
jük , ’s rájok nézve a’ magyar égtekén különös jegyek 
választattak.

Értelmes hazánkfiai iránti tiszteletem’ jeléül adok 
itt számot, miért készittetém a’ földtekét Becsben, 
miért az égtekét Parisban ? Senki sem óhajtja buzgób
ban minién, hogy a’magyar s e m m i b e n  ne szorul
jon külföldre; nem is akarom kétleni, hogyhonunkbaii, 
kivált Pestbudán, ne volna elég ügyes művész és dol
gozó az illy literatúrai munka’ létbehozására; de itt 
az ügyesség mellett tapasztalás ’s az illynemű mun
kálatokban elismert jártasság kivántatott, főleg a’ kia
dó’ jelenléte dolgosai közt , mert a’ földteke három évi 
munkát, szünetlen felvigyázást és javítást kívánt. A’ 
földteke gazdag és csinos , némellyek’ véleménye sze
rint , kik az elemi oktatásra nézve a’ fő vonalok, ha
tárok, hegyek, vizek ’stb. mellett csak kevés várost, 
helyet vagy pontot követelnek, tán igen is gazdag. 
Egy kis hasonlítás után azonban meggyőződhetni , 
hogy ezen névgazdagság a’ magyar földtekének , átmé
rőjét is számba vevén, nemártott, de hogy csinos
ságára nézve az eddig, bármelly nyelven , megjelent 
tekék mellett nemcsak megállhat, hauera felettök az el
sőbbséget is kivíja. A’ munka’ élénk folyamatja köze
pén hivatalos dolgaim a’ civilisatio’ tűzpontjába küldé- 
nek, hová az égtekének vázát és közel kész hálóját 
magammal vivém. Lutetia forrong, az igaz , de mind 
a’ mellett hogy Bellona , lánczokat szétvagdaló pallo
sát élesíti, séma’ Gratiák , séma’ Musák nem szendereg
nek.Maradt idő, a’ rajzot bevégezvén, Dien Károlylyal, 
ki jeles égirati (astrographiai) munkáiról eléggé ismé- 
retes, egyezni az alatt, mig Becsben a’ földteke ha
ladt elő készültében. Időnyerés tehát fő oka, hogy a’ 
magyar égteke Párisban készült, mert az idő irgal
matlanul enyészik’s mint pillanatink arithmeticai sor
ban haladnak, azok becse geometriai arányban nő.Az 
égteke — közel 1600 csillagával egyszerű, világosés 
tiszta , rajta inkább ügyesség és pontosság vehetők 
észre, mint valamellyhosszas munka; csakugyan négy 
levélváltás által rendben volt az egész.

Utóirat a tanító-intézetek3 elöljáróihoz. Azon nem
zeti intézetinknek, mellyekben az égirat, csillagis- 
méret v. égtudomány’ elemei a’ természettudományok’ 
sorában elöadatnak, egész örömmel szolgálok égteké
vel. A’ Duna’ megnyíltával példányok fognak Pestre 
küldetni; addig is ne terheltessenek a’ tudományos inté
zetek’ tisztelt előljáróji a’ m. 1.1. titoknokához dr. Sche- 
del Ferencz úrhoz fordulni, ki a’ szétosztás’ — külön
ben kellemetlen — baját készséggel magára vállalta.

Nagy Károly.

P ó t l é k t á r .
(Szükségtelen intések.J 1) Midőn az anya , vizen ke

resztül menendő , jegybenjárófiához így szól: ,,hát hal
lod é, fiam ? bele ne fűlj !“ 2) Midőn a’ gondos apa, táncz- 
vigalorara készülő lyányának ezt mondja: ,,no hát öltöz
zél fel csinosan !“ 3) Midőn a’ férj télben utrakelő féltett 
nőjéhez így szó l: „No szivem, tudod? meg ne fázzál!“ 
4) Midőn a’ nő, öreg csigavérü férjének mondja: „Aztán 
édesem ne hirtelenkedjél!“ 5) Midőn az agg hím , fiatal 
gerliczéjéhöz igy nyögdécsel: „te meg ne búslakodjál 
utánam, angyalom !“ ’s a’ t. (E. A.)

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja angol gyors-sajtón T r a t  tn  e r -K á r  o l  y  i úri utcza 453.
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Értesítés a9 kisdeilovó oktatókat ké
pező intézetről Tolnán.

A’ közérzet’ embere igen kedves kötelességet tel
je s ít , midőn azokat, kiket il le t , bármi csekély hatá
sáról is értesíti olly tárgynak vagy vállalatnak , melly- 
nek érdeke sokra ’s messze időkre terjed, de miket 
közvetlen nem mindenki ösmerhet ’s tapasztalhat. Illy 
kötelességét teljesíti alulírt, ’s a’ kellemes érzetek’ 
legkedvesb vegyületében melegült kebellel, midőn a’ 
gondja ’s kormánya alábizott kisdedovékat képező in
tézetről a’ hon’ érdeklett polgárit idószakonkint tudó
sítja. Ez intézet’ hatás-sikerét tekintvén, azon kedves 
és megnyugtató érzés támad bennünk , hogy a’kisded- 
ovó intézeteket Magyarországban terjesztő Egyesület 
foganatos időpontban keletkezett, mellyet a’ közelebb 
múlt országgyűlés tettleges rendelkezésinél fökép a’ 
VII. t. czikkben felelevenített szellemnél fogva még 
foganatosbá tett; ’s e’ szerint az érdeklett Egyesület 
a’ korszerű ’s legszercncsésb sikerű vállalatok’ egyi
két fogá fel: a’ szellemi érdekekét, még pedig nem 
ellentétben az anyagiakéval, hanem mint ezek’ legbiz
tosabb alapját,, mellyet sem kedélyek’ átváltozása , sem 
viszonyok’ ’s körülmények’ hol gátló hol kényszerítő 
hatása, sem a’ különféle alakot magára öltő világfor
gás soha meg nem rendíthet.

Alkalmas kisdedovók kiképezésében , kik’ hijánya 
minden esetre leginkább gátlá mindeddig a’ kisded- 
óvás’ terjedését ’s gyarapulását , segédkezet nyújt
ván a’ tolnai intézet, szép reményt tápláló sikerrel mu
tatkozik a’ czélzott eredvény. Ugyanis múlt martzius- 
banküldött ez intézet tek.Pestmegyében kebledzö Rácz- 
kcvi mezővárosába a’ nemzeti iskola’ tanítója mellé se
gédül egyet növendék kisdedovói közül, hol is a’ lé
tező iskolának legalsó osztályát kisdedovó-intézetté 
vala szándék alakítni; mit is , bárha eddig tetemes aka
dályok miatt nem sikerült, többek’ lelkessége— fókép az 
ottani lelkész ’s esperes n. t. Horváth Ferencz űr’ me
leg részvéte ’s erőteljes hatása — bizton reményltet. 
Gyönyörű reménysugár, melly a’ nép’ szellemi érde- 
kiért buzgók’ tömegéből elötündöklik, vezércsillagűl 
olly utón, melly olly nyíltan áll mindenki előtt, olly 
egyenes ’s olly czélra vivő.

A’ kassai nő-egylet több jeles és korszerű áldási 
között, miket az ügyefogyott nép-osztály’ szegény kö
rében árasztgat, amaz iidves eszmét is felfogá, ’s 
pedig, mint a’ következés mutatja , lelkességéhez 
arányzott sükerrel, hogy a’ kisdedovás legalsó nép
osztályunkra , közvetlen pedig a’ h a z á r a  nézve olly 
szükséges, mint élet-fentartásra a’ mindennapi kenyér. 
Ennek következésében Grusz Károly urat, ki a’ ne
velési pályán már hosszabb ideig mint tanító kielégítő 
sükerrel munkálkodott, múlt tavaszon képezö-intéze- 
tünkbe külde , hogy itt eszközlendó kiképeztetése után 
rendeltetése’ helyét foganatosán töltse be. Mi is , hogy 
kívánt módon végbe ment, a’ kassai kisdedovó inté
zetnek sok szegény szüle’ szívét hálára gerjesztő, 
a’ honnak pedig jó, rendes, munkás és ügyes polgá
rokat nevelő, azaz: hogy illyekké neveltethessenek, 
megóvó ’s előkészítő hatása tanúsítja.

Kevéssel a’ kassai kisdedovó-intézet’ alapulta és 
folyamatba indulta után keletkezett a’ gyomai. Gyo-

mának (Békés megyében) birtokosa Wodiáner Sámuel 
u r , ki ugyanezen időben ott egy kisszámú vallásfele
kezetnek lelki vigasztalására’s örömösztönére, miket 
a’ vallás ez élet’ sajátszerű ’s változatosságú fordu
latban jótékonyan nyújtani szokott, építészeti csín
nal ’s díszes elrendezéssel jeles templomot vala ke
gyes építtetni ; hogy az adózó nép iránti szeretetének 
melly szellemi javakbani részesítésre vonz, maradan
dóbb jelét adja , k i s d e d o v ó  i n t é z e t e t i s  építte
tett ’s alapított , mellyhez nemcsak a’ czélszerű épü
letet tág udvarral, kerttel, benső butorozattal ’s 
testi erőket ’s lelki tehetségeket fejtő ’s gyakorló tan
szerekkel , gépelyekkel, helyhez ’s a’ néposztály’ szük- 
ségihez képesti készülettel együtt szerze , ajándékoza 
’s fentartását uradalmi hivatalában örökre alapitá ; ha
nem egyszersmind az ott működendő kisdedovónak ’s 
ápolónőnek (ki nélkül kisdedovó-intézet nem lehet) 
tisztes évi fizetést is alapított. Ezen kisdedovó intéze
tet, mellyben képező intézetünk ovónövendékét Mi
lesz Péter urat alkalmazó, folyó-évi julius lsó nap
ján alulírott volt szerencsés megnyitni , több jeles úri 
vendég’s a’ gyomai lakosság’ nagyszámú része’ je
lenlétiben. A’ szertartás szívreható volt, miilyen ma
ga az intézet. Mert miután alulírott a’ nagyszámú kö
zönséget a’ kisdedovó intézetek’ miségéról, czéljáról, 
hasznáról és szerkezetéről népszerüleg felvilágositá , 
— az alapító urat pedig képviselte jószág’kormány
zó hazaszerte ismert lelkes hazafi Szombathelyi An
tal ur a’ köznépnek illly üdves hatású intézet iránti 
részvétét ember’s szülő szereteti melegségből gerjesz
tő: tisztes öreg adózó polgár-honfitársinknak ’s gon
dos anyák’ ’s nagyanyák arczaikból olvasható volt azon 
érzés, mellyet gyermekeinket illető jótét ’s áldás tá
maszt , de mellyet leírni lehetetlen. Alkotványos ha
zában birtokos polgárnak emberibb polgári jutalom nem 
juthat , mint szegény honlitársinak kiket vele a’ társa
sági conventio szorosb viszonyokba szőtt , elismeré
se , méltánylása , hálája. Ila alulírott azon vélemény
ben osztoznék, hogy polgári erényeket buzdításul utón 
’s útfélen hirdetni, kürtölni kell, ’s ha ebben a’ nagy 
tömeg’ részvétlenségét föltételezve, az erényeseknek 
pedig szerénységét czégérezve nem látná, ’s ha nem 
inkább látna hatos dicséretet kielégítő eredvényekben, 
mint az eszméletben feltornyozott fényes reményekben 
’s jóslatokban : tüstint ez intézetnek, minta’ Tisza’ 
mellékén elsőnek , ’s mellyben kielégítő jártasságú kis
dedovó Milesz Péter urnák ügyességétől sok jót vár
hatni , megnyitásakor magnsztalolag hirlette volna 
az alapitó derék ház’jótéteményét, a’ kisdedovás, mint 
a’ polgári élet’ minden czélszerűjavulása melegkeblü 
barátjának Szombathelyi Antal urnák sokat Ígérő ha
tását, ’s gyomai adózó honfitársinknak , hálás rész
vétét, kik, ha a’ kisdedovó intézetben minden kicsiny
ségben rendre, tisztaságra és erkölcsiségre mutató 
’s a’ belépő ujoncz gyermekét meglepve átalakító szel
lemnek teremtése azt nem kívánná, hogy apródonkint 
szaporodjék az ovott kis sereg’ száma , tüstint csapa- 
tonkint adták volna gyermekeiket ez áldásterjesztő me
nedék-helyre. ’S e’ magasztalásra , ha illő akart volna 
lenni, meleg szavakat alig talált volna. l)e im már is 
mind az alapító , mind a’ részvéttel ápolók magában



az üdves sükerben élvezik bensőkép megnyugtató örö
müket , mellyet emberi kebelben embertársainak sor
sán tett enyhítés, ’s a’ jövendő nemzedékre ezerfelé 
ágazó jótékony hatás ébreszthet.

Ugyanezen idotajban (június 20.) alkalmazta
tott képező intézetünk’ növendéke Eisenstock József ur 
a’ Szombathelyen (Vas megye) alapított kisdedovó in
tézetben , melly fökép Bezerédy László ur’ lelkes ve
zérlete alatt többnek kitűnő közremunkálásával jőve 
létre, nyilván kiáltó tanúságául amaz igazságnak, 
hogy a’ legszebb erőkisfejtetlen ’s hatástalan lappang
nak , míg egy élemítő villany-szikra fényt nem lobbant 
a’ hatás’utjára, ’s a’ szilárd akarat a’ fejtő ’s czélra 
igazító eszközöket férfias kézbe nem veszi : ’s hogy 
semmi sem verhet a’ haladásra nehezebb bilincseket, 
mint az eszmében előálló történhető akadályok-támasz- 
totta félelem ’s aggodalom , melly csak központosított 
terhe miatt látszik előlegesen legyőzhetlennek , ha pe
dig az akarat’s egyesült erő mindenható l e g y e n -  
szavát kimondja, — mivel egyenkinti előállásra szagga
tott ellenséggel vajmi könnyű számot vetni, — az 
egyenkint előálló zárgátok önként alároskadnak , ’s az 
áldásteljes lö n  mint eredvényi fénypont feltűnik.

A’ nagyszombati kisdedovó intézetnek, melly ho
nunkban egy a’ legrégiebbek közül, számára szinte 
képező intézetünkből kivántaték kisdedovó , hova is az 
egyesület központi választmánya innen (júliusban) Rácz 
Antal urat alkalmazá, ki is hogy ott helyét illően és 
óhajtott sikerrel tölti be , az illetők’ megelégültsége, 
’s az ovott apró sereg’ jeles állapotja tanúsítja. A’kis- 
dedovő oktatókat képező intézet magas feladásainak bi
zonyosan egyike, hogy a’ hazában szertelétező ovó- 
intézetekben ’s főkép a’ kisdedovó egyesületnek táma
dása (1836) előttiekben , mellyek az eredeti eszmé
től károsan eltértek , bizonyos egyformaságot eleve
nítsen, mellyet magának a’kisdedovás’ eszméjének ere
deti egyszerűsége olly szükségképen feltételez. Ezen 
egyformaság bizonyára az ügynek szembetűnő nyere
ségével eszközöltetik is , ha lassankint a’ képező in
tézet’ növendék oktatói származnak e l , ’s a’ tisztán 
felfogott eszmét szabadon , lényeges kényszerítés nél
kül valósítandják: mert híjában ujonan átültetett esz
mét sajátvalóságában megtartani, olly sokféle befolyás 
mellett az elfajulástól megótalmazni , ’s létszerű ön
állásában tenyészteni, nem olly kis feladat. A’ termé
szetnek legkitűnőbb becse a’ bámulatra ingerlő válto
zatosság és tarkaság lévén ; az életnek legbájlóbb ol
dala a’ nem szüntelen egyformaság a’ nevelésnek leg
fenségesebb feladása,az egyediségeknek sajátszerű va
lóságokban való fejtése és mivelése, nem pedig bizo
nyos hasonnemü rámára való csigázása. De az eszmék’ 
országában máskép van a’ dolog. Itt egység a’ létszer; 
egyformaság az éltető erő. Még nálunk honosulni kell 
azon meggyőződésnek, hogy a’kisdedovó intézet nem 
iskola, hanem csupán test ’síélek -  fejtő ’s előkészítő 
intézet, mellynek, ha a’ gyermek ollyan volna , mint 
a’ pénz , hogy erszénybe ’s ládába rejtvén ráüljünk, 
— vagy mint a’ rókatorkos mente, hogy préme közé 
dohányt ’s levendulát rakván legfeljebb néha szellőz
tetvén ’s kiporozván, a’ moly ellen megójuk, egye
dül nemlegesnek (negativ) kellene lenni. De mivel 
gyermeket illy pusztán megóni, mint a’ pénzt ’s róka
torkos mentet, annyit tenne, mint testében’s lelkében 
elnyoraorítani: azért a’ gyermekkel veleszületett, ’s 
elnyomhatlan , sót élesíteni, táplálni’s czélra-igazítni 
kellő cselekvési ingerének táplálékot kell adni” még 
pedig ollyant, melly egyszersmind kor -  ’s állás-sze-

rűleg ezen cselekvési ingert irányba igazítsa, melly 
testet erősítsen, lelket ebreszszen, szívet, szelídítsen, a’ 
polgári viszonyokhozi szokást gyarapítsa, miilyen p.o. a’ 
testgyakorlás , kézmunkák, számvetés, alak-tudomány, 
írás,olvasás, föld-és terraészet-leirás,mű- , természet- 
’s erkölcs-tudomány ’s a’ t . ; végre mellyeknek a’ 
gyermek idővel bármilly állapotban is hasznát veszi. 
’S ima’ tanszerek’ czélja kisdedovó intézetben nem ta
nítás, nem gépelyes közlése az isméreteknek: hanem 
a’ cselekvési inger’ táplálása , ezélra-igazítása , test
’s léleknek fejtése, erősítése. Majd mikor e’ meggyő
ződés meghonosult, mikor az eszmével ’s elvvel tisz
tában lesz minden, kite’ köz ügy közvetve vagy köz
vetlen illett, akkor ízleli az édes Hon gyümölcseit 
ezen üdvös eszme’ fájának , mellyet most a’ kisdedovó 
intézeteket terjesztő egyesület olly meleg érzettel, olly 
élénk gonddal ’s aggodalommal ápol.

Örömmel lepő megtiszteltetését látá a’ képező in
tézet ns. Székes Fejérmegyének ama’ rendeletében , 
mellynél fogva egy a’ kisdedovás’ ügyét a’ nemes me
gye’ keblében előmozdító fényes küldöttség első alis
pán ur’ elnöklete alatt jött f. évi septemb. lOkén olly 
czélbul Tolnára, hogy itt a’ példány ovó-intézetet, melly 
a’magokat kisdedovókká képező növendék oktatóknak 
gyakorló iskolául szolgál, részletesen megvizsgálja , 
az eszmével megismerkedjék ’s annak idején kimerítő 
jelentést tegyen, ’s tervet készítsen, melly szerint leg -  
czélszerűbben a’ ns megye’ keblében egy szinte pél— 
dány-ovó intézet alapittathassék.E’fényes küldöttségnek 
lelkes tagjai egyenkint meleg részvéttel láták ’s ér
zék a’ kisdedovás’eredeti tisztaságában megőrzött esz
méjét, melly talán felületes czifraságokon kapkodónak 
nem is szembetűnő , de a’ dolog’ lényegébe ható mé- 
lyenlátónak meglepő valami. De még nagyobb meg
tiszteltetését látá az intézet abban , hogy e’ nagy te
kintetű küldöttség’ meglepetését ’s felmelegűlt részvé
tét erőteljesen nyilatkoztatta is , ’s alulírott által az 
említett kimerítő jelentés adataira készített terjedel- 
mesb monographiáját kegyesen fogadta. Részvét min
den jónak legfőbb tápszere, v ilá g ’s meleg minden 
élő’ lény’ eleme. — A’ részvétnek, melly ez intézet
nek a’ jövendőben kecsegtető reményeket tükröz elő , 
itt körülbelüli hatását részletesen érinteni felesleg , 
csak érezni boldogító. Elhallgatni mindazáltal nem le
het azon örvendetes körülményen kivül, hogy a’ ns 
megye távolabb eső részeiből is küldik szülék 3—6 
éves gyermekeiket Tolnára , hogy a’ példány-óvó-in- 
tézetbe járhassanak, mi nem kis elszántságot kivánván , 
egyszersmind nem csekély bizodalomnak tanujeléül te
kinthető ; el nem hallgathatni mondom azon messzibb 
vágó ’s nagyjelentésű ezélzást, melly intézetünk 
iránt mutatkozott ama’ bízodalomban , mellynélfogva 
ts Pestmegyében keblezett Bogyiszló helység’ elöl
járói, fökép buzgó hazafiúi indulatu prédikátoruk n. t. 
SarlayFerencz ur’ tanácsa’ következtébeniskolájok’ se-  
gédtanitóját,Fülep Péter urat, a’ nyári szünnapok alatt 
önköltségükön intézetünkbe küldék , hogy mennyit az 
idő’ rövidsége engedend, az elemi nevelés’ elveiből, 
’s módszeréből, fökép pedig a’ kisdedovás’ eszméjének 
alkalmazási eredvényibölsajátjává tegyen , ’s tehetsé
g e , köre, módja ’s szükségei szerint otthon gyakor
latilag létesítsen. Ez olly eredvénye a’ tápláló rész
vétnek , melly alkalmazási tekintetben honunkban igen 
iidv-hozó lehetne , hol is csekély költség ’s alkalmat
lansággal át lehetne alakítani a’ falusi iskolák’ legal
sóbb osztályát kisdedovó-intézetté, mellyet egy pár 
ember családi formában kedvezőleg és sikerrel láthat



na el a’ szeretet ’s gondosság’ egyszerű mesterségé- 
vel.A’segédoktatók’ jelenlegi állása szerkezete nem fe
lelne ugyan meg ez üdvös átalakításnak, mivel ők kö
zönségesen évenkint változni szoktak, de hisz’ általá
nyos szabályt úgy se kívánjunk ollyügyben, mellyet 
helybeli körülmények, sajátszerű érdekek , szokások 
’s viszonyok vezetnek. Ezekből kell az átalakítást bár 
hol is lefejteni, ’s a’ módszert ezekre alapitni.

Végezetül örömmel említhetni intézetünk’ ama’ ha
tását is , hogy a’ szegzárdi (Tolna vm.) kisdedovó in
tézetbe is egyik segélydijas kisdedovó növendéke, Laj
tai János ur alkalmaztatott az azon intézetre ügyelő 
választmány’ kívánságára. A’ szegzárdi kisdedovó in
tézetre ügyelő választmány’ elnöke hazafiéi buzgósá- 
gáról tisztelve ismert Augusz Antal táblabíró ur , ’s 
mind azok, kik nemcsak az intézet’ alapításában hanem 
fentartásában is áldozatot nem kímélő részvétet tanú
sítottak, azon megnyugtató érzetet bírhatják, hogy 
kisdedovó intézetükben a’ kisdedovás’ eszméje a’ leg -  
czélközelítőbb tisztaságban ál l , miben azt óni, fentar- 
tani ’s erősítni a’ tisztelt választmánynak mind ipara, 
mind ismérete, mind lelkessége tökéletesen biztositó. 
Képező intézetünknek jelenleg segélydijazott kisded
ovó növendék oktatója hat , saját költségén magát itt 
képező pedig egy van , kiknek ügyszeretetük , szor- 
galmok’s kitartásuk nem hiú reménynyel táplál , hogy 
ha meghívó szózat szólítja őket a’ választott pályának 
valahol cselekvési pontjára : bennök a’ kisdedovás ügyes 
terjesztőket, a’ hon hasznos polgárokat, polgártársaik 
a’ jövendő nemzedéket rend , erkölcs és vallásosság’ 
utján vezérlő mentorokat nyerendnek.

Wargha István.
a'kisdedovó oktatókat képező intézet’

• igazgatója.

Néhány szó a’ budapesti lánczliitr 
ügyében-

Öröm szállja-meg a’hűkeblümagyart, midőn sze
retett honja’ virágzását, ’s benne a’ szép művésze
tek ’s tudományok’ némi haladását naprulnapra szem
lélheti; fölösleg itt említenem azon lelkes honfiakat, 
kik a’ Haza’ ügyében— ’s annak jövendő boldogságán 
fáradhatlan munkálkodtak ’s jelenleg munkálkodnak;hisz 
azt az utóbbi évtized eléggé bizonyítja. Tagadhatlan, 
hogy óriási erővel haladtunk aránylag a’ múlt száza
dokhoz , mind literatúrai, mint művészeti tekintetben; 
de tagadhatlan az is , hogy sok hasznos mű, és sok 
a’ haza’ javát ’s boldogságát tárgyszó israéret ,seny- 
vednek, sinylenek a’ részvétlenség’ vagy feledés’ sötét 
homályában, melly megannyi részvevő és pártfogó 
után kiáltoz. Igaz ugyan, hogy kiáltásaik füleinkbe 
nem jutnak, ha minmagunk nem kiáltozunk helyettök 
’s ügyeiket nem pártoljuk , segítjük ’s mozditjuk-elö. 
Jelen soraim, — a’ többit elhallgatva, — egyedül a’ 
budapesti lánczhid’ ügyében kiáltoznak. Köztudomás 
szerint honunkban , Budapest közt láncz-hid létesü- 
lend, oily hid, millyennel mostanig Európa’ bármelly 
műveltebb vidéke sem dicsekhetik. Örömmel szemlél
jük, hogy az, mi 20 év előtt csak hiú álomkép’s agy
rémnek tetszett a’valónak alakját ölti föl.Kimerheté ak
kor állítani, hogy jelen századunk’ ötödik évtizedé
ben vasutak környezzék vidékinket , gőzösök hasítsák 
vizeinket, ’s roppant óriási hid kösse össze a’ két fő
várost,’s vele honunk’két részét; úgy van óriásiláncz- 
hid, melly Európa legnagyobb müve , melly a’ mes
terségek ’s tudományok’ egyik remeke , agg Dunánk’

koronája , ’s ez hazánkban most épül, ’s miről fájda
lom’csak annyit szabad tudnunk, ,,hogy é ’s e’ heíyen 
egy lánczhid lesz.“ Nem volna •  igenigen hasznos és 
czélirányos: annak bővebb israéretét tulajdonunkká ten
ni, fókép azoknak , kiket e’ művészeti tárgy illet ?; nem 
szolgálna é hazánk’s polgártársaknak javokra olly tu
dományt ’s művészetet sajátunkká tenni, minek haszna 
terjedelmes, ’s minek jelenleg csaknémelly homályos 
theoretikai fogalmit ha ismerjük. Hogy a’ magyarból 
is válhatik művész, ez nem szenved kétséget,—-hisz 
ó is Isten’ teremtvénye , ’s szint olly lelki tehetségek
kel ’s orgánumokkal ellátott lény, valamint az angol és 
franczia, ’s a ’t.; de vannak is hazafi művészink kü
lönféle művészeti ágakban, kiket önszorgalmuk, ’s a’ 
külföld’ műveltebb tájai képeztek-ki; jelenleg hazánk
ban tulajdonunkká tehetnénk olly művészetet, úgy 
hogy a’ külföldnek egy műveltebb vidékére sem kelle
ne vándorlanunk , sót a’ külföld’ ebeli művészet-búvá
rai vándorolnának hazánkba e’ tudományt’s művészetet 
tulajdonukká teendők. Honunkban nyitva áll tehát egy 
művészeti iskola, (a’ Lánczhid t. i.) melly a’ mérés
tan’ hydraulikai elveit ’s theoriáját practice, eleve
nen ’s megfoghatólag adja-eló ; kár, hogy e’ művészet 
’s ezen olly hasznos tudományokkal biró iskola ma
gyar hallgatókat ’s tanulókat nem fogad keblébe , hol 
úgy szólván minden hydraulikai hydrotechnikai ’s me
chanikai tudományok ’s gyakorlati fogások egybe- 
pontosíttatnak, hol a’ gondolatok kifejlődnek, ’s az 
okoskodó észnek tág mező nyílik. Minden józanul gon
dolkodó hazafinak , ki hazája’ ügyét ’s annak műve
lődésit szivén hordozza , óhajtania kell, hogy e’ szép 
’s hazánkban olly igen szükséges tudományban né
hány honfi-mérnök is részesüljön; mert ha nem épí
tünk is több lánczhidat, de az ott szerzett tapasztala
tok’ haszna Hazánkra nézve megftzethetlen marad, 
mivel majd minden hydraulikai elvet ’s theoriát tapasz
talatilag ez iskola fejt k i; nincs é szükségünk e’ tu
dományra) nincs é hátra folyamink szabályozása? elég-e  
erre csak száraz theoria ? erőmüvek, ’s viz-épitészet 
practikai ismereteik’ hiányával vájjon teljesíthető é a’ 
szabályozás? ’s viz-épitészet?!

Hazám’ lelkes férflai! kik a’ Haza’ szent ügyében 
fáradhatlan munkálkodtok; kik a’ literatura, tudomá
nyok és szép művészetek pártfogóji, ápolóji ’s eló- 
mozditóji vagytok, pártoljátok , ápoljátok ’s mozdítsá
tok elő Hazánkban e’ tudomány” s művészet’ isméretit; 
tekintsétek úgy, mint hazai köz ügyet; ne hagyjátok 
üresen állni e’ hasznos iskolát; küldjétek bele néhány 
jóreményü magyar ifjút, kik e’ tudományt felfogják, a* 
munka’jelen állapotját, minemüseget,’s folyamát, műsze
rek ’s minden erőműnek isméretit, ’s azok alkalma
zásit’s hasznait ’sa’ t. rendes naplóikba beiktatva gya
korlatilag betanulják, hogy azon egyedek erről tett ta— 
pasztalásikat hirdessék,’s közönségessé tegyek az é 
tárgyban részt venni óhajtókkal, kik keŝ obb a Hazá
nak5 hálával miivészkedjenek, minden czélszerü mun
kának pontosan megfeleljenek,’s e művészétét Hazánk
ban honosítsák , ’s úgy mint hasznos hazapolgárok szol
gálhassanak ; ’s kik benneteket midőn lenni megszűn
tök , áldva dicsőítsenek. — Toliam’ azon édes meg
győződéssel teszem le , hogy egy hasznos tárgyról nem 
híjában értekeztem, hogy Hazám’ lelkes fiai méltány- 
lani fogják ez ügyet, ’s e’ néhány sort tetté vará
zsolni.

Képessy József. 
mérnök.
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V i s z Ii a n s
Z&y Károly gróf i l ly e* í mi felszólalására: «Né

hány szó »‘ Pesten ál l í tandó ref. f ői skol a  
ügyében.

Nem hiszünk a’ két magyar hazában gondolkodó 
honfit, kinek keble hőn ne dobogna Zay Károly grófnak 
a’ Társalkodó f. é. 16d. számában olvasható lelkes fel
szólalására. Egy buzgó hazafit, a’ testver ev. feleke— 
Két’ főkormányzóját látjuk itt nyilványosan föllépni olly 
eszme mellett, mellynek valósíthatása az alkotmányos 
trónnak ’s édes hazánknak rendíthetlen oszlopot, egy 
nemzetiségünket fenyegető idegen elem’ befolyása el
len erős védfalat, emberiség miatt kitűnő korunknak 
fényes győzelmet szerzendene. A’ két magyar ev. fe
lekezet’ egybeolvadását értjük itt , mellyet külföldön 
már a’ reformatio’ kezdetével, mindjárt a’ meghason- 
lás után, több európai tartományban , ’s főkép Né
metországban számtalan zsinat, ’s egyes fejdelmek 
századokon keresztül megkisértettek ugyan, de mind
annyiszor szenvedélyek ’s elfogultság miatt minden em
berbarát’ fájdalmára a’ szent ügy hajótörést szenvede , 
’s melly végett magyar hazánkban i s , régibb időket 
mellőzve, mindjárt a’ türelmi parancsolat után 1781- 
ben a’ bajai gyűlésen a’ tiszamelléki és tiszántúli ref. 
superintendensek’s néhány ágostai testvér’ jelenlété
ben , közösen tartandó zsinat tűzetett ki, ’s ez ugyan
azon évben a’ pilisi conferentia’ alkalmával gróf Be- 
leznay Miklós tábornok’elnöksége alatt helyben is ha
gyatott, de életbejövetele mind a’ mai napig jámbor 
óhajtásban maradt. Azonban mit századokon keresztül 
az emberiség létesithetlennek tapasztalt, azt az idő’ 
szelíd lelke Poroszországban 1817ben megérlelé, ’s 
a’ dicső példa varázserővel hatván, már ma a’müveit 
Németország’ több tartományiban, nem ágostai és hel- 
vetziai vallástételt követő , hanem csak evangelicus ke
resztyének találtatnak. ’S miért nem lehetne nekünk 
magyaroknak is az egybeol vadást reméllnünk ? Nem ad
tuk -  e bizonyságit, főkép az utolsó évtizedben egye
sületi szellemünknek ? Egyesületek által keletkezett in- 
tézetink nem világos tanujelei-e annak , hogy alacsony 
önzésből, hiúságból , előítéletekből kibontakozva, szi
veinkben szeretet és hazafiság’ szent tüze lobog ? ’S 
e’ szent tűz által mozgásba hozott erők egy évtized 
alatt nem annyi eredvényt állítottak-e már elő, meny
nyit a’ múlt századokban eldődinknek reméllniök sem 
lehete? Vagy tán azon szelíd atyáskodó kormány’ pár
tolásához nem bízunk , mellynek védpaizsa alatt ma
gyar hazánk néhány év óta olly örvendetes hajadást 
tön? Csak t i s z t a  és e r ő s  a k a r a t  k e l l  t e h á t  
mi nd a’ ké t  r é s z r ő l ,  mint a’ nemes gróf meg- 
jegyzé , ’s a’ siker bizonyos ; ’s a’ mit magas állásá
nál fogva a’ czél’ kivitelére nagyobb hatással kezdhet 
meg, abban mi mindnyájan mint egyesekés még ezrek , 
szükebb körökben bár, de buzgó ’s csüggedetlen se
gédei leszünk, merte’ lelkes felszólításnak: j e g y e 
s ü l j ü n k !4 ez általunk választott jelszó ,n e v el j ünkí 
nem rokona-e? melly két fenséges eszmének, mind 
két reszröli tiszta akarat mellett, pusztában elhangzó 
szozatkint elenyészni nem lehet, nem szabad. És ha 
a’ szeretet e’ századának legszebb diadala kivívatha- 
tik: akkor azon öntudat, hogy ama’szép eredvények— 
kel biztató általányos egyesüléshez parányi erőnkkel 
mi egyesek is járulhattunk, végoráinkat is meg fog
ná édesíteni. — Mi már a’ felszólamló ns gróf’ azon 
javaslatát illeti, melly szerint az általunk munkába

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja angol g

vett pesti ref. főiskola’ felállíthatását gyorsabban vél
né eszközölhetőnek, ha ez a’ két testvér felekezet’ 
öszpontosított erejevel, ez pedig egybeolvadásuk ál
tal történnék: Mi alulirt választmányi tagok kijelent
jük , hogy egyenes kiküldetésünkhöz képest, addig 
is ,  míg e’ közkívánat szerinti egybeolvadás sikerül
hetne , a’ czélba vett pesti ref. főiskolára nézve mun- 
kálatinkat minden halasztás nélkül tovább folytatand- 
juk, mert magának a’ lelkes grófnak nemzetileg is
mert ’s magasztalt jelleme, valamint minden szép , jó 
és hasznos iránt felekezeti szükkeblűséget mellőzve, 
csupán belső beesőknél fogva, lángoló emberszeretete 
’s hazafiúi buzgósága megnyugtatólag kezeskedik a’ 
felől, hogy valamint az alulirt választmányi tagoknak 
m i n d e g y i k e ,  úgy ő is meleg keblében találja azon 
meggyőződést, miszerint a’ nevelés’ tárgyában, nyel
vünk ’s nemzetiségünk’ meggyökeresítésében mentül 
többet tennünk , a’ kornak legsürgetósebb szükségei 
közé tartozván ; miután minden pillanat mulasztása nyil- 
ványos veszteség, sőt csak a’ megállapodás és visz- 
szalépés volna, a’ tervezett ref. főiskolának, mellyben 
nem egyedül hitágazatok utáni nevelés, hanem a’ nemzet’ 
gyermekeinek, imádott Hazánk’ haznos hű polgáraivá , 
’s emberbarátokká leendő raiveltetésök czéloztatik , 
életrejötte a’ különben igen óhajtandó, de csak évek’ 
soráni közeledés által eszközölhető összeolvadás’ si
kerétől nem föltételezhető. És így alulírtak biztosan 
reményük, hogy a’ felszólamló nemes gróf is , mi g a’ 
testvér két vallás’ rokon lelkei, külsőleg is egybeol
vadhatnának, ez általunk megindított hasznos intézet’ 
valósítását, nemcsak tisztelt személyének hozzájárul- 
tával, hanem az által is elősegíteni, miszerint hatha
tós közbenjárása, pártfogása és buzdító nemes példája 
által mentül több honfit, ’s hitsorsosit is részvétre és 
segédkezek’ nyújtására bírni törekszik , emberi ’s pol
gári dicső hivatásának tekintendi. — Ez őszinte nyi
latkozattal ’s egyszersmind a’ felszólamló lelkes gróf
fal egy értelemben annak világos kijelentésével rekeszt
jük be sorainkat: hogy a’ Pesten állítandó ref. főisko
la , külső egyetemeket pótló ’s azok’ meglátogatását 
elmellözö intézet valamint nem lehet, úgy ollyannak 
soha nem is terveztetett. Költ Pesten, 1841dik évi 
mart. 5kén tartott ülésünkből. A’ pesti ref. főiskola’ 
létrehozásában munkálkodó meghatalmazot választmány 
jelen volt tagjai , névszerinti Gr. Teleki Sámuel, b. 
Bánffy Pál , Fáy András, Török Pá l , Bajkay Endre , 
Dobos János, Nagy István, Ágoston József, Szekrénye- 
sy Endre , Fogarasi János , Kapczy Tamás , Nyáry P ál, 
Ilkey Sándor, Fáy György, Fényes Elek, Erdélyi Fér.

P ó t l é k t á r .
( B e c s ü l e t e s s é g  és  j u t a l ma . )  Egy sze

gény varrónő Lyonban (a’ hírlapok Hay Orsolyának ne
vezik) kit a’ tavalyi nagy árvíz minden vagyonátul meg- 
foszta , legközelebb 17800 frankot talált statuskötelez
vényekben. A’ szegény nő ezen a’ szerencse által ke
zéhez játszatott kincset tüstint a’poützia-hivatalba vivé. 
A’ talált pénz egy M.S. nevű gazdag férfi’ tulajdona volt, 
ki a'szegény némber’ becsületességén megindulván neki 
a’ talált öszvegból jutalmul 2 (azaz: k é t )  frankot jut
tatott. (Illy kulcs szerinti jutalmat nyert nem rég Pesten 
egy közkatona is. Méltán kérdezhetjük : vájjon a’ gaz
dagok’ illy hálája megérdemli-é, hogy a’ s z e g é n y  
egyszersmind b e c s ü l e t e s  legyen ?!!) —_______

rs-sajtón T r  a t t n e r - K á r o l y i  úri utcza 453.
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Vissza p i l la  n tás a9 jMáíyás-em- 
léKet‘tárgyaló szózatokra^ tovább

lépés ez ügyben.
Bennünk sok hálátlanság van A'liazai történet’érdekesb pillanatit 
mi müvek ábrázolják "s kötik elevenen az emlékezethez ? Nagy 
embereink' nevét mi tartja-fen a’ történetek’ hideg betüjéh kí
vül ? Hol vannak képeik, szobraik, sírjaik? Ki ujitja-meg a' 
megporhadt márványt? Ki söpri-le róluk a’ századok" sötét 
porát? Ki ékesíti-fel virággal, szalaggal, zászlókkal? Hol 
van a'nép, melly lelke’ elmelegülésében , búcsúi csapatokban 
jár-el a' nagy hamvakhoz? Kinem ad forintot egy komédiáért 
inkább, mint Hunyadi’koporsója’s a’ híres Szigetvár’ meglátá
sáért? Rettenetes elfajulás! Fridriknek életéből minden porosz 
polgár" házában láttam képeket, "s tollvonása hacsak próbavo
nás is , kincs gyanánt őriztetik

Melly nép történetét ’s nagy embereit elfeledi, e lvesz, — 
'e veszszcn-el!!

S z e m e r e  B e r t a l a n .
Alig hangzanak el a’ h o n i  s z o b r á s z a t ’ ü g y é 

be  n alakult társulat’ programmjára emelt igénytelen 
szavaim , csakhamar a’ haza’ külön részeiből külön-né- 
zetü , enyéimmel egyező vagy azoktól távozó véle
mények , észrevételek történtek e’ közérdekű ’s illőleg 
méltánylott vállalatra nezve , ’s az egész ügy, mint 
kelle, a’ nemzet’ közös érzelmit tolmácsló, sokszínű 
elveit képviselő lapok’ szőnyegére, és így n y i l v á -  
n y o s  t d r y y a l á s r a  hozaték. Sok és sokfélekép r 
jó , de félszeg is mondaték már ezt illetőleg, ’s mi 
leginkább feltűnő (mert igazán egyetemes műtapinta
tunkat jellemzi) olly vélemény -  ’s nézetkülönbség
gel , hogy az egész ma már— mind a’mellett, hogy 
a’ társulat szerződésre is lépett egyetlen szobrászunk
kal^ tetemes költségek vannak téve — sokkal nagyobb 
zavarban , az ügykivitel sokkal világosabb kétségben 
van, mint valaha. Az érdemes felszólalók áltáljában 
csak kettőre nézve látszanak tökéletesen megegyezni: 
1)  hogy a’ programm-szerinti mű’ legfőbb inditóoka, 
ugyszólva az a l a p , igen jó szívből vagy barátság
ból ugyan, de ingékony, h a z a  f i s á g  e s  m iiv é -  
s z e l ’ t ö r v é n y e i v e l  i s  e l l e n k  ez  ő,  lábra építte
tők, m i d ő n  M Á T Y Á S T  nemannyira Önmagéiért, 
mint az anyagi jólétben biztosítandó Ferenczyért szán
dékolják szoborba foglalni; 2)  hogy az elfogadott terv
rajzban egyetemesen megcsalódtak. Nem czélom, sőt e’ 
lapok’ körén is igen túl vágna, mélyen bocsátkozni az 
eddig is nagyszámú szózatokba , de hogyiratkám’ fő
tárgya : ía m i t  k e l l  m á r t e n n ü n k korszerű kér
désre annál világosabban felelhessek, tisztelt olvasóm’ 
engedelmével bátor vagyok azoknak tartalom-eredvé- 
nyét saját csekély jegyzetkéimmel kisérve , igen rövi
den elmondani ; reményiem azon okbul sem helytele
nül , hogy így t. olvasóm itt mindenik’ főelveit megta
nulván , nem kell annyi lapot felütnie; vagy ha vala
melyiket eredetiben óhajtaná látni, az itt kijegyzett idé
zetek szerint útba leend igazítva.

Három osztályba sorozhatjuk különböző elveikért 
e’ szózatokat. I) melly F  e r e n c z  y  által, II) melly 
c s ód i i l e t  által; III) melly n e m kiván szobrot emelni.

I.
Első osztályba jő mindenesetre a’ honi szobrá- 

szalápoló társulaté 1) ,  melly— mivel egyetlen , életét

1) Lásd bővebben az 1839ki Társalkodó 99dik számában.

honáért áldozta derék szobrászunk Ferenczy majd két 
év óta munka  n é l k ü l — czélul tévé általa honi fe
jér márványból nemzetnagyainknak emlékszobrokat vé- 
setni, ’s legelsőbb is legnagyobb emberünk3 II u n y a d y 
M á t y á s ’ nagyszerű emlékét tüzé-ki 2). Első nagy
gyűlése 3) (mellynek a’ programm szerint már szer
ződésre kell vala lépnie) alakultnak nyilványitá a’tár
sulatot, ’s mert az aláirásivek nem jutottak-el minde
nüvé , most csak elnököt, jegyzőt, pénztárnokot választ 
— már másokat is véleményük’ privatim  közlésire fel
szólít. Második nagygyűlése 4) elfogadja Ferenczyr 
100 ,0 0 0 p. forintos tervét, ki a’ lelkesítésre felbátoro- 
dék érezböl készitni Mátyásnak lovagszobrot; 15 ta- 
guigazgató biztosság választatik.A’harmadikról (nyár
utó 30án) máig sem jőve hivatalos jelentés 5 ) .— En
nyit tón a’ társulat— mennyiben nyilványos lapokbul 
tudhatni — ’s tetteikhez minden kivétel nélkül sajtó ut
ján négy tisztelt hazafltársunk nyilatkozik :

Az első : V á r a d y K á r o 1 y 6) , ki azon okbul 
(?), mert a’ társaság Ferenczyért állt-öszsze, kikel a’ 
majd látandó Ild. osztályi a) és á) ponti javaslók, 
csőd, érezszobor, Ferenczynek más utón is lehető ju - 
talmaztatása ’s t. b. ellen. 7)

2) Tehát legelsőbb is ‘h o g y  l e g y e n  a’ m ű v é s z n e k  mű
v é s z h e z  i l l ő  n a g y s z e r ű  m u n k á j a 1, a'legterhesb 
feladatot az illy est mintákban sem kisértett szobrásznak.*)

3 ) Télhó 12kéu , 1840. 1 Jelenkor Sldik szám.
4) Tavaszelő 15kén 1840. 1. Jelenkor’ 24d. sz.
5) Múlt évi őszutó’ 6kára csakugyan megérkezék hozzánk 

is egy választottsági határzat őszelő 30ról kelve, tu
dató: 1) hogy az aláirásivek 13kára küldessenek , vagy 
mi jobb, vitessenek-be nagygyűlésre; 2) a" szoborminta 
gipsz és deszkából kész ,"s látható a" művésznél. E" határ
zat e g y  l i ónap- ig hevert a" hivatalban ,'s így első pont
ját távoliak nem teljesíthetik.

6) 1840. Társaik. 12. szám.
7) Nem hagyhatom szó nélkül, hogy Várady úr mikép lát 

logicátlanságot vagy mit abban, hogy én Mátyás’ emlé
két Ferenczy pártoltatásátólkülönválasztom, midőn c s ő d  
utján (melly nyitva lévén derék művészünknek is , nem  
t e t t e m  p e n s i o b a )  erezet óhajtók. Főleg midőn kije
lentem, hogy az eredeti tervet i s keveset v á l t o z t a t 
n á m lényegében. Enthusiasmusból rendesen t ö b b e t  
mondunk. . . . Nem maradhat még észrevét nélkül V. ur
nák egy, ha lábra kapna, káros hiedelme, miszerint 
•a’ k ü l f ö l d  e l ő t t  k i s e b b í t n i  v é l i  h a z á n k a t ,  ha 
m e g v a l l a n ó k ,  h o g y  n i n c s  a" n a g y  k i r á l y ’ 
e m l é k é t  mé l t ó  l a g  m e g k é s z i t n i  tudó s z o b r á 
s z u n k ’. . .  Tudja a" külföld ’s tudhatja jobban, mint mi, 
ebeli fogyatkozásinkat, mint egyéb sok hiányunkat is — 
és csak akkor kezde mindezek mellett is becsülni, mi
kor észre vette, hogy mi is  eljutottunk azok" meglátá- 
sá:a, hogy nem titkolgatjuk többé, mindenben dicsőknek 
tartva magunkat,hanem nyilványosan látva a’,bajt, köz
erővel ig3'ckszünk segitni rajta. Kisebbité-e Éjszakámé— 
rika magát , midőn legnagyobb emberéta’ k ü l f ö l d i  Ca- 
nova által dicsöité?

#) A’ lángelmü művésznek mindig van tennivalója, ha jöve
delmező pénzes vállalat "s alkalom híányzanék is. Lám 
bármi állapot "s csupa kőfaragói munka mellett is lehet 
a g y a g o t  szerezni, sőt emésztő nyomor közepeit r e 
m e k e t  t e r e m t e n i  . . . mintákban. Emlékezzünk csak 
erdélyi hazánkfiára B ér e nh ar t R u d o l f r a ,  milly test
es szellcmzúzó körülmények közt,  0 "s ( 2  sing hoszszu, 
4 széles és 5 sing magas kunyhócskában, melly egyszer
smind lakja volt, dolgoza-fel 118 mázsa gipszet ama’’ 
fölséges Ar i adne - r a ,  mit azután bámula Bécs’ müértő 
közönsége, "s egyik osztrák föherczeg kunyhóstul meg- 
vásárla, mert nem hozathaték-ki onnan. (L. 1835 Va
sárnapi Újság 49d szám.)
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A ’ második: L. Ne me s  S*m u régiségárus8) ; 
Várady ur’ szavait pártolva illő és szerény hangon na
gyobbra láttatik becsülni a’ márványszobrokat az ércz- 
nél, mert azokat nem öntik álgyuk- ’s harangoknak; 
nem-adják-el zsidóknak ’s t. b ., nem oldozza-fel a’lég, 
és savanymázzal nem vonja-be, mi a’ finomabb voná
sokat elrontja. A’ régiektől is több márvány mint bronsz 
emléket bírunk 9).

Harmadik : G r ó f F á y I s t v á n  a’ Kövy és Gas- 
parich’ szobor elleni szózataik’ czáfolatában 10) merő
ben e’ társulat mellett ír ’s igen tüzesen lelkesíti Fe- 
renczyt, hogy szánakozzék (?!) illy embereken ’s dol
gozzék szép pályáján.

Negyedik : X.X., mint írja, Ferenczy’ tüzes tiszte
lője 11) semmibe veszi az oppositiot az igaz magyar 
veritek előtt, ’s mert Ferenczy’ terve e l  va n  f o g a d 
v a  Lha hk netán ezentúl is találnának es dolog ellen 
Írni , lehat csak Írjanak, in Go!les Nahmen, ha tet
szik. 13) Hádor.

( Folytatása következik.)

3Pénzvaii? csak. erős akarat legyen.
Ha tavaszi árvíz’ idején valamelly miveit ország

ból jött idegen utazó hazánkat hol kocsin hol hajón 
átutazza ’s meglátja azon tömérdek víztömeget, melly 
annak völgyeit ’s roppant kiterjedésű síkjait sok mér
földekig hónapokon által borítja, és ezen víztömegek 
között a’ falukat ’s a’ hátas helyeket mint valamelly 
szigeteket; nem lehet képzelete , hol Jegyen a’ művelhe
tő föld , melly embereknek és barmoknak élelmet ad. 
Minekutána a’ vizek lefolynak vagy elpárálnak, és a’ 
szép zöldség előtűnik , de a’ mérföldekig terjedő lápok, 
tavak és csak rósz füvet termő laposok maradnak, — 
természetesen azon kérdésre kell jöni : ugyan illy tö
mérdek termékeny földet miért nem mentenek meg viz- 
áradásoktul ezen hon’ lakosai a’ vizek’ szabályozási
val,csatornák’ ásásival, mik az illy nagy kiterjedésű föl
det legtermékenyebbé változtatnák, és a’ vizen lehető

8) 1840. Honmüvész 19d szám.
9) Tisztelt hazámfia! műveletlen kor-’s nemzetnél a'márvány 

is szintúgy ki van téve dúlásnak , mintáz érez: S a r mi -  
s e g e t h u s a  gyönyörű márványszobraiból meszet éget
tek s égetnek ma is a'barbár lakók; a‘ birtokosak sze
münk’ láttára el hagyák pusztulni a" páratlan s ezreket 
érő hellenmivü mozaikot, ajánlkozó idegeneket sem  en
gedvén idöviharoktóli védésére — G y u l a f e h é r v á r i t  
egy , öviglen földbe ásott romai szobor szantyalódtan őriz 
bizonyos silány házacskát a’ szekérkerekek' horzsolásá
tól. Megyéink még ma is elég hanyagok tűrni az illycs 
nálunk napi-renden levő,  vandalismusokat! Kegyed to
vábbá igen jól tudja, hogy az új Roma a’ r é g i b ő l  
épült, ez adott neki márvány remek-emlékiböl meszet 
’s követ; ’s általán köztudatu dolog , hogy a‘ nagy szám
ban volt hellén és romai szobroknak milly kevesek ma
radványai Mi már a’ savanymázl ([aerugo nobilis) illeti, 
az a müvet még nemesebbé teszi minden müértő előtt
s nem tör]i—le a‘ vékony vonásokat , óriási műnél külön- 
*\en ®eiJ1 vésetnek ki az egyes hajszálak. A' bronsz tar
tósságát tanúsítja a’ velenczei szent Máik-templom’ hom
lokzatából kiugrani látszó k o r i n t  hi  érczlovakon 
ki\ül .  azon csavarékos £3 kigyónak összefonásábul 
álló) bronsz-oszlop , melly Sztambulban— törökök köztt 
— a hippodromon ma is fenáll, ’s mellyet értelmes ré
g is é g ig  árok azon aranycsésze tartójának ismernek, mit 
a hellének p ia  tae a i diadaluk’ emlékéül állitának-fcl 
Delpluben.

10) 1840 llaszn. Mulatságok 44d. szám.
11) 1840d. Hirnök" 65 számabeli Kis-futár.
12) írunk i s ’s tán nem épen mi nden s i k e r  n é l k ü l  

tán még azok előtt sem , kik ha különbözőié»- vélckesz- 
nek is e’tárgy körül, nem vették védelvül ‘rá sem  h a l l 
g a t n i  a' m á s k é n t  v é l e k e d ő k r e . 4

közlekedést elősegítnék?— nem látjuk-e által, hogy 
kevés esztendei haszonvétel meghozná a’ költséget ’s 
a’ haszon örök időkig: tartana ? — Felelet az lenne kér
désire: látjuk mind ezt, de nincs költség kivitelére — 
szegények vagyunk. — Lágy tél ,őszi esőzés , vagy ta
vaszi olvadás’ idején utazva, mikor vagy épen járha
tatlanok , vagy csak sok iilóvesztéssel járhatók az utak , 
még olly vidékeken is , hol kő, kavics bőven vagyon, 
bámulva kérdezi: miért nem készítnek mesterséges uta
kat ? nem látják e által , milly nagy hátramaradására 
legyen mindenkinek a’ közlekedés’ nehézsége, ollykor 
milly káros a’ kereskedés’ megakadása, lehetetlensé
ge. Mi a’ felelet? nem győzi a’köznép , sok más ter
hei mellett, azutak’ingyeni csinálását, költség pedig 
nincsen. — Pesten mulatva jéginduláskor, — egyfelől 
hallja azon rémitö veszedelmet, mi az utolsó siralmas 
emlékezetű áradáskor ezen várost, ’s más dunaparti 
városokat ’s falukat pusztulással fenyegette , látja a’ 
rebegő lakosok’képén a’ félelmet festve, és osztva ut- 
czánként a’ mentő hajókat; önként kell azon kérdésre 
fakadnia: Pest, a’ szép a’ tündér-várként épülő Pest, 
Magyarhon’ középpontja , szive , műveltségi, keres
kedési , jellerai tekintetben ; mellynek bizonyos kiné
zése: az európai nagyobb kereskedő városok’ sorába 
számíttatni, miért nem biztosittatik, az egyébiránt ha
ladása ’s jövendő nagysága’ alapját képező Dunának 
pusztító árja ellen ? Hollandia a’ nagy tenger’ víztöme
gének nemcsak visszatartóztatja pusztulás -  hozható 
habjait, sőt földet hódit tőle határihoz, ’s egy ezen 
kis országnál sokszor hatalmasb Magyarhon, és annak 
olly sok eszközzel dús kormánya nem képes é egy fo
lyótul ótalmazni fővárosát, jóléte’ műhelyét, díszét, 
reményét? A’ felelet rögtön kész: nagy erő, roppant 
költség kell illy óriási munkára; — honnan vegyük az 
erőt? honnan a’ költséget? — Szorosabb figyelemre 
vevén a’ vizsga idegen honunk’ belső állását, sze
mébe tűnik, melly nagy hiány legyen a’ nevelő-intéze
tekre nézve. Xagy résziben faluinknak nem léteznek 
oskolák, a’mellyek vannak is, azok a’ városokban fen- 
állókkal együtt czélnak meg nem felelők, holott a’ nem- 
zetisedésnek , nemzet, erkölcsi, isméreti kifejlődési
nek , jólétnek ’s nagyságának, a’ legkiterjedtebb a’ 
nép’ jelen állásához okosan alkalmaztatott nevelés el- 
mulaszthatlan feltétele; — erre is az a’ felelet: hogy 
,,nincs pénz.“ — Kevés városban talál emberi érzéssel 
teljes utazónk’ betegek ápolására intézeteket; botrány
kozva hallja , hogy a’ szerencsétlen tébolyodottak a’ 
gonosztevőkkel egy sorban börtönökbe záratnak , ser- 
genkint látja falukon ’s városokban a’ részint éptestű 
dologkerülő , részint nyomorék, ollykor undorító nya
valyáikat a’ könyörületesség’serkentésire mint czimer- 
mutató koldusokat; ’s elbámul, hogy egy illyen , a’ 
természetről dúsan áldott honban , egy nagylelkű nem
zet között, mellynek olly sok segédforrása van rendel
kezésire , miként lehetnek ezen fogyatkozások, mily- 
lyenek más szegényebb nemzeteknél, századoktól fog
va kipótolvák ?— kérdésire a’felelet: ,,nincs pénz.“ — 
Szemébe tűnik a’ különböző törvényhatóságok’ foghá
zaiban a’ raboknak a’ népesedéshez mérve fölötte nagy 
száma, mit más okok mellett a’ fogházak’ nagyobb 
része czélelleoi ’s a’ rabokkal való visszás bánásnak 
méltán tulajdonít, úgy találja, hogy a’börtönök’ na-- 
gyobb része nem javító helyek, hanem gonoszság is- 
koláji. Lát ugyan ezen fogyatkozás’ igazítására itt ott 
az éjszakamerikai fogházak’ mintájára epitett börtönö
ket és jobbításra -  törekvést, de mind a’ mellett mél
tán kérdezi: miért nem közönséges ezen törekvés,
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miért nem követik tettlegesen mindenütt, lelkes em
berbarátok’ e’ tárgyban tett javaslatát; felelet erre is- 
méta’ szerencsétlen ,,nincs pénz.“ — Részvevő kebellel 
szétnézvén, lelki örömmel tapasztalja nemzetünk nem
csak serkenésit,hanem sokaknak nemes lelkesedéssel tö- 
rekvésit mind az anyagi jólét,mind a’lelki mivelődés elő
mozdítására, és lát ezen sz. czél’ eszközlésire buzgó ha
zafiakból alkotott társaságokat. De másfelől illy ipar
kodás’ következésire vetve figyelmet, meg n»m fog
hatja, hogy némelly lelkes hazafiak’ legélénkebb buz- 
gósága, egyeseknél heverő egyesülve tömérdek érték 
mellett is hasonlitólag milly csekély a’ valóságos kö
vetkezés. — A’ magyar akadémia nem képes munkás 
tagjainak módot nyújtani, hogy függetlenül csak hiva
tásuknak éljenek , sőt fizetni sem raindenikét ; nem képes 
könyvtára’ nyomós öregbítésére, sőt minden szükséges 
folyóirat’ jártatására is; nincs tulajdon háza.— A’ gaz
dasági egyesületnek nincs módja: egy a’ czélnak meg
felelő kiterjedésű helyet szerezni gazdasági vizsgála
tok’ tételire, egy jó fekvésű ’s elegendő nagyságú szőlő
kertet vásárolni,hol a’ különböző szőlőfajok’ mind termé
kenységét, mind nedvök’ minőségét tapasztalhassa, ’s a’ 
szőlőmivelés’ különböző módjaira nézve vizsgálatot te
hess en. A’kisde do vó-intézet ek’fel állítását segélló társa
ság’ igyekezetének 6 év alatt némelly tagok’buzgóságá- 
hoz, ’s a’ tárgynak a’ neinzetisedés , nép-erkölcsi, ’s 
ész és testbeli raivelődése’ tekintetiből kitűnő hasznos
ságához mérve, csekély következést tapasztalhatni. 
— A’ pesti casino , ezen termékeny anya, mclly sok 
fiákkal dicsekhetik , melly mindennapi társalkodás ál
tal a’ különbféle felekezeteket,osztályokat atyaíiság’ kö
teleivel köti és vegyíti; az eszmék’ kölcsönös közlési 
által rokonosít, fejt, egészít ; részvétlenséget enyészt, 
hírlap- ’s könyv olvasásra módot nyit; egy szikrája azon 
égi tűznek, mellyel nemzetünk’ Prométheusza jóltevó 
életmeleget gerjesztett a’ nemzeti kihűlt testben , hála 
nagylelkű teremtő tulajdonokkal felruházott indítójának 
’s lelkes segédeinek! jótékony kiterjedt következésekkel 
dicsekhetik, de még nem képes tulajdon lakot vásárolni. 
A’ szép Duna hazánk’ iparának, kereskedésének, te
hát gazdagságának, mivelódésének a’ világgali közle
kedés által gazdag kútfeje , — csak Drenkovaig hajóz
ható , ott ’s a’ Vaskapunál vizalatti köszirtek megakaszt
ják a’ rendes hajózást. Van é lehetetlenség ezen szír
iek közti utnyitásban ? az emberi elszánt akarat ’s egye
sített erő csudákat tehet. Angolhonban rég elenyésztek 
volna ezen irigy szirtek. —

Hazánk becses termesztvényekkel áldva, mely- 
lyekbena’külföld, nevezetesen Angolhon, szűkölködik, 
a’ kivitel’ hijánya miatt szegénységben sínylődik. A’ 
gazda einem adhatván termesztvényit, nem is ipar
kodik többre vinni mennyiségét; raesterségesb gazda
sága nagyobb költségeit nem látja fizetve. Ha vasutak, 
csatornák a’ Dunával és ádriai tengerrel eszközölhető 
közlekedést megnyitnák, kevés év alatt virágzó lenne 
édes hazánk, mellynck olly sok használatlan kincsei 
elrejtvék a’ még ki nem nyílt kárpit alatt. így  állnak 
más jótékony intézetek is ’s buzgó hazafiak’ reményinek 
meg nem felelő, csak lassú haladást mutatnak.— Mind 
ezeket általnézve idegen utazónk ha bámulással okát 
kérdezi, — a’ felelet ismételve az: ,,nincs erő, nincs 
pénz , nem nyújt segedelmet a’ kormány.“

Ne legyünk az ollyan adósságokkal terhelt em
berhez hasonlók , ki önállását irtózván megvizsgálni, 
mélyebbre süllyed , ’s vessünk szemeket mind jelen 
állásunkra, mindazon segéd-kútfőkre, mik haszná
latlan hevernek, vagy czél ellen sőt ártalmasán for-

ditvák. — Ne tegyünk úgy,mint ki a’ sült galambot szá
jába repülni várva éhen hal; legyünk nyíltak ’s adjuk 
utazónknak az igaz feleletet: volna erő, volna pénz, 
de nincs erős akarat. — Számítsuk egybe a’ jótékony 
intézetek’ majd mind ugyanazon alig 600 személyben 
előforduló tagjait, és hasonlítsuk azon nagy számmal, 
kik segédkezeket nyújthatnának , kitűnik: milly kevés 
kebelt melegít jóratörekvő buzgóság. — Tekintsünk 
azon csekély áldozatokra (kevés dús adakozót kivéve), 
miilyeneket a’ részvényesek nyújtanak néha csak Ígér
nek ,’s nyilván kitetszik hogy: nincs erős , nincs kiterje
ded akarat.

Alig vagyon Európában ország, mellyben intéze
tek’ felállítására ’s előmozdítására annyi használatlan 
tőke léteznék, mintMagyarhonban. Tekintsünk a’ régi 
időkre, mikor álló fegyveres erő nem lévén a’ majd 
szünetnélküli háborúk’ dühöngési alatt a’ nemesi Rend 
nemcsak vagyonát sót életét áldozta; mikor gyakran 
a’ beütött ellenség’ pusztításától megmaradott részecs
két is oda-áldozta, sokszor örökségit is eladni kény
telen volt a’ haza’ ótalma, szent kötelessége’teljesítése 
végett. Nagy teher volt kiváltságinak feltétele. Meg
szűntek ezen zordon idők, kevés, csak múló kivétellel, 
több mint századiul fogva nem tapodta ellenség me
zeinket, változott a’ hadfolytatás’ módja, a’ felkelés 
ritkán ’s kevéssé használható. Azon roppant tőke, mi 
ezen kötelesség’ teljesítésére fordittatott, használatlan 
áll, ezen tőke’ mire fordítása az osztály’ szabad ren
delkezésétől függ Ország’ és Megyék’ gyűléseiben.

A’ szabadság nem abban áll,  hogy a’ közjó’ elő
mozdítására áldozatot ne tegyünk , hanem abban , hogy 
magunk határozzuk mind az áldozat’ mennyiségét, 
mind a’ czélt, mire fordittassék. Értette’s érzette ezen 
szép hivatását eddig is a’ nagylelkű magyar nemzet , 
tett ha az érdekelt tőkéhez és szükséghez mérve nem 
is nagy, önkéntes áldozatokat. Szép mezeje áll nyitva 
a’ polgári buzgóság , hazaszeretet ’s kötelesség-ér
zése’ tettleges bebizonyítására. Az idő’ lelke, a’ józan 
számítás ki fogja nyitni a’ rosszul-értett önzés által 
homályositott szemeket i s , általlátandja mindenki , 
hogy mi a’ roppant tőke, melly a’ kiváltságos osztálynál 
mint sz. tartozás fekszik; általlátandja, hogy mind az, 
mit a’haza’java fénye , ereje’ előmozdítására szentel, 
nem áldozat, hanem gazdag kamatra adott tőke , ma
radékánál bizonyosb örökség , mint mérföldekig terje
dő szerzemény-jószág vagy halomra gyűjtött kincs ; 
mit egy könnyelmű maradék erkölcse romlásával elpa
zarolhat. — Másik nagy töke a’ szent czélokra, azaz 
a’ fővalóság’ tiszteletére, egyfelől szent rendtartá
sokkal , másfelől a’ Jézus’ isteni vallása lelke elő
szóval lett tanítása szerint jó cselekedetekben, rendelt
az ország majd hatod részét tevő roppant birtok 
— értették nemcsak de érezték is ezen erzeseket, sót 
tettlegesen be is bizonyítottak több fo Papjaink ; kik fel
séges hivatásukat felfogva az emberiség javáraczel— 
irányosan adakoztak. Hogy többet elhallgassak, giof 
Eszterházy egri, B. Szepessy pécsi, Kluch nyitrai, 
gr. Nádasdy váczi, Hám szathmári, Lonovics Csanádi 
püspökök, oskolákra, árvák, betegek’ házai’ alapítá
sára szentelt bőkezű adományaik élőbizonyságai jólte- 
vő lelkűknek, — áldja a’ jelen, fogja áldani a’ késő 
embernyom emlékezetüket! Reménylhetni hogy idő’ 
folytával mind tisztább ’s tisztább ’s közönségesebb 
lesz azon meggyőződés , hogy e’ roppant töke’ elren- 
deltetése, a’ papi rend méltóságához helyzetéhez mért 
szükségei, istenházak’ építése, isteni tisztelet kivá- 
natai mellett, főkép az emberiség’ java, nyomora’ eny-



hitese , Krisztus’ tanítása ’s példája jellemiben feleke
zeti különböztetés nélkül; ’s akkor lesznek felsőbb , 
alsóbb jól elrendelt iskolák, lesznek betegek és sze
gények’ ápolásira rendelt intézetek, több es czélirá- 
nyosb, mintbármelly más országban, es ez leszen a’ 
papi tisztelt rend’ igaz hivatásának megfelelő fénye és 
dicsósége.Melly nemzet nem magában találja elömenete’ 
kútfejeit, kívülről vár segélyt, önállásu, haladása biz
tos és állandó nem lehet, — hasonló azon gyermek
hez, kit dajkája járókán vezet és ha elereszti, lerogyik. 
Éjszakamerikában nem a’ kormány, hanem egyesületek 
teremték a’ sok száz mérföldnyi csatornákat’s vasuta
kat, állítottak elő virágzó jóltevó-intézeteket, lélek- 
fölemelésre , nyomorok’ enyhitésire , ’s mi a’ kor
mánytól várunk ’s a’ mi különös, a’ nélkül hogy az esz
közöket kezébe adnók! — Legyünk önállásuak, tegyük 
bár kényelmeink’ egy részét, mi nélkül könnyen el
lehetünk, mi sokszor unalmunkra, ollykor ártalmunk
ra van, a’ haza’ oltárára; használjuk a’ roppant tő
kéket, mellyek rendelkezésünkre bizatvák, ne tartsuk 
áldozatnak azt, mit egyik kezünkből másikba teszünk, 
lesznek szabályozott vizeink , csatornáink, jó ország
os vasutaink, lesz a’ világgal közlekedésünk, virá
gozni fognak mindennemű hasznos intézeteink, nem 
leszen gazdagabb, műveltebb, virágzóbb ’s boldogabb 
nemzet a’ magyarnál, — csak legyen akarat, közön
séges, erős, állhatatos munkás akarat. Volt egykor 
dicső magyar Nemzet és századokon keresztül fény
lett; a’visszavonás és elpuhultságtól elgyengültet kül
ső erő letiporta; küzdött vérében fetrengve is vad 
ellenség ’s ennél veszélyesebb fanatismus és zsarnokság 
szörnyei ellen hősileg, — de miután ezen förgete
gek elvonultak és jobb jövór reménye tűnt fe l, talán 
a’ hosszas küzdéstől elfáradva, talán mesterséges 
altatóval és delilai simogatások által elaltatva ájulás
hoz hasonló mély álomba merült, aludt hosszasan ’s 
még álmodni sem tuda férjfiasan, de végre felrázta a’ 
nemzetiségét ’s alkotmányát nyíltan fenyegető veszély, 
felserkent, kidörgölve szemeiből az álom’ homályát; 
már éber, kezd mozogni de még tántorgó lépések
k el, de csakugyan haladásban van. E ljóazidő, elkeli 
jöni az időnek, talán hamarább mint pulyalelkű kétke
dők hiszik, mikor mint meglett erős férjfl elfoglalja di
cső rendeltetése’ helyét, — ’s a’ nagy nemzetek’ so
rába lép. — Rövid időn kialszik életem’ pislogó lám
pája , — poraim fölött fog örvendeni nemzetem maga’ 
erején kivitt nagyságának, — de most még lelki gyö
nyörrel éldelem képzeletimben nemzetem’jövendő dicső 
állását, ’s ezen édes reményem boldoggá tészen, ’s 
viszem azt magammal síromba. Id. Z e y k  D á n i e l .

Graefenbergi levelek.
PRIESZNITZ-M AGYAR-EMLÉK.

Graefenberg, őszelő. 1840. Még a’ múlt évben 
itt volt magyarok báró W. indítványára , aláírást nyi
tottak magok közt egy emlék’ felállítására, mellynek, 
mint rajta a’ feliratok is mutatják, czélja volt: ré
szint , hogy legyen az a’ Priesznitz’ érdemei’ méltány- 
latának maradandó emlékjele ; részint, hogy az azt 
felállított magyarok’ üdvözlő szózatát , később évek
ben itt megjelenendő honfitársaiknak általadja. — Az 
emlék egy vas-talapzaton álló oroszlánt ábrázol, jel
képét az e rónék , mellyet bír és ad; — ’s a’ győze
lemnek, mellyet vett 's veend a’ viz minden gyógy
szer ’s gyógymód fölött. A’ 20 mázsányi öntött vas- 
oroszlán Münchenben Schwandtaler szépművészeti prof.

mintája szerint ’s intézése alatt készült, ’s alkotójá
nak méltó becsületere válik ; a’ 43 mázsát nyomó ta
lapzat’ vaslapjai pedig azide három raérföldnyire fek
vő lajosvölgyi (ludwigsthali) vashámorban öntettek.
— Az egész mintegy ezer pengő forintba került, 
megjegyezvén: hogy az oroszlánnak Bajorországba 
behozatását vámmentesen vala kormányunk kegyes 
megengedni. A’ graefenberg-hegy’ derekát abroncs 
gyanánt körülövezó nagy sétány’ azon pontján, hon
nan a’ völgyben fekvő Frehvaldau városkára esik a’ 
lenézés, a’ hegyoldalbul van kivágva az emlék’ he
lyéül szolgáló félkőrtér ; innen tekint le a’ köz nyel
ven úgynevezett „magyar oroszlán“ ( der ungrische 
Lőwe) a’ lábainál ellépdelő gyógyvendégekre ’s alant 
a’ hegy’ tövében zuhogó folyam’ partjain csoportozó 
háztömegre. A’ vastalapzatnak sétányra néző olda
lán, kiülő aranyzott betűkkel, a’következő felirat áll 
Vörösmarty tiktól:

,,A’ vaddal köz italt meg kezdé vetni az ember,
’S gbge’ fejében kór, agg leve és nyavalyás:

Priesznitz viszszaadá a’ viznek régi hatalmát ,
’S ősi erőben kél újra az emberi faj.“ —

Az egyik oldallapon ez: „Priesznitznek az emberiségy 
jóltevőjének, érdemeit hálásan méltató magyarok üdvöz- 
lik Graefenberg’ életnjitó forrásainál a3 később évek3 
fijait hazájokból1» a’ másikon pedig : „ MDCCCXXXIX
—  és XL.“ —  Czapfalvi Lenjén I.

P ó t l é k t á r .
( Példátlan ittasság.J A’ Jour, des Débats szerint 

most legközelebb Coquelin Jakab ur, ki a’ du Marché 
Saint Jean utczában a’ 21d.szám alatti ház’ 3dik emele
tében lakott, 11 órakor éjjel ittasan szállásáraiért; ’s 
csöndesen föllépett egészen a’ 2d. emeletbe’s itt mámo
rában azt hiszi, hogy már szobájában van , holott csak a’ 
hágcsóhoz vezető folyóson vala; itt most egész nyuga
lommal levetkőzik, ruhájit egymásután egy a’ tornáczon 
levő ’s a’ bel udvarra szolgáló nyílt ablakon, mellyet ö 
ittas fejével ágyszobájának (Alkoven) tartott, kiveti; 
végre nyakkendőjével szokása szerint bekötözé fejét’s 
most együmögben az ablakon önmagát dobja ki, azon 
teljes meggyőződésben , hogy ágyára dől. Csak reggeli 
6 órakor találták meg a’ házlakosok e’ szerencsétlen u- 
tast, ki az udvarnak kövezetén rettenetesen összetörve , 
csonkítva feküdt; ő még élt ’s csak 60 órai kínos szenve
dés után adta ki lelkét.

S z e r k e s z t ő s é g i  v á l a s z o k :
1) A’ „vegyes házasság’“ tárgyában számos czikk 

érkezvén hozzánk, mellyek a’ rom. kathol. egyházi 
rend’ nézeteivel részint egyező, részint ellenkező szel
lemben iratvák,’s a ’ Társalkodóban fölvétetésre várnak
— szükségesnek tartjuk a’ részrehajlás’ gyanújának 
eltávoztathatása végett kinyilatkoztatni, hogy meny
nyire Társalkodónk’ köre engedi, azokat időnkint köz- 
lendjük. Az ügy diadalt minélelőbb úgy nyerendne, 
ha a’ P ro  és Co nt r a  szabadon kifejthetnék az iro
dalom’ mezején ’s nyilványosság’ utján erejöket. —•

2) A’ Panszlavismus’ ügyében is nem sokára meg 
fog újra szólalni Társalkodónk, ’s közlendi értekezé
seit azoknak , kik e’ tárgyban ingerültség nélkül ’s a’ 
józan emberedés’ korláti közt alapost mondanak ; az ön
védelemnek is hasonló értelemben hely engedtetvén^
— Czélunk nem az, hogy egyoldalú nezeteket, vagy
épen rágalmakat pártoljunk, hanem hogy hazánkban 
az Igazságnak lapjaink’befolyásával is diadalmat sze
rezzünk. i  szerkesztőség.
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V i s s z a p i l l a n t á s  a ’ ,T?Iátyás-em- 
léfeet6 tá rg y a ló  sz ó za to k ra  ’s továb b 

lé p é s  ez  ügyben-
(Folytatás )

II.
Ez osztályt nyilványosan (a) a l ul i r t  kezdé-meg e’ 

lapok’ 1840d. évi 4dik számában többek* nevében meg
jelentszerény észrevételivei, midőn legnagyobb tisz
telettel méltányolva a’ lelkes indítványozók’ szép czél- 
ját (Ferenczyt megjutalmazni ’s a’ dicső királynak 
nemzeti emléket állitni)— míivészpártolói föllángolá
sukban elsietést láta; Ferenczyt az alárendeli Mátyás
tól elválasztá , ’s a’ csupán egy művész által heve
nyészve tétetni javaslóit márványemlék helyett száza
dokkal daczoló érczből Európa’ legelső művésze által 
készítendő , Mátyást legdicsőbb emberiségi ’s refor- 
matori szellemében tüntető colossalis isten-emléket véle 
indítványozni. Erre szerinte az ut csődület (miilyen 
vala a’ budapesti lánczhidé ’s valamennyi nemzeti em- 
lékállitóé külföldön) ’s a’ nemzetnek elöleges kihall
gatása , mert a z  ő h á l á j á n a k  l e e n d  a’ d i c s ő  
mű t rop  ha enni a. Azt ünnepélyesen szentelt pontra 
ohajtá tétetni, hol a’ halandó élet’ kisszerű gondiból 
kiemelkedett polgárokra üdves benyomást tehessen a’ 
n a g y  miiv é  sz  - m egd i c  s ő i t e t t  e e m b e r i s é g -  
bajnok* e m l é k e ;  képét tervileg ’s elkészülte után 
is kiosztaná , az adakozásban senkii meg nem kötne. Fe
renczyt jónak látná elölegesen is a’ nemzeti muzeum’ 
képező-müvészeti osztályának felügyelőjéül országo
san kineveztetni, hol ő nagyainkat mellszobrokban di- 
csöitné ; a’ Mátyásemlékre természetesen öis concnrrál- 
na ’s ha övé fogadtatnék-el, kettős lenne a’ nemzet’ 
dicsősége. Ezen ismeretlen ajkakból kelt, de őszinte 
ség ’s nemzetszeretet vezette szavak szerencsések va- 
lának több rokon véleménynek örvendhetni vidékünkön 
’s többel öszhangban lehetni az azutáni felszólalók’ 
becses észrevételivel. Ide soroztathatók : (b) S z a 1 a y 
A n t a l  13); szerinte az emlék legyen érez, Európa’ 
legelső szobraival versenyezhető; Ferenczyt nemzeti 
pantheonunkhoz tenné.— (c) # 9 . jegyű tárgyis
merő hazánkfia 14), ki a’ más oldalrul általa is igen 
tisztelt Ferenczy’ rézmetszeteit, István vértanút ’s 
Mátyás’ szobortervét is vizsgálva kimondá: hogy' ki 
csak féligmeddig ért a* dologhoz , az illy nemzeti nagy 
szobrot rá nem fog bízni ; hogy az igen forró honsze
retet ZwAitakra vezeté a’ tiszteletre méltó társaságot, 
midőn a’ nagy férfi’ emlékét nemcsak Európának vala- 
melly elismert nagynevű művészére nem bízza , de 
mintha nem is szorult volna rájok, a’ nélkül , hogy 
csak értekezésbe bocsátkoznék velők, egyenesen olly 
férfinak adja , kit Thonvaldsen lábujakru lát jelesnek; 
ő a’ társulatnak, ha a’ szobrászatot előmozdítani akarja, 
tanácsolná : ne kezdje födelén az épületet , hanem v. 
egy művészt honosítson , kinek mühajlékában képeztet- 
nének honunk’ fijaí ; vagy ezt nem tehetvén, Feren
czyt segítse egy szobrászműhely’ nyitásában, hol ő és 
JJhrl tanítva faragnának mellszobrokat a leendő em-

13) lásd 1840d évi Társalkodó 5 sz.
14) 1840d- évi Társalkodó 31. számáb

léktemplomba ; majd aztán az innen kikerülendő ’s tö
kéletes képeztetésöket külföldön végzőigaz szobrászok 
állitnának nagyszerű emléket. . . De így azon aggo
dalomteljes koldusalakn szobor mi hatású leend ? 15) 
( d ) No v á k  D á n i e l  architektus , Schiller’ stuttgarti 
emlékéről szólván 16) elmondja Mátyás’ szobrára vo
natkozólag , milly utat követ a’ müveit külföld emlék- 
állitásnál : ott a’ tervkészítés elválasztatik a’ szoboré
tól ’s a’tárgy mindenesetre a’ művész’ személyétől; nem
csak a’szobor, de annak egyes részei (csoportozatok, 
basreliefek , helyzeti perspectivrajz) is csőd* utján szok
tak eszközöltetni 17.) Tegyünk így mi is , ’s a’ ter
veket terjeszszük a’bécsi képző-művészeti akadémia elé; 
csak azután lehet szó arról , ki valósítsa ; Ferenczy 
versenyezhet. A' nagyban történő mintázás előtt öntessék 
kisebb mértékbe is , ’s vászonra festve egész nagy. (e) 
ságban próbáltassék-meg, hogyan áll a’kijelölt helyen? 
N á d a s k a y  L a j o s  azon tételből 1 pénz a* vállalat5 
sine qua non-ja1 szétnézvén az eddig történtekre, tovább 
menő tervet nyújt 18) ; mert lám az első lelkesülés
ben a’ százezernek még harmada sincs összeírva ; mit 
várhat ezután a’ tisztelt társulat az egykét ballépése 
által — miilyenek a’ nemzeti czélnak személyes érdek 
alá vetése, a’ művészben kelletén túl vetett bizalom, 
a’ maximnm’ ’s minimum elhatárzása ’stb. — felekezet- 
re szaggatott hülő közönségtől? 0  a’különféle érde
keket úgy véli kibékíthetni az ügygyei, hogy Pest
megye alakítson a’ főispán-helyettes, jeg y ző ’s pénz
tárnok’ tisztviselősége alatt egy emlékállilöegyesületet, 
melly magasb szempontbul tűzze-ki Mátyás’ szobrát és 
szólitsa-fcl a’ létező szobrászati társulatot egygyéol- 
vadásra , melly munkálatit szívesen átadván, megszű
nik. Most ez mindent, az e’ tárgyban megjelent ész- 
revéteket i s , átvizsgálván, Ferenczyt megkéri azok 
szerint cselekedni. Ila netán — mit nem hiszen— most 
sem felelne-meg a’ közkívánatnak , úgy fordulna kül
földhöz; mi aztán nem lenne pártosság. Terv-rostáJga- 
tás alatt pénzgyüjtésról gondoskodik az egyesület , 
minek a’ szerző részletes tervét adja , hogy megyei utón 
6 millió tehetősb közt felosztván a’ 100 ezer forintot, 
jó egyre 1 kr., mit illő megkeresésre mindenki meg
adna , ha nem, sok többet is ’stb. Minden csak attól 
függ : ukarunk-é Mátyásnak emlékei állítani ? 19.)

A’ Ferenczy’ M á t y á s  s z o b o r - t e r v é r e  néz
ve , mellyet a’ Regélő t. szerkesztője’ szivessegebol 
rézmetszvényben e’ vidéken is láthatónk 20), egyhan-

15) E’ józan észrevételekből magam is többet használandók.
16) 1840J. Honmüvész 4 1 -4 2  szám.
17) Legközelebbről élénk példa erre Nelsonnak Londonban 

állítandó óriási szobra, 171mintaés tervrajzból választat 
a' R a i l t o n  építészét; a'mükészités másra bizatik. Ad
dig a’ társulat tervéhez sem fogott, míg a' költség alá
írva nem v o lt: mi megfordítva cselekszünk ; elölegesen 
szerződést kötünk 's úgy gondolkozunk költségről . . . 
Példa lehet még Napoleon’ érezszobra, mellyet c s ő d  
után S e u e r r e  készite; a’ párisi s milánói diadalív "s 
épen most a’ tervezett Wellingtoné Londonban.

18) 1840d évi Társalkodó’ 80 és 81 szám.
19) Csekély módosítással (legelőbb is csődületet hirdetnék 

‘s nem osztanám -  el a’ pénzt); használom ez indít
ványt —

20) A’ társulat’ munkálatiról kiadott közlemény -  füzetkét 
könyvárosi utón sem kapám eddig meg.



90

gu a’ nyilványitott vélemény: abban mindenki meg
csalódott. Időrend szerint a’ már érintett '»r9.3-«- jegyű 
névtelenen kívül következők szolaltak-fel központban 
természetesen ez osztályba sorozandok: (f) A oődtk
szórna Hírnök’ kis futárában egy gúnyoros ’s egy ko
molyabb bíráló ; mindkettő megütközik n e m z e t t  em
léknél az olly szertelen r o mai  s ág on , hogy csak 
a’ felirat magyar , hiszen azon időben festészi vala öl- 
tözvényünk — a’ lovag félrevonít fejével, mint kéregetó 
zarándok, kezét köpenybe burkolva keservesen lóg 
az erös-elejü’s gebe-hátuljú lovon dideregve’s hideg 
kebellel, mint a’ szobor’ anyaga. „ L e g y ü n k  ma 
g y a r o k !  — mond az utolsó — ne vakittassuk-el ma
gunkat roszul értett hazafiság által ’s ne gyakoroltas
sunk egyedárusságot olly költséges nemzeti vállalat
nál , hanem nyissuk-meg k o m  n k m in de n m ü- 
v e s z í n e k  nyilványos csődület által az utat e’ dicső 
pályára. De mindenesetre n emz é t i  t i s z t a  m a g y a r  
’s a’ nagy királyhoz minél s z or os b  h a s o n l a t o s 
sá gu  legyen e’ nemzeti emlék!“ — (g ) A’ 6ődik sz. 
Hírnök’ kis futárában az ismerjük tüzes tisztelő N. N. 
mind a’ mellett is , hogy az egész tervben lángészt, 
mély művészi belátást, classicus régiségbuvárkodást 
’stb. lát, megütközik Mátyásban. Az nem mutat hó
dítói hatalmas szellemet 21) ; így húsul; kezében sem
mi. Kéri a’ társulatot, tétessen változást, rántasson 
kardot (?) igy istenért ne maradjon! E’ vállalat meg
érdemli, hogy országossá tétessék. — (h) A’ n e m z e 
t i  müve s z e l ’ érdemében egykor ’s máskor több he
lyes nézetet közlő Y a c h o t t l m r e  fiatal hazafitársunk
22) , előrebocsátván Mátyásról egy szigorúcska élet- ’s 
korrajzot , megrója, hogy az egyesület Ferenczyért 
akar neki szobrot emelni. Ferenczy szerinte, mint ed
digi müvei ’s különösen a’ Mátyás’ szobrának terve 
mutatják, még csak r e m é n y t  sem ad  a3 m a g y a r  
s z o b r á s z a t ’ b i z t o s  meg a l a p i  Iá s ár a , vagy 
egy sajátos műirány’ létesítésére; azonbanbir ő is ta-  
g a d h a t l a n  é r d e m e k k e l  önkörében ’s t. b. Va- 
chott ur e’ különös perspectivü rajzot nem tudja elha
tározni: polgári, hősi vagy tudományos érdemet di- 
csőit-é? A’ romai talarisba burkolt, kezerejtett szűk- 
mellü föalak szégyenlősen lesütött’s félrehajtott fejé
vel , mély komoly tekintetével egy félénk hunyászko- 
dó , még soha lovon nem ült tudós talán ; a’ dombor 
müvek merőben romaiak, ’s az csakugyan furcsa, hol 
felolvasásra a’ nem igen derék hirü Beatrix elérzéke- 
nyülten ájuldoz. Az egész antikszabásu ’s romai szel
lemű szoborrul csak e’ felirat hiányzik: D. M. S. (Dis 
manibus sacrum.) Kifejti továbbá , hogy a’ m a g y a r  
szobor bel i  dóm óira nézve az egész magyar nem
zet’ legfőbb lelkületét, különösen némi nemes büszke
séggel páros komoly méltóságát, mint valódi megsza
bott typust kell a’művésznek kifejezni; a’ k ü l id ő  m- 
ban  pedig a’ nemzeti öltönyt , a’ magyar nép faj’ ter
metet, arczvonalmit ’s élét, magatartását,mozgását ’st.b.

(i) Ab o n y i  I s t v á n  is osztozik u g o c s a i több 
barátival az elősorolt gáncsokban 23.) Azon romai, 
egeszen elcsüggedt consul, azon idétlen ü lés, azon 
romai magyarok, ájuldozó nő , augur, magyar pap’stb. 
Nálunk illyes menthetetlen, mert nemzetünk tisztán

3 i)  Oh ezt ne ,s Ne igyekezzünk a‘ múlt homály’ koraival 
an k.halt szdlemet felidézni a' magának fölségesb czélt 

tuzo t jelen szazadban ! Általán e’ szellem kép » isélteté
séről hátrább. r

22) 1840. Athenaeum II. f. 18. szám.
23) — Társalkodó 78d. szám.

eredeti, nincs benne romai legkisebb vegyület is (k) 
N o v a k  D á n i e l  mütani szempontokat közöl e’ lovag- 
szoborrul 24); az eddigi véleményeket így mérsékeltek
nek kell mondania, ’s hogy a’ külföld legalább nagy 
müismeretlenségről ne vádoljon, több rajzhiányra fi
gyelmezteti a’müvészt(lllyenek a’sarcophaghoz hasonló 
talapzat’ idomtalansága ; a’ perspectivrajznak egy sza
bálya sincs megtartva; hogyan birandják-meg a’ vé
kony falak a’ feliratos óriási kőtömeget, a’ trophaeum 
és érczlovagszobrot, miről az előbbiekhez h a s o n 
l ó a n  nyilatkozik; míkép kormányoz lovat kantárszár 

nélkül? ’s t .b .)  Kéri: készitsen vagy készíttessen más 
rajzot, mellé helyzeti tervet. Ki mintázza a’ szobrot 
’s kiöntendi bronszban ? Most is ragaszkodik , mit ez 
osztály’ e) pontjában mi is kiemelénk a’ csődre nézve 
’s nyilványitja, mennyire szükséges egy müakademia 
nálunk?

Mind ezen észrevétekből, mind a’ rajz’ közvet
len szemléletéből untig meggyőződhetik műértö olva
sóm, hogy Ferenczy’ elfogadott terve senkit, még tü
zes tisztelőjét sem, elégité—k i— ’s aztán a’ kivitel
ben ne lenne-é igény, kétkedhetni legnagyobb tisz
teletünk és szép érdemei’ méltánylata mellett i s ; any- 
nyival inkább , hogy baráti’ gáncsait is inkább lesimítní 
mint elenyésztetni törekszik. 25) Magam is osztozván 
az itt eléadott gáncsok’ nagyobb részében (mert én is 
nemzetiséget várok az első magyar szobrásztól) ; csak 
azon szerény véleményemet bátorkodom hozzácsatolni, 
hogy én lj M á t y á s t  e g y  j o g v é d ,  e m b e r i s é g  3s 
r e f o r m á t o r ' '  m a g a s z t o s  s z e l l e m é b e n  ó h a j 
t a n á m  k é p v i s e l t e t n i , e g y  f  é  r f i é b  an  3 k i  
k o r  á n  éil s z á z a d o k k a l  t o v á b b  l á t o t t ,  á l t a -  
l  á n a z  o n h a tói s n e v e l ő  á l l  á sb an,  m i  n t  m i- 
k o r  a3 ma g  á t  eg é s z é n  k e z é r e  b í z o t t  h a z a  
e m e l é s e  f ö l ö t t  m a g a s  és  t e r e m t ő  t e r v e k b e  
nie r ü l  t en i s t e n i é l v é t  é l d e l i  a3 b e l  őlök mesz- 
s z e  j ö v ő b e n  i s  s z á m t a l a n  n emz  e d é  k r  eára
d a n d ó  b o l d o g s á g ’ e l  ö é r z e t é n e k j s  m i n t  va
r á z s k é p e n  l á t j a  m a g a  e l ő t t  a3 v i r u l ó  ha-  
z  á t 3s a n n a k  s z í v é t  B u d a p e s t e t  a z o n  f  ény- 
ben  "s ü d v  es i n t é z n é  ny  e k k e  l , m e l l y e k  r é 
s z i n t  k o r u n k b a n  v a l ó s u l t  a k, r é s z  i  n t  a3 j  Ö- 
v ö i v  a d ék o k a i  a l t  v a l ó s n l a n d n  a X.Es e’szem- 
pontbul a’ hatalmas hódilói szellemet 3s tóin a3 lovat is 
h a r c z  h ő s e i n k n e k  hagyám, nem mintha Mátyás 
hős nem volt volna, hanem mert hazáját boldogitni , 
nemesítni törekvő ’s tudó szelleme mellett a’ hősi alá
rendeltnek ’s csak mint arra eszközül szolgálónak mu
tatkozik , és — mert van nekünk Hunyady János és
Zriniji Miklósunk , azt igazán képviselhető................
M  ü v  é s z !  e’ mondatot eszményítsd ’s csald-ki az 
érczből: ,, Meghall Mátyás király, oda az igazság!íe 
’s jól teended, ha a’ költséges ló által nem fordítód
éi népünk’ figyelmét’ hő barátjától! Azon lelkületet le
held a’ szobor’ minden ízébe ’s egész magatartásába, 
melly a’ holtnak nevezni tetszett érezben életté válva 
csendes bámulatba ragadott nézőit úgy áthassa ’s be- 
léjök ömöljék, hogy a’ müveit mint a’ műveletlen, ér
tő és nemértő kettőzött erőt ’s ösztönt érezzen minden 
honf i  k ö t e l e s s  ég e i  nek h i v e  n 3 s t e  I j es  m é r 
t é k b e n  m e g f e l e l n i  ’s ki ne feledje soha az annak 
látásától vett ihletést’s üdves benyomást. — így lesz 
a’ nemzet’hálaérzete neki százszorta megjutalmazva;

24) 1. 1840ki Társalkodó 80. számában.
25) 1840ki Honmüvész 59, számában.
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agy a’ ráfordított költség — bármennyire rúgna is az 
— sokszorosan visszafizetve ! !s

Ferenczy úrnak t. hazámfiai! nagy érdemei van
nak, ha netán colossalis műre nem volna is erős; mi 
lennénk vétkesek , ha saját pályaköréból erőszakkal 
is elvonni akarnék. Az 1814ben meghalt ’s egy Bern
be települt hazánkfiától származott Mind. Gottfried a’ 
leglángelmübb macska- és raedvefestö vala ’s kora’ val
lomása szerint azoknak Rafaelem  vájjon megmen- 
tendette-é nevét a’ feledéstől, ha körébül kilépve trans- 
figuratiókat, athenéi iskolákat’s más remekeket, mely- 
lyek az igaz Rafael’ nevét halhatlaníták, kezdett vol
na teremteni akarni ? vájjon kontárságával nem gúnyt 
vont volna é maga után ?

H  á d o r.
( Folytatása következik.J

O k a i
Ne'melly malmok' árkai' befagyásának Ss az elleni ovások.

Azt tekintve, hogy a’ fejér Körösbül vont aradi 
malomcsatorna e’ télen fenékig fagyott, és az azon 
álló malmok birtokos uraik’kárával huzamos hallgatás
ba tétettek , a’ folyó évi Jelenkor lOd. száma felszólí
tására eltökélém magam’ a’ nevezett csatorna helyzeti 
ismérete’ hijányában is , általányosan az illy esemé
nyekből merített eddigi csekély tapasztalásimat sietve 
közleni. Csekély belátásom szerint a’ malomcsatorna- 
viznek befagyását következők okozhatják: a) az igen 
csekély vízmennyiség. Ez esetben egy tárt csatorná
nak, de magának az anyapataknak is , honnan a’ csa
torna vonatott, tartós fagyakbani befagyása elkerül- 
hetlen. b) szerfölötti szélessége; sekély v. kismély- 
ségű medre (Seichtigkeit) a’ csatornának. Noha más
ként elégnél több vize legyen is, az ónos ülepedő és 
zajló (Glatteis , Grund- oder Treibeis) jég befagyasztja 
ott is igen könnyen a’ vizet. Czélirányos építése és sza
bályszerű keskenyitése a’ viz’ medrének tudomás sze
rint legfőbb módja azillyetén csatorna’kiigazításának, 
c) szerfölötti keskenyitése a’ csatornának , ’s csavaro
dása , valamint a’ partoknak behajló fákkal ’s cserjé
vel benövesztése. Ha illy csatorna télen által nyitva 
nem tartatik, megszorul a’ viz’ folyama a’ jég-alatti 
surlódásáltal, valamint a’csövek’ vonalánál. Innen ered 
igen könnyen egy általányos szorulás vagy berekedés 
— ekkor azután a’ víz inkább igyekszik a’ partokat 
meghaladni, mint a’ malmokra ereszkedni. — Az illy 
csatornák’ kiigazítására szolgáló módok főleg a’ par
tok’ szilárd tisztításában és a’ csavarulatoknak körülmé
nyek szerinti áltraetszésében , (Durchstiche der Serpen
tinen) úgy a’ partok’ töltéseiben, d) Beiszapulása v. 
porondulása a’ csatornának , főleg torkolatjánál, igen 
közel az anyafolyamhoz. Ezen akadályt, tudomáskint, 
esak a’ czélszerű fenék-zsilipek, (Sand -  Thor) és 
azoknak időszakonti feltárásával előzhetni meg. Az ily-— 
lyen iszap-zsilipek hiányában, vagy azok’ elmulasz
tott időszerű feltárása miatt, gyakran a’költséges tisz
tításhoz szükség folyamodni, vagy pedig télen ált a’ 
csatornák’ befagyásának, ’s az őrlés ez általimegaka- 
dályoztatásának fókép tartós fagy alatt mulhatlanul be
következni. e) Vizesés-hijány. Ha a’ malom árok , v. 
csatorna úgy épül, hogy a’ víznek téli időben ugyan
azon eséssel kell megelégedni, melly esés nyaranta 
szükséges és elegendő, akkor a’malmok télen az erő
sebb fagyások alatt bizonyosan viz nélkül maradnak.

Az ungvári uradalmi őrlő és fürészmalom’ árka 
tisztább állásában nyár’ idején 1 ujnyi esésnél (100 öl
re) 180 köb lábnyi vizet fog fel minden idő’ másod-

perczén, és ez időközben ’s ugyanazon eséssel, egy 
i2  ujnyi vastagságú jégfedélnél, 30—40 lábnyi vizet 
alig képes leereszteni. Ez ok miatt téli időben vagy 
szünetnélküli jegeléssel, vagy esésszaporítással nyer
hetni meg az említett vízmennyiséget. Végre f.) a’ 
fenekló vagy zajló jég a’ malmokra nézve igen ve
szedelmes vendég. Ezen gombás, vagy kocsonya-féle 
jég  tapasztalás szerint olly nehéz , mint a’ víz , ma
ga is legcsekélyebb indításra vagy mozdulatra süllyed 
a’ folyó’ fenekére ’s letapad kivált a’ sekély (mély- 
telen) helyekre, mint a’ szurok és csiriz. —

Ezen úgynevezett fenekló jég , melly az egész 
patak , folyam , vagy csatorna’ ágyát nagyobb hideg
ben kis idő alatt olly erősen beborítja ’s általveri, 
hogy kivált a’csatornán keresztül a’ viz magát nem tol
hatja, mire természetesen tartós fagy alatt, a’ csa
torna’ egész befagyása ,’s a’ malom szünete következik. 
Azért is a’ zajló jég a’ mennyire lehet a’ csatornába 
be ne eresztessék. — E’végre a’ csatorna’ eresztójén 
(Einlass) felül igen szükséges egy széles és terjedel
mes magos víztükör. De természetesen az illyen víz
tükröt csak egy czélszerű vagy fenék-zugó , vagy pe
dig szabad áltejtó gát által érhetni el -— melly csen
des viz’ állását azon körülmény, hogy az érdeklett 
kisebb folyamok a’ mennyiben ezek erősebb esésüek , 
ritkán szoktak nagyobb vízállás mellett befagyni, na
gyon elősegíti.

Az illyszerü csendesb víztükrön , mindjárt az el
ső fagynapokban, ónos jégfedél fog idomulni, mellyen 
a’ felebbrül lejövő zajló jégnek meg kell állapodni; az 
illy tiszta síma jégí'edél alatt, melly még magában a’ 
csatornában sem ártalmas, a’ víz nem clly hamar hi
degszik által, és ott a’ zajló jég sem olly könnyen 
alakulhat többé, azt feltéve, hogy a’ csatorna elegen
dő m élységgel, és télre szükséges eséssel el legyen 
látva. Egy e’képen készült csatornán soha az őrlésre 
szükséges viz nem fog hijányozni, ’s az be sem fagy
hat. Ha a’ körös-aradi csatornánál, az eresztő , és az 
első malom közt a’ télben szükséges esés netalán hi- 
jányzanék’s e’ miatt a’ víz inkább a’ gátra, mint a’ 
csatornába húzódni látszatnék, akkor szükséges lenne 
vagya’ gát’ derekát (Wehr-Kolm) emelítni, v. pedig 
ha ez nem tanácsos , az első malomzsilip’ fejét leejteni 
’s ekkor alkalmasint az első csatorna köze’fenekét is 
kimélyiteni. Ungváron télutó lökén 1841.

hamm Jakab. mk. 
kir. kerül, igazg mérnök.

K é r d é s  é s  fe le le t.# )
,,Vájjon azon intézkedések, miszerint némelly vme- 

gyék a’ vegyes házasságoknál, szobán levő áldás
megtagadás’ érvénytelenségét, szolgabirák által a’ nép
nek megfejteni , ’s azt e’ pontban felvilágosítani ren
delik : törvényesek-é ? üdvösek vagy káros követkéz— 
ményüek é?

*) E’ csikk a’ szerkesztőséghez következő utósorokkal ér
kezett: „Tek. Szerkesztő ur! E’ czikk többek’ felszólítá
sára íratott, hogy a közeledő *s mármár terjedő veszélyre 
figyelmeztesse honütársinkat. Azért esedezünk egy kis he
lyért ,Társalkodójában*; és ha a’ szerkesztőségi körül
mények engedik, a’ legközelebb alkalommal közölteté- 
seért: hogy igy korán figyelmeztetvén az általunk ve
szélyesnek tartott útra, azon idejénkorán segithessenck. 
— Az egyház és status’ java esedezik mellettünk czikke- 
Jyünk'becses lapjaiban fölvétetéseért. — Midőn kérésünket 
egész szerénységgel ismételnők, maradok megbízóim ne
vében egész tisztelettel a’ tek. urnák alázatos szolgája 
és tisztelője P e r g e r  J á n o s .
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Felelet: törvénytelenek,’s karos következraenyüek 
mind a’ statusra, mind az egyházra. Törvenytelen- 
ségök kitűnik abból, hogy a’ roppant corpus iuris’ egy 
lapján sem találhatni, hogy valaha a’ világiaknak az 
egyházi dolgok’ belkormányzatába befolyás engedte
tett volna ; nem-különben arra sincs hazánk’ évköny
veiben példa, hogy a’ megyék az egyházhoz tartozó 
szertartásokatmagyaráztatták volna a’népnek. A’kath. 
egyház még soha sem vitte rituáléját sanctionáltatni 
a’ világi-hatósághoz ’s nem is viendi. Vagy a’ várme
gyékhez tartozik-é az egyházhoz tartozó dolgokban 
felvilágosítást adnia’ népnek? ha igen , akkor minek 
rendeltettek a’ papok hit’ őreivé’s tanítókká? Nem le- 
hetséges-é , hogy a’ szolgabirák különböző vallásuak 
lévén — nem járnak el eléggé catholice kitűzött taní
tásaikban, és népünk’ hitén érzékeny sebet ejtenek ? De 
tiltják azt világos’s el nem magyarázható törvényeink 
is jelesen Kálmán lsö könyv. 65 fejezetében , hol nyil
ván tiltatik az eféle beavatkozás az egyházi dolgok
ba. Nullus Comitura ( a’ főispánokat érti) vei militum 
(értvén a’ vármegyékhez tartozó nemességet) in Eccle
sia praesumat sibi vindicare potestatem, praeter solűm 
Episcopum. E’ szellemben van az 1550: 16. t. czikk. 
szerkesztve, hol tiltatik, quidpiam moliri contra Ip- 
sorum (Episcoporum) pios conatus/ Ezekből nyilván- 
ságos , hogy a’ vmegyék’ tette , miszerint e’ kérdéses 
pontban a’ szolgabirák által a’ népet felvilágosítani 
rendelik, törvénytelen, ollyas dologba avatkozván, 
melly törvényhatóságuk’ körébe nem esik. Sót mivel 
törvénytelen, súlyosan bűnös is , mert az ugyan imént 
idézett törvényczikknél fogva meg van hagyva : neqne 
contra eorum doclrinam quods modo quads rattone ste 
se audeant efferre Már a’ kérdéses szolgabirói fölvi- 
lágosítások épen contra eorum doctrinam (t. i. Epis
coporum) történnek, ’s az anyaszentegyháztól kárhoz
tattalak, tehát e’ törvényczikkbe ütköznek. íme pa
naszkodtok, hogy a’kath. papság sértője a’törvénynek, 
midőn magatok nem tartjátok meg azt! — De káros kö
vetkezményű e’rendelkezés az egyházra nézve is. Tör
ténhetik t.i. (a’mi már egy helyütt meg is történt) hogy 
a’ szolgabirák illy eljárásaikban a’ püspökök ’s papokat 
gyanúsító szavak ’s kifejezésekkel élnek, ’s mérgezett 
nyilaikat ellenök szórván mondják: hogy törvénysze
gők, igazságtalanok ; hogy szeretetlenséget követnek 
el az áldásmegtagadással, ezek’ következtében rajok 
hallgatni, v.tanácsikat követni nem kell — mert tévedés
ben vannak/ Már most kérdem: mindezekkel nem a’bi
zalmatlanság’ magva szóratik-é el a’nép között pap
ja iránt? néma’ legszentebb kötelékekszaggattatnak 
e szét, mellyek’ épségben föntartása annyira lehetne 
erdekökben?! . . . Vagynémelly együgyű pór-egye- 
det nem tántorítnak-é illy felvilágosítások : midőn tör
vényes utón látja czáfoltatni püspökét, papját ? kikről 
gondolta, hogy tudják mi illő ,’s mi nem, mi törvényes 
es törvénytelen ? kikről gondolta , hogy tudják, mi tar
tozik a’ hitök szerinti házasság-kötéshez ! ? vagy ha 
itt meghallgatandja a’ szolgabirót, nem következhetik 

hogy más alkalommal lelkésze általa’szónok-szék- 
rol mondottakban is kételkedjék ? íme uraim! itt a’ sze
gény nep’egyiigyúségét kísértitek meg és megmérgezi
tek annak hitet.De a’ károk’legnagyobbika még az:hogy 
a’ most is igen elterjedt religiobeli indifferentismusnak 
törvényes utat kaput nyitnak , mellyen a’ szegény tu
datlan népet magok a’ törvény’ szolgái eresztik be, ’s

másodszor: hogy magok tanítják engedetlenségre a’ 
népet ’s az egyháztól kárhoztatott tettnek, tehát bűnnek 
— törvényes színt adnak. És ez nem költemény, ez va
lóság. Mert midőn katholikus elvekkel ellenkezőre ta
nítja a’szolgabiró az ezen egyház’ híveit, fejtegetvén, 
hogy a’ papoktól megtagadott áldások nélkülözhetők ; 
nem vezet-é ez a’ többi hitbeli dolgok’ hasonló meg
vetése’s nélkülözhetésére? Nem ébred-é benne gyanú 
hogy még több illy nélkülözhetőt is gondoljon hitében ? 
És íme az indifferentismus’születése. De még azon kü
lönösség is van a’ dologban: hogy itt a’ szolgabirák 
a’lelkészekkel, kiknek a’haza’ közboldogságán együtt 
kellene munkálkodniok mint egy ellenségesen állnak 
szemben, az első rontólag, a’ másik javítgatólag. Eljö 
t. i. a’ szolgabíró a’ faluba, ’s az összecsödített nép 
előtt a’ vegyes házasságról, ’s az áldás’ érvényessé
géről catechesist tart ; a’ nép végig hallgatván a’ ta
nítást (melly talán jó formán borsos és sujtásos lehe
tett) haza megyen ’s a’ hallottak felett gondolkodik , 
de tanulságot sehogy sem képes belőle vonni: mert 
templomba menvén , ott épen ellenkezőt, azaz eddigi 
hitével megegyezőbbet hall lelkészétől a’ szónok-szék
ről elmondatni. Vájjon kinek fog hinni többet a’ nép 
a’ hit dolgában : a’ szolgabirónak é, vagy lelkészének? 
akarjuk hinni hogy lelkészének ; de lesznek ollyanok 
kik eltántorodnak, nem lévén erősek hitökben; lesz
nek ollyanok is , kiknek hitök virágát a’ kételyek’ foj
tó pora lepi be, ’s még ők is eltántorodhatnak, ha hi
tök szerinti felvilágosítást nem nyernek ; — de min
den esetben az örök végzés a’ botránykoztatókra ki 
monda Ítéletét. . . . De veszedelmes e’ rendelkezés a’ 
statusra is; mert nem kell feledni, hogy ha a’nép az 
egyház’ parancsit megveti , a’ világit sem tartja meg. 
Sőt ezeket annál könnyebben szegi meg , minél job
ban megemlékezik arról, hogy az egyháziak megsze
gésére törvényszerűleg pártoltatott. A’ világi kormány 
csak addig állhat főn bátorságosan, mig a’ nép az 
egyház’ iránt engedelmes; ennek megbomlása , a’má
siknak sírja. Az egyházon ejtett sebek visszahatással 
bírnak a’ statusra, az egyház-elleni engedetlenség a’ 
státusban hagyja nyomait, — következményit. Ha az 
egyház parancsinak bármiféle pontban raegnem tartására 
figyelmeztetjük a’ népet, akkor a’ világi törvények lé-  
lekisméretes megtartása szinte lehetetlen, — mert ez 
attól veszi sanctióját. — Azon gondolható ellenvetés
re, hogy a’ szolgabirák ebbeli eljárásaikban csupán 
a’ vegyes házassági kérdés körül maradnak , es csak 
a’ házasság’ lényegéhez az áldás’ szükségtelenlétét 
fejtegetik, nem tűzvén kiczélul, a’ mit fölebb követ
kezményekül elsoroltunk; az előbb elősorolt okok után 
még azt feleljük: hogy illy dolgok sehogy sem tar
toznak a’ világi urakhoz, kiknek nem hivatásuk. Csak 
ne legyünk következetlenek minmagunkkal. Azt kí
vánjuk, hogy a’ nép engedelmeskedjék, ’s itt az egy
házi parancsolatok figyelembe nem vételére szólítjuk 
fél; panaszkodunk az erkölcstelenség, ’s a’ hitlenség' 
elterjedési miatt,’s magunk szórogatjuk a’kételyek mag- 
v á í; a’ békét óhajtjuk’s a’ vallási türelmet, és a nép’ 
nyugalma fölzavarására apostolokat küldünk! . . .

Eger, martzius 9kén 1841.
Perger János.

Szerkeszti H  el  me ez y. — Nyomtatja angol gyors—sajtón T r a t t n e r-fí. ar o l y  i úri utcza 453.
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V i s s z a p i l l a n t á s  a 9 ,lf lá ty á s-em 
lé k e t 4 tá rg y a ló  sz ó za to k ra  ’s továb b 

lé p é s  ez  ügyben.
(Folytatás )

ni.
Ezen utolsó osztály nem szoboremlékkel akarja 

nagyail örökíteni ; ide három tisztelt polgártársunk 
tartozik;’s mert csekélyebb viszhangra talált mintáz I. 
osztály, melly, mint látók, csak Ferenczy által, ’s a’ 
Ild. melly csőd’utján szeretne emléket állítani— ’s mert 
művészet ellen kel-ki, csak ennek érdemében mondan- 
dom-el némi alanyi észrevételiin’ : (a) K ö v y L á s z -  
1 ó , azon elvből: iaz igaz érdem emlékre nem szőrűt 
indulva-ki , olly különös hangzatü őszinte beszédet 
tart a’ szobrászat ’s igy a’ képező művészetek’ egyik 
magas ága ellen 26) , olly hideg számolattal soroz-eló 
okoknak tetsző ellen-körülményeket, hogy akaratla
nul eszembe juta olvasásakor azon elmés franczia, ki 
jó kedvében bebizonyitá , hogy 1 Napoleon soha sem lé
tezett 27). Ezen állitványi után, mikből többet meg- 
czáfolt gróf Fáy István 28) ésB .F . hazánkfia 29) (az 
első csakugyan némileg csekélynek tartva Kövy urat, 
mit épennem érdemel) áttér javaslatira , miszerint ala
pítsunk Mátyás -  szobra helyett népnevelő - intézetet, 
Kölcseyé helyett ifjakat pályáztaiét; legyenek emlé
keink mellszobrok 3Ú.) — (b) G a s p a r i c h ,  Kövy úr
ral kezet fogva még nyíltabban ’s bővebben kikel a’ 
szobrok , mint úgyis csak fényűzést — tehát nemzeti 
sirásó — czikkek ellen; 31) nagyaink föntebb vannak a’ 
szobornál; ellenség elrontja ’s megönti, földrengés , tűz 
villám ’st.b. szétdulja32.) Legyen inkább egy nemzeti 
intézet az alnép’ és szerencsétlenek’ számára. Feren-

26) 1840d. cvi Társaik.’ 23. számában.
27) Igen ! minden dolognak száz old ila van ’s ügyészi nyelv

vel mindenikről ’s mindenik ellen mondhatni némi h i h e 
tőt .  Azonban az nem ismeri hátramaradásában is ifju- 
erejü nemzetét, kiállítja, ‘hogy az inkább k a r d o t  sze
ret forgatni, miut v é s ü t  ‘s e c s e t e t ;  hogy ha ma bí
runk művészeket, jöhetnek századok, mellyek e g y e t  
s e m állítanak, ’s tán örökre is (!) Ferenczy leend dicső
ségünk^ nem ismeri, k iállítja , ‘hogy egy emlékkel k i  
van  m e r í t v e  a’ n e m z e t  's alatta inség’s nyomor hul- 
latandkönyüket4; ki mondja:‘míg uj lesz , bámulni fogja 
a’ néptömeg, mint léczkirályt békaalattvalóji, majd meg 
is karmolják‘ ; ki mondja: ‘a’ s z o b r á s z  i n t é z e t  igen 
idején lenne, már is *) tapasztaljuk , hogy nemzetünknek 
s z o b r á s z o k  nem k e l l e n e k . * * )

28) Múlt - évi Hasznos Mulatságok’ 44d. sz.
29) — évi Társaik.’ 59. sz.
30) E javaslatokra csak azt mondom igen röviden , mit a' 

következő két felszólalóéira nézve is értetni kérek : di
c ta  v e s t ra f a c i e n d a ,  n o s t r a  v e r ő  n o n  o m i t -  
t e n d a.

31) M évi Hasznos Mulats. 31d. szám.
32) Miért építünk tehát milliókba kerülő székes-egyházakat, 

szentpéter-kűpokat ’s szentistván-torony és lánczliida- 
kat? miért öntetünk roppant harangokat ? Hisz mindezek 
é p e n  ú g y  k i t é t e t v é k  az ellenség’s elem’dulásinak, 
mint bármilly azobor!

*) , Igen i d e j é n  l e n n e 1 és , már i s ‘ ,ez kissé furcsa el
lenmondás ! Ha szobrászintézet lesz, majd akkorigazán 
nem kellenek, nemde ?

* *) Hisz épen ez okbul szükséges illy intézet, vagy ki akar
juk irtani a; művészetet?

czy faragjon mellszobrokat a’ Pantheonba. — (c) Mind
ezeknél is tovább raegyen G. Gá s p á r  L á s z l ó ,  gr. 
Fáy István elleni hoszszu értekezésében 33.) Szerin
te a’ colossalis szobor tudatlan kor szülötte , most túl 
vagyunk ezen! emberiség-emelőt tegyünk. Honunk el 
vancsigázva; a’ Duna mennyit pusztított; mennyi a’ 
rósz ut, tolvaj, korhely,kártyás, gyújtogató ’st.b.; eze
ket kell emelni; legutolsó a’ művészet. Ferenczy tanul
jon a’ mellképeken. A’ nemzet emberiség ellen csigáz- 
talne'k 100,000 p. forintra (!) — Ezen két utolsó t. ur* 
szavaira pár észrevételem van : 1) Gasparich ur idé
zett iratában a’ szobrot lelketlen kőnek vagy éreznek ne
vezi , mit a3 műveletlen bámul; G. Gáspár ur pedig tudat
lan kor3 szülöttének. Egyetlen példa meggyőzhet az 
ellenkezőről: Üssük-íel csak a’ hires Megholtnak. ,,Der 
Vorläufer:e czímü könyvét, ’s ott az 524—5 lapon 
meglátandjuk : mit tesz a’művészet ? Egy To r í o v a n  
Kandiában fej , kezek és lábak nélkül; a’ musulma- 
nok, kik minden más becses régi müvet összerontot
tak ’s minden szobortul mint bálványtól vallásilag iszo
nyodnak, ennek hetenként áldozatot visznek ’s isten
erőt kötnek vele öszsze, mert nem szobornak , hanem 
egy szent aráb’ valóságos testének tartják, ki ütkö
zetben segitségökre menvén, az ellenség’ álgyuitól 
megcsonkittatott ’s teste kővé vált; — e’ béna szoborban 
minden csak féligrneddig müértó , első pillanatra lel
kes nagy szónokot ismer-meg, ’s a’csonkaságok kép
zeletében észrevétlenül kiegészülnek. . . . .  Lelketlen 
é a’ kő urak? Gyóződjenek-meg arról is, hogy e g y  
n e mz e  t3 h á l á j a  ’s vallásos szent érzelme elhunyt je
lesei iránt nem olly kis dolog ! Nézzük, hogyan festi 
erre vonatkozólag Tacitus Agricola életirata’ beveze
tésében az incuriosa suorum aelas 3s a3 saeva et in fe
stő virtutibus tempóra -  t. Szavai ránk nézve ugyan
csak igazak. Említést érdemel a’ nagy országnok ’s 
azért is nagy történetíró Polybiosz’ azon megjegyzése, 
miszerint ő a’romaiak’ nagyszerű szellemét őseik’há
zainál tartott ’s imádott viaszszobrainak tulajdonítja. . . 
Bizony Pygmalion’ szoborszerelme aligha mese. . . . 
Álljon még itt szellemdűs Szemere Bertalanunk’ egy
két szava a’ szobor-ellenzőknek fontolatul : „Angliában 
sok érdem van, ’s természetesen sok emlék— így ír 
a’ derék utazó — mert ha a’ nap feljött: mikép ne le
gyen világosság ? ha a’ mag elhullt,mikép ne nőjön élő- 
fa ? ha a’ szél az égrül eltisztitá a’ föllegeket, mikép ne 
ragyogjanak csillagok ? A’ bűnösnek bitófa kell, a’ 
halottnak sírkő , a’ jelesnek jelkő. Ez országban egyes 
városok is szégyenlenék , ha egy vagy más erényt nem 
dicsőítőének; nálunk az egész nemzet sem gondol ve
le ; a’ szívben élnek hazánk3 nagy fiai, így mondatik; 
így szól hazug nyelvével a’ pulya , irigy , fösvény és 
álnok. Emlékek’ sokasága műveltségnek ’s haladásnak 
jele a’ népben , mert épen a’ jegyzett érdemek’ össze- 
ségeaz, mi a’ népet magas polezra emelte , mert épen 
a’ hála ’s elismerés olly erkölcsi erő, mi fejlett szel
lemállapotra mutat; azért ha az utazó valamelly or
szágban kevés emléket talál, bízvást Ítélhet: itt még 
kevés vetett érdemet, mertkevés arat emléket,’s melly 
földben nem vetnek ’s aratnak , a z ne m m ű v e l t .‘í 34)

33) M. évi Hasznos Mulats. 52 — 53 szám.
34) „Utazás külföldön*1 II. kötet 202. lap.
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. . . Lesz idő tisztelt urak! mikor nem azt kérdik: 
„legyen-é Mátyásnak szobraVL hanem szomorúan azt: 
„miért nincs*“ — 2) Noha hő barátja vagyok a’ nyil
ván ynak , még is, midőn már tetemes lépések történ
ték egy nemzeti emlek’ allitasara , nem hii dettem vol— 
Dji i írét jdí a5 vállalatban resztvenni szándékozókat 
elidegenítse ’s művészet iránti hidegséget tápláljon.

Ennyiből áll szíves Olvasóm e’ nemzeti vállalat kö
rül eddig történtek’ veleje. Igyekeztem mintegy dió
hajba szorítva, úgy terjeszteni éber figyelmed elé , ’s 
jegyzetkéimmel úgy kisérni, hogy tenmagad észlel- 
hesd-ki az eredvényekböl: „mit kell már tennünk Vc 
fő tételemet;—épen ezért nem akarlak szószaporitó kö
vetkeztetések’ sorolásával untatni, hanem az ügy’ ér
deménél , — ’s annak szerfölött ártó felekezetesség- 
enyésztö szándékomnál fogva egyenesen szállók igény
telen javaslatimra, előre is megjegyezvén, hogy az 
eddigi czélszerü észrevételek föl leendnek használtatva.

Mindenekelőtt én is legjobbnak látnám a’ II. osz- 
tályi (c) tervezővel, hogy egyik megye— ’serrekét- 
ségkül legalkalmasb Pest— tenné sajátjává az egész 
ügyet, ’s rendes főtisztei’hivataloskodása mellett csu
pán tiszta művészeti*snemzet-idomitó szent czélbnlala
kítson egy e m I ék á. I l i  tó  és m ü v és z a ka de m i a- 
t e r v e z ő  e g y e s ü l e t e t .  Ez megtalálván az álló szob
rászati, de pénzerövel nem biró társulatot, egygyé- 
olvadásra felhíná, ’s ennek (az így megszünendőnek) 
pénzét ’s actájit sajátjává tevén , mint független uj 
testület kettős nevének megfelelőleg lépne pályára. 
Mihelyt a l a k i t o t t n a k  nyilványítja magát, főgond
ja lenne az ügy’ mikénti állásának felmutatása’ tekin
tetéből egy füzetkében kiadni annak történetéi (ezt ten
nék a’ szobrászati társulat’ programmján kezdve min
den erre vonatkozólag hetilapokban ’s a’ társulatnál 
kéziratban megjelent szózatok, észrevételek; a’ szó- 
szaporitókbul velős kivonat 35) ; úgy ezzel kapocsban 
az egyesület’ jelen állását és czéltervét (minek az ed
dig megjelent vagy jelenendő legczélszerübb javasla
tok tennék egyik alapját.) Azután így kezdene műkö
déséhez.

H  á d o r.
(Vége következik.)

S z a tó c s . H la v a c se k  urnák-
Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, ’s fiadnak

Hagyd örökül ha kihunysz: ,A’ h a z a  mi n d e n  e l őt t ! *
Kölcsey.

Ha az olvasó közönség’ érdekeseknek találja a’ 
panszlavismusi vitákat, ’s ha leszen, ki e’ válaszomat , 
mellyel Hlavacsekur’ humanitásának ’s keresztyén sze- 
retetének tartozom , elolvasni akarja, kérem, legyen 
szíves előkeresni a’ múlt évi Társalkodó’ 92dik számát; 
olvassa végig, lásson így Hl. ur’ válaszához, (f. évi 
Társ. 7dik sz.) ’s hiszem , minden további szó nélkül 
is igazolva leszek , még azok előtt i s , kik nem olly 
nagy logicusok, mint Hl. ur. — De mégis egyes , mint 
Hl. ur’ válaszában úgy élő szóval is gondosan terjesz
tett gyanúsítások’ eloszlatására, kényszerítve érzem 
magam', e’ tárgyban , raelly III. urra ezentúl kettős szé
gyent  ̂árasztand, felszólamlani. — Ki kell mutatnom 
tevedesit ’s ha lehet nezetinket egyeztetni. Mert ha

35) Erre niulhatlan szükség van, mert igen bajos sőt néha 
teljes lehctlenség minden adatot megkapni vidéki olvasónak 
Nálunk p.o. a‘ S ü r g ö n y  regi rajzolatosságacrt fehér
holló "s így én sem láthatóm czikkeit, jelesen Gasparich’ 
N y í l t  l e v e l é t  épen a' tárgyaljuk szoborról.

való , a mit mond , hogy ő nem ellensége a’ nemzetiség
nek > — annyira , hogy kis gyermekit is taníttatja ma
gyar nyelvre — mi által bizonyosan nem kárukat de 
javokat eszközlendi; — ha ő nem akar szakadást, de 
egyetértő munkálkodást; ha kész minden üdvös műhöz 
barátságos kezet nyújtani, úgy jobbomat nyújthatom 
neki. Mert mindenek előtt ki kell jelentenem , hoo-y 
soha sem jutott eszembe személyének ellensége lenni. 
Valóban őrültnek kellene lennem, hogy azt , ki engem 
soha nem sértett, kivel én soha semmi közelebb érint
kezésben nem voltam , ki nekem soha semmiben nem 
ártott, gyűlöljem v. szenvedélyesen rágalmazzam. Sza
bad ugyan mindenkinek hinni felőlem a’ mit akar , de 
én nyugodt leszek, mert tiszta érzéssel kívántam a’ 
közügyhöz szólani — nemtelen indulat toliamat nem 
vezérlé. — Ezt higye el Hl. ur , ’s azon se akadjon fe l, 
hogy szorgalmasan olvasott hírlapba küldém soraim’, 
hogy nézetim ’s aggodalmim’ az olvasó közönség elé 
terjesztém. Jobb utat annál nem ismertem. Mert ha van 
értekezésemben korszerű egykét szó ( Hl. ur rága
lomnál’s gúnynál egyebet nem talált benne) miért ne 
hallja azt Pozsony úgy,mint Lőcse , vagy hazánk’ bár- 
melly más helye , annál inkább , minthogy a’ panszla- 
vismus’ jelenségei más helyeken is mutatkoznak , nem
csak Lőcsén, nemcsak oskoláinkban, de azokon kívül is. 
Azért is nem értek egyet a’ lőcsei lyceumnak elöl
járóival, midőn megbotránykoznak azon, hogy aggo- 
dalmimat nem egyházuk’ főnöke előtt fedeztem-föl; ne
kem a’ lőcsei oskola’magyar szelleméről igen csekély 
fogalmam van, bár az egyház’ tagjai közül ismerek 
egyet kettőt, kik előtt tisztelettel hajlom-meg. — ’S 
ha nem is fogok vitatkozni arról, mennyiben compe- 
tens bírája a’ hírlap-olvasó közönség a’ vallásunkat’s 
oskoláinkat érdeklő minden dologban (mert p. o. dog
mák , isteni tisztelet, egyházak ’s papok közti súrló
dások: olly tárgyak, mellyekben illy vegyes közön
sé g , miilyen a’ magyar hírlapok’ olvasó -  közönsége, 
competens’ bíró nem lehet) de meg fogja vallani, hogy 
téved a’ lőcsei lyceum’ elöljárósága, ha a’ nyelvet ’s 
a’ nemzetiséget is azon dolgok közé számítja, mellyek
ben incompetens biró a’ közönség. Magyar nyelv ’s 
nemzetiség, néma’ lőcsei egyháznak vagy oskolának , 
hanem a’ nemzetnek bajosan kivitt tulajdona , melly- 
röl a’ nemzetnek tartozunk számolni ’s felelni. — De 
különben is , miért lennénk aggodalmas keresőji a’ ti
toknak , a’ sötétségnek ? Ki a’ napfényre uraim! jó szem 
kiáll minden sugárt; a’ nyilványosság olly kincs, mellyet 
minden országnak mindenben kivánok , melly ha a’ nem
zetnek minden élet-erébe elhatott, lehetetlen áldást 
nem hoznia. Nálunk a’ nyilványosság, igaz , még uj do- 
log , ’s vakoskodott szemeinkre fájdalmasan hat a’ vi
lágsugár ; de megszokjuk majd azt is , ’s a’ jó ügy min
denütt ’s mindenben nyerni fo g , rettegésre csak a’ 
gonosznak van oka. A’ választottam út tehát helyes 
volt, még akkor is ha protestáns vagyok. Mert ha drá
ga kincsem is vallásom, nem kevésbbé szent előttem a’ 
haza, ha annak csak mostoha gyermeke vagyok is: — 
’s annál inkább elhiheti a’ lőcsei egyház és Hl. ur, hogy 
sem pártdüh sem gyülölség, hanem buzgóságom a’ köz
jóért vezérlé toliam’,ha tudja hogy protestáns vagyok. 
Hogy álnevet választék, min annyi részről felakadtak, 
az nem lényeges kérdés , ’s megengedi III. ur, hogy 
tovább is Szatócs maradjak e’ vitában. Eredetileg azért 
választék álnevet— ’s azt a’ Jelenkor’ szerkesztőse— 
gének is megirám — mert személyes haragot ’s gyü- 
lölséget kerülök, ’s reménylém, hogy az isméretlen- 
iiek felszólamlása nagyobb hatású lesz , mint olly kis-
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tekintetű emberé, miilyen én vagyok. — Az álnévre 
nézve különben egészen egyetértek Szontagh Gusz
távval , ki nézetit e’ tárgyról az Athenaeum’ 13d. szban 
nyilványitá.— Czélomat álnevemmel el nem értem 
ugyan; pirulni azonban okom nincs.— Az pedig, hogy 
fiatal ember vagyok, épen nembúsít, bárha III. ur fel 
js akad rajta. Állodalomban mindenki ellenőre a’ köz- 
jónak’s a’fiatalság szörnyű bűnében velem együtt része
sek mindnyájan, kik még csak 23 évet éltének.Nem tudom 
különben, mint szokták Lőcsén , de nálunk okos ember jó 
szándékot ’s érdemet évszámra nem mér. Irodalmunkban 
mindeddig aristocratia nemvolt’s honunkban ez azon egy 
hely,hol az ember annyit nyom,mennyit szava;ne tolakod
jék oda Hl. ur kissé talán több éveivel, mert az sem 
mentségére sem dicsőségére válni nem fog. — így  egé
szen tisztában , de még is küzdve magaramai, bará
tim’ ismételt unszolásira , gyorskocsira adóm panszla- 
vismusi czikkemet, és szavaimnak jó sikert óhajtva út
nak cresztém. — Értekezésem a’ múlt évi Társalkodó’ 
92ik számában megjelent,’s első, mit lőcsei levelezőm
től casinoi hír gyanánt hallék, az volt, hogy 111. ur 
megvetéssel akarja fogadni’s hallgatni.Ennek megtudá- 
sa elszomorítá szivemet, mert hiszen vesztes valék , 
’s ügy szótalanul eltemetve, mint idétlen szülött. De 
hozzá szólott az ügyhöz mélt. Zay Károly gróf, ki
nek keblét honunk’ javára magyar szívvel áldá meg is
ten ; haliánk már eddig is más szózatokat, ’s dolgok- 
rul értesitteténk, miket csak borzadva osvashatott hű 
magyar; vettük a’ lőcsei oskolai gyülés” s Hl. ur nyi
latkozatát is. — A’ hírlapok’ nyilt mezején foly tehát a’ 
harcz, ’s bizom hazám’ lelkes férfiaiban , hogy sikere 
jó lesz ; ők fognak gondoskodni czélszerü eszközök- 
rül , hogy a’ haza kárt ne valljon ; én harezomat III. úr
ral kivívom. —

Motto gyanánt. 1. Kor. IV, 1—5 választó. Mielőtt 
válasza’ olvasásához fognék, nagy figyelemmel végig 
néztem az idézett szavakat, ’s nagy gonddal függte- 
nek szemeim különösen az utolsó versen, mellyben az 
á ll: „Elfő az ú r , ki a’ sötétségnek titkait világra hozza, 
's « ’ sziveknek tanácsit megjelenti; és akkor lészen min
denkinek istentől dicséreti.“ — De el nem jött az ú r ,’s 
ha űr is a’ ki megjelent, nem más az mint III. úri sze
mélye, ’só  sem önerejéből hanem másnak gyámkarjain 
(mert ha igaz, mit a’ közhír felőle mond , ó is német 
válaszát magyarra fordíttatá) ’s világosságra hozott 
titkokat, de csak önkeble’ sötét titkait, ’s ha nem leend 
elég dicsérete, valóban nem ó az oka, mert annyi töm
jént gyújt jeles válaszában önmagának, hogy tőle egé
szen elszédült, ’s kedves énjén kivül egyebet nem is 
lát. — E’ sok elózvény után , végre ott vagyunk, hol 
Hl. ur állításait vizsgálhatjuk. Ha helyt állnak , az egész 
haza’ színe előtt ünnepélyesen meg fogom követni a’ 
jó urat— ’s ha nem, úgy magának tulajdonítsa, ha 
mélyebben süllyed , mint eddig. — Illavacsek úr’ vá
laszának alaptalansága azon forrásbul ered , hogy sza
vaimat nem értette, vagy ha megértette is , egykét 
ügyes elesavarással és személyemnek lemocskolásával 
akar kigázolni a’hínárból.— De édes Hl. ur,illyköny- 
nyen nem menekszik-meg. Mérjük vádomat védelmé
hez. Én azt állítám; A’ lőcsei cseh-szláv társaság olly 
irányt vett , melly a’ naprulnapra szükségesbbé vált 
nemzeti egységgel össze nem fér, ’s kárhozatos, mint 
olly elveket tápláló, mellyek az ifjúságot egyetemes- 
szlávsági ábrándos eszmékkel eltöltvén, azt nemzeti
ségünktől elidegeníti. Ennek bizonyítványát olvassuk 
a’ ,Gitrenka‘ czimü könyvecskében , mellyben nyolcz- 
évi gyakorlat után az emlékkönyvbül szedettek a’ si

kerültebb dolgozatok ,’s igy a’ könyvecske mint nyolcz- 
évi ügyekezet’ virága a’ társaság’ szellemének hű le
nyomata. Mondám, hogy az ifjaknak meg fogunk bo
csátani , mert ők szellemileg még nem emelkedtek any- 
nyira, hogy illően tudnák méltányolni a’magyarosodás
nak honunkban korszerű eszméjét, mert nézeteiket nem 
magokbul fejtették-ki. — De nehéz ’s nem lehet meg
bocsátani III. urnák; mert ő volt az , ki 8 év előtt tót 
társaságba szólító tanítványig ő volt elnöke, irány- és 
szellemadója a’ társaságnak, szellemi fejlődésére nagy 
befolyású (mint elnök ’s mint közszeretetben álló ta
nító), mert a’ munkák az ő bírálatán ’s javalásán men
tek keresztül. Azért is ő tartozik minden helytelen , 
minden botorul ejtett,minden haza-’s nemzetsértö szóiul 
számot adni. — Minthogy az által olly utón vezeti ifjait, 
hazánk’ fejledezö reményit, mellyen távul, távul állnak 
tőlünk, mint a’ volgaparti lakosok , rósz szolgálatot tesz 
a’ hazának , ’s méltó hogy a’ közvélemény büntető Íté
letének adassék át.— Vádpontim ezek. — Lássuk mint 
védi magát. —

Két egész hasábon azt vitatja : mi szükséges,hogy 
a’ tót nyelvben alapos isméretet szerezzenek magok
nak azok , kik tanítói vagy lelkészi pályára készülnek 
’s ha abban egészen egy értelemben vagyunk is , mit 
alább be fogok bizonyítani, ó, hogy vádom” alaptalan
sága annál világosabban kitűnjék , megjegyzi még azt is, 
hogy azon tőt nyelvleni gyakorlatokra senki nem kény
szerilleték. — Talán az kellene még, hogy kieszkö
zöltessék valami ukaz mellynek következtében Magyar- 
országban hajtassunk a’ tót nyelv’ megtanulására!—O 
igy eljárva kötelességében , mint elnöke a’ homiletikai 
társaságnak, csak olly szükségnek felel meg, mellyet 
elmozdítani Sz. nmem képes. — Ugyan belém kapott itt 
Hl. ur. Mit ellenzeni soha eszem’ ágában sem volt, azt 
ó tán 12 hatalmas kérdőjellel nagy bölcsen megezá- 
folj», ’s diadalérzetében végre fölkiált: hogy öt senki 
nem hallotta , legkevésbbé diplomatikai nyelvünkről meg- 
vetőleg nyilatkozni, mint Sz. nr cselekvő midőn a' szláv 
nyelvvel olly gúnyolólag bánt. Mi máskép vagyunk ér
tesítve. Hl. ur midőn válaszát írta, arról még mitsem 
tudott, miket később hallónk róla, ’s felejté hogy egy
kor kijelentett kivánataaz: bár felejtené azt is , a’ mit 
tud magyarul.Szememre lobbantja míg azt is,hogy a’clas- 
sikai nyelveket sem kímélem, mellyek' tanulásának a' leg
műveltebb nemzetek köszönik műveltségüket, 's mellyeket 
lelkes hazánkfiai bizonyára sokkal jobban tudnak becsül
ni , hogy sem Sz. úrral örök elnémulásukat és szám kive
tésüket kívánhatnák. — Igen is , némuljanak el mint 
eszközein’ tanulmányoknak, örökké száműzessenek a’ 
társas élet’ minden köréből, megyék ’s országgyűlé
sek’ tanácsából, mint közlekedési eszköz , ’s legyenek, 
miknek lenniök kell, holt nyelvek. — Ok bevégzették 
életpályájokat,'s hogy dicsőén ,annak tanúsága az, hogy 
halhatatlanságot víttak ki magoknak örökbecsű müveik
kel. Ne higyeHI. ur, hogy kedvem van herostrati hírt 
szerezni örök kiutasításukkal,de hitem az,míghogy tudós 
Ízlést és classikai csint fog belölök tanulni, mig ta
nulságos olvasmány lesznek azoknak, kik éldelni sze
retik, míg szívható ’s lélekderító lesz a’ magasztos 
nyugalom, melly a’ görög és romai bölcsek’ müveiből 
felénk leng : addig a’ classikai nyelvek’ tudása nélkül 
is jól szánthatja földét a’földmivelő, remekeit készít
heti a’ mesterember, emelheti az ipart a’ kereskedés, 
összeállíthatja gépelyeit a’ technicus , ’s biztosítom Hl. 
urat, hogy a’ magyar viták után irt ’s íratandó törvé
nyek, nem lesznek roszabbak a’ latin nyelven írottaknál. 
— De kívánnám, hogy minden lelkes magyarhoni polgár



96

ismerje és szeresse hazája’ nyelvet, hogy legyen egy 
nagy közérdek, melly a’ vallásnak , a polgári állás
nak a’ nemzetiségek’ ezer különbségit egyesítse, ’te 
gondolom, Hl. ur is jól tudja, hogy szegény hazánk, 
mig a’ megholt latin nyelv classibai bilincsei alatt tartá 
a’ magyarnemzet’ boldogságának ’s tudományi és mű
vészeti gyarapodásának elohaladasat, semmi nem volt 
kevésbbé mint classibai. — ’S tán kevésbbé classi- 
cus Homer és P l a t  o’ , mint V i r g i l  és C i c e r o ’ 
nyelve ?

CVege következik.)

i K i j á r á s  a ’ k ü l f ö l d i  e g y e t e 
m e  fc. r  e-

Bár Luther a’ tudvalevő hely’ magyarázatában 
engedékenyebb volt volna! úgy mellőzve van az ere
detileg egy protestáns felekezet’ kel részre szakadása 5 
mellőzve az e’ szakadásból eredeti egymástul elidege- 
nülés, mellőzve az uj tannal járó viszályok’ nagy része. 
300 év kivántaték, mig a’ nagy sebet, mellyet e’ sza
kadás okozott, Némethonban a’két felekezet’ egygyé- 
olvadása behegeszté ! Hazánkban is talán egészen más 
alakot nyert volna sok, ha e’ boldogtalan szakadás nem 
gyakorolja vala kártékony hatalmát, ha a’ válaszfalat 
nem szélesbíti még a’különböző nemzetiség! Azonban 
enyhülne bennünk némileg a’ történtek’ keserű emléke
zete, ha vigasztaló kilátásunk volna a’ közel egybeol
vadásra , hogy ez által is kevesebb pártérdek darabol
ná az édes hazát; de végtelen távolságban mutatko
zik még az időpont, midőn csak történetekben lesz 
nyoma , hogy a’ magyarhoni protestánsok is két fele- 
kezetből álltának. ’S egybeolvadásuk valamint azelö- 
’s balitéleteken tulszárnyaltaknál nem mai óhajtás , úgy 
köszönetét érdemel Zay Károly gr., hogy a’Pesten fel
állítandó ref. főiskola’ ügyében az idei Társ.’ 16 szban 
felszólalva a’ magyarhoni protestánsok’ összeforradá- 
eát nyilván megpendité ’s a’ nevezett főiskolának a’ két 
felekezet’ közereje ’s buzgóságával fölépittetését in- 
ditványozá. Milly nagyszerű következmények’ csiráit 
hordaná magában ezen iskola-egyesités, leírni nem , 
csak képzelni lehet! Bocsásson meg azonban a’ tisz
telt hókeblü gróf, ha egy pontban vele kezet nem fog
hatva nézetimet szerény tisztelettel én is előterjesztem. 
A’ gróf t.i. a’ pesti főiskolát, egyesülési esetben is ,  
csak a’ külföldi egyetemek’üdvösb sikerrel használha- 
tásuk’ előkészítő eszközéül akarja ; ellenben én egé
szen ellenkezőt óhajtók, t.i. hogy a’ pesti főiskola le
gyen a’ külföldi egyetemeket pótló, azok’ látogatását 
elmellőző intézet, csupán azon egyszerű föobnál fog
va , hogy a’ ki akar tanulni, tanulhat már nálunk is,’s 
küldjük a’ gyávát bár minden egyetemébe a’ világnak, 
8zükclmü térend vissza mindig, ’s maradjon köztünk az 
elmetehetségekkel kegyelt, ő szárnyra kel a’ tudomá
nyok’ napja felé ’shatand, ha külföldi egyetemet soha 
nem látott is. Megvolt tudom , annak idejében, a’kül
földi egyetemeken tanulásnak is tulajdon haszna, de 
most már azon kell törekednünk, hogy hazánk e’rész
ben is legyen valahára önállásu ’s a’ papságra készülő 
szegény (hisz vagyonos úgysem lesz protestáns pap
pá) ifjaktol ne követeltessek olly szigorúan a’ külföldi 
egyetemekre járás. Ha jeles ügyvédeket, orvosokat, 
gazdatiszteket’s a’ t. nevelhetünk a’ nélkül, hogy ta
nulás végett külföldre küldenők , miért nem lehetne a’

pesti főiskolát is úgy rendezni , hogy abból jeles egy
házi személyek kerüljenek? Mert azt ,  mit papi je
löltek külföldi egyetemeken tanulnak, úgy tartom , 
nálunk is taníthatni, ’s van é elv vagy nézet a’ tudo
mányok’ széles mezején, melly külföldről hazánkba ar 
tudományos közlekedésnek hajdaniakhoz képest vihar
sebes szárnyain át nem röpülne ’s közttünk tudva nem 
volna ? És mit nyerünk vele , hogy papi jelölünk szü
léiknek a’ szükséges pénzszerzés körül súlyos gon
dot okozva, sokszor előre itthon, gyakran a’ külföl
dön is (nemzeti becsületünk’ nem kis csorbájával) adós
ságokba merülve látogatják a’ külföldi egyetemeket? 
Sem kevesbet sem többet, mint hogy azt mit tanul
tak, honn aligha használhatják. És hány ezret visznek 
ki pénzetlen honunkból évenkint a’ papi jelöltek ’s e’ 
töke milly vege/len parányi tudományos kamatot hoz 
a’ hazának! — Virágozzanak tehát a’ külföldi egye
temek ezentúl is dicsőén ’s mi magyarok érezzünk irán- 
tok hálát a’jótétekért, miket tölök tudományokban vet
tünk , de e’ részben is törjünk független önállásra ! 
egyesüljön a’ magyarhoni, vagy ha ez még most le
hetetlen , legalább a’ pesti két protestáns felekezet; 
a’ pesti f ő i s k o l a  pedig tegye nélkülözhetókbé a’ 
külföldi egyetemeket, neveljen férfiakat, magyaro
kat , a’ haza- és vallástestületnek díszére szolgá- 
landókat. Mi pedig a’ külföldi magyar alapítványokat 
illeti, mellyekből papi jelölteink stipendiumokat húz
nak , azokat én atyáskodó kormányunk’ hathatós köz
benjárása által visszakövctelendóbnek ’s a’ pesti főis
kolára átruháztatandóknak vélem , külföldre csak azon 
ifjúnak leginkább u t a z á s u l  kimenetelét óhajtva, ki
nek azt duzzadtabb erszénye megengedi.

l p  o ly  tű j  i.
P ó t l é k t á r

(A’ v i l l á m’ h a t a l m a )  Pluvignerfranczia vá
ros’ templomában f. évi január llkén  reggeli 9 óra
kor halottas mise tartatott, mellynél körülbelül száz 
személy volt jelen. Azidó borult és esős vala ’s mi sem 
gyaníttatá annak hamar változhatását. Azonban 10 óra 
felé erőszakos forgószél támadt,irtóztató jégeső’ kísére
tében. Hirtelen erős mennydörgés rendíté-raeg a’ gőz
kört ’s a’ templomban összegyűlt közönséget irtóztató 
félelemmel tölté-el. Hanem e’ dörgés csak előjátéka 
volt egy másik irtózatgerjesztö eseménynek. Mert 
ugyanazon pillanatban, midőn a’ lelkész a’ sanctust 
kezdé mondani, egy nagyterjedelmű barna tüztömeg 
czikázott egy ablaktól a’ másikhoz , ’s összezúzta an
nak üveg-lapjait. Sűrű füst és kénköszag terjedt-el 
’s csak most hallatszék újólag egy, az előbbinél még 
sokkal hatalmasb mennydörgés. A’ nép , rémültében 
egyhangúlag felsikoltott. Mindnyájan azt hivék , hogy 
vég órájok közelget, kiki arczczal földre borult, ’s 
imígy várták leírhatatlan aggodalom és tompa sóha
jok közt a’ második villámcsapást. Csupán egy némber 
birt annyi nyugalommal, hogy a’ többit vigasztalá ’s 
hátoritá.Ez a’sekrestyébe sietett a’szerencsétlenek’ szá
mára ott segélyt ’s otalmat keresendő. De milly irtóztató 
látvány mutatkozott visszatértekor szemeinek! Mind
nyájan kika’földön elterülve feküdtek,kékültarczuak vol
tak , ’s részint egész testökben részint egyes tagjaikban 
megmerevedve. Mintegy 12—lő  személyt sebesített- 
meg a’ villám, a’toronyban levő harangozót pedig agyon 
sújtotta. (Z.U.)

Szerkeszti H  el  me e z  y . — Nyomtatja angol gyors-sajtón T r  a t t n e r - K á r  o l y i  úri utcza 463.
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Visszapi l lantás a’ 9HIátyás-em- 
léket< tárgyaló szózatodra ’s tovább

lépés ez ügyben-
( / /  c g  e . )

A’ Társulat A) m i n t e ml é k  á l l í t ó  e g y e s ü l e t  
maga is egész méltánylattal Hunyady Mátyás’ nemzeti 
emlékét tuzné-ki első czéljaul, minek lehető legdicsobb 
végrehajtása körül én öszhangban régi szózatommal így 
gondolkozom, mellyben ügytársaim a’ hiányokat kipot- 
landják: Először, a ’ nemzetnagyot, kit országos ér
demiért országos emlékkel is akarunk örökitni, egész 
fényében bekell mutatnunk legelsőbb is a’ nemzetnek; 
meg kell ismértetnünk a ’ néppel, mert csak azt tisz
telheti ő , kit ismer, csak azon erénytettek’ követésire 
gyuladhat, mik égi szinökben elibe terjesztvék. — Illy 
nézetből indulva jelen egyesületünk is , következő ju
talomkérdést teendné a’ közönségnek: , ,Dolgoztassák- 
Jii velős népszerűséggel nagy királyunk I. Mátyás élet- 
e's korrajza; ragyogó színekkel kiemelve mindenütt az 
érdemtetteket, mikért hálás utődi emlékkel tisztelni for
rón buzognak, 's az árnyékoldulokat tanulságos igaz
ságszeretettel m eg érin tveF ö l t é t e l e k :  4 nyomta
tott Ívnél az több nem lehet, beküldési kezelete minta’ 
tudományos társaság’ pályadolgozataié; bírálók az érin
tett t. társaság’ történettani osztályának tagjai. Juta
lom e’ végre adakozás’ utján begyülendó pénzöszveg 
36) . . Még külön is jónak látnám felszólítani hazánk’ 
jelesb e’ szakbeli Íróit p. o. Czuczor, b. Eötvös József, 
Jósika Miklós , Helényi, Péczely , Pulszky ’st.b. uukat 
hogy ne vonnák-el magokat a’pályázat elől, mert hiszen 
ha jutalmat elvenni nem akarnának, volna egyéb , mire 
fordítsuk azt; — általában többi Írónkat is megkérném , 
hogy egyes jelentős adatikat is küldenék-be az illető 
bíráló választmányhoz, mert így talán majd a’ sok egyes 
jóbul lehelend egy minden kívánatnak megfelelő tnüvecs- 
két dolgozni. így  elkészülvén az é le t-’s korrajz, azt 
több ezer példányban kinyomatná az egyesület, rend
kívül olcsó áron szétküldözné a’ két honnak megyéi
hez , mellyek azután tisztviselőik ’s hitszónokaik ál
tal előbb helység- ’s vasárnapi gyűléseken czélsze- 
rü bevezető-beszéd mellett felolvastatván ’s illető
leg megmagyaráztatván, elterjesztenék. Ezenkívül 
becsületes vásárokra járó kisebb könyvárosink úgy 
szólván ingyen árulnák-el a’ sületlen Senki Pál, Czi- 
gány praedikátzio, Hét mennyei zár ’st.b. erkölcstelen
ség ’s babonaterjesztö istóriák helyett ; a’ néplapok 
(Vasárnapi újság, mindennemű’s így 200 ezer olva
sóval is biró kalendáriumink) hasábjaikba fölvennék 
kedves ’s építő olvasmányul a’ nagy nép’ számára. Illy 
müvek jól dolgozva valóságos m o u t g o  n i  erényju
talmak’ hatását gyakorolnák nemzetünkre. Ez első pont
tal vonalba-egyentétetik a ''.Második lépés, mcllymár 
csaknem merőben az, mit a’ r̂aüvelt külföld követ, ’s 
miről a’ II. osztálybeli (a) (d)és 17) jegyzet alatt fönebb 
is szóltam, t. i. nyittatnék aláírás e’ dicső nemzeti válla
latra ’s intéztetcék az elkészült életirat mellett egya’

36) Ennek én , haliogy véleményem elfogadtatnék, megkez
désére nevemben némi csekélységet lizetní képessé tet
tem c’ lapok’ nagyérdemű szerk. tulajdonosát.

nagyszerű emléken elömlendö nemzeti szellemet rajzoló 
felszólítás’s az emlék’ leendő helyének tájrajza E u- 
r óp a’ V a lame n ny i j e l e s  m ü v é s z i h e z  (ide ért
ve természetesen Ferenczynket is) ünnepélyesen ’s il
lő díjigéret alatt meghíván tervkészítésre. Ezek majd 
egy e’ végre egész országunk’ első műér  t ó i b ó l  ki
nevezendő biztossághoz szállíttatnának, melly aztán 
szigorú művizsgálat szerint a’ legremekebbet kiválaszt- 
ná ’s csupán most bízatnék a’ mintázás és megöntés 
megint csöd-uton  a’ nagy szobrászokra. Ez alatta’ 
pénz észrevehetőbben gyülend a’ leiratból Mátyás’ ér
demit mind jobban ismerő ’s tisztelő nemzettől , minek 
practikai fölszedése ismét megyei tisztviselők’s hitszó
nokok által történnék; a’meglevő pénz, mig az illető 
tervek és öszveg begyülendnek , biztos kezekbe ada
tik kamatra Pestmegye’ őrködése mellett.............Sem
mi baj , ha talán kissé az ut hosszadalmas is , mert 
legalább biztos ; nemzeti hálát ’s dicsőséget képvise
lő művészi remek nem is készült meg sehol pillanat 
alatt, ’s lám míg illy utón készülget a’ nagyszerű mű, 
a’ néptömeg is óriásit haladand; — ne hamarkodjunk, 
hisz általán nekünk eddig is legtöbb galibát hevenyész 
szellemünk szerzett. . . A’ mű elkészülte után aczél ’s 
fára metszetve sok ezer példányban kiosztatnék a’ több 
’s kevesebb részvényadók közit, hogy minden háznál 
legyen-meg ez országos kincs , ’s kitől nem telik az 
eredetit láthatni, legalább képben tisztelhesse saját 
tűzhelyén.

B) Mi nt  m ü v é s z - e g y  e t em-t e r v e z  ő, egész 
szellemerejét arra forditná ezen egyesület, hogy a’ 
tőlünk számos ok miatt elpártolt 37) művészetek meg
h o n o s í t  t  a t  n óinak. Erre alig lehet czélszerübb 
eszköz 38),mint ha egy nálunk egészben hiányzó’s leg -  
szélesb értelemben veit,, Akademie der bildenden Künsteu 
(ábrázoló művészet’ öszvestanhelye) állíttatnék. Tanií- 
rnányai lennének : a) Rajz : festés’ minden neme, email, 
fresco, pastell-, olajfestés’st.b. W) Metszés: nyomta
tásra , aczél, réz , fa , kőre ; c) Vésés : pecsét, (Stäm- 
pel.) d) Pupozás (Bossiren) agyagban , viaszban. — 
e) Szobrászai: a gyag-, fa - , köbül’st.b .— f) (intés : 
gipsz , viasz, érez ’st.b. — Több ága közit az állat-tö
més is ide jő , mellyben a’ természetes állás-adás 
mindenesetre festői szellemet kíván , úgy a’ gyümöl
csök’ készítése. Ez, míg többre telnék az országtól, egy 
kis p o l y t e c h u i k o n  isler.ne. Itt képezíetnénekmég 
a’ czélszerü rajztanitók apróbb iskoláink’ számára ’s 
már csak ez oldalrul mennyit nyerne a’nemzet egye
temes haladásában, a’ dologértó tisztán láthatja, nem 
vetve többet egy futó pillanatnál nevelő -intézetink’ 
e’ szaki többnyire idegen’s többnyire kontár tanítóira. 
— — Ezen egyesület’ feladata lenne , értelmes férfiak 
’s legjelesb műértők által illy intézet’ léíesithetése’ 
módját mindjárt eleinte kidolgoztatni , azt kinyomatva 
minden megyéhez elküldeni, azon felszólítással, hogy

. 3?) Lásd V a c h o 11 Imre' értekezéseit a" m. évi májusi és 
júniusi Atlicnaeumban.

38) Mert a' már útnak indult p e s t i  m ű v é s z e t i  e g y e 
s ü l e t  mig illy szembetűnő kevés műtapintattal bír a’ 
nemzet, s mig ez csupán csak egy városra szorul— alig 
egyéb palliativ valaminél: művészek s müértöket kell 
elébb idomitnunk , majdleend aztán, 'epedig m ű v é s z e t ’ 
érdekében, műcsarnok is!!
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követeiknek adnák utasításul országgyűlésen szőnyegre 
hozni e’ tárgyat ’s törrvényezikket alkotni, miszerint 
nemzeti erővel dilit'lassek e’ műegyetem Pestre , jeles ta
nítók (professores) ’s egy elsőrangú európai művész 
honosittatnának-megabban és derék Ferenczynkistaní- 
tószéket foglalna benne.

Épen zárni akarám tán úgy is hoszszacska iraf- 
kámat és számot kezdek vetni magammal: haelégmél- 
tánynyal, tisztelettel’s férfihoz illő komolysággal szó- 
lottam-é a’ minden becsülést érdemlő szobrászati egye
sület, derék művészünk ’s e’ tárgyban szót emelt tisz
telt ügytársaira’ működési felől, midőn egyik barátom 
az Athenaeum’ 38dik számával előmbeáll: „Jer, ol
vasd innen e’ művészeti czikket’s lásd, leend-é kedved 
többé Mátyás’ emlékéről Írni ?a monda és szánakozni 
látszék hálátlan fáradságimon. Mohón átfutám az ab
ban levő , , 'Tőlem is egg szó <i sok szóra11 antikritiká- 
ját (de mellyben egy betűje sincs megczáfolva a’ gán
csoknak) FERENCZYnek. Alig merek hinni szemeim
nek, hogy a’ „ legszerényebb emberu (183.9 Társalkodó 
99dik szám), a’ magyarbirodalom’ legelső szobrásza 
a’ Mátyás-emlék’ egyetlen művésze illy hangon képes 
legyen Írni. O mindeli, ez ügyben felszólalóban (sze
rinte tán 12) ,,személyének méltatlan , alaptalan vélemé
nyek , jóslatok, sőt rágalmakkalmegtámadójátlátja 39  
kik epébe mártva tollúkat, fo g  c s i k o r g a t v a  állottak 
Mátyás’ emléke ellen fel, mint t i g r i s  mellgnek nyelve 
ólig durva , hogy mikor nyal is vért bocsát; mint tövi
ses kórók, mellyekhez item leket ólig vigyázattal nyúlni , 
hogy ne szúrnának ; mint s k o r p i ó k ,  mellyeknek fu- 
lánkjok mindig döfésre van szegezve; mint p ók  ok, mely- 
lyek nemcsak a ' templomi szent edényeket, de magok Ju
piter és Herkulesz' dicső arczaitis hálóval beszövik“ —  
—  —  ,,különben mi művészek“ —  „kinek csak holdvilág
hoz szokott szeme van , nem nézhet mint sas merően fi' 
napba—< —  Várják-el ez urak az érettség' idejét , bíz
zák a’ munkát ahozértökre, ne kárhoztassák a’ még 
csak néhány hónapos kis gyermeket40). Ezen 13 egy
máshoz mind méltó tudálékos a’ műhez nem ért sem
mit ’s míg bölcseségfoguk kijő , menjenek külföldre , 
tanuljanak selyem- , posztó, gőzerőmüvek, pezsgő ’stb. 
készítését’s legalább tiz évig — dejőjenek aztán haza 
’s gyakorolják azon nemét a’ hazafiságnak, mit ő már 
40 éve ’st.b. Végül tollát leteszi ’s Orestesként azt mond
ja hirálgató, gúnyoló tudálékos uraimébnak: , / é csa
pásokkal fogjátok megtudni, hu Alrides' fia vagyok-é?“ 

Mit mondjak ez önhitt ’s minket végkép letipró 
beszedekre ? Szivem elcsukódik ’s hideg eszem azt 
súgja ) hogy ha kaján rágalmakkal, betyáros sértege
tésekkel őrjöngve keltünk volna ki a’ művész’ nagy 
mestere ellen , attól bizonyosan nem illy hangú választ 
nyerendépk , sem más a’ szó’ magasb értelmében nagy 
művésztől; — hát még mikor az ügy’ érdemében fac- 
tumok ’s adatok után nyilványítók igénytelen vélemé- 
nyinket’s míg köztünk legnagyobb rész határtalan tisz
telettel viseltetvén a’ művész’ személye ,’s elismeréssel 
nagy erdemei iránt? Oh barátim ez még is sok ! Ben
nem fájdalmas meggyőződést és szomoritó aggo- 
dálmát hagyának magok után: M e g g y ő z ő d é s t  a3 
f e l ö l ,  hogy ki illy levelet tuda kigondolni, annál-

39) Abonji Istvánt (L. II. (i) p.) kivéve, kinek csak az hibája, 
miért nem kozle p r i v a t i m jegyzeteit. Ez nem hibát, 
mu esz ur . A ért lám, ha a' nemzettől százezret kérnek 
szoborra, annak is j o g a  v a n ,  lenni kell, megkérdezni:

a- V.4, * k°*6 dol£°zni roppant öszvegre ?
40) Mikor mar a 11 a n d a' középszerű mű , sokat fognak

hasznaim az észrevételek!! °

inkább annyira megnyugodni rajta , hogy hidegvérrel 
közrebocsássa, még pedig több utón, a’ nélkül hogy 
csak egyszer is azalatt magához térjen’s átlássa mély 
botlását: — az már csak ezzel bebizonyította , hogy 
lelkülete más nemű, mint miilyen egy illyszerü mun
kára kívántatik ’s csak felsőbb rendű nagy művész’ve
zetése alatt tehetne valami nagyobbnemü szolgálatot. 
S z o m o r i t ó  a g g o d a l m a t  i s  hagyott az iránt, ne
hogy ezen mostani illy kedvetlen színben mutatása ma
gának azon sajnos következtetést okozza, miszerint 
ollyanok előtt— miilyenek másutt is sokan, nálunk 
még többen találtatnak — kik hajlandók abból, hogy 
valaki tud valamit, mit ők nem, következtetni, hogy 
mindent tud ’s viszont abból, hogy nem tud valamit 
ollyat, mellyről ők kimondták, hogy tudja, azt hozni 
k i, miszerint épen semmit sem tud— Ferenczy úr’ te
kintete méltatlanul ne csökkenjen ’s kétséget nem szen
vedő ritka érdemei félrene ismértessenek.Oh ezen nem
zeti gondolatjárásnak sokan lettek már áldozativá, a’ 
hazának is nem csekély kárára ! Azonban jelen esetre 
nézve hogy csalódtam legyen aggodalmamban , senki 
nálam hőbben nem óhajtaná. Nagy-Enyed, őszutó 16- 
kán 1840. # )

H á d o r.

J a v a s l a t
l e g d r á g á b b  b i r t o k u n k ’, t. i. é l e t ü n k ’ és  
e g é s z s é g ű n  k’b i z t o s í t á s á r  a, v a l a h á n y s z o r  
B u d a - P e s t  k ö z t  c s o l n a k o n  »’Du n á n  ál 

tal  m e n n i akar unk.
Azon akadályokat, bajokat ’s veszélyeket, mely- 

lyeknek a’ vidéki utazó szintúgy, mint országunk’ min
den rendű lakosa ószszel, télen ’s tavaszkor majd annyi
szor tétetik-ki, mennyiszer Dnnánkon Buda-Pest közt 
általhajózni kénytelen, röviden érintéugyan a’ Jelen
kor’ f. évi 23d. száma , de nem egyszersmind az oko
kat, mellyekbül ezek erednek, ’s nem az eszközöket, 
mellyek által elháríthatandók, úgy hogy az eddigi ren
detlenség ’s hanyagság ellen gyökeres orvoslás esz
közöltessék. Azért, mivel a’javítási óhajtások már évek 
óta pusztában hangzának-el, ideje már , hogy ezen 
hibákat addig is ,  míg állóhíd boldogítandja országun
kat, gyökeresen irtsuk ki; mihez a’ következők hanem 
is kimerítőleg, de értékük szerint segítőleg járuljanak.

Első fő oka annyi kár és nyomorúságnak a z , 
hogy a’ status’ legdrágább vagyona’ , t. i. lakosi és 
polgárai’, átszállíttatása: olly ága a’ hidbérlő’ foglala
tosságinak, melly neki hasznot épen nem, de aligha elég 
jövedelmet hoz magasra rugtatott bére’kipótlására. E’ 
miatt van,hogy azzal nem gondolván, kevés ügyekezetet 
’s még kevésb költséget fordít e’ legfontosabb czél’ 
elérésére. Innen foly, hogy 2) elegendő szállítási ha- 
jókrul nemcsak nem gondoskodik, de még a’ kevés szá
mú csolnakok’ nagy részét is Dunában hagyott horgo
nyai’ keresésére fordította egész vásárnak ideje alatt. 
Innen van , hogy 3) kettóztetett számmal az eddigihez 
is alig elegendő hajósokat (ide értvén a’ szükséges fel
váltást) nem szerez; ollyanokat fogad, kik ezen leg
nehezebb munkát vagy fizetés nélkül, várván azt a’ tör
vény által mentesítettek’ adakozásából, vagy igen cse

*) Ezen itt bevégzett értekezését a'szerző ur még múlt év’ 
végfelé küldé hozzánk— ’s mi közlöttük azt, noha a'kor
szerű tárgyak’ halmazottsága ’s még egyéb miatt kissé 
későcskén. Kívánjuk, használjon!

A' szerk.
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kély fizetéssel vállalják-el; kik vagy evezőt, mint sze
münkkel a’ nagy két dereglyén láttuk, még fogni sem, 
vagy gyermek-koruk miatt, mint a’ szállitó-csolnako- 
kon tapasztaltuk, vonni sem tudnak ; kik csak hogy töb
bet keressenek, nem tekintvén 16 érái folytonos leg -  
erősb munkában elkerülhetlen bágyadtságukat, estve 
’s éjjel még akkor is eveznek, midőn már rég pihen
niük kellene; vagy kik b o r-’s pályinka mámorukat nem 
ott, hol kellene, aluszszák-ki. Innen van, hogy 4) a’ 
csolnakokban minden teherhordó és szabadon járó em
berek’ különböztetésc nélkül puttonosak, borjú-, sör- 
té s - , to ll-, szalonna-és nyershus- hordozók közé fő
rendül urakat ’s dámákat is , még pedig ollykor annyi 
embert raknak öszsze, hogy hat személyt is ültetnek 
egy deszkára. E z oka ,  hogy 5) A’ beszállásnak 
rendkiviili esetére ( m i  s o k s z o r  t ö r t é n h e t i k )  
elég erős hidlások készen nem tartatnak; mi okozá , 
hogy a’ martz. 16kán (vásárkedden) , midőn .t i. a’ Vág’ 
jege’ zajlása miatt több óráig a’ közlekedés megsza
kadt, nem vala több hajó kéznél, mint 2 komp v. dereglye 
’s 10 v. 12 ladik; az elsők’ egyikére a’ magas budai 
partról egy gyenge hidpadló tétetvén által, ez a’ tó
duló ezrek’ sokasága alatt szétrepedt ’s számos em
bertömeg a’ zajló jég ’ árjába bukott mellyból hatotta
lán már most sinylődöket látánk bajjalkiszabadíttatni.In- 
nen származhatik végre az is, hogy 6) a’városi rend
őrség tudván , miszerint a’ szállításnak ezen ága a’ 
hidbérlő’felelőssége alatt á ll,’s megszokván már a’na
ponkint előforduló tömérdek rendetlenséget, annak el
hárítására több akarattal, mint erő- eszköz és foga
nattal munkás ; mert láthatni ugyan többször a’ kapi
tányt, egy hadnagyot vagy biztost; de hogy mit te
hetnek azok a’ közlekedő eszköz’ hijánya miatttóduló 
százak ’s ezrek ellen? azt láttuk, azt a’ tapaszta
lás, ha valaha , most leginkább bizonyítá.

Látván most ezen roszaknak kútfejét, annak el
hárítása sokkal könnyebb leend; és pedig mindenek előtt 
jövendőre , a’ gyalog ’s teherhordó emberek’ tászállít- 
tatása a’ két városi, v á r m e g y e i  vagy katonai ha
tóság által, — segítségül vevén talán a’ halász- és 
molnár-czéhek’ alkalmasb elöljáróit— kezeltessék. A’ 
2 dikra: legalább 4 alkalmas dereglye és 24 szállító la
dik tartassák jó karban készen; az utóbbiakból talán 
4 vagy 6 nagyobb, mellyeken leginkább csak a’ te
herhordó emberek szállíttassanak, hogy azok a’ többi 
szabadonjárótne akadályozzák, se ezektől ne akadá
lyoztassanak. Minden ladikon nagy számokkal ki le
gyen Írva: hány ember’ vitelére alkalmas , — hogy 
imígy a’ fölösleg-terheltetésre nézve mindenki ellen
őrködhessék. A’ 3d.’s 4d. pontra nézve hogy a’ hatóság, 
mint eddig történt, ne függjön annyira az itteni révé
szek’ önkénye, rendetlensége és sokszor — mint martz. 
15ken 2 óráig tapasztalok — engedetlenségétől, egy 
osztály hidászok, illető tiszteikkel, vagy naszádosak 
rendeltetnenek e’ fővárosokba r.ovemb. közepétől martz. 
végéig itt jó kereset mellett tanyázandók, és legalább 
fele a’ ladikoknak tőlük vétessek , mi által az eddigi ré
vészek is jó szolgálatra leginkább serkentetnének.— 
A’ kiszállító helyeken alul legalább 50 ölre hajóknak ’s 
talpaknak megállani szabad ne legyen. A’ gőzhajó-ka
pitányoknak legnagyobb figyelem ajánltassék , ’s meg- 
hagyassék szintúgy a’révészeknek, hogy előbb ne in
duljanak, míg a’hullámok kellőkép le nem csilapultak. 
5re: A’ be ’s kiszállítási állomások csak hozzá értők’ ta
nácsa szerint határoztassanak ’s választassanak; azok 
igen jól kivjlágosítassanak,sőt sötét éjeken czélszerüleg 
a’ ladikok is. A’ part-pallók erős karzatokkal láttassanak

e l ; de hogy azokon a’ tolongás , beszálláskor pedig a’ 
megszokott vizbevetés többé ne fordulhasson elő , leg
alább annyi katona-őrség,mennyi a’bid’állása’ alkalma
kor őrködik,a’ város’hajduival együtt a’ rendet úgy tart
sa fen,hogy csak párosán mehessenek az emberek a’ la
dik’ orrához, onnan egyenkint beszállandók. Hogy bete
gek, kis gyermekek, gyöngéd hölgyek, v.éltesb urak, e- 
gészségök koczkáztatása ’s öltözetük’ rongálása nélkül, 
mennyiszer a’ szél engedi, által ’s visszamehessenek,le
gyen legalább két, kényelmesebben rendezett olly ladik, 
mellynek alacsony födelét szükség esetén összetéve le 
lehessen venni. Es ha ezeken egy személytől által és 
vissza egy tizes követeltetnék , annak, de nagyobb díj’ 
fizetésére is , számos önkéntes találtatnék.— Végre az 
átszállítási rendszer nyomtatásban illő helyen függesz- 
tessék-felolly hozzáadással, hogy kinek a’ megszegés
re nézve panasza volna, az ott vagy amott előadja. — Ha 
ezek v. efélék az egész emberi közönség’ jövendő báto
rítása ’s megnyugtatására , mint erősen hiszszük’s re- 
mélljük , a’ közelebb két hónap alatt végrehajtatnak, úgy 
nem leend szükség egyedek’ egyesületére; de ha azt ta
pasztalnunk szerencsénk nem lehetne , úgy mind azok, 
kik magok’ ’s övéik’életét, egészségöket biztosítani a- 
karják, egyesüljenek , hogy még jó idején csak saját 
használatukra szolgáló alkalmas ladikokat, mellyek közt 
a’kényelmesbekis értvék , szerezhessenek ’s józan ta
pasztalt révészekről eleve gondoskodhassanak, — nem 
lévén senki törvény által szoríttatva, hogy magát ingyen 
de még kevésbbé pénzéért, vízbe dobassa , v. mint most 
gyakrabban történt, vízbe fojtássá. Budán, martz. 21. 
1841 . Kis Ferencz.

Szatócs , Hlavacsek untak-
(Folytatás.)

Mindeddig, hiszem, Hl. ur’bölcseségével egyet ér
tek ; de ime jó a’ pont, mellyben megegyezni vele soha 
nem fogok, ’s ez : társaságának szellemi iránya és a’ 
Gilrenkac. Értekezésem’ súlya e’ ponton nyugszik,’s 

bármi ravaszul ügyekszik kezeim közül ellenem kicsúsz
ni, az még sem sikerül.— Mentekezik , hogy ,,a’ mun
kák csak nyelvbeli előadásra ’» nem az eszmékre nézve 
biráltatának ; ha találtaték valami botrányos , nem ma
radt ugyan dorgálás nélkül, de általányos átdolgozást, 
bár javasoltatnék is , nem mindig lehete véghez vinni, 
’s haszontalannak is látszék, mivel eleinte senki nem 
gondolá, hogy a’ munkák ki fognának nyomatni; hogy 
ó ellenzé a’könyv’kiadását, tudván hogy a’ közönség’ 
nagy része nem jól fogadandja; egy tanuló rendeze 
a’ kéziratot ’s ez Hl. ur’ minden hozzájárulása nélkül 
nyomatott-ki. Innen láthatja Sz. ur, hogy olly könyv
ről, mellyet III. ur nem írt, nem rendezett, nem cen- 
surált olly kevéssé tartozik számolni, valamint Szatócs.u 
— Édes Ill.ur! ugyan hol maradtlogicája ? Istenem
re, ritka fogás, jeles hadi csel! utoljára bizony majd 
még azt is rám fogja, hogy olly buzgó tót Szatócs, 
mint Hlavacsek ! — Itt a’ lőcsei tót társaság’ elnökéhez 
van szavam, ’s mi nézetem, hallja. A’ homiletikai gya
korlások részére jutottak ; illy tót társaságnak egy
kor én is tagja valék. Egyházi beszédeket dolgozgat
ván, abban gyakorlottuk magunkat, miben kellett nyelv- 
beni előadásban, botrány ’s háboritás nélkül. Ha III. 
ur hasonlót tenne, illy igyekezetén felakadni senki
nek sem jutna eszébe, ’s ő szolgalatot tenne ifjainak 
’s nem ártana a’közügynek. — De ha vezérlete alatt oly- 
lyakkal foglalkodik a’ társaság , iniliyenek a’ Gitren- 
ka’ tartalmát teszik ; ha a’ lőcsei homiletikai gyakor-
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latok , egy a’ miénktül külön nemzetiség’ táplálóivá, 
(mert azt csaknem fogja vitatni Hl. ur, hogy az a’tót 
hitszónokok’ negyedik hitágazata) ha illy , nem aka
rom mondani, mi czélzásu, vad tirádák’ műhelyeve, 
ha ábrándos’s következésiben tán veszélyes panszla- 
vismus’ orgánumává, ha hon’—’s nemzet—sértő kifakada— 
sok’ gyárhelyévé lettek, ’s ha ezt nem egy teszi, de 
társaság, nem is történetesen e g y , de egymásután kö
vetkező nyolcz évben : akkor engedje meg Hl. ur hogy 
érdeme szerint dorgáltassék még akkor is , midőn a’ 
botrányos munka’ kiadásában közvetlen részt nem vett. 
Ismétlem: csákó ’s nem más számon veendő, mert a’ 
munkát 8 évi elnöksége teremté, szellemadása ihle
téssel tölté: — illy hangok előtte Lőcsén nem valónak 
hallhatók! Ne is mondja, hogy a’ munkák nem esz
mékre, de csak nyelvre nézve biráltatának mert az ne
vetséges. Botrányos dolog minden nyelvbeli csin mel
lett botrány marad, ’s különösen én nyelvszépségekig 
hatni nem tudván, csak a’botrányt láttam. Legyen kár- 
hozatos szellemi iránynak orgánuma bármelly nyelv , 
az irány kárhozatos marad. Ne is mondja, hogy annak 
idejében roszaló szózatit hallató az illy munkák ellen, 
mert mi azt elhinni nem fogjuk, ’s ha elhinnők is, is
mét csak nevetséges lesz Hl. ur, ki a’ munkát roszal- 
ni el nem mulasztó ugyan, de mind a’ mellett bírála
ton keresztül bocsátó, ’s tán hogy irt adjon az ejtett 
sebre, az emlékkönyvbe örök emlékezetül beírató, mert 
hiszem nyelvbeli előadása megérdemlé! — Egykor 
Székács ur’ elnöksége alattaz eperjesi magyar társa
ságban munka olvastaték föl , melly roszalását fejezte 
ki, hogy ‘a’ Garasos-tár’ első száma már eltiltatott. Az 
elnök nemcsak roszalását fejezte k i, de bírálat alá sem 
bocsátó a’ munkát 's róla még a’jegyzőkönyvben sem 
akart említést tétetni. Ez legjobb módja az illy eltéré
sek’ rendreigazitásának, ’s különösen a’ lőcsei prof. 
ur, kit tanitványi, — ha kiveszszük a’ jelesb magyar if
jakat ,—szeretnek , egy komoly szóval elintézheté az 
egészet, melly ha siker nélkül marad, felteszek róla 
annyit, találhatott más czélszerü eszközt. Ne álljon 
elő azzal , hogy soha ki nem ejté a’ “ panszlavismus“ 
szót; tótosítási törekvése a’ panszlavismus neve nél
kül is vétkes marad. Ne adjon olly nagy nyomadékot 
annak, hogy a’ könyvet nem ir ta ,’s nem censurálta , 
hogy közvetlen részt kiadásában nem vett. A’ munka 
kinyomatása örvendetes tünemény volt annyiban , a’ 
mennyiben felfödözött előttünk olly dolgot, mellyet a’ 
nagy közönség előtt megpendíteni Szatócsnak szint
úgy, mint minden másnak hazafiui kötelessége volt, ’s 
mellyet, nem ugyan Szatócs, mert hatásköre annyira 
nem terjed— de az efféle eszméket meggondoló ’s a’ 
hon’igaz javáról jobban mint III. ur gondoskodó férfiak,el 
is fognak intézni.Ne tolja az egészet tanitványira, kik az 
ö nyomdokin indulnak olly jelesen, hogy máris rebesge- 
tik a’ „qualis actio, talis reactio“ szavakat, holott a’ked- 
ves tót nyelvre még semmi országos csapás nem esett.Ha 
egykor „a" fokosnak fénykorában“, hol nemzeti litera- 
turánk elhanyagolása’ időszakában csak Rontó Pál’vagy 
a peleskei nótárius’ olvasása volt napirenden a’ latin 
nyelvbeni tanulással megbarátkozni nem tudó magyar 
tanuló ifjúság elzeugte unott nótáját: „miért tanul
jak? van apámnak annyi hogy délek belőle“ ha igy jó
szívű durvaságban ’s szándékos tudatlanságban betyár— 
kodott: a tanitokat okozni nem lehete, kiket ha türe
lemmel i s , de nem mindenhatósággal áldott az ég.

Ha igy most is , egykét Jaroslaw, vagy Samoslaw, 
v.bármi nevű ,panszláví utczán útfélen zajongná tóto- 
sodási nótáját, megkívánnék ugyan , hogy rendre uta- 
sittassék, ’s a’ tanítót senki sem okozná. De ha szabály
zóit társaságban, mellynek elnöke bokros érdemű ’s 
nagy kiterjedésű tudósságu, közhasznú ’s nagyhatású 
munkássága miatt köztiszteletben álló professor űr , 
az hangzik: “Legyünk szlávok11; midőn köz anyánk a’ 
haza százados viharok után , midőn a’ kor’ szüksége 
azt kívánja hogy magyarok legyünk ; ha ott gyalázatos 
apostatának hirdettetik az, ki elpártol szláv anyai 
nyelve’ hangjaitól; ha azok nyomtatva, országszerte 
kürtöltetnek , hallgasson az ki rokon lélekkel bír,én 
ha atyám vagy testvérem volna is, ki hasonlót meré
szel , a’ hallgatást bűnnek tartanám , — ’s fenn hangon 
hirdetném , hogy ovassék a’ reményteljes ifjúság erő- 
pazarlástól ábrándos czél felé , mert erőre , egyesitett 
erőre nagy szükségünk van, ha haladni akarunk. — 
a’ mondottakból mindenki megítélheti, miképen áll HL 
úr’ ügye. Szavaimnak szeretnék itt véget vetni, de 
nem lehet. Kötelességem gyanusitásit ’s rágalmait visz- 
szautasitani. —

O egyenlő fegyverreli harczot ígért, ’s máskép 
cselekszik; pedig az igazság’ tanítójának szájában ha
zug szó kétszeresen utálatos. Erkölcsiségét ’s becsü
letét én czikkemben sehol nem támadóm meg. Mondám, 
hogy a’ szellem, melly társaságában fejük, gonosz irá
nyú , ’s legkeményebb két kitételem: hogy „rósz szol
gálatot tesz a’ hazának ha tanitványiban elfojtja a’ nem
zeti érzést ’s őket igy a’haza’ közügyétől elidegeníti“ 
’s a’ második: hogy ,,illy tetteiért vegye el méltó dí
ját, ha az a’ haza’ megvetése volna is.“ — Tán kemé
nyebben szóltam mint kellett, tán nem; Ítélje, ki a’ do
log’ helyzetét ismeri. ’S meglehet, ő azt mind meg- 
gyóződésbül teszi, meglehet szándéka ártatlan, mit 
említék is , állását sajnálva, ’s legjobb szívből kije
lölve az utat, mellyen hibája javítható. Ha annál ke
ményebbet talál , jelentse ki. Erkölcsiségét nem táma- 
dára-meg. De ö vitánknak nemtelen irányt adott,’s azt 
a’ legsértegetöbb személyességekig aljasítá , ’s ön ér
demét vitatva rám minden erkölcsi szennyet fen. Sze
mében irigy , rágalmazó, dühös, szeretetlen álarczos 
lovag vagyok, ki fegyverével Hl. urat önelégültségéből 
’s nyugalmából felriasztja; szeretetlen és lélekismé- 
retlen bajnok, mindenlogicanélküli czivódó, kit irigy
sége , gyülölsége ’s rágalomkórsága gyanúsításokra 
indíta ; felbujtásai és szeretetlen , kíméletlen megtáma
dásai által a’ viszálkodás magvait hintegető , gonosz, 
félszeg , embertelen és hihetőleg fiatal ember, kiálarcz 
mögül megpróbált férfiak’ becsülete után leskődik, ki 
Hl. ur’ fejét tűzte ki gonoszsága’ czéljaul, kinek a’ ke
resztyén erkölcstanból leczkét kell tartani, miként fé
kezze szenvedélyit, miként szerezzen magának ’s ügyé
nek barátokat, kinek a’ mennyei atya bocsásson m eg, 
mert nem tudja mit cselekszik — Amen!“ Ez bűneim laj
stroma. Kövessem- é Hl. ur példáját ’s vitassam jeles- 
ségimet ? rá fenjem-e az erkölcstelenség’minden szen
nyét, hogy hozzá képest angyaltiszta legyek, mit ó 
tenni megkísértett ? vagy bibliai mondatokból emeljek 
bástyát magam körül, mellyhez senki ne férhessen? 
Nem ! azt tenni nem fogom, mert még a’ far:zeusi szín
től is irtózom. —

( l  ege következik)

te ze ik esz ti Melineczy.  —  N yom tatja an g o l g y o r s —sajtón  Tr a t  tner-fi. aroly i  ú r i u tc z a  4o3.
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S za tó cs , H la v a c se k  urnák-
C v * g  «0

.Soha nem kétkedtem én arról, hogy Hl. ur jó ta
nító , sőt értekezésemben több tárgyat emelék k i, melly- 
ben jeles, ’s őmég is elég szerénytelen maga’ tanítói 
jelességét vitatni, ’s minden dicsekvés nélkül (mire 
mint mondja én kényszerítőm) kitüntetésit előszamlal- 
n i! Hisz’ a’ nemzetiség-szeretetnek hiánya , megle
het egyetlen árnyék-oldala, mellyért én soha meg nem 
támadom, ha azt nem teszi mit tett vala; ’s ismétlem 
inostis: bármi jól készítse-clö tar.ítványit hivatalok
hoz, állásának meg nem felelt, ha a’ magyar honnak 
magyartalan polgárokat adott. Korunk’ kivánatihoz ké
pest hatni az ifjú nemzedékre: a’ tanítók’ szép feladata:
— ’s ók sokat, mindent létesíthetnek ; de az istenért 
a’ nemzetiség’ ügyében Hl. ur példáját ne kövessék! 
En ugyan attól nem tartok, hogy igazságos biró előtt 
csúffá leszek ; de hogy Hl. ur már eddig is azzá lett, 
erősen hiszem. — ’S ha most én fogom kérdezni, mit 
akar ő neratelenségivel ? mitakar ő hosszú bünlajstro- 
mával ? Mondja meg, van é valami, de csak valamics
ke is , mit rajta irigyleni tudnék? Vagy ha már a’ rá
galomkórság’ betege vagyok, azt hiszi-é , hogy rá- 
galmimnak méltóbb tárgyat nem találhattam volna mint 
őt? ’S van-é csak távul oka is gyanítani, hogy én ót 
gyűlölöm? Nem képes-é bölcseségével felfogni, hogy 
ember , lelkesítve a’ közügytől , írhat tán keményebb 
rendreigazitást is harag ’s gyülölség nélkül? ’S ha 
nincs is bennem szeretet, — bennem, ki angyalok’ nyel
vén sem szólok—ha ollyan vagyok is mint a’ zengő érez 
’s pengő czimbalom , mondja meg : a’ keresztyén fele
baráti szeretetnektanitója szól-e válaszából ? Demind 
az nyugalmamat meg nem zavarja ! Van valami keblem
ben , mi megtanít illy méltatlanságokon felülemelkedni; 
Hl. urnák pedig kétszeresen hajlandó vagyok megbo
csátani minden mocskolódásit, mert ő életótalom vé
gett állott elő fegyverével, ’s igy nem csoda, ha za- 
varultságában képzelmivel csatáz, halegalább a’ sze
mélyt mocskolja, hol az ügyben buknia kell. Akarat
lanul is eszembe jut itt azon ravasz állatka, melly mi
dőn szorultságban van, utálatos bűzével igyekszik 
menekedni. De hasztalan erőködés az, harcza a’ két
ségbeesésnek , élethalálos küzdésünkben Hl. urnák 
szalmaszál-utáni kapkodása ! A’ kiirt bünlajstrom Hl. 
ur’ privátvéleménye felőlem , ’s ha nem igen hízelgő , 
csak azt sajnálom, hogy roszabb színben állok előtte, 
mint előttem ő. Kevésbbé bocsáthatón  ̂ meg neki azt,
— dec’ pontban is meggyőzöm magam’ , — hogy sza
vaim’ szándéktalan vagy szándékos elcsavarásival kü
lönösen a’ szláv honfiak előtt gyanúba akar hozni. — 
En azt mondám: „Nem igen fog valaki felakadni azon , 
„hogy tót ifjak, társaságban müveinek nyelvet, mellyen 
„tán idővel mint tanítók és papok szólnit'ognaka’néphez; 
„nem czéliránytálán feladás a’ nyelv’ gyakorlása melly- 
„nek sok eltérő dialectusin sok európai nép beszél“ ; 
’s Hl. ur megtámad mondván: ,,/v/ szláv nyelvet taní
tok Lőcsén s ez bűn-lettem, mellyből Sz. ur, olly sok 
's valóban nem csekély vélhet ,,csak kár koyy minden lo
gika nélkül —  következtél; —  ’s nem akarna megengedni 
hogy ü  jövendő tanítók's lelkészek, « ’ tót nyelvvel, melly

leendő hivatalukhoz szükséges, bardtkozzanak-meg? túl
ságos buzgókodásában a z  e mb e r i  s ég 's fe  Iv i l  d g o- 
s o d éi s é r t  (ez teán satyra ?) azt kivdnja-e, hogy annyi 
község ügyes tanítók, alkalmas oktatás 's vigasztalás 
nélkül maradjon *“ Ha tudatlanság ’s járatlanságból a’ 
magyar nyelvben ered e’ nevetséges hetvenkedés, úgy 
magyaráztassa magának világos szavaimat; ha ellen
ben rósz szándékú gyanúsítás, úgy elhiheti, hogy po
lémiája szintolly rósz mint logikája. — Én mottót vá
laszték, raellynek szavai ezek : „Sötét köd lepi be Tátra 
derekát’s nagy éjfélt huhog sok száz bagoly a’hegy
nek tövéből.“Hl. ur’ logikája ebből azt fonja ki,hogy sok 
millió ember’ nyelvét bagoly huhogáshozmerészkedem 
hasonlítani. — Ez minden ráfogásai közt a’ legvárat
lanabb volt. Utasítom azonban Tóth László’ hattyúda
lára, mellyben semmi ollyan értelem nincs; utasítom 
nemzetünk’ haladása’ újabb időszakának vizsgálatára , 
’s látni fogja, hogy a’ karpáti félhold csakugyan nem 
nap nemzetiségünk’ egén ; találni fogja, hogy a’nem
zetiségünk ellen leginkább ott fejlődő elem a’ mint ha
ladásunk’ visszalökó sarka, úgy nemzetünk’ napjának 
hideg éjfele. Azok voltak körülbelül gondolatim midőn 
e’ szavakat mottóul választóm. Különben higyc el ne
mes ellenem , hogy ha magát Hl. urat is hallanám tó
tul beszélni— ki válaszának egy pontjából Ítélve alig
ha nem tartozik a’ nyilványosság’ napfényét kerülő éji 
madarak’ fajához — még sem tudnám elhitetni magam
mal, hogy bagoly huhog. De semikép nem szép, hogy 
illy szeretetteljes férfi nyelvrokonai’ egész sokaságát, 
illy alaptalan gyanúsítással, ellenem akarja ingerelni. 
Becsülete’ megmentésére hinni akarom , hogy félszeg 
magyarázhat vezefé e’ lehetségig súlyosított gyanúsí
tásra.— O azt állítja, hogy bizonyosan nem tudom, 
kiknek tartsam a’ Giírenkában foglalt dolgozatok szer
zőit. Majd, úgymond, iskolás gyermekekkel hasonlítja 
őket össze, kiknek előmondogat ni kell, mit írjanak', kik 
semmi gondolatra nem képesek. Hogyha Hlt ur e’ vádat 
szavaimból kimutatni képes , az egész haza előtt bűnös
nek vallandom magam’ ’s kétszeresen bűnösnek mind ab
ban, mit felebaráti szeretete személyem’ lemocskolásá- 
ra mondott; ellenkező esetben, ha van, önszégyené
nek adom át, ’s becsülete’megmentésére mondani fo
gom , hogy értekezésemnek sem szavait meg nem ér
tette , sem szellemét fel nem fogta. — Rám fogja , hogy 
„gyűlölöm a’ tót nyelvet (rendszeres tanulásához szán
dékom fogni)—annyira,hogy imádságos könyvet is gya
núsnak tekintenék , mihelyt az előttem gyűlöletes nyel
ven van írva.“ Ki mondta Hl. urnák, hogy én gyűlö
löm a’ tót nyelvet, én még Hl. urat sem gyűlölöm, ki 
annak egyik legbuzgóbb bajnoka. Pogány imádságos 
könyv lehet ez a’ Gitrenka, mint keresztyén megba
rátkozni vele nem tudnék. Különben elhiheti, hogy tót 
imádságos könyvet is kárhoztatni mernék, ha benne 
a’ magyarok’ veszteért könyörögne Hl. úr. 0 azt mond
ja, hogy embertelen rágalmimáltal ellenkedéseket oko
zok,  mellyek különben nem lesznek vala érezhetők, 
’s elfelejtő, hogy az ellenzés megvolt, még mielőtt 
fclszólamlottara. — En, hogy talán néhány ifjút téve
déstől mentsek, ezikkeinct iráni ,’s azért nevekkel tisz- 
teltetem, bűnökről vádoltatom, miket lelkem utál. Ha az 
ifjak megmaradnak e’ rósz utón , én ugyan oka nem 
leszek, hanem azok, kik konokul folytatnak olly utat ,
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mellyet honfi javaslani soha nem fog. De azért hogy 
engem gyaláz és mocskol, Hl. ur meg nem tiszta ; ab
ból legfelebb is az következnék, hogy mindketten 
szennyesek vagyunk; vagy Ián nem tiltja e bűnöket 
az erkölcstan akkor, midőn Hl. urnák kedve van más
sal nemtelenül bánni? vagy tán azt is szeretetbül te
szi ? Mélyebb pillantást engedett ő lelkületébe tennünk , 
mint bajosan szerzett becsületének’s hírének jó ! Azért 
is igen helytelen volt az erkölcsi leczke, mellyet a’ 
fiatal embernek tartani kegyeskedik; mert a’ fél figyel
műt is elvezeti azon gondolatra, hogy az idézett er
kölcsi mondatokat és bibliai szavakat szájában hordja 
ugyan, de nem szivében. Hihetőleg vanerkölcsiségről 
valami elkopott iskolaporos fogalma, mellynek gya
korlati alkalmazását igen szép, igen jeles, igen sze
retetteljes válaszában hiában keressük. ’S még is édes 
Hl. ur, lássa, Kegyed nagy bűvész; leczkéjével a’ 
keresztyén felebaráti szeretet’ minden húrját megpen- 
díté keblemben , ’s következésit már érzem is .— Hal
lunk Hl. úrtól is szép szavakat a’keresztyén szerétéi
ről , szájában hordja a’ keresztyén erkölcstant, de aligha 
meghatotta őt a’ mennyei szelídség’ sugára, aligha 
volt reá hatással az üdvezitő’ példája, kinek szavai
val rekeszti épületes mosakodását. Ha hibásan szól
tam , kimutathatá hibámat; — ha pedig jól szóltam, miért 
csap meg? Minden esetre tanácslom nemes ellenem
nek, mint becsületes ellenség (mert e’ czímmelis tisz
tel) hogy hasonló válaszokban több figyelmet fordít
son az ügyre, kevésbet a’ személyre; mert ha még 
egyszer úgy találna felelni, elhiheti, hogy ismét egy 
fokkal alább fog sülyedni a’ közönség’ véleményében.
— Ha felelete nem talál előbb érkezni mint sohanap
ján , az Szatócsnak kárára, Hl.-nek hasznára nem 
lesz; ha a’ szünnapok alatt míg egy láncsát akar velem 
törni, válaszához képest vagy néma bajnokot fog bennem 
találni, vagy ollyant, ki minden méltatlanságot vissza
utasítani tud. Engesztelhetlen nem vagyok, annál inkább 
mert nem gyűlölök,’s kész vagyok a’ béke’ feltételiről al- 
kudozni.De előre jelentem, hogy első, sőt egyetlen , de 
elengedhetlen föltételem az lesz,hogy Hl. ur túlságos tó- 
toskodásáról lemondván , társaságának olly szellemi 
irányt adjon , melly a’ nemzet’ érdekibe ne ütközzék, 
’s kövessen el mint tanító mindent, mi arravaló , hogy 
honért ’s nemzetiségért — de nem szláv hanem nla- 
gyar nemzetiségért buzgó ifjakat adjon a’magyar ha
zának. Ellenkező utón Csehországban rokonok vol
nánk, itt csak ellenséges érintkezésben lehetünk, mert a’ 
mi ott érdem, az itt bűn! Vitánknak szeretnék véget vetni; 
mert fájdalmamra eltértünk az útról, mellyen marad
nunk kelle ; az ügy’ vitája személyek’ csatájává al- 
jasult, pedig higye el Hl. ur, hogy mind kettőnk’ sze
mélye együttvéve sem méltó arra, hogy azt untató 
személyességekben az olvasó közönség elibe toljuk.
— Az ügy érdekes lehet, személyünk nem. — Én azt, 
a’ mit mondtam , nyugodtan bocsátom a’ közönség* 
vizsgálata’s ítélete alá; legyen jó sikere vagy nem, 
én megelégszem azzal, hogy a’ jót ’s igazat akartam!

S z  a l őcs.

Graefenbergi levelek.
in.

PRIESZNITZ VINCZE.
Őszelő, 1840. Ha P ri e sz  ni t z röl azon czimes 

tudós , nagyhírű gyógytanárok után állitsz magadnak 
eszmeképet, kiket némi fénysugárokkal övezetien 
a’ közlelkek’ gőzkörén felülemelkedve képzel’s bámul

a' külszin után rohano tömeg: úgy igen csalatkoztál. 
Priesznitz semmi nem egyéb inkább , mint ezek’ el
lentéte.  ̂ Külseje nagyon igénytelen: Semmi nincs 
rajta, miről első tekintetre a’ világhíres vizgyógyászt 
megismerhetnéd. Ha őt egy idegennek tiz ember közt 
elibe állítom: fogadni merek, hogy hetedik, nyol- 
czadik találgatásnál hamarébb rá nem akad. _ Kö
zépnél valamivel magasb termet, kurtán-nyirett szőke 
haj, keskenyke homlok, kissé himlőhelyes , sovány
ka , bajusztalan savókép , fül mellett egy ujnyi pofa- 
szőrrel ; éles tekintetű, aprós szemek, hoszszukás 
orr , némi mosolyra vonulni látszó szájmetszés, miből 
beszédközben szembeötlőleg villog ki a’ fogcsorba, 
emlékezetes nyoma azon nagykövetkezményü lórugás- 
nak; bal fülben egy kisded karikafuggő; — képzeld 
még ezekhez az ötven év felé hajló életkornak jellem
ző arczvonalmit, — nem kövér, de nem is sovány, 
erőteljes testet, ’s öltönyül: egy széles kariraáju, 
félraagas, de viseltes, fejér kalapot, hajtott galléru, 
térdigérő , csinos szabású fekete -  szövetkabátot, ’s 
hasonló kelméből pantalont : ’s előtted áll P r i e s z 
n i t z ’ képe, a’ maga legfőbb vonalmival. — Lelküle- 
tében ’s viseletmódjában sem találod nyomait azon 
varázsveszszöknek, mikkel bizonyos Dulcamaraféle 
gyógyászok magok körül nimbuszt köritnek. Hiában 
keresed nála a’ mély elmélkedés’ harczában fel-fel- 
forgó pythiai szemeket, a’ tudós homlok’ ránczaínak 
Minervát szülni akarni látszó vonaglásit, a’ görcsö
sen öszszenyomuló ajkakat, a’ beteg’ tapogatott üte- 
rének lökődésit kísérő mély-titkú fejbillentéseket, a’ 
betanult tagjártatásokat, az időmértékre szabott te
kintélyes lépteket, ’s a’ charlatanságnak, az ég tud
ná, hányféle alakú attributumit, miket kigondolt az 
ámítás, betanult a’ haszonlesés , a’ könnyenhivőség 
bámul ’s az együgyüség olly igen gazdagon fizet. — 
P r i e s z n i t z  a’ természet’ embere: gondolkozásmód
ja ’s eszméji, beszéde és tettei, ennek bélyegét vise
lik. Őt nem az academiák képezték, nem a’ tanárok 
graduálták: ót a’ természet s z ü l t e  annak, a’mi. Ö 
nem az, a’ mit mi tudósnak nevezünk; több mint 
lángész a’szó’ d i v a t o s  értelmében: óigazi, valódi 
e m b e r .— Magatartása nemes: de fesz nélkül; vise
leté nyájas: de nem hajlongó ; udvarias : de nem hízel
gő ; társalkodása, beszéde, taghordozása természetes: 
de szögletesség nélkül, — egyszerű : de póriasság nél
kül. Beszédében kevés szóval él, szinte a’ fösvénység
ig : de szavai teljesen kiteszik az eszmét, mit ó ki
fejezni akar. Neki saját nyelve van , mi az ujoncznak 
először nehezen, ’s csak akkor érthető , ha a’ műszó
kat, mikkel néhánynapi gyakorlat ’s társalkodási köz
lekedés után megismérkedhetni, betanulta.

Családját nálánál jóval ifjabb nője , a’ bömischdor- 
fi # )  örökbíró’ (Erbrichter) lyánya , egy kis zömök , vi
dám , kedves társalgásu hölgy, — ’s hat lyánya teszik, 
kiknek két idősbje, 10—12 éves, Troppauban neveltetik. 
Múlt tavaszon születéka’ legkisebbik, — ’s hiszed-é, 
hogy félhideg vízben füröszté-meg bábája először ? 
hiszed-é , hogy e’ gyermek, ki soha meleg vizet nem 
érzett, kit dajkája mindig szabad levegőn hordoz, ép, 
erős, vidám? hogy sírását alig hallhatni? A’többiapró 
lyányka is mindennap kétszer fürdik hideg vízben, játsz
va lubiczkolnak ’s locsolgatják magokat kis dézsáik
ban , meztelen nyakkal’s könnyű öltözetben űzik, több
nyire szabad ég alatt, játékikat: éssoharájok köhö-

^ F a lu  lent a' hegy" tövében
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gést nem hoz a’ hegyi lég ’s az itteni szerfölött válto
zékony időjárat.

Mikor az ujonan érkezett vendég magát először 
Priesznitznél bemutatja : ez csak egy pár rövid kér
déssel vesz magának tudomást a’ betegség felől, ’s 
megmondja egyszersmind azt , ha felvállalja-é gyó
gyítását , vagy nem ? — Ha igen : akkor titoknoka beír
ja az ujonczot a’ gyógyvendégek’ (Curgäste) névköny
vébe , szobát nyit ’s inast rendel mellé; a’ szükséges 
bútorokat: ágybélit, pokróczot, matráczot, dézsát ’sa’t. 
számára megrendeli, ’s azon utasítással hagyja e l : 
„tessék Önnek holnap reggel addig az ágyban maradni, 
mig Priesznitzúr meglátogatandja.“ — Reggelenként, 
miután megfürdött, szokása Priesznitznek: titoknoka’ 
kíséretében, néhányat vendégi közül, mikor még azok 
rendesen pokróczban izzadnak, sor szerint — melly min- 
denegyre két hetenkint kerül — meglátogatni ’s velők, 
mintlétfikről egy pár szót váltani. Ez alkalommal tér be 
az azelőtti napon érkezett uj vendéghez is, ki reá remény 
’s félelem, ujságvágy’s meglepetés’aggodalmai közit, 
ágyában fekve várakozik. Egyszerű ,,jó reggelt“ kí
vánás után félkomoly nyájassággal tudakozza tőle: 
j,hogyan aludt? mint érzi magát? nem volt-e valami 
fájdalma az éjjel ? ’s a’t.“ — mire válaszolólag amaz 
rendesen elmondja betegségének , mi őt ide hozá, rö
vid történetét. ,,Most Ön a’ fürdőszobába jövend ; az 
inas majd fogja tudni a’ teendőket“ szói végre Priesz- 
nitz ’s eltávozik. Ekkor az inas, ágyából mez nélkül 
kikelő urát, — pokróczot borítva rá , ’s papucsot huzva 
lábaira— a’ fürdőszobába kiséri, hol már Priesznitz , 
titoknokával együtt, rá várakozik. Itt a’ nagy fürdőkád 
mellett — mit már ismersz, — van illyenkor egy másik 
kicsiny , a’ fürdöházakbeli tojásdad kádakhoz minden
ben hasonló , ’s benne mintegy tenyérnyi mélységű , 
meleggel mérsékelt (az itteni elnevezés szerint i j e s z -  
g e t e 11 =  abgeschreckt) félhideg viz: ebbe ülteti elő
ször Priesznitz a’ felavatandót, ’s felgyürközött kéz
zel pár perczig locsolgatván , főleg vállait ’s hátát dör- 
zsölgetvén, átküldi a’ hidegvizes nagy kádba , honnan 
két ’s háromszori lebukás után ismét az előbbibe ül
teti viszsza, újra meglocsolgatja,’s egykét perez múl
va kiszállítván , lepedővel megtörölteti; végre elibe 
szabja a’ napirendet, mit követnie kell. Például: „iz
zadjon Ön reggel egy óráig, fürödjék utána 2 perczig, 
9 óra után zuhanyoljon 5 perczig , likőr vegyen ülő
fürdőt 15 perczig: délutáni órakor ismételje az ülő- 
fürdőt; 6kor vegyen lábvizet 10 perczig, ’sigyék vi
zet napjában 8—12 pohárral.“ — E’ szertartásokkal 
megyen végbe az ujoncz’ f e l a v a t á s a ;  — illy pró
baszemle alá veszi először Priesznitz minden uj ven
dégét, férfiakat szintúgy mint némbereket. 0  nem az 
üteret tapogatja , mikor betegét először szeraügyre ve
szi : hanem a’ szembe néz , a’ test’ egész alkatát ’s fő
leg a’ b ő r t  vizsgálja, mint egyik legfőbb eszközét 
az egész gyógymüködésnek , mellynek czélja: ,a’ test
ben lappangó kóranyagoknak részint az emésztés’ csa
tornáin utat nyitni, részint a’ gyakori izzadás által a’ 
belső nemesb részekről külsőkre kihajtani, daganat’s 
kiütés formákban a’ bőr’ felszínére gyűjteni ’s igy a’ 
betegség’anyaginak a’ bőrt  tenni csatapiaczává/— 
Az illy felavatások, sajátságos jeleneteknek szolgál
nak sokszor alkalmuk Minap egy poroszhoni zsidó fö
lött tartaték egy reggel a’ szemle. A’ kis próbakád’ 
langyos vizével csak megbarátkozott, bár nem épen 
zizegés nélkül az uj pályatárs : de midőn Priesznitz 
az öreg nagy kádra mutatva , sajátszerű nyomadékos 
hangon uondá: ,most tessék oda, a’ hidegvízbe, átlépni^

borzadás futá végig a’ didergő hőst, ki két kezével a’ kis 
kád’ széleibe fogózva, félig álló , félig előre görnyedt 
helyzetben, aggályteljes pillanatokat vetett majd a’hideg 
kád , majd a’ mellette álló Priesznitz felé ,’s midőn imez 
újabban is felszólítaná: „Uram! — mond fejcsóválgatva ’s 
fogvaczogva, — nekem feleségem ’s gyermekem ; jót 
áll-e Ön , hogy abból a’ hideg vizből életben jövök-

.............’S itt a’ vendégek között, tudtomra most
egy zsidó sincs ; hova temetnek engem, ha meghalok.“
— »Semmitől se féljen Ön— viszonozá P. bátorítólag
— én mindenről jót állok/ így  halálmentesitve , ráveté 
fejét kétkedő ujonezunk a’ nagy merényre , lemeríté 
tagjait lassú tartózkodássala’ hideg elembe, ’s a’biz
tositő jóslat szerint, teljes épségben szállaki belőle. —

Nyolcz órától 12tőig ’s délutáni 3tól 7ig ritkán ta
lálni Priesznitzet Graefenbergben: illyenkor ő lent a’ 
városban szállásozó betegeit látogatja Freiwaldauban , 
hova napjában kétszer leüget vele szürke paripája, 
melly csak ebéd ’s vacsorakor hozza meg őt ismét 
családja ’s reá váró számos hegyi népe’ körébe. Itt leg
inkább a’ reggeli, ebéd- ’s vacsora’ órái azok, mikben 
vendégei vele értekezni, betegségök’ változásit, jó 
vagy rósz fordulatit közleni szokták , — ámbár a’ többi 
idő i s , mi ezeken kívül még a’ napból fenmarad , nála 
többnyire abban telik : hogy a’ hozzá minduntalan és 
mindenütt — szobájában, vagy a’hol találják, utón út
félen folyamodóknak, tanácsokat ’s gyógyszabályokat 
osztogat, úgy hogy alig marad az egész napból néhány 
perez, mi kizárólag magának ’s övéinek jutna sajátul. 
O igazán betegei közit van honn: saját háznépénél csak 
látogató; — amazoké munkás nappala: ennek keblébe 
csak éjre tér, hogy megpihenjen; — ő rokona vendé
geinek : ’s csak vendége rokoninak. —

Van egy osztálya az embereknek, melly magát hi
vatva ’s jogosítva érzi: Priesznitzet a’ közvélemény előtt 
fekete színnel festeni, gyanús helyzetbe állítani’s jel
lemét hoinályosító némi híreket róla terjesztgetni. így  
péld. még ide jöttöm előtt baliára: hogy ó szigorúan 
tilalmaz betegeitől minden szeszes italt: maga pedig 
titokban szedi elé dugaszából a’ boros palaczkokat ’s 
néha megesik az is , hogy zárt szobában aluszsza ki 
bűnös mámorát. Nem mutogatom e’ nyomom rágalom’ 
alaptalanságát, mert én fogadott ügyvéde P.-nek nem 
vagyok; csak azon ezrekre hivatkozom, kik Graefen- 
bergben vannak vagy itt valaha megfordultak: ók te
gyenek tanúbizonyságot! — Egy más monda felőle azt 
regéli: hogy nyáron temeté el egyetlen fiát! Nem te
metett , uraim ! de kereszteltetett; ’s nem is fiút: hanem 
lyányt; az öszszes vendég-sereg ülé meg a’fényes pa
szitát.— Mások rút nyereségvágyról szeretik vádol
ni. Hogy szép jövedelme van, ez igaz : de ó nemtozser- 
kedik , nem zsarol, sőt pénzügyeit nem is maga viszi. 
Nagyon természetes, hogy az ide tóduló idegenek’ even- 
kint szaporodott számával jövedelmének is aránylag kel
le növekedni. Tekintsük a’ vendégek’ számát 1830tul 
fogva! Az idézett évben megfordult Graefenbergben 
54; 1831ben 62; 1832ben 118; 1833ban 206 ; 1834ben 
255; 1835ben 342 ; 1836ban470 ; 1837ben 586; 1838- 
ban 828; 1839ben 1532 személy; — az ideieknek (1840) 
száma őszelő’ 26kaig 1228. — Ezek nem egyszerre ’s 
egy azon időben voltak’s vannak jelen; mert alig van, 
kivált nyári hónapokban nap, mellyen vagyuj vendég 
ne érkeznék, vagy a’ régiek közül valaki el ne utaz
nék: de legszámosabban vannak együtt nyáron’s leg
kevesebben télen. — Azok , kiknek a’ Priesznitz’ házai
ban szoba nem jut, a’ többi pórhajlékban, vagy lent Frei- 
waldau városban szállásoznak : azonban mindenesetre
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nevezetes azok’ száma, kik a’ Priesznitz’ épületeiben 
lakván a’ házbért, — ’s ezek szintúgy, mint a’ paraszt
házak’lakóji, az ő asztalánál táplálkozván, az asztalbért 
az ó erszényébe űzetik. Mintegy hét, kisebb nagyobb , 
háza van Priesznitznek, ’s a’ többit mellőzve , csak az 
ujonan épült 3 emeletes kőépület’ padlásának 35 desz
kaszobája , két két pengő forint házbért ’s igy mind
össze 70p.ftothoznak be he t e nk i n  t.—Az étteremben, 
múlt nyárhó 4kén 317en , ’s ugyanazon hó llkén h á- 
r o m s z á z n e g y v e n h á r m a n  ebédeltünk egyszerre 
—’s e’ tápzat’ (koszt) heti dija egy személytől 4 ft 26 kr. 
pengőben. — Kérdem, mellyik városi ház’padlása hoz 
he birtokosának egy héten 70 p. ftot? — mellyik Hótel 
vendéglője téríttet háromszáz vendég’ számára asztalt? 
— ’s hányadik orvos’ kezén fordul meg egy évben más
fél ezer beteg?— így? háromféle czim alatt ’s ugyan 
annyi külön csatornán folyván be a’ pénz : csuda-e . ha 
a’ Priesznitz’ évi t i s z t a  jövedelmét 50 , sőt némely- 
lyek 80 ezer p. ftra becsülik ? — A’ fáradság-’s gyógyi- 
tásérti tisztelctdijt mindenkinek saját tehetsége hatá
rozza meg , — ezt ó soha senkin nem követeli, akárki
nek önkéntes adományát köszönettel veszi; ’s töhb Íz
ben megtörtént hogy azoktól, kiknek szűk körülmé
nyeit ismérte , vagy kiknek nyavalyáján nem segíthetett, 
az ajánlott adományt el nem fogadta. Pénzhalászat-é 
ez? — nyereségvágy-e az, hogy nála mindig vannak 
olly szegény-sorsuak, kik tőle i n g y e n  nyernek szál
lást , táplálatot ’s gyógyítást ? — Önhaszonlesés-e az , 
hogy évenkint számos nem ritkán magasszületésű ’s 
rangú , olly folyamodókat, kiknél gazdag aratást vár
hatna , magától őszintén ’s egyenesen viszszautasit, ha 
gyógyításának rajtok jó sikerét nem reményű? —’S hogy 
mind e’ mellett is olly számosán tódulnak hozzá a’ mü
veit világ’minden részeiből; hogy kincset ’s gazdag
ságot raknak le tárházaiba : vetlietni-é ezt neki szemé
re? All-é arányban e’ kincs — ha még annyi millióra 
menne is a’ hány batka az most — az áldással, mit ő az 
emberiségre áraszt? — Az emberek őhozzá pénzt hoz
nak ; — ,,pénzt“ ? jól tudom , miben áll e’ szó’ varázs
ereje! ’s mit visznek el érette magokkal? „Egészsé
get“ ! Talán hát e’ szónak nincs varázsereje ? — A’ tö- 
zsérvilág minden dolognak megszabta értéki fokát az 
aranynak bűvös mércsövén , de mellyik tőzsércsarnok 
állapitá meg az értéki arányt, melly van a’ pénz ’s 
azon portéka közt, minek neve ,egészség .?4

Mintha hallanám tőled a’ gúnyos megjegyzést: 
,Jó fiú ! te régi nótát koptatsz ! hisz’ azt rég tudtuk; 
ki tagadta valaha, mit a’ gyermek is tud : hogy az 
egészség drága, hogy ennek ára nincs ? hisz’ azért 
adózunk orvosnak ’s patikának! ’s ezt még örömmel 
tennék, csak volna aztán mindig haszna is ! de az épen 
a’ baj, hogy sokszor aranyért sem vásárolhatjuk meg/ 
— Barátom! nem étrjük egymást! megfordított fogal
mink vannak az egészségről ’s a’ szerekről, mik azt, 
ha elveszett, visszaszerzik. Azon állapot, mit ti or
vosság általi g y ó g y  u 1 á s nak neveztek , hasonló az 
operáltnak álmához, kit mákonynyal bóditnak el,m ig  
rajta a’ veres műtétéit véghez viszik, — vagy azon 
sorsüldözöttnek jókedvéhez , ki a’ keblén rágódó bánat’ 
férgeit kulacs’ nedvebe véli fojtani: — a’ zsibbasztó 
mámor’ oszoltával, amannak inazatát ’s ennek lelke’

é rz é k it ke ttő zö tt e rőve l ro han ják  m eg az  ó rfá jd a lm ak , 
a z  éb re d és’ p illana tában . —

Évezredek óta keresi az emberiség az igaz gyógy- 
tudomány’ titkát, ’s mi eredvényt hozott azon sok ku
tatás, fejtegetés, uj meg uj felfedezés, találmány, mi
ben Galenustól fogva a’ mai korig annyi tudós tanár’ 
feje őszült meg? Egészségesb ma az emberiség? vagy 
talán a’ betegségek’száma kevesebb, mint hajdan? — 
Feleljenek azon járó árnyékok, azon mozgó csontvá
zak, kik patikából olly gyakran hordatnak ebédet; fe
leljenek azon rémalakok, kik a’ kórházakat, ’s azok, 
kik a’ temetőket népesítik ! — ügy jártak a’ tudós gyó
gyászok, mint amaz együgyü nép F á y ’ meséiben, melly 
a’ bölcseség’ temploma kinyitásán törte fejét. Miután a’ 
legügyesb lakatosok minden tudományukat siker nélkül 
meriték-ki a’ mesterséges kulcsok’ készítésében: végre 
az ajtót maga Minerva egy hitvány szeggel nyitotta 
meg. A’ b ö l c s  tanárok mindenütt keresték az igaz 
gyógyszert, csak ott nem, a’ hol az volt. Az e g é s z  
g y ó g y s z e r t á r t  mi n d e n  e m b e r  ön t e s t é b e n ,  
s a j á t  b ö r i b e n  h o r d o z z a ,  ’s e z e n  v a r á z s 
p a t i k á n a k  k u l c s a  — a’ v i z . — Az egészgyógy- 
tudomány’ titka igen egyszerű’s az ebben áll: A’ t e s t 7 
é l e t m ü v e z e t e  — organismusa — m a g a  g y ó 
g y í t j a  m e g  ma g á t ,  ’s e’ m ű k ö d é s é b e n  e s z 
k ö z e i ,  s e g é d e i  a’ t e r m é s z e t ’ j ó t é k o n y  e l e 
me i :  a’ , l e vegő  é s  v i z /

’S ki ezen uj tudománynak apja, mestere, p r ó 
f é t á j a ?  — Ama’ férfi ott a’ bérezek’ honában, ki
hez a’ föld’ négy sarka felöl, üdvkeresö zarándok-ka
ravánként tódul a’ bénák, sánták, bélpoklosak’ ’s élet
untak’ serge; ama’ férfi, kinek halántéki körül a’ meg
szabadítottak’ hálájibul fűzött dicskoszorú fénylik; azon 
pórember , kit a’ gondviselés arra választa k i , hogy 
miután a’ l é l e k ’ válságának nagy munkája már el
végeztetett, váltatnék meg a’ t e s t i  e m b e r  is; ama’ 
tanulatlan természet-fia, ki a’ régi gyógytudomány’tan- 
jait lábai alá tapodta, annak évezredes épületét ledön
tötte, alapköveit széllyelhányta; amaz obseurus paraszt, 
ki nevét a’ világ’ történetkönyvébe öröklángú betűk
kel irta be.

Czap falvi Donjen István.

P ó t l é k t á r .
(Őrültek száma Angliában.) A’ parliament’ rende

letére történt összeírás szerint Nagybrittanniában (Irlan- 
dot kivevén) az örült szerencsétlenek’ összes száma 
20,000re terjed. Legnagyobb rész a’ szegényebb nép
osztályhoz tartozik. Azonban hogy az őrültség a’ gaz
dagok közül is szedi áldozatait, ennek az 4838dik év 
nyilványos tanűjeleit adá. Az imént nevezett évben t. i. 
a’ kormány’ parancsára bezárt 399 örült egyednek évi 
jövedelme 10 millió 600 ezer frank vala, úgy hogy 
minden egyed’ közép jövedelme évenkint körülbelül 20 
ezer frankra terjedt. Ha ide számítjuk még azon ész
betegek’ vagyonát is, kik a’ gazdagon és pompásan 
rendezett magányos őrültek-intézetében ápoltatnak, 
úgy nem szenved kétséget, hogy a’ bolondok’ vagyo
na Angliában meghalad legalább is 350 millió fran
kot. (P.)

Társalkodónk’ mai számához ,Rendkívüli toldalékkal' csatoljuk F á n c s y  L a j o s n a k  
„\isszaigazitás D o b r o s y  I s t v á n ’ rendreigazitására" czímü válaszát.

Szerkeszti H e  l me e z  y.  — Nyomtatja angol gyors-sajtón T r a t t n e r - K á r o l y i  úri utcza 453.



Rendkívüli toldalék, a Társalkodó’ 20-dik
számához.

V isssa ig a zítá s . *3
Dobrosy u rn á k  Fáncsyhoz— a* 1841k i T á rs a lk o d ó  12 -ik  

é s  1 4 d ik  szám aib an  —  in té z e t t  r e n d re ig a z i tá s á ra .

M  időn  az 1 8 4 0 -ik i Jelenkori-Társalkodó’ 98 - é s  9 9 - ik  
szám a ib an  m e g je le n t e'szreve teleim e t, m e lly e k re  azo n  
fö lszá m ith a tlan  m é lta tla n sá g  k é n y s z e r íte  , m e lly e t a ’ 
m a g y a r  sz ín é sz e t k e le tk e z é s e  ó t a , a zo n  m in d e n k i, 
k in e k  t e t s z e t t ,  e lk ö v e te t t ;  —  a ’ J e le n k o r  t is z te l t  
S z e rk e s z tő s é g é n e k  k ö z lé s  v é g e t t  b e n y u j tá m ; k o rá n  
sem  h íz e lk e d te m  m a g am n a k  azon  n y e re sé g  re m é n y é 
v e l ,  m e lly  a n n a k  k ö v e tk e z m é n y e  lön . N em  h itte m  
u g y an  i s , h o g y  azon  é s z r e v é te le k , m e lly e k  L u d as  
M a ty i b í r á la tá t  i l le tő le g  a ’ 9 0 -d ik  szánn i n ap ló  de
sperate szájashodó Író já h o z  , a ’ v ég e  fe lé  p ed ig  á l ta 
lá n o sa n  (k e v é s  k iv é te l le l )  azon  á lta lam  pöffeszkedó 
suhanczoknak , iskolakerülö ereilen ficzkóknak t a r t o t t ,  
*8 ta r t a tn i  ó h a j to t t  c r i t ic a s te re k h e z  v a la  in té z v e ,  k ik  
je le n le g  (é r te m  1 8 4 0 -b en ) a ’ m a g y a r  sz in é sz e t-  
k r i t ik a i  p á ly án  g ra s sá ln a k  —  D o b ro sy  u r a t ,  a ’ J e le n 
k o r ’ s z e rk e s z tő s é g i-s e g é d jé t , u g ra s sá k  k i b u ro k já b ó l ,  
k i  k é p z e l t  d ic ső ség e  á lm a ib ó l e g y  sz ínész  (c sa k  sz í
nész  !) á l ta l  f e l r ia s z tv a ,  az  1 8 4 1 -ik i J e le n k o r  3 - ik  
szánni T á rsa lk o d ó já b a n  e l ő á l l ,  F á n c sy  silány irka fir
kája f e le t t i  m a g as  ro s s z a lá s á t  e lm o n d v á n , b o sszan - 
k o d á s a  o k á u l ,  a ’ tö b b i k ö z t  a z t is hozza  f ö l :  
h o g y  F á n c s y  ,.szükséges észrevételeiben“ m e lly e k e t 
a* 9 0 -d ik  szám ú J e le n k o r  b u d a -p e s ti  n ap ló ja  b e szé d 
j é r e  i r t ,  őt, (D o b ro s y  u ra t)  azzal [terheli, mintha a3 
9 0  -ik számú \clhiresiilt naplót, egészen ö (D o b ro s i u r )  
irta volna : és to v á b b á : hogy mindenki (!)  azt hiszi, 
hogy a3 többször említett napló egészen aluUrtt (D o b ro -  
gy  u r )  toliéiból folyt, sz ü k ség e sn ek  lá t ja  k in y ila tk o z 
ta tn i  : hogy az említett naplóból csupán Ludas Matyi 
bírálata Övé, ’s en n é l fo g v a  az á lta lam  L u d a s  M a ty i 
b í r á la tá ra  ’s m e llé k e se n  a ’ m a g y a r  c r i t ic a s te re k re  e l
m o n d o tt é sz re v é te le im e t, m in t jo g o sa n  ő t i l l e tő k e t ,  
n y a k á b a  ö l t i ,  's őszinte nyilatkozata állal e g y - ú t t a l  
vég it szakít ni g o n d o lv án  azon tévelygésnek, és balhie
delemnek , mcityben iránta azon többször említett napló 
óta a3 közönség nagyobb része ( !)  volt, e lő leg e sen  tu d 
tá r a  ad ja  a ’ v ilá g n ak  és F á n c s y n a k : azaz  c sek é ly  
s z e m é ly e m n e k , h o g y  n em  s o k á ra  s ík r a  k é l e llen em .

M időn  a ’ f e n n é r in te tt  h a ta lm as  h a d ü z e n e t m e g 
j e l e n t ,  eg é sz  sz ívem bő l ö rv e n d e tte m  a ’ n y e re sé g n e k ,

•  j E' vit*ini£iiz l in  , Dol.ros.y úr’ r e n d re ig a z itá sá ra  c*ak- 
L a n i a r , az alább köteikezö bízói.yítvát.yok' kiü/olgál- 
t a t á . a  u t á n  , »üstin» elkészült ; de hogy illy késön je
lenhetett mo;' , «Ily körülmények «kozák,  miket csak 

leitete elhatitaui.
Fáncsy»

m elly  i lly  h an g ú  n y ila tk o z a t u t á n , —  m i c sak  ig e n  
b iz to s ö n tu d a tn a k  le h e te  k ö v e tk e z m é n y e  , —  a ’ m a
g y a r  d rám ai l i te r a tu r a  v ilá g á ra  va la  v á rh a tó ; m e r t  n o h a  
m eg  vo ltam  a r ró l  te lje se n  g y ő ző d v e , h o g y  az a d a to k a t,  
m e lly e k e t é n L u d a s  M aty ijü g y éb en , a k á rk ü lö n  re á ,  a k á r  
á lta lán o sa n  a ’ Comoediákra a lk a lm azv a  e lm o n d o ttam , 
m in t tö r té n e ti  a lapon  n y u g v ó k a t , fe l nem  d ö n th e ti, 
de  g o n d o lh a tta m , h o g y  k o r lá t la n  g én iu sza  egy  új 
v ilá g o t g y u jta n d  p ró za i k o ru n k b a n  a  d ra m a tu rg ia  m e
z e jé n  , ’s m e g m u ta ta n d ja : h o g y  a 3 p á ly a , m elly en  a ’ 
n em es íz lés  és  tö k é ly  te tő p o n tjá ra  j u t h a t n i , nem  
a z , m elly en  az a e s th e t ic u s o k , az  e g y p tu s i Osiris 
m y ste riu m ja i v ag y  a ’ g ö rö g  Dyonisiák i d e jé tő l , m e liy - 
b en  a ’ sz ín észe t e re d e te  k e re s h e tő  , —  a ’ je le n k o r ig  
té v e ly e g te k  ; h anem  a z ,  m e lly re  ő in d í ta n á ;  a n n á l 
in k á b b  is v á rh a tta m  e z t , m in th o g y  én  Észrevételeim
ben , —  m in t a lább  k i  fogom  m u t a t n i —  csupán  a ’ 
napló névtelen írójához és a ’ c r i t ic a s te re k  s ö té t  s e re 
g é h e z  , de sem m i néven  m eg  nem  n evezendő  vagy  
n e v e z e tt  szem élyhez  nem  s z ó lo t tá m , ő m ég  is a z t  
e rő sz a k o lv a  , ho g y  én öt azzal terhelem , a ’ közönség 
nagyobb része p ed ig , ső t mindenki a z t  h is z i , h o g y  az 
eg ész  elhiresült napló az ö tollából folyt, be lém  k ö t ,  
c s a k h o g y  szó lhasson  a ’ d o loghoz , m it h ih e tte m  h á t  
m é ltó b b a n , m in t a z t ,  h o g y  i t t  sz em é ly esk ed é s  
e d d ig  fenn  n em  fo ro g v á n , D o b ro sy  u r , k i jo g o s í tv a  
é rz é  m a g á t e g y  nem ze ti k ö z in té z e t ig a z g a tó sá g á t, a n 
n a k  h iv a ta lo s  t a g j a i t ,  b u ro k  a l a t t ,  a3 legvastagabb 
tudatlanságról vádolni Ízlés dolgában , m o st c sak  a z é r t  
á ll e lő  s a já t  szem é ly éb en  , h o g y  a ’ d ic s ő s é g , m e lly  
a ’ C o m oed iák  u j th e o r iá já n a k  k im u ta tá sá v a l re á  h á 
ra m lik  , ne tö b b é  a ’ nap ló  ismeretlen Íróját, h anem  
eg y e n e s e n  ő t , D o b ro sy  u r a t  ille sse . É s illy  szem - 
p o n tb u l e lő re  ö rv e n d e tte m  a ’ d ia d a ln a k ,  m e lly  b á r  
an n y i so k  tis z te le t es ré g isé g  ro m ja in  s ő t  s a já t  c sek é ly  
h ite le m  o m lad ék in  e m e lk e d e t t  v o ln a , de  n a g y  n y e 
re s é g  le e n d e tt  a ’ v i lá g n a k , illy  n y e re s é g é r t  p ed ig  
m e g a lá zó d v a  v e tte m  vo ln a  v issza  a ’ nap ló  ism ere tlen  
író já h o z  in té z e t t  k ife je zé se im e t.

A ’ h a d ü z e n e t u tá n  ism ét e lfo ly t eg y  hónap  "s az 
o s tro m  m e g k e z d e te tt .  N a g y  k é szü le t. G ondoláin  , bi
zon y o s h a lá l re a m  nézve  ’s u j é le t a ’ d rám ai m űvé
s z e tn e k ;  de  én  m ég  á l l o k ,  a ’ színművészeti th e o r ia  
u g y a n  az ’s a ’ k ö z ö n sé g re  sem m i nyereség, ső t m e g 
fo rd ítv a  id ő v e sz té s  eg y  k ím é le tle n  sz em é ly esk ed és  o l
v a sá sá b an .

H a  én  m e g szo k tam  v o ln a  o lly  g ő g g e l b e sz é ln i 
ism e rt szem élly e l i s ,  m in t m inő m e g v e té sse l sz á llo tt  
h o zz ám  D o b ro s y  u r ,  n ek e m  e lég  l e t t  v o ln a  rö v id e n  
a ’ k ö z ö n s é g e t a d o tt  rendre igazílásájiaJi, észrevételeim
mel leen d ő  össze h a so n lítá sá ra  k é rn i  ’a én  czé lt é r 
tem  v o ln a ; ig a zo lv a  le tte m  vo ln a  az i r á n t , m e lly i-  
k ü n k  le g y en  re n d re  ig a z í ta n d ó ; de én  nem  m a g a m é rt , 
én  ü g y é r t  b e s z é l te m , ’s én  D o b ro s y  u r a t  sem  ta r to m  
ig e n  k ic s in y n e k  a r r a ,  h o g y  a ’ k ö zö n ség  r e á  f igye l-A
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j e n ,  ’s ism erte té sé b en  sz ü k ség e sn ek  lá to m  e g y sz e rs 
m ind  az é r in te tt  n y e re sé g  k im u ta tá s á t ,  m e lly  k ü lö 
n ö se n  azon ismeretségből a l l , m e lly e t a ’ t. ez . o lv. 
k ö z ö n s é g  Dobrosy ú r ra l  te h e t .  M iu tán  ész rev é te le im  
a k a ra tla n u l is n agyon  e lev e n jé re  h a tv a  , m e g ad tá k  a ’ 
s z e re n c s é t ,  ho g y  ő t s a já t  ism e rte tő  je l le m é rő l,  ne  a ’ 
sö té tb e n  e j te t t  s é r té s é rő l í té lh e s s ü k , ’s m e g g y ő ző d 
h es sü n k  , m iily en  azon  te n y e re s  ta lp a s  m a g y a r  e r i t i-  
cu so k  e g y ik e  , k i k e t , Dumas s z e r in t, a3 teremtől tehet
ség hiánya eritikusokká tőn,  ta p a sz ta lá s  v é g e tt  sz ü k 
sé g e sn e k  lá tom  ő t eg é sz  v a ló ság áb an  m e g ism e rte tn i. 
D o b ro sy  u r  u g y an  az t á l l í to t ta ,  h o g y  én  é s z re v é te 
le im m el eg y e n e se n  őt te rh e l te m ,  a ’ k ö zö n ség  ped ig  
öt, m é ly  b ö lc seség ü  szav a ib ó l —- e x  u ngve  leonein  
—  m inden  k é ts é g e n  k iv ü lm á r  m e g is m e r te ,  én  azo n 
b an  nem  h isz e m , m in e k e lő tte  ő t eg é sz  é rdem ben  b e 
m u ta tn á m , leg y en  szabad  ré sz e m rő l szám ára  e g y  
fO O  a r a n y b ó l  álló  ju ta lm a c s k á t k i t e n n i , azon 
á l l í tá s  b e b iz o n y ítá s á ra : h o g y  a ’ 9 0 -d ik  szám ú napló  
író já h o z  í r t  é s z re v é te le im b e n , Dobrosy u r a t , csak  eg y  
szóval is é rd e k le tte m , v agy  az ő s z e m é ly é t ,  a ’ n ap ló  
í ró ja  a la t t  c sak  tá v ú iró l  is s e j te tn i  a k a r ta m . D e  a ’ 
K ö zö n ség  nagyobb  ré sz e  sem  ta r th a t ta  D o b ro sy  u ra t  
az  é r in te t t  nap ló  í r ó já n a k , abbó l k ö v e tk e z ik : m e r t  
a ’ k ö zö n ség  az í ró t  m unká i ’s n ev e  u tá n  s z o k ta  i s 
m e r n i , a n n a k  p ed ig  e d d ig ,  m in t n ek e m , nem  v o lt 
sz e ren c sé je  D o b ro sy  m u n k á i sze llem é rő l (m e lly e k e t 
ed d ig  nem  ism e rh e te )  k ö v e tk e z te tn i ,  a 1 b u d a-p esti 
n ap ló ra  n é z v e ; és e lh ig y je  D o b ro sy  u r , eg y  k iss é  
n ag y  ö n h itség  k e ll a h h o z ,  m it ön ig é n y e l ,  h a  c sak  
a z t nem  a k a r ja  á l l í t a n i , h o g y  az ön sze llem év e l is 
m e re te s  k is  k ö re  b a rá ta in a k  , le g y en  az ön á l ta l  id é 
zett. n ag y o b b  k ö z ö n s é g , v a g y  a z t : ho g y  a ’ szó s z e 
r in t  v e t t  nagyobb  k ö z ö n s é g , p é ld á tlan  g o ro m b asá 
g a i a l a t t  m á s t , m in t ö n t , nem  is v é lh e te tt .  M ind  a ’ 
m e lle tt  i s , h a  D o b ro sy  u r  m e g m u ta th a t ja , h o g y  én 
a k á r  név  s z e r in t , a k á r  c sak  p é ld á ló zv a  őt tá m ad tam  
m e g ,  ’s az ő v ag y  b á r k in e k  sz em é ly es  m e g n e v e z é 
sével , és  ig y  az irodalmi világban, hol csak esz es 
ok jöhet tekintetbe, más polgári becstelenitese által 
akartam jelentőségre vergődni, a ’ 100 a ra n y  ju ta lo m  
ré sz e m rő l á ll. N e  ho g y  p ed ig  D o b ro s y  a ' 100 a r a 
nyos ju ta lo m b ó l sz eg én y es  á llap o to m ra  nézve valam i 
g ú n y t ű z h e s s e n , k in y ila tk o z ta to m  a ’ k é t  h aza  k ö z ö n 
sé g e  e l ő t t ,  h o g y  ha  a ’ ju ta lm a t  D o b ro sy  u r  m e g 
n y eri , én  a ’ 100 a ra n y  m e g v é te lé re  , h a  az  tő le m  
szeg é n y ség e m n é l fogva  nem  t e ln é k ,  D o b ro sy  u rn á k  
h a ta lm a t ad o k  év d ijam  le fo g la lá s á r a , mind* ad d ig , 
in ig  a ’ h ián y  k i nem  k e rü l.

D e  add ig  is a ’ d o lo g r a ! L á s s u k  m e n n y ire  é r te t te  
D o b ro sy  u r  é s z re v é te le im e t,  m e n n y ire  fogta fel állá- 
sáh az enyémhez képest, m e n n y ire  ta r to t ta  szem e e lő tt ,  
hogy  ügy  m e lle tt  c sak  ü g y é r t  és ü g y g y e i ü g y e s k e d 
jé k  az em b er és ne szem é lly e l és m en n y ire  é r te t te  
o a d o lg o k a t , m e lly e k b en  b írá sk o d n i a k a r ?

í ' n.’ fö lebb  is m o n d á m , ’s az  összes o lv a 
só k ö z ö n s é g , m e lly  é r d e k le t t  é s z re v é te le im e t o lv as- 
t a ,  tu d ja ;  hogy  D o b ro sy  u r a t  n em csak  h o g y  nem  
n e \ extern , de sem m i sz ín  a la t t  r e á  nem  is czé lo z tam  ; 
ö m ég is rám  f o g v a , ho g y  én  sé r tő  k ife jezé s im m el

őt t e r h e l te m ,  azokat, mint a3 vándor szinész-éle t
czafrangos maradványait akarja nyakamba akasztani,  
hogy azokat mint sajat földem termésit édes magam él
hessem meg.

D icső  p é ld á ja  a ’ m é l tá n y o s s á g n a k ! D o b ro sy  u r  
e n g e m , k i sem  h o z z á ,  sem  se n k ih ez  szem ély  sze 
r in t  nem  s z ó l ta m , s a já t  szem é ly em b en  tá m ad  m eg, 
’s első  so ra ib a n  m in d já r t n em csak  e n g e m , de az 
eg é sz  — álta la  p á r iá k n a k  n é z e tt —  f e le k s z e te t , a ’ v á n 
d o r  sz in é sz -é le t h a jd an i r é sz e se it,  a k a r ja  m e g g y a lá z 
n i ; ’s g y a lá z a tu k  b é ly eg é ü l épen  az t a k a r ja  hom lo
k u k ra  ü tn i ,  m i ,  —  m in t a ’ h a rc z e d z e tte  b a jn o k n a k  
a ’ s e b h e ly , —  épen  d ic ső ség ü k  em lék je le . T u d ja -e  
D o b ro sy  u r  m ik  azo k  a ’ v án d o r  sz ín észe t g ú n y o lt 
c z a f r a n g ja i? nem . —  H a  tu d n á ,  h a c s a k  e g y p e rc z ig  
g o n d o lk o z o tt vo lna  fö lö ttü k  , nem  h á n y k ó d n é k  v e le  
o lly  k ö n n y e lm ű e n , sz ivéhöz sz o ríta n á  és m in t az  á j-  
ta to s  n é p , m a r ty r ja i  szen t e r e k ly é é t ,  ő r z e n é ;  h a , 
m in t o lly  igen  ig é n y l i , és én k é tsé g b e  von n i nem  
ak a ro m  , m é ltán y o s  nem es lé le k k e l b ir. N em  k e v e 
seb b e t te t te k  azok  a ’ v án d o r sz in é sz -é le t g ú n y o lt p á -  
r iá j i  , m in t eg y ik  le g szen teb b  nem ze ti k in c s ü n k e t ,  a ’ 
nemzeti nyelvet, a ’ v e s z e n d ő sé g tő l, előbb és tá n  na
gyobb  e ls z á n ts á g g a l ,  m in t m aga a ’ n e m z e t,  épen a k 
k o r  , m időn  k ü lö n fé le  b efo ly á so k  á lta l le g in k áb b  v e 
sz é ly ez te tv e  v o l t ,  m egóvn i tö r e k e d te k ;  —  m e rt mi 
e te k in te tb e n  a ’ tö rv én y h o z ás  á l ta l  1826 e lő tt  tö r 
t é n t ,  az t m indenk i á t l á t a n d ja , hogy in k áb b  a k a r a t 
n a k ,  m in t te t tn e k  te k in th e tő . N em  k ev eseb b e t te t te k  
ő k , m in t : k i sz ak a sz tv a  m a g u k a t ősi tű z h e ly ö k - 
rő l, k ed v e se ik  hőn ö le lő  k e b lé rő l ,  e lh a g y v a  az anya i 
k a r o k a t ,  v ise lve az e lő íté le te se k  m ag v eté sén ek  sú ly á t, 
á rv án  e lh a g y a tv a ,  so k szo r éhen  g y a k ra n  ü ldözve m e
n ed é k  és en y h e ly e t vadó födél n é lk ü l m indenben  szű 
k ö lk ö d v e  , h ird e t té k  a3 nemzet nyelvén, az á lta lu k  
m a g y a r  honban  e lő szö r  p á r tu l  fo g o tt sze líd ítő  m ű v é
szet s z a v á t , ’s azza l fe s tv é re s ítv e  k e d v e lte té k  ticm- 
zeli nyelvét a ’ n é p p e l, m e lly  e le in te  g a ra b o n c z á so k -  
n a k ,  ö rd ö n g ö sö k n ek  te k in tv e  ő k e t ,  tá rsa s  k ö réb ő l 
k iz á r ta ;  ’s ha néha  p a ró k á s  k ed v éb en  d icsőü lt is az 
á l ta lu k  d arab o san  e lő a d o tt sa rk a n ty u s  ap á in k  hős t e t 
te ib e n  v agy  b o hóczkodásaikon  con am ore  m u la tta  is 
m a g á t , de ha e ’ szegény  v án d o ro k  v a lam e lly ik e  in - 
ség te '.jes pá lyá ján  k üzdve  e lh a l t ,  kérdés, a lá  j ö t t ,  
ha hamvai a ’ keresztények vagy  épen emberek sírjai 
közt n y e rh e ssen e k -é  n y u g h e ly é t ?! E ’ g ú n y o lt v án d o r 
sz ín é sz ek  v o ltak  azok  , k ik  in ig  a ’ h a jd an  m a g u k at 
„ h o n  a ty ja in a k “  nevezge tn i s z e re te t t  h a ta lm asa in k , k e 
le ti  e ré n y ü k k e l já ró  k é n y e lm e ssé g g e l, lág y  p á rn á i
k o n  r in g a tv a , a ’ C o rpus ju r isb ó l az t k u ta tg a tá k : h o g y an  
le h e tn e  a ’ p r a e ro g a f iv á k a t , —  tö r té n jé k  az b á r  m illy  
n y e lv e n — ö re g b íten i?  ’s m ig  id e g en  a jk ú  a lak o so k  
idegen  nyelv  p ró fé tá ik é n t jó llé tb e n  és d icsőségben  h ir- 
d e té k  a ’ haza  m inden székes v á ro s a ib a n , a ’ nem zetit 
e lö ln i tö re k v ő  idegen  n y e lv  p ro p ag an d á já t —  addig  
ő k , m e g v e tte té s -  r é sz v é tle n sé g -  k e s e r íte t te  p á ly á ju 
k o n  , a’ pusztán  té v e ly e g v e  , sz ívükhöz ö le lve  a ’ sa - 
iá t  g y e rm e k e itő l e lh a g y o t t ,  m e g v e tte te tt ,  h a ld o k ló  
n aza  an y a i n y e lv é t és vándo r m íivészetök á l tá l  32 
e ré n y n e k  m in d e n ü tt ,  ho l le h e te ,  tem plom ot ép ítve ,
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h ird e t té k  a ’ művészét, emberiség és józan esz szavát, 
VB e ’ te tsz e tő s  sz ín b en  ism e rte té k  ’s k e d v e lte té k  az 
é d e s , de a n n y ira  e lh a n y a g lo tt n em ze ti nye lv  b á ja it .  
H o n u n k  n y e lv é t ú jra  é le sz te t t  P e tra rc á i  k ö z ö l t ,  k ik 
n e k  én  k o sz o rú s  K isfa lu d y  S án d o ro n  k ív ü l , m á r a ’ 
m ú lt század  v ég én  d a lo lt k ö ltő in k e t is t a r to m , ő k  
n em  k is é rd em m el ra g y o g n a k  , ’s h a  r e p k é n y  nem  
d ís z íti  is h o m lo k a ik a t , ők  m ég  is m agasz tas ö n tu d a t
ta l  m u ta th a tn a k  r o n g y a ik r a , m e lly e k e t D o b ro sy  lír 
gyalázat- czafrungjaként k íván  nyakamba ak asz tan i; 
k ü z d ö tte k  ő k , mig m áso k  h e v e r te k ;  h o l tü n d é r ,  ho l 
í n s é g , h o l bohócz a la k já b a n  h iz e lg té k  be az édes 
an y a i n y e lv e t, a ’ n e m z e t is é g ir á n t  közönyös nép sz i
vébe  , h o v á  a z ,  sz in te  á rv án  té v e ly g ő  b á rd u sza in k  
a jk á ró l pusz tán  le z e n g v e , a ’ leg szeb b  a ’ le g sz ív h a -  
tó b b  dalban  is a l ig h a  , v ag y  h a  igen  , de k éső n  , tá n  
m ég  század m úlva h a to t t  v o ln a  be. É s m ind  e ’ fá ra d -  
harlan  tö re k v é sü k  m ed d ig  m a ra d t m é ltá n y la t  n é l
k ü l? !  S ő t ha  ő k  szo rg a lm u k  á l ta l  g y ö n y ö r  é lv e z e 
te k e t  n y ú jta n a k  is a ’ fo g é k o n y a b b á  k é p z e t t  k e b le k 
n ek  , m illy  k ev é s  ö röm  ju to t t  n e k ik ,  m illy  k ev e se n  
o sz to zán ak  v e lő k  p á ly á jo k  te rh e ib e n  , m illy  k e v e se n  
n y u jtá n a k  n e k ik  s e g é d - k e z e t ,  m illy  k ev esen  c sak  
v ig a sz ta ló  s z ó t? !  É s  noha i t t  e g y fe lő l n e h á n y  le l
k e s e k  hálás  k iv é te l t  é rd e m e ln e k  i s ,  k ik  a z é r t  , m e r t  
g y ám o litá k  az á rv a  m a g y a r  v á n d o r-sz in é sz e te t: m in t 
a l ja s  c z im b o rák  a ’ p o lg á ri tá rs a sá g  e lő tt  h ite lö k b e n  
's  á ld o z a ta ik  m ia tt nem  r i tk á n  v ag y o n ú k b an  , c s ö k 
k e n t e k ; n oha i t t  t is z te le t te l  k e l l  is em líten i a ’ le l 
k e s  E r d é ly ,  a ’ hazafi b u zg a lo m  P e s t ,  S z é k e s -F e jé r -  
v á r ,  B o rs o d ,  B ih a r ,  A b a u j m e g y é k  á ld o z a ta i t ,  m e l
ly e k e t ,  a ’ k o r  sze llem év e l é b re d t h aza íiság u k  té te te  
v e lő k ,  ’s m e lly  k o ro n k in t  a ’ v án d o r sz ín észe tn ek  
e n y h e ly e t s z e rz e ;  m ind e z e k  a z é r t  k o rá n se m  ju ta lm a 
zó k  ő k e t  a ’ so k  g ú n y  és ré sz v é tlen sé g  g y ö tre lm e ié r t ,  
m e lly e k k e l add ig  k ü z d e n iü k  k e l le ;  s ő t  nem  eg y sze r  
eg y  jó  ízű  f a la té r t  k e s e rű  bán t á lm ák  özö n é t e ln y e l
n iü k  és b é k e tü ré ss e l edzen i k e b l ö k e t , m elly  ö rö m et, 
azon  k í v ü l , m e lly e t ö n tu d a tu k  n y ú jth a tó  n ek ik  , o lly  
k e v e s e t  é rz e tt .  D e  m ind e ’ szenvedés m e lle tt  is s z e 
r e te t t e l  m iv e it saját földjük termeseit édes maguk még 
nem élhelék meg. D e  nem  is az  vo lt irá n y u k  , le lk ű k  
s u g a l la ta , nem  an y a g i é rd e k e k  u tá n  ö sz tönzé  ő k e t ,  
m e rt h is z e n ,  h a  a r ra  tö re k v ő n e k ,  m ié r t  h a g y tá k  
vo lna e l a ’ p o lg á ri p á ly á t ? m e lly  n e k ik  o lly  csillo g ó  
sz ín ek b en  , o lly  te ts z e tő se n  ’s n ém e lly ik n ek  ősei eré
nye u t á n , m ég  o lly  d ic ső ség esen  is  ’s o lly  szép j ö 
vővel m o so ly g o tt e l é b ö k ; nem  azon  hiú á b rá n d o s  
sz ínpad i d ic ső ség  v is z k e te g e  m ia t t ,  m e lly e t an n y i 
fó lszá m íth a tlan  s z e n v e d é s , f á r a d s á g , k ö n y e k  á rá n  
k e lle  m e g v á s á r o ln a k , h an em  tis z ta  k e b le k b e n  lá n 
g o ló  hon  és m ű v észe t irá n ti s z e re te tö k n é l fo g v a , m e lly  
a ’ n em ze ti n y e lv e t ,  m in t a ’ n em zeti m ű v e lő d és  e r 
k ö lc s i és an y a g i nem zeti e rő  legb iz to sab b  z á lo g á t á l
lító  le ik ö k  e léb e . N em  h ír -v isz k e te g  ö sz tönzé  ő k e t ,  
m e lly re  azon  u t ó n ,  m elly*n  D o b ro sy  u r  a k a r  fe l
h ág n i , k ö z ü lö k  a k á rm e lly ik  , tá n  tiz sz e r te  k ö n n y e b 
b en  fe lju to tt  v o ln a  ; de nem  is —  m in t tá n  D o b ro sy  
ú r  ig e n  k ö n n y e n  o d a  veti —  d o log  v ag y  is k o la -k e 
rü lé s  , m e rt m e lly  h iv a ta lb an  van  tö b b  ta n u lás  és

fá ra d sá g , m in t a ’ sz ín észe tb en  ? vá ljo n  a ’ sz ínész nem  
s ír ig  ta n u l-e  ? és h a  f e n n é r in te tt  v ád  , n ém elly  m ár 
e ’ p á ly á ró l is m e g sz ö k ö tt h im p e llé rt te rh e lh e t  i s ,  
a z o k a t , k ik  v án d o r  sz in é sz -é le tö k  c z a fra n g ja it eg ész  
a ’ n em ze ti sz ín m ű v észe t tem p lom áig  e lh o z tá k  , sem m i 
e s e tre  nem  s ií jth a tja  —  de m ég  a z o k n a k  n a g y  r é 
s z é t s e m , k ik  id e  nem  ju th a tv a ,  m a i nap ig lan  v ise 
l ik  p á ly á jo k  t e r h e i t ,  —  m u n k a k e rü lé s  sem  te h á t r  
h an em  azon  haza íiu i k ö te le s s é g  é r z e t e ,.* m e lly  n e k ik  
m in d e n n é l , s a já t  k én y e lm ü k n é l és r o k o n a ik , k e d 
v e s e ik  k e b lé n  é lv ez h e tő  ö rö m e ik n é l is szen teb b  v a -  
la . N em  k is  é rd e m ü k  e ’ p á r iá k n a k  az  i s , ho g y  m iu
tá n  n ém elly  le lk e s e k  o lta lm a  a la t t  id e ig le n i m e n e 
d é k e t  le lv e  A b a u jb a n , K a s s á t m e g m a g y a ro s ítá k ; 
u tó b b  az ősz B uda id e g e n a jk ú  la k ó iv a l k e d v e lte té k  
m eg  éd es  h aza i n y e lv ü n k e t. N a g y  ré s z in t  e ’ p á r iá k  
é rd e m e  az i s , h o g y  a ’ k o r  sz e llem é v e l é r t t  sz án d é k : 
—  á llan d ó  sz ín m ű v észe te t a lap ítn i , —  P e s t  m eg y e  
le lk e s  I ten d e i á l ta l  e lő leg e s  á ld o z a to k k a l , u tó b b  a n 
n a k  p é ld á já ra  a ’ d icső  n em ze t á lta l m e g v a ló s ít ta to tt ,  
és  ta r t s u k  b á r m é ltó  t is z te le tb e n  a ’ n em ze t k é p v ise 
lő in e k  a ’ k o r  k iv á n a ta it  é r tő  b u z g a lm á t,  m e lly e l 
eg y  n em ze ti sz ín h áza t a la p ító n ak  , nem  v e h e tjü k  e l 
e ’ cza fran g o s  v án d o r sz ín é sz ek tő l , h o g y  a ’ k iv á n a-  
to t  m e g é r le ln i ő k  nem  k is  ré sz b e n  s e g í t e t t e k ,  —  
S uum  cu ique. T em plom  e m e lk e d e t t  a ’ m a g y a r  sz ín 
m ű v é sze in ek  , de m e lly b e n , D o b ro sy  u r  fá jd a lm á ra , 
a ’ v án d o r  sz ín é sz e t c z a fra n g ja i á l ta l  é k te le n  papok  
á ld o z h a tn a k  c sak  , m e rt m ég  nem  é r t  m eg  az ú ja b b  
n e m z e d é k ,  m e lly  D o b ro sy  u r  sz e r in t  m á r csak  a z é r t  
is  jo b b  le e n d  , m e rt a ’ vándor színészet czafrangos 
maradványai nem  f ity e g n e k  n y a k á b a n . E s  lá ssa  D o b ro 
sy  ú r , én  m ég  is  leg fő b b  d ic ső ség em n ek  ta r to m  e ’ 
cza fran g o s  é le t  n ép éh ez  t a r to z n i , ’s n o h a  m ind azon 
d ic s ő s é g , m e lly  a z t jo g o sa n  i l l e t i ,  re á m  csak  ig en  
c se k é ly  ré sz b e n  h á ra m o lh a t ik ,  —  m in th o g y  én  e ’ 
fo lyó  század  3 - ik  t iz e d é n e k  csak  épen  vég én  k ez d em  
m eg  e ’ rö g ö s  p á ly á t ,  m időn  a ’ m ag y ar sz ín észe t 
jo b b  k o rá n a k  h a jn a la  m á r d e rü ln i k ez d e  , ’s  íg y  in 
k áb b  c sak  ö rö m e ib en  m in t szen v ed ésib en  v o lt  sz e 
ren c sém  ré s z e s ü ln i ;  —  m ég  is azon  k is  r é s z t , m e lly  
e ’ k ig u n y o lt p á ly a  d ic ső ség é b ő l en g em  i l l e t , nem  
c se ré ln ém  fö l D o h ro sy  u r  m inden  d ic s ő s é g é é r t ,  ta lá n  
m ég  a z t is  hozzá  v é v e ,  m e lly e t v a lah a  e lé re n d . 
T a r ts o n  te h á t  D o b ro sy  ú r  b á r  m it a ’ v án d o r sz íné
sz e t c z a f r a n g ja iró l , n ek em  ’s h ig y je  , m inden m é ltá 
n y o san  g o n d o lk o zó  m a g y a r n a k , azok  t is z te le te se k  
le e n d n e k .

M it tovább  D o b ro sy  ú r , iró i ig é n y é rő l , ’s az  ig a 
zi d ram a  ’s a n n a k  m iib irá la ta  m inősége irá n ti h ité rő l  
’s en n e k  k ö v e tk e z té b e n  , ú jr a  „ L u d a s  M atyi*4 e llen , 
aft’e c tá lt  a e s th e tik á v a l e ls z a v a l , a z o k , m in t a ’ k ö 
z ö n s é g . m e lly  o lv a s ta ,  tu d ja  , —  ré sz le te s  c z á fo la tra  
nem  m é ltó k  , ’s a z é r t  h o g y  olvasóim  tü re lm é t ne fá- 
raszszam  , abba  nem  is b o csá tk o zo m . A lta lán y o s ság b a n  
e lm on d h atn i r ó lu k ,  h o g y  egy  é rz e lg ő  ifjoncz k ö lté -  
szi á radozásai nyom át m e g já r já k , de fájdalom ! a ’ d rám ái 
th e o r ia  ja v á r a  sem m i ta n u lsá g o s t m a g u k b an  neu* 
fo g la ln a k . É n  a ’ n ag y  m eg tám ad ás  u t á n , nem  holm i 
lé g b ő l k a p o t t ,  v irá g o s  sz av a k k a l t a r k á z o t t ,  cz ifra r
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k ö ltő i e lm én c zk e d és t, hanem  v a lam e lly  k im e r ítő  a la 
pos é r te k e z é s t  v á rtam  v o ln a , m e lly e l D o b ro sy  u r  
á llítá sa im a t m erő b en  le ro n t s a ; de m ind  az nem  tö r 
té n t  , m e rt a ’ két szájú kép ra jz o la ta  ép en  ú g y  nem  
b iz o n y ít, m in t nem  D o b ro sy  ú r  b ú ja ,  m e l ly Peieskei 
nótárius Pestre utazta után megszállta keblét, és nem  
b izonyít a z :  h o g y  Rontó Pál, Al-Döbler és  Egy fa
zekas pokolba utazása s írb a  s z á l l ta k , m e r t  e z e k , e l-  
h ig y je  , nem  a z é r t ,  m e rt bohóza tok , hanem  a z é r t, m e r t  
rósz b o h ó za to k  , s z á ll ta k  s írb a .

D o b ro sy  u r  ad o tt ész rev é te le im  e g y ik é t sem  tu d 
ta  m e g v ín i, nem  tu d ta  m e g b iz o n y ita n i, h o g y  a ’ 
ni. é. 9 0 -d ik  szánni J e le n k o r  n ap ló ja  s z e r in t Ludas 
Matyi — k im u ta to t t ada ta im  e llen é re  is csaK u g y an  
egyike azon szerencsétlen daraboknak, mellyeken a’ kö
zönség unatkozni, boszankodni és —  színháztól elidege- 
uillni szokott, m e r t  a z ó ta  is szám os s z ó z a t , de k ü 
lön ö sen  az A th en aeu m  je le n  évi m a g y a r  já té k s z ín i  
k ró n ik á já n a k  b ev e ze té se  i s ,  a ’ b o h ó za to k ró l szó lva , 
épen  az t b iz o n y ító , h o g y : közöttük a3 már régiebb 
Peleskei nótáriuson kiviil, az egy Ludas Matyi tartja 
fenn magát. N em  tu d ta  m e g b iz o n y íta n i, hogy  a3 lel
keket a3 költői világban csak az hívja segítségül, ki sze
génysége 3s lehelellensége érzetében magához nem bízik, 
síit fe lh o z o tt p é ldáim on  m e g h ö k k e n v e , m ég  az t is r á  
fo g ja  a ’ v i lá g r a : h o g y  n o h a  ő az t a ’ fe n n id é z e tt le g -  
h a tá rz o tta b b  á lta lán o ssá g b an  m o n d o tta  , m ég  is  a z t 
se n k i a ’ v ilág o n  kívülem nem  é r th e t te  á lta lá n y o ssá g 
ban , ’s m ost m e g -is  en g ed i a ’ l e lk e k e t , ho l h e ly ö k  
van ’s k ü lö n ö sen  S h a k sp e a re  le lk e i  e llen  n incs m it 
s z ó l la n ia , ú g y m o n d : m e rt Homer után ő az, <x%riuil 
molilur inepte ; de hogy  L u d as  M a ty ib an  n incs h e ly ö k , 
m e r t D o b ro sy  u r  nem  a k a r j a ; ,de édes u r, jó  le t t  
vo ln a  jo b b a n  m e g o lv asn i, m it Fiszr évé telimben, L e s -  
s in g b ő l ,jm  Theater müssen wir glauben teas er ( a ’ 
k ö ltő )« ú //“ id éz tem . N em  tu d ta  to v áb b á  m eg b izo n y ítan i 
h o g y  L u d as  M aty i ró sz  b o h ó z a t,  ’s hogy illy 3sebhez 
haso/dó darabokat színpadra hozni csakugyan legvasta
gabb tudatlanságra mulat ízlés dolgában, s z ó v a l ,  ő 
sem m it sem  tu d o tt  m e g m u ta tn i , ’s m inden  m it n ag y  
k e s e rv é b e n  k in y ö g h e re , azon  fu rc sa  k é rd é s  v a la  : Ha 
hál vígjáték van 3s minden kigondolható árnyéklatot 
magában, foglal, mulattat, tanít 3s nevetve ostorozza 
a3 vétkeket, minek akkor a3 bohózat? E z  a ’ k é rd é s  hoz
zám  in tézv e  h e ly én  le t t  v o ln a  tá n  a k k o r , h a  én  a ’ 
b o h ó za to k  e x is te n t iá já t  m ú tan i sz ü k ség b ő l v éd tem  
v o ln a , de sz ó ltam -e  én  illy  sz em p o n tb u l c sak  eg y  
szó t is ?  H o g y  a ’ g ö rö g ö k  b o h ó z a ta in a k  sze llem e  
k o ru n k b an  m ár nem  é lh e tn e ,  ép en  m agam , azo k  tö r 
té n e ti  e lő ad ásáv a l m u ta tóm  m eg  ’s k o rá n  sem  u tá n 
z á s u l ,  hanem  c sak  a z é r t  v o lta k  fö l id é z v e ,  ho g y  a ’ 
napló  író ja  , k i épen  rá jo k  h iv a tk o z o tt íz lé s  d o lg á 
ban , lá ssa  m iily  b a k o t lő tt .  S ő t m ég  a z t is k im o n 
do ttam  hogy  L u d as  M a ty i e lő tte m  k o rán sem  eg y  
becsú  a  g ö rö g ö k  sa ty ric a i d r á m á ik k a l , de a z é r t  
m ind azon ro sza t sem  lá to m  b e n n e , m e lly e t a ’ nap ló  
író ja  r á  a k a r  fogni. M iad  e ’ m e lle tt  azo n b an  , m időn  
L udas M a ty irő l szó lva á lta lán y o sa n  a ’ b o h ó aa to k  ad a - 
ta sa  sz ü k ség é re  k i t é r t e m , sz ín p ad ra  k e rü lé s ü k e t in 
k ább  n eg a tiv  h a tá su k ra  szám ítva  s z ü k s é g e s i té m , ’s

h,a D o b ro s y  u r  m ind  a z o k b ó l ,  m e lly e k e t én  m ár 
Észrevételeimben ez  ü g y b en  e lm ondék  , nem  o k u lh a ta , 
é r ts e  m eg  rö v id e b b e n , a ’ je le n  év i 2 0 -d ik  szám ú A th e 
n aeu m  ig az i m é ltá n y o ssá g g a l i r t t  s z a v a ib ó l; m e lly e k -  
k e l  az  , eg y  n ém e tb ő l f o r d í t o t t , m inden  te k in te tb e n  
u n d o r ító  sü le tle n sé g  ,,Majom és vőlegény“  ad a tá sá t is , 
i l ly  m ódon  m e n te g e t i : „llly silányságnak, melly azon
ban nem szűkölködik karzati hallgatókban, repertóriu
mon meghagyatását csak a3 jövedelem-szerzés szüksége 
mentheti, mit, mind a' mellett hogy színházunk nem
zeti, nem lehet figyelem nélkül hagyni. E3 majom féle 
müvek adatását úgy kell tekintenünk, mint mellözhellen 
eszközeit annak, hogy shakespeari müvek adatása le
hellenné ne legyen.“  L u d a s  M a ty in a k  p e d ig ,  illy  
m e n te g e té s re  v a ló b an  sz ü k ség e  sincs. A z m é g  m á s , 
m in t ezen  szem p o n tb ó l is a d a th a tik . L u d a s  M a ty in a k  
v an  m űvészi é r d e m e , d id a c tic a i irá n y a  p ed ig  m inden  
te k in te tb e n  f ig y e lem re  m é ltó . —  D e  D o b ro s y  u r  
m ind  a ’ m e lle tt  is h a ra g sz ik  r e á ,  m e r t  b o h ó z a t ,  ’s 
h a  v é le tle n ü l a ’ cz éd u ía iró  bohózat h e ly e t t  vígjáték 
n e v e z e te t ta lá l  írn i a ’ h i r d e tm é n y r e , tá n  m ég  m eg  
is b a rá tk o z ik  v e le  , ’s a k k o r , tá n  m ég  a ’ le lk e k e t  
is h e ly é n  ta lá l ja  b e n n e , m e r t  h iszen  ő a ’ v íg já té k ’ 
eg é sz  c z é l já t  e ’ három szóban „ridendo corriguntur 
mores“ k im e rítv e  l á t j a ; de  h a  ez bohózatban t ö r t é 
n ik  , h a ra g sz ik  , m e r t  o t t  ez  c sak  a n n y it lá tsz ik  m on
d a n i:  nevesselek egyet Js menjetek haza ( ! )  ’s e z t ő 
b o h ó za tb an  nem  ta r t ja  h e ly é n ,  h a  sz in te  a ’ b o h ó za t 
’s k iv á lt  L u d a s  M a ty i ép en  azon  ta n u ls á g o t a d ja  is , 
m e lly e t ő k ív á n  —  de o lly  k ev é ssé  k ö v e t ,  —  t.  i. 
ne bánts mást, nem bánt más. —  H a ra g sz ik  D o b ro s y  
u r  m ég  az é n e k e k re  is L u d a s  M a ty ib an  , n o h a  az o k  
a ’ m a g y a r  n ép m elo d iák  leg h ív eb b  k in y o m a ta i , m e rt 
h iszen  h o g y  a ’ fra n c z ia  v a u d e v ille k b e n  —  m e lly e k -  
n e k  a ’ f ra n c z ia  n a g y  n e m z e t ,  a ’ s ta tu s  k ö l t s é g é n ,  
t a r t  s z ín h á z a t -— n é p m e lo d iák a t d a lo ln a k , az m it
se in  b iz o n y í t ; ’s az  s e m ,  h o g y  A n g liá b a n ,  S h a k 
sp e a re  h o n áb an  , u g y an  az  t ö r t é n i k , ’s h o g y  o t t  a ’ 
C o m o e d ia , m ai n ap ig lan  is so k k a l g ú n y o s a b b a n , 
id ő n k in t so k k a l a lja s a b b a n  k ic sap o n g , m in t a z t  a ’ 
le g tr iv ia l is a b b  m a g y a r  b o h ó za tb a n  k im u ta th a tn á , 
a z é r t  D o b ro s y  u r  m ég  is h a r a g s z ik , m e r t  n e k i L u 
das M a ty i ig e n  b e ty á r o s , ’s m é g  azza l sem  g o n d o l, 
h o g y  ép en  S h a k sp e a re  v ig já té k a ib a n , —  m e lly e k  
m in t Guizot F. „De Shakspeare et de la Poesie dra- 
matique“ czím ű i r a ta  is  b iz o n y ítja : —  „egy funtass- 
tikai regényes szellem - mű, egy menedék helye mind 
azon gyönyörködtető valószínűtlenségeknek, mellyeket 
« ’ képzelet, restség- vagy szeszélyből, csak egy vékony 
fonalon fűz össze, hogy belőlük minden féle tarka kötege- 
ket készítsen, mellyek földerítnek 3s érdekelnek a3 nélkül, 
hogy az okos ész követeléseinek kellőn megfelelnének; 
kellemes képek, meglépések, ingerlett kandiság, csalódott 
remények, fölcserélések , elmés feladatok , mellyek bu
rokba rejtettek“ ’s a ’ t. —  m in d en  sze llem iség  és  á r 
ta t la n s á g  m e l l e t t , o lly  so k  e g y e s  du rva  k ife je z é se k  
v a n n a k ,  m in ő k e t L u d a s  M a ty ib a n  a lig  ta lá lh a tn a . E  
p é ld a -fe lh o z ásb ó l azo n b an  sen k i se h ig y je , m in th a  tá n  
L u d a s  M a ty it S h a k sp e a re  v íg já té k a iv a l —  m e lly e k e t 
én  o lly  ö rö k k é  v idám  a e th e r i  lé n y e k  ta rk a  tü n d é r



v ilá g án a k  t a r t o k ,  m in ő t Heine is  csak  á lm odn i tu d a ,
—  a k a rn á m  s z e m b e á l l í ta n i ; csak  D o b ro sy  ú rn a k  k í 
ván tam  m e g m u ta tn i , h o g y  m ég  S h a k sp e a re -b e n  is ,
,.qui nil molilur inepte,fí v an n ak  o lly  fo lto k  , m e lly e -  
k é r t  e g y  já m b o r  m a g y a r  sz e rz ő t o lly  iszo n y ú  k ím é 
le t le n s é g g e l  o s to ro z . D e  azza l D o b ro s y  n r  m it sem  
g o n d o l , m e r t  n e k ü n k  m a g y a r o k n a k , m á r fé lsz á z a 
d o s  sz ín é sz e tü n k  a la t t  tö b b  id ő n k  l e t t  v o ln a  m ag u n 
k a t  m inden  fin o m ta lan ság b ó l k im o s n i, m in t az  a n g o l, 
f ra n c z ia  , o lasz  ’s a ’ t. n e m z e te k n e k  n é h á n y  százados 
sz in m ü v é sze tö k  id e je  ó ta . É s e z é r t  k ív án  D o b ro sy  lír 
n á lu n k  lehető legkeményebb, de lehető legigazságosabb 
mübirálatot. D e  tu d ja -e  D o b ro s y  u r ,  h o g y  é p e n n e m  
ig a z sá g o s  k ö v e te lé s  o t t  m ohón  a r a t n i , h o l sem m it 
sem  v e te t tü n k ,  ső t h a  v e te t tü n k , sem  k e l l  m á r  z ö ld jé 
b en  a z é r t  le v á g n i , h o g y  v e le  e g y  k is  g y o m o t is  k i
ir tsu n k  , m e r t  íg y  c sa k  s z a lm á t , de  g y ü m ö lc sö t nem  
n y e rü n k . A3 keménységnek n incs m in d e n ü tt h e ly e , v a 
la m in t a ’ sz ig o rú s á g n a k  sem  a z o k  e l le n é b e n ,  k ik k e l  
m é g  szép en  nem  is  s z ó l lo t tu n k , és  m ég  is D o b ro s y  
u r , —  k in e k  sz e líd  , éd e se n  b eh íze lg ő  , o k ta tó  é r t e 
k e z é s e i t  a ’ d rám á i m ű v é sze trő l m ég  nem  ism e rjü k ,
—  a z t m o n d ja : h o g y  L u d a s  M a ty i szerzője, tudván 
a z t, hogy nyomorú apáinak csak nyomorú fiai lehetnek 
sorvasztó betegségben sinylő magzati nyavalyáját, bi
zonyos fogásokkal igyekszik elpalástolni ’s a ’ t. ’s a z é r t  
k á rh o z ta t ja  nem csak  a ’ sz e rz ő t han em  azt is , ki a’ 
darabokat válasz tűni szokta, mert Uly 's ehez hasonló 
darabokat színpadra hozni. csak ugyan a3 legvastagabb 
tudatlanságra mutat Ízlés dolgában. E z a z u tá n  nem  sz e 
m é ly e sk e d é s . Szerző dai'ubválaszlő nem  sz e m é ly e k  és 
D o b ro sy  ú r , —  k i t  se n k i az  ő le a la c so n y itá sa  n é l
k ü l a ’ 9 0 -d ik  sz. nap ló  író já n a k  á la rc z a  a la t t  nem  
g y a n í th a to t t , de nem  is  k e r e s e t t , személyeskedésről 
t a r t  le c z k é t  a n n a k , k i c sak  ü g y é r t  sz ó lo tt. A ’ m it 
én  a z o k ra  nézve  m o n d o tta m , k ik  lá tv án y o s  sz ínm ü
v e k  á l ta l  v o ln á n ak  a ’ m a g y a r  sz ín h ázb a  é d e sg e te n -  
d ő k  , a z o k ra  D o b ro sy  ú r  , k o rsz e rű  tü re lm e s s é g g e l ,  
ú g y  v é l e k e d ik ,  h o g y :  ő k e t  a3 magyar színházba csa
logatni olly munka volna, mintha valaki Egyptusből, 
vagy onnan, hol dögvész uralkodik , mondva hozatna dög
vészes embereket. É ’ n y ila tk o z á sn á l s z e b b , p h ila n tro -  
p ia ibb  m ó d o t a lig  ta lá lh a to t t  v a l a k i , m e lly e l nem ze ti 
é rd e k e in k  i r á n t  ré sz v é tle n  v ag y  k ö zö n y ö s  p o lg á r 
tá r s a in k ,  v e lü n k  eg y  c z é lra  m e g n y e re s s e n e k . T ö b b  
i lly  b ó k o t D o b ro s y  ú r , ’s le sz  e g y e s s é g ! A z e llen  
sem m i szó lóm  s in c s ,  h o g y  egy jó  színdarab egy kis 
világ, benne mindenki feltalálja éleméuyét ( a ’ k i je le n  
v a n , de m o st ism é t le g k ö z e le b b  Lear-b en  eg é sz en  
ü re s  v o lt a ’ h áz ) az e lle n  sem  szó lo k  , h o g y  a3 mű
vészetnek nem szabad senkihez lealázni magút, hanem 
mindenkit magáihoz kell fölemelnie (c sa k  le g y e n  k i t ) ,  
de  m ég  az t is  m e g e n g e d e m : hogy a3népnek esze van, 
c sak  h o g y  ezze l m ég  nem  lá to m  m eg v a ló s ítv a , h o g y  
m ű v e ltsé g e  is m inden  o sz tá ly a ib an  e g y  fo rm a le g y en , 
’s  íg y  é le m é n y e i b izo n n y al k ü lö n sz e rű e k  le szn e k , ’s 
a z o k h o z  k é p e s t  v á g y a i is az  é le in én y  u t á n ,  és íg y : 
k ö v e tk e z te té s e m : h o g y  a ’ nép  szokja meg előbb a3 
színházat, m a jd  o t t  m ű v e lő d n i is f o g ;  m ég  m ind ig  
á ll. É s  ig y  á llv án  a ’ d o lo g , m in th o g y  tu d o m , h o g y

az  é rz é k is é g  ’s g y ö n y ö r  b a rá ti  a ’ k ev e se b b  Jé rzé- 
k is é g re  szám íto tt m ü v e k e t é rd e k te le n e k n e k  ta lá l já k ,  
—  ’s e n n é l fo g v a  nem  is  k e d v e l ik , —  ig e n  k ív á 
n o m : hogy  k é p e z te s se n e k  in k áb b  illy n em ű  é lv ez e 
te k  á l ta l  fo g é k o n y a k k á  a ’ m űvészi ta p in ta tra ;  k ik é p z e t t  
m űvészi iz le sö k  azu tán  nem  fo g  so k á  h ó do ln i a n n a k , 
m it előbb, é rz é k is é g ö k  ta lá l t  c sak  szép n ek  ’s m ű v é
sz in ek . É s  e ’ sz em p o n tb ó l te k in tv e  a ’ d o lg o t k ív á 
nom  , hogy  in k á b b  a ’ le g c s ik lan d ó sa b b  fra n cz ia  v an -  
d e v ille k  és  an g o l g u n y já té k o k  ad a ssa n ak  a ’ kur- 
jongő nép sokasága elölt, m in t a ’ já m b o r  n é m e t d r á 
m ák  , néhány ájtatos nagynéne e lő t t  so h a jto z ta ssa n a k  
e l. E ’ te k in te tb ő l ó h a j tó m , h o g y  Hugo Victor b u ja  
k é p e in  lá n g o ljo n  fö l in k á b b  a ’ n é p , ’s b o rza d jo n  m eg  
m űvészi b iin -s z ö rn y e itő l, m e lly e k  ta n í ta n a k ;  m in t 
Ziegler v agy  I f  land é rz e lg ő  d a ra b ja in  k ö n n y ez v e  e l 
a lu d jé k  ’s m ásk o r ne v ö k re  is  á s ítso n . É s  e ’ szem 
p o n to t k e l le n e  m ű b irá ló in k n ak  te k in te tb e  ven n i a k 
k o r  i s , m időn a ’ f ra n cz ia  ro m an fica i isk o la  d rá m á it  
m e g tám ad já k  ’s m e g fo n to ln i : h o g y  m inden  k o rn a k  
m e g v an n ak  s a já t  k iv á n a ta i ’s re fo rm a to r s á g ra  r i tk á n  
s z ü le tik  v a l a k i , ’s h a  s z ü le tik  is , az  rö g tö n  nem  j a 
v í th a t ,  m e r t  „saltus in natura non datur“ a z é r t  e r ő -  
k ö d é se  n ev e tsé g e s . Jo b b  v o ln a  te h á t  a n n a k , k i  k i 
szám ítv a  ja v í tn i  nem  t u d , a ’ sz ínm űvésze ti e lő a d á 
so k ró l in k áb b  c sa k  tudósító m in t birálgaló d id a sk a l iá -  
k a t  í r n i , mert kíméletlen ostorozásaival sem kort sem 
egyeseket nem ja v ít ,  a3 színházi pénztárnak pedig 
sokszor tetemesen árt. — Hugo Vidor a ’ k é n y e s  c la s-  
s ic u so k  le g k é ts é g b e e s e t te b b  e lle n z é se  d a c zá ra  is  a ’ 
f ra n cz ia  a cad em ia  ta g já v á  Ion. —  A ’ k o r  sz e llem e  
nem  ism er g á to t .  —

T é r jü n k  v issza a ’ rendre-iggzilásra, D o b ro s y  ú r  
m ég  az  e lc sa v a rá so k h o z  is é r t .  É n  az 1 8 4 0 -d ik i 9 0 -ik  
szám ú nap ló  Í ró já n a k  ezen  é s z re v é te lé re  : A* magyar
ban meg van az a3 jő  természet, hogy m i n d e n b e n , 
m i i w u g y a r  e l m e - s z ü l e m é n y ,  csak azt szereti, 
min nemzeti szín Ömlik e l , mi nemzeti, honi földből 
fakad fe l, 3s e3 föltét nélkül nádunk mar adandóságra , 
vagy hosszú életre s e m m i  mii n e m számolhat „azt 
m ondám  : h o g y  ez nem nagy bők a3 nemzetnek akkor, 
midőn művészetről van sző, melly nemzeti jellem nélkül 
is lehel szép 3s kívánatos. E b b ő l D o b ro s y  u r  ig e n  o k o s  
k ö v e tk e z te té s s e l ,  a ’ k e re sz te s  h áb o rú k  ú t j á n ,  a z t sü 
t i  k i ,  ho g y  én  o lly a t m o n d tam  le g y e n : mi sz e r in t 
az eredetiség-szeretet nem nagy bök a3 nemzetnek. K i 
nem  lá tja  a ’ le g m é lta tla n a b b  e lc sa v a rá s t ? A zt h iszem  
h o g y  a ’ va lam it szerelni és az elfogultlan szereim k ö z t t  
ig e n  lé n y e g e s  a ’ k ü lö n b ség . A ’ mi p ed ig  a ’ p é ld áu l 
f e lid é z e tt  „ 0 du lieber Augustint«  i l l e t i ,  h ig y je  e l ,  
h o g y  a z :  az a k k o r  épen  a ’ sváb  h eg y en  landlerischt 
tá n c z o lt ’s Hopfen-íéle m ag y ar em b e re k  k ö z ö tt  m u
la to zó  Peleskei Nótáriushoz jo b b a n  is i l l e t t  v o lna , m in t 
a ’ Ráköczy induló, m e lly  m á r m ag asz tas  je l le m é n é l 
fogva  , oda  épen  nem  ill ik  , ’s én , k i a ’ lieber Augusti- 
non tá n  m ind ig  ig e n  j ó t  k a c z a g n é k , a ’ P e le s k e i n ó 
tá r iu s  f in á lé jáb an  e ld a n o lt R á k ó c z y - in d u ló t , b o sz an -  
k o d ás  m ia t t ,  s o h a s e m  b ír ta m  v ég ig  h a llg a tn i. E s L u 
das M a ty ib a n  a ’ l e l k e k e t , m e lly e k  o tt  a ’ k ö ltő i sz í
n e z e t te l  f e s te t t  k ép c so p o rt s z ü k sé g e s  sz e m é ly e it a la -



6

k í t i á k  , r m in d en k i is in k áb b  h e ly én  fo g ja  ta lá ln i, m in t
a’ nagyszerű Rákóczy-indulát a3 lokál-verő frakk- 
furkas sógorok tivornyájában. ^

É s m ost té r jü n k  a r r a  , m i D o b ro sy  u r  hozzam  in 
té z e t t  re n d re ig a z itá sá n a k  fő irán y a .

Dobrosy ur» ki mint már kimutatva vo lt, a’ nap
ló álarcza alatt, a’ szerinte nyomoru-apa szerzőn a* leg
vastagabb tudallanságu darabválasztón, az ízlést nem 
is ismerő igazgatóságon, a* magád árulgato hang szerzőn, 
minden kíméletlenséggel paczkázott, a’ leghallatla
nabb vakmerőséggel rá fogva mindenkire ’s ream, hogy 
azokból, miket mondott, nyilván átláthatluk  ̂hogy neki 
nem személlyel hanem dologgal's ügy gyei volt s van baja, 
mig én elvesztve az ügyet szemem elöl, epés ki jakadásai
mat személye, (!l! ez az minek bebizonyitasara a’ száz 
arany jutalmat tettem) ellen intéztem, s ennél fogva 
mind azon alacsony rágalmat, betyáros kifejezést ’sa’t. 
hozzám (név szerint Fáncsyhoz) mint forrásához zú
dítja vissza.

E n  te h á t im  n y ila tk o z ta to m , h o g y  m ind azon k i
fe je z é se k e t,  m e lly e k e t én  személy szerint Dobrosy úr
hoz , —  és nem  a ’ nap ló  n év te le n  író já h o z  ’s á l ta lá 
n o sság b an  v e tt c r it ic a s te r  tá rsa ih o z  — in té z te m , 
v isszaveszem . M ié r t  k ö lc sö n ö sen  en g e d je  m eg  
D o b ro sy  x ír , ho g y  a ’ tő le  —  k iv e l n ekem  sem m i b a 
jo m  sem  v o l t— m é lta tla n u l n y e r t  cz ím ek et h o z z á , —  
ne épen  v issza zúd ítsam , c s a k — tis z te le t te l  v issza ig a 
z í ts a m , ’s m ég  az t is m egm ond jam  n e k i ,  h o g y  ig y  
á llv án  a ’ do log  , m iu tán  D o b ro sy  ű r , neve a la t t  lé 
p e t t  e l ő , én magyarázhatnám meg in k áb b  D o b ro sy  
u rn á k  , törvény utján , m it te sz  v a la k it  a ’ k ö zö n ség  
e lő tt  a r ru l  v á d o ln i ,  hogy más polgári becslelenilése ál
tal akar jelentőségre vergődni, k iv á lt h a  v á d já t c sak  
azon  a la p í t ja : h o g y  eg y  ism ere tlen  , de ism ern i v ag y  
ism e r te tn i nem  is a k a r t  n ap ló -lirk á ló  ezen  le c z k é z é -  
sé re  : hang szerzésre több valami kell, mint miről ok ( a ’ 
m a g o k a t á ru lg a tó  h a n g sze rz ő k ) álmodoznak t.i, terem- 
tői lélek, az t re íle c tá lta m  „mint a3 critIcához tudomány, 
miiismeret, józanság, mérséklet, és becsületes leiek“ m it 
D o b ro sy  rír so h a  sem  fog  e l ta g a d h a tn i , v a lam in t a z t 
m eg  nem  m u ta th a tn i ,  h o g y  én  az  á l ta l a ’ b e c sü le 
te s  le lk e t  tőle, Dobrosy úrtól, a k a r ta m  le g y en  e lv itá z -  
n i. A z én  h ibám -e a z , ho g y  D o b ro sy  ű r , k i t  e r r e  
s e n k i— tá n  b a rá ti  k is  k ö re  e lő tti  r e p u ta tió já t  k iv é v e —  
nem  k é n y s z e r íte ,  s a já t  szem é ly éb en  e lő á l l ,  ’s m ind 
azon  a ’ nap ló  író já h o z  in té z e t t  k ife je z é se im e t m a g á 
r a  v e s z i , csak h o g y  két dolgot emlitetlenül ne hagy
hasson ?

1 -szö r, H o g y  nekem törvény utján magyarázhatná 
meg, mi az a3 becsületes lélek • de m iv e l , m e r t— • a n n a k -  
o k á é r t  —  ’s a ’ t. c sak  m eg m o n d ja  : hogy ő az. —  D e 
k i k é rd e z te ?  K é te lk e d te m  én  a b b a n ?  h o g y  k é te l 
k ed tem  v o ln a ,  h a  soha  D o b ro sy  lír lé te ié rő l  sem  tu d 
ta™? ™ind a d d ig , m ig  a ’ J e le n k o r  t .  s z e rk e sz tő je  
sz á já b ó l,  m iu tán  É sz re v é te le im  ü g y éb e n  m ásodszo r 
va lók  ná la  —  tö r té n e te se n  h a l lo t ta m , h o g y  valam i 
D o b ro sy  ű r  o tt van. L á tta m  én  u g y an  m á r a ’ s z e r 
k e sz tő  h iv a ta lb an  az e lő tt is D o b ro sy  u r a t , szem ély  
s z e r in t ,  de ho g y  azon szem ély  neve  Dobrosy, ü g y  
nem  tu d ta m , m in t nem  a z t , h o g y  a ’ k ezem b en  , k é z 

ira tb a n  m e g fo rd u lt ig en  je le s  „Hogy kell Összeesküd
ni“ czírnű v íg já té k  f o rd í tó ja , —  k in e k  én  d e b re c z e -  
n i p ro fe sso r t .  D o b ro s y  fijá t ta r to tta m  —  D o b ro s y  
Is tv án  ű r , a ’ J e le n k o r  sz e rk e sz tő i seg éd e  leg y en . É s  
m ost m á r ig y  á llv án  a ’ d o lo g , édes becsületes lelkű 
D o b ro s y  ű r ,  í té l je  m eg  ö n m a g a , illő  v ag y  szabad  
v o lt-e  ö n n ek  az á lta lam  , eg y  ism e re tle n h e z  ’s ig y  
tu la jd o n k é p en  nem  is szem é ly h ez  in té z e t t  é s z re v é te 
le im é rt  r a jta m  n év sze rin í F án csy n  g arázd á lk o d n i?  V a ll
j a  m eg  m á r m o st D o b ro sy  ű r  , —  csak  úg y  p iru lá s  
n é lk ü l —  nem  jo b b  le t t  v o ln a -e  em lite tle n ü l h a g y n i, 
h o g y :

2 -szo r. Fáncsy elöl is , utol is számtalan foglala- 
tosságit emlegeti. ( k é re m : ez r á f o g á s , m e r t  csak elöl 
azaz  é sz rev é te le im  e le jé n )  ’s ho g y  ön  e n n é l fo g v a  
ú g y  v é le k e d ik  : h o g y  engem  mint közép-rendű színészt 
(e g é sz  te lk e m b ő l ö rv en d e k  , ha  D o b ro sy  u r a t ,  m in é l-  
e lőbb  író in k  le g je le sb je i közé  sz á m íth a tju k )  csak 
azért tettek rendezővé, hogy azzal a3 jobb színészek idejét 
el ne vegyék. (H o g y  nál am  a ’ m a g y a r  sz ín é sz e tn ek  je le s b  
ta g ja i  v a n n a k  , a z t én le g n ag y o b b  ö rö m m el a k a ro m  
h in n i ; ’s ha  a ’ sz ín m ű v észe ib en  az a ’ v é g c z é l , a ’ 
nonplus ultra, m e lly e t én  k é p z e l e k ,  a k k o r ,  D o b ro 
sy  iír v ig a s z ta lá s á r a , m ég  a z t is te l je s  m eg g y ő ző 
désb ő l ism erem  e l ,  h o g y  én  m ég k ö z é p -re n d ű  sz ínész 
sem  v a g y o k )  és midőn Fáncsy az egész rendezőséget 
drámáit és technikait (E z  a ’ k e t tő  c sak  D o b ro sy  u r  
ag y áb an  , de g y a k o r la tb a n  soha  sem  —  le h e t e lv á la sz t
h a tó . A ’ v é g re h a jtá s  u g y a n  le h e t  k é t  v a g y  tö b b  szem é ly  
k ö z t fe lo sz th a tó  , de  az in té z k e d é s ,  m e lly  a ’ re n d e z ő  
d o lg a , csak  eg y tő l jö h e t ,  ’s a ’ m ásik  azaz te ch n ik a i r é s z t  
n á lu n k  i s ,  a ’ re n d e z ő  in té z k e d é se  s z e r in t ,  ügyelő, 
karmester, karvezér, könyvtárnok, Írnok' s a ’ t.  ’s igy  
tö b b  szem é ly  s z o k ta , v é g re h a j ta n i .)  kezére játszotta, 
azt nehezen tehette ügyszeretetből, hanem más valami 
kinézésből. (E z t  h a  o lly an  h a ta lm as  em b e rn ek  t a r t a 
nám  m agam  , m in t D o b ro sy  ű r , te h á t az ő szo k ása  
sz e r in t  c sak  k u r t á n ,  de fen n y en  m in t alacsony rágal
mat forrásához zúdítanám vissza ; de  én  e lőbb  sz ü k 
s é g e sn e k  lá to m  a ’ k ö zö n ség  e l ő t t ,  m e lly  e lő tt  üg y  
v á d o l ta to m , m in th a  eg y  n em ze ti k ö z in té z e tn é l , a ’ 
h iv a ta l k e z e m re  k e r í té s e  á l t a l , m ás é rd e m e se b b e t 
k iz á rv a  , k ö z jó n a k  á r to t ta m  vo ln a  , m ag am a t k ö v e t
k ez ő  b izo n y ítv á n y o k k a l igazo ln i.

1. Nemzeti S  zínesztár saság tagja 3 s drama-rende- 
ző Fáncsy Lajos úr megkeresése 3s kérése következésé
ben nyilványüom : hogy midőn 1839-diki nyár elején, 
az igazgató választmány megbízásából, a3 N, Színház
nál az igazgatást, előbb Gróf Ráday Gedeon ö nagy
ságával együtt, később pedig magam vittem , az időben 
dm/nai rendező kivántatván, Fáncsy urat, mint a' 
drámái művészetbe beavatott, aesteticai Ízléssel bird, 
és rendszereié egyedet kértük 3s kértem meg több ízben 
annak elvállalásáért; de ö szinte több ízben, alapos 
okokkal támogatott tagadó választ ada ; mig végre nem 
anyagi jutalommal, mert az hiányzott , (mivel a3 rész
vény társaság pénztára már akkor is olly állapotbari 
volt, hogy többnyire némelty választottsági höbblelkü 
tagoknak kellett folytonosan, ‘s majd egymást fehál-
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fogatva a3 szükséges költségeket, sajátjok kölcsönözété
te l fedezgetni) nem 'pénzzel bírhatunk hát rá Fáncsy 
urat, hanem egyedül az intézet java iránti erkölcsi buz
galomnál fogva vállalta el a3 rendezőséget, melly hiva
talt olly szorgalommal3s olly rendesen folytatott, hogy 
az nemcsak nekem volt feltűnő, de még a3 színész tár
saséig több tagjai magok is ezen szavakkal nyilatkoztak 
előttem, 3 s hallal lomra: hogy illy renddel tartott pró
bákon lenni öröm; és valóban Fáncsy úr mind értel
mét, mind szorgalmát egyiránt tüntette ki hivatalában. 
— Helye van egy úttal a3 ruhatár felügyelése körüli kü
lönös szorgalmáról Fáncsy urnák említést tenni: az 
arra való feléigyelést, szinte nagyobb részben Gróf Rá
day ó nagysága és az én kertemre vállalta el — minden 
fizetés nélkül, — és azt is olly lelkiismeretes pontos
sággal vezette, hogy a3 n. m. országos küldöttség al- 
választmánya, a3 ruhatár éltvételekor tapasztalván a3 
ruhatár prolocollumába tartott pontosságot és kitűnő 
rendet, teljes megelégedését dicsérettel nyilványitotta. 
Én részemről őszinte, minden személyes részre
hajlástól ment ten, józan meggyőződésem szerint mond
hatom , hogy Fáncsy urat, mint müértő színészt 3s 
mint rendszerető rendezőt a3 színháznak bírni nyere
ség volt. Kiadtam Pesten, télutó 2 ól-én, 1 8 4 1 . Ilkey 
Sándor s. k.

2. Nemzeti szinésztársaséig tagja 3s drámái ren
dező Fáincsy Lajos úr, megkeresése következésében nyit- 
ványitom, mi szerint alulirt 1 8  41, esztendő télhó 1-ső 
napján, a3 n.m. országos Küldöl/scg megbízása 3smeg
keresésének engedvén, a3 nemzeti színház igazgatását 
e3 f.e.  lusvét napjáig elvállaltam volna, Fáncsy La
jos urat (a3 mint az tekintetes Ilkey Sándor t. biró 
ur nyilatkozásában is említ telikj hosszas tapnszlalás- 
ból mint müértő szorgalmas rendezőt ismervén, magam 
kértem meg (é valóban terhes rendezői hivatal folyta
tására, mellyel ö husvélig elvállalni szíveskedett; kö
vetkezésképen , valamint azon vádat, hogy Fáncsy La
jos úr a3 rendezőséget kezére játzotla volna, alaptalan
nak , úgy azon gyanúsítást is, mintha az igazgatóság 
elég gyenge lett volna kézre-játszásoknak mezőt enged
ni , méltatlannak nyilatkoztatom. — Pesten Febr.24ik  
napján, 1 8 4 1  Gróf Ráday Gedeoti s. k.

3. Alulirtt ezennel kinyilatkoztatom, illetőleg bi
zony» lom : hogy Fáncsy Lajos úr azon egész idő alatt, 
mellyben a3 később országos párt jogás alá ju tott pesti 
magyar színház igazgatásával foglalkozóim, mindazon 
akadályok daczára, mellyekkel általában a3 rende
zőnek , különösen egy olly kezdő intézet rendező
nek, mint a3 magyar színházi, küzdeni kell, nem  
k e r e s e t i ,  hanem egyedül az intézet java tekinteté
ből 3s az igazgatóséig közbenvetésére felvállalt rendezői 
hivatalát, úgy szólva , i  n g y e n  — mivel lehet-e a3 ma
gyar színházi rendezők Í 0  váltóforint havi illetékét 
jutalomnak nevezni? — de minden szorgalmát ivl elő
adások érdekének lehelöképi emelésére fordítva, olly 
bnzgósággal, és az igazgatóságnak olly megelégedésére 
viselte, hogy a3 midőn némellyek állal méltatlanul sér
tetve , ezen terhet több ízben másra ruházhatni sürget
te volna, az igazgatóséig kénytelen volt egész rábeszé
lő tehetségét oda fordítani, hogy Fáncsy Lajos urat

ezen eddigelő csupán erkölcsi osztalékban részesíttet- 
hetelt, férfias ön megtagadást kívánó állomáson meg
tarthassa. Költ Pesten Febr. 2 7 kén, 1 8 4 1 . Nyáry 
Pál s.k.

4. Drámai rendező Fáncsy Lajos úrnak, hoz
zam az iránt tett kérésére, „adnám bizonyság-levele
met, mikép lett rendezővé; jelesül ő maga kivánta-e 
ezt ?“ meg nem tagadhatván igazságos kérését; jelen 
soraimmal megismerem és bizonyítom, hogy nevezett 
urat, mint ahoz értő, 3s arra is alkalmas tagot, az 
igazgatás maga jelelte k i, és szólította fe l; midőn pe
dig azt, mint minden kivántató, benne feltalált, tu
lajdonok mellett is , egy fáradhatlan férfinak is , ki
vált mint neki az elsők közül való színésznek, felette 
terhes hivatalt, (mit egyedül az tudhat, ki a3 színház 
ügyével csak kevésbé is , és közelebbről ismeretes)  fel
vállalni sehogy nem akarná; azon igazgatás ölet an
nak elvállalására nem csak mintegy erőtette; hanem 
kivált azon tekintetből, mivel az ő fár adózásit, 3s 
szorgalmát, igy a3 színház ügyének általa is leendő 
ekképi elösegélését (melly leginkább bírta ölet is a3 ren
dezőség elvállaláséira)  a3 színházi pénztárnak tudva 
levő akkori körülményi közt, bár többre tartaná is ér
demesnek, minden érdemei megismerése, és jutalma
zási készsége mellett is, illendően nem jutalmazhatta, 
azon rendezőségnek elvállalására még is kérte. Pesten 
Böjlelő hava 2 7 -kén, 1 8 4 1 . Földváry Gábor s.k.
C P - H O V

E s  e z e k  u tá n  ú g y  h is z e m , ism é t k é rd e z h e te m  
D o b ro s y  u r a t , m e lly ik ü n k  a k a r  más polgári becste- 
lenílése állal jelentőségre vergődni? é n - e ,  k i k em én y  
Í té le te m e t e g y  ism e re tle n  n a p ló íirk á ló ra  k ím é le t
le n sé g e i k ö v e tk e z té b e n  m o n d o ttam  e l , —  a ’ n é lk ü l 
h o g y  sz e m é ly é t k u ta tn á m  ; —  '  ag y  ö n , k i  en g em  
szem é ly em b en  m eg tám ad v a  á la rc z  a la t t  r a jta m  ’s az 
in té z e te n  e lk ö v e te t t  m é lta tla n sá g a it azza l a k a r ja  h e ly 
r e  ü t n i , h o g y  m o st tiz s z e r te  n a g y o b b a k k a l ső t b ecs- 
te le n i té s e k k e l  á l l  e l ő ,  m e lly e k h ez  k é p e s t az e lő b 
b ie k  e len y é szsz en e k . —  K i hát kettőnk közül a3 rágalom 
forrása í

M it to v á b b  D o b ro sy  ű r  a ’ leltár - csinálásra —  
darab-választásra n ézve  f e lh o z , az  e l s ő r e : a ’ válasz 
a ’ fe n te b b i b izo n y ítv á n y o k b an  , a J m á s o d ik ra ; m uso- 
r o z a tu n k b a n , —  m e lly e t a ’ J e le n k o r  is  fo ly v ást 
k ö z len i s z o k o tt —  b ő v en  m egvan . Műszerekre: h áz - 
és g é p m e s te r  , diszílvényekre : a ’ sz in m este r , ruha
tárra : az  á lta la m  a d o tt  sz ab á ly o k  s z e r in t , a ’ fő ru -  
h a tá rn o k  , s z o k o tt  g o n d o t v i s e ln i ; m ind e z e k re  p ed ig  
én  c sak  fölügyelni és őket rendben ta r ta n i szo k tam . A" 
gazdasági, részt', p ed ig  a ’ g a z d a ,  az  ig a zg a tó  és t i -  
to k n o k  k ö z v e tle n  fö liig y e lése  a la t t  szokta vinni. Sze
repeimet m agam  szo k tam  m e g ta n u ln i , ’s h o g y  azo
kat ren d e ző sé g em  ó ta  csak ritkán tudtam volna: e l 
h in n ém  , h a  D o b ro sy  u r  nem  m ondaná. A ’ késések 
a ’ {gyakori k é re m  ez ü lle n té s )  függony-felakadás, 
e sak  o lly a n  d o lg o k , m e lly e k tő l n éh a  L o n d o n , P á -

*) Mint tudva van, as akkori igazgató választmány el
nöke.

P.
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r i s ,  B e c s ,  B e rlin  le g e lső  sz ínpadai sem  eg észen  
m e n tie k  ; ’s én  a ’ bécsi cs, k . u d v ari v ársz ín h ázb an  
—  ine lly  p e d ig , h a  m eg en g ed i D o b ro s y  ú r , m űvé
szi te k in te tb e n  első E u ró p á b an  o lly  f iig g ö n y -fe lak a -
d á s t ta p a s z ta l ta m , in e lly  a ’ m ie in k  a k á r m e ly ik é 
ve l k iá ll ja  a ’ v e r s e n y t ,  az  ig a z  '.hogy aé drámai'<és 
technikai rendezőség ott is együtt já r , p ed ig  4  re n d e -  
ző van . —  E z e k b ő l lá th a t ja  D o b ro sy  ú r , h o g y  is 
m é t o lly  d o lg o k ró l b e s z é l t , m e lly e k h e z  —  tis z te le t
te l  le g y en  m ondva —  n e m é r t ,  v a g y m e lly e k rő lro s z -  
szúl é r te s i 't te te tt .  A’ mi ped ig  a társaság vészeit, kik 
előtt semmi nem elég szent ’sa ’t. ille ti :  m it én  ism ét a ’ 9 0 ik  
szám ú nap ló - és  com p an iá já ra  m o n d o tta m , de D o 
b ro sy  lír  ism é t magára é r t e t t , ’s é r te  h a ra g sz ik  és 
a z t m o n d ja , h o g y  i lly  n e v e z e tte l  —  többek közt —  
kémet b é ly e g e z h e tn i ; m ivel m á r  m e g p en d íte tte  , sz a 
bad  le g y en  a z t  m o n d a n o m : h o g y  én  az o lly an  em 
b e r t  , k i m inden  m eg fo n to lás  n é lk ü l a k á r  eg y e s  p o l
g á r , a k á r  in té z e t  b ec sü le tév e l o lly  k ö n n y en  p acz- 
k á z ik  , épen  o lly  v észn ek  ta r to m  a ’ tá r s a s á g ra  n é z 
ve  , m in t a k á rm e lly ik  k é m e t a ’ t . ; e g y é b irá n t ism é t
lem , ho g y  a ’ tá rs a sá g  vésze  —  v a lam in t több i e ln ev e zé 
se im , m in t fö lebb  is  m ondám  —  D o b ro sy  ú r  sz em é ly é re  
illesz tv e  épen  nem  v o l t , m e r t  v a ló b an  nem  v ag y o k  
o lly  epés m in t D o b ro sy  u r  á l l í t j a ,  ’s m ind ig  m e g 
szo k tam  f o n to ln i , h o g y  g y a r ló k  v ag y u n k . E n  az 
e llen em  e llen  h a szn á lh a tó  fe g y v e rre l  sem  é le k  m in
d en k o r , de nem  is szo k tam  az első puskalövésre meg
szaladni, a z t p ed ig  quod licet Jovi ’s a ’ t .  én  sz in te  
úgy  tudom  m in t D o b ro sy  ú r ,  de so k k a l jo b b a n  m eg 

szoktam tartani. Illyen kérdésben azonban felhozni 
ismét egy kis Döbrögiségre mutat Dobrosy úr részéről.
Vélemény szabadságban én nem ismerek rang-fokozatot.

Berekesztésül szükségesnek látom kinyilatkoztatni, 
hogy af mit mondottam,  k é n y te le n  v o ltam  e lm o n d an i, 
’s v a lam in t ig é n y te le n sé g e m  é rz e té b e n  a’ t .  k ö z ö n sé 
g e t  a ’ c s e k é ly sé g e m e t v éd ő  b izo n y ítv á n y o k  o lv a sá 
sáv a l so h a  nem  te rh e lte m  v o l n a , xígy D o b ro sy  ú r  
v é le m é n y e i r e ,  o lly  m ó d o n ,  m in t t ö r t é n t ,  so h a  nem  
v á la sz o lta m  v o l n a ; h a  s é r té s e i  b ec sü le tb ev á g ó  k é r 
d é s e k  k ö rü l nem  fo ro g ta n a k . E n  m ind a ’ m e lle t t  
sem  k ív án tam  D o b ro sy  ú r  s z e m é ly é t b án ta n i. H a  
n éh o l to liam  p a jz á n k o d o t t , a z t  azon  h u m o rn ak  tu la j
d o n ítsa  , m e lly b e  ő h e ly z e ti.  J ö v ő re  a z o n b a n : ha 
tollcsatába ereszkedik , hagyja ki a' személyt a'’ játék
ból 3s beszéljen a3 do hgral Ss ne vádoljon orrul, m it 
m ag a  sem  h i s z , és  én  m e g fo n to lv a  , h o g y  mindnyá

jait. hibázhatunk: ig e n  ö rö m e s t veszem  v issza  ed d ig i 
v é le m é n y e m e t D o b ro sy  ú r ró l ’s ve le  , -—  k i magát 
sz in tú g y  m in t é n ,  man tartja csalhatatlannak— m in 
d ig  c sak  szépen  sze líd en , s h a  m eg en g ed i b a rá ts á 
g o san  b e sze len d e k . E ’ tá rg y b a n  a z o n b a n , ü n n ep é 
ly e sen  k in y ila tk o z ta to m , h o g y  ír jo n  D o b ro s y  ú r  b á r  
m i t ,  v ag y  m e n n y it ,  tö b b é  v e le  sz ó v itá b a  nem  e re sz 
k e d e m , m e rt  ú g y  h is z e m , m i ed d ig  t ö r t é n t ,  e lé g  
v o lt a ’ t .  ez. k ö z ö n s é g ’ tü re lm é t k ifá ra s z ta n i. P e s t  
té lu tó  2 8 á n , 1841.

Fúncsij Lajos.
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Erdélyi naplóitibuL
Mult év’utolján az Alig. Zeitung’ toldalékában , 

Erdély’ bányáit műértőleg ismertető érdekes útleirás 
jelent meg; ezen utat én is megtevém , de tudatlansá
gomat őszintén megvallván kénytelen vagyok előre is 
kinyilatkoztatni, hogy tudományos leírását utamnake’ 
tárgy körül sem vagyok képes adni, az említett érte
kezést ugyan, sok, különben igen érdemes tudősink, 
azaz íróink’ példájára, én is meglophatnám, ’s kissé 
más alakba gyúrva, bő vízben föleresztve, eredeti 
gyanánt Olvasóim elé tálalhatnám, — de e’ kis kedve
zést, más nagyobb, tudományos,— még ugyan terv
ben sem született, munka’ propylaeumihoz kérvén ki 
magamnak, ez úttal a’műértő olvasót a’dicsért értekezés’ 
olvasására vagyok bátor utasítani; miből én azt tanul
tam meg, mit magam is sejték, de hinni ’s kikiáltani 
nem merészeltem, hogy az erdélyi bányák igen rosz- 
szul munkáltatnak, ’s a’ rendszer, eszközök, szóval: 
az egész kezelés-mód, egy századdal vannak hátra 
a’ külországi bányáktól. — Zalathnyán az illető tiszt 
urak legnagyobb szívességgel magyaráztak meg min
dent, mi az aranynyal bányákbuli kihozatalától kezdve 
a’ pénzverő-házba viteléig történik; most is köszönöm 
e’ szívességet, bárha a’ valóban műértó tudós érteke
zésekből igen kevés ragadt meg nálam , mert akkor 
is , mint mindig , ha Erdély’ bányáit jártam, vagy ara
nya’ feldolgozását bámultam, azon törtem fejemet: mi 
annak oka , hogy Erdélyben, hol olly sok arany terem, 
olly kevés a’ pénz ? — talán nem az , mi a’ közmon
dásnak , hogy a’ csizmadia rendszerint rongyos csiz
mában jár; ’s áltáljában, mi vagy ki annak oka , hogy 
honunkban is olly kevés a’pénz, kivált a’valódi pénz, 
’s hogy lehetne ezen segíteni? továbbá miért nem 
tudjuk mi mennyi axany ’s ezüst kerül honi bányáink
ból évenkint, ’s mennyi veretik pénzzé ? mig illy kép
zelődéseken járt eszem, a’ tanulmányt elszalasztám ; 
így járnak a’ theoretikusok. Most midőn bányászati is
meretek nélkül bányakörnyékben tett kirándulást aka
rok rajzolni; érzem azon állítás’ igazságát, hogy nem 
elég olvasni, de meg is kell választani, mit olvassunk , 
nem elég utazni, de meg kell választani, hol utaz
zunk , ’s hogy az olvasás és utazás gyümölcsöket te
remhessenek , előkészületek , ’s helyes választás szük
ségesek, ’s hol ezek hiányzanak a’ rájok fordított idő 
és pénz elvesztek; igaz ugyan, hogy ha azon időt , 
mellyben az erdélyi bányavidéken jártam, a’ porosz 
népiskolák, vagy a’ franezia assisek, tribunalok, vagy 
az angol népgyülések’ vizsgálatára fordíthattam , talán 
többet tanultam, többet Írhattam volna ; — de kit olva
sás ’s utazás-választásban körülmények vezérelnek, 
legalább önmagával ki fog békülni; ’s én az e’ környék
ben töltött órákat emlékemből kiszakasztatni sokért nem 
engedném; de ez emlékek annyira magány-érdek’ tu
lajdoni , hogy azokat üres fecsegés’ vádja nélkül kö
zönség elibe nem vihetni; mert mit érdekelné a’Tár
salkodó’ olvasóit, — kivevén azon néhányat, kik a’ szép 
órákat velem együtt élvezék , — annak leírása ’s elmon
dása, hogy mi e’ tündérkies vidékeket 18an egy ka
ravánba olvadva, lóháton jártuk be ; és hol a’ toli, melly 
híven rajzolna minden apróságot, minden részletet, 
az egészet egy képben előmutatandó; p. o. a’ társaság

elöleges tanácskozásit a’ zalathnyai korcsmában , aT 
nők’ örömét ’s aggódását a’ szokatlan utazás előtt, — 
a’ kalandvágy, a’ rósz vagy épen semmi ágyak, ’s alkal
matlankodó állatkák’ özöne miatt alkalmatlanul töltött 
éjt: — az első hajnallal talponálló nő ’s férjfi sereg’ öl
tözeteit, a’ hegyi lovakat fanyergeikkel, a’ lópróbá
kat ’sa’t.; továbbá, mint haladánk végig párosán Za- 
lathnya’ utczáin ’s később hegyoldalokban , völgyszo- 
rulatokban, kavicsos patakok’medrében fenyvesek’ ár
nyai alatt; ’s a’ t. ’s ha mind ezeket ügyes toll a’ va
lót megközelítőleg leírná is , hol venne szavakat előidé
zésére a’ kelleranek, melly Sp. Polin és Marie báró
nőket lovagöltönyükben körül sugározta, ’s elbeszélé
sire a’ lelkes társalgásnak , melly a’ 12 órát tartó lo
vaglás’ fáradságit megédesíté , ’s leírására az apró 
szolgálatoknak, mint kendő-hordozás , lóra fe l’s lese- 
gítés, kantár -  kengyel-kurtítás és hoszszabbitás , 
’s a’ t. , miket a’ férfi társaság’ fiatalabb egy pár tagja 
olly szorgoskodólag teljesitének a’ dámák körül.—Mind 
ezt Jules Janin- vagy Jósika-tollal egy képbe olvasz
tani , méltó episod lenne egy regénybe. — Úgy hala
dánk , majd magas hegy-oldalokban, majd szűk , pa- 
tak-kigyózta völgyekben, keresztül a’ hosszan-terüló 
Bucsój, világiul zárt falun ; mig végre hat órai lovaglá s 
után elértünk Detonatához. Ki nem ismeri Detonatát, 
legalább hiróből ? ki nem tud róla legalább annyit, hogy 
az, egy ketté-metszett hegy-alak , alkotva bazalt osz- 
lopokbul, melly oszlopok egymás fölött síp-csövek 
gyanánt emelkednek föl ? — ’s hogy azt , a’ bazalt’ 
csengésiról, még romaiak nevezték Detonatának ? —• 
de ki csak ezt tudja a’ Detonatáról, kinek nem jutott 
a’ szerencse e’ remek, istenalkotta műre, az alatta el
terülő , fényves-árnyaztá, zöld bársonynyal borított 
völgyből dagadó kebellel felbámulni az oszlopok’ or
maira, vagy ez ormokrul a’ vidék’ dicső tengerébe te
metni szemeit ’s érzékeit, annak nincs fogalma a’ I)e- 
tonatárul! — . . .  és milly kevesen élnek e’ kínálkozó 
élettel, még azok közül is , kik gyönyör utazásra ál
dozhatnak ’s áldoznak; — ’s mennyien vannak, talán 
e’ sorok’ olvasójiközzíil is , kik Detonatát nevéről sem 
ismerik ! — de igaz.............Detonata Erdély’ ékei köz
zé tartozik, egy kis országéi közzé, melly oláh-föld
del , ’s a’ civilizálatlan európai tartományokkal hatá
ros ; — az tekintetbe sem vétetik, hogy e’ kis ország 
testvérhaza, hogy a’ benne uralkodó elem magyar, 
talán tisztább, talán ősibb , mint a’nagy Magyarhoné, 
’s hogy e’ haza az , melly vérkönnyeket hullatva szá
munkra is kinyögte a’ lélekisméret szabadságát, és se
gített megérzem, a’ már majd elenyészett nemzetisé
get; — úgy hiszem, e’ tekintetek elég érdekkel bírhat
nának isméretvágyat ébreszteni a’ kis haza iránt azok
ban , kiknek elég idejök ’s pénzök van utazásra, ’s kik 
ezeket, gyakran a’ szegény haza nem kis kárával,a’ 
külföldre vesztegetik; mert véleményem szerint olly 
emberek, kik a’ külföld’ csábjai közzé, a’ hazát, mint 
keblök’ istenét nem viszik, vagy kiknek keblökben honn 
még nem is foganszott, ’s onnan csak ál-cosmopoli- 
tismust, ’s nem ritkán kiélt lelket, testet ’s erszényt 
hoznak haza, nem nagy hasznára vannak a’ hazának; 
és mi egész az újabb időkig kevés magyar’ utazásá
nak örülhettünk................ Távol vagyok a’ hiedelem-
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röl mintha ezen’s több e’féle felszólamlás képesek vol
nának nagy urainkat a’ két haza’ megismerésire édes
getni ; ók , kik a’ nemzet’ nyelvét sem méltatják megta
nulásra , kik a’ császári város’ nemzeti értelmet nél- 
külezó ragályos légében növekedtek, ’s csak ott él
hetnek, a’ hazának csak zsírját ismerik ’s akarják 
ismerni, a’ jövedelmeket, — miknek segedelmivel a’ 
magyar nevet a’ fővárosban ’s a’külföldön sokszor nem 
a’ legmoralisabb helyeken , dicsőén ragyogtatják; úgy 
hogy mi vagyunk egyetlen nemzet a’föld’ kerekségén,
— ha csakugyan nemzet vagyunk, kik magas hazafiúi 
érdemnek tartjuk, ha oligarcháink közül egy Pesten , 
az ország’ fővárosában lakik , ’s talán ott tulajdon ké
nyelmére kastélyt is emel! . . • Azt is átlátom, meny
nyire nevetséges dolog, örökké a’ nagy urak’ nemzet
elleni bűneiről, fonákságiról értekezni, sopánykodni; 
mig magunk is minden hibájokban csak azért nem lé- 
lekzünk , mert körülményink földhez kötöttek : de mivel 
hála istennek, ma már egyet és mást megszabad egymás
nak mondanunk,mit ezelőtt csak gondolnunk engedteték,
— én iselmondám, mit épen e’ sorok’Írásakor gon
dolák, ’s az időiül e’ részben is minden jót várván , 
ezúttal viszszatérek a’ Detonata alá , a’ kedves társa
ság’ körébe, mellynek szinte nagy része Helvetziát ’s 
Olaszországot már látta, ’s noha erdélyiek ’sinnen csak 
néhány mérföldnyi távúiból, — velem először bámulák a’ 
természet’ szép alkovtányát. — Mig az előre ide ren
delt oláhság asztal-készitéssel, bálmos-fözéssel fog
lalkozott, indítványoztuk a’ Detonata’ megmászását,
— de három hölgyen kívül a’ férjfi nagy seregből senki 
sem találkozott úti társunkul, mi tehát hatan , veze
tőket vevén magunk mellé, elindulánk , és segédkaro
kat nyújtva a’ gyöngéd nemnek, nem kis küzdés után 
felhágtunk a’ tetőre ’s eljutottunk a’ pontig, hol T. 
Domokos név a’ bazaltba van vésve , ’s mellyen túl 
nincs embernév felírva; — kendőkkel integettünk a’ 
lenmaradt pihenőknek, bazalt-darabokat hányattunk le, 
mellyek, míg a’ magasbak aljba rohantak, az elhagyott 
hegyapával ütközve, szászszorosDetonatávalviszhan- 
goztaták a’ léget; szavaltuk Vörösmarty’ szózatát „Még 
jőni fog,még jóni kell egy jobb kor...“ de a’ szózat el
hangzott , ’s az aljban pihenők nem értéka’költő’ma
gasan röpülő szavait.— Midőn leértünk, készen várt 
az ebéd, ’s az előttünk ismeretlen, tejből’s kukori- 
cza-lisztböl készült, erdélyi oláh eledel, a’ bálmos, 
de minden bálmos’ dicsőségét felülhaladá a’ viz , rnelly 
a’ Detonata’ lábait nyalogató patak’ forrásábul merít- 
tetett, ’s mellynek hidegségét, a’ völgyben találtatott 
jé g , (auguszf közepén) , százszorozá;— rátok gon
doltam hydropathák Pesten! . ’s most, midőn az ál- 
Gebirgs-wasser’ itczéjétpénzcn veszem, a’ Detonatára 
sóhajtok! . . . — ’s a’ szamócza és málnára, mellyek 
hőségben özönlék el a’ völgyet, de még illy idótájban 
nem egészen érettek. — Ebéd után, búcsút mondva a’ 
völgynek ’s királyának , nyergelteténk, — mi, szokat
lanok , — kivált a’ hölgyek nem kevéssé fanyarogva az 
ismeti lovag utazástól.—Három órai lovaglás után meg
pillantok Verespatakot. Társaink százszor ismétlők 
meglepetés’ hangján, milly dicső látvány! Schweiz’ 
tájképéi közzé illenek ! — és valóban Verespatak, e’ bá
nyafalu , hegyoldalban ’s völgyben szét szórt, jól é- 
PÜU, kastely-alaku házaival, azösszelyuggatott érez 
vés eju sárga hegyek , árnyékolva fenyvesek bús zöld
jétől , ’s egy nyugodtan hullámzó tiszta tó , — egy pil
lanatra a’ legköltöitlenebb lelket is édes ábrándba ra
gadják, ’s lehetetlen föl nem kiáltani: „Természet milly 
dicső vagy szépségedben !“ — Miután teli keblünk fe

leslegét egymásnak kibeszéltük mi hárman elváltunk 
a’ társaságtól , ez ment kissé pihenni a’ faluba , mi Cse- 
tátye’ bámulására — és valóban bámulására! — Cse- 
tátye mindennél meglepőbb, mit Erdélyben láthatni;—- 
egy negyven öl magas , feketesárga szikla’ lábainál 
álltunk, mellyet még a’ romaiak, azon még kicsiny
ségeiben is nagy nemzet, tűzzel ürített ki, ’s most 
mint egy pokol vagy purgatorium borzasztóan tárja föl 
roppant száját, egy feldúlt amphiteatrum’ alakját ábrá
zolva ; beléptünk az előcsarnokba, ’s onnan tekervé- 
nyesszűk utakon bejártuk a’ hegy’ arany-foganszómé- 
hét, ’s köszöntők «z embereket, kik reggelenként is
ten’ napjátul búcsút véve, oda mennek, megfosztani 
az anyaföldet legjobban rejtegetett szülöttjétől.— Ez 
öszszelyuggatott nagy várnak minden irányából ka
lapácsok’ tompa ütései hangoznak fe l, mit néha lőpor 
szaggatások dörgése némii e l; — mind ez ránk olly ha
tással volt, hogy Csetátye most is , mintegy hugoi, 
lián d’ iflandi merész ideal , ’s nem prosaivá alacso- 
nyitott bánya-üregek öszvege, rémlik föl emlékemben. 
Társaink elválásunkkor mondák,hogy Verespatakon egy 
oláh gazdánál Joicza Subánál fogjuk őket feltalálni, 
vezetőnk egy házba vezetett, melly külcsín és kénye
lemre bármellyik alispán lakául szolgálhatna; lép
csőkön fel, előcsarnokba, onnan terembe léptünk, 
a’ tágas , urilag bútorozott teremből, szobába, hol a’ 
társaságot, pamlagokon ,’s karszékekben nyugalom él
vezete közt találtuk; egy hízásnak indnlt, magyar- 
nadrágos , egy ünges ősz ember, nevető vigszeszély- 
lyel közeledett felénk, ’s barátságos arczczal, oláhul 
üdvözlőit,— a’ ház’ ura, Joicza Suba oláh gazda volt, 
— ö szerencsésb időkben bányákbul gazdagodott m eg, 
lakát divat’ szabályai szerint butorzá, kivevőn hogy a’ 
falon vert arany kereszt, egy üveges almáriomban arany 
készületek, ’s nevezetes nagyságú természeti arany
darab, ’s más, illy divat-elleni aranyszerek csillog
nak ; maga e’ czifra termekben , ez arany csillám közt 
egy üngben maradt, születése nyelvén kivül mást nem 
ért, nem beszél, külső illedelmek’ majmolásával termé
szeti egyszerűségét nem ferdítő e l , — szóval, a’ gaz
dagság rajta nem rontott de, de nem is épített, ide
geneket vendégelni gyengeségei közzé tartozik, ’s 
midőn tolmácsoltatám neki, hogy ezért szép hire Ma
gyarországba is elhatott, poharamba magasról töltött 
a’ borra borvizet, ’s nevetett, mindig ’s mindenre ne
vetett, ez is talán gyengesége, vagy a’ sok vendég 
miatti örömnek kitörése volt; — enni ’s inni hozatott, 
kávét parancsolt főzetni , ’s erővel magánál akart 
tartani hálásra, de mi még az estvével Abrudbá- 
nyára szándékozván, búcsút vettünk a’ szíves dús
paraszttól. Erdélyben azt beszélik, hogy Joiczánál 
mindig található 10, 12 ezer darab arany; ha negye
deljük i s , sok, — ’s azon édes kibékülést eszközli, hogy 
a’ hazában , hol van ipar-ág, melly által az alkotvány- 
bol, foldbül ’s mindenből, csak isten’ levegőjéből ki 
nem zárt, ’s minden terhet viselő néposztály gszdag- 
ságra tehet szert, — még nincs minden elveszve, bár 
ha egyes kivételek csak az általányos szabályt erősí
tik. — Verespataktól még két órát lovagolva , Abrud- 
bányára értünk, de a’ fáradalmak után sem ágyakat , 
mert a’ nyomorult fogadó esak egy pár vendégre szo
kott számítani; sem vacsorát, — mert péntek volt, ’s 
az udvaron futkosó csirkét megölni bún, nem kaptunk. 
Elhallgatom a’ viszszautazás’ kalandjait, — ’s a’Kis
faludon , gr. Teleky Pálné , természet ’s mesterség’ ve- 
télye által gyönyörű kicsiny angol kerttől övezett la
kában töltött estve’ emlékét, a’ közönség’ közönyös
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szemei elől elrejtve , mint kedves magány-tulajdont őr
zöm meg naplómban, ’s a’ társaságnak, mellytól ott 
elválánk, még egyszer búcsút mondva , ha olvasóim’ 
türelme még el nem fogyott, kérem kövessenek a’ dák 
és római nevek által történetesitett vidékre , a’ me
gyébe , melly a’ legnagyobb magyar család’ nevében 
’s isten-lehelte kiességében büszkélkedik, — Hányad 
vármegyébe.

T................
CVége következik.)

A ’ katli. f ify liaz 1 pSiilosopIiiáju a ’
vegy. házasságok ’ ügyében.

E’ napokban látogatóm volt, férfiú, kinekarczát 
nemes büszkeség jellemzi’s én egy gondos atyától meg
tiszteltnek gondolám magam’ ; — beszélgettünk, én 
csalódám. Katholicus vagyok — mond ó — tisztelem 
egyházamat a’ gyermeki szeretet leghóbb érzetével, 
’s ha igy szeretem anyámat, az édest, viszonszere- 
tetre számítok , — ’s ó  lehet é irántam mostoha ? úgy 
hiszem, nem. De ha vannak jogai egy anyának, van
nak kötelességei i s ; valamint a’ fiúnak kötelességei 
mellett jogait sem tagadhatni-meg; ’s ez öntudatból 
indulva ki, volt idó, megvallom , midőn az egyházi kör
leveleket én is a’ pestmegyei szempontbul mértem ; de 
mióta az egyház ollytörvényeket állított ügye mellé, 
hogy az azokon épült maga-igazolását el nem ismerni 
lehetlen annak, ki kétszer kettőt négynek tart, meg
győződésem Esztergámhoz hajolt ugyan, de még sem 
mondhatom , hogy Pest megyének valami kis igaza 
nincs, azon egyszerű okbul, mert a’ női kebel közön
ségesen buzgóbban ragaszkodván vallásához , a’ meg 
nem áldás’ esetében visszaretten, ’s ittmár csakugyan 
megakadályozva a’ házasság ! ebben fölvilágositást kí
vánnék egyházamtól“ — én pedig : ,az egyház nem oka 
hogy nem történt házasság, mert . . .l félbenszakasz- 
tám, ’s „oka csupán az áldás-megtagadás“ lön a’ fe
lelet; erre én: ,uram ! — mondám — ki oka azoknak, 
oka az okozatnak is , ’s hogy a’ szóban-forgó házasság 
meg nem történt, oka azon tény, melly az áldás-meg
tagadást vonta maga után4 Ezt megfejtetni kívánta ma
gának , ’s én , mint csekély belátásom engedé , elmon- 
dára fölfogásomat, ’s igen tisztelt vendégem’ kivána- 
tára ezennel bemutatom azoknak i s , kiket ezen ügy 
közelebbről érkekel; tehát:

A’ kath. egyház’ elvei inegállapíttatvák örök időkre , 
mellyek szerint a’ vegy. házasságokat mindenkor úgy 
tekinté, mint vallási sebet, ’s nem kívánhatja senki 
józanul , mikép, ha a’ Protestantismus megváltoztatta 
elveit, azt a’ kath. egyház is tenni tartozzék ; ez meg
marad kimondott önérzete mellett, mellyel érzé min
denkor, érzi most is ’s érezni fogja mind örökké,hogy a’ 
vegyes házasság seb a’ katholicismus elvein , ’s mind e’ 
mellett beken tűri a’ sebeket,— mellyek annyiszor fel 
is véreztetnek, tűri, csakhogy a’ kölcsönös szeretet, 
béke ’s egyetértésmeg ne zavartassák ! de az uj ’s uj se
bek még be sem hegednek, midőn a’ kölcsönös sze
retettel tartozás’palástja alatt az követeltetik, hogy az 
egyház ne is érezze sebeit! Hanem jó emberek ! igen 
csalódtok, mert az egyház’ érzelmei sok fájdalmat 
kiállottak ugyan már, de még nem tompultak el annyira 
hogy eltagadhassátok azon jogát, mikép az , ki sebet 
kíván ejteni a’ kath. tanon, arra némi gyógyszert is 
adni tartozzék, ’s illy pótlék volt mindenkor a’gyer
mekek kath. vallásbani neveltetésének biztosítása re- 
versalisok által; de a’ reversalisok már minden ere-

jökbül kiforgatvák, a’ félszázados szokás ellenébe te
hát az egyház egy másik, szinte félszázados — re- 
versalis-kivánhatásijog’ tettleges gyakorlatát állitván , 
azon axiómát igazolja, „minden actio reactiot szül.“ 
Minthogy tehát a’ megyék’ logikája szerint is a’vegyes 
házasságoknak épen úgy kellene köttetni most, mint 
köttettek 179°j,ben, következik: hogy az 179ü|,ki 26 
t. czikket az sértette meg először, ki ezen t.czikk-ho- 
záskor divatozott, gyakorlott, és általa nemcsak el 
nem törlesztett, sőt megerősített $=) szokást, vagy is 
a’ reversalis-kivánhatási jogot a’ törvény’ jóváhagyá
sa sót pártolása ellenére megtámadta, ’s ezen ostrom
lás’ következtiben a’ reversalisoknak (ezek után pedig 
az áldásnak) általányos megtagadása még csak pár 
éves! mert miután— figyelmet kérek — miután azl79°|t 
évi törvények a’ revers. erejökben meghagyták; az egy
ház megmutatta,mikép azon évben előtte ’s utána ha nem 
adattak is mindenkor, de a’ kivánhatási jog még elismér- 
tetett: m e g á l d o t t a  a’ házasulókat, de ha a’ tör
vény’ világos értelme’ellenére a’ kivánhatási jog is meg- 
tagadtatik, sót az ellenfél már annyira ment követelé
siben, hogy a’ már ezelőtt jó lélekkel adottakat, mely- 
lyeket törvény nem tiltott, szakadatlan szokás pedig 
már pártolt, most a’ törvény’ természetével ellenkező 
visszaható végzés által megsemmittetvén , számos nem
zetség ’s háznép csende felzavartassék, ’s midőn a’ 
kath. vallást követő fé l, illy föltét alatt már házasságra 
lépvén a’ kötött egyességnek voltakép eleget tőn, u- 
gyanazon ügyességben kikötött, ’s kötelezővé vált föl
tét alól a’ másik fél feloldoztassék ! ha mondom az 179°^ 
ben el nem törött, erejökben hagyott, ’s még azután 
is gyakorlott reversalisok megsemmittetnek: ki tette 
az első lépést, hogy a’ vegyes házasságok nem úgy 
adatnak össze most, mint össze adattak akkor, midőn 
a’ törvény hozatott? és ha most az áldás megadatnék, 
úgy történnéneké a’ vegy. házasságok, mint 179"|,- 
ben történtek ? O ! nem, mert akkor reversalis, mint 
a’ „vulnus legis“ gyógyszere adása , vagy legalább 
a’ kivánhatási jog’ gyakorlata mellett adattak össze , 
most pedig — pár év óta — ez általányosan megtagad- 
tatik: a c t i o ;  erre következett az áldás-megtagadás 
r e a c ti o ; nos veniara petimusque damusque vicis- 
sim! — Hja! deazactiók, és reactiókma már véget- 
lenül megszaporodtak azon honban , mellyben az együtt- 
munkálás legszükségesb föltétele a’ nemzetélet’ derü- 
lésnek ! — — a’ többek között: a’nép szolgabirák ál
tal rendeltetik felvilágosíttatni a’ vegyes hásasságok’ 
ügyében; ez minek reactiója lehetne, nem értjük, 
miután egyházilag soha nem taníttatott ollyas valami, 
mintha a’ vegyes házasságok tilalmaztatnának;  ̂ egyes 
előforduló esetekben pedig a’ lelkészek felsőbbsegi uta
sítás szerint az illy házasságra lépő személynek’ meg
mondani kötelesek, hogy e’ lépésüket az egyház ugyan 
nem helyesli,de nem is akadályoztatja;de hogy szavaival 
ellenkezzék cselekedete, áldásban álló ünnepélyes 
jóváhagyását tólük ugyan megvonni kénytelen, ha
csak az általuk okozott vallás’ sebére némi gyógy
szert: —. reversalist — adni önként nem akarnának; 
de házasságuk azért szintúgy érvényes, szent és elvá- 
laszthatlan ; mert a’ szentség szentség marad akkor is 
(obiective) midőn abban valaki méltatlanul részesül *)

* )  M int e z t  a ' t. c z i k k  e t y m o l o g i a i  s z e r k e z e t e  m u t a t j a ,  m e r t  

a ’ „ t e n c a t u r “  —  c s  , , p o s s i n t “  k ö z ö t t  j o g t e k i n t e t b e n  i g e n  

n a g y  a ’ k ü l ö n b s é g ,  ' s  e ‘ s z a v a k  n e m  t ö r t é n e t i l e g  c s ú s z 

t a k  a' t ö r v é n y b e .
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(subiective): valamint a’ tény, tény marad akkor is, 
midőn valaki fonákul viszi azt végbe; a’ köznép’ 
fölvilágosittatása tehát: actio, mellynek természetes 
reactioja szükségkép majd az lesz , hogy a’ nép e’ 
megyei hirdetéseken először bámulni fog; utóbb, 
mivel papja iránti vonzalmát nem olly könnyű kebe
léből kioltani, mint némellyek gondolják, hozzá 
járuland, ’s igy szólitandja meg lelkészét: Uram 
plébános ur! a’ vármegye ezt és ezt hirdeti; mi 
ez? fejtsd meg nekünk! ekkor, mivel a’ lelkész ma
gát hívei előtt gyanusittatva látandja, miután neki 
olly nagy módja van a’ népre hatni, mint senkinek 
másnak a’ maga-igazolására: véli-e valaki, hogy ezt 
eimulaszsza? ’s ő majd kényszerítve látandja magát 
egyházilag, hite elveihez’s tanjaihoz szabottan a’ 
megyei hatoság által elferdített irányt helyre hozni; 
előfogja idézni a’ történeteket, kimutatni a’ törvé
nyek’ értelmét, körét, tárgyát, súlyát, azoknak öszsze- 
függését egymáson alakulási szempontbul megfejteni, 
látszatos összeütközésiket hermeneutice kiegyenlíteni, 
a’ mostani vádat egész lepletlenségében, történeti 
adatokkal kisérve fölmutatni,anak minden inditóokait, 
tendentiáját és alaptalanságát megmagyarázni, ’s 
végre, a’ nép’ feszült aggodalma’ eloszlatása után 
annak véleményét kikérni, ’s nem tudom : a’ pór, ki
nek vegyes házasságra lépése úgy is ritka eset, in- 
teresséje nem lévén a’ megyéhez fog e inkább, 
vagy papjához csatlakozni ?

íme az egyház’ philosophiája, mellyel mi nem 
tudjuk megegyeztetni, ’s épen azért megmagyaráz- 
tatni kérjük magunknak azon logikát, melly ben
nünket megtanitana: hogyan engedelmeskedhessék 
egy lelkész két ellenkező parancsnak egyszerre ? 
e’ dilemmában én megvallom, nem szeretnék plé
bános lenni, mert K a n t ,  L e i b n i t z ,  S t o r c h e- 
n a u ,  R o u s s e a u ,  és többek philosophiái ugyan 
kis újamban nincsenek, de annyit még is tudok 
utánok, hogy munkájokban nem találhatni föl azt, 
miképen egy dolog egy időben lehet, és nem lehet; 
már pedig a’ megyei rendelések’ következében kény- 
szerittetik a’ lelkész ugyanegy időben, egy tettével 
engedelmeskedni, és nem engedelmeskedni! ugyan 
Uraim! nem kiáltanátoké magatok czégéres hitsze
gének azon papot, ki egyházának letett esküjét, 
hogy az ' erőszaktól menekülhessen, megszegni kész 
volna? vagy mondjátok meg jó lélekkel: egy pap, 
ki t , mint mondom , egyházához esküje , sors- állása, 
sőt maga a’ természet is köt; hozzátok pedig mellőzhe
tő polgári viszonyok kapcsolnak csupán, lelkiekben 
kinek inkább: nektek e , vagy püspökének tartozik 
engedelmeskedni? vájjon a’ népnevelés nagy mun
káját minő kezekben látnátok akkor, ha az egyház’ 
szolgáji, mint a’ nádszál arra hajolnának , merre a’ 
szél hajtaná őket? avagy szent lévén előttetek az 
179«|, ki 26 tczitkkely , ez által p á r t o l t ,  ismételem 
par t  o l t  reversalisok’ későbbi megtagadása nem 
megsértése é a’ vallási törvénynek? tehát az egyház’ 
igényei büntetlenül tapodtatnak le, ’s az a c t i o  még 
ártatlannak tekintetik, midőn a’ r e a c t i o  sérelem
nek kiáltatik ki ? ötven évi gyakorlásra van építve 
logikátok? az egyház épen erre építi a’ magáét, ’s 
én egykor a philosophiában ollyasmit tanultam • .,ok 
nélkül nem lehet okozat“ ’s ha bűn az o k o z a t ,  
bizony tiszszer nagyobb az ok s még is e’ számtala
nok’ lelki csendességét elrabló o k szép csöndesen

elmellőztetik, az o k o z a t  irtóztató alakban mutat- 
tatik elő minden philosophia’ kigúnyolásával! ’s az 
eskü, melly a z  egyházi férfiak, mint minden status
hivatalnál levő egyedek’ hivségét biztosítja, számta
lanok által csak valami bábjátéknak tartatik, mely- 
lyet amúgy more patrio holmi rongyos kabátként 
lehetne a’ másik oldalra forditgatni, ha egyiken ta
lán csípősen találna belefűni éjszak’ viharja ! . .

Szegedi Kilit. 
sz. Ferencz r. áld. pap.

E l e g y t á r .
( J ó z s e f  c s á s z á r  é s  G a n g a n e l l i . )  Midőn 

Ild. József, 1769dik év’tavaszán, első útját teve Olasz
országba, különösen egy gondolat foglalkodtatá elmé
jét , t. i. a’ közelgő pápaválasztás. Ez minden tekintet
ben méltó tárgy vala egy római császár’ figyelmére ’s 
azon időben annyival fontosabb , mivel nagy feladással 
járt,t.i.megtalálni a’ férfiút, kinek bölcsesége és apostoli 
erényei által a’ bourboni udvarok a’római sz. székkel ki- 
békíttessenek ’s az egyesség fentartassék a’ római ke
resztyén világban. Tudjuk, hogy a’ császár Róraába- 
érkezte után csakhamar rokonától a’ toscanai nagyher- 
czegtől kisértetve a’ conclaveba vagy is pápaválasztó 
palotába ment ’s jókedvüleg kérdé: ,szabad é neki a’ 
kardot oldalán megtartania?4; mire Albani bibornok azt 
adá válaszul , hogy : igen is , az anyaszentegyház őrjét 
’s ótalmazóját illeti ezen jog. Mindkét fejdelem azon ké
relmét nyilványitá most: vezettetnének Ganganelli bi- 
bornokhoz , éslld. József hozzá beléptekor imígy szó- 
lítá-meg: „Szentséges atya! íme a’ római császár ’s 
a’toscanai nagyherczeg jőnek, Ön’ áldását kérni.“ Gan
ganelli , megütközve bár, nyájas mosolylyal válaszola : 
„Egy pápa’megválaszthatására két szózat kevés ; raind- 
azáltal állapotom ’s élemült korom felhatalmaznak , két 
nagyreményű fiatal fejdelmet megáldani, kiknek tetteire 
a’ világ figyel.44 Azután emeltebb hangon’s kemoly mél
tósággal imígy szóla : „Megáldom tehát Önöket a’ min
denható isten nevében. Legyen Önök’ élete mindvégig 
azon népek’ boldogságára szentelve , mellyeket Önök’ 
vezérletére bízott a’ gondviselés. Kivánom, teljesítsék 
Önök nagy hivatásukat e’ földön olly méltólag, hogy a’ 
komoly végórában mosolygva búcsúzhassanak, mi alatt 
milliók , áthatva fájdalomtul, siratják Önök’ elhunytát.44 
— Érzékeny megindulással fogta meg mindkét fejdelem 
most a’ tisztes ősz’ kezét, mellyel őket megáldá, hévvel 
szoríták meg azt ’s némán távoztak a’ teremből. Ök re- 
ményökben nem csalatkoztak; nem sokára a’ világ Gan
ganelli bibornokban XlVd. K e l e m e n  név alatt a’ ró
mai anyaszentegyház’fejét tiszteié.— Ámde az ausztriai 
birodalom’népei sem csalatkoztak reményökben’s a’jám- 
bor ősznek áldása beteljesült. —

( Kül ö nö s  v é t s é g . )  Essex grófságban bizo
nyos fiatal ember egy 40 éves özvegyet von felesé
gül , ennek első házasságábul született lányát pedig 
az ifjú férfi’ atyja választá nőül. Ezen összeköttetés 
által a’ korábbi özvegy némber saját férjének nagy
anyjává ’s azon magzatnak, mellyet neki e’̂ máso
dik házasságban szült, ükanyjává vagy is dedükévé 
lön : Mivel pedig egy ükanyának egyetlen figyérméké 
szükségkép egy nagyapa’ szerepét játsza , tehát ezen 
második házasságábul szülemlett figyermek magama-
ganak nagyatyja.

Szerkeszti Jí e l me e z  y. — Nyomtatja angol gyors-sajtón T r a t t n e r - K d r o l y i  úri utcza 453.
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Erdélyi naplóitibiil-
CF é g  e .)

Elhagyva Maros-Portust, Alvinczet, hol a’ ma
gyar Ximenes megöletett, Erdélynek történetileg neve
zetes , legtágasb térére, a’ Kenyér-mezőre értünk ; 
megnéztük a’ már omladozni kezdő bitófaláb-alakú kő- 
alkotványt, mellyazitt nyert győzelem’ emléke volna;
— éjszakkelctre néző homlokzatán egy kérges kőbe 
e’ chronosticon van karczolva: LVIs LoCVs ? — CLa- 
DIs Stephani tfáthorl et PaVLI /éln lsl 7'VrCIs Datae.
— Kissé csilapult vérrel tekintve szét a’múltak’ köny
vében, lehetetlen, habár halkan is , meg nem súgni 
magunknak, hogy mi, magyar nemzet, mindig szegény 
szerepet játszottunk a’ világ’ történeteiben , ’s ha his
tóriánk’ eddigi lapjai kitöröltetnének is a’ világ’ év
könyveiből, egy későbbi közönséges historia-iró nem 
fogna nagy hézagot találni az emberiség’fejlődésének 
lépcsőzetei’ nyomozásakor , mert mi igen kevés uj kor
szaknak , uj fordulatnak valánk egyedüli, vagyfőesz- 
közlöi; históriánk,ha szabad mondani, csak házi história, 
mint kereskedésünk, irodalmunk, nyelvünk , mindenünk 
még tulajdon házunknak is csak egy zugába szorított; ’s 
engem csak a’ hit éltet , mit a’ Hitel’ Írója merészlett 
először kiraondani„Magyarország nem volt,hanem lesz!;
— bárha jövendő nagyság’csirájának is igen kevesek ’s
szétszaggatottak vagyunk! — Azt mondják, hogy a’ 
melly nemzetnek nincs múltja, nincs jövendője“ — jaj 
nekünk, ha ez állítás igaz! . . de hogy nem igaz, pél
dánk a’ múlt világ’ ura Roma, ’s a’jövő világ’ fáklyá
ja , Amerika ! ------ A’ mi múltúnk kevés fénypontot ra-
gyogtat elő, — ha csak a’ hét ágú roppant szittya nem
zet’ ábránd dicsőségébe nem akarjuk temetni szemünk 
’s eszünket!; — a’ világ’ ostora inulékony üstökös volt , 
futtában zúzott, de hamar megsemmisült; első kirá
lyunk, a’ becsületes István, nem volt önálló ember, 
’s jámborságának nem mindenben lón óhajtott követ
kezménye; családja egy Kálmán mellett sok középsze
rű embert mutat elő ; — az ország’ határit terjesztő 
de a’ nemzetet aristokratia ’s aviticitas’ békóiba csigázó 
Lajos, ha előre kiszámíthatja vala , mennyit fog ártani 
a’ szegény nemzetnek, mellynek ő nem fija , hanem is
ten’ kegyelméből királya volt , maga előre lemondott 
volna, a’némelly kevésbbé tudós ’s igaz történetírók 
által rá ragasztott „nagy“ névrül. — Egyedül Zsig- 
mondtól kezdve Maximiliánig azon időszak történeteink
ből, melly befolyással van a’világ’ életére, ’s e’ szak 
legnagyobb embereink’ korszaka, ’s itten tetőpont a’ 
Hnnyadi-ház.— E’ korban is kelet vitt nyugottal ’s mi 
kelet’ fiai, nyugat’ vendégi vettük fe l, mintegy a’ pol- 
gárisodasbani részeltetés’ meghálálásaul kelet’ csapásit, 
’s mig magunk majd c’ csapások’ áldozati lettünk, meg
mentek nyugatot, meg a’ polgárisodást a’ vi!-ágnak, 
hogy ez szülhesse Luthert, szülhesse Columbot, amat
tól lélckisméretet, ettől polgári szabadságot nyeren- 
dók. — Vájjon midőn Sztambul’ hatalma Hunyadi és Zrí
nyi’ melleiken megtört, midőn pillanatramegmeneked- 
tünk a’ végképeni haláltól, bár 3 százados ájulás
ba , ’s ez alatt más gondjai alá estve, nem magunk ké
szítők é a’ távulabb bizonyos halál’ csiráját ? Kelet 
elélte magát, Sztambul az egykor nekünk, ’s Európá
nak is rettenetes , haldoklik; Egyiptus a’ história’ zsák
mánya, ’s egyhistoricusminister ’spárfja’ kedviérttöb-

bé a’ nagy hatalmak színre lépni nem engedik: — ke
lettől hát többé nem félhetünk, megvíttunk vele ’s győz
tünk; de a’ dajka, mellynek kezei közt ájulásunkat alud- 
tuk, öregszik; mi csak felserkentünk , de még meg 
nem izmosodtunk , ’s fejünk fölött roppant zúzos ábrá
zatával az Éjszak óriásodik, ha kinyújtja hideg vas
kos kezeit, elsők vagyunk, kiket megragad, ’s jég
kebléhez szorítva a’ szakadozott testet, az hörögve
fogja kiadni megfagyott lelkét! ................ Ábrándok,
hamis képzetek, félre veletek! . . mi élni fogunk,mi
már élni kezdünk ! ................ Mondám, hogy nekünk
múltúnk nincs , ’s ezért nincsenek emlékink, ’s a’ fenn- 
maradtakat sem tudtuk megbecsülni, kivevőn,mellyekliez 
jogok vannak kötve ,’s ezeket is a’ jogokbul eredő hasz
nokért’s nem az emlékért; most kezdünk ébredezni, a’ 
múltnak emlékeket emelni; de az első lépéseket itt is elhi
báztuk; embereknek akartunk a’ nemzet’nevében közem
lékeket emeltetni, kiknek barátságos kézszoritásaik’me- 
lege még alig hűlt meg, kik még tegnap emberek vol
tak mint mi, bárha talán kevesebb hibával ’s több erény
nyel ; kiknek személyes viszonyaik még nem szaka
doztak el; kiknek emlékök mellett elmenve, egyik em
ber azt mondhatja vala : „ez az én adósam’emléke“ — 
másik :,,hitelezőmé“ vagy: „ezen megboldogult urnák 
én varrtam csizmát, kaputot“ szóval: kiket a’ nagy tö
meg mint közönséges embereket ismer, ’s csak egy 
válogatottabb kis rész’ kebleit melegíti szcllemök ; kik 
még a’ história’ szitáján át nem menvén , azon régi 
nagyság-nemzette ahitatosságot, melly emlékek’ eme
lésire ’s tiszteletben tartására szükséges , nem idézhe
tik elő a’ nagy tömegben , ’s igy az emlék’ czéJja je
lenre elvétve , jövőre koczkáztatva van. — Theseus , 
Herkules, Romulus’st.b. istenek maradtak, míg az őket
istenitő nemzetéit; Augustus’ istenségét csak egy rab 
ivadék emlegette. Ha szabad volna , közelebb példák
kal is szolgálhatnánk. — ’S én a’Kisfaludy Károlynak 
emelendő köz emlék’ ügyében Harsányi Pállal tartottam, 
’s a’ márványba faragott pénzt inkább a’ költő’ nevét ün
neplő társaság’ pénztárába óhajtanám, hogy ne lenne 
kénytelen 15 arany jutalmat tűzni ki olly kérdésre mint 
az utóbbi, melly a’ népi’s nemzeti jellem’ befolyása’ 
előadását a’ költészetre, különösen magyar költésze
tünkre tárgyazza , melly kérdésnek tökéletes meg
fejtése , nem 15—de 500 aranyt fogna érdemelni. Köl- 
cseynek, kinek árnyéka iránti tiszteletben senki által 
magam’ felülmúlni nem engedem , közhelyen állítandó 
emlékére nem Írtam alá ; de igen Mátyás’ királyéra, ki
ről öt század múlva egy nemzet azt mondja: „meg
halt Mátyás király , oda az igazság !“ — Kölcseyhez, 
mi kik ismertük, vagy munkáit , mellyekbe keble’ szent 
tisztaságát lehelte olvastuk, igyekezzünk hasonlók len
ni , legalább erényre nézve; emeljünk számára emlé
ket kebleinkben , bízzuk az ivadékra, mellyre ez erény 
át fog szivárogni, a’ raárványoszlop-emelést; ha az nem 
eme),az általunk emeltet sem fogja tiszteletben tartani.— 
Jól tudom,hogy e’ pontban,egy nagy uralkodó vélemény
nyel ütközött öszsze szerény parányi véleményem, de 
nem a’ gondolatszabadság’ korában élünk e ? én, — 
míg ellenkezőről meg nem győzetem, — azt hiszem, 
hogy nemzet, emléket, csak históriai nagyságnak emel
het czélszerűen , ’s hogy Kölcseynekmég mosta’ nem
zet’, vagy csak a’ tisztelet ’s barátság’ nevében is köz-
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emléket akarni emelni, korán van ; ’s a’ buzgókodó ba
rátság’ e’ szép törekvésit más üdvösb czélokra fordít
hatná,— áltatok legszebben dicsőítendő a’ dicsőt. — 

lm a’ kenyérmezei emléknél mennyire elandalo- 
dánk l . . .  . gyakorlatilag czáfoltam meg az iménti 
elméletet ? . . . Kárpótlásitásul egyenesen Dévára vi
szem olvasóimat, a’ várba, mellyneklegalább aczél- 
v, rézremetszett alakját lebetlen hogy ne látták vol
na. Meredek hegyen fekszik e’ sasfészek, ’s uralko
dik a’Maros-kigyózta vidéken; a’ várt emelő szikla- 
oldalokat sűrű bokrok fedik, a’ vár háromszoros kő
fallal van kerítve; a’ felsőbe fahíd vezet; udvara ki
csiny; romnak indult termeitmost igazítgatják, remény
iem nem munkácsi haszonra;— mert az utóbbi esemé
nyeken okulva , úgy látszik , nemzet és kormány áltál- 
látták,mennyire nem üdvös vélemény-különbségek miatt 
a’ statustömlöczöket megnépesíteni. Erdélyt jó sorsa 
a’ testvér-hon’ 1837diki eseményeitől meg fogja őriz
ni! .............

Dévárul Vajda-Hunyadra mentünk. — Az apró he
gyek közzé szorított oláh kis városnak csak neve köl
csönöz nevezetességet, ’s a’vár, mellyet Hunyadi Já
nos , a’ legjobb nagy ember emelt, hol a’ harczok’ 
vészeitől szabad néhány órájit élte. — Lehetetlen va- 
la e’ helyeket közönyös kedélylyel tapodni, — ma- 
gasztaltság ’s levertség dúlták keblemet, noha már az 
ábrándoknak korán túl hivém magam’; — H u n y a d i  
J á n o s t  láttam, kit a’ sors nem kisebb munkára hi
vott fel, mint G u t t e n b e r g e t ,  vagy L u t h e r t ,  
a’ polgárisodás’ megőrzésire ’s emelésire ; ’s Lászlót 
véres fővel emelkedni föl a’királyi hitszegés ’s a’ szol
ga zsarnokság ellen; ’s a’ hasonnevű királyt, méreg
től kinoztatva elhalni az ifjúság’ mohó élvezete’ özö
néből; ’s Mátyást, a’ nagy Duna’ megcsontult hátán 
örömriadás közt választott királyt, minden legitimitás’ 
ellenére ülni a’ legnagyobb grófi család’ ősi székében!
.............A’ Duna honunknak sok áldást hozott, még
akkor is, midőn árjai’ folyamát a’ hideg meglánczolá; ne 
bánjuk hát, hogy gőzösink az év’minden havában nem 
szeldelhetik habjait, — a’ múlt békéltessen ki a’ jég g e l; 
ne sirassuk az emelkedő fővárosnak, — árjaitól elseprett 
apró porhanyu házait; a’Duna szilárd , magas palotákat 
fog helyökbe varázsolni.—Aliquis providet! . . . .  A’ Hu
nyadi-vár szikla-tetőbe van ültetve, ’s ha minden nem
zeti érdeket elfelejtünk is látásakor, mint e g y , a’ lo
vagkor’szellemét hordozó , erős, szeszélyes, méltősá- 
gos , gazdag mű, ’s a’ 15d. század’építészetének szép 
maradványa, érdekes fog maradni.— Az alsó várból, 
Zalasd’rohanó árjaiból emelkedő három öl magas kő
oszlopokon nyugvó, kilenczed fél öl hoszszu hid ve
zet a’ belvárba, mellynek nyugatra néző részét Hu
nyadi építtette, a’keletit Bethlen Gábor , tornyait újabb 
kezek fosztották meg tiszteletes alakjától, ’s az egé
szet valami kalmári, mostoha szűkkeblüséget jellemző 
czifrázattal akarták mesterségesen elferdíteni; — ’s ma 
csak a’ H u n y a d i -  alkotta résznek külalakja tartja 
még fen méltóságos hatását. — A’ bélvarrói nem is 
szólok . . milly változás, — ezzel csak a’ változha- 
tás békéltet ki...................A’ márvány-oszlopokon pi
henő also terem, most vaslerakóhely, — milly szép 
szeszélye a’ sorsnak! . . a’ csillogás nélküli férfi’ he- 
lyet, az erezek leghasznosabbikával tölti be, — a’ vas
sal , mellyel eladó lelkeket megvásárolni nem lehet, 

de aczellá edzve szabadság’ ’s becsület’ víszere ; 
egyszerű műszerré alkotva, eszköz milliók’ kezében 
az anyaföld’tárházából életet teremtő , s ma már köz
lekedést előmozdító tört ut i s ; a’ lánczok ugyan be

lőle veretnek , de az uj világ lassankint megtanítand- 
ja a’ népeket, hogy ennek fülszaggató csörgésinéi ha
tékonyabbak a’ magány-falak közt feljajduló lélekis- 
méret’ kiáltásai, ’s egy század múlva , talán nálunk 
is kevesebb vas fog e’ nemtelen czélra kovácsoltatni.
— A’ hajdani lovagterem több szobára van darabol
va, ’s a’ falait ékesítő királyi mellképek nyomoré kon- 
társággal kiigazítva,— a’ szobákat,hol a’ guberná
tor lakott, most egy német administrator bírja, ki 
igen jó ember, de a’hajdani birtokosnak nevét sem ké
pes jól kiejteni. —

Vajda-Hunyadról Hátszeg’vidékére rándultunk. — 
Hátszeg’ völgye legszebb völgy E r d é l y b e n ;  leí
rásába nem bocsátkozom, tájképet leírni akarni hálát
lan munka, azt látni és rajzolni kell, mert a’ tájat képe
ző tárgyak’ öszvegevan hatással a’ nézőre, mellyha
tást a’ tárgyak egyenkinti előszámlálása nem teremt
het az olvasóban; — mig, p. o. jeleneseiben, rajzol
ni erőködném , milly méltóságosan emeli föl Retyezát 
tisztes arczát a’ mellette udvarló apróbb hegyek fölött, 
addig olvasóim nem képzelnék oda, mint én láttam, 
a’ Retyezát’ lábai elé boruló gyönyörű völgyet, melly
nek körösleg hegyekkel kerített téré szabadon áll , 
csak egy fácskától csak egy házikótul sem tarkázva; 
nem a’ rajta átviczkándozó száz kristály patakot, nem 
az ezt körző hegyek’ oldaliból kifehérlő tornyokat, fa
lukat , urilakokat; — és ha mind ezt egy képbe olvaszt
hatja is dús képzeletök , nem felejtik é ki a’ szinvegyü- 
letet , a’ völgy’ leirhatlan fris zöldjét, a’ hegyolda
lokban sárguló kalászokat, a’ tetők’ zord fenyvesit, 
mellyek a’ nézőt olly bűvösen ihletik. — Uraim ! ismét
lem, kinekideje ’s pénze van, mielőtt a’ külföld’szép
ségei’ bámulására sietne, szánjon néhány hetet Er
délynek ; Hátszegvölgyének egy áttekintése gazdagon 
jutalmazandja fáradalrait. — Hátszeg’ vidékén, a’ táj’ 
regényességén kívül, sok más nevezetesség is van. 
Itt van a’ demsusi romai templom , most óhitű felekezet’ 
egyháza. E’ nevezetes régiséget látni óhajtván felke
restük mostani pontifex maximusát, a’ helybeli oláh pó
pát , ’s ót a’ templom-körülti szilvásban kaszálgatva 
találtuk; a’ jó ember, odahagyva műszerét, nem úgy 
mint a’ k. fehérvári sekrestyés , szives készséggel fo- 
gada bennünket, ’s pongyolája miatt mentegetőzve, 
mert egy-üngben ’s gatyában volt, felnyitá a’ hajdankor’ 
isteneinek szentelt hely’ ajtaját. — E’ kaszás pap tár
sai közt mint miveltség-példány tündöklik a’ környék
ben ’s latin beszédével bennünket szinte zavarba ho
zott;— mert e’ nyelven szólott, nem tökéletesen ugyan 
de folyvást; műveltsége’ egyéb jeleit nem adta ; de egy 
oláhpópátul ez is sok. Szomorú dolog, midőn olly né
pes felekezet’ erkölcs (?) ’s vallás-tanitóji isten’ szen
telt szolgáji, a’ szellemi ’s anyagi szegénységnek olly 
szánandó alantfokán állnak! A’ Hierarchiát, az emberi 
nem’ bűneiért küldött legnagyobb csapásnak tartom,
— de ha csakugyan szükség, hogy a’ népek vallás’ 
malaszti közt szíják be az olly egyszerű erkölcstant; 
ha szükséges , hogy e’ tanok’ hirdetőji külön osztályt 
képezzenek ; szóval: ha szükséges, hogy papok legye
nek a’szó’ mai fogalma szerint: úgy valóban óhajtható , 
hogy e’nagy fontosságú osztálya’ társaságban minden 
tekintetben tisztes helyet foglaljon e l , legyen szellemi
leg müveit,’s anyagilag az élet’ első szüksegire nezve 
független; ezt a’status’ érdeke kívánja; a’status’ köteles
sége tehát e’ rendnek, tartozzék az bármelly felekezet- 
höz,ha a’felekezet a’ nemzet’ alkotó részét teszi,szellemi 
’s anyagi jóllétéről gondoskodni; nálunk is ideje volna 
e’ tárgyról törvényhozás’ utján intézkedni, ’s a’ nélkül
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hogy az eddig kizárólag kegyelt Clerus’ jogait sérte
nék, a’ bevett felekezetek’papjait, kiknek majd ötmil
lió lólek van gondjaik alatt, status’ szolgáinak tekin
teni, neveltetésükről ’-s hivataljok’ fontosságához mért 
illő életfentarthatásukról gondoskodni; ’s itta’ legsür
getőbb szükség az óhit’ nyomoru lelki szolgáinak ügyé
ben jelentkezik. —

A’ derasusi templom, szilvafáktól sűrűn körzőit 
dombon fekszik; nem nagy de erős épület, mit bizo
nyít ezer évet haladó fenállása. Egy ajtó előcsarnokba 
vezet, honnan az épületen végig sötét oldal-folyosó 
nyúlik be , talán hajdan az áldozatra vitt barmok’ fog
helye ; a’ templomban négy erős oszlopon áll a’ kémény
alakú torony, melly alatt a’ barmok áldoztattak ’s hol 
az áldozat-füst felszállott; az oszlopok’belső oldalira 
baromképek ábrázolvák, a’ külsőkön olvasható felírások, 
p. o. „Valeria Cara. Vix. an. XXIX. — T. Flavius Aper. 
Soriba Col. Sarm. Conjugi Rarissimae. ’s a’ t.“ Ezen 
oszlopos osztálybul most egy másik van elrekesztve 
a’ görög szertartások’ számára , honnét oldalszobács- 
ka nyílik , mellyből egerfával béllett lyuk közösül az 
előcsarnokkal; ez talán a’jósok’ sanctuariumavolt. —

Hátszeg’ vidékén van Várhely, ma nyomoré oláh 
falu , Ulpia Trajana , Sarmisegethusa’ romjain buson- 
gó , hol a’ hajdani hatalmas dák főváros , ’s később ne
vezetes romai telep’ némi maradványai még kitapogat
hatok; igy rá lehet ismerni azamphitcatrum’ ’s a’ várost 
környező erősség’ helyére. — Sok nevezetesség jött 
napfényre újabb időkben c’ romok közül; kár hogy kiá- 
jsatásuk körül ügyesb kezek, megőrzésük ’s élelbe-ho- 
zásuk körül melegebb szívek, ’s értelmesb fők nem 
foglalkoznak!— Farkadinon, Nopcsa főispán’ csinos 
lakában, néhány jeles darab őriztetik; mi is megtekin- 
tők e’ lakot ’s kincseit , de a’ háziúr honn nem lévén , 
csak futó tekintetet vetheténk rajok. — Ki e’ környé
ken jár, ne mulaszsza el meghágni Retyezát’ ormait, 
’s megbúni Csetátye’ bolt-üregeit, miket Jósika’ mun
káit olvasva képzeletben'már bevándorolt, hogy ítél
hessen , mennyiben hasonlít a’ való a’ képhez, ’s a’ 
kép a’ valóhoz, — mit teremthet a’ költő, ’s mi teremt
heti a’ költőt. — T................

Iljabb nézetek a’ népjegyzök’ mos
tani sorsáról.

Kecskés Lajos úr f. évi Társaik.’ 8d. és 9d. szá
maiban a’ népjegyzők’mostani sorsát veszi elmélet-tár
gyául , ’s kiemeli többi közölt azt: hogy a’ népjegyzó 
közép-lánczszem, vagyis mintegy közbenjáró a’ föl
desúri ’s jobbágyi viszonyok közt; de, — az én kivá- 
natimhoz képest legalább , — nem magyarázza meg 
■eléggé: miben véli létezni ezen közbejárási kört; mit 
hat. i. a’ népjegyzök’ mostani sorsát, állását híven le
rajzolni akarjuk, csekély belátásom szerint megten
nünk kell. — A’ népjegyzó tehát enmeggyőződésem 
szerint is középlánczszem, vagyis közbenjáró a’ föl
desúr’ ’s jobbágy’ viszonyi közt, ’s a’ hol nem az, an
nak legalább lennie kellene. — Én fölteszem minden 
földes-urról, hogy jogait mennyire azok a’ nép által 
akár elvbül , akár elv nélkül támadtatnak meg , vagy 
önszemélyében, vagy megbízottja által védeni tudja; 
de azt nem tehetem löl a’ szegény földhez ragadt job
bágyról , ki még csak most kezdi valahára hallani ’s 
valamennyire érezni i s , hogy földi állása törvények 
által ótalmazva van.— Ámde ezen törvények előtte nem 
egyéb , mint egyiptusi homály , úgy hogy bár iskola- 
mestere megtanitá is olvasni, ’s az uj úrbéri rendszert 
már úgyszólván könyvnélkül megtanulta is, de az agyá

ban nem egyéb, mint szörnyű chaosz egy magának ked- 
vezöleg képzelt boldogságról, mellyet abból semmi 
földesúr, semmi megyetiszt, de még olly jegyző sem 
verhet k i, a’ ki nemcsak általa, hanem földesura ál
tal is némikép fizetve lévén, ennél fogva hozzá leg
kisebb bizodalma nincs. Ebből azt lehetne következtet
ni, hogy a’ népjegyzőt közvetlenül a’ népnek kellene 
fizetnie ’s akkor lehetne csak reményleni, hogy annak 
szavát, magyarázatát, mint olly egyedét, kinek sem
mi oka nincs a’ földesur’ talán alaptalan jogkövetelé
seinek hódulni, elhigye és magát általa felvilágo- 
síttatni engedje. — Igen , ez megállhat elméletben, 
de gyakorlatban épen nem. Kétséget nem szenved, hogy 
hazánkban sokkal több az apró mintsem nagyobb falu. 
Kevés erő keveset bír, a’ kicsiny falvak csak parányi 
fizetést adhatnak jegyzőiknek , csekély fizetésért pe
dig ismét csak a’ régi peleskei-modorú nótárusok fog
nak az öregA-t is aligismerő ö r e g  b i r ó v a l o ko s -  
kodni a’ falu’minden java és bajairól, ’s ezek micso
dákat tehetnek a’ nép’ szellemi, és a’ mint Kecskés ur 
kívánná, „gazdasági“ haladásában , azt mathematikai 
kiszámítás nélkül is könnyű eltalálni. —

A’ népjegyzőnek tehát, kitől az 183% IXdik tör
vény azt kívánja, hogy „jó erkölcsüségéről ’s jártas
ságáról isméretes legyen“ mint valódi népigazgató
nak kellene fizettetnie, hogy fizetéséből családostul tisz
tességesen megélhessen ’s ne legyen kénytelen holmi 
csekély jövedelmekért a’ legrútabb alacsonyságokra ve- 
temíilni, és csak igy várhatnék hogy bármi becsületes 
tanult ember nem átalván e’ hivatalt felvállalni,általa a’ 
nép’ nemcsak belső igazgatása tetemesen javulna , ha
nem szellemi ’s anyagi tekintetben is szemlátomást gya
rapodnék. Illy jegyzők tudnák a’ népet a’ fenntebb ér
deklett zavarból, képzelt igazaik’ alaptalanságából 
kiemelni, ’s ez volna ama’ földesur ’s jobbágy közti 
közbenjárási főpont, mellyet jól megjegyeztetni kérek, 
’s mellytől az eléggé értelmes’s részrehajthatlan jegyző 
el nem távozván , mint a’ földesur ’s jobbágy’ viszonyait 
legközelebbrül ismerő , — szükség’ idejében kímélet 
nélkül megfejtené mind a’ földesur’ praetensiv kö
veteléseinek alaptalanságát, mind pedig a’ jobbágy’ 
kábaságában képzelt igényei’ helytelenségét.— „Nem 
szorultak a’ törvényhatóságok a’ népjegyzök’ ellenőr- 
ködésire ; elég figyelmes szemekkel ügyelnek a’ me
gyetisztek ü’ jobbágyok’ igazaira , úgy a’ mint még 
soha sem“ , igy kiált itt föl számos földesúr. — Nem 
is hozom én legkevésbbé kétségbe itt a’ megyetisztek
nek sem ügyességét , sem tisztükben eljárási készsé
güket; de azt is tudom, hogy biró ott nem lehet, a’ 
hol panasz nincs ; mit ér nekem a’ drótcsövü damasz- 
czén, a’ franczia duplapuska, ha ellenségtől megtámad- 
tatván azt használni nem tudom ? Irvalehet a’jobbágy’ 
javára a’ legjobb törvény, de ha ő azt nem érti, ugyan 
mi hasznát veendi annak ? A’ népjegyzó mindennap köz
sége’ dolgaiban forog , ,,’s ha okos“ jobban átlátja 
községe’ sérelmeit, mint egy megyei szolgabiro , kire 
egyéb terhen kivül ló —20 néha több községrei fel- 
ügyelés is bizatik. Úgy ellenkező esetben, ha a’ nép 
akár gyávaságból, akár rosszalkodásból olly kivána- 
tokra gerjed földesura ellen, mellyek sehol másutt 
mint zavart agyában nyertek méltánylást, vájjon nem 
az okos népjegyző lesz-é első, ki azokat a’ nép’szi
véből kiirtja, ’s a’nem sikerülés’ esetében az illető he
lyen feljelenti? — De ezt most, mig az adózó nép 
közvetlen maga fizeti jegyzőjét — semmikép sem kíván
hatjuk. Mert mind addig, mig a’ legutolsó pór azt 
mondhatja jegyzőjének „fizetem az urat, parancsolok“
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addig tanult jómagaviscletű jegyzőkre számot ne tart
sunk. így tehát, csekély véleményem szerint, a’ jegy
zőnek nem a’ nép által közvetlenül , hanem a’ megyék 
által közvetve kellene fizettetnie. L g y , de hisz igy isaz  
adózó nép fogja fizetni a’ jegyzőt! Igen — de hisz köz
vetve a’ nép tartja a’ katonát is, a’ nép fizeti a’ me
gyetisztnek tiszteletdíját i s ; de azért egyiknek sem 
fogja mondani: „raindszentnapkor vége van ur’ szolgá
latának, gondoskodjék másfelé ’s a’ t.“ Otalmazni fog
ják ugyan a’ jegyzőt is a’ törvények, de milly keserű 
érzelem egy becsületes igaz emberre nézve, ha ok nél
kül csak vádoltatik is , fökép olly ember által, ki egyéb
iránt csak abban hasonló hozzá, hogy az is isten’ ké
pére van teremtve ? azt érezni inkább lehet, mint leírni.

Én a’ népjegyzónek kissé nagyobb hatáskört is 
engednék. Mellözhetlen kötelességéül tenném, hogy 
nemcsak a’ rendbontó, rósz magaviseletű, isten-ká- 
romló, tolvaj jobbágyokat, hanem a’ netalán a’ nép’ 
zsarlásához szokott elöljárókat is megfeddhesse; és ha 
ez nem használna, az illető hatóságnak be is jelent
hesse , sőt ha a’ gyenge tudatlan biró’ hibáit látná, 
azoktól öt ója, és a’ nem engedelmeskedés’ esetében 
szinte a’ felsóbbségnek bejelentse, mit most a’világért 
sem mer tenni, tudván, hogy csak addig metszheti 
sovány kenyerét, migbiró-uramnaka’ népet ellene fel
zúdítani kedve nem kerekedik 5 ’s ez is egyik oka, 
miért a’ népjegyzők’ fizetését közvetve a’ megyei pénz- 
tárokbul óhajtanám kiszolgáltatni.

A’ népesb helység’jegyzője foglalatosságai’ arányá
ban több fizetésre lévén érdemes, azt tőle meg nem ta
gadnám,^ hogy az adózó nép’terhe e’ miatt ne igen sú- 
lyosodjék , az egymáshoz közel fekvő falukból kettőt, 
hármat is alá rendelnék egy jegyzőnek , mikép ez a’ 
szomszéd lengyel ’s más országokban szokásban van , 
’s hol a’ kerületi hatóságtól fizetett maudatár leg
szebb rendben tartja a’ községek’ mind kül mind bel 
dolgait. — Igaz ugyan, hogy e’kép az adózó nép va
lamivel nagyobb házi adófizetéssel terheltetnék, de 
idővel ennek szép kamatjait szedhetné , midőn— a’ mint 
fentebb érintém, bármilly becsületes tanult ember sem 
vonakodván ezen hivataltól — ezek’ jó példáji által a’ 
nép’ mind szellemi, mind gazdasági tekintetben tete
mes előmenetelt tehetne.

Azonban találkozni fognak sokan még a’ népjegy- 
zök közül is , kiknek az eddig birt földek’ ’s rétek’ 
használata fizetésüknek leglényegesb részét tevén — 
azoktól elállani váltig vonakodandnak. — Itt oda kel
lene visszatekinteni a’ törvényhatóságoknak : mi jog
gal bírják a’ népjegyzők a’ kérdéses földeket ’s réte
ket? Vájjon az urbér-behozatalkor a’földesurak által 
a’ községeknek úgy adattak-é azok , mint p. 0. a’ lel
kipásztorok’ ’s iskolamesterek’ földei? És ha úgy — 
bármi mélyen hallgassanak is erről az újabb törvények , 
úgy azokat a’ népjegyzöktül, — illetőleg községektől 
— legalább törvényes utón úgy sem vehetni e l ;— el
lenben ha azok csak ideiglenes, föltételes adományai 
voltak a’ földesuraknak, ám vegyék azokat vissza — 
mert jelen nézetim’ fő czélja a z , hogy a’ népjegyzó 
tökéletesen elszigetelt egyed legyen minden részrehaj
lástól es minden eddigi lekenyerezéstől,szóval: ő két 
urnák ne szolgáljon, — mert az egyiket majd szereti, 
a másikat gyűlöli. — Ha illő készpénz fizetése leend, 
okosan számítva szerez 0 majd azon magának kenye
ret, ruházatot,  ̂ s talán könnyebben a’ falun, mint a’ 
városi szinte készpénzén élő lakos , ’s több ideje lesz 
hivatalbeli dolgai’teljesítésére. Nemis fogja jégverés
től félteni gabonáját, nem a’ sok esőzés miatt elrotha

dandó szénáját, nem fog magának a’község által úgy 
is igen hanyagul müveit földekből arany hegyeket ígér
ni , mikből aratás’ múltával alig takarithatott annyit, 
hogy földeit ügygyelbajjal újra elvethette.

Ha őszinték akarunk lenni, meg kell vallanunk: 
vannak még hazánkban , ámbár igen gyéren, földes
urak, kiket alattvalójik’ boldogítása talán annyira sem 
érdekel, mint p. 0. engem a’ khinai birodalom’szegény
sége vagy gazdagsága ; de vannak ’s lesznek sokan 
ollyanok is , kik nézetetim’ jó irányát méltányolván ’s 
mintegy magokat megtagadván , a’ népjegyzöknek ed
dig adott földek, rétek ’s egyebek helyett a’ megyei 
pénztárt legalább annyival segítendik, a’ mennyit e’ 
földek ’s a’ t. jövedelmeztek, — és csak ez fogja iga
zán jellemzeni világszerte hires gazdag földesuraink’ 
morális nagylelkűségét. —

Végre hogy a’ nép annál nagyobb bizodalommal 
viseltessék jegyzője iránt, azt javaslanára : minden 
község’ számára változás-esetben a’ tiszthatóság je -  
löljen ki három, a’ jegyzöségre alkalmas, egyedet, 
(kiknek kijelölésében a’ földesurat i s , de csak azt en
gedném befolyni, ki a’ fentebb érintett pénztár’ sege- 
delmezésiben illetőleg jegyzők’fizetésében részt vön); 
e’ 3 egyed közül azt választhassa meg a’ község , kiben 
legtöbb bizodalmát helyez’s ezt ismét csak a'megyeható- 
sága által elitélve engedém vétségéhez képest raegbün- 
tettetni, v. épen kenyerétől elmozdittatni.— így remény
iem én leghamarabb kieszközölhetni azt, mit még csak a’ 
később ivadéktól, majd még az iskolák’ ’s a’ népnevelési 
tárgyak’ jobb rendbehozatások után egy fél század múl
va , vagy talán még később várhatunk. L. J.

P  ó  t  1 é  k  t  a  r
(A z e mbe r  e g y  ház.) Bizonyos amerikai nép

szónok és erkölcstanító imígy szólt a’ körülte összegyűlt 
néptömeghez: „Kedves barátim! most megmutatom nek
tek , hogy az ember tökéletesen hasonló egy házhoz. Te
kintsétek meg testetek’ vastag csontjait, nem valóságos 
épületfák é azok , mellyek mint oszloprudak és szarufák 
mesterségesen öszeszerkesztvék ? Vájjon a’ bordák 
nem valóságos oldalgerendák é, mellyek a’hátgerincztől 
mint főoszloptul kiindulnak’s czélszerű fokozatban a’test’ 
fótermeit körzik. A’ száj az ajtó v. is főkapu ,’s az orr a’ 
kürtő különösen a’dohányzóknál.A’ nyaka’bejárás,melly 
a’ konyhába , azaz : a’gyomorba vezet, hol az eledel’ 
minden nemei megfózetnek ’sczélés rendeltetés szerint 
használtatnak. A’ tüdők képezik a’ fúvót, melly az élet’ 
lángját szüntelen szítja ’s lételünk’ fazekát folyvást kellő 
forrásban tartja. A’szív a’ főterem, melly egynél rosz- 
szul, másiknál küzépszerüleg van bútorozva’s elrendez- 
ve.Ezen főteremre, kedves barátim! különös gondotok le
gyen , tartsátok azt tisztán és legjobb rendben; ne en
gedjetek abban helyet tisztátalan vendégnek ’s rósz bú
tornak, hanem szünetnélkül tisztogassátok és söpörjétek 
azt, hogy így bennetek is jó szállás ajánlkozzék.“

I G A Z Í T Á S .  T á r s a l k o d ó n k ’ l e g k ö z e l e b b  m ú lt  s z á m á b a n  1 0 5  
1. 1 h a s .  2 0 s o r b ,  f e l ü l r ő l  ,b á n y  á k t ó  l 4 h.  o l v .  , b á n y á k c t ó l ‘ 
u g y a n  i t t  a' 3 4 s o r b . , m i  m e n n y i 4 h .  m i  , m  e n  n yi : 3 5  s o r b ,  p é n z -  
z  é ? m i g 4 h . o lv .  p é n z z é ? . — M  i g 4 A '  2 d i k  h a s  v é g s ő  s o r á b a n :  
h i e d e l e m r ő l  h. o l v .  h i e d e l e m t ő l  -—j  a ’ 1 0 6  1. 1 h a s .  
2 7 d  s o r á b .  a l  k  0  v  t  á n  y  á  t  h .  a l k o t v á n y á t ;  3 9  s o r b ,  
s z á s z s z o r o s  h .  s z á z s z o r o s  A '  2 i k  h a s .  1 s o r b . ,  k i 
b e s z é l t ü k  m i 4 h.  . k i b e s z é l t ü k ,  m i 4 —  2 7  s o r b ,  a l u l r ó l : 
d e ,  d e  n e m  i s  h .  o l v . ,  d e  n e m  i s  —  A ’ 1 0 7 .  1 2 d  h a s .  
31  s o r b ,  t ö r ö t t  h .  o l v .  t ö r  l ő t t  a lu l r ó l  a  1 0 d .  s o r b .  
, s  z  e m  é  1 y  n e k 4 h .  o l v .  , s  z  e m  é 1 y  e k  n e  k  A  1 0 8  1. 1  
h  2 2 d .  s o r b ,  a n a k  h . a n n a k ;  a lu lr ó l  2 d .  s o r b ,  t i s z s z e r  
h a s .  t í z s z e r .  —  A ’ v é g s ő  h a s á b a n  a lu lr ó l  1 1  d. s o r b ,  v é t s é g  
h .  v  é  r  s  é «• s&6i. s o r b . a  t t  y áj áv  á h.  a  t yj á v á o l v a s t a s s á k .

Szerkeszti ü e l m e c x y . — Nyomtatja angol gyors-sajtón T r  a t t n e r - K á r o l y i  úri uteza 463.
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Néhány szó Iskoláink’ magyar óriása 
körül*

Örömmel olvastuk hírlapinkban ő felsége’ múlt or
szággyűlésen adott kegyes Ígéretének teljesültét, mi
szerint legfensöbb megegyezését nyelvünk’ iskoláink- 
ba-hozatalához a’ m. kir. Helyt.-tanács’ utján járulni 
látjuk, Hírlapjaink örömüket kifejezték, és valóban 
minden egyes magyar örvendhet e’ kegyes intézvény- 
nek. Részemről csak örvendeni fogtam volna ’s szó
lam mitsem hozzá, ha a’ Jelenkor’ 26. ’s a’ pesti Hír
lap’ 25dik számaiban nem olvasom vala , hogy a’győri 
oskolaigazgatóság a’ statistikát, mathesist ’s philoso- 
phiai tudományokat magyar nyelven még elő nem ad- 
hatóknak Ítélte. Tollhoz nyúltam azonnal, ezen Ítélet 
iránt észrevételeim’s nézetim* előterjesztendő. Ha va- 
lamelly nyelv’ alkalmazhatását a’ tanításra vizsgáljuk , 
véleményem szerint csak e’ kettőre kell figyelnünk: 
értik é a’ tanulók ’s tanítók a’ nyelvet, ’s ki van é ez 
a’ tanítandó tudományokban szükségkép művelve. Az 
első ritkán lehet valamelly nyelvnél, egy élőnél pe
dig tán soha sem , legyözhetlen akadály ; mert a’ nyel
veket megtanulhatni, különben a’ latin , mint holt nyelv, 
legalkalmatlanabb volna a’ tanításra. Ezt nyelvünkre 
alkalmazva világos, mikép a’ kevés tanuló, kik osko
láinkban magyarul még nem tudnak, nagyobb szá
mú magyar iskolatársaiktól, sót önszorgalmuk által is ,  
könnyen jöhetnek nyelvünk’ birtokába; a’ tanítók pe
dig,  kik magyarul tanulni vagy nem akarnak, v. nem 
tudnak , kivált a’ r. katholikusoknál, másokkal köny- 
nyen felválthatok. Ha tehát arrul van szó : mit lehet 
magyarul tanítani, akkor nem a’ tanítók’ ’s tanulók’ma
gyartalanságát , hanem nyelvünk’ e’ tekintetbeni hátra
maradását kell fontolatra venni. Úgy látszik 1) atyás
kodó kormányunk e’ szempontbul indult ki, midőn az 
országgyűlésen egyezésével azon törvényjavaslathoz 
nem járula, miszerint honunkban m i n d e n  magyarul 
tanittassék. Ha valaha, ezen törvény létesülte által 
minden esetre olly t ö r v é n y  fogott volna hozatni, 
mellynek nyomban eleget tenni , a’ lehetlenségek kö
zé tartozandott. E’ törvénynek létesülendését részem
ről igen óhajtóm, sót méltónak is tartom arra, hogy 
róla minden megye Zemplényként eleve gondoskodjék; 
azonban nem olly egyszerűen vélném azt kifejezendó- 
nek , mikép az múlt országgyűlésen inditványoztaték. 
Véleményem szerint közelebbről kellene ezt az isko
lákhoz alkalmazni: az orvosi ’s mérnöki osztályoknak 
készülhetésre bizonyos időt szabni, hosszabbat az 
ágost. vallásunk’ iskoláinak ’s még hosszabbat a’ bá- 
nyászi akadémiának. Egyébiránt kormányunk’ jókony- 
sága e’ törvényinditványt alkalmasint fölöslegessé ten
né , ha az ág. val. és szerb iskolák elég buzgók vol
nának az iránt, hogy a’ többitől el ne maradjanak. Sze
retett fejdelraünk ez által valóban nagy tanűjelét adá 
annak, mikép ó a’nemzet’ jogszerű kivánatit méltány- 
lani ’s pártolni mindig szent kötelességének tartja , ’s 
ha azokhoz rögtön nem járul, a’ hirtelenkedést mér
sékli csak. — Úgy látszik 2) a’ győri oskolaigazgató
ság is a’ fentebbi szempontbul indult k i, midőn az al
sóbb iskolákba általában, a’ felsőbbekbe pedig nem egé
szen vélébehozatandónak a’magyar nyelvet. A’ győrit, 
ez. tanító urak válaszuk által minden esetre hervadatlan

virágszált tüzének nehéz pályán szerzett érdemeik’dics- 
kószorújába ’s maguk iránt a’ nemzetet hálára kötelezek. 
Ezen érdem azonban— szabad legyen véleményemet bő
vebben kifejteni — nagyobb lehetendett. Ha a’jog ’s ter
mészettan magyarul taníttathatik, mi oknál fogva nem 
a’ statistika és mathesis ? Nyelvünk e’ két tudomány
ban még annyira hátra volna? Tehát Lassú és Fényes 
a’ statistikábul, Nagy Károly, Győry, Vállas ’stb. a’ 
mathesisbül egy hangot sem Írtak? Az elsőre nézve 
isméretes dolog az , mikép annak semmi vagy igen ke
vés műszava lévén , az inkább , mintbármelly tudomány 
adathatik magyarul ’s tettleg adatik is nemcsak a’ ref. 
hanem az ág. val. oskolákban is ; a’ mathesisnek pedig 
számosb műszava többnyire megvan már, ’s mellyek 
nincsenek, azok könnyen lehetnek ’s ha a’ szófaragás
sal bíbelődni épen nem akarunk , tartsuk meg a’ gö
rög-latin nevet a’ németek’ ’s többiek’ példájára. Nyel
vünk egyébiránt a’szóképezésre olly kényelmes tág me
zőt nyújt, hogy valóban szégyenünkre válnék, ha min
den műszót magyarul kifejezni—lassanként bár ’s csak 
idővel — képesek nem volnánk. Ha váltótörvényünk va
lamennyi nemzeté között egyedül tiszta egy nyelven 
még pedig azon van írva , mellyen a’ statistikát ’s elemi 
mathesist állítólag még nem taníthatni: ne csügged
jünk, hanem haladjunk tovább, hogy a’ többi tudomány 
szinte kapjon tiszta magyar öltönyt , és ne higyük 
uraim! hogy addig nem kell vízbe mennünk , míg úszni 
nem tudunk.— Hol simítassék tudományokhoz a’ nyelv 
inkább, mint oktatásban’s ki által sükeresbena’ taní
tókon kívül? — Mi a’ philosophiai tanokat illeti, meg 
kell vallanom , itt kissé erős még nyelvünkkel boldo
gulni ; ha a’ dolgot azonban közelebbről taglaljuk, azon
nal meggyőződünk a’ felől, hogy a’ milly nehéz, épen 
olly szükséges és elkerülhetlen a’ philosophiátis ma
gyarul tanítanunk. Vessünk csak egy pillanatota’ re- 
ményinkhen táplált jövőre. Ki gymnasiumban a’köny- 
nyen megérthető tanulmányokat mind magyarul végző 
’s a’ latin nyelvet maga módján — nem mikép eddig , 
ugyanazon nyelven , mellyet tanulni kezd ; mi hallat
lan a’ föld’ kerekségén , ’s még talán versekbe csigá- 
zott regulákból — a’ lehetőségig magáéivá tette: ez , 
ha az elvont tanokhoz, mellyekbcn csak a’ fogalmak, szók 
’s kifejezések’ nyelvtani tulajdoninak egybevetése szol
gálhat a’tévelyektől megóvó vezércsillagul,latin nyelven 
nyúl, bennük mint ujoncz a’ nyelvben ’sujoneza’ szemlé
lődő,természeten-tuli világban aligha fog kívánt sikerrel 
előmehetni.Azonkívül a’százados tapasztalás eléggé tá
rogatja füleinkbe , raikép ifjaink’ értelme ’s keblének 
nyitja koránsem a’ latin nyelv, sőt általában egy holt 
nyelv sem nyúlhat az élő kebel’ legbensőbb rejtekibe. 
Továbbá a’latin nyelv nem is látszik eléggé alkalmas
nak a’ bölcselkedés’ művelésére. Mondhatni: minden 
nemzetnek, szorosabb értelemben, minden embernek 
van némi tekintetben saját philosophiája, mit mindenki 
önnyelvén müvei, mert mindenki önnyelvén gondolko
zik , elannyira, hogy a’ korunkbeli philosophia fran- 
czia , német, angol ’s nem holt nyelven olvasható már. 
Vannak tanok, mellyek latinul miveltetnek, ’s igy talán 
a’ sok latin név miatt sikeresen adathatnak elő e’ nyel
ven , például némelly természeti tudományok , de soha 
sem a’ bölcselkedésiek , hol a’ sok czikornyás görög
latin névtől Tullius , ha feltámadna, bizonynyal inkább
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elijedne, mintegy agg ügyész’ diákságátul. A’ latin 
nyelvnek leáldozott már rég delelési pontja vagy arany
kora ’s többé feljebb nem vihető már ’s ha értelmünk’ 
fejledését hozzá kötjük le , mélyen fekvő rablánczokba 
verjük azt; ellenben ha a’ fenlebegő ’s mindig feljebb 
és feljebb vergődő nyelvünkhöz csatoljuk , vele együtt, 
miként lélek a’ testtel, elérjük a’ kivánt tökély’ pontját. 
Ha tehát haladni akarunk, kerüljük a’ holtakat annyi
ban, hogy tanitványinkba élő nyelv’ segedelmével 
csepegtessük az élettudományokat, magyar honban pe
dig mellyet használjunk e’ czélra az igen különös, 
szép tulajdonokkal bíró magyar nyelvünkön kívül ? És 
a’ ref. oskolák e’ tekintetben megszégyenítik a’ más 
vallásunkéit, azon férjfiakat pedig kétszerié , kik nyel
vünket a’bölcselkedési tanok’ előadására még igen al
kalmatlannak hiszik ; mert ön igyekezetlenségük mel
lett irodalmunk’ álláspontját sem ismerik. Ezt azonban 
koránsem merném a’ győrit, ez. tanító urakról, kik kö
zött irodalmunk’ bajnokára is találunk , gyaníttatni ; 
véleményük’ adása minden esetre más, előttem isme
retlen , okbul származott. A’ remény mindazáltal nem 
alaptalan, hogy a’ közkívánatot a’most még hátrama
radt teendővel nem sokára ők is egészen teljesítendik.
A’ többi oskola, mellyekről a’ hírlapokból legnagyobb 
örömünkre tudjuk, a’ nemzet’ ’s a’ kor’ kivánatához csak
ugyan kimerítőleg járul. Dicséretre méltó itt főleg 
tud. egyetemünk’ azon meglepő határzata, mellynél 
fogva ő keblében minden .tudományt magyarul tanítani 
késznek nyilatkozik. Ha ez való, akkor legkitűnőbb itt 
az orvosi kar’ dicséretes buzgalma, hol annyi sokfé
le , csupa műszavakból álló tudomány’ magyar taní
tása született magyarnak is igen erős feladat, pedig 
tanítóji közt többen csak most tanulnak magyarul, ’s 
hogy önként tanulni olly buzgók , a’ köztiszteletben’s 
szeretetben a’ legnagyobb mértékben részesüljenek ! 
Remélljük: a’m.k.Helyt.tanács’ ez óhajtott véleményadá
sokhoz mért határzata a’ közkívánatot egészen kielé- 
gitendi.— E’ szerint a’hazánkban , Selmecz’kivételé- _ 
vei, taníttatni szokott tudományok közt egy sincs, mit 
magyarul előadni nem lehetne. De Selmecz nagy kivé
tel. Ha valahol, a’ bányászatban bizonyosan hátra van 
még nyelvünk. Magyarok soha sem szerették a’ föld
alatti munkát; németekre bízták azt: csodálkoznunk 
tehát nem lehet, hogy itt nyelvünk egészen idegen. A’ 
bányászati könyvek, tanítók’s tanulók , kevés kivétel
lel , mind németek. M i, kiknek birtokul Európa’ szí
ve jutott, hol a’mineralogia pazar kezekkel hinti kin
cseit, mi magyarok nemcsak művelni, hanem megne
vezni sem tudjuk azokat! kormányunk’kegyéből azon
ban itt is a’ legszebb jövőt tápláljuk keblünkben , mert 
már olvasók, mikép a’ t. ez. kamara-gróf intézkedett 
is már e’ czél’ elérésérül.

Ennyit az oskolákról, mellyek’ magyarodásárul 
hírlapjaink szólották ; most szabad legyen még azon 
intézetinkre kitérnem, hova a’ Helyt, tanács’ rendele
téi nem intézteinek. Minden kornak minden nemzetnél 
megvan sajátlagos jelleme , melly a’cselekvések’ egye
temes irányát maga felé ragadja. Hajdan alig volt em
ber , kinek eszebe jutott volna a’ latin nyelv’ bilin
cseit megtörni; jelenleg pedig alig akadunk honunk
ban lélekre , ki e’ holt nyelvet vállairól lerázni neü- 
gyekeznek. Kivételek vannak , tudjuk, mindenütt, ’s 
fájdalom ! a tanitok között is számosán igen szítnak 
mega latin nyelvhez , mellyen ok magok neveltetének, 
több évig oktattak ’s így máshoz nyúlni aligha akar
nak aligha tudnak. Mindazáltal mégis szembeszökő az 
hogy már szinte minden gyermek, ki a’ hírlapokba ’s

közvélemény’ eszközibe belé;sem tekintett, annyira 
idegenkedik a’ latinnyelv-tanulástól, hogy nyíltan kérdi 
tanítóját: „miért tanuljam e’ nyelvet, melly csak isko
lákban hallik már ’s egyedül tudósak’ nyelve ?:í És a’ 
gyermek mitsem tanul vagy ha igen , kényszerítve csak, 
és én hallottam iskola’ falai köztt elaggott tanítót pa
naszkodni e’ bajról ’s hő kivánatát osztottam : vajha 
már egyszer megváltoznék az oskolai-rendszer , mert 
az ifjúság mitsem tanul; a’ latin grammatikától iszo
nyodik, pedig ez a’ fő stúdium tanodáinkban. Tanulói 
éveimben fültanúja valók majd mindennap olly párbe
szédeknek , hol a’ tanuló magyarul, a’ tanító latinul 
szólották. A’ nemzet’ és kormány’ érdekében fekszik 
e’ bajon minél előbb segíteni, különben iíjak nőnek fel 
munkátlanságban , kik lágy velővel, üres agygyallép- 
vén a’ világba, a’ köztársaságnak csak heréi leendnek. 
Hála az égnek ! a’ nemzet és kormány átlátta már , 
mikép érdekében fekszik e’ bajon segíteni: óhajtásunk 
tehát — pedig koránsem egyedül azé,  kinek igényte
len neve itt alant olvasható, hanem minden jó hazafi’ 
forró óhajtása—hogy nyelvünk minden , bármelly-fele- 
kezetü , oskolára terjesztessék ki. Nevezetesen, hozas
sák be minden népiskolába hazánk’ határin belül ,hogy 
a’ sokféle nyelvű néptömeg mind magyarodjék. Az orosz, 
vagy bármelly lelkészeket, kik saját, nem honi nyel
vűk mellett harczolnak, czélszerűen meg lehetne győz
ni a’ felől , hogy isten’kegyelme nincs a’ nyelvtől föl
tételezve , kedves előtte , bár milly nyelvben rebegik 
hozzá imájokat, következőleg bibliai nyelv nincs sőt 
talánaz egyes.görög vallásu magyarok is tehetnékaz is
teni szolgálatot m a g y a r u l  minden dogmai sérelem 
nélkül. —

Térjünk át a’ leányiskolák’s nevelői intézetekhez. 
Ha valahol, itt kell nemzetiségünkről szólani, mert 
a’ nyelv’ a’ családi’s nemzeti élet’ táplálója, éltetője 
főleg, mondhatni egyedül: a’ nőnem.’S mégis fájdalom
mal kell megváltanunk , mikép eddigelé ezen intéze
tekből a’ magyarnyelv szinte egészen száműzve lé
vén , a’ nemzetiségről csak parányi fogalmat sem sze
rezhetett magának. Itt a’ német nyelv volt a z , mi a’ 
fiú-iskolákban a’ latin : innen a’ német nyelv’ tulajdona 
hazánkban szinte minden, csak kissé is müveit ném- 
bernek , ’s él az miközöttünk, sőt nemcsak él,hanem 
hazai nyelvünknek helyét és rangját bitorolja. Erről 
már szólották hírlapjaink , ’s érdemök nagy , hogy szó
lották; ’s adja isten: emeljék föl hatalmas szavokat 
e’ szent ügyben, valamig csak szükség leend rá,nem 
fog az elhangzani a’ pusztában. Az mondaték itt,m i
kép a’ hölgy-germanomaniának okai mi férjfíak vagyunk, 
és mi leborulunk a’ porba, hamut hintünk fejeinkre, 
mert mondanunk kell: igen ! de egyszersmind sziveink
re véssük a’ rendíthetlen szándékot, elkövetendni min
dent , hogy okai többé ne legyünk. Javasoltaték e’ 
czélra, hogy ne értsük hölgyeinket, ha németül szó
lanák hozzánk. Én rettegek e’javaslathozjárulni, mert 
az kényszerítés volna. 0  a’ magyar nyelv’ terjesztése 
nem szorult még kényszerítésre! Szépeink’ érzésteli 
keble nem fagyott még jég g é , nem fásult meg a’ nem
zetiség’ érdekei iránt! Én a’ nevelésben keresem |s 
találom-fel a’ nemzetiség vagy nemzetteleniség’ okát 
a’ nőnemnél is. Neveljük leányinkat magyarul, ’s ma
gyarok lesznek teljes életökben , csepegtessünk fogé
kony korukban néhány eszmécskét a’ nemzetiségről, 
’s a’ haza’ nagy érdekének meg van vetve alapja ’s biz
tosítva élet-ere. Vájjon mikép kívánhatunk hölgyektől 
magyar beszédet, kik intézetekben neveltetének, hol 
német nyelven kívül legfeljebb hafrancziát vágyán-
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■golt tanulhattak ; vagy sors-üldözte, hontalan gouver- 
nanteok’ vezérlete alatt nőttek fe l, kiknek fő jó tulajdo
nuk az szokott lenni, hogy magyarul nem tudnak? 
’S hogy ez igy van , azt csak a’ divatnak köszönhetjük, 
mert a’ divat minden logikát lábbal tápod és a’női cse
lekvéseket maga felé ragadja. Én itt is csak a’ neve
lést hívom segítségül, mert az oktathatja egyedül a’ 
gyermeket arra, hogy a’ divatnak vakon ne hóduljon, 
ez adhat magának a’ divatnak jó irányt, például ha a’ 
hölgyek , kik magas állásuknál fogva szerencsések ezt 
kormányozhatni, czélszerüen felvilágosittatnak a’ felől 
mit kelljen majd divatba hozniok. Ezen czélszerü ne
velés könnyen eszközöltethetnék , ha a’ szülékkönnyen 
eltérnének az útról , melly szerint ők neveltettek. A’ 
privát szobákba nem nyúlhatni ugyan, de a’ közinté
zeteknek, hol német nyelv a’ tanítás’ eszköze , a’köz
akarat könnyen adhat jobb irányt, ’s hogy adjon , ipar
kodjunk uraim! különben a’ hölgy-germanomaniának 
oka folyvást mi maradunk.

Mit itten nyelvünk’ oskolánkbai behozása’ szüksé
géről szólottám, azt főleg ágostai vall. oskoláinkra 
szeretném alkalmazni, mert ezek aligha a’ többinek 
utána nem fognak maradni. Az e’ miatti félelem pedig 
nem alaptalan. A’ tanulók készek volnának ugyan talán 
mindenütt nyelvünkhöz járulni, de a’ tanítók, "ha kik 
akarnának is, sokan aligha képesek. Különös szelle
met sejdíttet még az is , hogy itt, miután a’ nemzet’ 
közkívánata a’ magyar tanítás iránt már nyilványitva 
volt, olly tanítók választattak , kik több nyelvet tud
nak ugyan, de magyart nem. Meg kell azonban valla
ni azt is , mikép itt magyar férjfiakal tanítókul nem 
mindig kaphatni. Valóban itt nehezen fognánk még ma- 
gyarodni, ha férjfiak nem volnának itt is , kiktől min
den jót várhatunk. A’ köztiszteletben álló főkormány
zó ur’jelleme, kinek nevét, a’ Zay Károly nevet, nera- 
zetisedésünk’ évkönyveibe a’ történet’ musája örök be
tűkkel vésendi fö l, legszebb reményekkel biztat ez 
iránt. Vajha a’ nagyszerű „ e g y e s ü l j ü n k “ szó ne 
hangzanék el pusztában , hanem olvasztaná egybe a’ 
két elemet, hogy az ettől föltételezett üdv’ tömege árad
jon mindenfelé!— Minden diadal között, mellyeket a’ 
nemes megyék e’ nemzet’javára kivíttanak , valószín- 
leg fő ’s legfényesebb: nyelvünk’ diplomatiai- ’s os
kolaivá emeltetése.

Benczúr János.

Tuzkárbiztositó intézetekről.
Tornamegyei fósz.biró Lovász Mikl.úr’,,V i s z o n y o s  

t ű z k á r b i z t o s i t á s i  j a v a s l a t á t “ f. é. Társaik.- 
ban olvasván, nem lehetett nem örvendenem, hogy 
e’ fontos tárgyban is végre felszólalt valaki; mert hogy 
honunkban eddig nem megyebeli, de országos tüzkár- 
biztositó intézet nem alakult, megfoghatatlan dolog. 
Minden oldalrul csak azt hallom kiáltani: „haladunk!“ 
Azonban a’ haladás’ nyomait sehol sem láthatni , ki- 
vevén ha a’ folyóiratok és ujságlapok’ szaporodását 
haladásnak veszszük. Országos múzeumról, országos 
színházról, B u d a p e s t  közti lánczhidról gondos
kodva van. Ezek mind szép ’s honunkat díszesítő dol
gok, de hogy az egész országnak legutolsó napszámosig 
leható neveléséről, mint az egész népesség’ anyagi jólé
tének alapjáról rendezkedés nem történt, az megfogha
tatlan; megfoghatatlan , hogy eddig olly tőke nem hajta
tott össze, mellynek kamatjából először minden megyé
ben praeparandiát állítani, ’s minden helységben be
csületes fizetéssel tanult oktatót rendelni lehessen. Ez 
ugyan nagy feladat, mellynek létesítéséhez roppant

tőke kivántatnék. De országunk is nagy, népessége 
számos, ’s nem hiszem, hogy olly lakosa találtatnék, 
ki e’ szent czélra örömest ne áldoznék. Egyébiránt 
mirevalók a’ majd minden helységnek magányos birto
kai, ezek’jövedelme ügy is többnyire az elöljárók közt 
sikkad el. Nem jobb , nem czélszerübb lenne é ezeket 
az országnak behúzni,’s az eladásukból bejött öszveg- 
böl nevelési pénzalapot csinálni. Némelly városoknak 
uradalmaik vannak. — Mi a’ kereskedés’ előmozdításán 
töprenkedünk , úgy de ha a’ nép’ nincs felvilágosítva, 
nincs nevelve , ha neki finomított gazdálkodásról nincs 
fogalma , ha kereskedési czikkeket termeszteni nem ké
pes, ha szellemi nevelés által eddigi tunyaságából föl 
nem serkentetik , mivel fog kereskedni ? A’ gazdasági 
Naptárnak’s egyéb hasznos könyveknek olcsó terjesz
tése az egész nemzet’ életét nem fogja mindaddig 
élénkebbé tenni, míg a’ falusi pór nevelve nincs.

Mind addig , míg földtekén létezünk , minden ember
nek anyagi jóléte az első kellék; a’ nélkül itt boldo
gul nem élhetni. Az anyagi jólétet pedig semmi sem za
varja úgy m eg, mint a’ kárvallás. Egyszeri megégés 
egy egész családot végső ínségre juttathat. ’S így en
nek gátlása az első feladat, ennek még az egye
temi nevelést is megkellene előzni, pedig milly könnyű 
dolog elemek elleni biztositó intézetet állítani. Ha ke
reskedők pár millióval merészelnek illy vállalatokhoz 
’s pedig nem csekély haszonnal, fogni, miért nem a’ 
megyék, vagy is inkább ország’ kormánya? mert mi
nél terjedtebb a’ vállalat, annál nagyobb leszen a’ bizto
sítandó töke ’s annál kevesebb a’ fizetendő díj. Például 
szolgálhat az 1825től fogva fennálló alsó a u s z t r i a i  
„ K ö l c s ö n ö s  t ű z k á r b i z t o s i t ó  i n t é z e t “ , 
melly egyedül emberi szereteten alapul, mellynél az 
igazgatósági tagok ingyen, nem pénzért szolgálnak, 
’s egyedül az Írnokok fizettetnek. Ezen intézetnek vi
rágzó állapoíja örömmel tölti el minden emberbarát’ 
keblét. —

Ezen bécsi jótékony intézet mellett megszólalt már 
a’ pozsonyi német újságban egy magyar,’s körülbelül 
így elmélkedik a’ dologrul: Tűzkár-elleni biztosítás
nál legelsőbli is e’ kérdés támadhat: v á j j o n  ma g á 
ba n  h a s z n o s  é s  k í v á n a t o s  l e g y e n  é az? — 
A’ felelet könnyű , mert minden okos házbirtokos , ki 
azon szerencsétlenségről, mellybe óta’ tűzvész dönt
heti, csak felületesen is gondolkodott, ótalmat keres 
az ellen , megnyugtatva akarván lenni, hogyllly csa
pás jólétét le ne szállítsa vagy épen semmivé tegye. 
Találnak ugyan illy szomorú esetben némelly egyes 
kárvallottak jótékony emberbarátokra, de ezek’sege
delme egészen soha sem teheti jóvá szenvedett kárukat. 
E’ bajban egyedül a’ jól elrendezett tűzkárbiztositó 
intézetek nyújthatnak biztos , sebes és elegendő segít
séget. Ezen igazság olly szembetűnő , hogy egész mü
veit Európa’s Amerika biztosítva van. Biztosítsa tehát 
minden tulajdonos épségeit.

Azonban itt egy más kérdés fordul elő: t. i. c z é l 
s z e r ü  é b i z t o s í t á s n á l  a’ k ö l c s ö n ö s  i n t é 
z e t e t  v á l a s z t a n i ?  Mielőtt ezen második kérdés’ 
taglalásába ereszkednénk, igen szükséges leend az 
illy intézet’ természetéről egykét szót mondanunk. A’ 
kölcsönös tűzkárbiztositó intézetet meg kell különböz
tetni a’ kereskedőnek e’féle vállalataitól, mellyeknél 
bizonyos töke részint készpénzben , részint beiratás ál
tal tétetik össze, ’s többnyire részvények által. Az illy 
részvénytársaság aztán tulajdon rovására folytatja a’ 
vállalato t ,’s a’ mellett , mint az a’kereskedői ynerész- 
kedés (speculatio) természetében fekszik, nyereséget
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szerezni iparkodik, melly a’ tőke’ kamatján felül jus
son a’ részvényeseknek. De a’k ö l c s ö n ö s  b i z t o s i -  
t á s n á 1 nem úgy van a’ dolog , mert itt egy részvé
nyes a’ másikat biztosítja, mi az által történik , hogy 
azon öszveget, mellyet az egyesület elszerencsétle- 
nült tagjainak mint kárpótlást fizetni tartozik, a’ többi 
részestársak adják össze, vagy is fizetik meg. Ki illy 
egyesületbe lép , az mind a’ biztosított, mind a’biz
tosítók’ hasznaiban részesül, azaz: ő biztosított és 
biztositó is egyszersmind, és soha többet fizetni nem tar
tozik , csak mennyi az intézet’ czéljához valóban kí
vántatik, azaz: mennyire a’ tűz által okozott károk’s 
irószobai csekély költségek rúgnak. Ezáltal a’ kölcsö
nös biztosítás két igen fontos e l s ő s é g g e l  bir, mert 
az b i z t o s  és o l c s ó  is. Az első tulajdon azon ala
pul, hogy minden részestárs megnyugodva lehet, 
hogy a’ részes épségbirtokosakbul alakult társaság
nak bizonyosan mindig lesz annyi módja , a’ keblében 
történt tűzkárokat megtérithetni, ’s hogy illy egyesü
let’ ereje mindig azon arányban növekszik, a’ mint 
annak terjedése gyarapul; mi a’kereskedői intézetek
nél nem úgy van, mert ezeknél a’vállalat’ terjedtével 
a’ vész és jótállás is növekszik, mialatt a’ tőke ugyan
az marad. Ezenfelül a’ dolog’ természetében fekszik, 
hogy a’ kölcsönös biztosításnak legolcsóbbnak is kell 
lenni, mivel részesből csupán azt követeli, mit a’ tűz
károk ’s irószobája’költségei valósággalmegkivánnak. 
A’kézbenforgó tőke’ kamatira ’s a’ részesek’ számára 
nyereségül egyátalában mitsem követel. Az ugyan meg- 
eshetik , hogy a’ részesek károk’ pótlására többet fizet
hetnek egy évben mint másban , mert az a’ gyuladá- 
sok’ számától fü gg; de annyit soha sem , mint más in
tézeteknél, mivel ezen utolsók’ nyeresége amott a’ré
szesek’ erszényiben marad.

A’ bécsinek mintája szerint felállítandó kölcsönös 
tűzkárbiztositó intézetnél valakinek 2 körülmény nyújt
hatna némileg aggodalomra alkalmat, i )  ugyanis azon 
kétkedhetnék: vájjon illynemű intézet nyújthat -  é a’ 
kárvallottnak olly hamar segedelmet, mint azt kívánnia 
kell, mivel az egyik évbeli tűzkárok’kipótlására kiván- 
tató egész öszveg mindig csak következő évben sze
detik össze a’ részestársaktól, ’s igya ’ kárvallottnak 
talán 13 vagy 15 hónapig is kellene várakoznia, mig 
kárpótlékát megkapná , mi a’ nélkül is szomorú hely
zetét még jobban súlyosítaná; 2) kissé kényelmetlen
nek vélné, hogy a’ részestársak által teendő fizeté
sek nincsenek állandóul meghatározva, hanem minden 
évben változnak, ’s azon aggódhatnék, hogynémelly- 
kor, midőn számos gyuladás történik, talán nyomasz
tók is lehetnének. — Az első kétkedés vagy igen ala
pos lenne,’s az elkésett segedelem a’ kárvallottra nézve 
minden jótékonyságát elvesztené , ha a’kölcsönös tűz- 
kárbiztositó-intézet egyedül azon pénzekre volna szo
rítva , miket csak akkor kap b e , midőn az egész év’ 
kárpótlásihoz megkivántató öszvegek kivetve’s besze
detve vannak ; de ezen elóföltétel nem á ll, mivel illy in
tézet, tökéletes hitellel bírván szinte előre gondos- 
kodhatik modokrul, hogy előforduló esetekben gyors 
segélyt nyújthasson. Ha az intézet országos lenne, úgy 
az országos pénztárakat, alapítványi, egyházi, me
gyei ŝ más eféle nyilványos tőkéket is használhatná 
kis időre kárpótlásul, mig az évi osztalék bejőne. Me
gyei intézetek pedig e’ czélra a’ részestársak által 
előre befizetendő kis öszvegecskék által alakíthatná
nak tulajdon penzta\talekot, melly mintegy előleges

pénzalap lévén, általa minden kár azonnal visszaté— 
rittethetnék. Ezen pénztartalékot aztán , mennyire tűz
károkat téritett vissza, a’ részesekre fölvetett ’s kö
vetkező év’ elején befizetendő osztalékok ismét helyre 
pótolják. — A’ részesek által évenkint fizetendő adó
zások’ h a t á r o z a t l a n s á g a  már kissé nagyobb ag
godalmat gerjeszthetne , ha itt is alapos ok volna rá. 
Mert miután a’ tűzkárok’ nagysága és száma nem min
den évben egyforma, a’ részesektől pedig többet köve
telni nem szabad, mint mennyi a’ károk’ kipótlására 
szükséges: tehát természetes, hogy a’ társtagok nem 
minden évben fizetendnek egyforma öszveget vagy is 
osztalékot , ’s így annyi bizonyos , hogy határozatlan 
adózások némelly emberekre nézve kényelmetlenek le
hetnek; azonban itt nem kell megfeledkezni, hogy ar 
kényelmetlenség azon körülmény’eredvénye, h o g y  a’ 
k ö l c s ö n ö s  b i z t o s í t á s n á l  mi n d e n  r é s z e s  
b i z t o s í t ó  é s b i z t o s i t o tt e g y s z e r s m i n d .  
Utolsó tulajdonságában a’jótállás’ ezen határozatlansága 
csak hasznára szolgálhat,mivel tuiajdonkép a’bátorságo- 
sítás’ legfőbb foka rá nézve csak azáltal támad , ha neki 
nem valami korlátozott tőke áll jót, hanemha azon ösz
veg mellyet talán követelhet, t ö k é l e t e s e n ’s e g é 
s z e n  b i z t o s í t v a  v a n ,  noha ő maga soha többet 
nem fizet, csak mennyi valósággal szükséges, ’s meny
nyit bármelly más biztosítóintézetnek fizetett volna. Itt 
nem két három részvényes tőkéje áll jót, hanem az egész 
ország vagy megye’épületeit biztosított minden egyed. 
Aztán, bármiilyen más intézeteknél biztosítson az 
ember , mindenütt a’ biztosított egyedeknek kell a’ 
t ű z k á r o k a t  m e g f i z e t n i ,  mert az úgynevezett 
biztosítási díjak ( Praemien) úgy vannak már előre 
felszámítva , hogy a’ biztositó részvényesek egy fillért 
se fizessenek, sót a’ rendes kamatokon felül még nyere- 
ségök is legyen, mint azt közzé tett számadásikból lát
hatni. Kölcsönös biztositó intézetnél ellenben sem ka
matok nem fizettetnek, sem nyereségnek helye nincs.

Egyébiránt egy felállítandó kölcsönös tüzkárbizto- 
sitó intézet’ elrendeléséhez tökéletes példányul szolgál
hatnak a’ fölebb említettem, 1825dik évtől fogva fenálló 
alsó-ausztriai kölcsönös tűzkárbiztositó intézetnek meg
javított statútumai. Költ Szepsiben Abauj megyében , 
Böjtmás havában 1841. Slant József föhadn.

P ó t l é k t á r
Nem rég a’ Beckerféle isméretes német rajnai dal

nak első szavait: „Öve soha ne legyen.“ (t. i. a’ Raj
na a’ francziáé) egy kalmár-legény emlékmondatul ka
lapjába ragasztá; de mint csudálkozott a’ buzgó ha
zafi , midőn a’ kávéházbul távoztakor azon helyen, ho
va uj kalapját létévé, egy régi kopott szőrkalapra 
akadt, mellynek bélléstelen rozzant fenekén jókora nagy 
betűkkel e’ szavak valónak olvashatók : ,,Már öve.11 — 
Minap Parisban egy tébolyodottat fogtak el, ki magát 
orgonasípnak tartá, ’s erőszakosan követelte , hogy 
állítsák őt ismét az orgona-szökrénybe vissza, honnan 
ót a’ szél kifútta.------ N. asszonyság, ki szenvedé
lyesen kedveié a’ kártyajátékot, a’ p. — i. fürdőben 
fároasztalnál ült ’s majd minden játékban vesztett. E’ 
miatt a’ dáma olly boszús lön , hogy a’ bank -  tartót 
számos gorombasággal illette ’s beszéde hevébenegy 
álfog hullott-ki szájából az asztalra. Hidegvérrel kér
dező a’ bank-tartó : „Ezt méltóztatik Nagysád most 
betenni ?u

S z e rk e sz ti  H el me ez y. —  N yom ta tja  an g o l g y o rs -s a j tó n  Tr a t t n  e r - K á r o l y i  ú r i u tc z a  4 53 .



Füzér a’ törvéviytiidomáiiybul.
(Folytatás.)

„Igaz é ,  hogy a’ m e g e n g e d ő  t ö r v é n y ’ fo
galma contradictiót in adjecto, a’ k ö t e l e z ő  t ö r 
vényé pedig pleona8must foglal magában, ’s így az 
1840ki 7. § .9 . igazán szólva nem is törvény, ésszen- 
tesítvénye nincs V*

Lássak, mint volt a’ dolog az 1840ki 7. előtt. Ak
kor is szabad volt ugyan a’ földesurnak a’ községgel 
egyezkedni az örök ároni megváltás iránt; csak az 
volt kár, hegy a’ község mint nemtelen , képes nem 
lévén nemesi birtokot szerezni, a’ szerződő földesur’ 
örökösei a’ szerződést legott megsemmithették; azaz 
olly szerződés a’ törvény’ ótalmát nélkülözvén, nem 
volt foganatos, nem volt érvényes, csupán physice , 
de nem juridice volt lehetséges. — Most immár máskép 
van, mert az 1840ki 7. §. 9. azt mondja, hogy olly 
szabad egyezkedésekből készült szerződések , mint úr
béri örökös kötések, az 1836. évi 8. t.cz. 3. §ban elö- 
számlált eseteken kivül bármilly tekintetböli felbonta
tásuknak többé helye nem leszen. Mondhatni-e még hogy 
a’ törvény mitsem tett, ’s csak azt engedte meg, mi 
az előtt is szabad volt ? De sőt igen is sokat tett a’ 
községek’ javára, mert azt, mi azelőtt csak physice 
lehetséges, de juridice foganatlan volt, már most ju
ridice is érvényesnek nyilatkoztatta. — Ebből már azt 
is láthatni, hogy az 1840ki 7. g. 9. nem csupán m e g 
e n g e d ő ,  hanem egyszersmind k ö t e l e z ő  törvény 
is: megengedő ugyan annyiban, mennyiben a’ felek’ 
akaratjára hagyja, szerződést kötni vagy nem kötni ; 
de kötelező annyiban, mennyiben a’ feleket, miután 
egyszer szerződést kötöttek, annak megtartására is 
kötelezi: mi ezen törvény előtt nem úgy volt. — És 
íg y , bár némi értelemben ig a z , hogy egy p u s z t á n  
m e g e n g e d ő  törvény képtelenség ’s nem is igazi 
törvény volna; — de másrészről igaz az is ,  hogy az, 
mit a’ közönséges szólásmód szerint m e g e n g e d ő  
törvénynek szoktunk nevezni, mindenkor valódi köte
lezése is mond k i, azon kötelezést t . i . , melly szerint 
mindenki köteles, azt, mit a’ törvény megengedett, 
eltűrni, és annak gátlásától vagy felbontásától tartóz
kodni. —

De , ha a’ törvény a’ földesurat, mi u t á n  e g y 
s z e r  ö r ö k  á r o n i  m e g v á l t á s t  e l f o g a d o t t ,  
arra kötelezi, hogy az arról kötött szerződést mind ő 
maga, mind örökösei szentül ’s felbonthatlanul tart
sák m eg:— következik é abból, hogy a’ földesurat 
arra is kötelezze, hogy a’ szerződést, bár nem akar
ná is , kötni és a’ váltságot elfogadni tartozzék ? — 
É n , megvallom, e’ kettő között most is egy kis kü
lönbséget látok, valamint p. o. e’kettő között: Minden 
ember köteles vas utón utazni, ha mindjárt otthon ma
radni , vagy gyalog menni szeretne is. — Mi illeti a’ 
szentesitvényt vagy sanctiót, az 1840: 7. § 9. épen 
nincs a’nélkül, sőt épen olly szentesitvénye van, mint 
bármelly más p o l g á r i ,  (nem b ü n t e t ő )  törvény
nek. Az ollyannak t. i. más sanctio nem kell, mint hogy 
mindenki a’ törvényt megtartani köteles, és ha az el
len cselekednék, a’ birói hatalomnál segítséget nem 
talál, sőt az által is a’ törvény’ megtartására szoríttat- 
batik. Illy sanctiója van azon általányos törvényeknek,

hogy a’ szerződés a’ szerződőnek törvényt szab (con
tractus contrahenti legem ponit, Math. 6: 17; Ulad. 1: 
38.) ’s ezen sanctio mellett ime már sok század óta 
fenállnak. Az 1840: 7 §. 9. nem egyéb, mint bizo- 
nyosnemü szerződésekre történt alkalmazása azon ál
talányos törvénynek,’s neki sem kell más sanctio an
nál, hogy a’ kötött szerződést meg kell tartani, ’s 
azt sem erőhatalom’, sem törvény’ utján fel nem bont
hatni. Ezen sanctiója pedig megvan.

Fabriczy Sámuel.

Magyar nemzeti fejlődés.
I. ÁLTALÁNYOS NÉZETEK: — KÜL ’S BELVISZONYOK.

Komoly sejtésekkel jöttünk által az 1839czel 
lefolyt negyedik évtizedből az ötödikbe. Megemlékez
tünk amaz esemény-dús évekre, mellyek’ rövid lefolyta 
alatt, látta Európa, mikép, egy nagy vitéz nemzet kö- 
rületében ’s távolban nagy hatással, az önkényt meg
törve, ennek romjain uj királyiszéket, uj alkotványt 
emelt; — más két uj nemzet az európai nemzetcsa
ládba vétetett-fel; — egy negyediknek zsarnoka elü- 
zetett; egy ötödik hat egész évig a’ polgárháború’ iszo
nyaiba bonyolult, — egy hatodik pedig elfojtott élete 
és szabadságaérti nemes harczában kegyetlenül öletett 
ki. Miket fogunk ismét a’ folyó évtizedben látni? még 
a’ jövendő’ titkai közt rejteznek; annyi igaz , hogy 
a’ jelen körülményekben nagy közvetkezményeknek 
hiníetvék el magvai. — Ama vészterhes föllegek , mely- 
lyek a’ nisibi csata után keleten támadoztak ’s hoz
zánk is átvonultak, századnegyed óta élvezett bé- 
künket feldulandók, már oszlófélben vannak ugyan , de 
azért kora reménynyel magunkat ne kecsegtessük. — 
Az angol, franczia, német és orosz -  szláv eleinek 
vannak most régóta forralt érdekeik miatt összeütközés
ben , mire a’ keleti ügyek csak ürügyül szolgálnak , 
— és kivált migaz angol, franczia, és orosz a’világ- 
uraság fölött versenygenek ; leginkább a’ német nem
zet’ érdekei veszélyeztetvék, ’s velők a’ miénk is , kik 
mint közbensők két felől az egyesülhetendett franczia 
’s orosz által ostromoltatunk. Sorsunk, minket magya
rokat egy század óta a’ németséggel, különösen en
nek egyik leghatalmasb képviselőjével, az ausztriai 
házzal, közelebb viszonyba hozott. Együtt osztoztunk 
az óta ennek jó és bal szerencséjében, és valamint 
1272ben a’ morva síkon magyar fegyver segélé kivíni 
a’ habsburgi ház’ fényét: úgy 1741ben a’ sok száza
dos törzs’ kidöltével, ennek sarjadékát is magyar fegy
ver növelé újra erős törzszsé; akkor is , midőn a’ né
metség’ nagy része nem értve önérdekét, magát a’ fran
czia nagy hódító’ eszközévé alacsonyítva , német test
véri ellen harczolt, magyar fegyver segélte Ausz
triában ’s általa a’ német függetlenséget fentartani , 
magyar fegyver segélte Europa’ hódítóját a’ lipcsei téren 
legyőzni. Ezután is híjon föl bármikor fejdelmünk, se
géd-erőnkre számíthat. Érdekeink egyek; ha fejdel- 
münk egyéb nemzetek előtt tekintetben á ll: dicsősé
gében osztozunk ; ha mi erősek vagyunk: fejdelmünk 
is erős általunk. — Részemről kivánom : e’ viszony kö
zöttünk továbbá is maradjon fen; de jöhet idő , melly- 
ben mindegyik nemzet önerejére szoritva , független
sége és fenmaradásaért leend kénytelen küzdeni, melly-
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ben a’külön választott társak egy hatalmasb’ nyomása 
alatt leroskadhatnak. Biztosítnunk kell hát minmagun- 
kat, hogy a’ viszontagságok között bátran megállbas- 
sunk; előznünk, hogy meg ne elöztessünk; vigyáz
nunk , hogy véletlenül meg ne lepessünk. — Az európai 
hatalmasságok köztti suly-egyent, mellynek eszméje a’ 
XVI. században támadt, ’s azóta sok változáson ment 
által , a’ bécsi congressus ’s a’ jó szándékkal terve
zett, utóbb elváltozott szent szövetség, örök időkre 
látszott biztosítni. íme alig telik bele 25 év, egy vén 
basa miatt kevésben múlt, hogy általányos háborúba 
nem keveredik vala Európa; és most, hogy csilapo- 
dó félben vannak az imént lázadt indulatok, vannak 
együgyüek, kik ismét örök békérül álmadoznak. Pedig 
kiállhat jót a’béke’állandóságáért, az utókor eszméi
ért ’s hogy mindig szent leend, mi jelenben még szent ? 
Igaz, polgárisultabbak a’ nemzetek ma, mint régente 
és nem hagyják olly könnyen háborúra jutni a’dolgot, 
mielőtt a’ fenforgott villongást békés utón elintézni 
ügyekszenek : de az ember ember marad ; a’ nemzetek 
nem mint egyes emberek törvények által korlátozva, 
hanem egymástól függetlenül, természeti viszonyban 
állnak egymással, mellyben azerősb’ joga ’s az önzés 
uralkodik. Kémszemekkel kiséri egyik nemzet a’ másik’ 
lépteit, és ha az erősb szomszédjának gyengeségét né- 
hanéha megkisértve tapasztalja , szerét teszi, hogy 
annak birtokát sajátjául, őt magát pedig szolgájául fog
lalja el. A’ hatalompolczrul, mellyen századokig ült, 
leszáll egyik nemzet, helyébe másik emelkedik; elsze- 
gényülnek , szolgaisodnak egykor gazdag úri nemzetek, 
elenyésznek a’ föld szinéről, vagy az erősb közé ve
gyülnek. E’ változásnak nemzetek, mint egyes emberek, 
alávettetvék. —

Ezen általányosságokról, mielőtt a’kitűzött imént 
is érintém tárgyra térnék, ama’ sajátságos irányra, a’ 
nemzeti egyesülés’ eszméjére, mellyet néhány év óta 
Európa’ népei magoknak czélul venni látszanak , melly 
Európának uj alakot lenne adandó , vezetem Olvasóim’ 
figyelmét. E’nemzet-egységi irány mutatkozott a’ kö
zelebb évtizedi olasz ’s német mozgalmakban , ez a’ 
görög nemzet’ egy részének önállásra kihatoltában , 
ez szakasztotta-el a’ belgákat Hollandiától, ez kész- 
ti a’ nyugtalan francziákat, hogy jobbadán az ő nyel
vűken beszélő Belgiumot, ’s járulékként a’ rajnántuli 
Németországot, mint természeti határukat kiegészítő 
részt, magukhoz csatolják; erreczéloztaka’ lengye
lek elrablott hazájokat, letiprott szabadságukat vissza
venni szándéklott merényöknél; ez mutatkozik jelen
leg a’ csehek, illyrek’, oláhok’ felszólalgatásikban, ez 
végre az orosznak minden szlávot a’ maga urasága 
alatt egyesítő titkos nyilványos czélzásiban. — A’nem
zetiségek’ illy ébredezésivel, különösen hazánkban és 
körülte egy úgy nevezhető nyelvháboru forrong, elő
készületei tán a’ most folyó tollcsaták’ fegyverrel foly
tatása’,— az eszmék’ tettekké , az elvek’ érdekekké vál
toztatásának.—Magyarországot,a’ korábbi századokban 
sok nepnek ezen versengési almáját, hazáját jelenleg is 
többféle , már öntudatra ébredt polgári helyzetű ’s nyel
vű népségnek, Magyarországot mondom, különösen a’ 
magyar nemzetet, fenyegeti veszély. E’ nemzet Európa* 
ősnepei között ollyan, mint egy más éghajlat alól ide 
átületetett növény , megfoganszása után az uj földben 
meghonosult, magának erős gyökeret vert, ’s népek 
ayugodtak messziterjedt ágai’ árnyékiban. — Később 
szörnyű viharok kidöntéssel fenyegeték e’ nemes fát 
ágait letördelék, gyökereit megszaggaták : a’ gondvi
selés még is megtartá ót, ’s a’majdmajdkiszáradan-

dott törzsben uj életerő fejledezik, a’letördelt ágak újra 
hajtanak , és szép reményekkel virágzásnak indultak 
De midőn most újra szép Reményekkel virágzásnak in
dulna : mellette buján támadoznak idegen növények’ 
sarjai, tőle az életnedveket elvonni, további gyara
podását elfojtani ’s magát is kipusztítni akarók. — Hosz- 
szas álmainkból a’ kor’ szózata fölkeltett, és míg egy
felől messzi hagyott nemzettársainkat beérni sietünk : 
másfelöl, mint létünk’ biztos alapjára, nemzetiségünkre 
fordítjuk figyelmünket; eddigi intézkedéseink, tanúji 
iparunknak, magvai, ha isten úgy akarja és magunk 
is rajta leszünk , egykor felvirágzandó nemzetiségünk
nek. Aggódva kell azonban tapasztalnunk , hogy édes 
magyar nyelvünk, ugyan e’ haza’ számos fiai előtt, 
kik pedig ennek tápláló emlőin velünk együtt csügg- 
nek, áldásiban velünk együtt részesülnek, nemhogy 
pártolásra, de makacs ellenzésre talált, kik a’ helyett 
hogy a’ nemzetisedés’ szent czéljára ségédkezöket 
nyújtanák, gyűlölten megvetve azt, azon munkálkodnak , 
hogy saját magyar-ellenes eszméiket létesítsék, a’ 
bennünket egyesitó szent köteleket elszaggassák, ’s 
a’régibbség’ képzelt jogán ön nemzetiségöketa’miénk’ 
lenyomásával uralkodóvá tegyék. — A’ két testvérhon
ban 0V2 milliónyi szláv és oláh lakik, kik nemzetisé
günkhöz eddig sem igen voltak hajiadók, most pedig 
a’ magokénak is éledésével a’ miénknek nyilványosan 
ellenszegülnek, sőt példázgatózásaik ’s czélzataikból az 
íetszik-ki, mintha külföldi rokonaikkal egyesülten 
egykori — ha ugyan volt — birodalmokat visszafog
lalni szándékoznának, # )  mellynek a’ miénk’ rovására

*) Ezen veszedelmes irányról Társalkodónkban 's egyéb 
hazai lapokban, már többször történt szó ’s még vajmi sok 
van , mi hírlapi utón közlésre vár. — Újabb tanubizonyit- 
ványiúl annak, hogy magyar hazánkban a’ panszláv-tár- 
sulatok nem csupa ártatlan nyelvgyakorlás végett létesül
tek , szolgáljon a' nyomtatott példányokban keringő 

, D a v o r i a ‘ v is ,h 5 s dal% mellynek eredetijét’s ma
gyar forditványát úgy, mikép a’ beküldőiül nyertük, 
itt közölni kötelességünknek tartjuk.

D a v 0 r i a
Tho je rodgenSlav jan rodjen junak,
Slav janski neka danas dize barjak uzrak :

Svak britku sablju posi,
Svak dobra konja jo si!

Hajd bratjo, bog je s n&mi 
Vrazi su prot nami!

Eto no nas carni divlji tatar,
Gazec nam rod i jezik mili bozje podan. —

Tiem pria neg nas zakla,
Sljimo ga na dno pakla!

Hajd bratjo u ime boga 
Samo nek je sloga !

Hrabar ozgó Slovak, ozdol Ilir 
Bratsku si daje ruku na junacki táj pir 

Kars kopjah , zouk rogovah 
Zvek macah grom topovah ,

Hajd bratjo bog ce dati 
Nas ie ga sola dati! —

Dóba je vec ajdmo , ajdmo , ajdmo 
Dús manskom karvi nasu slavu da peremo 

Svak jednu glavu skini 
Pak je kraj svak oj kini :

Hajd bratjo u ime boga 
Samo nek je sloga! —
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már előre jelölhetik határait. A’ csehek már előre szá- 
mítnak velők nyelvrokon 8—-10 felső megyénkre # 5«*),az 
oláhoka’ hajdaniDácziára, azillyrek szinte Tót-Hor- 
vát részországinkra, Bács és bánságunkra. Cseh-Mor- 
va, Sziléz(Luzátz) és felső Magyarországon a’ csehek 
magokat 8 millióra számítják, kiknek nemzetiségét ho
nunk’ egy nagy polgára ’s írója nem régiben kihalan
dónak jövendőié , ezek nemcsak buzdittatnak nyelvök 
’sliteraturájok’ kiművelésére, sőt a’ mit mi magyarok 
még eddig egészen meg sem nyerheténk, ők saját nyel
vükön szólhatnak a’ felséghez , ’s ugyanazon nyer
nek tőle kegyelmes választ. —* Az oláhok Magyar és 
Erdélyországon, Krassó-megyétől kezdve föl Márrna- 
rosig a’ hegyvidékeken , merre laknak a’ magyarok
nál számosabbak, Moldva ’s Oláhországban egy idő 
óta nemzetiségökben hatalmasan fejledezök, őseikre 
büszkék, keleti szertartásukhoz buzgón ragaszkodók , 
erkölcsi alant helyzetökben is elnyomatásukat mélyen 
érzők, ’s különösen az erdélyi magyarságnak, nagy 
számuk miatt (Erdély’ lakosinak 2 3 da oláh) mindig fé
lelmetesek.— Az illyrek is legnagyobb részben óhitüek, 
határvidékinken 50,000 jobbára saját vallásuk- ’s nem- 
zetségükböli tisztek által kormányzott fegyveres erőt 
számlálnak, rokonok egy , a’ Száván túl ifjú erőben 
serdülő nem nagy de vitéz néppel, melly szakmányt 
nem szolgál, dézmát nem ad, mellynek köztársasági 
szellemű alkotványára , emelkedő jólétére kiváncsi sze
mekkel tekintgetnek által, rokonok több ausztriai és 
török birodalmi népségekkel, számban a’ magyarral 
felérókkel, rokonok az oroszszal, kinek ha általányos 
szláv monarchiát alakitó szándéka még most el nem 
sülendne is , politikája, több apró ’s idővel meghódítan
dó tartománykával szomszédságban lenni. — Éjszakrul 
az orosztól fenyeget bennünket legnagyobb veszély. 
Aggodalmunk nem alaptalan , ha egy részről saját fej

űd a g y a r u l : A'ki született hős, a 'k i született tót ,
Emelje a’ légbe ma a’ tót lobogót,

Kiki kössön cles kardot oldalára 
És kiki üljön fel legjobbik lovára !

Menjünk társak , isten velünk ,
Ördögök ellenünk!

íme jő most reánk fekete vad tatár,
Rontván nemünk’ ‘s nyelvünk’, mi égi adomány , 

Mielőtt tehát ő minket meggyilkolna,
Küldjük inkább mi előbb pokolra •— 

Isten-névben társak menjünk 
S csak egyezők legyünk!

Onnan felül a' szláv és az illyr itt lent 
E1 hős lakomára nyújt baráti kezet —

A’ kürtök harsognak , fegyverek zörögnek,
A’ kardok csörögnek és álgyuk dörögnek 

Menjünk társak, isten velünk —
Hogy rajtok mi győzzünk !

Itt a’ fő idő már, itt, k i! ki ! csak menjünk — 
Ellenink vérével mossuk dicsőségünk.

Vágjon le mindenki habár csakegyfejet, 
Kinoztatásunk akkor érend véget.

Menjünk társak , isten velünk —
Legyen béke velünk! —

A‘ beküldő szerint a’ második kiadásban az utolsó vers iin- 
ez: „tri smo na jcdnago“ (hárman vagyunk egy ellen!)

A’ szerk.  **)

**) Az 1839ki farsangon cseh nemzeti bál tartatott Prágában, 
mellynek jövedelme egy, Pozsonyban, a’ szlávság’ egyik 
fészkében, felállítandó eseh- literatúrai cathedrára volt 
szánva, —

letlen , még igen is gyenge nemzetiségünket, e’ hon
lakók’ egymásközti bizodalmatlan zsibbasztó helyzetét 
gondolóra veszszük, más részről az orosznak már egy 
évszázad óta gyakorlott, most újra fenyegetve mutat
kozó hóditó politikájára ’s azon ingerre, melly neki 
a’ honunkban létező nagyszámú hit- ’s nyelvrokoninak 
irántai hajlandósága által kínálkozik, úgy szinte az ö ha- 
sonlithatlan forrásira eszmélünk, kinek terjedelmes biro- 
dalraabeli 60 millión fölüli,a’többi népnél férfiakban sza
porább , lakóji erős barczosakat, hegyei aranyat és 
ezüstöt bőven szolgáltatnak, szóval: kinek olly erkölcsi 
és physikai erő növekszik kezében, minő bárinelly 
statusnak e’ földön aligha, Tudjuk milly szigorú eszkö
zökkel kezdi az orosz czár elsőbb is alattvalóinak nyelv
ben vallásban egyesitését ’sa’t. Az„europai Pentarchia“ 
ékes beszédekkel tolmácsolja az orosz elvet,ügyes tollal 
festi az orosz nagyságot, szép kilátással kecsegteti a’ 
német kisebb fejdelmeket, ha magokat az ausztriai ’s 
porosz szövetségből kivonva, orosz védelem alá bíz
nák , hova úgymond 20 millió szláv jobbágy a’ német 
uralkodás alól különben is kívánkozik. E’ veszélynek a’ 
derék Menzel állott ellenébe , német honfitársait egyes- 
ségre intvén, ’s a’ két szomszéd-franczia és orosz
ellenségre figyelmeztetvén,kik egyfelől Alsátziát,Loth- 
ringiát, Burgundot , másfelől Lielland, Kurland, Esth- 
land kelettengeri tartományokat tőlök időnkint elfogla- 
l ák, és ha magokra nem vigyáznak, még többet is 
elfoglalandók.— Jóslata majdmajd teljesült. Midőn a’ 
m. é. julius löki négyes szerződés és ennek végrehaj
tása’alkalmakor a’ franczia nép forrásba jött, a’ mar- 
seillaise’orditása közben mármár a’ rajnai tartományokra 
vala rohanandó: de a’ német nem kisebb lelkesüléssei 
Rajnától Dunáig, Spreéig öszhangzólag zengett nem
zeti dala: ,,Sie sollen ihn nicht haben den freien deut
schen Rhein“ ’sa’t. visszadöbbenté őket, kik eddig sza
badon ronthattak be az össze nemtartás miatt védte
len Németországba; az eddig világfi német pedig több
szöri kárán okulva mind inkább kezd hazafi lenni. — 
Az orosz e’ közben lesben állott, várva : mire megyen az 
angol-ausztriai egyesült sereg a’ syriai partokon? ha 
segedelmére szükség leendett, azonnal ott fogott te
remni Konstantinápolyban, honnan aztán, miden magát 
megfészkelte: aligha volna földi hatalom, mellykiü- 
zendené. Ausztria , Montesquieu’ ama bölcs tanácsát : 
,,ha valamelly erőtlenedé status van közelünkben : ten
gessük azt mig csak lehet, mert helyettünk ő fogja fel 
a’ sors’ minden csapásit“ okosan követi, annak ép
ségben maradását sürgetvén ; de már azt, ha a’ török
nél számra nem kisebb görögség , majd egyszer meg
érettnek érzi magát arra , hogy négy százados rab- 
lánczait lerázva, eddigi urát tegye szolgájává, nem 
akadályozhatja, valamint azt sem, hogy Szerb- Moldva 
’s Oláhországok ugyan-ez alkalommal magokat füg
getlen állapotba tegyék, ’sa ’ t;

Lehetne még többeket; de legyen erről most elég 
ennyit mondanom. Már e’ lapokban ’s egyebütt is érin
tetett, de magunkban is sejthetjük: hogy Magyaror
szágot korszaki nyavalyaként aligha nem ismét azon 
veszély éri, mi ez előtt épen 300 és 600 évvel (1541 
Budának a’ török általielfoglaltatása, 1241. tatár-pusz- 
titás) hogy hazánknak ismét azon gyászos szerep ju- 
tand : önromlásával vetni gátot az Európát elbontással 
fenyegető barbárságnak.— Jövendőnk isten’ kezében 
van; tudjuk azonban,hogy egy nemzet’ sorsa még sem 
olly bizonytalan mint egyes emberé ; hogy a’melly nem
zetben nagy az élet-erő, egyes bármi nagy csapással 
ki nem irtathatik, hanem habenne termett férgeknek
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emésztése járul hozzá; és hogy az erő nem mindig a’ 
sokaságban van. Bizzunk tehát és vigyázzunk, egye
süljünk és tegyük magunkat erős állásba , hogy ha eljő 
a’ megkisértés’ ideje, mellynek bekövetkezését a’ dip
lomaták halasztgathatják , de végkép el nem nyomhat
ják, midőn kénytelenek leszünk önállásunk-jogaink-’s 
megmaradhatásunkért küzdeni, gyáváknak készületle
neknek ne találtassunk, európai életünk’ ezredik éve 
halálunké is ne legyen, hogy akkorra a’ hon’ minden 
polgárinak még most külön érdekeik, szabad közös al- 
kotványuk’, nemzetiségűk’ paizsa alatt egyesittetvén, 
*s a’ polgár czélirányos nevelés által megérleltetvén 
annak tudására ’s érzetére : mi kincset bir alkotványos 
szabadságában, minőt neki sem a’ csábító, annyival 
inkább az erőszakos ellenség nem fogadni; tudja mél- 
tánylani helyzetét, érezze jólétét, erős legyen és ha
talmas jogainak élvezetében, ’s meggyőzhetetlen hazá
jának szeretetében. H. L.

( Folytatjuk.)

E l e g y t á r .
( I s z o n y ú  b ü n h ö d é s . )  Franczia lapok szerint 

St. Jean d. Acreban következő borzasztó esemény mon
datik történtnek: 1839d. év vége felé egy szép fiatal 
férfi, ki magát Luigi Palestrino-nak nevezte ’s Ve- 
lenczéböl mondá származottnak , megjelent St. Jean 
d’ Acreban Ben Raiffa nevű gazdag kereskedőnél és 
szolgálatába ajánlkozott. Az öreg szyriai az európai 
ifjút segédéül fogadá ’s mivel ez ügyes és rendszeretö 
ember vala , csakhamar megnyerte hajlandóságát. — 
Egy napon a’ keresztyén Luigi’ szobájába lépett Fla- 
inina , egy angyal-szépségű fiatal lyányzó ; ez panasz- 
iá Luiginak, hogy a’ háremben korbácscsal megvete- 
tett, ’s mondásának igazlásaul megmutatta neki hattyú- 
fejér vállait, miken a’ korbács-csapások’ kék-vörös 
csikjai valának láthatók; beszóló továbbá, hogy Ben 
Raiffa SOrablyányit kivétel nélkül igy szokta büntetni 
’s hogy azok mindnyájan készek annak megadni ma
gokat, ki őket e’ kegyetlen úrtól megszabadítandja. 
Luigi , a’ rabhölgy’ igéző bájai által elragadtatván 
megígérte, hogy a’ szépek’ boszulója leend. Másnap 
reggel ifieggyilkolta urát ’s jóltevőjét. Azután a’ há
rembe ment, hol a’ szépek ót körülvevék ’s versengve 
törekedtek kegyét ’s szerelmét megnyerni. Luigi kis 
időre feledé bűntettét ’s a’ büntetést, melly rá vára
kozott ; de csakhamar sorsára eszmélt ’s a’ hárem’ 
rabhölgyei vele együtt módokrul tűnődtek, mikép le
hetne öt mint gyilkost a’ haláltól megszabadítani. Végre 
mondá Flamina, hogy van egy törvény, melly a’ go
nosztevőnek biztosítja életét, ha t. i. egy haldokló a’ 
pasától halálos ágyán kegyelmet kér számára. A’ többi 
rabhölgy e’ törvény’ erejét megismeré ; Flamina ekkor 
előmutatott egy már készenlevő megkegyelmezési ké
relmet, ’s mielőtt valaki gátolhatta volna, a’ keresz
tyén ifjú iránti szeretetből szívét tőrrel átszurta. Ez 
alatt a’ gyilkosságnak hire futamúit; Luigi elfogaték ’s a’ 
kegyelmezési-kérelem’ következtében azon Ítélet hoza
tott, hogy Luigi holtiga’ Karmel-hegy’ egy barlang
jába zárassák’s az általa meggyilkolt Ben Raiffa’ holt 
testét hátára-kötözötten hordozza. Az Ítélet jul. 2kán> 
1840. hajtatott végbe. Midőn St. Jean d’ Aere tavaly 
az angolok és ausztriaiak’ hatalmába került, a’ sze
rencsétlen Luigi Palestrinót— Ben Raiffa’ rothadt tete
mével hátán — több rabbal együtt megtalálták a’ Carmel’ 
barlangiban, ’s visszaadák szabadságát. Ö rabságá
nak rövid ideje alatt elsoványult, alakja halavány, tes

te rokkant és sinylő volt, szóval: csak árnyéka a’ nem
rég erőteljes szép ifjúnak. O siratá a’ szép Flaminát, ki 
ön élete’ feláldoztával szabadítá öt meg a’ haláltól, 
’s vérző szívvel tért egy angol hajón V e l e n c z é b e  
vissza. — (A .56.)

( K é r d é s :  i g a z é ? )  Több német lap a’ frank
furti Conv. lapból egy értesítvényt közöl, mellyet ez 
apr. 2káról ,f o n t o s  t a l á l m á n y 4 czím alatt bekül- 
döttnek állít ’s melly találmány, ha nem koholmány, mél
tán ,csudák’ csudájának4 mondathatik. Az értesitvény 
köveik, tartalmú: Dr Beck A n g l i á b u l ,  ki jelenleg 
Frankfurtban mulat, kötelességének tartja az összes 
német közönséget egy találmányára figyelmeztetni, 
melly abban áll, hogy ö bizonyos egyszerű készüle
tek álta l,— a’szélnek, g ő z - , vagy ló-erőnek különös 
hozzájárulása nélkül — képes a’ hajókat legragadóbb 
folyókon mind vizmentibeu mind viz ellenében egyen
lő és tetszés-szerinti gyorsasággal előrehajtani, és 
pedig csupán — magának a’ folyónak ár-ereje által. 
Ezen tőle feltalált készitvényekkel a’ mozdító erőt 
könnyen több ezer lóerejüvé emelhetni. Imígy mód ’s 
alkalom nyílnék a’ legnagyobb tehernek is mind vizmen- 
tiben mind viz ellen egyenlő sebességgel tova szál- 
líttatására. — Dr. Beck úr ezen rövid értesítés által 
elölegesen csak találmányának elsőségét kívánja biz
tosítani. — W.Z.

(A’ p o l g á r t á r s a k . )  „Néhány nap előtt a’ 
Roanne melletti országúton egy utas, czigarróját pam- 
pogtatva lépdelt csekély távolságra egy utazó-kocsi- 
tu l, ’s ime egy pórember ócska törött pipával közel- 
gett hozzá, ’s illy kurta megszólítás közt: ,engedel- 
mével polgártárs !4 pipáját az uracs’ égő czigarrójá- 
nál meggyujtotta. Még mielőtt az utazó ,igen4 vagy 
,nem4mel felelhetett volna, már a’ kapadohány’ nem igen 
kellemes füstje orra felé gomolygott. ,Messze utazik 
Ön?4 kérdé a’ mezei ember. „Jó messze — lön a’vá
lasz , — Algírba vagy még ennél is tovább.44 — ,Mia’ 
manó ! ön Algírba megyen ? nekem ott egy fiam van, 
kiről örömest szeretnék valamit hallani.4 — »Jól van 
barátom! tudassa velem hát nevét ’s hogy mellyik szá
mú ezrednél szolgál, ’s én majd tudtára adom, hogy 
Ön egészséges ’s rábírom, hogy önnek egyszersmind 
Írjon.44 E’ közben az utas zsebéből egy ékes levéltár- 
czát húzott ki ’s bejegyzé, mit a’pórember neki mon
dott. ,De ugyan mondja meg most nekem Ön derék ifjú 
polgártárs— folytatá a’ pór egész megelégüléssel — 
kicsoda Ön tulajdonképen? Én ugyan nem tudok Írni, 
de van jó emlékezetem: ’s nem fogom nevét elfelejteni.4 
„Az én nevem A u m a l e  — feleié az ifjú utas— al
ezredes vagyok ’s a’ francziák’ királyának egyik fia.44
— ’S valóban az ifjú herczeg volt, ki Toulonba ment 
innét Algírba hajózandó. (Courrierde Lyon.)

P u s z t í t ó  t ű z g ö mb ö k . )  Minap egy franczia 
nemes , bizonyos nemű tűzgolyókat talált-fel menyeknél
— a’ londoni Sun szerint — a’ lőpor-feltalálás óta — mi 
sem bir rombolóbb erővel. Martz. 29ken egy a’ hadi
tárnok által kinevezett küldöttség ezen találmányt 
vizsgálat alá vette; az egy gyúlékony tömegbül á ll, 
melly golyóba záratván és egy taraczkból v. álgyuból 
kilövetvén iszonyú hatást gyakorol, úgy hogy általok a’ 
legnagyobb hajók szétromboltathatnak.A’ próba csak ki
csinyben történt, de olly kedvező sikerrel, hogy az nem 
sokára ismételtetni fog, és pedig olly nagyszerű módón, 
hogy a’feltaláló ezen tüzgömbök’rendkivüli erejet egesz 
mértékben kifejteni képes lesz. (B. U.)

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja angol gyors-sajtón T r  a t t n e r - K á r o l y i  úri utcza 463.
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K i 1 e n c z e d r ő I
Egy jó ismerősöm mosolygva kérdezett: vájjon 

mi volna a’ szabad földbirtok felöl Mózes könyveiben ? 
mellyeket a’ Társaik. 19d. számában megjelent leve
lem említett. Mosolygott pedig még inkább , midőn szinte 
komolyan azzal kezdém válaszomat: milly nagy kár 
legyen, hogy szent Írása nincs, és azon magas, üd
vös lelki élvezetről kezdék beszélni és sokféle jórul, 
mellyet a’ szent írás nyújt és szerez azoknak, kik azt 
kézi könyveik közt tartván , naponkint egy-két feje
zetét átolvasni ’s átgondolni, szokásaik közé fölve
szik ; mi a’ kellő lelkületet önmagának csakhamar meg
szerzi, sőt az embernek valóságos szükségévé válik. 
— Felütvén azonban Mózes’ Isó könyvének 47dik ré
szét, melly előttem volt, midőn ama’ levelet írtam, és 
olvasván ismerősömmel a’ 13dik és köv. verseket , ő 
nem ingerkedék többé ; hanem növekedő érdekkel szem
lélte ö is , mikép került Egyiptus’ szabad földe kettős 
dézma alá, ’s mikép lettek szántóvctőji Pharaó’ fóld- 
béresivé. És lám! nem kelle messzi mennünk, már 
gonosz eredvények tűntek föl. Nem is kapcsolván pe
dig ehez , hogy csakhamar megelégületlenség , zavar 
’s az ismert egyiptusi csapások következtek, és Pha- 
raót önmagát lovai ’s szekerivel együtt a’ vörös ten
ger nyelte el, — Egyiptus’ minden viszontagságiban , 
mellyek a’késöbbi történetekből csak nagyábanis eszünk
be jutottak, mint vörös fonalat kitűnni, kisírni láttuk 
a’ szántóvetó , a’ nép’ érdekének, erejének, lelkének 
pótolhatlan hiányát, attól fogva, midőn a’ Pharaók 
trónját nem igen sokára idegenek foglalták e l , Egyip
tus’ jelen sorsáig, mellyben felláhinak nyomorult ’s 
nyomorúságával minden mást bevonó állapotja fejezi 
be a’ szomorú sorozatot, melly Pharao’ helytartójának 
a’ földszabadság ellen vétkezett politikájában ’s finan
ciális tervében, az egyiptusiaknak pedig e’ tekintet 
alatt szintén nem menthető hibáiban kezdődött.

Kissé merésznek láttuk ugyan mimagunk is e’ 
históriai összeállítást, ’s ollyannak , mellyhez, mint 
mondják, fér szó. Miindenki előtt is merészebbnek fog az 
legalább látszani ama’ következtetésnél , melly szerint 
vannak , kik Ildik Ulászló törvényei ’s a’ mohácsi ve
szély közt nemcsak chronologiai összeköttetést gon
dolnak fenállani: azonban nyernek némi tekintetet az 
illy fele históriai felfogások ’s összeállítások is , midőn 
az credvényeknek fölidézett szerzőokait magában az 
alapnak és forrásnak mondott dolgok’ természetében 
föltalálhatni ’s a’ történeti észrevételek az abstract 
okoskodással egymást viszont igazolják. így  van pe
dig a’ felhozott állapotra nézve. Az egyiptusi teher 
alatt t. i. a’ földművelésnek elkerülhetleniil önmagában 
el kell romlania, melly elpusztulván , össze fog om
lani, vagy nem is emelkedhetik föl, Egyiptusban úgy 
mint máshol mind az , mi csak a’ földművelésnek erős 
alapján állhat fen tartósan ’s gyümölcsözően ; és hiába 
akarnék a’ mostoha helyzetet, éghajlatot, vagy időjá
rást okozni a’ fa’ elveszte miatt, mellynek gyökerét 
férgek rágják. — Mire nézve ismerősömmel nem is e- 
reszkedénk annak fejtegetésibe , az egész természet 
főéi vét ’s törvényét (a’ szabadságot) legkevesbbé en
gedi megszegni, ’s az olly rendszert is , meliy a’ föld
művelést a’ szabadság’ egyik lényeges tulajdona 'sma-

lasztjától megfosztja, az önmagából eredő rossz által 
mint a’ természet szokta, bünteti szigorúan; hanem 
ezen ’s a’ psychologiai tekinteteket is mellőzve (pedig 
ezekben vannak ám mégis az anyagi világ’ legroppan
tabb állapotinak úgy szerző mint enyésztö okai), csak 
egy ismeretes számzásban szemléltük mathesis szerinti 
okát : miért pusztul el , vagy nem is jöhet kellő álla
potra földművelés a’ szóban levő teher alatt w) , és * 27

*) Ezen számzás terükre "s minden más egyéb kürülményikre 
nézve teljesen egyenlő három földön az ötöd alatti ’s az 
ettől ment művelésnek épen ellenkező eredvényeit mutatja 
meg kiáltó igaztalanságukban; három gazdát állitván 
fel péld, kik közül az egyik földét olly beforditással (in- 
vestitio) műveli, melly = 6 0 ,  és azután termést nyer , 
melly ■=. 90. — Ebből szabad földön a’ beforditást és en
nek kamatját ft|,(0 — 63 levonván, lesz nyereség — =  27. 
Ötöd alatt azonban ennek fejében a" 90 termésből kivé
tetik 18; és így marad csak 72, és ebből a’ beforditást 
kamatjával együtt =  63 levonva, lesz nyereség csak 
— = 9. — Egy másik gazda előbb akarván menni , ama- 
zéval ugyanazon egyenlő körülmények alatti földét na
gyobb beforditással próbálja művelni, mellynek olly mér
tékben tudja helyét módját találni, hogy mindent bele 
foglalva, a’ beforditás leend——130, és ezután szeren
csésen termést nyer, melly =  168. Ebből szabad földön 
levonva a’ beforditást 130, és ennek r>|(l0 kamatját 05li« 
össszesen 136 *|i o , lesz nyeresége 31 Azonban ötöd 
alatt, kivéve az : =  168 termésből az — • 33 * | ötödöt, 
marad csak 134- 5 ; és ebből a‘130beforditásnak kamat
ját, mint felebb 6 > i0 levonva, marad már csak 127!V(n, 
a’ mikép nemcsak nyereség, hanem jövedelem sincs j sőt 
a’ befordított 130 értékből veszt a" földműves 2* m ér
tékűt. — A’ harmadik gazda számítván vagyT sejtvén a’ 
nagy beforditás’ eredvényet, szinte egy'cnlö földén csak 
olly aránylag csekély beforditással próbálja a' művelést, 
melly =— 20 , és termést arat = 4 0 .  Es igy bár kétsze- 
resité a’ beforditást: mégis ö s z a b a d  f ö l dön legkeve
sebbet nyer : mert levonva a’ beforditást, melly kamatos
tul —— 21, marad az = 4 0  termésből neki , t i. a’ leg
csekélyebb beforditással dolgozónak ny ereség csak 1 9 , 
h o l o t t  az -  — 60 b e f o r d i t ó n a k  n y e r e s é g e  ;—
27 , é s a’ 1 e g t ö b b e t , t. i. 130at b e fo  r d i t ónak  nye
r é s  é g é  i s  l e g n a g y o b b ,  a z a z  31 5 | 0  v o l t . — Ö- 
t ö d  a l a t t  azonban épen ellenkezően á ll; miután a z—- 
40 termésből kivéve az ötödöt vagyis 8 a t, marad 32, és 
ebből az =  20 beforditást 500 kamatjával vagyis 21 le
vonva, l e s z  n y e r e s é g  a’ l e g k i s e b b  b e f o r d i t á s
m e l l e t t ---- . 11;  h o l o t t  a z  — 60 b e f o r d i t á s  után
n y e r e s é g  c s a k  =  9 v o l t ,  a’ 130 b e f o r d i t á s  
u t á n  p e d i g 2 > (0 v e s z t e s é g  kő v e t ke z e t t . E mel
lett öt öd f e j é b e n  e g y e n l ő  f ö l d ö n  a’ l e g n a 
gyobb b e f o r d i t á s t  t e v ő  k i a d  33;Oä a’ k ö z é p s ő  
18,  a’ l e g c s e k é l y e b b  b e f o r d i t á s  u p e d i g  c s a k  
8at; igyr csalja az ötödölés az ipart és derék művelést, 
hagyja pedig csalni magát a’ restség és silány művelés 
által, ■— és lehetlenné tevén a’ jó művelést szüntelen kí
sértés alá vetvén pedig a’ szántóvetőt, hogy silány mű
veléssel a’ termést és ebben a' dézma’ urának jövedelmét 
is rövidítse, bünteti önmagát ama' pharaoféle rendszer. 
És ebben, nem pedig az azt törvényesen orvosló módok
ban kell szemlélniük mind a’ dézma-szedőknek, mind a’ 
dézma-adóknak igaz tulajdonuk’ veszélyes ellenségét.

A’ beforditás alatt mindent kell érteni, mi munka, 
pénz éspénzérö a’ termés’ szerzésére fordittatik , o!lyra- 
kat is , mellyek csak hosszabb idő utáni gyümölcsözés 
fejében addig jövedelem nélkül tétetnék, és mindezeknek 
kamatjait, a’ rendkívüli beforditás- és termesztés-módo
kat sem zárva ki; mert itt nem a’ legbiztosabb gazdál
kodás, hanem az van kérdésben: lehet é ötöd alatt bár 
roppantabb , de mégis nyereséghozó beforditással szin
te roppant terméseket szerezni, 's a'föld értékét, gyű-
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miért a’ dézmát-adónak , a’ dézma’ arának’s a’ status
nak magány- ’s közérdekei mulhatlan és sürgetésen kí
vánják , hogy a’ dolgon segítve legyen ? Értődik, 
minden igaz tulajdon’sértése nélkül, mellyet bizonyo
san egy józan sem fog javalni, és melly nemcsak a’ 
dézmajövedelem tulajdonosának, hanem a’ dézmaadó- 
nak is érdekében lélekisraéretesen kímélendő ’s meg
őrzendő, hanem e’ tulajdon’ igazságos megváltása ál
tal, melly kellő mértékben — t. i. a’ rendszerinti kö- 
zépmüvelés ’s termés utáni számítással, — történjék , 
úgyhogy a’ jövedelemnek a’ föld’ értékére eső részé
vel megelégülvén , a’ szorgalom ’s ipar’ jutalmát el 
ne nyelje.

Ezen megváltási elv- ’s jog -  alkalmazást senki 
ezen állapotban nem neheztelheti; sőt a’ dézmának ura 
is ,  csak jól fontolja meg a’ dolgot, bizonyosan a’déz- 
.ma-adóval együtt fogja óhajtani: hogy e’ rendszer 
változtassék meg , és mind két fél’ kölcsönös kárával 
e’ rendszer alá vetett tulajdona jobb , biztosabb álla
potba jőjön. — Mert ha keserű a’ szorgalmas földmű
velő’ csalódása , midőn ötöd alatt a’ dús termés után 
is , melly a’ nagy beforditást bőven jutalmazná , magát 
utoljára veszteség-szenvedettnek tapasztalja : a’ déz- 
málás’napja csakhamar a’ földesurnak is , ha figyel- 
mez, igen értelmes magyarázatot ad: miért’s mikép 
e’ rendszer az ó érdekének sem felel meg. — Hiába 
gondolná t. i. magában valaki: „Csak hagyjuk— cse
kély investitióval fogják tehát művelni a’ földet, va
lamint a’jó régi szokás szerint művelik is ; a’ földmű
velő századok óta megszokta ez állapotot, megél, sőt 
kis nyeresége is van mellette. A’ földesurat, ha meg
elégszik azzal, a’ mint van, miért zavarjuk? A’ köz
tekintet pedig — a’köztekintet“ — — — a’ köztekin
tetre nézve nem tudom valóban , mit gondolhatna meg
nyugtatásul. Azonban a’ két elsőre nézve is ámító 
volna a’ vigasztalás; mert csekély beforditás és silány 
művelés után nemcsak szegény a’ termés és csekély 
az ötöd, hanem a’ föld is mindinkább romlik; ez ter
mészet szerint a’ gazdának kedvét, tehetségét mind- * 100

mőlcsözését nevelni, mint ezt a’ köz- ‘s magányérdekek 
kétségkívül kívánják?,Erre nézve nem kell felednünk, 
hogy a’ nyereség nem növekedhetik a’ nagyobb 's na
gyobb beforditás1 teljes arányában; azaz: ha beforditás 
=  6, hoz termést — 10; a z —- 60 beforditás nem fog =
100 termést hozni, azon e g y s z e r ű  okból, mivel a1 
termés nem egyedül a1 beforditás1 gyümölcse, hanem két 
külön factoré, t. i a'föld gyümölcsöző erejének és a’ be- 
íorditásnak összes productuma a1 factoroknak csak utób
bika nagyobbodván , azon fölvett esetben a’ termék is 
csak részes arányban növekedhetik Mindé1 mellett azon
ban a1 mint az, ki egy holdon 1 pozs. mérő vetés után 
talán szintetizenháromszormegkapjaa'vetőmagot, mégis 
csekélyebb jövedelmet nyer annál, ki két pozs. mérőt 
vetvén egyenlő hold földbe , csak nyolezszoros termést 
arat, mert a1 vetőmag levonása után amannak csak 12 , 
imennek pedig 14 mérője marad: úgy a1 fölvett példá
ban is a1 szabad földet nagyobb beforditással művelő , 
ámbár ez nem teljes arányában fordít jövedelmet, lesz 
a nyertesebb —A számok, gazdasági s egyéb körülmé
nyek szerint, mindig változni fognak, ’s az ered vény 
mérsékeltebb, vagy még gonoszabb is lehet; a1 mikép 
■ i. a beforditás arányának inkább vagy kevesbbé felel 

meg Jizonyos körülmények alatt a1 termés. Azonban a’ 
dolog természete s iránya egyforma marad, és minden 
esetben látnivaló lesz: hogy az ötöd terhe a' mint az igaz
sággal ellenkezik, úgy a'számítást is kizárta; mert a1 
legaljasb művelőt jutalmazza, a1 legderckabbat bünteti 
ieginkabb. Jóllehet e1 jutalom nem olly valódi s tartós, 
mint a büntetés ; ez t.i. a derék művelésen mindinhább sú- 
lyosodik , amazt pedig a1 silányul művelő gazda csakha- 
mar füstbe menni latja, majd mint a* gonosz varázs alatt 
nyert aranyról a1 rege mondja.

inkább fogyasztja ; és e’ szomorú viszonhatás közt , 
melly ellen a’ földesúri intések ’s úrbéri elbecsülteté- 
sek sem bírnak elég hatással, micsoda, ha a’ dézmá- 
lás napja a’ földesurra nézve is inkább ’s inkább meg
csalja a’ számítást; sőt nagy részben félparlag azon 
föld, ’s rajta szegény szomorú alakok tengnek , melly 
a’ kellő beforditás’ lehetősége mellett mindinkább vi
rágzóvá , gyümölcsözővé lehetne , és mellyen jól élő , 
magasb, méltóbb élvezetekben részesülő ’s ezek közt 
életöknek örvendő polgárok mozdíthatnák elő növe
kedő számmal , erővel ’s foganattal az egyedi köz
jólétet, és s z é p  h i v a t á s u k b a n  eljárhatná
nak. Mert szép, valóban nemes és jótékony a’ föld
művelő’ hivatása: hogy termeszsze, idézze elő esze’ 
erejével a’ lehető legnagyobb öszvegben azon anya
gokat, mellyekben az emberi nem’ élvezetének , gya
rapodásának , emelkedésinek táplálékát, forrását, alap
ját találja; öregbítse mindinkább szorgalma’, tehetsé
ge’ beforditásával ezen élvezeti öszveget, ’s tegye 
hű munkájával a’ földet mindinkább kiessé , virágzó
vá, gyümölcsözővé ’s alkalmassá, mellyen az emberi 
nem fenséges rendeltetését méltóan követhesse. Él
vezze pedig e’ közben a’ termesztés’ örömeit ’s öreg- 
bedjék önmaga is boldogságban , érdemben. És szinte 
e’ hivatásban is gátot vet az egyiptusi rendszer : mert 
a’ földművelőt szorgalmának, tehetséginek kellő be- 
fordításától elzárja , a’ nélkül pedig a’ földművelést ’s 
ennek gyümölcsözését öregbítni , mint azt az egye- 
dek, a’ haza, az emberiség’ érdeke megkívánná, nem 
lehet. Sőt tespedésbe hanyatlik a’ földművelés, és et
től körítve, nehéz valóban magának a’ szántóvetőnek 
is legjobb emberi ’s polgári tnlajdonit a’ tespedéstúl 
megónia. — Ha ö ezt tenni mégis elég erős; ha mind 
e’ mellett csak úgy is fentartja, a’ mint szemlélhetni, 
a’ nemzeti tőke’ ama’ roppant részének, melly hűsé
gére van bízva, értékét, gyümölcsöző erejét: t i s z -  
t e l e t  a’ f ö l d m ű v e l ő n e k !  De azon ereje , melly- 
be ez kerül, azon erők, miket a’ polgári egyesület 
és különösen magok a’ dózraa’urai arra fordítni kény
telenek , hogy a’ „h o c f o n t é  d e r i v a t a  c la d,e s“, 
melly e’ részben olly terjedt alkalmazást talál, még 
messzibb ne hasson, mindezen erők, tehetségek és 
intézkedések o be sokkal jobban fogtak volna az ön
magában nemcsak fenálló , de virágzó szabad földmű
velés mellett köz-és egyedijólétre munkálkodhatni!

Azonban sokan — dézmaadók és dézma-szedők — 
ezt nem hiszik; ha hinnék , rég máskép volna már ; 
azt gondolják és szinte bona üde nyugtatják mago
kat: „hogy ha van is talán valami a’ dologban, mind
az csak a’ legvégső, legtulsó határán áll, és ha itt 
vagy amott helyt talál is , mindegyik azt hiszi , hogy 
oda, hol ő áll, nem illik az előadás, nem hat a’ kö
vetkezés“ ’stb. Azonban railly hiú e’vigasztalás ! mert 
még senki sem taláita fel azon mesterséget, mellyel 
akadályozni lehetne, hogy ha egy dolog teljes való
jában életbe hozatik, annak következései ne szintén 
egész körükben és teljes hatásukkal lépjenek élet
be. A’ nap’ melege, a’ téli fagy élteti v a g y dermeszti 
növényinket, habár azokat szemeinknek természeti v. 
mesterségi láthatárán kivül állítjuk is: úgy az olly 
intézeteknek , mint p. o. használási rendszer, legtá
volabb és utolsó következéseit sem leszünk képesek 
kizárni azzal, hogy szemeinket , figyelmünket csak 
a’ legközelebbekre szorítjuk. — Pedig csak szemlel
nünk, fontolnunk kellene , csak öszszehasonlítnunk az 
ötöd alatti ’s ötödtől ment művelésnek egy kissé távo
labb következéseit, és a’ kérdés, molly sokak — déz-
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mát-adók és szedők — előtt még a’ ,,mi“ ? stádiumá
ban van, a’ ,,m i ki n t“ ? mezejére vitetnék. — Hibázna 
t. i., ki roszakaratban, embertelen czélzatokban keresné 
itt a’ rosznak forrását, melly, mind a’ dézma-adókat mind 
a’dézma-szedöket érte, inkább csak fonák, helytelen 
számításban , szűk körű, homályos, tévelygő nézet utáni 
indulásban, cselekvésben és részint egy bizonyos lelki 
tulajdonban vagyon, melly igen rokon azzal , mit ^jó
ra való restség“-nek neveznek és melly a’ világon ta
lán legtöbb jót gátol, és közvetve legtöbb rosszat szül. 
Ettől megszállva, sokszor inkább eltűri az ember a’ 
rosszat, sót készebb azt mint normális állapotot elfo
gadni , hogysem eszét, tehetségétazon módoknak ki- 
találásival és alkalmazásival fárasztaná, mellyek a’ 
dolgon segíthetnének; vagy rideg panaszokban és 
gyűlöletes ellenséges indulatok forralásiban ’s kitöré
siben keresi az enyhülést , pazarolja eszét, erejét, 
mellyet okos számításra és törvényszerű, sikert Ígérő 
czélirányos cselekvésre fordítván , az orvoslást sok
kal könnyebben, gyorsabban és biztosabban utolér
hetné. —

Illy eszmélkedések után már nem Egyiptus, ha
nem m a g y a r  hazánknak képe állott előttünk ne
kem ’s ismerősömnek, mellyben ha a’ dézma’ állapot- 
jára nézve sok szomorút találtunk, annál erősben ra- 
gaszkodánk minden létezőhöz, miben e’ dolog jobbra 
fordítása végett reményt alapitni, cselekvést éleszteni, 
eszközlést kezdeni lehet. É s, istennek hála! találtunk 
illyet is hazánkban. Már hogy azon elv, miszerint 
„ a z  i p a r  é s  s z o r g a l m a t  t e r h e l n i  nem kell“ 
adózási rendszerünkben elismerve ’s fellállitva van , 
ámbár alkalmazásában sokféle csorbát szenved, a’déz- 
ma-rendszernek változtatására ’s bajainak orvoslására 
nézve nekünk biztatónak látszott, és mondó egymás
nak: örökké csak nem fog megelégíilni e’ nemzet az
zal , hogy az elveket megírva szemlélje. — Hasonló 
tekintet alatt fogtuk fel : hogy a’ kártékony tized és 
kilenczed helyébe sok vidéken határozott földadó van 
téve, hegy vám és másféle nevezet alatt, a’ minő ha
t á r o z o t t  a d ó ,  melly inkább csak a’ földön fekvő 
adósságkamatnak tekintendő , a’ s z a b a d  földművelést 
nem zárja ki, mivel a’ szorgalmat, a’ beforditást nem 
kilenczedeli , és igy nem korlátozván a’ kilenczednek 
rendszerével, és nem vetvén imennek idegen befolyá
sa alá a’ földművelést, azt e’ részben s z a b a d  X) ál
lapotban hagyja, ’s a’ szabad földművelésnek jótékony
ságát nem vágja el, a’ mint a’ felebb előadott száin- 
zási példák szerint i s ,  a’ bár földbér alatt, c s a k  
h a t á r o z ó t  l e g y e n  a z ,  helyzeti földön a’ legna
gyobb okszerű beforditással mivelö lesz a’ legnyerte- 
sebb ; a’ kellő művelést földétől elvonó pedig veszteni 
fog. — Megemlékeztünk továbbá , hogy már Mária Te
rézia alatt a’ megváltásnak elve az úrbéri kilenczedre 
nézve alkalmazva lön, és csak a’ kilenczed-adóktól füg
gött élni az alkalommal, mit a’ törvényhozó hatalom által 
is helyén hagyva szemlélünk.Főleg pedig az vala előt
tünk,hogy nem is szólván itt arról,mi a’papi tizedre nézve 
1832|6ki országgyűlésen történt, annak VII. törv. az úr
béri kilenczednek a’ földesur és jobbágy közt köten
dő szabad egyezés után határzott pénz- v. termeszt- 
vénymennyiséggeli megváltását ajánlja; ezt hasznos
nak mondja, ’s az illy szabad egyezkedések’ elömoz- *)

*) íme ! egy ese t, mellyben mégis a’ „ S z á z a  d u n k“ 21- 
dik számában említett „tulajdon“ , vagy inkább „birtok“ 
czím a' földművelésnek és ezután a’ földnek is állapot- 
ját változtatja. — De erről "s az egész czikkről másszor 
majd többet.

d itá sá t a ’ tö rv én y h a tó ság o k n ak  k ö te le s sé g é v é  te sz i .—  
M indez  a ’ fen fo rgó  tá rg y r a  n é z v e , b á r  k issé  la ssú  ’s 
g y ö n g e ,  m ég is  in d u lá s t m u ta t , m elly  — a ’ m int ism e
rősöm m el v ig a sz ta ló k  m agunkat —  jó té k o n y  a lak ú  fo
ly am ato t fog  n y e rn i az  á l ta l i s ,  h o g y  —  istennek  h á 
la  ! —  e ’ ré sz b e n  te tem esb  in g e rü l ts é g  h azán k b an  m eg
nem mutatkozik. Ki azonban ezen további halasztgatást 
igazló oknak venné , valóban nagyon csalódnék  ̂mert 
ha széttekintünk , igen könnyen megfogunk győződ
ni , hogy a’ kilenczed’ ideje elmúlt, jövendője nincs. 
És gondolhatja é valaki, hogy nemzetünknek, melly 
nyugati szomszédink ime’ szertartásitól magát hajdan 
megóni képes nem vala , azoktól most a’ jobbra for
dult irányban , t. i. a’ kilenczed- ’s tized-megváltás- 
ban, elmaradnia lehessen? Valóban nem. Csak az áll 
hatalmunkban , hogy ingerültséget előzve, szabad e- 
gyezéssel, jó kedvvel , mind a’ két fél azonnali hasz
nával tegyük minélelőbb a’ megérett, a’ szükségessé 
vált dolgot, m i v e l  a’ h a z a f i a k ’ - k ü l ö n f é l e  
o s z t á l y i n a k  r o k o n  jó i n d u l a t é  e g y e s ü l é 
s é t  i s  t e t e r a e s ü l t  m o z d í t a n d j u k  el ő.  Mi re  
n é z v e  d i c s ő ü l  k i r á l y u n k n a k  u t ó l s o s z i v -  
r e h a t ó  i n t é s é r ő l  a’ m a g y a r n a k  mi n d e n  
c s e l e k e d e t é b e n  i l l ő ’s jó m e g e m l é k e z n i e .

Hódoljunk tehát— mondók ismerősömmel — az 1832|tí 
dik évi törvénynek; feleljünk meg a’ fejdelem es nem
zet bizodalmának, felszólításának ; ne halaszszuk a’ 
dolgot, szinte minmagunk’ érdekét tekintve; sót ipar
kodjunk helyrehozni , mi az azóta lefolyó évtized első 
felében mulasztva lön ; hogy kitessék i elerhetni-é a’ ki
lenczed megváltása’ nemzeti czélját a’ kitűzött utón , 
vagy kénytelen legyen a’ törvényhozás a’ végett 
más módokrul ’s eszközökrül gondoskodni?

Úgy néztük ismerősömmel, hogy a’ kilenczed meg
váltására nézve — hol'pénzben nem megyen , hatarzott 
mennyiségű termesztvényekben — ’<<9 nehezseg
elenyészik, ha a’ földesur egy kis méltányosság mel
lett megemlékezvén arról, mi, Maria Terézia’ idejeben 
történt, és a’ kilenczed’ valószínű jövendőjét is szeme 
előtt tartván , a’ jobbágyokkali értekezés , tervezes , 
megindítás ’s egyezkedésre nézve egy kis idejet s fa
radságát nem kíméli, ’s tiszteinek ugyanezt köteles
ségévé teszi; ha egy-két, talán sem időt sem modot 
kellően nem választott lágymeleg próba után a’ do
loggal föl nem hagy, egyik vagy másik tisztje aggo- 
dalminak, sokszor a’ dolgot méltánylani sem képes , 
avagy épen más szempont alatti ’s más érdek után in
duló nézetinek , önmaga jobb szándékát’s velemenyet 
azonnal föl nem áldozza, ’s követi e’ részben is egy 
kissé amaz isméretes intésnek ,,i smét  ’s i s m e t ‘ eu
rópai auctoritását, és — a’mi f ő— ha e l é g g é  fon
t o s n a k  i s m e r i  el  a’ k i l e n c z e  d-m e g v á l t á s  
á l l a p o t  j át  , h o g y  arra  n é z v e  f ö l d e s 
úri  h a t a l m á n a k  g y a k o r l á s a i ,  me l l y »  ól  
az  e m b e r i  ’s n e m z e t i  k ö z é r d e k  e l ő t t  ön
ma g a  f e l e l ő s ,  ö n ma g a  l e l k e  s b e l á t á s a  
s z e r i n t  i n t é z z e .

Tolna vármegyében tudok illy szerződést, melly sze
rint egy csak igen középszerű termékenységü és ipar 
alatti határban, mellyben búzát sem igen termesztenek, 
a’ kilenczcdet egyegy egész úrbéri telektől esztendőnkin- 
ti hat pozsonyi mérő rozszsal, hat pozs. mérő zabbal és 
négy pozs. mérő morzsolt kukoriczával 1838ban több 
próbaévre megváltották, és azóta rendesen és jó kedv
vel kiadják a’ jobbágyok. Igaz , hogy e’ mellett a’ papi 
tizednek nem terhes haszonbérét a’ földesurtól pótlás nél
kül szintén átvették.
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Más részről nem kevésbbé kívánatosnak ’s a’ dolo g ’ 
vidámabb sikerére nézve szükségesnek láttuk ismerő
sömmel , hogy a’ kilenczed-adó jobbágyok szinte más 
lélekkel, ügyekezettel, éberséggel tekintsék a’ dol
got , mint miilyent — M. Terézia idejéről nem is szól
va csak az 1832|6 évi törvény ajánlata következtiben 
is a’ kilenczed-megváltásra nézve mutattak. A’ midőn 
nemcsak nem igen kérik ők még e’ részben a’ földes
urat , mit bizonyosan senki tölök rósz néven venni 
nem fogna, sőt mit tenniök igen is helyes volna ; ha
nem sokszor a’ földesur’ készségét elmellözik, holott 
ha talán az első ajánlás nekik terhesnek látszik is ,a z  
értekezést azért félbenszakasztani minden esetre kár , 
és ha a’ földesurhoz méltányosság illik, a’ jobbágy 
sem fogja megcsalni magát, ha az alkudozásban nem
csak az igen rósz termést és igen silány művelést ve
szi számzásának alapjául.

Kétségen kivül van, hogy eddigelé mind a’ két 
fél sokat mulasztott, és a’ kilenczed megváltását.ki- 
vánó kölcsönös érdekeiknek ’s nemzet és király által 
mindkettőjökhez intézett felszólításnak kellően meg 
nem felelt. Talán épen ennek sejtése az , miért hazánk
ban ez iránt ingerültség — legalább terjedt és tetemes 
— nem létezik ; adja isten, hogy annak világosb és 
világosb elismerése, mikép mind a’ kilenczed -  adó , 
mind a’ kilenczed -  szedő önmagok érdekét hanyagol
ják, sértik, ha a’ megváltást létre nem hozzák , ben
nünket az e’ részbeni ingerültségtől ezután is megó- 
jon, és s a j á t  t ö r v é n y s z e r ű  c s e l e k v é s e ’ 
e r e j é b e n ,  n é p e d i g  má s o k  i r á n t  f o r r a l t  
b o s z u s á g á n a k  m é r g e s s é g é b e n  ’s pa na 
s z a i  k e s e r ű s é g é b e n  k e r e s s e  m i n d e g y i k  
r é s z  az o r v o s l á s t !

Miért is adnánk helyt az indulatoskodásnak, mi
dőn sokkal könnyebb a’ dolgot számzással világos
ságra hozni? mi szerint elfogulatlan, föl nem inger- 
lett lelkűiét mellett nem nehéz átlátni, hogy a’kilen- 
czed-megváltás nem érdekharcz’ tárgya , hanem a’jól 
felfogott érdek’ közös czéJja. Isten’ bölcsesége szerint 
az emberi igaz ’s jótékony érdekek kellően fölvéve 
egymással igen megférnek, és in ultima instantia egy 
czélt kívánnak e’ világon ; a’ mint ezen igazságsze
rinti é s c s a k  e z e n  i g a z s á g s z e r i n t i  c s e l e k 
v é s  fejtheti kívánatosán ki azok közt (mint sokan em
legetik), k i k n e k  v a n , é s  a z o k  k ö z t ,  k i kne k  
n i n c s ,  létező sokféle viszonyokat: úgy a’kilenczed 
állapotában is az annak kártékony formái közé szorí
tott tulajdon (proprietas) külön nemeinek nem kell egy
mással harczolniok, és nem az egyiknek elnyomásá
tó l, elpusztításától függ a’ másiknak diadala, kelete, 
hanem a’ földesúri tulajdon , melly a’ kilenczed-jöve- 
delemben létezik, és a’földművesnek tulajdona, melly 
a’ jobbágyi haszonvételben, és a’ földre, termesztés
re fordított munkában, tehetségben létezik, és melly 
amannál nem csekélyebb tekintetű, együtt igen jól 
megférnek, csak a’ kilenczed formáitól kell megsza- 
badíttatniok , — míg más mód nincs , az 1832'6 : VII. 
törvény utján — és a’ megszabadult erőknek egymás
elleni szomorú harcza helyett fog állani a’ vidám , bol
dogító összemunkálas.

Azonban habár mind a’ két részt illeti is a’ do- 
log , annak előmozdítása kétségkívül a’ földesuraknak 
áll főleg nemcsak hatalmokban, hanem kötelességök- 
ben is. A’ mint általában a’ műveltségnek, lehetőség

nek  , tá r s a s á g i  á llá sn ak  em eltebb fokozatin  ta lá lh a tó  
é s  sz in te  in stitu tió ink  á lta l b iz to s íto tt bővebb , felsőbb 
é lv ez e te k h ez  m inden te k in te t a la tt  te rjed te b b  és e lő
zőbb k ö te le s ség e k  is  k a p c so lta tv á k ; ső t c sak  ezek n ek  
h ű  te lje s íté séb e n  le ln ek  am azok kellő  érdem et és t a r 
tó s ,  k ie lég ítő  jó té k o n y sá g o t.

F é lb e n sz a k a d t i t t  ism erősöm m eli b e sz é lg e té sü n k . 
O m a g á ra  m aradván  a ’ sz e n t írá sb ó l o lv a sg a to tt; és  
m időn e g y  idő m úlva ism ét h o zz á  jö v é k  , sz in te  le l
k esü lv e  m o n d o tta : h o g y  ő sz e n t irá s  né lkü l többe t 
nem  le sz  , és a z t  an n á l szo rg a lm a sab b a n  fo g ja  o lvas
n i ,  m inél inkább  s a jn á l ja ,  h o g y  ed d ig  n é lk ü lö z te ; tő 
lem  p ed ig  k ív án ta  , h o g y  b e s z é lg e té sü n k e t Írjam  le  a ’ 
h a z a i lapokban , ta lán  — ú g y  m ond —  e g y  v. m ás o lva
sóban  sz in te  g e r je d  kedv  , a ’ d o lo g n ak  em lék eze tb e  
h o z á s á v a l , a ’ s z e n tirá s t  m e g sz e re z n i é s  o lvasn i. E’ 
m elle tt a z i 8 3 2|6 : VII. tö rv én y rő l és a ’ k ile n c z e d -m e g -  
v á ltá s ró l is  a z t  g o n d o lá : e g y - k é t  szó  nem  fe le s le g  , 
m it én  nek i h ev en y éb en  m e g íg é rv é n , m ost m á r , h a  
sokan  ezen  olly  is m e re te s , és m ás sok h e ly en  bőven , 
a laposan  k ife jte tt  d o lo g ru li c sek é ly  tö red ék en  ta lá n  
v á l la t  is  v o n ítn ak , salvo e r ro re  c a lcu li m eg ten n i k é n y 
te len  valék .

ifj. Bezerédj Isfv.

E 1 e g 5 t á í*.
(A’ k ü l ö n  ez .)  Bizonyos franczia marquis , ki

nek hőnszeretett menyasszonyát a’ halál elragadta, 
e’ váratlan csapásra vigasztalhatlanná lön. Mély bá
natában eltökélé , hogy egy faképet készíttet, melly 
a’ megholthoz tökéletesen hasonlítson, e’ fac-similét 
aztán felöltözteté ’s táplálgatá, mintha eleven volna. 
O ezen fa-kedves’ számára két szolgát tartott; köny
veket adott elibe olvasásul mint eleven dámának szo
kás , ’s minden éjjel ő maga fekteté a’ pseudo-meny- 
asszonyt ágyába. — Ezt gyakorlá 19 évig ’s kedvesé
nek halála napján a’ képet mindig fekete lepellel ta- 
kará be. Végre a’ halál könyörült a’ kóros lovagon  ̂
de végrendeletében meghagyá, hogy a’ fa-menyasz- 
szonyt fektessék melléje a’ koporsóba.

D e g e n h a r t  ur,  születésére német, ’s jelen
leg bányászat-igazgató, a’ délamerikai Oliva nevű bá
nya-aknákban (Socorro tartományban) a’ Cuchilla de 
la Pesunnas del Venado, hegybérez’ csúcsán, mint
egy 5000 lábnyira a’ tenger tükre fölött a’ vörös ho
mokkőben kétségbevonhatlan lábnyomait födözte-fel 
az özönviz-előtti világ’ bizonyos nagy madarainak. — 
E’ felfödözés a’ geológiára nézve nevezetes.

Jogtalányok.
(Folytatás.)

13) Mellyik törvény nem veszi kihirdetésétől 
erejét ?

14) Mikor ezüst a’ váltó-pénz ?
15) Mikor nagykorú a’ kiskorú?
16) Ki az, ki adót tizet is nem is ?
17) Mikor testvér a’ nemtestvér ?
18) Mikor kapja meg követelését a’ nyertes fc], 

bár a’ megmarasztaltnak mije sincs ?
19) Mennyit ér a’ magyar , mennyit a’ tót vagy 

horvát nemes?
20) Mikor támad fel a’ halott ?
21) Mikor osztozik a’ nő, gyermekeivel férje’

bőrén ? Pukolay ügyvéd.

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja angol gyors.-sajtón T r  a t tn  er-K d ro  l y i  úri utcza 453.
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I g a z í t á s
az erdélyi Szászokra nézve különösen.

Az idei Társaik. Öd. ’s 6d. számában illyen fel
iratú értekezés közöltetik: „Nemzetiségünk’ ügye, ’s 
a’ panszlavismus’jelenségei ágosf. hitv. felsőbb isko
láinkban.“ Az értekezés minden igaz magyart elko- 
moritó hírekről tudósít. Finom modorában, aláírat nél
kül is, megismérteti velünk a’ propylaeumok’ lelkes író
ját. Ennek végin a’ 16 szepesi város’ , és az erdélyi 
szászok’ ügye hozatik érintésbe , kik saját álladal- 
muktól pártoltatva, németségükhez ragaszkodván, e’ 
nyelv’ tökéletes műveltsége, a’ nemzetinek köztük le
hető kifejlődhetésit akadályozza. Valóban a’ nemzeti
ség’ elkésett terjesztési ügye: méltó aggodalom, és 
az ellen minden elősegítést nem nélkülözhetni. Azon
ban mennyiben én a’ dolgok’ismeretébe avatva vagyok, 
bátorkodom az erdélyi szászokra nézve , a’testvér hon’ 
lelkes fiai’ megnyugtatására itt felszólalni. Az erdélyi 
szászok közt a’ magyar nyelv koránsem újdonság , ’s 
kifejlése ’s terjesztése épen nincs olly reactioi aggo
dalmaknak kitéve. — A’ szász nemzet Erdély’ köz al- 
kotványos népeinek egyik kiegészítő tagja ugyan , de 
önkörében elkülönzött municipalitással bir. Valamint 
a’ másik kettő, nemzeti jellemében tisztán arisfocra- 
tia i, úgy azoké valódi polgári szerkezet’ bélyegét 
viseli, ’s olly bölcs elrendezéssel, melly a’ derék nem
zet iránt azon határzott fogalomra vezet, hogy a’ nem
zet már az őskorban méltán a’ „prudcns és circum- 
spectus“ czimzetre érdemesité magát; ’s ha a’ korszaki 
fordulatok valaha a’ magyar alkotmányban reformot 
igénylendnek , még akkoris a’ szász nemzet a’ magáé
nak változtatását nélkülözheti. Annyi ig a z , hogy a’ 
szász, nemzeti gyűlésében, municipalis törvényható
ságiban , maga tulajdon nyelvével é l ; főbb ’s nemzeti 
oskoláiban, egyházi megyéiben a’ szász nyelv, vagy 
német divatozik; de koránsem veti meg, ’s a’ régi 
századokban sem nélkülözte a’ köz-álladalmi nyelvet. 
Országgyűlési köztanácskozásokban magyar nyelv ál
tal vesznek részt; ’s ha újabb gyülésink’ jegyzőköny
veit, naplóját előveszszük, magyarul beszélő követeik 
miatt legkisebb okuk sincs pironkodniok; disz- és ün
nepélyes öltözetük még akkoris magyar nemzeti volt, 
’s a’ hajdan’ bélyegét viselő szabásában, midőn a’ 
más két nemzet közt már nem divatozott; a’ főkormány
szék’ körleveleit hozzájok is mindig magyarul intézi, 
’s csupán egyes kormányi rendeleteket diákul; ez lé
vén még eddig Erdélyben diplomatikai nyelv, főbb’s 
grammaticalis oskolájokban a’ magyar nyelv szabály 
szerint tanittatik ; magyar főbb oskoláink (Kolozsvár, 
N.Enyed’sa ’ t.) ’s a’ kir. tábla mindig bővelkedik szász 
ifjúval, kiket majd csupán a’ magyarnyelv- tanulás’ 
érdeke vonz oda ; általányosan mondhatni : minden 
civilisa.lt, közhivatalban álló, de még egyes kerületi 
hatóságok’ tisztviselöji is a’ magyar-nyelvet nemcsak 
értik, de többnyire folyvást beszélik is; sót ha főbb 
városaikban, mint Brassó , Szeben , Medgyes, megfor
dulunk, bár köztök szász nyelv hangzik füleinkbe , de 
rövid társalkodás után meggyőződhetünk, hogy szá
mos polgári házban magyarulis tudnak. Még tovább 
megyek. A’ szász nemzet önhelyezeti körében, mu
nicipalis hatóságiban , a’magyartól és székelytől tar
tózkodva őrzi csupán szászok’ kezébe juttatni a’ hi

vatalokat, ’s még itt is találhatni egyegy magyarra; 
’s ha őrködik a’ magyar, székely, vagy oláh ellen , a’ 
vele testvér németet is épen úgy kitagadja köréből 
mint amazokat. ’S nem hibázunk , ha ezen közös egyet
értés, és kormányuk’ elszigetelése által vítta ki magá
nak a’ nemzet azt, hogy polgári alkotmányában csor
ba nincs, ’s annak a’ közjóra üdves hatása általa’ nép 
tehetős , és jólléttel bir. Mindazáltal a’köztük száza
dok óta települt magyarokat nyelvök’ birtokában mégis 
megszivelte. A’ barczasági 7 falut századok óta tisz
ta magyarok lakják a’ Szászság közepeit. Fogaras vi
dékin szomszédságukban találtatnak magyar lutherá
nusok , kik a’ szász superintendenstől függnek, pap
jaikat ettől nyerik, kik többnyire született szászok , de 
az isteni szolgálatot magyarul gyakorolják. A’ bar
czasági, Segesvár, Kőhalom, Ujegyház -  székekbeli 
szászok nemzeti nyelvök mellett több faluban , a’ Szé- 
kelységhez közel lakván, a’ magyartis folyvást be
szélik. E’ rövid vázlatból megtetszik, hogy Erdélyben 
a’ magyar nemzetiség , mennyit egy alkotmányában 
szövetkezett, ’s annak jótékonyságát élvező idegen 
nemzettől kívánhat, annyiban a’ szász nemzet vele ke
zet fogni nem vonakszik. —

Fontosabb oka van Erdélynek más oldalrul, ’s tu
lajdon felekezcte közt, aggodalomra, melly bár a’kor
mányok’ figyelmét el ne kerülné, ott hol nemzetisé
gének vesztére oláhosulni kezdenek. A’ mi Magyaror
szágban a’ tót , az Erdélyben az oláb. Más megyék
ből bizonyos adatim nincsenek; ellenben tudok alsó 
Fejér megyében több olly helységet, mellyek’ fele v. 
csak l/ 3 része magyar; ezek noha reformátusok, te
hát magyar vallásuak , — de csak templomukban , mert 
ha köztök az utazó megfordul , fájdalommal veszi ész
re, hogy családi körükben oláhul beszélnek, ’s ha ma
gyarul szólítod őket, a’ nyelvet csak tördelik. E’hiba 
vagy az oskoláknak nemlétibcn , vagy azok’ hanyag 
szerkezetében fenekük, minden esetre czélszerübb fel- 
vigyázat’ hijányai. A’ pap mint közvetlen felügye
lő kényszerítő hatalommal felruházva nincs; ö né
ha elég boldog, ha szűk kepéjéből tengődve eltüretik; 
a’ tiszti elöljárónak illyesmi rendszabályán kívül van ; 
a’ birtokos tudós ur parasztot vél a’ tanultban, ezt 
nélkülözni’s patriárchai viszonyát jobbágyához fentar- 
tani önhaszna kívánja — tehát a’ népnevelés itten 
több rosszat, mint jót szülő anyának tartatván , elő
mozdítása mellóztetik, vagy a’ sok nyomorral küzdő 
erdélyi nemestől talán ki sem telhetik. Holott az oláh
ban sincs olly nagy iszony a’ tanulás ’s főleg a’ magyar 
nyelv iránt, mint mi képzeljük. A’ maros -  vásárhelyi 
kath. grammat. osztályokban 1839d. több volt az oláh 
mint székely; minden kath. oskolai intézet bővelkedik 
velők; a’ balásfalvi püspöki lyceumban az egy görög 
vallásu tanulók a’ magyar és diák nyelvben egyaránt 
oktattatnak, úgy hogy a’ mostani püspök méltós. Le- 
ményi János ur’ pásztorsága alól kikerülő növendék 
papok mindnyájan a’ magyar nyelvben jártasok , ugyan 
a’ tisztelt püspök ur ő nagysága a’ közművelődésre 
czélozva a’ falusi oskolákban , hol az ifjúság oláh 
nyelven vesz oktatást, az eddig használt cirilus ari- 
stokratabetűket eltörülvén, a’ diákot hozta divatba, 
’s újabb egyházi könyvei is illy betűkkel nyomatnak 
Balásfalván. A’ disunita vallás -  követökrül koránsem 
szólhatni illy kedvezóleg; ők a’ valódi nyakas oláhok,
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’s minden magyarnak, ’s a’ mi e’ nemzettel bármi 
kapcsolatban van, áíalkodott gyűlölőji, reménypontjuk 
az éjszaki eolossusigható , minden hazaira nézve kö
zönyösek , alkotvány-ellenesek, némi kevés kivétel
lel. Ebből okulva ’s tapasztalást merítve milly fonák 
eszmét táplálnak protestáns atyánkfiái, midőn az oláh- 
ság’ egyesülésinek annyira ellenszegülők, ’s a’ disu- 
nita vallást kivánják vallásukban képviselni. Azonban 
tán egy falu sincs, hol legalább egy magyarul beszé
lő ne találkoznék, ’s tudok oláhot, közadózót, ki ma
gyar hírlapot járat; czondrás harisnyást, ki a’ m. Nap
tárt magának megszerezni ügye kezeit.

Tehát a’ vármegyei magyarok’ eloláhosulása, az 
egyesülteknek szemmel-látó elleniségek azon nehéz 
feladat, ’s nem a’ szászoknak nyelvünkkeli kapcsola
ta melly a’ képviseleti hatóság’ figyelmét megérdemli. 
A’ ki Erdélynek az ausztriai birodalomhoz csatolt or
szágok feletti mostoha helyzetét tudja ’s érzi, eze
ken csak clszomorodhatik , jobbulási reményét félszá
zad mulvais alig véli teljesültnek, mert képviseleti 
testületünk is az utóbbiakból Ítélve, hogy rögtön ja
vítson , kívánni lehetetlen. Nekünk tehát erdélyi ma
gyaroknak csak a’ szomszéd hon’nagyságában’s erő
teljesen haladó kifejtésiben van nagy jövendőnk ,’s le
het némi nemzeti büszkeségünk abban, hogy mi is ma
gyarok vagyunk , ’s annak koronájához tartozók, só
hajtozva, hogy bár egykor annak elválhatlan része is 
lennénk. Sováradt.

Magyar nemzeti fejlődés.
(^Folytatás )

II. SZELLEMI TEKINTETBEN.
Igen! egyedül közös alkotmány, egyesült nemze

tiség az, melly állásunkat jövőre biztosítja ; ezek egye
dül , mellyek a’ honlakók’ jelen külön érdekeit, mint 
megannyi tört számot egy vezető alá vonják ’s egy 
egészszé forrasztják. — Őseink már 300 év előtt meg
ismerték , hogy a’ szegény elnyomatott pór’ Ínsége az 
egeket verdesi ; megismerték, hogy a’ nagy veszély, 
melly honunkat a’ török által olly keményen ’s oily so
káig ostorzá , ezen osztály’ elnyomásáért büntetése a’ 
nemzetnek , de vétköket, — azon zavaros időkben 
magokkal is tehetlenek, — helyre hozni nem volt ide- 
jök. Később, midőn a’ kétszázadig tartott háborgások 
lecsilapultak, ’s az állandó katonaság behozatott, a’ 
nemesség a’ honvédelmezés’ terheit saját válláról le
véve a’ póréra tévé : azóta ez tartozik a’ nemes’ ősi 
dicsőségét a’ nélkül, hogyjogaiban részesülne, fen- 
tartani; ez tartozik önfiait, kiknek munkás segédke
zétől megfosztatik, maga is alig élhetve, élelmezni, 
ruházni; ez tartozik a’ nem tőle választott bírákat, 
kik’ bíráskodásinak pedig ő legkisebb hasznát veszi, 
fizetni, ’s földesurának nem csekély tartozásin kívül 
ő köteleztetik a’ közmunkákat, a’ határ ’s szám nél
külieket, teljesítni ’stb. Ennyi megrögzött nyavalyát 
egyszerre nem orvosolhatni; a’ töviseket, mellyek a’ 
nemzet’ testeben ’s lelkében századok óta szúrnak , csak 
lassanként huzhatni-ki. Az 183216fei országgyűlésnek 
tartatott fen a’ dicsőség , megkezdeni e’ szinte meg
örökölt sebek’ gyógyítását; ekkor kezde a’ kiváltsá
gos nemzetosztály  ̂honfitársai’ kisebbségével eddig 
gyakorlott szabaditekinak megszokott kényelméről le
mondani; ekkor kezde az első lépéseket tenni, hogy 
okét magához ̂  fölemelje , joga;üan részesítse, ’s a’ 
százados balvélemények’ romjain önkezével rakni-lea’ 
'nemzeti közjóiét’ alapját. —/X z  1939,4úki országgyű
lés egy nagy lépéssel ismét tovább ment. A’ jobbágy

telkek’ megválthatásának kimondásával, lerontattak a’ 
falak, mellyekkel a’ hajdankor a’ néposztályokat egy
mástól elkülönzé ;/majd uj szabad polgárok’ milliói áll
nak elő , idovef¥ ’1közös alkotmány’ sánczai közé , mely- 
lyekből eddig kizárattak, bevétetendók , kiknek védel- 
mezésével az alkotmány biztosabb lesz megtámadói’ 
ellenében. —ffT l kik e’ szegény , de ha akarjátok nagy- 
gyá leendő hon’ kormányát hatalmas kezeitekben tart
játok, ne állapodjatok meg e’ kezdetnél; nyújtsatok 
segédkezeket, hogy ennyi millió népet az alacsony- 
ságból kiemeljetek, — adjatok nekik eszközt, mely- 
lyel magán segíthessen ; állítsatok egy nemzeti ban
kot , honnan a’ magokat megváltani akarók pénzt 
kaphassanak ; mert még eddig csak azt mondtá- 
tok a’ rabnak: ,,szabad vagy, ha azzá lenni tudsz“, 
de a’ kulcsot, mellyel békéit felnyithassa, kezébe,nem 
adtátok. Intő példa előttünic Lengyelország ,/mellynek 
jelen gyászos sorsa , min török-alatti sorsunkhoz ha
sonlít. _ÖjCj_a^jiMílilk^_Hips^_szenvednek nemes apáik’ 
fejetlenségéért ’s a’ pór’ elnyomatásáért; és mig a’ nem
zetet képezett néhány ezer nemes honja’ vesztét sirat
ja , a’paraszt, mellyért ő a’ nemzeti életharcz’ idején 
is kislelkü volt az áldozatot megtenni, neki sajátot ’s 
egyenlő jogot adni; mig, mondom , a’ paraszt’ volt ne
mes-urai, hontalan ügyefogyottak e’ világon szerte
szórva bolyongnak, v. Siberiában kinoztatnak: ő uj 
orosz , mint egykor a’ mieink török uraik alatt, az előb
binél h^nem türhetőbb legalább egyenlő állapotban van- 
nak.^ajói és moháesi vereséginket követett gyászos 
állapotja hazánknak , nem véletlen események voltak. 
A’ természet’ boszuji voltak ezek ugyanazon korbelí 
főurak’ szertelen önzésökért, mellyel telhetlen vágyaik
nak a’ közjó’ pusztításával kívántak eleget tennj. 
— Midőn az ekkor hatalmas Rómát Alarich’ katonái 
egy nyúl’ kergetése közben foglalják-el; midőn az 
utolsó Paläolog több száz ezer polgár közül alig képes 
10,000et Konstantinápoly’ védelmére fölhíni; midőn a’ 
velenczei dogé és tizek’ tanácsa előre fé l, hogy nem 
fog alhatni a’ francziák’ álgyui miatt; midőn IV. Béla 
és Ild. Lajos királyink a’ már országba rontott több 
száz ezer ellenség elibe csak néhány ezred-magok
kal állhatták: a’ melly nemzetből a’ honszeretet,’s a’ tűz 
anynyira kialudt, az valóban nem méltó, hogy tovább 
szabad legyen; az méltó, hogy az erősbnek ala- _ 
ésonyuljon szolgájává. —JÉgyedül közös érdekek, mik 
ama’ nemzeteknél nem voltak, lelkesíthetik a’ polgá
rokat; ha valamelly országot nagy részben rabszol
gák laknak: ne keress ott lelkesülést; a’ jobbnak re
ményében a’ legelső hatalmasb urnák hódúinak ezek ^  
Aesop’szamarával egynek tartják, bárkivessen rájok 
nyerget. — A’ magyar törvényhozótest a’ nagy czél- 
felé haladni már megindult: visszalépnie többé már 
nem szabad. — A’ nemes megyéknek hatalmukban áll 
eszközlésbe venni a’ jog-kozönösités’ dicső munkáját. 
Több megye, az úgynevezett tisztesbeket (honoratior) 
megyegyülésbeni részvétre feljogositá : miért ne fo
gadhatná kebelében ’s képviseltethetné közgyülesin az 
ön-megváltotta helységeket, mellyek’ népessége már 
eddig is szembetűnő, idő’jártával még inkább szapo
rodandó , ’s egész képviseleti rendszerünket megvál
toztatandó. Szükséges azonban, hogy az 1840. VII. 
t. ez. 9. §nak azon rendelete, miszerint rajtok a’ föl
desúri hatóság továbbra is megmarad, — eltöröltes
sék. Ezeknek nem sokára teljesülendésök, reményiül’ 
egyik legkedvesbike.

Hogy n e m z e t is é g ü n k  alkotmányunkkal mi szoros 
viszonyban áll, II. József érezteté velünk. Vétkesen
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hanyaglák-el atyáink nemzetiségünket ’s Róma’ bál
ványisteninek áldoztak ; midőn pedig II. József ezen 
idegen isten’ helyébe más idegen istent akarna oltá- 
rinkra tolni: felkölté bennük a’ nemzeti nyelv iránti 
szeretetöket, és 179°/,ben a’ megsértett alkotmány’s 
nemzetiséget törvények által biztosították. A’ fellobbant 
nemes láng nem sokáig tarta. Még éltek azon nagy 
férfiak, kik ama’ jeles törvényeket eszközlötték : még 
is mik történtek 17.94—5ben? A’ rendszeres munkála
tok’ kidolgozása végett kiküldött országos választmá
nyok megbízatásaiknak megfeleltek; bár azután több 
országgyűlés tartatott: elővetettek-é ezek? 1802ben 
a’ törvénytelen komákról és vadászatról hozattak tör
vények, 1805ben pedig nyelvünk’ dolgában visszalé
pés történt , az addig egyedül magyar nyelven vitt 
országos napló diákul is szerkesztetni rendeltetvén. 
Hiába sürgették többen a’ nemzetiség’ szent ügyét; 
hiába dörgé szavait Berzsenyi a’ ,, romlásnak indult 
hajdan erős magyarokéhoz, — a’ nemzet ismét elvala 
szunyadandó, ha álmaiból az 1823ki események újra 
fel nem költik. Fölébredtekor széttekinte maga körül, 
'8 elkeserűle helyzetén, ’s ezen elkeserülése, ezen 
magábaszállása óta mondhatni , hogy: a’magyar újra 
él. — Ezen uj életnek, még pedig remény ’s erőtel
jes uj életnek az 182% , 1830, 183% , 18;j,j4i) or
szággyűlések félreismerhetlen tanúi. — Már most se
bes , nem pedig lassú ’s annál biztosb lépésekkel in
dult haladásnak a’ nemzet; de a’ kormány, mellyet e’ sie
tés aggaszta, korainak vélt lépéseiben feltartóztatá. So
kat gondolkoztam a’ történteken,’s első hevemben föltét
lenül gáncsolám a’ kormány’lépteit; de utóbb hallván 
mindkét félnek melletti ’s elleni okait, higgadtabb vérrel 
vevén fontolatra a’ dolgot, valamint egy részrül igazság
talan volnék, ha meggondolva a’ kormány’ helyzetét, en
nek viszonyait a’ nemzethez, a’ körülményeket, menyek
ben a’ panaszos lépéseket eddigi elveihez következe
tesen tenni kénytelenittetett; az egyedeket, kikkel a’ 
fenyíték’ súlyát érezteté, — tetteit mindenekben kár
hoztatnám: úgy más részrül meggondolva az ebből 
származható komoly következményeket, szem előtt tart
va az ó ’s újabb kor’ históriáját, ennek körfordulatát 
’s az emberi gyarló természetet, — ha a’ nemzetnek 
a’ történtek iránti aggodalmit nem méltánylanám.Eszem
be jutottak Chateaurouxnak ama’szavai: ,irj vagy szólj 
hat sornyit, mindig találok benne ollyat, mi a’ vesz
tőhelyre vigyen*; eszembe jutottak Washingtonéi , ki 
ezt mondá : ,Ha senkinek sem volna szabad vélemé
nyét kijelenteni olly tárgyban, mellyneka’ legfontosb 
’s veszélyesb következményei lehetnének: úgy nincs 
többé szükség a’ józan okosságra; ha a’ szólássza
badságot elveszik tőlünk : úgy némán fogunk minden 
pisszenés nélkül juhok’módjára a’ mészárszékre vitetni.* 
# )  Mind ezek a’ nemzeti fejlődésnek,a’ ható ’s visszaható 
erők’ természetes következvényei voltak; fejlődés pedig, 
akár politikai akár vallási,mártyrok nélkül meg nem esett. 
Hálaistennck ! a’ béke az ellenkező felek között vissza- 
állott, nem ugyan keserű emlékezete nélkül a’ múlt
nak. Megvannak azonban ennek is , mint minden kár
nak , saját hasznai; mert a’ physikaivilágbanazele- 
mek’ pusztításai (pesti árvíz ; bajai tűz ’s tb.), úgy a’ 
politikaiban, a’ felsőbb hatalmasság okozta megráz
kódtatások alkalmat szolgáltatnak jövendőre személyünk 
’s vagyonunk’ biztosítására. A’ politikai fejlődések pe
dig a’ chemiaihoz hasonlók ; a’bor is p. o. fojtós szeszt 
bocsát magából, mit ha a’ gazda a’ természetre nem

# ) Éjszakamerikai egyesült Statusok’ Históriája Herman 
Ágoston után ford. Sasku K. III. k. 16'8. 1.

biz , vagy legalább némi szerekkel elő nem segít, v. 
mérsékel, sőt az edény’ száját bedugaszolja : edényét 
a’ szétrugatás’ veszélyének teszi ki. Ezer szerencse 
ránk nézve, hogy a’ tragoediának illy vége lön , ’s 
hogy a’ mi mostani folytonos fejlődésünk más nemze
tekéhez képest csak illy kevés , nem is véres áldoza
tokba került; teljes reményem van, hogy további fejlő
désünk békésén, egymás jogai ’s viszonyai’ méltány
lásával,’s ha szükség, nemes feláldozásokkal is , — föl
tevén hogy váratlan események nem zavarják, — mind 
addig folytattatik , mig Magyarország kellő polczra 
emelkedik. — (Vege következik) H. L.

Hlagán- és munkarendszer-
A’ magánrendszer igen szigorú, ’s a’javítás’ czél- 

jának nem egészen vagy nem mindig sikerrel felel- 
meg. Könnyen kétségbeeshetik vagy eszelős lehet 
ugyan általa az ember, de ha érzékei épségben ma
radnak, nem javul, csak konokká lesz ; mert csupán ma
gával ’s emlékképeivel foglalkodik, tervre tervet ko
hol , magába zárkózik, a’ világtól mindinkább ide
genkedve ’s irtózva. Közmunka ellenben hallgatásra, 
kemény felügyelet alatt engedelmességre ’s mások 
iránti figyelemre szoktatja a’ fogolyt, önmagábul, és 
sötét képzeletiből kiragadván társaság’ szabályihoz 
alkalmazásra kényszeríti. Ez inkább nevel, sikereseb
ben javít, mint a’ csupa elkülönzés. — A’ foglyok úgy 
tekintik embertársikat, mint kik önzésöknek mindent , 
még legdrágább barátikat is készek feláldozni; erkül- 
csiséget ’s vallást hatalmasok’ költeményeinek hisz
nek, fékentartására a’ gyöngébbeknek, kik könnyen 
kisértetbe jöhetnének : megháborítani a’ dús’ élveze
tét. Ezer eset, mellyeknek tanóji valának; ezer csa- 
latás, mellyeknek szomorú sorsosai lehettek, győzik 
meg őket a’ társas élet’ romlottsága felől. Becsületes em
berek, szerintök, olly márványkeblü gazdagok kik hely
zetük ’s gazdaságuk által nyert hatásukat szegények’el- 
nyomására fordítják, kik vallásságot cselédeikben ajánl
ják, de magok nem gyakorolják, sőt gúny’ tárgyává aláz
zák; Hiedelemről, erkölcsiségröl beszélnek, még is bo
trányt mivelnek’s a’ társas élet’kötelességit lábaikkal ta- 
podják. — Hát még a’ törvény milly alakban tűnik 
fel előttük? Mint zsarnok, kinek ellenszegülni szép. 
Világos, miszerint a’ foglyokkali kegyetlen bánás
mód ezen hibás véleményt nemhogy kiirtaná, sőt job
ban meggyökerezteti. Tudnak ugyan sajnálkozni, de 
azon körülményen hogy magokat megfogatni engedek; 
megbánást is éreznek, hanem azért, hogy földig nem 
verék azt, ki őket törvény’ kezeibe szolgaltatá. Okos
ságelvül tűzik-ki magoknak: ezután meg kevesbe 
hinni az embereknek , ezeket különös eszközökül hasz
nálni ugyan, de azért saját ravaszságukra ’s erejükre 
számolni. — Egy fogoly, ki tévelygéséből már rég sze
rencsésen kigyógyult, inegkérdeztetven , hogy: nezete 
szerint a’ tökéletesen elkülönzés milly eredvényt szül, 
így nyilatkozék : ,,E l k e s e r e d e s t .  Fogházba hoza- 
tásunkkor— folytatá—kevélységtől egészen felfuvalko- 
dottak ’s annyira ingerlékenyek vagyunk, hogy meg 
ügyfeleinktől sem tűrhetünk legkisebb ellenzést is , 
hasonlók lévén a’ tarajos stílhez, melly tüskéit leg
csekélyebb érintésre is fölberzengeti ; vagy azon mér
ges ebecskékhez, mellyek ha csak rajok nézünk is , 
morognak’s csipkednek. Csalatkozik, ki hiszi, hogy 
egymást kedveljük , mert csak felügyelőink ellen ér
tünk egyet; nem viszonyos tetszésből tartunk össze , 
hanem hogy nekik ártalmukra * lehessünk; ha kölcsö
nös szolgálatot teszünk, az nem emberségből, de azon
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örömélvezetre számolásból történik, mellyet elöljá
róink’ rászedésekor érzünk; bajtársunkat nem ember
ségből , hanem azért szöktetjük el, hogy a’ felvigyá
zón szégyent ejtsünk. Utáljuk, ’s annyira gyűlöljük 
mi egymást, hogy egy sértő szó , tagjártatás ’s nél- 
külezésünkkel valamellyik iránt mutatott kedvezés miatt 
készek volnánk minfeleinket megrohanni. Külön kam- 
rákba-zárás nem tanítna meg bennünket, egymást szí
velni. Azon kötelezettség társaságban szóváltás nélkül 
dolgozni’s a’hallgatást parancsoló szabály, eddig is
meretlen ingerrel tölti el kebleinket a’ társas életiránt 
’s mivel békétlenségre okot nem szolgáltathatunk, az 
emberszeretet’ ’s jólét’ érzése megfoganszik bennünk , 
’s izgatható kedélyünk lecsilapodván megszeretjük a’ 
társas életet.u — Törvény’ elve: nem büntetni hanem 
javitni; a’statusnak nem szabad a’ tettesen boszut állni, 
hanem kötelessége: nevelni őt. Innen nemcsak az kö
vetkezik , hogy büntetésnek lényeges javulás’ előál
lásával arányban kell lenni, hanem , hogy az igen ke
mény feddőeszközök (magányos elzárás, testi fenyí
ték) mind addig nélkülözendők, mig javítást szelidebb 
utón is szintúgy vagy sikeresebben reméllhetni. Tár
sas embert csak társaságban ’s általa nevelhetni. Egye- 
düliség vaddá bőszit, ’s bár rendkívüli esetekben itt 
ott sikert szült i s , vezérelvül nem használható. — 
Egyébiránt túlzott szelídség sem vezet czélhoz ; ’s leg -  
czélirányosb lenne a’ foglyokat négy osztályzatba so
rozni, mellyekben észrevehető javuláshoz arányzott sze
lídülő bánásmód gyakoroltatnék. Legtanácsosb talán itt 
is vágást közölni. Az emberi természet igen külön
böző. Némellyekre nézve az elkülönzés elviselhetőbb 
’s czélirányosabb. Másoknál ’s talán a’ közönség’ na
gyobb részinél a’ munkarendszer inkább használ. E- 
gyiknek magába kell térnie hogy javuljon; másiknak 
társaságban szükség engedelmességet tanulni. Ezt az 
egyedüliség’ rémei félénkké tennék ’s megrázkódtatnák, 
amazt nem. Némellyiket a’ képzelet’ hatalma könnyen 
kétségbeejthet, másik tompult érzéssel aludni fog. Miért 
kezelnék hát őket egyaránt? A’ munkarendszerről épen 
ez áll. Müveit ’s mások’ igényét megszokott tettesnek a’ 
durva csoporttal együtlét elviselhetlen és czéliránytalan 
i s ; neveletlen vétkesnél pedig a’ közmunka igen jó siker
rel bíztat. Képeztetés , mérséklet: ollynagy különbséget 
tesznek,mellyet mellőzni lehetlen. Szerintem a’ vétkese
ket rögzöttekre ’s gondolatlanokra kellene osztani, ’s 
mindkét rendbeliekkel különböző módon bánni. Amazok 
közé a’ megátalkodott gonosztevőt soroznám , ki elal- 
jasodván , gyönyörét vétségben találja , ’s ennél lehetne 
már kizárólag javító rendszert használni; imezekkel egy 
rovatunak a’ szeszélyből tettest gondolnám , ki hirtelen 
fellobbanás- és talán nemes ösztönből vét. Mintjavittat- 
hassék már illyen , ki p. o. vetélytársát féltékenységből 
ölte meg,v.egy polgári vétkes az auburni rendszer által? 
fájjon ez utolsóra a’ szánszándékos tolvajt javító fenyi- 
tékrendszer alkalmazható-e ? £s)  Varga Soma.

P ó t l é k t á r
C zukor- fogyasztás a nemet vámegyesületi tarto

mányokban .) Poroszországban, tudomásszerint egy év 
éta a czéklaczukor-készítés bizonyos ellenőrségi adó- 
nak van alav ettetve. Az itt fenálíó 91 czéklaczukor- 
gyártól az 18404|dik évben czukorkészitésre 3,403,615 
inazsa czekla jelentetett be. A’ többi váinegyesüieti

1 )  K ú t f ő .  , , H a n d b u c h  d er  G e f ä n g n i s s e ;  o d e r  D a r s t e l l u n g
d e s  B u s s  u. B c s s e r u n g s s y s t e m s  v o m  G r e l l e t t - W a r a r a y .
A u s  d em  F r a n z ö s i s c h e n  v o n  K . M a t h v . “  S  e z e n  n é h á n y  s z ó t
a ' m a g a  id e jé n  e* l a p o k b a n  k ö z l é s r e  m é l t ó n a k  v é l t e m .  V . S .

ta r to m á n y b a n  ta lá l ta tó  50 g y á r ’ je le n té s e i t  m é g  nem  
t u d ju k ,  de b íz v ás t f e lte h e tn i, h o g y  a ’ c z u k o rn a k  fe l
h a s z n á lt  c z ék lam e n n y isé g  , m elly  18 ‘94oben  1 m illió  
326 ,462  m á z s á t t ő n , nem  sz en v e d e tt c s ö k k e n é s t ,  ’s 
ig y  a ’ c z u k o rk é sz ité s re  fo rd ito tt ,  1840dik  é v i , ö sz -  
sz e s  c z é k lam e n n y isé g  m in teg y  4 ,7 3 0 ,0 7 7  m á z sá ra  
r ú g ,  m e lly b ő l (m iu tá n  100 m ázsa  cz ék la  á lta lá b a n  
v év e  5 m á zsa  c z u k ro t a d )  2 36 ,504  m á zsa  d u rv a  czu - 
k o r  g y á r ta té k .  —  T o v á b b á  I8 4 0 d ik  évben  az  eg é sz  
v á rm e g y e sü le ti  b ir to k h a tá ro n  1 ,038 ,388  v ám rend i m á 
z sa  id e g en  c z u k o r  k e r ü l t  á rv e ré s  a lá . F ö l te v é n ,  hogy  
1841ben  .a’ v ám v é te l u g y an  az m a ra d , a k k o r  az  eg é sz  
1 8 41d ik  év i, fo g y a sz tá s ra  ju ta n d ó  c z u k o rtö m cg  1 m il
lió  281 ,742  m á z sá ra  n ö v e k s z ik ,  és  m inden  száz  m á
z sa  e lh a s z n á lt  c z u k o rb a n  81 m á zsa  ind ia i és 19 m á
z s a  c z é k la c z u k o r  le sz . A ’ c z é k la c z u k o rg y á r tá s ’ k ö 
v e tk e z té b e n  a ’ k ü lfö ld i c z u k o r’ v ám jö v ed e lm e  1840ben  
—  1 8 3 9 d ik  év h ez  k é p e s t  649 ,925  e z ü s t f o r in t ta l ,  ’s  
1838 d ik  évhez  k é p e s t  458 .295  e z ü s t f rn tta l  c s ö k k e n t.

H á r o i t i s z i n .
Hon, mellyben h á r o m s z i n  lobog 
A’ nép1 jelképéül —
Mellyen mindegyiken külön 
Nagy jóslat’ lelke ül! —
A’ z ö l d  jelent egy szebb reményt 
Melly áldást hoz reád.
Midőn a' százados vihar 
Megunná önmagát,
A’ s z ü z fe  h é r jósolja , hogy 
A1 büszke harczi nép —
Feledve a1 vér-szomjuzást 
Szendébb irányra lép.
És a1 b í b o r  p i r o s ,  tanit 
Lángzó szerelmeket;
’S rokon szívvel fogadni a1 
Magas hon-érdeket.
Hon! a1 remény már itt vagyon —
Néped okulni tud, —
’S naponta szebb irányt tekint 
‘S tört némileg az ut.
De Hon ! szerelmet népeid 
Még nem tanultának —
Még százak és ezrek merőn 
Mint jéghegy állanak.
Kevés szív, és kevés kebel 
Hévül a’ czélfelé, —
A1 merre 's hol az üdvkalászt 
Közérdek érlelé.
Pedig csak akkor léssz te Nép 
Boldog, 's te drága Hon!

Ha szebb reményt, ha szebb irányt 
Szerelmed egybefon. EGRY SÁNDOR.

M e  g f e j t  é  s e
a' múlt számban közlött jogtalányoknak

13. A ’ v á ltó tö rv é n y  nem  k ih ird e té s é tü l  k ezd i e r e 
j é t  h an em  1 8 4 1 -d ik  é v ’ e lső  n a p já tó l .

14. A ’ v á ltó b an  k i te t t  p én z  e z ü s t é r té k ű .
15. A ’ k o re n g e d é ly t  n y e r t  k isk o rú  m á r n ag y k o rú : 

m e r t  n y ilv án y o s  te t te  é rv é n y es .
16. A ’ nem es ha  p o lg á ri v ag y  jo b b á g y i te lk e t  b ír, 

c sak  e t tő l  fize t ad ó t; fe jé tő l nén i fize t.
17. A ’ fo g a d o tt  fiú te s tv é r  is nem  is fo g a d o tt 

a p ja ’ g y e rm e k e iv e l.
18. H a  a ’ s z e rz e te s  h a ta lm a ssá g o t k ö v e te t t  e l ,  

’s f ize tn i nem  tu d , —  a ’ s z e rz e t  ta r to z ik  e le g e t te n n i.
19. A ’ m a g y a r  nemes 200 f to t  é r , m e rt enny i h o lt  

d ija ; a ’tó t  és h o rv á t 100 f to t, m e rt h o lt d ijo k  100 fo rin t.
20. A ’ b ec s te len  p o lg á ri h a lo tt fe ltám a d , h a  k e 

g y e lm e t k a p , v ag y  fe lm en te tik .
21. A ’ m e g ö le te tt  f é r j’ h o lt d ijá t  az an y a  g y erm e

k e iv e l k a p ja .
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M agyar v á r a k ’ r a jz a i.
Panaszszózatokat emelünk cldőditik ellen, hogy 

ők k ü l-’s belbarczokkal foglalkodva, kevés gondot 
fordítanak azon emlékek’ megőrzésire, mik történetírá
sunk’ több hézagit be fogták volna tölteni ’s több ho
mályos lapjára világot deríteni. ’S mialatt illy panasz
szózatokat hallatunk, azt várhatnék békekorunkban 
méltán, hogy utódink hasonló panaszit ellenünk meg
előzni munkásán törekedve, kétszeresen buzgunk em
lékezetét fentartani ’s örökíteni mindannak, mit utó- 
dinknak tudományos felhasználandásul bármi töredé
kesen is átadni most még teljes hatalmukban áll. A’ 
helyett azonban , hogy más nemzetek’példájaként fér
fiasán munkához fognánk ’s mindazt, mi hazánk’ tör
téneteire akkor, midőn mi régennem leszünk, bármi 
tekintetben fényt hozhatand , késő ivadékinkra átszállí
tanék : megelégszünk azzal, hogy a’ teendőket he
lyesen eltalálva a’ végrehajtást egészen elhalasztjuk. 
Csupán tárgyamnál maradva , van-é haza, hol a’ vá
rakhoz nemzeti keserv’ ’s dicsőség’ annyi fájdalmas 
egyszersmind nagyszerű emléke volna köttetve, mint 
épen hazánkban ? ’s mégis váraink’ nagy része már 
csak névben él ’s helyét, hol elemviharokkal, faldöntó 
ostromokkal századokig daezolt, kimutatni alig, vagy 
épen nem is lehet; más része szemünk’ láttára napról 
napra szétraállás felé jobban siet ’s régi dicsőségünk’ 
ezen, bennünket büszkithető romjait megsemmisülni 
engedjük, tán igazolva nagy hamvadónk’ állítását:

,Völgyben ül a’ gyáva kor 's határa'
Szűk köréből őse' s a s  l a k á r a ,
S z e d  e l e  g,  ha n é h a  felpillant’.

’S ha más országokban majd minden nagyobbsze- 
rü épület számtalan rajzpéldányban közkézen forog , 
nem annál nagyobb ügyszeretettel kellene-é nekünk 
is azon lennünk, hogy a’ valódi nagyszerűség’ einem 
tagadható bélyegét magukon viselő várainkat lerajzo
lás által megismértessük nemcsak a’jelen-,de az utókor
ral is? ’S miután Fáy István gr. a’ Hirnök’-Századunk- 
ja’ idei 17d. számában ugyanezt lelkesen indítványoz
za , a’ czélérésnek általa javaslott módja’ taglalásába 
nem bocsátkozva , alulirt szerencsés a’t.t. közönségnek 
jelenthetni, hogy öszvesen 74. vár- , erősség-’s vá
rosnak az alább említendő leírás’ egyes adatiból Ítélve 
a’ XVII. század’ második tizedében, felső parancs’ kö
vetkeztében katonailag elkészített rajzolatai , neve
zetesen Árva, Biese, Kálló, Kanizsa, Kassa, Komá
rom, Cziczva, Bobrovina, E cseg , Éleskő, Eperjes, 
Eger , Eszék , Fülek , Fraknó , Pécs , Gesztes , Gyar
mat, Német-Újvár, Gyula, Hatvan, Köpcsény, Kis- 
Marton , Koppány , Lanzsér, Léka , Leopoldvára , Lé
va , Lindva , Sz. Márton, Munkács , Vág-ujhely, Sz. 
Miklós, Nógrád, Buda, Ozora , Palota, Pest, Győr, 
Kapós , Rohoncz , Riczó, Rozgon, Zsámbok, Szentgrót, 
Szente , Zerinvár , Simontornya, Sziszek, Székesfejér- 
vár, Temesvár, Tokaj , Tamási, Varanó , Várda , Vere- 
bély, Végles, Vácz , Nagyvárad , Szatmár, Zólyom, 
Szolnoké , ’s t. — Továbbá 1.) Belgrád’ 152iki bevéte
lének (törökök által) ; 2.) Bécs’ 1529ki ostromának (tö
rökök által) ; 3.) Szolnok’ I552ki bevételének (törö
kök által); 4.)Tokaj’ I565ki elfoglaltatásának (Schwen- 
di által) , 5.) Gyula’ 1566ki elfoglaltatásának (törö
kök által) , 6.) Sziget’ 1566ki bevételének (törökök ál
tal) , 7.) a’ törökökön Sziszek alatt Í593ban nyert

győzedelemnek , 8.) Palota’ és Veszprém’ 1593ki ost
romoltatásának (törökök által), 9.) F ü l e k ’ 1593ki 
visszafoglaltatásának (keresztyének által) , 10.) Ko
márom’ 1594ki ostromoltatásának (törökök által) , 11.) 
Győr’ 1594ki ostromoltatásának (törökök által), 12.) 
Esztergom’ 1595. aug. 3ki ostromoltatásának, 13.) V i- 
segrád’ 1595ki ostromoltatásának (keresztyének által), 
14.) Tergoviszt’1595ki ostromoltatásának (erdélyi fej
delem által) , 15.) Hatvan’ 1596. sept. 3ki visszavé
telének (keresztyének által), 16.) Temesvár’ 1596ki 
jun. ostromoltatásának (erdélyi fejdelem által); 17.) 
Eger’ 1596ki ostromoltatásának (törökök által) , 18.) 
Tata’ 1597ki máj. visszavételének (keresztyének által), 
19.) Vácz alatt 1597ki octoberi ütközetnek , 20.) Pá
pa’ 1597ki aug. 19ki visszavételének (keresztyének 
által) , 2 1.) Győr’ 1598. mart. 29ki visszavételének (ke
resztyének által) , 22.) N. Várad’ 1598ki ostromolta
tásának (törökök által) , 23.) Buda’ 1598. oct. ostro
moltatásának (keresztyének által) , 24,) A’ hajdúk által 
1599. jun. 22kén Tolna alatta’ törökségen nyert győze
lemnek, 25.) Kanizsa’ 1601ki ostromoltatásának (ke
resztyének által), 26.) Székesfejérvár’ 1601ki vissza
foglaltatásának (keresztyének által) , 27) Pest’ 1602ki 
ostromoltatásának (keresztyének által) csatatervei ; — 
végre Mansfeld’ , Schwarzenberg Adolf’ , Schulz 
Károly Lajos’, Zrínyi Miklós’ , Kolonie« Silfrid’ , Teuf- 
fenbach Kristóf’ , Schwcndi Lázár’ , III. Mahmud szul
tán’ ’s mások’ képei mind külön metszetekben egy ur- 
rendü hazánkfiánál találtatnak. A’ várrajzokhoz van 
egy külön, de cziinnélküli nyomtatott német munka, 
a’ váraknak, föntebb említetteken kívül Magyar-Ovár, 
Beczkó, Buják, Csáktornya, Csesznek, Csobáncz , 
Devecser , Tata, Galanta , Keresztur , Létava , Nyitra 
Soprony , Pápa, Pozsony , Presznitz (Kanizsához kö
zel) , Szabács, Szarvas, Szendró, Sziget, Vesz
prém , Visegrád , Varasd , Wihitsch (Horvátország
ban), Vitoviticza (szinte Horvátországban) ’s többek
nek majd hosszabb, majd rövidebb leírásit ’s neveze- 
tesb történeteit, de csak a’ XVII. század’ második ti
zedéig , magában foglaló. ’S ezen, annak idejében 
fontos és érdekes, jelenleg is , mondhatni, eléggé 
szép vár- és városrajzok ’s leírásuk nem méltók-e , 
hogy újra a’ haza’ ’s irodalom’ birtokába jussanak ? 
Kétszáz év tűnt le már, mióta e’ munkák elkészitvék 
’s két század óta az itt lerajzolt várakon is végtelen 
sokat rombolt az emésztő idő, még többet feldúlt a’ 
haza’bcl-viharkora; de c’ rajzok megszüntek-e azért 
érdekesek lenni?.— Ha a’ tudományok’ , művészet’, 
ipar’, szóval a’ nemzeti élet’ minden tüneményiben sze
retjük, sőt szükség összehasonlítani múltat a’ jelen
nel, szintúgy nem érdekes-é tudni , miilyen volt haj
dan azon vár , mcllyből harczi kürtriadásra sasként 
szállt víni a’magyar leventa, nem hülve nagyúri kegy
mosolyokért, hanem erősödve szeretetben az édes hon 
iránt, jelennen pedig a’ baglyokkal százados puszta
ság’ ’s enyészet’ gyászsohaja szárnyra kel ? Szeret
jük hinni, hogy Magyarország nagygyá még csak 
lesz; ám legyen e’ nagyság óriási ’s múltúnk hozzá 
képest törpeség, de azért őrizzük gondosan e’ törpe- 
ség’ emlékit is , mellyek magyar kebelt olly édesen 
képesek megdobogtatni! ’S miután a’ föntebb említett 
rajzok többeknek, kik azokat láták, ítélete szerint mél
tók , hogy a’ feledékenységből kiragadtassanak ’s ele
nyészőstül megovassanak, óhajtható , találkoznék va-
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gyonosb hazafi, ki várainkat hajdani épebb állapotuk
ban a’ nemzettel újra megismertesse ; e’ czélból azok
nak , kik e’ rajzokat újra kiadni tán óhajtanák, Yácz 
felé Agárdra utasítandó levelekre felvilágosítást’s ér
tesítést szives készséggel adand

F  n bő An d r  á s.
agárdi ág. hitv. pap.

Magyar nemzeti fejlődés
IJ. SZELLEMI TEKINTETBEN  

(Folytatás )
Hogy pedig a’ néptömeg a’ vele közlendő alkot- 

vány’ jótékonyságát felfoghassa ’s illöleg élvezhes
se : nevelni,’s ez által mikép a’ földet hogy jó gyü
mölcsöt teremjen, gondosan előre készitni kell. Itt a’ 
nevelés-tanításra bővebben kiterjeszkedném; de mivel 
másfél év előtt ugyan e’ lapokban e’ tárgyról külön 
értekeztem # )  , ’s ugyan ott , egy nálunk igen szük
séges és nem is valósíthatlan népi-lap’ tervét adtam : 
ekkor kimondott elveim mellett most is állva, azokat 
ismételnem fölöslegnek tartom. Azóta egy következ- 
ménydús országgyűlésünk fol yt - l e ,  nemzeti fejlő
désünkre igenígen ható ; azóta irodalmunk nevelés- 
tanítási könyvekkel inkább mint valaha szaporodott; 
azóta a’ Helytartótanácsnál a’ nevelés-tanítási osz
tálynak ülnökhelyei , miket már régóta „vacat, pro- 
visorie suppletura-ral láttunk az országos névtár
ban megjelöltetve , betöltettek,kikre ö Felsége Ígérete 
szerint, midőn t.i. az országos RRnek, a’ tudomá
nyoknak az iskolákban magyarul taníttatásuk végetti 
felírásukra azt méltóztatott válaszolni: hogy ez iránt, 
majd az illető dicasteriummal végzend, — a’ kath. 
iskolák’ annyira óhajtott magyarítása ’s újra rendezé
se bizatandik.— Sajnos volt hallanunk Czuczornak a’ 
magyar Akadémia’ in. é. sepf. 8ki nagy gyűlésén b. e. 
Guzmics fölött mondott, a’ többek közül kiemelt e’ sza
vait: ,,a’kath. iskolákban a’ logika’ és bevett szokás’ 
ellenére máig is Verseghy’ magyar grammatikája ta- 
nittatik; a’ magyar nyelvre pedig 20 — 24 óra közül 
csak egyetlen egy fordittatik. — Pedig mi eszközölné 
inkább sok-nyelvü honfitársainknak egyesülését, mint 
a’ magyar-nyelven tanulás; a’ diák nyelv, mig illő 
korlátái közénem szorittatik , a’németeknek, különö
sen a’ szlávoknak, a’ magyarság elől örökös búvóhe
lyük lesz.— O felsége, erősen hiszszük , hajolni fog 
azorsz. Rendek’ azon kivánatára , hogy kath. ifjak prot. 
iskolákba járhassanak -.külön vallás-felekezetü iskolák
ban ekkor támadandó ns versenynek előre örülhetünk. — 
ürömmel is hallhatni most mindenfelől népnevelési intéz
kedésekről , csak onnét nem, hol leginkább volna rá 
szükség : a’ felvidéki tótok ’s az oláhokról, kik ha je
len úgyszólván baromi állapotukból a’ nevelés’ sze
líd oktatásival ki nem emeltetnek, akármikor félő, 
hogy ismetelhetik, iszonyúbban mint akkor, az 1784. ’s 
1831ki szörnyű kegyetlenségeket, mellyeknek hallá
sára az emberiség borzad. Az erdélyi magyarság nem 
mindig biztosíthatja ám magát, mint egyszer tévé , a’ 
főbb oláh papok’ befogatása által az oláh nép’ fel- 
lazadhatasa ellen; a’ nevelés, emberséges bánásmód 
azon vezetők, mellyekkel a’ fenyegető vihar’ villámait 
kartalanokka te h e tik .-A’ közelebb múlt országgyű
lésén , ennek vege felé egy kerületi választmány dol
gozott ugyan a’ nepnevelés’ tárgyában , de munkála
ta, egyeb halomratorlott foglalatosságai miatta’ RR- 
nek, föl nem vetethetett; hihető azonban hogy sokáig *)

* ) L. Társalkodó 1839. 59 , 60 , 62, sz. „Eszméletek a’
magyar nemzetisedes- cs nemzeti nevelésről.“ —

nem ma »ad-e!, midőn is az orsz.Rendek' bölcsesége átlá- 
tandja hogy e’ közös sz. czélra nemesek’s nem nemesek 
által arányosan fizetendőleg évenkint legalább is annyi 
milliót ajánlaniok szükség, mennyit közelebb a’ ka
tona-tartásra szavaztak, követvén e’ részben inkább 
Porosz’ mint Angolország’ példáját, melly utóbbi, bár 
leggazdagabb statusa Európának, csak 30,000 font 
sterlinget ad évenkint népnevelésre, mig amaz az öt 
f) hatalmasságnak legkisebbike többet, mint más 
négy hatalmasság öszszesen. — Hogy a’ büntető tör
vénykönyv’ kidolgozására elébb neveztetett-ki orszá
gos választmány, mint a’ nevelésére: azon okátgon
dolom , mert amabban czél lesz kitűzendő,: a’ sze
mély ’s vagyon -  bátorság, mellynek elérésére a’ 
nevelés szolgálandjon eszközül. Törvény eddig nem 
igen biztositá a’ nemnemest, kivált a’ czimére né- 
mes ember’ hántása ellen ; a’ most divatozó 20 p. fttal 
nem minden megbántatott becsületes polgárnak tétet
hetik elég. A’ földes ur’ kezéből kicsikartatott ugyan 
a’ bot, de egy 20 éve3 esküttke, szolgabirócska még 
széltiben felvágatja a’ parasztot, ha bálba sietvén az 
előfogattal idején ki nem áll; — ütteti ’s vereti a’ zsidót, 
megmutatandó neki, hogy az ő hatalma több mint a' 
zsidó’ pénze. — Annak leverő érzete, hogy az ó-teste 
’s becsülete a’ nemesé’ ellenében olcsóbb ’s igen bi
zonytalan , elfojtotta a’ parasztban az erkölcsileg ne- 
mesedési ipart: de majd ha érzi ’s tudja , hogy személye 
szintolly becsületes,megbántatása szintúgy büntetendő, 
mint akárki másé,meglássátok, mennyi inger lesz ez neki 
emberi méltóságának fentartására , ’s az isten’ képé
nek, mellyet ő is visel, megbecsülésére. —

A’ népnevelésről tevén szót, nem érinthetem saj
nálkozás nélkül a’ villongást, melly a’ vegyes házas
ságok’ megáldatása fölött a’ kath. papság ’s a’ törvény- 
hatóságok között jelenleg egész elszántsággal foly- 
tatik; e’ huzakodásban ama’ szent czélraiközremun- 
kálat igen nagy hátráltatást szenved. Vajha a’ királyi 
Felség az elibe terjesztett e’ tárgybani törvény-javas
latot minélelébb jóvá hagyná , ’s ez által az egyenet
lenségnek, melly e’ honra semmi jót de sok veszélyt 
hozandó , vetne véget. Protestáns ügyfeleim nem kés
nek békére nyújtani jobbjokat, ’s felhíni a’ tiszt, d e 
rűst, hogy az egymássali küzdés és haszontalan erő
vesztegetés helyett, egy közös ellenséges elemnek , 
melly éjszakrul mindnyájunkat fenyeget, álljunk ellen. 
Az orosz már elveté a’ koczkát, ’s egyházi nagy te
kintetét világi roppant hatalmával párosítva kimon- 
dá, hogy az elsőség feletti vita a’ keleti ’s nyugati 
eklezsiák közti újra elkezdetett; kimondá,hogy orosz
görög birodalom egy ’s egynek kell lenni, — minek ter
jedelmes fogalmából mi is érthetünk. Midőn I. Leopold 
és II. József alatt az alkotvány ’s nemzetiség veszély
ben forogtak, — a’ magyar clerus erősen sürgette azok’ 
fentartatását;midőn a’ magyar hazára ’s keresztyénségre 
a’ török nemzet ’s vallás végpusztitással fenyegetve 
tört, — a’ magyar clerus sem életét a’ harczmezőn , 
sem semmi áldozatot nem kiméit a’ hon’ és vallás’ vé
delmére : most újra közelget az idő, ne veszteges
sük a’ közre fordítandó erőt; fogjunk kezet, ’s a’ fo
gékony nyavalyát, mellynek symptomáját európailete 
óta testében hordja nemzetünk, a’ nevelés’̂ szelíd de 
mindennél hatalmasb gyógyszerével megegészsegesi- 
tése’, a’ más ajkuakat hozzánk át nemzetesitese’ nagy- 
munkájára együtt ’s minden kitelhetoseggel iparkod
junk. — H. L.

(Folytatjuk.)
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É s z r e v é t e l e k
Perger János K é r d é s  e s  f e l e l e  l-‘e r e.#)

A’ vegyes házassági kérdés , miután magának 
európai nevezetességet szerzett , majd fő helyen áll a’ 
politikai szőnyegen, ’s dolgot ad Európa’ békebirái- 
nak, kik, úgy látszik, örökre bezárták Janusz’ templo
mát , ’s kulcsait a’ középország’ mennyei uralkodó
jának küldék ajándékul. Sok mondatott e’ tárgy felett 
országgyűléseken , vármegyéken, sok Íratott ujság-la- 
pokban , folyóiratokban , vékony ’s vastag könyvekben : 
de nálunk legalább mindig azon nyugott lelkülettel , 
mellyel barátok szoktak vitatkozni; ini világos jele an
nak , hogy a’ fegyver, bármi éles volt, nem hathatott 
az élet-erekig, ’s nem vala még képes a’ jó haza’ kü- 
lönvallásu polgárinak szeretetét megzavarni, azértis a’ 
külön véleményiiek nem állanak mint Montaguk és Ca- 
pulettek,harcziasan egymással szemközt, csak mint vi
tatkozók , kik örömest kívánnák egymást a’ jobbrul 
meggyőzni.— Perger János ur a’ Társaik.’ 23dik szá
mában több társai’ nevében is sürgetve közlőit egy 
czikket, mellyben mint mondja a’ közállomány’ érdeké
ben sietve kívánja a’ közönséget azon veszélyekre fi
gyelmeztetni, mellyck a’ némelly megyék által hatá
rozott szolgabirói hirdetések ’s felvilágositásokbul az 
ország ’s vallásra háraraolbatnak. Illy szempontbul in- 
dulván-ki, a’ maga által felállított kérdésekre tiistint 
megfelel, állitván: hogy a’ Juris Corpusban egy tör
vény sincs, melly a’ világiaknak az egyház’ belkor- 
mányzatába befolyást engedne , sót illy hcfolyást több 
törvény keményen tilalmaz; ’s ezekből azt huzza-ki, 
hogy a’ megyék’tette törvénytelen,’s káros az egyházra, 
káros a’ statusra nézve. — Hogy a’ kath. egyház bel- 
kormanyzatába a’ világi hatóságok közvetlen befolyást 
gyakorolni nem óhajtottak, annyi bizonyos, mert sem 
apostoli királyaink nem tárták magokat pontifex ma
xiinasoknak, sem nemzeti gyűléseink amphyctioni ta
nácsokká soha sem váltak ; de hogy a’ szükséges in
tézkedések circa sacra nem voltak néha a’ törvényho
zó testület’ hatóságán kívül ’s hogy az egyházi di- 
sciplinára , ’s a’ polgárok’ viszonyiba erősen bevágó 
kérdésekre a’ világi törvényhozás figyelmét kiterjeszté, 
az több törvényből világos , mellyek a’ Perger János 
ur által előidézettekkel egy forrásbul erednek. Ugyan 
is: í3z. László 1. könyv 4. és 29. Kálmán 1. könyv 63. 
69.72. 73. fejezetei, részint püspökök’ fenyitékérül, 
részint egyházi szertartásokrul, u. m. a’ raiseraondás- 
ró l, ünnepekről, keresztyének’ temetéséről, sz. erek
lyékről ’stb. rendelkeznek. Pedig ezen törvények a’ 
zabolcsi és vencsellói országgyűléseken hozattak. De 
már Kálmán 1. könyv. 48dik és 2. könyv 7 , 8 ,  és 15. 
fejezetei egyenesen a’ házasságokrul szólnak , rendel
keznek a’ házasok’ elválhatásáról,de kivált a’ 15 fejezet 
épen tárgyunkhoz tartozik , melly azt rendeli „ut omnis 
Conjugalis desponsatio in Conspectu Ecclesiae, prae- 
sente Sacerdote fieret , aliter non Conjugium séd opus 
fornicationis reputetur“ ’s kérdjük: szenvedett-é va
laha e’ törvény változást? Maga a’ tridenti zsinat illy 
szellemben határozta azt , hogy a’ házasok a’ megál- 
datás előtt együtt ne lakjanak. Az 1790. 26. törv.czikk 
annak nyomán ment, midőn a’ szentségnek tartott ve
gyes házasságok’ megköttetését épen a’ kath. egyház’ *)

*) Társalkodónk'f. évi 23d. száma közölvén Perger János 
urnák fönérintett „ K é r d é s  és F e l e l e t i é t ,  reá ezen 
é s z r e v é t e l e k n e k 4 is lapjainkban helyet engedni 
méltányosnak véltük — annyival inkább, mivel az Észre
vételek’ írója szorosan a’ dologhoz ragaszkodik ’s illy 
kényes tárgyban komolyan szó l, de nem sértöleg.

elveiből a’ katholikus papokra bízta. De az mondatha- 
tik más részrül, hogy azon országgyűlés az ösz- 
szeadás’ módjáról nem határozott ’s nem is határozha
tott, a’ mennyiben egy kitűnő egyházi férfitól kelt ’s 
azóta túl az elégen ismételt szavak szerint ,,a’ kath. 
egyház soha sem vitte Rituáléját sanctionáltatni a’ vi
lági hatóságok elibe“ ; de nem is akarja a’ haza azon 
Ritualé-t, mellyben nem kétkedik hogy csupa üdvös 
dolgok foglaltatnak , vizsgálat alá venni, csak azt kí
vánja ’s kívánhatja jogga l, hogy azon Rituáléból mind 
az kimaradjon, mik a’ polgárok’ nyugalmát, mégpedig 
törvény által biztosított nyugalmát, ’s a’köz állomány’ 
épségét feldúlhatják, ’s mind az, mik a’ törvények’ 
kijátszására tág mezőt nyithatnának. Joggal kíván
hatja azt is , mit a’ fenidézett régi törvény parancsol, 
hogy az esketés in Conspectu Ecclesiae történjék , nem 
pedig illetlen helyeken ’s móddal, melly képes minden 
hívet megbotránykoztatni. Nem tehetni föl,hogy a’ pász
tori levelek botrányt kívántak volna eszközölni, de 
hogy azok’ némelly teljesitöji olly eljárást követtek , 
miilyentől a’ vallás és jó erkölcs visszaborzad, arról 
hiteles tanúvallomások tesznek bizonyságot, mit nem 
kívánnék a’ közönség elibe juttatni. Nem lehet semmi 
ürügy alatt tempiomábul kitiltani azt, ki a’ vegyes há
zasság által meg nem szűnt annak hive lenni, ’s csak 
azt cselekedte , mit a’ törvény megenged. Egyébiránt 
a’ fölött már tisztában van a’ világ, hogy az áldás
megtagadás nem csupán lélekisméreti szorongatások’ ’s 
theologiai speculatiók’szüleménye ; visszatorlófegyver 
az a’ kath. egyház’ kezében; a’ szaporodó vegyes házas
ságok, v. talán a’ fenyegetőindifferentismus,v. a’külföl
di protestáns propagandák , vagy illyes valami ellen. De 
bármi legyen is e’ részben a’ külföldi Clcrus’ hivatása, 
hazánkban sok kérdés törvény által lévén már eldönt
ve, csak körében intézkedhetik szabadon az egyház. 
Az 17.90ki országgyűlés a’ keresztyén vallás’ lénye
géből folyó nagy socialis elvből indultakkor, midőn 
a’ vegyes házasságokat keresztyén felekezetek közt , 
törvény’ betűi által kívánta biztosítani; összeolvadást 
nem elkorlátozást kívánt ekkor eszközölni; nem tart
ván sem emberhez illőnek sem a’ közállományra üd
vösnek , hogy keresztyének közt elszigetelt felekeze- 
tesség létezzék, ’s azon szomorú viszony , melly csu
pán az elszigetelés’ elve által a’ keresztyének és zsi
dók közt mai napig létezik, egy örök lényt hivő ke
resztyének között is elóálljon. ’S mit tett a’ Clerus 
1792ben? az egész törvény ellen protestált ugyan , de 
a’ rábízott öszszeesketést magáról el nem hárította, mit, 
ha az már akkor állott, mi most a’ pásztor-levelekben 
állitatik ,,hogya’ kath. egyház mindig idegenkedett a’ 
vegyes házasságok’ kötésétől“ tennie kötelesség volt 
volna; ’s ha akkor azt nyilatkoztatja, hogy a’ vegyes 
házasságokat, mint vallása’ elveivel nem egyezőket, 
össze nem adhatja, nem lett volna az országgyűlés 
olly kíméletlen bizonyos szertartások végbevitelét o lya
nokra bízni, kiknek vallásos elveikkel az ellentétben 
van. De a’ Clerus az eljárást elvállalta, ’s azóta a’ 
vegyes házasságokat a’régi kath. Rituale szerintfoly- 
tonosan összeeskette. Most azonban egyszerre az mon
datik , hogy a’ vegyes házasság a’ kath. vallás’ elvei
vel ellenkezik, annálfogva illy személyektől a’ rendes 
szertartás tagadtassék-meg. Nyíltan kimondatik tehát, 
hogy az, mit az 1790ki törv. czikk pártol, a’ kath. el
vekkel ellenkezik, és mivel ellenkezik, azt a’ kath. 
papnak gátolni kötelessége. Ez a’ következés tisztán 
á ll , ezt kimondja maga a’ pásztori lev é l; itt tehát a’ 
törvénytől meg van tagadva az engedelmesség ; a’ ki 
pedig annak nem engedelmeskedik, arra az l507dik
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8d. törv.czikk súlyos büntetést ró. — De azt mondja 
az ellenfél , hogy az áldás - megtagadás nem gát a’ 
vegyes házasságok ellen, mert a’ házasság a’ nélkül 
is érvényes és valóságos szentség 5 azonban ha gátolni 
nem kívánnák a’ vegyes házasságot, mért tagadnák- 
meg az élő keresztyénektől azon áldást, mellyben őseik 
és szüléik részesültek ? Hogy annak akadályoztató 
rendszernek kell lennie , nyilványifja maga a’ pásztori 
levél, mellyben sehol sem mondatik, hogy az áldás’ 
megadása valamelly esetben ellenkeznék a’ kath. egy
ház’ elveivel; az ellenben gyakran eralitíetib, hogy 
a’ vegyes házasságok azokkal ellenkeznek. — Csak 
segéd-eszköz tehát itt az áldás-megtagadás; mert 
azon vallás, melly a’ hittől-szakadottak’ lelki üdvéért 
naponkint imádkozik , az áldást semmi esetben nem tart
hatja károsnak. A’ fő dolog tehát a’ vegyes házassá
gok’ gátlása: „Cni impedimenta ponere cautum esto.“ 
De a’ pásztori levelek mellett hazánkban még politi
kai okok sem szólnak, mert itt sem orosz sem porosz 
propaganda eddig nem létezett, mire tehát ott a’ 
fegyver, hol ellenség nincs? —

Nem épen olly törvénytelenek tehát, mintPerger 
ur állítja, azon megyék’ határzatai, mellyek e’ tettek
ben törvénysértést találtak, a’ törvénysértések ellen 
pedig a’ népet figyelmeztetni szükség. De úgy lát
szik , Perger ur’ tulajdon egyháza’ elveivel sincs egé
szen tisztában , mert megbotránykozik abban , hogy 
a’ szolgabirák által a’ nép az áldás’ nélkülözhetóségé- 
re figyelmeztetik. ’S vájjon nem ezt mondják-e mind 
azok, kika’ pásztori levelet pártfogolják? a’törvény- 
sértés’ vádja ellen nem azzal mentegetöznek-é , hogy 
áldás nélkül is érvényes és szent a’ házasság? ezen 
okoskodással reraéllik kikerülni a’ büntető törvény’ 
súlyát; de ime Perger ur megvetve az illy álokosko- 
dast tisztán kimondja , miszerint „bűn azt a’ néppel el
hitetni, hogy az áldás nélkülözhető.“ vagy talán Per
ger ur azt tartja, más okoskodással kell élni a’ köz
nép’ , mással a’ müveit’ irányában , az értelmestől csak 
hallgatást, a’ néptől hitet kivánna. Ezen kettős ha
tást igen a’ természetből merité Perger ur, mert min
den tetsző ártatlanság mellett is a’ pásztori levelek
nek epen azon hatásuk van a’ köznépre, minő csak 
egy vegyes házasságot átalában eltiltó rendeletnek le
hetett volna. Mert a’ pór nem olvassa a’ tridenti zsi
nat actáit, nem a’diaetalis vitatásokat, ’s ő csak azt 
hiszi: nem szabad reformátushoz adni leányát. Ez 
pásztori levelek’ hatása , ’s ez is váratott — attól. — 

, a’ kétféle oktatások’ összeütközésiből eredő
kétkedésről, ebből eredő nyugtalanság ’s indifferen- 
tismusrol mondatik, az mind igaz. ’S igen sajnos, ha 
eg> statusnak szolgáji,kikegyenlőenköteIeseka’ tör- 
v enyt megtartani, kétfelé vezetik a’ népet, mellynek 
szive rájok van bízva ; de az eltérteket a’ törvény’ út
jára visszautasitni a’ kormánynak ’s a’ hatóságoknak 
^zent kötelességük. — Hogy illyesek által a’ vallás’ te- 
mtete csökken, minek az erkölcsökre károsbefolyá- 

sa e et, az tagadhatlan ; de úgy hiszem , hogy egy 
\a as, mellynek fökormányzóji’ egyike nyíltan kije- 
en e az országgyűlésén, hogy ,,a’ törvénynek bár az 

meggy°zodesevel ’s elveivel ellenkezzék is , hódulni 
mindig kötelességének fogja tartani“, nem kerülhetilly 
vészé j e. Különben hogy a’ vallás’ tanításai iránti en- 
gedetlenseg károsán hat a’ közállományra , azt Perger 
urnák megengedem , ’s épen azért mivel közös felada
tunk a’ status’javan, az emberiség’ közboldogságán 
egyesített erővel munkálkodni, ne hozzunk egymásba 
ütköző rendeleteket, nehogy a’ nép kénytelen legyen 
fontolgatni: mellyiknek van igaza. — A’ keresztyén 
vallás ugyan Baco’ mondata szerint féltékeny, de ha

nem úgy gondolkodunk is mint ama’ szultán, kinek nagy 
gyönyörűségére szolgált látni milly különböző módon 
dicsérik alattvalóji az egy istent. Szálljon-meg ben
nünket a’ halhatlan Feneion püspök’ szelíd lelke, ’s az 
emberiséget szeressük magunk ’s mindenek fölött; el
lenben óvakodjunk, nehogy a’ könnyen gyuló szerek
hez kanótot értetvén felriaszszuk az embert csendes 
nyugalmából. Ne valósuljon többé Lucretiusnak azon 
szomorúan igaz szava : /Quotum religio potuit suade— 
re malorum !“ — Szabolcs apr. 2. 1841. Z.J.

Uj rágalomirat.
Bécs apr. 15.1841. E’ napokban kezeinkhez került — 

mint itt sejdítetik , ’s pirulnom kell egy evangélikus szláv 
magyur által koholt ’s Lipcsében nyomtatott , ’s a’ magyar 
honi evangélikusok’ fő felügyelője gr. Zay Károly ellen 
irányzott, merő sértő személyességeket magában fog
laló rágalomirat, mellynek szép czélja azon tisztelt fér
fit nemcsak hitsorsosi előtt gyülölötessé tenni, hanem 
egyszersmind hazánk’minden polgári előtt lealacsonyítni 
is. — Kérdésbe hozatik jelleme, esze , tudománya. Mon
datik., ,hogy koponyájából agy velő helyeit viz locsog“ (Lát
szik hogy az iró jártas a’ hasonlító boneztudományban , 
mintául vevén saját bölcs fejét); — »hogy szive helyeben 
falállatik rothadt magyurismvsu (Az iró nem ismervén 
más szivet mint a’ rothadtat, a’ sziveket átaljában csak a’ 
nemzetek’különbsége szerint bélyegzi);—hogy a*libera- 
lismus'palástja alull a'parasztok* rabszolgaságánakpárt- 
foyójau (Mást bizonyitnak több országgyűlés’ naplói — 
’s jól tudják a’ nyitrai és trencsinyi jobbágyok ki megyé
jük’ keblében a’ földesurak’ legkegyesebbike) ; — »hogy 
a ' zsidókat kívánja felszabadít n i, de hitsorsosin csak 
zsarnokoskodni tud“ (A’törvény szabta útra viszszauta- 
sítni zsarnokság!);— »hogy silány trónbeszédjében tudott 
ugyan hadarászni, de azt csak egy bizonyos Orosz és bi
zonyos Tomka tudták szerkeszteni^Risum teneatis amici!)
— „hogy kormánya alatt tünkre jutnak az iskolai alapit— 
ványoku(Miis ez ügyben roszalást hallottunk,de némileg 
különbözőt, t.i. az adósok panaszkodnak,miszerint a’ ne
mes gróf félévi hivatalviselése óta a’ sok éviül hátra ma
radt alapítványi kamatokat, ’s a’ viszonyokhoz képest, 
magokat a’ tőkéket is nagy szigorúsággal hajtja-be) ;
— „hogy a szlávokul arra kívánja szorít n i, miszerint 
cseréljek fel nemzetiségüket magyar nadrággal“ (Ex  ungue 
leonem) ; — „hogy Heroslratus* nevével fog tündökölni^ 
(Igaz anny bul, hogy szövétnekethajított a’ bálványok’ 
templomába)’stb. — Következik az orosz kormány’ apo- 
logiája(Prodit anguis ex herba)hogyt.i. az oroszok mint 
müveltségökre , mint vallásbeli türelmökre nézve sokkal 
felülmúlják a’magyarokat; hogy a’ pórokot már régen 
felszabadították, hogy csak Oroszországnak van a’ köz
felvilágosításnak ministeriuma.’stb. —A’ nagy Rottecket 
otrombának nevezi; derék Pulszkynkat sora kíméli.—

Azt hiszszük,hogy ezen ocsmány gúnyirat névtelen 
ugyan , de mégis ujjal mutatható Írójának alacsony eljá
rása, honunk bármi vallásu ’s ajkú polgárinál közbot
rányt gerjesztend ; hogy szláv testvérink ezen fogadat- 
lan ügyvédüket — mert nem hihetjük,hogy illy embert 
képviselőjükké megválasztottak—érdemlett bérére mél
tatják,’s ezek közül mindenek előtt az evangélikusok, 
kik tisztelve szeretik a’ trón’s haza előtti lelkes ügy vi
vőjüket , a’ vallásbeli egyenlőség’ az uniónak férfias le -  
ventáját,kinek Árpáddal egykorú nemzetsége mint a’ma- 
gyar protestantismus’első szülöttje(1535)hitehez a’ dulo 
viharok’ daczára mai napig híven ragaszkodik. — Ma
gyar honfiakra szükségtelen hivatkozni ,,Honunk csak 
akkor  ̂ha magyar leend, leend nagy és boldog. -— Ezeket 
a’ nemes Gróf’ megnyugtatására,de nem hiszszük, hogy
a r ra  szo ru lt. —  A.B.C.
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I g a z í t á s a ^ )
A Társaik, f. éri lOd. számában köziült ,.s z ü k s e(j e s 

i y  a z  í t  a s(Cnah.
Felette szomorú , hogy némellyek azt merészük 

igazításnak nevezni, miben egyetlen egy igaz szó sem 
találtatik , hanem csupa névtelen , gonosz rágalmazá
sok. A’ szerkesztő , buvóükából olly dolgokrul érte
sít bennünket, miket nem láta , mikről nem olva- 
sa , mikről nincs meggyőződve , miknek ő sok más 
czinkosival # # )  csak vaktában ada hitelt.—Nincs is dol
ga az előhozott tettek’ igazságával ; ó egészen másra 
czélzott, mi is értekezésének átolvasása után köny- 
nyen kitünhetik; de én arról biztosítom , hogy ezen 
minden igazsággal szűkölködő értekezésivel , azon 
dolognak, mellynek szolgálni akar, rósz szolgálatot 
tett ’s hogy szándéka csak füstbe megyen.

Alulírt vádoltatik , mint azon a’ Dévény’ várában 
tartatott ünnepélynek egyik fóbajnoka , mellynél — úgy 
mond — néraelly hazaíiaink’ képei égettettek meg. — 
Hogy azon v o l t  (?) ünnep s o h a  (!) helyet nem talált, 
az már egy más czikkben bebizonyitatotl**^),egyszers
mind tőlünk mint aegri somnium kedvetlenül elutasítta- 
tott; hogy pedig tőlem nem telhetett illy nyomorú ün
nep’ indítójának lenni, mindnyájan, még becsületes 
ellenzőim is , kik közelebbrül israéruek , helyben fog
ják hagyni, (talán igazolni fogják), mivel gondolko
zásom’ módjával nyílegyenest ellenkezik illyetén gyer-

**) Közöljük ezen i g a z i t ó  v á l a s z t  úgy, a’ mint írójá
tól vettük 5 belőle mitsem hagytunk-ki, ’s csupán a' he
lyesírás’ szabályai szerint tevénk lielylyelközzcl némi 
szükséges igazításokat. A’ s z e r k .

**)  A' , c z i n k o s ‘ szó itt igen merészül választott cpitlic- 
ton , s legfeljebb ollyanokra ülhetik, kik sötétben 
veszélyes terveket koholnak, p. o. egy nemzet’ és alkot- 
ványos ország' romlására;illhetik ollyanokra, kik Magyar- 
országnak ez ujjásziiletési korszakában , midőn az Ország 
törvényhozó teste által az igazságszeretö kegyes fejde
lem és kormánynyal egyesülten a' magyar nyelv hiva
talos nyelvvé emelkedett , s hazánkban egy józanabb 
tanítási rendszer , t i. iskoláinkban a' tudományok' ma
gyar nyelven taníttatása mármár életbe lépendő , -  vad- 
makacsul ellenszegülnek, 's e becsületes és humánus tö
rekvést , mellynél fogvást a' haza' idegen-ajkú népei a 
magyar nemzettel nyelv által szorosabban egyesülendök. 
kényszerítésnek, :s erőszaknak kiáltozzák, csakhogy 
soha Magyarország a’ szent béke ‘s öszhangzás’ áldásit 
ne élvezhesse; ülhetik továbbá ollyanokra, kike'  haza’ 
kebelében a' magyar alkotványos szabadság' védpaizsa 
alatt élve a' magyarodás ellen német és szláv nyelven 
zajognak , azt magyaromaniának nevezik ; a’ haza érde
mes és lelkes férfiait alacsonyítják rágalmakat koholnak 
's a’ helyett hogy becsületes szívvel az egyesülésre ke
zet nyújtanának a’ visszavonás’ fúriáit keltik-fel; ülhe
tik végre ollyanokra , kik társaságokat alkotnak szláv' 
szellemben ’s azt mondogatják, hogy ök az erősbek, 
mert a’ szláv 5 0 — 60 milliónyi nemzetet képez — de 
vájjon M a g y a r  o r s z á g  b á n é ? ;  — kik , mint hall
juk , botokon M betűt viselnek 's d a v o r  i á z n a k  — 
— Azonban, hogy mi se látassunk mindent vak

tában hinni (mert szem és f ü l t a n u k é p  mindenről 
’s mindig meggyőződni csakugyan nem lehet) közlünk 
ezen igazitó válasznak végén m ég, utóhang gyanánt 
az Athenaeum' idei 33d. számának Hir-ftizérébül ném el Im
á d a t o k a t  a’ p a n s z l a v i s m u s ’ h ő s e i n e k  i s  m er-  
t e t é s é h ö z ,  mellyböl kiki — ’s igy Stur Lajos ur is — 
értsen magára annyit, mennyi őt illeti. A' s z e r k ,

« *# ) Vájjon mikor, hol ’s mi czikkben? A’ s z e r k .

mekséget ’s alávalóságot elkövetni. — Illy alacsony 
bánásmódot csak azon dolog’ ellensóginek kívánnék, 
mellyet én védelmezek. Még ezen themából több va- 
riatiót hozhatnék-eló , ha érdemes volna ezen nevetsé
ges dolgokat a’közönség’ elé terjeszteni.— De a’mon
dottak még mind elégtelenek , azért is alul egy más 
fölvilágosítással szolgálandok , mellyben rágalmazóm 
magát nem igen fogja gyönyörködtetni.

Midőn már a’ dévényi ünnep’ főbajnokának kijelen
te , tovább halad vádolásiban , t. i. hogy én soha sem 
mondám magam’ magyarnak , kivevőn egy esetet,mi
dőn a’ hallei egyetemnél a’ stipendiumok után jártam r 
mellyekben, mintvéü, az alapítók’ végintézete szerint 
,,tantum Ilungaris, non autem sic dictis Slavis , Mo- 
ravis autBohemis“ lehet részt venniök.— Ez gyülöl- 
séges vád , ’s elég erős arra, hogy az , ki illy csele
kedetre vetemülne , az érdemlett megvetésnek tétes- 
sék-ki; mindazáltal a’ tettnél, mellyet vádolom minder* 
környülállásival elbeszélni tud , egy igaz szó sem ta
láltaik. — Mindenek előtt biztosítom vádolómat, hogy 
én mindig ’s mindenütt ,magyarnak* tartam ’s mon
dám magam’, de soha született magyarnak, mint tán 
ő azt kiválttá volna , mivel ez össze nem férne azon 
valósággal, hogy én született szláv vagyok ; ’s épen 
nem tartozom azokhoz , kik olly könnyen egy tábor- 
bul másikba költöznek, kiket nyelvök másoknak mond, 
’s másoknak ábrázatjok. Illy embereknek soha barátja 
nem valék, ennélfogva nem is követtem példájokat ’s 
jó lélekisinérettel nem is követhettem. — A’stipendiu
mok illy viszonyban állnak. A’ haliéi egyetemnél két 
stipendium van : egyik , mellyet Michaleides (szül. Bars 
megyének Steina helységében ; meghalt 1725. Witten- 
bergában) Temlin Vas megyéből (mh. 1746. Wittenber- 
gában), Juliana, Kubinyi’ özvegye (élt. 1715 észt. kö
rül) alapítottak , kiknek rész-adataik idő’ folytában egy 
stipendiummá olvadtak ; a’ másik Poldt Mátyástól (szül. 
Győrött, megb. Wittembergában 1766dik körül) intéz- 
tetett. Az első stipendium , melly a’ szlávok’s magyarok 
által is egyaránt alapitatott, az egyetembe jött bármilly 
ajkú magyarnak (talán magyarországinak) tüstint, min
den akadály nélkül, mihelyt az egyetem’ lajstromába be 
van iktatva , kiadatik ; ellenben a’ második csak azon if
jaknak , kik a’ nemes Torkosy családtól ajánlást hoznak, 
mellynek Poldt’ végintézetének értelme szerint az aján
lási jog határzottan tulajdonittatik. — Az első mind
járt egyetembe érkezésemkor nekem is kiosztatott, 
’s azt el is fogadóm ; de a’ másik után soha nem já
rulék és pedig a’ yégintézet’ rendszabálya miatt, melly 
nem latinul ’s nem is úgy szól , mint azt vádolom véli, 
hanem ekép , mint itt következik: „Sollte von gedach
ten Andreas Torkoschischen Descendenten oder A g
naten auch bei ihren Lebzeiten keiner auf hiesige Uni
versität Witteberg zu studieren kommen oder wollen, 
damit dadurch das Stipendium nicht vacant bleiben ste
hen möge, solle der Collator verbunden sein, dieses 
Stipendium an einen hieher kommenden und allhier stu- 
direnden , welcher Facultät er auch zugethan se i , doch 
aber orthodoxen und in dem Reiche llungcrlandes 
jenseits oder über den Donaustrom gebürtigen , und 
vor andern eines armen Priesters Sohne , nicht aber 
an einen Slovaken , Wenden oderCroatcn auf ein oder 
mehrere Jahre zu cediren/*A’végintézet’ végsoraiban a’ 
németek is kirekesztetnek , mindazáltal úgy , hogy ezen 
stipendiumban a’magyarok’ jelennemlétében ók isré-
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szegülhetnek. — Az én Haliéba jövetem előtt e’ stipen
dium több évig üresen maradván , nagy summára nőtt. 
__ Mivel pedig a’ dolog még az én ’s más magyarok
nak az egyetemnél létünkkor folyvást ugyanazon álla
potban maradt ’s közülünk, a’ nemes Torkosy család’ 
ajánlata szerint senki sem tünteté ki magát; ennek- 
okáért a’ magyar stipendiumok’ ephoratusa kötelessé
gének tartá, a’ poldti stipendium’ tekintetében olly 
rendszabályokhoz fogni , melly által a’ nagyranőtt 
pénz végczéljának megfeleljen; miért is a’ felsőség’ 
engedelmével elhatározta ezen stipendiumot a’jelen
levő magyarok közt egyenlően felosztani. Ezen hatá
rozat’ jelentésével két földim hozzám jőve ; de én azon 
stipendiumbani részesülésemről tüstint lemondottam , 
mivel a’ végintézet’ szabályai szerint, mint szláv ab
ból világosan kirekesztettnek érzém magam’. A’ dolog 
ekép eldöntetvén , sikeretlenül maradt.— Az előhozot- 
takból kitűnik, hogy épen ellenkezőjét tevém annak, 
mit vádolom rám fogni igyekezett; íme olly csekély a’ 
dolog’ igazmivolfáról ismérete, ’s még is olly nagy 
benne az ártani ’s rágalmazni törekvő szándék!

A’ mondottak’ helyesebb megértéséhez az is szol
gálhat , hogy a’ fennevezett stipendiumod’ ephoratusa 
azok’ felosztásakor nem tekint a’ nemzetiségekre, még 
a’ poldtinál sem. — O megelégszik a’ bemutatott pas- 
sussal és iskolai bizonyítványokkal, a’ poldtinál pedig 
a’ nemes Torkosy család’ ajánlásával. — Ezen tudósí
tásokat az egyetemnél mindeddig fentartatott ’s az ere
detiekből lemásolt irományokból azon föltéttel irám-le , 
hogy hazámmal e’ magyar alapítványok’ állapoíját 
megismértessem koránsem vélvén, hogy azokat egy 
roszakaratu ’s gyűlölő ellen irányzott védelemhez hasz
nálhatni fogom.

Most mi azon vádat illeti, hogy magyarország- 
buli származásomat eltagadám , reményiem a’ követke
zőkkel tökéletesen eldöntendem. A’ hallei egyetemnél 
törvényesen az van rendelve, hogy a’ magyar stipen
diumok’alapítóinak emléke minden negyedévben egy 
Magyarországban születettől latin nyelven szerkesz
tett és szónoklott beszédben dicsőittessék. — A’ fenne
vezett egyetemnél másod-évi mulatásom’ idejében be
telt a’ törvényes szakasz, mellyben e’ beszédnek tar
tatni kelle. — Az akkor ott mulató 9 magyar közül illy 
beszéd’ szónoklására én választatván, azt m. éviaug. 
llkén  : ,,l)e re literaria Hungáriáé“ szóló tárgy fe
lett tartám, ’s a’ mellett személyemben a’ magyarokat 
ábrázolám. — Az illy ünnepeknél szokásban levő nyom
tatott programma,mellynek példánya kezemnél találtatik 
illy czimet visel: ,SUniversitatis F'ridericianae, ntrius- 
qne Halis consocia/ae Prorector, Director e tSenatus La
tinam Orutionem Beneficii Hung a rid  Lege ab Ludovico 
Star Theol. Stad. a. d. XI. Auqasti MDCCCXL Hor. 
X I—XII. in aadi/orio maxim,o habendam indicant at- 
queadeam axdiendam Proceres cives Hospites iuvitant.“ 
— így tehát nyilványosan a’ teremben, az egész 
egyetem’ ’s földiem’ szeme előtt Magyarnak nyilatkoz- 
tatám’s mondám magam’ , máskép bizonyosan nem tar
tottam volna azon beszédet. Hogy vádolom még tö
kéletesebben meggyőződhessék , miszerint valóban ma
gyarnak tartom magara’ , beszédem’ elejét ide teszem, 
egyszersmind némelly belőle kivont helyeket i s , mely- 
lyek azon Ígért felvilágosításul szolgálni fognak. — 
„UnivereitatisFridericianae Curator perillustris, Pro- 
rector magniflce , Professores doctissimi, illustrissi-
mi, Commilitones omnium ordinum ornatissimi! _ __
Solemni d ie  , q u e m  S tu d iu m  V e s t r u m  in res no
stras auctoribus beneflciorum, q u a e  llungaris urbem 
hanc, ab universitate literaria c e l e b r e m  petentibus ad-

jumentosunt, sacrum esse voluit, mihi eosdem Iauda- 
turo nil opportunius dictu videbatur, quam si quae- 
dam de re literaria Hungáriáé, ejusdem in diem pro— 
gressu, paucis commemorem. Credebam enim me hoc 
modo officii partes optime impleturum , cum e tillile -  
gatis Universitati literariae Vitebergensi, post Halas 
translatae, adscriptis rei literariae in patria nostra 
consulere voluerint, et vos, sicut persvasumnobis est, 
ex incrementis literaruin , ubicunque locorum apparue- 
rint, raagnam capiatis laetitiam.“ — Beszédem’ folya
mában érintem : ,,Sunt genti Magyarae viri literarum 
percolendarum landeillustres-, horumque clarissimi Ka- 
zinczyus, Kölcseyus , Kisfaludyi , scriptores carminuin 
incluti, Széchenyius , operibus pluribus de re civili ali- 
isque rebus, in peregrinas quoque lingvas iam saepius 
translatis , magnam nomin's faraam consecutus , cumu- 
latisque in pátriám beneficiis de re nostra meritissimus 
et plures alii. — Societas crudita summa Széchenyii 
liberalitate condita , atque splendida Bibliotheca , quam 
idemvir(?!) munificentissimusjurispublici esse voluit, 
instructa singulis annis plures , arguraento conspicuos 
lingvaque magyara scriptos, sólet vulgare libros, 
praemiisque liberalissimis ingenia ad pericula in palestra 
literaria facienda stimulat, quae quantum ad excitandos 
animos conferant, ipsi facile colligetis.— — — Sunt 
et Slavis Hungáriáé viri ab ingenio et doctrina cele- 
brati, quorum vel Dobrowskyum , nuper fatis functum , 
peritia lingvarum et operibus grammaticis insignem , 
Safarjkyum historicorum slavicorum hoc tempore prin- 
cipem , Kollarum poetam summum profero ’stb.“ Mind 
ez rosszul fér össze, azon némelly magyar hazafiak’ 
képeinek költött megégetésével. — Én kiki’ igazságát 
helyben hagyom itt, még azét is , ki írott munkáiban 
nem igen dicséretesen fejező ki magát nemzetemről.— 
Nem fog talán tetszeni vádolómnak, hogy itta ’ ma
gyarországi— szlávokat is említém ; de én ekkép te
kintek Magyarországra ’s a’ pártatlan, reményiem, 
ellen nem szóland.

Végezetül azt mondja vádolom , hogy én jelen
leg a’ pozsonyi szláv intézet’ elnöke vagyok; melly- 
re felelem, hogy állítását levegőből kapkodta legyen. 
Igaz hogy Pozsonyban tartózkodom , de hamis, hogy 
valamelly nyilványos helyzetben vagyok. Az idevaló 
szláv intézettel nem állok semmi nyilványos viszony
ban, sót inkább visszavonva, a’ tudományokkal fog
lalatoskodom , mellyek’ körébe a’ magyarországi tör- 
ténet-irást is fölvevém. — Kedvetlenül utasítom vissza 
azon iszapon alapított rágalmat, melly szerint én min
den más itteni szlávval a’ russimus’ részére hajlok. Hol 
vannak arra vádolónk’ bebizonyító okai? Itt minden 
esetre adós marad, mert azokat sehol sem találandja. 
— De csakugyan nagy lélekisméretlenség : hogy mind 
arról vádolni merészel, miről egy szűkkeblű pulya, 
gyanuságában álmodozik; hogy illy alaptalan gyanú- 
ságokat merészel bebizonyított tettek gyanánt a’ kö
zönség elé hozni; hallgatok azon iszonyú önszeretet- 
ról, melly itt játékban látszik forogni. Mi raindazáltal 
igen nehezteljük, hogy felőlünk olly vélemények ke
ringnek , mellyeknek itt leghatárzottabban ellenmond
hatunk. —

A’ többire nézve , mellyeket meg rólam s mások
ról előhoz, azt mondom , hogy azok mind hasonló alap
talan rágalmak, miket a’ vádoló csak kigondolt vagy 
valamelly hozzá hasonlótol hallott. Meg többet mon
danék, ha érdemes volna tovább illy alacsony vádoló- 
val küzdeni; azért is tőle kedvetlenül fordulok-el. — 
Egy más férfi beszédesbnek találna. . Stúr Lajos.
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Adatok, a ’ pafiszlavisiiius’ Hőseinek 
is mértét éséliez.

A’ Társalkodó’ 6dik számában olly híven rajzolta 
a’ honi evang. iskolákat X. Y. Z. úr , hogy azokra, ha 
meg nem neveztettek volna is, rá nem ismerni lehetetlen. 
— Jelen czikkelynek nem czéJja az ott előadottakat bi- 
rálgatni, erósítgetni, csupán néhány adatot közölni ré
szint felvilágosítás részint közelebbi ismertetés végett. 
Kezemnél van a’ pozsonyi tót társaságnak 1836ban a’ 
selmeczihez küldött egy e r e d e t i  levele, mellyböl 
néhány sort idézni nem lesz talán érdektelen. Hogy 
jelen levél eredeti, arról kezeskednek az alatta álló, 
tulajdon kezekkel Írott következő nevek : P. Wsudy^JaAv 
011jk,T.WedoslaAv Bystersky, A.Hoiislaw Skultéty, Lu- 
dewjt Stúr ’stb.; miután benne a’ szláv nyelv’ és nemzet’ 
dicsérete hoszszasan bizonyitgattatott, szavai imígy 
hangzanak : „Czélotok legyen tehát, kedves atyánkfiái! 
édes anyai nyelvetekben való tökéletesedésteken kívül 
a’ nemzeti felvilágosodásbani fáradhatatlan munkálko
dástok. Buzdítsátok szlávjainkat, a’hol csak alkalma
tok leend, a’ nemzet’ szeretetére, mellyet nemcsak 
természeti jogaik’ védelmezése és a’ magyarománok’ 
ellenébe irányzott ellenhatás (kik a’ velők mindenben 
egyenlő jogokkal biró szlávokat nem  k é n y s z e r í t 
h e t i k  n y e l v ö k ’ t a n u l á s á r a ) ,  nem-csak tót 
könyvek’ vétele, hanem a’ tiétekhez hasonló társula
tok’ elősegélése által is kell kitüntetni. Ezen czél’ el
érhetése azt kívánja , hogy a’ tót nemzet’ történetírá
sával megismerkedjetek, mellyból nemzetetek’ dicsősé
gét és tetteitláthatjátok,’sazokat másokkal is e l l e n 
s é g e i t e k ’ (értsd a’ magyarokat) elveinek kiforgatá
sánál közölhetitek. Hasonlóképen megkivántatik min
denfelé való levelezéstck. Levelezzetek a’ tót v i l á g ’ 
válogatott férflaival, miilyenek K o 11 á r , S a f f a r j k 
’stb., tólök, mint a’ nemzeti boldogságon munkálkodó 
férfiaktól, segítséget és tanácsot kérvén; levelezze
tek az eperjesi és lőcsei társasággal , a’ nemzeti mun
kásság’ és állapot felől tudósítást kérvén tólök. Test- 
vérileg kérünk továbbá benneteket, h o g y  Ho r v á t 
o r s z á g b a  i s ,  é s  p e d i g  Z á g r á b b a  a’ 100 
t a g b ó l  á l l ó  h o r v á t n e m z e t i  t á r s a s á g n a k  
Í r j a t o k .  Leveleteket csak hozzánk küldjétek, és mi 
az illető helyre elküldeni el nem mulasztjuk. — Az is 
e l ő  f o gj a még c z é  l o t o k a t  s e g í t e n i ,  ha nem 
csak szavalásra nemzeti szellemben Írott munkákat, 
miilyenek : Oda a’ s z l á v o k r a ,  a z  i f j ú s á g r ó l ,  
és a’ Sláwy dcera’sonettjeinek nagyobb része, fogtok 
választani; hanem ha magatok is az ülésekben felolva
sandó m u n k á i t o k a t :“*) n e m z e t i  t á r g y a k b ó l  
f o g j á t o k  k é s z í t e n i .  Ezen , a’ miénkkel egy czé
lotok’ eléréséhez vezető út gyakran kellemetlen , és 
sok akadályokkal van ugyan elárasztva , de magok azon 
akadályok fegyverül szolgáljanak elleneitek’ elűzésére. 
Eldodeitck rendíthetetlen akarattal szerezték meg ma
goknak a’ dicsőség’ koszorúit; így támadott Zrínyi, 
H uss’s többek’ dicsősége, legyetek ti is férfias szilárd 
jelieműek. Cár meg is kellene halnunk, haljunk meg 
inkább , mintsem jogainktól és az igazságtól eltérjünk.* 
Csak ezen elvek szerint élő féríiak’ díszei az emberi
ségnek“ ’st.b. — Ennyi idézet elég. Lássunk még né
hány és pedig egyes adatokat. 1839dik évben egy nyil- 
ványos helyen egy pozsonyi szláv hős (jelenleg va
lahol Nyitra vmegyében segédlelkész) lábával egy

*) Az illy ülésekben volt kétszer szerencsém jelen lenni, 
’s ekkor is az volt a’ munkáknak legnagyobb hibája , 
illető bírálóik’ ítélete szerint, hogy u. m. nincsenek a’ tót 
nemzet' életéből merítve. A. B. C.

elibe jött ebet rugdosván, köyetkezőszavakat monda: 
„Ne Árpád , ne Zoltán , ne Sz . . . .  y i ! ne W. . . .  yi lu
— Ezen tettét némellyek bámulták, társai megelége
dést eláruló mosolylyal helybenhagyák. — Ugyanazon 
évben egy másik,midőn az akori orsz.gyűlésen a’ magyar 
nyelv’ügye forgott fen , társait íme’ szavakkal szólitá: 
„Barátim! csakgyönyörködjünk most mig lehet nyelvünk
ben,három év múlva úgy is csak ugatnunk lesz szabad !“ 
Ennyi megrögzött gonoszság van már azon ifjakban , kik 
az efféle társulatok’ tagjai. He lehet-é ez másként, ha a’ 
tanítók a’ rosznak elejét venni nemügyekeznek? Tör
tént egyszer, hogy midőn a’ pozsonyi nyilványos táp
intézetben zaj támadott, annak felvigyázója, (kik több
nyire a’ tót ifjak közül választvák a’ tanítók által) ezen 
szavakkal parancsolt csendet: „Ne zajogjanak, nem 
kocsma ez , sem országgyűlés! (!!)“ Midőn pedig ez 
iránt egy magyar ifjú panaszt tett a’ tanítók előtt, váj
jon megbüntették-e a’ vétkest? Koránsem. Az illy bá
násmód jó következményeket nem húzhat maga után.
— A’ szlavomaniai fanatismusnak legújabb példáját 
ez évben tapasztalám , mellyet, nem tudom, bámulni 
kell-e inkább vagy nevetni ? Midőn a’ f. é. Orosz-Szá
zadban mélt. Zay gróf’ alapos védelme közöltetett a’ 
mindenben gáncsoskodni szerető Csaplovics’ szláv nyi
lai ellen, egy tót ifjú azt az itteni Hollinger-kávé- 
házban olvasá, é s— risum teüeatis! — mellette heve 
annyira ragadá , hogy az említett lapot azonnal kette 
hasitá. Azonban pórul járt szegény, mert észrevétet- 
vén , szitkok között kénytelenítteték az olvasó szobát 
elhagyni.—Fő adataim’ tára ki van merítve , fölöttük el
mélkedni nem akarok, megítélésüket másokra bízom. —

A. li. C. ( Athenaeum.)

F i g y e l m e z t e t é s
a z  o r g o n á k  é s  m ű v é s z e t r e .

Nemzetünk a’ csinosodásban korszerüleg haladni 
törekedvén , annak egyik előmozdító eszköze: a’ mű
vészet’ ’s szépmüvek’ méltánylása. Czélszerünek lá
tom e’ tárgyruli eszmémet, mind szellemi mind anyagi 
tekintetben itt nyilványitni. — Szellemileg véve: milly 
ritkán találják el az emberek természeti hivatásukat , 
vagy ha eltalálják is , milly kevesen fejleszthetik-ki 
az anyagi erő’ hijánya miatt; ha rejtezik emberben 
a’ nagyra és szépre némi tehetség , mellyel a’ művész
világban fölléphet, azzal később, pályaczélját kiví
vandó, ennek kiképezéseül, hol rá alkalom van, költsé
get ’s több éviidét, áldoz, melly utóbbi — az idő t. i.
— egy öntudatunak, ki tiszta észszel fontolgatja a’je
lent ’s jövőt , legdrágább. Pályáját végezvén, czél- 
zatai vagy a’ szerencse’ balsága vagy részvétlenség 
miatt nem sikerülnek; e’ veszteség rá milly hatású , 
azt más , ki hasonló helyzetben nincs , nem képzelhe
t i ; ö érzi azt csupán és kénytelen tehetségét, a’ ter
mészet’ urának e’meghálálhatlan adományát, ’s egy
kori iparjának jutalmát nem arathatva, de másoknak 
sem használva, az örök semmiségbe temetni. Az an
golok a’ tudományosságban mi által vitták-ki az első
séget minden más nemzet fölött? nemde az említett 
tárgyróli bizonyos rendszerezet által ! mik vájjon az an
golok, francziák’s németeknél az előbbrehaladás’ rugó
ösztönei? nemde leginkább a’méltánylás és pártfogo- 
lás ? távolítva egyszersmind minden olly kedvcsüg- 
gesztó bánásmódot, miilyenekkel honi művészinket töb— 
nyirc jutalmazni szokás , az által t.i., hogy minden szor
galom ’s tökéletes mű készítése daczára is nemcsak a’ 
szerződésben kitűzött árt sok után járás mellett sem 
adják-ki, hanem a’ művészt még gúnyos lealacsonyító 
rágalmakkal is illetik.— Magam valók faltanúja bizo
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nyos helyen , hol szóba jött a’ külföld’ művelődése ’s 
előhaladása , ’s többek közt az is , miért^hogy hazánk
ban olly ritka tünemény a’ jelesb tudós es művész? 
’s miért észre nézve a’ magyar egy angollal sem mér- 
k űzhetik ? az elsőre az volt a’ felelet: hogy a’ külföl
diek kénytelenek szemlélődni és működni élelmök ’s 
életkényelmök’ megszerzése végett; a’ magyar ellen
ben teli hassal bírván sem mivelődéssel, sem pártfo- 
golással nem gondol; már pedig hol lehetne azt inkább 
előmozdítani mint épen Magyarországban, hol mellette 
éhséget sem kellene szenvedni! hogy egy angol ér
telmes!» lény a’ magyarnál, ezt én sem tagadom; de 
hogy mi az oka ? ezt azon említett körben senki sem 
fejté-meg. Az angolok sem különösb ’s jobb agyagból 
gyúrt művei a’ természetnek, mint mi vagyunk ; nekik 
sem osztogatá az bővebbkezüleg ajándékit; éghajlat 
sem okozza e’különbséget; hanem okozza az alkalom, 
mellyet ők kölcsönös súrlódások által magoknak elő
idézni képesek ; ne mellöztessék-el a’ hazad , ha épen 
nem volt volna is alkalma magát megismértetni; ne 
viseltessünk a’ haza’ gyermeke iránt antipatbiával, ha 
nyomos jeleit adja hivatása’ czéljának, e’kép terem
tünk ingert ’s ösztönt ’s mindenki igyekezni fog a’ 
tökély felé emelkedni, ’s ekkor hazánk nem lesz a’ 
külföld’ adófizetője. Mindezt jelesül festé Csatáriur’ 
ecsetje a’ mult-évi Társalkodó’ 96dik ’s 97dik szá
mában közlött ,Uti-Szemlék az élet mezején4 czimü 
értekezésében. Csatári urat nincs szerencsém közelebb
ről ismerni, de rám nagy-hatásuak voltak czikkjei , 
mellyekben az irók ’s művészek’ állapotját olly lelkesen 
rajzolá, miért is óhajtóm: szüljön hazánk több illy me- 
legkcblü hazafit.

De hogy czélomra térjek, hazánkban az orgo
nákra igen kevés figyelem van fordítva; e’tekintetben 
javaslom utánozni a’ külföldieket, kik e’ művészetben 
több élvezetet találnak, ’s az orgonát nemcsak isteni
tiszteletre használják, hanem gyakran hangversenyt 
is adnak egyházaikban, számos hallgatóság előtt ;ná
lunk hányadik orgonával lehetne ezt tenni? hánya
dikban találnánk tiszta hangzatra ? majd az alább em
lítendő elhanyagolások miatt, mit szülhetne ezen élve
zet ,  ha nálunk divatoznék ? nemde a’ hangászat iránt 
is nagyobb figyelemre ösztönzené a’ közönséget? ki
vált olly orgona, mellynek változatiban minden hang, 
melly fúvó , vagy vonós hangszerben létezik , utánozva 
van ; miért nem kérkedhetünk több olly hangmüvészszel, 
miilyen a’ mi Liszt Ferenczünk ? O is a’ külföldön ké- 
pezé tehetségeit! miért mutathat Olasz és Csehország 
több virtuózt? mert a’fiúnak ott már gyermekkorában, 
&7j orgona’ tiszta hangzata által, hat. i. a’ hangászatra 
hivatása van , idomulnak eszraéji és fejlődhetnek. — 
A n y a g i  t e k i n t e t b e n :  honnan származnak az el
avult orgonák? miért váltatnak-fel olly gyakran újak
kal, ’s ismét ezek is miért romlanak-meg olly hamar , 
’s mikép kerülhetni-el a’ költségeket, miket ezek ma
gok után vonni szoktak ? Szempontul veszek itt olly- 
müvet, melly tanult művész által létesült, ’s melly 
mind az időmerseklet , mind a’ tisztátalanság ellen le
hetőségig mentesitve van ’s a’ közvizsgálatkor egy 
muertonek szabad birálata után tökéletesnek nyilvá— 
nyittatott, lekintsük csak meg néhány év múlva: már 
kifordult akkori helyzetéből, tiszta hangzását már 
elvesztő; illy hamari változásért sokan a’ művészt okoz
zák , de hibásan ! mert ugyan mi okozza azon válto
zékonyságot, mint a’ hideg, meleg , szárazság , ned

vesség, ’s a’ mi legnagyobb ellensége a’ tiszta hang
zásnak : a’ mindennapi porolás. Ide járul még né- 
melly kántornak tisztaság-iránti hanyagsága, és ha 
valamelly hiba mutatkozik o r g o n á j ó k b a n ,  ja
vítási szándékkal fognak olly munkához, minek meg
felelni nem képesek; illy kontárkodást többször ismé-* 
telve, végre több kárt mint hasznot tesznek; ’s bár- 
mint akarák is a’ közönséget megkímélni a’ költségtől , 
többé nem segíthetvén, kénytelenek a’ rongált müvet 
rendes művész’ kezébe adni. Soktól hallottam már di
csértet™ némelly organistákat ’s naturalistákat, meny
nyire értenek az organakészitéshez , millyjó mecha
nikusok , ’s t.b.; ezt tőlük egészen én sem tagadom meg , 
ámde nem hihetera , hogy a’ gyakorlatnál több a’ theo- 
ria, a’ min rendszerint ollyanok építeni szoktak ; úgy 
igen, ha a’ kettő együtt párosul.Midőn már romlott orgo- 
nájokkal egy rendes művészre szorulnak , ismét más 
utón mozdítják elő mű’ tartatlanságát azok, kik e’ tárgy
hoz felsőbb befolyással bírnak, a’javításért szinte mint 
az újakért sajnálják az illendő árt: már pedig lehe
tetlen, hogy csekély árért a’ művész tökélylyel mű
ködjék , mert nálunk , ha jót akarunk , türelem ’s idő 
kívántatik; ez pedig költségnélkül nem esik meg; in
nen származnak azon gyakori költségek , mik többször 
az adózó közönség’ erszényét jól meglapitják. Iliy fe
lesleg kiadásokat mikép kerülhetni-el? csak úgy, ha 
az orgonák jó értelmes művész’ , nem pedig a’ termé
szet’ figyelésére bízattak. Lám egy torony-óra, melly- 
nek egész müve vas-készület gondos vigyázat alá van 
adva, hogy meg neromoljék; mennyivel nagyobb ’sü — 
gyesb gondviselést kíván még ama’ sokféle anyagbuk 
szerkesztett mű, t.i. az orgona , hogy benne hiba ne tör
ténjék ? hiszen ez köztudomás szerint egyik legdrá
gább bútora a’ templomoknak.

E’ jó czélu javaslatom isméretlen ugyan , de ha 
divatba jövend , tapasztalható lesz idővel sikere és 
haszna; vajha e’ közleményemnek lenne némi foga
natja ; hogy én azt nem haszonvágyból teszem , 
kiviláglik onnan , mert honunkban e’ művészeti pályát, 
nem egy magam futom. így  el fog maradni majd a’ 
gyakori újítás és javítgatás, ’s az ezzel járó költségek: 
ekép mutathatunk majd két száz, sőt több éves rende
sen hangzó orgonákat.

Kovács István.
Orgona- és zongora-művész Szegedem

P ó t I é k t á r
(A’ vén  pi pás . )  Radinicz-faluban , Thurn-Ta- 

xis bg’ lautschini urodalmában, Csehországban, él egy 
Sluka Mátyás nevű 104 esztendős ember, ki már ki- 
lenczven év óta dohányzik, ’s még most is a’ pipát 
legkedvesebb kéjmulatságai közé számítja. — Ö 19 
éves korában katonává lön,’s mint dragonyos harczolt 
a’ hét esztendős háborúban. — A’ katonaságtól elbo
csáttatván, mint 31 éves férfi megházasodott, nejével 
kilencz évig élt. Később újra megházasodott. Máso
dik felesége már közel száz esztendős, de harmincz 
év óta vak ; az öreg pipás pedig még igen barátsá
gos szelíd ember, egyszersmind eleven emlékező te
hetséggel bír. Csupán ez utolsó évben gyöngültek meg 
szemei, ’s ő, ha más helységekbe gyalogol , vagy a’ 
faluban szertejár, egy fejér-köntösü gyerköezét lép
tet lámpa gyanánt maga előtt, kit gyárabot nélkül 
kisér. fA-r)

Szerkeszti H e l m e  ez  y. — Nyomtatja angol gyors-sajtón T r a l t n e r - K a r o l y i  úri utcza 453.
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Általányom nézetek

Z a l a  m e g y é n e k  a’ v e g y e s  h á z a s s á g o k 
ban i f e l í r á s a ’ ü g y é b e n .

A’ mostankor elfogulatlan fiainak meglepetniük kelle 
olvasására a’ 14 századból átkongó kisérteti szózatnak , 
miilyen a’ Hírnök’ Századunbja idei 28dik sz.ban foglalt 
,,a’ vegyes házasságok ügyében“ czimű czikk. — Elő
varázsolja ez azon s z e r e n c s é s  időt,  mellybcn az 
egyházi-rend törekedett többi embertársai fölé emel
kedni ’sa’t. hol külön-hiíű keresztyén felekezetüekre 
az eretnekségnek bélyege süttetett, ’s nemcsak az 
azokkali egybekelés, hanem a’ velők egy hant-alatti 
örök nyugalomban fekvés is bűn’ sorába állíttatván, szá
mukra a’ szeretet’ atyjának dicséretére máglyák ra
kattak. — Szavamat emelem nem mint Zala’ eljárásá
nak prókátora, mert távol van tőlem illy merész elbi- 
zottságnak még csak eszméje is ; nem szorul az cse
kély tehetségirare,vannak nálam nyoraatosabb ügyvédei; 
keblében van maga honunk’ nagy ügyvivője, mellette 
szól magának az ügynek szent igazsága is : — mint 
keresztyén , mint protestáns szólalok föl a’ felekeze- 
temet igénylett jogokkal sértő ellen.—

Ámbár a’ protestánsok nem szorulnak a’ kathol. 
testvér-egyháziak’ áldásira, ’s csak a’ mindenhatóé után 
ohajtoznak: mégis az említett hírlapban oily büszke elbi- 
zottsággal nyilványitott áldás-megtagadás’helybenha
gyását, testületök’ méltóságánál fogva, néma kö
zönyösséggel nem nézhetik-el, ’s a’ mindenhatónak 
örök hálával tartoznak , hogy azon egyház’ tagjai, 
melly felsöbbséget más hitbenlévőkön nem követel, 
melly nemcsak a’ keresztyént, hanem minden ember-»- 
társát, tiszta szívből mint önmagát, szeretni paran
csolja, — tőle sem földi, sem mennyei boldogságot 
meg nem tagadván. A’ Protestantismus irtózik az egy
máshoz kapcsolandók’ szeretetének gyöngéd kötelékit 
összetépni, ’s igy szívesen megengedi azok’egybeke
lését , sót mennyei áldásért is eseng azokra, kik ám
bár vallási tekintetben némellyekben külön-gondolko- 
zásuak is , mindazáltal ugyanazon egy istent imádják, 
azon egy üdvezitóben bizakodnak ; ebben követvén 
nemcsak az emberiség’ , hanem a’ szentirás’ örök pa- 
rancsit is. E’ szent igazság előtt el kell némulnia min
den más eredetű okszernek ’s következtetésnek , mert 
mindezek az emberi csalható gyarlóság’ bélyegét vi
selik , mivel minden csalódás és tévedéstől menten lenni 
nem halandók’ tulajdona. — Tekintsük a’ mindenha
tó’ teremtvényi tömegét, azon mindenhatóét, ki aka
ratja’ leheletével világokat alkot ’s azokat meg is sem- 
míti, ’s nem kell—é sóhajtanunk azon , hogy a’ sírnak 
partjain (usakodó ’s tolongó hangyák merészelnek te- 
remtőjök’ helyébe állani ’s embertársikat üdvezitni’s 
kárhoztatni! — De igaz , van az emberi vélemény kö
zött különbség. Az egyiknek foglalatja: hit vizs
gálat nélkül ’s ragaszkodás az egyház’ hitrende
letihez; a’ másiképedig: vizsgálat-utáni hit ’s töké— 
íetesbülés, melly csak az ész’ szabad használata által se- 
gittet k-elő. Szabad sőt szükséges az oktatás , de egy
szersmind szab.és szükséges foglalatjának gondos vizs
gálata is,mivel csak ezen utón eszközölhetni a’ folytonos 
tökéletesbülést,mellyre törekedni az emberiség’főfelada- 
ta, nehogy a’ szabadsággal ’s észszel ellátott halandók ,

örök haladásra kitűzött pályájukon lézengő pangásba 
süllyedjenek. És igy a’ tökéletesbülés ellen szegülni 
annyi, mint minden szellemi tehetséginket, még magát 
lélekisméretünket is örök bilincsekbe verni akarni; ho
lott minden keresztyénnek üdvözítőnk’ tanítási szellemé
nél fogva, joga van, sőt kötelességében áll, elmel
lőzvén minden ember-szabta korlátolásokat — szabadon 
’s nyilván vallani a’ tiszta evangéliumot, mellybenüd- 
vezitőnk minket arra tanít, hogy van egy legfőbb ’s 
legtökéletesb lény , kinek hatalma és jósága mindent 
teremte , kinek bölcs és atyáskodó gondoskodása min
dent kormányoz, kinek szent akaratja’ hírnökei az ész 
és lélekisméret, kinek legfőbb parancsai: „Szeresd a’ 
te uradat istenedet teljes szivedből, teljes lelkedból, 
teljes elmédből és teljes erődből ;“ és Szeresd felebará
todat mint tenmagadat“ ; — kinek kellőleg csak hála- 
datos szeretettel’s őszinte engedelmességgel szolgál
hatunk , kinek intésére , halhatatlan lelkünk a’ tökéletes
ség ’s boldogság’ országába átvándorol, hol jutalmunk 
ez árnyék-világoni haladásunkhoz ’s törekvésinkhez 
a r á n y l a g o s  leendő —

Ha a’ Hirnök-Századunkja 28dik sz.ban foglalt 
„vegyes házasságok ügyében“ czimű czikk’ Írója az 
itt mondottakat megczáfolandja, akkor bizton foghat 
a’ zalai felírás’ czáfolatához. —

Gróf Zuy Károly.
a’ magy.országi agost hitvall. evang. főfelügyelője,

jflagyar nemzeti fejlődés
(F olytatás.)

Hí. ANYAGI TEKINTETBEN
Nemzeteknél az anyagi jólét a’ szellemi fejlő

déssel egyenlépést tart, ’s vele a’legszorosb és köl
csönös viszonyban van, úgyhogy egyiket a’másiktól 
elválasztani, közttök a’határvonalt kijelölninem lehet 
egyiknek emelkedése vagy hanyatlása a’ másikét kivé
tel nélkül szokta követni. Látjuk, hogy vad népeknél, 
hova a’ tudományok’ világa még nem hatott, a’ saját
jog alig ismértetib; látjuk másfelöl, hogy azon nép
osztály , melly kiváltságokat vítt-ki magának , hajlan
dóbb a’ művelődésre; mig a’ többi jogtalan , bárha lát
szólagos önállása van is, mint hatalmasbnak eszköze, 
állatilag teng. — Magyarország’ szellemi éledését is 
nyomban követte annak anyagi fejlődése, ’s valamint 
amarra , úgy erre nézve is szép remények’ teljesülé
sének állunk küszöbén.— Mig honunkon vad ellenség 
’s belviszály dúltak : személy ’s vagyon minden pilla
natban veszélyezteték ; a’ jólét’ forrásai bezárattak ; a’ 
hajak’ elhárítása után pedig, tovább mint egy száza
dig tespedö álomnak hevertünk ölében.— Igaztalanok 
volnánk, ha M.Terézia és nagy fia Ild. József’ bölcs 
rendelményeit a’ magyar jólét’ előmozdítására hallga
tással mellőznók-el; mi tagadás benne? jó szándékuk 
nagyobbrészint a’ nemzet’ éretlen önzésén megtört, 
melly mindent, mi felülről származott, alkotványába 
vágónak gyanítván , leendő hasznát nem látva , a’kor
mánytól, közjóra czélzott tervei’ valósításában segéd
kezét megvonta;ámde sikernélkül egészen még sem ma
radt; mert a’ mellett, hogy sok mag kopár sziklára hullt, 
sok, jó földbe is esett ,raellyek ott kikelvén idővel hasz
nos gyümölcsöket is termettek. — Az 179^ jeles fel- 
lobbanása után a’ nemzeti életnek, melly hogy tör-
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ténjék, Ild.Józsefnek kellett élnie ’s munkálnia, is
mét az elébbi tespedésbe süllyedtünk vissza, es csak 
léteztünk,—a’ valódi eletnek, melly tettekben mutatko
zik , kevés jeleit adva. — így ért bennünket az 182% 
orsz.gyűlés. Ekkor állita elő a’ gondviselés nemzetünk
nek egy megváltót, egy nagy atyának nagy fiát, kit 
nemcsak rendkívüli lélekerövel, mellyel hasson és ta
nítson , ruháza-fel , de születési fényben , ’s mellyel 
szavainak nyomatékot ’s a’követésre példát adhasson, 
elegendő értékkel is bocsáta-el hozzánk, ki szunnyadó 
népének mélyen süllyedt helyzetét megsajnálván , leg- 
elsöbb is,— mert jól látta , hogy itt mindenek előtt tett
re ’s nem tanácsra van szükség, — majd egyazon időben
a’ nemzeti nagy életmüvezetnek három nélkülözhet- 
len erabryóit fogantatá-meg , — három uj kereket tőn 
a’ gépbe, hogy forgása ne mint eddig rekedező, ha
nem hogy az erős és örök mozgony legyen: a’magyar 
akadémiát, mint nemzeti nyelvpallérozás’ ’s tudomá
nyosság’ műhelyét; a’ casinót, nemcsak mint nemesb 
mulatozási kört, hanem egyszersmind központositóját 
az eddig különmunkáit erőknek, egy családba fogla
lóját az eddig együtt nem tartott tagoknak; ’s a’ ló
versenyt, mellyból a’ jelen nagyreményű gazdasági 
egylet keletkezett. # ) — Utóbb nagybecsű ,H i t eU czi- 
mű könyvével kezében ismét előállt, ’s a’ népnek, melly 
együgyű boldogtalan hiedelmében azt gondolta, — 
mert a’ tapasztalatlan jobbat nem látott, — hogy az 
b fészkénél jobb nincs, hogy haza , állapot nincs , melly 
az övéhez hasonlíthatna; mondom, a’ népnek vilá
gosan megmutatván értésére adá : alkotványa mi szűk , 
mi ingatag alapon épült, hogy európai nemzettársai 
köztt mi szegény és semmi ö; tanácsokat ada, raely- 
lyekkel alacsony helyzetéből kiemelkedhessék, életre 
vergödhessék. Majd újra hallata szavát, — sürgetve 
az akkori kül nagy történetek’ sebessége ’s a’ közel
gő orsz.gyűlés által, melly a’ magyar állapotoknak uj 
fordulatot vala adandó.— „Világ“ és ,,Stadium“ában 
a’ „Hitelében kitűzött, sok által nem értett, vagy ér
teni nem akart elveit bővebben fejtegetvén, sorainak 
mindegyikében hon- ’s emberszeretetét legdicsóbben 
tündököltetvén. Azóta sem szűnt meg a’ nemes férfiú 
szóval ’s tettel, Írással fáradhatlanul munkálni, ország
os megyegyüléseken szintúgy mint magányos körökben 
hathatós befolyással a’ közügynek szolgálni, ’s azt 
másoknak is egyebek fölött ajánlani. Nincs azóta köz
hasznú vállalat, nincs emberbaráti intézet a’ hazában 
mellyet v. Széchenyi István nem indított volna m eg,v. 
neve az első alapítók köztt nem foglaltatnék.—Osztoz
nia kelle azonban neki is , mint minden reformator-el- 
dödeinek, az újítók’ sorsában, nem ugyan kereszt , 
máglya,pallos, vagy méreg-kehelyben , de igen ármány 
’s rágalomban, a’ leküzdendett tömérdek előítélet’ el
lenében , mellyck őt szent munkájában gátolák, szűz
tiszta czéljait^a’ gyanú’ szennyével megfertőztetniles
ben állának. O azonban mindezekre elkészültén , ke
veset ügyelve, haladt rögös dicső pályáján, szünet
len küzdések köztt , és bár itt ott erős ellenekkel kelle 
utaban vinia , mindig növekedő érdemeivel, őket, mint 
napsugár a ködöt ’s szel a’ port eloszlatá. — Nem mond
hatni ugyan, hogy Széchenyi egészen uj eszméket hir
detett volna ; megvoltak azok már az előtt, habár sejtve , 
szenderegve is sok józan honfi’ agyában : de övé a’ *)

*) E-jeles 3 intézetnek, alapittaU^k' 10 -1 5  éve óta, or
szágos halasaik mar ,s jótékonyan mutatkoznak , jö
vendőre legszebb kilátásokkal biztatnak, mert hiszen 
meg 10 -15 esztendő csak annyi, mint egy óra egy fejlede- 
zo nemzet eleteben. J

dicsőség, hogy életre költé azokat, hogy elsőbb is 
egész világosságban tünteté-fel helyzetünk’ veszé
lyességét; inegmutogatá a’ férgeket, mellyek nemze
tünk’ eletgyöken rágódnak, hathatós gyógyszert aján
lott azok’kipusztitására , ’s a’ sebeknek , mikben szá
zadok óta betegen szenvedünk, megorvoslására. A’ 
történet tanítja , hogy a’ nagy ’s általányos változáso
kat soha sem egyes individuumok okozzák történetes 
hatásaikkal, hanem azok mindannyiszor rég foganszott 
’s a’ dolgok’ természetében alapult következvények , 
miket az idő és szükség megérlelvén , egyes emberek 
által szoktak kifejtetni. — Magasabban áll a’ nagy férfi, 
hogysem dicséretimre szoruljon; érdemei nagyobbak, 
tettei számosbak, hogy sem én azokat elmondhatnám; 
hazánk’szellemi ’s anyagi jelen fejlődésétől Széchenyi 
István nagy nevét elválasztanunk nem lehet; öt látjuk 
a’ lelkes áldozót, buzditót, fáradhatlan úttörőt, küz
dőt, példaadót mindenütt ’s az elsők között, ’s hogy 
tovább is még sok ideig az legyen , szívesen kívánnunk 
hálás polgári kötelességünk. —

Valamint a’ szellemi fejlődésnek a’ személy, úgy 
az anyaginak a’ vagyon-biztosság alapja ; csak az 
ezekből emelkedő párvonal köztt juthatni-el a’nemzeti 
közjóiét’ magas czéljához. Minthogy eddigelé nálunk 
határzatlan ’s ingatag vala mindegyik: elsőre nézve 
a’ már munkába vett büntető törvénykönyv, másodikra 
nézve pedig az úrbéri és több rendbeli hiteltörvények 
által tétettek meg az első határzó lépések. Az urbér 
a’ jobbágy’személyét ’s telkét a’ földesúri önkény alól 
kivette, az 183-/6 : 13 pedig személyes fölperességet 
is engede neki: azóta a’ jobbágyság szellemi erőben , 
telke pedig értékében tapasztalhatólag ’s tetemesül nö
vekedett.— A’ jobbágybirtoknak a’ földesúritól elkü- 
lönzése , ugyszinte a’ jobbágytelkek- , nem különben 
a’ köz birtokosságoknáli tagosztály , az ipart ’s a’ mi ezt 
feltételezi, t. i. az átalányos sajátjogot, hol ezek mun
kába vétettek, eddig is szembetünöleg elómozditá biz- 
tosítá. Különösen a’ tagosztály, azon elvénél fogva, 
hogy mindenki’ birtokának határai szorosan kijelöltes
senek, lesz, ha országszerte elfogadtatik, honunkra 
sok jót hozandó. Magyarország’ fejlődésének nemcsak 
a’ kevés népszám van akadályára , hanem azon kevés
nek is aránytalan felosztása. Nézzük az alföld’ terje
delmes síkságát, mi nagy távolságban feküsznek itt 
egymástól a’ lakhelységek. Csongrád vgye p. o. 62 □  
mföldön csak 1 kir.’s 3 m. várost, 6 falut és 4 vagy ö 
kertészséget számlál 130,000 lélekkel. Mennyivel 
hasznosb lenne mind a’ közjónak, mind magoknak,ha 
olly várasok , mint: Debreczen, Szeged, Szabadka, 
Kecskemét ’stb. megannyi 10 ’s több ÜH mföldön fekvő 
népes helységek gyarmatokba osztanák fel lakosikat, 
élettelen unalmas pusztáikat, egykor emberek’ lakjait, 
kik a’ török alatt önbátorságuk végett közel városba 
házaikat elhagyva menekültek , jelenben pedig a’ dög
vész által évrül évre ritkuló baromcsordák legelőit, 
visszanépesitnék, miként hajdan Róma ’s- több görög 
várak a’ megszaporodott népszámmal cselekedtek ; a’ 
tartománynak mennyivel szebb alakot adua, aztegész- 
eégesbbé tenné, szorgalom által a’ clirna is megvál
tozhatván, a’ rendet, ipart segitné , a’ köz tehervise
lést könnyitné, ha a’ még most közös polgári’s job
bágyi telkek aránylag felosztatván , a’ tulajdonos sa
ját belátása , nem mások’ kénye után művelhetné föl
dét ; mennyivel közhasznubb lenne, ha a kamara

így Pest városa, ha 1 0 -2 0  holdnyi tagonként minden 
községi külső földeit eladogatná: ebből nemcsak nagy
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’s egyes földesurak , több ezer holdnyi pusztáikra, a’ 
helyett, hogy most olcsóságért haszonbérbe adják, 
azon erőt, ezer meg ezer munkás emberkezet, melly 
N é m e t o r s z á g b ó l  A m e r i k á b a  ’s más világ
részekbe vonul, magyar hazánkba , édesgetnék. — 
Az úrbéri rendezett ’s megállapított 183%diki or
szággyűlés jeleskedik még végrehajtási ’s a’ szóbeli 
perekről hozott törvényein kívül, az ország’ közjavát 
és kereskedését gyarapító magányos vállalatok, úgy 
szinte a’ lludaés Pest közti építendő hid iránt alkotott 
nagy következményű törvényeivel, melly utóbbiak kö
zül , amabban a’ törvénykönyvünkben eddig ismeret
len kisajátítás, iraebben pedig az rendeltetett, hogy 
mivel senki sem köteleztethetik önpénzén másnak ké
nyelmes járáskelést ingyen eszközölni, mikép a’ nemes 
embernél eddig és most is hazánkban szokás #&), te
hát a’ ki használni kívánja a’ budapesti hidat, idővel 
aztán következetesen egyéb drága pénzen készült hi
dakat ’s utakat: űzetni se sajnáljon. — Az 18 ,<JUoki 
országgyűlés pedig legtöbbet tőn minden eddigiek 
közit,váltó-,kereskedési-,betáblázási ’s csődületi tör
vényivel a’ gyenge lábon álló magyar hitel’ emelésére, 
utat készítve az igen szükséges nemzeti bank’ meg
alapításához; a’ jobbágy-telkek’ megválthatásáról , vi
zek-,csatornák- ’s mezei rendőrségről hozott nagyha
tású ’s következményű törvények’ hozatala, ugyan
ezen országgyűlésnek dicső munkája ; megannyi mag
vak , mellyekben hazánk’ boldog jövendője csiráji rej
teznek. Ha tovább is igy haladunk, ’s most, midőn a’ 
kormány és nemzet közűi bizodalom helyreállt, ’s a’ 
nemzet, korunk’ emberséges szellemét felfogva , minden 
jóra hajiadó , teljesen remélljük, hogy fogunk is haladni, 
föltéve , — miről az emberiség’ istene mentsen bennün
ket meg, — hogy valami közszerencsétlenség akadály
kép utunkba nem gördül: Magyarország kelet ’s nyu
gat köztti közbenjáró rendeltetésének illöleg megfe- 
lelend , ’s e u r ó p a i  nemzet társai köztt, azon je
lentőségteljes polezra emelkedik, mellyet terjedelme, 
népszáma ’s műveltsége után érdemel. — Nem hagy
hatni említés nélkül a’ közelebb múlt országgyűlésnek 
egyéb emberséges irányú törvényei köztt a’ zsidók’ 
polgárosítására tett első lépését, mi által a’ majd világ
szerte üldöztetett hontalan nép, hazánkban, a’többi nép
ség között, idővel, emberi’s polgári méltó helyet igé
nyelhet. A’ városi kereskedők ’s mesteremberek a’ 
concurrentiától félve óhajtanák : bár e’ törvény továbbra 
soha ne terjesztetnék, állitván, hogy a’ zsidót vallá
sa , szokása a’ keresztyénekkel polgári jogokban egye
sülhetni gátolja ’s t.b., a’ valódi okot szépen mellőzve. 
Eléggé megvitattatok külföldön, de nálunk is a’ zsidók’ 
polgárositási kérdése, ’s bár meg kell vallanunk: hogy 
e’ népnek sok szemete van, minek nem mindenben ők 
hanem nagyrészint általunki elnyomatásuk oka,—bátor
kodom kérdezni: hogy a’ közttünk megtelepült örmény, 
rácz , görög, keresztyén’s a’zsidó kereskedő nemzet
ségek közül, akár szerencsétlen felebarátink’ felsegé- * **)

summákat vehetne be, hanem czáltal a'föld’ ára is növe
kednék , 's a’ mulatóhelyekben szegény város körül pom
pás villák szaporodnának, — és a’ helyett, hogy most, 
midőn a' homokbuezkák köztt nem tudjuk: Tombuetu v. 
Magyarország' fővárosához közeledünk -  é ollyan ma
jorságok köztt vinne mindenfelé az ut , miilyen a’ város’ 
erdeje felé vezető. —

**) Még pedig viszonyosság nélkül. A nemes ember ingyen 
jár a’ szegény adózó nép’ pénzén s fáradságos munká
ján készült hidakon , utakon: ha pedig valamelly földes 
ur csak egy pár ezer forintba kerülő hidat, töltést esi-, 
náltat is , azonnal vámszedési szabaditékért folyamodik.

lésiben , akár a’ felsőbbség iránti tisztelet’ kimutatásá
ban , akár a’ magyar nemzetisedéshezi vonszódásban, 
’s a’ honnak, melly, édesen hiszik, hogy nem sokára 
övék is leend , szeretetében , -r- mellyik szokott mu
tatni nagyobb készséget ’s lelkesedést? Üdvöz legyetek 
azért leendő polgártársink! bízzatok a’ nemcsak czim 
de tettleg is nemes magyar nemzet’ emberséges szel-’ 
lemében; bízzatok egy jobb jövőben, melly ezredes 
nyomatástok alól felszabadít, emberi és polgári jo
gokban részesít; ti pedig addig is hogy a’ honnak, 
melly titeket fiaivá , a’magyar nemzetnek , melly test
vérivé készül fogadni, méltó fiai ’s polgártestvérei le
gyetek : tettel, érzettel úgy igyekezzetek , hogy azok
ká lenni megérdemeljétek. # )  Höhe Lajos.

(Vége következik )

Tőlem  is valam i a’ pálinkám !-
F. évi april. 9kén viranatkor ismét egy borzasztó 

eseménynek valánk tanuji. T. iványi Fekete Antal táb
labíró ur által Prikopa nevű helységben, egy meg
öletett tizenkilencz évű anyának ’s hat hónapos kisdedé
nek törvényes megvizsgálására szólíttatára ; én azon
nal Pelovics József járásbcli eskütt úrral a’ hely’szi
liére kimenék, ’s mielőtt a’ két holttest vizsgálat alá vé
tetett volna, azon szobában, hol bizonyosan a’ gyil
kolás történt, majd mindent t. i. egy bölcsöt , asz
talt , széket ’s egyéb házi bútort darabokra törve ’s 
vérrel mocskítva találtunk.— A’ megöletett némber’ 
fején jobbfelöl a’ nyakszirttól kezdve egy tizenegy 
foknyi hoszszű repedést, ’s az agy’ gyurmáig mélyen- 
ható sérvet találtam. Melly sérv a’ fejbőr’ lemezítle- 
nitése’s a’ csont-boltozat’levétele után rendesen meg
vizsgáltatván , — négy törött csont-darabra akadtam. 
Ezeken kül a’ megöletett némber’ jobb karja is cson
tig zúzva volt. A’ szinte erőszakosan kivégzett kis
ded’ kaponyacsontjai pedig a’ fejbőr’ felvágatása után 
kilencz darabra törve (varrányok’ repedésit ide nem 
számítván) és csak hártya ’s kutacsok (fonticutus) 
által összetartva találtattak. — A’ gyilkos, ki a’meg
öletett némberneknem törvényes férje ’s a’ megöletett 
kisdednek apja volt , még a’ vérben fetrengett holt
testek előtt isaztvallá, hogy aligha ő követte a’ gyil- 
kolást-el. Mire az eskütt ur’ kívánságára a’ gyanús 
vétségről vádoltat megvizsgáltam , ’s arczulatán még 
be sem hegedt (hihetőleg köröm-) karmolás’ bélyegit 
találtam; kezeit, avult öltönyét , nadrágját’s álruhá
ját is vértül festve szemléltük. A’ pontos éslelekisme- 
retesen hozzá intézett kérdésekre (mielőtt a’ tek. itelo 
törvényszéknek átküldetett volna) csak azt vallá : hogy 
ő ölte meg minda’ kettőt, de mikep es miért, azt már 
önem tudja, mert Utas volt!? — 0 ártatlan mentség! 
— Ugyan ezelőtt három héttel szomszéd - falunkban is 
illyes valami t. i. emberölés történt, egy pálinkafőző- 
házban.— Bár illy iszonyú cselekvények már egyszer 
óvásul szolgálnának az önkényt nem mersekelhetok- 
nek. — Törvény’s ítélet ellen kiált, sok részvevő hir
telen a’ gonosztevőt rettentőn büntetni sürgeti ’s ha
lálért halált kíván! — Csalódol halandó elvedben, ki 
úgy ítélsz. A’ törvény szent ’s az szentül szolgálta-

* ) Hogy a’ bon’ földéhez szorosabban leköttessenek, ’s a’ 
földművelésre, mellyet atyáik régen követtek, de attól 
bizonytalan helyzetük miatt elszoktak, kényszerüljenek, 
szükséges: hogy a'jobbágytelek-szerezhetés, de csak azon 
feltét alatt nekk engedtessék meg : hogy telkük’ veszté
se alatt benne lakjanak, ‘s ha bár földjüket keresztyén 
cseléd által munkáltatják is , intéző gazdák abban ők 
legyenek. —
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tik-ki. — Vajba illy irtózatos látványt, p. o. egy vi
rágteljes életkorban fejlő anyát, legkedvesbjétül — 
saját kisdedéiül— megrabolva , ’s azzal együtt egy 
rémletes mostoha viskóban, eletetül megfosztva, ’s 
kényelmes szőnyegek helyett, szalmán, durva szőr- 
takaróktul fedetve , irgalom és szánakozás nélkül egy 
pislogó mécsnél dühögö tett következtében halotti csend 
közt, — melly látvány nemcsak egy érző szivet de még 
a’sziklakebelt is megrázkódtatja, — o vajha illy rémes 
látványt az itélók’ szeme elé varázsolhatnánk, hihe
tő , hogy a’ gonosztevőnek érdemlett büntetését ne
velné. De igaz, hogy mit szemünk nem lát, azt lel
künk akép nem veheti föl. A’ dühöngő vésznek marta- 
lékit néma sirhant fedi, — ’s csak a’ szánakozásra mél
tó szerencsétlen vétkes maradt viszsza!! —

közli Tourner Ferencz 
Ung-megye r. seborvosa.

E l e g y t á r .
( J a v í t o t t  l é g h a j ó . )  A’ közelebb múlt napok

ban Francziaországban Villetaneuse várkastély mel
lett St. Denistől nem messze, nagy -  érdekű próba
vizsgálat történt. S w. . .  űr és fia már azelőtt a’ hírla
pokban nyilványíták, hogy nekik sikerült olly módo
kat találni-fel, mik szerint a’ léghajó a’ légben sza
badon, kény- és tetszés szerint kormányoztathatik; — 
több apró kísérletnek, mellyeka’ párisi katona-iskola’ 
udvarán történtek, legkielégitőbb sikere volt. — A’ 
nagyban tett próbavizsgálat pedig most legújabban a’ 
legmerészebb várakozást is meghaladta. Miután S5̂  
ur’ fia egy — általa ’s atyja által szerkesztett — lég
hajón körülbelül 750 lábnyi magasra emelkedett, mun
kásságba lépteié az elmés-szerkezetű gépmüvet, ’s 
a’ léghajó tüstint nyugotnak indula , ámbár onnan jó 
erős szél futt. S# ur azután visszafordult ’s különféle 
irányban vitorlázott, mi közben a’ léghajó a’ kormá
nyos’ kénye szerint majd feljebb majd alább szállott, 
minden sűlyteher-alkalmazás nélkül. A’ próba 3 óráig 
tartott; végre S# úr a’ néző közönség’ tetszés-kiál- 
tozási közt ugyanazon helyre , honnan felszállóit, bo
csátkozott alá. (Mónit. Par.)

H o s s z ú  p a r l a m e n t i  b e s z é d e k . )  Egy bo- 
hocz, ki a’ drága időt hihetőleg nem akará munkátla- 
nul tölteni, következő fejtörő számolásba bocsátkozott. 
Ha—-úgymond — a’ franczia Moniteurböl mindazon 
beszedet, mellyek a’ pairek és követek’ kamrájában 
Paris’ raegerősíttetésérül elmondattak, kivágjuk ’s 
egyiket a’ másik után toldjuk, úgy azok 70,000 mé- 
tres vagyis több mint 200,000lábnyi hosszú tértfog- 
nak-el, tehát kétszer annyit, mint mennyit a’ terve
zett körbástya’ kiterjedése tesz. Csupán Thiers’ be
szédei olly hosszúk mint 22 vármű’ homlokzata, Ar- 
gout gróf beszédei pedig nyolez erősített várbástya* 
hosszával vetélkednek. — Egy másik elmés számítás 
pedig következő: Ha a’papiros helyett, mellyre azon ter
jedelmes és untató beszédek lenyomattak, a’ textushoz 
fordított ónbetüket vesszük, akkor a’ különbetüfajakbul, 
miilyenek p. o. a’ nagy- és kis ciceró , bourgoise p e t i t  
es nonpareil , egy 60 lábnyi magas és 15 lábnyi széles 
s a’ t. bástyát állíthatni, ’sa’t. Mivel ezenkívül a’szó

nokoknak gyakran hevüket viz-ivással kelle mérsékel
niük, tehát az igen tisztes és tudós urak összesen leg
alább is hétszer annyi pohár vizet i t t ak- meg ,  mint 
mennyit a’ grencllei husvágó-udvar’ artézi-kutja na
ponkint folyaszt. A’ Charivari az illynemü hasonlítá
sokat még hosszabbra szövögeti. (A-r)

(A’ hű kutya. )  A’ hyeresi község nem rég bi
zonyos eseménynek volt szemtanúja , mellyból újólag 
kitetszik , milly ritka ösztönnel bírnak a’ kutyák ’s milly 
határtalan vonszódással viseltetnek uraik iránt. Egy 
fiatal bérmunkásra véletlenül egy tömeg föld és ho
mok szakadván , maga alá temette. Mazagran nevű ku
tyája nagy hévvel vájni ’s kaparni kezd, ’s folyvásti 
panaszos vonítás és ugatás között végre sikerül a’ku
tyának olly közel férkezhetni gazdájához , hogy leg
alább egy kis levegő nyomulhat hozzá. E’ közben 
folyvásti hangos ugatásával, mindig több és több em
bert csalt a’ hely’ színére, kik aztán a’ szerencsétlen 
legényt megszabadíták a’ föld alól ’s így nagy nehezen 
ismét életre hozaték. Egyölnyinek mondják azon föld
tömeget, mellyet a’ hű kutya ezen rövid idő alatt félre 
kapart.

Algier vidékén mintegy négy órai körületen leg
alább is húsz ezer szőlőültetvény díszük. — A’ pá
risi takarék-pénztárnál folyó évi januárban a’ betétei 
volt: 3,490,233 franc , a’ visszafizetés pedig 2,069,500 
franc ; februárban a’ betétei 3,258,359, visszafizetés
2,173,000 franc; martziusban a’ betétei 3,365,064, 
’s a’ visszafizetés 2,928,000 franc. — Liverpoolban 
minap egy különeztermészetü öreg lord tánczmulatsá- 
got ada , mellyen csupán a’ vele egyenkoru férfi és 
nőtársaknak volt szabad tánczolni; egy tánezos sem 
volt ifjabb — 80 évesnél! —

( K ü l ö n ö s  d i vat . )  Most a’ jeles embereket 
testi sulyjok szerint kezdik méregetni. Thiers, ki mint 
minister 146 fontot nyomott, most csak 140 fontnyi 
nehéz, Guizot nyom 152 fontot, Chateaubriand 129, 
Beranger költő 123,Meyerbeerhangműszerző 131,Seri
be 152, Dumas Sándor 150, Hugo Viktor 142 fontot.

« l o g t  a l a n y  ok .
(Folytatás.)

22) Kinek van egy-éves ügyvéde?
23) Ki hallott némát beszélni ?
24) Mikor fog az irótoll kettősen ?
25) Mikor veszt, a’ ki nyer ?
26) Mikor érvényes a’ 12 éven aluli kiskorúnak 

szerződése ? —
27) Mikor é l , a’ ki meg van gyilkolva ?
28) Hogy lehet árva , kinek szüléji élnek ?
29) Ki nem házasodik magának ?
30) Mikor szóbeli az Írott végrendelet V
31) Mikor egy az egy meg egy ?
32) Nyolez mikor egy?
33) Egy hétben mikor van 6 nap ?
34) Mikor első az utolsó’s viszont?

Pukoluy ügyvéd.

N é v h a m i s i t á s .  Stúr Lajos ur a* Társaik, múlt számá
ban magát minden panszlavismusi gyanúsítástól tüzzel-vassal 
mentegetni akarván: hevében az általa felhordott bizonyítvá
nyok'egyikében előforduló T o r k o s  család'valódi nevéből — 
inelly talán minthogy nem yvégzetü, neki nem látszik eléggé 
magyarosnak— egyúj T o r k o s y  családot teremt, mellyuek 
nyomát azonban hiába keresnők. A’ felhozott német bizonyít
vány így kezdődik: „Sollte von gedachten Andreas Torkoschi- 
schen Descendenten oder Agnaten auch bei ihren Lebzeiten.“ 
's a' t. — Hogy huzhatni-ki ebből T o r k o s y  nevet, meg nem 
foghatom. A' név mindenkinek sérthetlen tulajdona lévén, 
mellyböl sem elvenui, sem hozzáadni senkinek- s igy  Stúr La
jos urnák sin cs—joga, kivált ha ahoz, mint a felhozott eset
ben is , — némi érdekek is csatolvák : kötelességemnek tartom 
családi nevünk'ezen önkényes változtatása ellen ünnepélyes o- 
vást tenni. Ennyit figyelmeztetésül a'névgyártó urnák egykori 
tanuló társa. Pesten april29kén 1841. T o r k o s  Ká r o l y .

Szerkeszti H  e Itne c z y. — Nyomtatja angol gyors-sajtón T  r a t  ín  e r-K á r o ly  i  úri utcza 453.
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F elvilágosító  jegyzetek #)
a’ „ P e s t i  h í r l a p “ 21d. s z á m a ’ v e z ‘e r e z i k k -  

j é r e.
A’ Pesti hírlap’ érdemes szerkesztője, szive’ me

legébe mártott tollal irta a’ 21d. szám’ vezérczikkjét a’ 
gyermekkórház’ ügyében. Üdves az ügy, mellyetolly 
hőn pártol, szent a’ czé l, melly lelke elóttlebeg. Azon
ban tán személyek iránti ’s dolgok elleni elfogultsága 
nem jól választatá vele az eszközöket, azezenczél- 
ra vezetni segítőket. Es mi ez eszközök’ felvilágosí
tó bírálatában orvosi ügyekbeni általa — mint nem szak’ 
embere által— soha nem szégyenelhető járatlanságá
nak tulajdonítjuk a’ véleményünk szerint hibákul ki- 
mutatandókat; örülve az alkalomnak, mellyen az or
vosi ügyek várt szőnyegre kerülésivei nézetinket el
mondhatjuk.

Olvastuk, hogy „a’ gyermekvilág’ elhanyagoltál- 
lapotja miatta’ népesség’ nagy része már az élet’ első 
éveiben elvesz.“ Nem gondoljuk, hogy ez orvosinknak 
rovathatnék fö l, mert az elhanyagolt állapot ’s okai, 
mennyire mi tudjuk, ezekben áll: a’ gyermekek’ na
gyobb halandósága , szülészi segítség’ fogyatkozása, 
egy részrül a’ műveletlen szülék’ menthetlen gondat
lansága , más részrül az úgynevezett miveltebbeknek 
majomival határos elkényeztető szeretete; kisdedovó 
intézetek ’s lelenczházak’ hiánya ; orvosi politzia és 
gyermek-kórházak’ nemléte. Nem akarjuk ez okok’ 
elsőbbségét méregetni, hisz egyik nagyobb szükség 
a’ másiknál •, de véleményünk a z , hogy a’ gyermek
kórházak’ hiánya bármi sürgetés szükség is , mégsem 
fóokaa’ népesség’kihalásának. Láttunk mi egy úgyne
vezett dajkáló intézetet (bocsánat e’ szóért), hol 10 ’s 
több csecsemőt tart egy személy hitvány bérért, melly 
savanyúié kenyérbelet szopogató kisdedek közzülcsak 
egyetlen egyet is megérlelhet a’ fatum’ szent akaratja 
az életre , valóban nem más mint látható isten’úja. Is
merjük az ember- (?) fajt, melly Timon’ átkaként dög
vészt árasztva jár közöttünk ’s az emberiséget meg
rontja jövendő nemzedékiben. ! ! — Ismerjük, mert a’ 
honi ipar’ ürügye alatt szemeink előtt gyártják a’ mér
g e t , melly az emberi cultura’ gyalázatjára elsinyleszti 
az emberi nemet, mellynek naponkint hervadó erejét 
önhaszonlesök lassankint gyengítik ’s kicserélgetik 
nyomorú jövedelmekért! !. — Ismerjük a’ fürdőket, hol 
több vér elfolyt már, mint Mohács’ gyászmezején ’s 
t. e. f. És uraim ! mi e’ bajok’ nagyobb részén igen 
sok jót eszközlőleg szóval, — egy bár törvényhatósá
gok által kimondandó — szóval, akarunk segíteni?! 
Ne áltassuk magunkat ’s higyük e l , hogy a’ gyermek- 
kórház ’s orvosink’ ott szerzendő tudománya — ha 
szinte ők a’ házi pénztárt mind felpraescribálnák is — 
az orvosi politziának hitvány pótszere (surrogatuma)

*) E’ jegyzeteket a’ ,Pesti hírlap* t. szerkesztőjének nyuj- 
tottuk°volt be, hogy az ügy azon közönség előtt, melly 
előtt kezdetett, vítattatnék meg; azonban — mint értet
tük — a’ szerkesztőséghez érkezett dolgozatok’ tömege 
nem engedé, hogy ez ügy — melly különben a’ t Szer
kesztő ur által mint vezérczikk már taglaltatott — újra 
szőnyegre liozassék. — Ne hogy a’ közönség csak egyol- 
dalrul világosíttassék fe l , kényszerítve valánk e‘ tárgyat 
az ügy’ tekintetéből egy más lap’ mezején nyílványosság- 
ra juttatni. A’ b e k ü l d ő k .

leend , ’s hasztalan alkalmazunk addig palliativ-curát, 
mig a’ fentebb elősorolt hiányok radicalist kívánnak’s 
kiáltanak, — De e’ gyökeres javítások munkába ’s áldo
zatba kerülnének, nem pedig a’ t. szerk. ur által aján
lott szóba; mert a’ szó csak pusztán hangzik e l, ’s 
erre Beöthy azt találná ismét mondani „non flt hoc 
verbis“ vagy tán azt hiszszük: egy megye hatalomnél
küli pia desideriákat tervező egy vagy két fő orvosa , 
’s ötre menő seborvosi személyzete segítend a’bajon, 
mint a’ czikk mondja „járorvoslatilag“ ; mi az ellen
kezőről vagyunk meggyőződve. Hazánkban testületek
nél úgy mint egyeseknél, azon hibás vélemény uralko
dik : ■— és hihető e’ hibás vélemény — mint fentebb is 
megjegyzők — téteté a’ vezér-czikk’ némelly inditvá- 
nyit — hogy fő orvosnak jó orvosnak kell lenni , ki az 
embereket gyógyítsa. Ez neki pedig igen mellékes 
kötelessége; neki nem az egyesekre kell ügyelnie , 
hanem ügyelnie kell az összes polgárok’ mint status
ba foglaltak’ egészségére. Tán némi felvilágosítást ad
hatunk az által, "ha a’ physikus’ kötelességit elősoroljuk 
úgy, mint annak lenni kellene. A’ főorvos feje a’ ha
tóság’ orvosi politziájának , ügyel a’kór’s fogházakra 
’s ezek’ czélszerü elrendezésire; vizsgálja a’ gyógy
szer-tárakat, ezek’ alkotásánál véleményt ad ; az elő
forduló orvos-törvényszéki eseteket megbírálja , ’s 
véleménye által a’ bírót informálja; tartozik kiismerni 
a’ hatóság’ physikai constitutióját , ’s így azon oko
kat, mellyek polgárai’ egészségére káros befolyással 
birnak: innét helyirást (topographia) készít orvosi 
tekintetben. A’ járványos és ragályos betegségekben 
ovórendeleteket (prophilaxis) tesz, az egészségre fi
gyelő biztosságnak (nálunk a’ Consilium) jelentést té
ve , mig ennek rendeletci megérkeznének, gyógymódot 
közöl azok’ orvoslására; ügyel az orvosi személyzet
re ; a’ kuruzslók veszélyes működésire; viszen szü
löttek-’s halottak-jegyzőkönyvét (protocolla biosta- 
tica) ; ügyel a’ himlőoltás’ munkájára ; ezeken felül 
népszerű értekezéseket készít ’s általok felvilágosítja 
a’ népet, ’s feloldozza azt anyagi ’s szellemi babonák 
’s előítéletek alól; és minden más módon igyekszik se
gíteni a’ szegény adózó nép’ sorsán. — Már szegye
sek ’s igy a’ gyermek ek’ gyógyítása is : az utolsó rovat 
alá tartozik. És kérdjük : vannak é hatósági orvosink 
csak olly állapotban i s , hogy a’ kötelességeket híven 
teljesíthetnék ? nem csekélyebb e állásuk ’s hatalmok, 
minthogy erőteljesen léphetnének-fel rendeleteibnek 
foganatot szerzendők? És ha teljesitnék e’ kötelessé- 
göket— mit teljesitniök kellene— marad é idejük még 
szerteutazni ’s egyeseket gyógyítani ?; vannak é 
úgy ellátva, hogy a’ megélhetéstől ösztönzötten privát 
praxis után nem kellene járniok ? ! ’stb. Véleményünk 
szerint első feladata a’megyéknek oda munkálni, hogy 
mindenek előtt az orvosi politzia elrendeztessék ; ez 
által szaporittatnia kellene a’ hatóságok’ orvosi sze
mélyzetének népesség ’s kiterjedéshez mért arányban ; 
ezáltal hatalom is adatnék a’ főorvosak’ kezébe, mely- 
lyel mint a’ politzia’ fejei üdvösen hathatnának. De a’ 
tiszt, szerk. úr ezeknek nem igy értéséből a’ piramist 
kissé csúcsára állitá, ’s törvényhatóságilag kjelen- 
tetni kívánja „hogy mind azok, kik 1841. óta orvos- 
tanárokká avattatnak, csak úgy számíthatnak megyék’ 
’s városok’ rendes orvosivá lehetősre, ha középponti 
gyermek-kórházunk’ szorgalmas látogatásáról az igaz
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gató főorvostul bizonyítványt mutatnak.“ Nem szólunk 
a’számolhatás és LEHETÉS nehez szavairól; nem a’ 
jogokrul, mellyek ezekre igény t adnak : de figyelmeztet
jük a’ vezérczikk’ Íróját: czelra vezet e e z ? midőn 
igy a’ középponti gyermek-kórház’ igazgatójára illy 
hatalmat ruház, hogy ajánlásától (mert a’ dolog csak 
ide megyen ki, és az ember gyarló) függjön a’főor
vosi hivatalok’ kiosztása.Nem rekesztené-e ki a’hatóság 
ez által az érdemesbeket, nem é azokat kik a’ főorvosi 
kötelességek’ betöltésire alkalmasbak volnának? nem 
é azokat, kik szerencsétlenségökre magasb orvosi mű
veltség utánsovárogva , a’ külföldnek, egyetemünk ’s a’ 
gyermek-kórháznál hasonlíthatlanul fentebb-álló inté
zeteiben szereztek tapasztalást ? Egyedül ezen pesti 
kórházat tarfja-é a’ v. ez. Írója üdvezitonek, ’s igaz
gatóját minden therapeutek felett álló orvosnak? — 
Az ellenkezőre nem akarunk példákat mint Schönlein 
Európa’ élő legjelesb therapeutejét, felhozni; hisz ha
zánkban, hisz városunkban vannak féríiaink , kikaz új
ságok’ dicsérő kürtölése által bármi magasra vergö- 
döttnél minden szerénységök mellett fentebb-állóknak 
ismértetnek; kik Fáy’ igen találó meséjeként az ürgét 
határdombostul keresztülugranák. —

Panaszt emel a’ v. czikk’ Írója tfz orvosnövendé
kek ellen, hogy „eddig kevesen találkoztak olly jeles 
ifjak, kik tudományszeretetből’s orvosi hivatásuk’ma
gasb érzelméből siettek szorgalommal meríteni ez üd
vös (?) kutforrásból. Szigorú és mondhatni keserűen 
meglepő, ezt olly férfitól hallani, ki szavát csak meg
győződés után , ’s épen ezért szokta olly hatályosan 
emelni. Hódolunk mi politikai műveltségének ’s tudo
mányának; de engedjen meg, ha őszintén kimondjuk : 
hogy orvosi intézetek’ belbecsét nem egy pár órai lá
togatásból, nem külsőségekből itélhetni-meg ’s azok
ról csak dolog-értők hozhatnak alapos Ítéletet. Mi 
nem akarjuk az intézet felett kimondani Ítéletünket — 
ezt ha a’ dolog kissé einem hirtelenkedtetik, kimond
ták volna ahozértő orvosaink, kiket mint illetőket, 
például: egyetemünk’ tanári koszorúja’ tisztes tagjait 
vélemény-adásra felhíni, úgy hiszszük , lehetett volna ; 
kiknek e’ haza’ ügyei, orvosi elhanyagolt állapotunk 
mindig szivükön feküsznek; kik nyelvünket már akkor 
művelek önként, mikor még más iskolák’ oktatóji arról 
nem is gondolkoztanak ; kik , ha nem teszik is azt, 
mit tőlük várunk, sőt a’ dolgok’ állásávali ismeret
lenségünkben követelünk, okai nem ók, hanem még 
más valami magasb és nagyobb dolog, miről azon
ban szólani — nem ez értekezésnek körébe tar
tozik. — Mi minket ille t , eljártunk mi többen is az 
intézetbe; de azon mód, mellyel az i g a z g a t ó  úr 

tárgyat fejtegeti , ’s e’ fejtegetések nem nyer
tek meg bizodalmunkat; mert a’ bizodalom De á k  
szerint „az emberi kebelnek leggyengédebb virága, 
mellynek csak idő fejtheti ki fakadó bimbaját, ’s ki an
nak kifejlődését hatalmas kézzel erőtetni akarja , fel
dúlja a’ fakadó virágot; melly hervadni fog, és nem 
lesz emberi hatalom, melly azt feléleszsze.“ — És re- 
ményl-e a v. ez. írója haladást olly intézetbe-járás- 
tol, hova minerdekünk hajt, nem pedig tudománysze- 
íetet s tiszta tudásvágy vonsz? hova megyéknek kell 
kimondani a ,compelleintrarec szót; a’ hol pedig csak 
í hapsodisticus egyveleg tálaltatik fel rendszeres út
mutatás helyett; hol határzottság helyett ingatag di- 
agnostizálás , ideoda-kapkodás ; hol a’ tudományos
ság’ szerény szava helyett holmi „unus et alter pan- 
nus assuitur late qui splendeat“-féle hatásra számí
tott szavak ’s mondatok pompáznak , qui ignotos fal

iunt etc. Szól a’ v. ez. írója kényszerített leszkékről, 
igen, ez is oka nem járhatásunknak: mert 6tól l2ig is
kolákban ’s kórházakban lenni akkor még az intézet- 
igazgató’ rendetlen megjelenésire várni, kissé nyomasz
tó. De ha tudjuk a’ kényszerített leczkék’ szorgalom
ölő hatását, ne kényszeritsük ismét olly magány-in
tézetek’ járását, mellyeknek beesők ’s paradoxon lé
tök egy pár emberbarát’ jó akaratjától függ. Tegyük 
az intézetet országossá , mint azt a’ vezérczikk olly 
helyesen megjegyzé , válaszszunk csődület által ren
des igazgatót, ki ne kényfelenittessék hivatálát napon- 
kinti áldozat gyanánt tekinteni’s ki belbecse’ önérzetén 
kívül másjutalmat is nyerjen. — Ámbár a’ dr. Schoepf 
urat dicsérgető áldozatokra’s nemes emberbarátisze- 
retetre is tudunk mi egy szép példát, mi felöl bi
zonyosságot szerezni akarókat utasítjuk a’ kórház- 
igazgató választmány’ ülésire. Mert széles köpönyeg 
azon úgynevezett hazafiság ’semberiség , melly alá — 
mint egy lelkes írónk megjegyzé — sokan búnak, ’s 
inig mi őket istenitjük, ők az alatt az epret szedik.

Ezeket felvilágosító jegyzetekül szükségesnek 
láttuk elmondani; szükségesnek azért, hogy ez ügy 
tisztába hozassék; hogy segítsük némileg az orvosi 
ügyek’ körülti balitéleteket eloszlatni, ’s azért, hogy 
valódi tudomány ’s érdem legyen cs maradjon nálunk 
is azon emeltyű, melly méltó becsültetésre emel; 
hogy a’ nyilványosság’ világánál tanuljuk kissé is
merni a’ helyzetet, mellyben vagyunk, ’s lássuk fé
nyinél a’ partot, mellyre ügyekeznünk kell. És mi fia
talok emeltük fel szónkat, bár ez soknak nem tetsze
nék is ; hiszszük ezt az igazság’ érdekében tettük , és 
némi jeléül annak: hogy a’ XIX, század’ auctoritás- 
tól mentebb fiai vagyunk , hogy a’ köz ügyek előt
tünk nem érdektelenek, és hogy mi a’ hajdani pajkos
nak nevezett ifjúság’ méltán megrovott kicsapongásai 
’s idővesztegetései helyeit, parányi erőnket tán nem 
egészen hasztalanul illy közérdekű kérdések’ fejtege
tésében kisértgetjük. Mi emeltük fel szavunkat, mert 
nemes önérzettel mondhatjuk: hogy kebleinkbe ala
csony önzés magát nem fészkelte. Nem szabadalmakat 
védünk mi, nem korhadt rendszereket támogatunk; 
mert jelszavunk javitva-haladás ; ítéletünk ez: vesz- 
szen, mi veszendőség’ magvát magában hordozza; ir
tassák ki mindig ’s mindenütt a’ romlott üszők, melly 
életet ö l, de helyébe más ne oltassék. Feljebb kimon
dok , hol testületek’ organisatiójában van a’ hiba, ott 
egyes részek’ gyógyitgatása által czél nem éretik. 
Úgy vagyunk meggyőződve, hogy ha a’ gépbe uj ke
reket akarunk tenni, ez erős ’s annyira jó és szüksé
ges legyen, hogy ki ne vettethessék, hanem az egész 
gépet utána kelljen módosítani. —

Óváry Pál s. h. Kovács Endre s. k. IVerbánchich 
János s. h. Rólh Be'la s. k. IVeilzenbreyer Eridrik s.li. 
Sc/iuber/b Lajos s.k. Dráskovich János s. h. Gurovils 
Tamás s. k. orvosnőt' ende kelt.

M agyar nem zeti fejlődés
III.) ANYAGI TEKINTETBEN.

(V é g e .)
Két nagy akadálya van Magyarország’ anyagi fej

lődésének : egyik elvi, másik elemi; az ősiségi, i . ’s 
a’ vizek’ szabálytalansága. Az első, mellynélfogvást 
a’ nemesi ingatlan jószág nem tulajdonnak, hanem csak 
hitbizománynak tekinthető, mennyi bajt okoz a’ honi 
iparnak , Széchenyi ’s egyebek által elég bőven ’s czá- 
folhatlanul meg van mutatva.— A’ jelen birtokos, ha
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igaz ’s törvényes eredeti adománynyal , — mit honunk
ban sokan nem tehetnek , — birtokát bebizonyitni nem 
képes: minden órán félhet, hogy azt a’ törvénysze
rinti tulajdonos, egy porlepte penészes irománynyal 
kezében előlépvén, ha szinte századig tartó pörleke
dés után , elveszítőié. Az adományos pedig, ha jószá
gát eladni akarja, vevőt nem méltányos árra kap; mert az 
eladó’ utódinak kedvök jöhet, — akarja, v. nem akarja a’ 
vevő visszaereszteni , — hogy magoknak ítéltessék a’ 
jószágot. A’nemesi birtok’ illy bizonytalansága okoz
za , hogy annak illendő becse nincs , ’s hogy midőn 
a’ polgári’s jobbágyi telkek értékökben , mind a’ mel
lett hogy adózás’ terhe fekszik rajtok, növekesznek, 
sőt az adómentes nemesi telkeknél itt ott még drágáb
bak i s . — Az ősiség’ elve törvényinkben mélyebben 
meggyökerezett vén fa , mintsem az egy vágással kiír— 
tatiiassék; hanem az i s i gaz,  hogy van már rajta né
hány jó vágás, kivált a’ legújabb törvények által; és 
reméllhetni, hogy néhány orsz.gyűlés alatt addigaddig 
vágatik, mig majd egyszer csak híréből ismértetik. 
Éhez járul, hogy a’ földbirtok’legnagyobb része ki- 
rekesztöleg nemesi lévén, ha valamelly nemnemes 
akarna illy birtokot szerezni: abból akármelly nemes 
kivetheti. E’ korlátozás által a’ föld’ becse mennyit 
csökken, az ipar’ kifejlése mennyire hátráltatik : min
den józan ember átláthatja. Ezen egykor meglehet jó 
törvénynek eltörültetését is méltán sürgeti a’ jelen fel
világosult korszellem; és midőn látjuk , hogy hazánk
ban sok külföldi ur igen terjedelmes jószágokkal bir , 
hogy időnként ’s jobbára ingyen , az orsz.ggyülés , több 
idegen nemzetüeket nemesít, mint ő fge honiakat,— 
hogy a’ magyar nemességnek %da ú gy is tót, oláh , 
rácz , vagy horvát: akárkinek meg lehetne a’ földbi- 
rást engedni, a’ nemzetiség’ tekintetbevétele mellett, 
kinek t.i. vagy magának magyar neveltetése volt, v. 
utódait magyar nemzetiségben nevelendeni szigorúan 
kötelezi. — A’ másik akadályra nézve mondhatni, hogy 
részintposványos viz alatt,részint kárékony folyamok ál
tal bátorságtalanitva majd ugyan annyi föld hever,meny
nyi az ősiség’ ipargátló ónsúlya alatt nyög. Ország
gyűlésink már régóta komoly feladatúi tüzék magok
nak: a’ honi korlátlan vizek’ szabályozását, ’s hihe
tőleg nem a’ jövő országgyűlés lesz az utolsó , melly 
azt újra tárgyalja. — É szt, melly a’ folyamok’ sza
bályzását , a’ kellő uj csatornák’ helyét kitervezze , ha 
bár külföldről is kapunk; ásó v. gátrakó kéz kerül ma
gunktól : hanem pénzt hol veszünk? Nemzeti kölcsönt 
emlegetnek néraellyek; pedig tudjuk, hogy kivált ná
lunk , mi a’ közönségnek rovására történik , az a’ sok 
nyerészkedő miatt öt vagy épen hat annyiba szokott 
kerülni, mint kerül egy szigorúbb felügyeletü ma
gányos vállalat; aztán meg így nem minden polgár 
venne az a r á n y l a g o s  hasznot mint vinné a’ ter
het.— Elvárjuk, mi javaslattal lépend föl a’ kiküldött 
országos választmány: szabadjon azonban nekem is a’ 
magamét röviden kijelentenem ; ,,bizassék, szükséges 
kiváltságokkal, az országban levő valamennyi vizek’ 
szabályozása a’ b. Vécsey-Sina-féle részvényes társa
ságra , ’s hogy a’ kellő pénz, c’ nemzeti roppant vál
lalatra , melly több százmilliót emésztem! föl, ne kül
földről vétessék , oda tömérdek kamattal visszafolyandó, 
hanem magábul a’ honbul kerüljön—k i: a’ jobbágytel
kek’váltságajelöltessék-ki a’ földes-urak által alapul, 
mellyhez a’ felállítandó nemzeti bank járulna ideigle
nes segítséggel.“ De mig ide juthatnánk, elébb sok 
lépcső meghágandó.— Ha a’ jobbágyra magára ha- 
gyatik tartozásainak megváltása , minthogy azokat kézi

munkájával ’s természetben könnyebben gondolja le-  
fizethetőbnek , mint pénzzel, mellyet nehezen szerez
het: sokáig érhetik nála tetté a’ földes urtóli függet
lenség gondolata; másfelől a’ földesur és örökétől, — 
melly furcsa argumentumokkal féligmeddig a’ statusnak 
mint bözadó’ alapja van elokoskodva, — nem örömest 
akarván megválni, minden talpalatnyi földért, mely- 
lyet pedig nem ő érdemle , ezreket kívánna váltságul, 
mennyit a’ szegény jobbágy közadóval is terhelten so
ha sem fog tehetni; sőt még elébb sok helyütt a’ két 
fel’ birtoka elkülönzése fölött egymással mennyit kell 
küzködniök. —

Határoztatnék-meg tehát törvény által a’ kulcs: mi 
szerintiegyenek a’jobbágyi tartozások megválthatók, 
az enyész-tőke pedig felében vagy 2/3dában— a’ többi 
szabad rendelkezés alá hagyatván , ugyancsak tör
vény szerint részvény-fizetésekben a’ vizek’ szabályo
zására fordittatnék. így  eszkkzöltethetnék egyik nagy 
czél mellett többnek elérése is : igy volna reméllhető 
a’ hon’ számos polgárinak felszabadulása; igy nyerne 
a’ földesur ingatlan birtoka’ helyébe másik biztos in
gatlant, az ipar’ emelkedésével becsben növekedőt; 
igy lenne nemzeti bankunk — egyfelől a’ jobbágy-telki 
váltságok-, másfelől a’ csatorna-jövedelmekből nyer
vén egyéb forrásokon kívül táplálékot, —Európa’ bank
jainak egyik legbiztosabbika ; igy mintegy behálóz- 
tatnék az ország kereskedési csatornákkal, mcllyek 
a’ merre hatnak, mint testben az erek ’s jólétet, életet 
áldást terjesztenének ; igy nyeretnék meg az iparnak 
sok millió holdnyi gazdagon termendő föld, sok millió 
embert táplálandó föld; az eddig bizonytalan határok 
igy mentetnének meg a’ vizek’ kártékonyságától; ’s 
lecsapolása által a’ posványoknak igy tétetnék a’elí
rna egészségesbbé ; igy hóditandná meg a’ magyar újra 
honföldét, mint atyái ezer év előtt annak lakosit meg- 
hóditák, nem fegyverrel , hanem szorgalommal, melly 
azt nem nyomor ’s Ínséggel, hanem uj élet ’s boldog
sággal tölti-be.— A’ részvénytársaságnak, valamint 
az egész hazának, az említetteken kívül még sok ha
szon kínálkozik; mert a’ viz alól megmentett földnek 
egy része méltó joggal őt illeti, úgy a’ csatarnákbani 
halászat ’s a’ víznek különféle gyárokra alkalmazása ; 
nem különben a’ vámbér, melly nemcsak a’megnyitott 
biztos belközlekedés, ’s az évenkint emelkedendő ipar , 
hanem a’ müveit külföldnek velünk érintkezni készsége 
után is többtöbb reménynyel biztat, midőn Dunánk nem 
sokára a’ Rajnával egybeköttetik, ’s Francziaország- 
ban is lépések tétetnek a’Marnának a’Rajnávali össze
kapcsolására. — Ezen vizi-utakon kívül , ugyancsak 
vámszedhetési jog mellett magára vállalhatná a’ társa
ság az ország’minden részeiben a’száraz-utak’ készíté
sét is , mellyek bizonyosan szinte gazdagon jövedel
meznének ; a’ szegény adózó úgyis kifáradt márazut- 
csinálásban. — A’ fő RR. táblája ’s a’ kormány bizto- 
sittatását sürgették az úri tartozások’ megváltási tő
kéjének : im itt lesznek a’ folyamszabályozás- , csa
torna-, vas- és országut-részvények, mellyek ha jó 
állapotban tartatnak, az úrbéri jövedelmeket egész 
bizonyossággal kipótoljak, sót felülmúlják. — Ez 
volna alázatos javaslatom; ki jobbat tud, álljon elő a’ 
magáéval a’sok terv-inditvány-kohbul akadhat egy két 
szikra, melly egykor tánlágra kap.Tervezgessünk, esz- 
mélkedjünk, próbálgassunk , de aztán tegyünk is, mert a’ 
melly ember v.nerazct nagy eszmékkel eleve meg nemba
rátkozott : az nagy tettek kivitelére sohasem lesz képes.

Magyarország termesztő ország : de termé
nyeit sem maga kellően használni nem tudja , semfö-
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löslegével a’ külföld’ ebeli szükségeit, úgy mint le
hetne , az értelmiség és ipar’ kevéssé fejlettsége miatt, 
födüzni nem képes. — Nemzeti kereskedésünk’s művé
szetünk egy műegyetemnek érzi hiányát , ’s nem két
kedhetni, hogy a’ nemzet valamint 1830ban nyelv
ig tudományi és katonai akadémiát, 1832/fiban úrbéri 
és museumot, 18M|4oben pedig hiteltörvényeket ’s nem
zeti színházat alapított: úgy a’ következő országgyű
lés egyéb üdvös törvények köztt egy régóta sürgetett 
műegyetemet alapitand.— Kereskedésben fő kellék : a’ 
pontosság; pontosak ha akarnánk sem lehetünk, mert 
vizi és szárazi utaink bizonytalanok ; a’ mi kevés jó 
van , az az egészre nem hat; nyers termenyinknek hely
be várunk vevőt , ’s midőn azokat kikészítve jó drá
gán visszaveszszük : sopánykodunk, hogy ismét nincs 
pénzünk ; vádoltatunk, hogy szegények vagyunk, még 
is csillogni akarnánk, irigy szemmel nézzük más nemze
tek’ jobblétét, szájunkba várjuk röpülni a’ sült verebet; 
munka nélkül szeretnék, ha gazdagság jőne házunkhoz. 
— Borunk’ jó lengyel világa elmúlt, ’s mig kezelé
séhez nem értvén vele a’ külföld előtt fel nehezen ka
punk, más felöl Priesznitz kidivatoztatja ; dohányunkért 
mellyen Apalto milliókat nyer, megköszönhetjük, ha a’ 
kegyelemből szabott csekély árt megkapjuk ; ’st.b.Divat- 
áruinkért a’ külföldnek vagyunk adózóji, ha szinte 
a’ pesti boltokba fizetünk is érttök; Lyon” s Majlandnak 
selymét, a’ morvának posztóját, a’ csehnek gyolcsát 
viseljük; csehüvegből iszszuk az ächt-champagneit : 
büszke ön elégültséggel mondjuk, hogy Bécsben ké
szült öltözeteink öltözetünk ’stb. ’stb. Nem szövetkez
hetnénk-e mi is ú g y , mint az irlandi repeal-club- 
bok , mellyek Anglia’ gyármüveit nélkülözik, és min
dent csak honi készitvényt viselnek ’s használnak # )  ? 
nem léphetnének-e termesztőink egy ’s gyárosink ’s ké
szítőink másfelől kölcsönös alkura , hogy mig az egyik 
csupa honi terményeket dolgoz fel , a’ másik csupa 
honi készitvényeket használand ? melly erkölcsi viszo
nyos társulatnak tagja lenne minden önmaga ’s hona’ 
jólétét elómozditni kívánó becsületes honpolgár; csak 
hogy aztán olly gyár- és kézmüvekkel láttassunk-el, 
mellyek a’ versenyt a’ külföldiekkel is bízvást kiállják, 
nehogy csupa hazafiságból a’ honiakat drágábban fi
zessük, mint a’ külföldieket. Bizzunk azonban az egye
sületek’ jótékony szellemében , melly a’ magyart is 
lassanlassan áthatni kezdi, meggyőződvén , hogy ösz- 
szesitett erő m égis csak többet létesíthet, mint az 
egyes és különtartó. — Az angol-magyar társulat, 
különösen az angol gabnavám-törvénynek nem sokára 
reméllhető eltörlesztése , terményinknek az eddiginél 
jobb keletet igér , de más felöl a’ gyapjúnak mint fófő 
jövedelmünknek a’múlt évben 30—40 pCtel csökkenése 
s annak, minthogy a’ fő vevő angol már maga is déli

*) Nagy hatásúak voltak minap , Mooncynek egy nagy re
peal gyűlésben mondott következő szavai:,,Mondjunk át
kot Anglia' minden gyáraira: 9 millió számmal vagyunk, s 
mig saját törvényhozásunk nem lesz,semmi angol árut nem 
veszünk. Férfiak , asszonyok , gyermekek ugyan ezt te
gyék. A mi egyházkörünk már elkezdette: kövesse a' többi. 
Gyapjúnkat elvittük a" posztógyárba, 's ebből viselünk 
öltönyt. Ti ir-nök , magatok által font-szőtt ruhát hord
jatok , mint nagyanyáitok Vászon-ruhát viseltek az 
apostolok, vásznat viselt maga az isten' fia, a' ti meg
váltótok anyja vaszonöltönyt viselt. Miért szégyelnétck 
olly ruhát viselni , mellybcn Üdvözitönk szenvedett :s 
vérzett. Igen, ti Anglia vérfoltos gyármüveit, mint szol
gaságtok' je lé t's eszközét visszauiasitjátok , 's a' ti drá
ga , régóta szenvedő ir-hazátok’ szerelmére esküdjetek ,
hogy többé angol gyármüvet nem vesztek , mig alkotvá- 
nyunk visszaállítva nem lesz.“

Walesben elegendőt termeszt, ’s a’ spanyolnak is , bel- 
háboruji’ csilapultával finom juhtenyésztése gyarapszik,
— nem reméllhető emelkedése méltán aggódtatja 
gazdáinkat. — Hazánk’ fővárosa és szive P est, mind
inkább méltólag kezdi képviselni az országot; duna- 
parti palotasora , díszesen emelkedő házai, a’ dur- 
rogva jövómenó gőzösek, az óriás nagyságban épülő 
lánczhid , a’ zsibongó , tolongó, rakodó , zörgő — nép
ség mutatják, hogy itt valódi élet van; élet, melly- 
nek jelenségei az ország’ többi tagjába is kihatnak.
— Sokat tenne Budapestünk’ virágzására f-ha felséges
fejdelmünk, mit már régóta kérünk , legalább az év’ 
egy szakában , benne lakásával szerencsésítné ’s ma
gas jelenlétével neki fényt kölcsönözne. Addig is , mig 
ez történnék , azon magyar urak , kik Bécsben vagy 
másutt a’ külföldön, nem egyéb mint mulatásért, laknak 
’s magyar pénzt költenek Jobban tennék, ha lakásukat 
honunk’ fővárosával cserélnék fö l, melly ha élvezet
ben Bécs -  Párissal nem ér is fö l: érdekűkben áll a’ 
honi ipar ’s nemzeti élet’ fejlődését hathatós hozzájá
rulásukkal elómozditni, ’s különösen a’ már Budapes
ten lakó országnagyokkal egyetemben , a’ nemzeti fen- 
sőbb társas életet, ezen jelenleg angol, franczia, né
met és magyarból összekevert valamit, igazi magyar
rá kifejteni; mert mig minden színezetében kifejlett 
valódi nemzeti-életünk nincs: gyermekek vagyunk, 
idegen oktató’ tanítására sőt ittenottan vesszejére mél
tók. — És ha még Erdély, a’ kedves kis testvérhon hoz
zánk visszacsatoltatnék, mi őt sok jó intézvényink- 
ben részesitnök , mellyek a’ nemzeti élet és jólét’ fej
lődésére szükségesek , mellyeket ők még nélkülözne- 
és ha önállólag maradnak , még sokáig nélkülőzendk 
nek; egyesülten pedig, és olly alkotvány’ birtokában 
mellynek védfalai minden honpolgárt magokban fog
laljanak , a’ nemzeti közakaratnak nagyobb hatályt, a’ 
fenyegető közös ellenség ellen nagyobb biztosságot 
adandna.— Höhe Lajos, hit. ügyvéd.

P ó t I é k ( á r
(A’ h ol d ba-u t az á s ’ ve s z é l y c i.) Minap al

konyaikor C5«1 párisi akadémikus a’ Pont-neuf-ön mene 
által; egy vándorló csillagász , ki egy teleskopot állíta- 
fel,figyelmét vonta magára. „Uraim, vigyázzanak! Itt a’ 
holdba-utazás csak 10 nyomon! centime-be kerül.“ — 
A’ hold teljes fényében pompázott a’ tiszta égbolton , az 
alkalom kedvező vala.C5«* úr a’teleskophoz közelíte, jobb 
szemét a’ esőhez tartá ’s különös gyönyörrel vándorlá be 
a’ holdnak csudálatos hegylánczolatit. Az esti köd a’ cső’ 
üvegét kissé meghomályositá;az akadémikus egy merész 
ugrással ismét a’földön termett ’s kezével zsebébe nyúlt, 
hogy kendőjével a’homályos üveget megtisztitá. A’zseb
kendő eltűnt. ,Honn feledém — gondolá. — Szerencse, 
hogy még van időm hazatérésre, mielőtt az ouverture 
az olasz dalszínházban kezdetét venné.* 0  nagyobb bá
torság okáért óráját akará megtekinteni; de az órának is 
hült helye, valamint a’kendőnek.,Hol zsebkendőm van, 
ott van bizonyosan órám is , . . .  de milly szórakozott va
gyok én ma ! — De hát ugyan erszényem !...** O keres
gél , minden zsebét végig kutatja , de az erszény is oda 
van. Most vévé csak észre a’ tudós akadémikus, hogy 
egy furfangos tolvajnak,ki a’csillagász körül ide ’s tova 
járt ,’s hasonlag a’ holdba utazni törekvék, került hatal
mába. A’gaz ficzkó zsebkendővel, órával ’s erszenynyel 
együtt elillant. Barátom — szolt az akadémikus a’ ván
dor csillagászhoz — miért nem mondja-meg Ön előbb az 
embereknek, kiket a’ holdba-utnzásra meghí, hogy az 
odavezető ut nem bátorságos
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Kliegel József betürakó és betűosztó gépei’ lé
tesítése iránt 1840d. évi április’ 5kén tartatott köz
gyűlés nmgu buzini gr. Keglevich Gábor koronaőr’ 
elnöklete alatt, az akkoron kineveztetett választmány
nak következő utasítást adott, u.m. 1.) Hogy az eleve 
közrebocsátott aláirás-iveket átvevőn, a’ már aláirt 
részvények’ lefizetését eszközölje; 2.) arra törekedjék , 
hogy miután a’ kérdéses gépek’ használható létbeho
zására körülbelül 3000 ezüst forint kivántatnék, aláí
rás’ utján minélelőbb a’ megkivántató 300 részvény el
keljen ; 3.} Kliegl József által a’ gépek’ építését meg
indítsa, ’s neki azon czélbul a’ bejött pénzből a’ szük
séges summákat időrül időre előlegezze ; 4.) mindent 
elkövessen, mi a’ részvényesek’ biztosításául szükséges; 
e’ végett , ha czélszerünek gondolná , egy kizáró fel
találási szabadalom’ elnyerésére kivántató lépésekről 
gondoskodjék; és 5.) annak idejében a’részvényesek’ 
díjai’ visszafizetését lehetőleg eszközölje.

Ez volt a’ kinevezett választmány’feladata ; ’s mi
kép eszközöltetett légyen , a’ kővetkezőkből kitetszik; 
különösen : Kliegl József az 1840. évi april’ ÍOkén a’ 
választmányhoz benyújtott folyamodásának 3d. pont
jában az osztógép’ költségű 1000 vagy 1200 pengő 
forintra számítván , a’ rakó -  gépéit pedig legfeljebb 
1800 — egész 2000 forintra tevén, mindenekelőtt azon 
summa pénzért esedezett, mellyet műhelyének elren
dezésihez ’s a’ műszerek’ megvételéhez kivántatónak 
mondott; azonfelül pedig, miután gépeinek mintái el
készítésére fordított öt havi folytonos munka, élelme’ 
minden forrásit végkép kimerité, nyugodtabb helyzet
be jóni óhajtván magának nemcsak múlt ideje’ vesztét 
pótoltatni, de a’ létesítését tárgyazó előlegezéseken 
kivül élelmére’s legényei’ folytonos fizetésére, bizo
nyos havipénz -  mennyiséget kivettetni kön-yörgött; 
ezen első előleges összeget mintegy 800 ftra ezüstben 
számítván fel.

A’ választmány april’ 12. és 13kán tartatott ölé
siben bővebben tárgyalt Kliegl József ezen föntebbi ké
relménél fogva, mintái elkészítése körül tett fárado- 
zásiért 300 ezüst forintot, műhelyének elrendezésére 
szinte 300 ezüst forintot kifizettetni méltányosnak vél- *)

*) Für den Bau der Sortir-Maschine rechnet der Erfinder 
an Kostenbetrag 1000 bis 1200 fl. C. M. Die Kosten beste
hen aus der nöthigen Instruirung einer Werkstätte mit 
einer Metall -  Drehbank, Ccntral-Bohrmaschine , einer 
Hobelbank , einer Gerüstfertigungdann den sonstigen 
^verschiedenen inetall-Arbeits-Werkzeugen für drei Indi
viduen — ferner in der Aufnahme eines Lokals von 
zwei bis drei Ubicationen, d a n n  B e z a h l u n g ,  und  
V e r k ö s t i g u n g  z w e i e r  an di e  H a n d a r b e i t e n 
d e n  I n d i v i d u e n ,  BeischafFung des nöthigen Mate
ria ls, nöthiger Vorgelege und Triebwerke, welche den 
Maschinen beikommen, — endlich in der Deckung der 
Subsistenz des Erfinders für die Zeit der Arbeit, nebst 
Deckung d e r  K o s t e n  f ü r  B e i s c h a f f u n g  w i s 
s e n s c h a f t l i c h e r  W e r k e ,  welche noch weiters 
derselbe zu untersuchen erwünschet. — Aus .I0 .1. Kltegl- 
’sehen Erklärung au d. Committee ddto 16. April 1840.

vén , kért élelmi fizetését illetőleg , — az anyautasi- 
tás’ ellenére nem rendeltethetvén meg , sorsának köny- 
nyebbítéseül, mind ön, mind legényei’ tartására ’s a’ 
munka’ folytonos vitelére, — míg t. i. a’ kiszámított 
másfél évi határidőben a’ gépek elkészülendnek, — 
havonkint 100. p. ftot megrendelhetni czélszerünek 
ítélte , — 1840. jun. 25kén tartatott választottsági ülés
ben Kliegl József egy további előlegezésért esedezett. 
E’ véletlen előlegezésérti esedezés azon határzatra 
vezető a’ választmányt, hogy , miután Kliegl József 
a’ havifizetések’ hozzászámításával már 900 pengő fo
rintot vett fel, neki egyedül akkor leszen uj előlegezés 
megrendelendő , ha eddigi megszerzésiről szóló nyug- 
tatványit a’ választmánynak előterjesztendi, ’s a’ vá
lasztmány műhelyének miképi elrendezésiről meggyö- 
zódendik. 1840ki jun. 27kén megtekintetvén a’műhely ,
— Kliegl József előterjesztő, a’ jun. 28kán tartatott 
ülésben azon számadását, mellyben a’ tettleg fölvett 
900 forintbul csak a’ föntebb érintett 300 forintot volt 
képes kimutatni, mi annyival nagyobb aggodalomba 
ejtéa’ választmányt, minél világosb lön előtte, néze
tinéi fogva , azon meggyőződés , hogy a’ részvény
pénzek’ illy módoni elhelyezése által, a’ begyülendó 
egész részvenyöszveg , mind a’két gép’ elkészítésére 
koránsem leend elégséges; mindazáltal egy 200 pgö 
forintos clőlegezésadatni rendeltetett, azon biztos re
ményben, hogy ezután a’ munka talán láthatóbban 
haladand. Egyébiránt ez alkalommal még az is hatá
roztatok, hogy mind ezen tapasztaltakról a’ pesti 
ez ügyben alakult választmány is értesíttetvén , az ál
tala nyerendő részvényesek’díjai’ ide küldésére, ’s az 
adandó előlegezések, és Kliegl József által teendő 
számadások körül állapított elvek iránti nézeteinek, 
e’ választmánynyal leendő közlésére megkéressék.

1840diki novemb. lókén tartatott üléskor Kliegl 
József, kinek utóbbi ülés’ idejétől fogva a’ havifizeté
sek, mellvek a’ munka’ folytonos vitelére szánvák, 
rendesen kiadattak , egy további előlegezésért esede
zett, mind a’ mellett, hogy akkor már összesen 1700 
pengő forintot vett át a’ pénztárból, melly summával 
t. i. már az egyik gép’ létesítése lett volna eszköz- 
lendő ; miután azonkül a’ pesti választmány a’ hozzá
intézett kérések iránt, válaszát akkorra meg nem kül- 
dé , ahoz még egyszer Írni rendeltetett, ’s az előle
gezés’ kifizetésének megrendelése néhány napra el- 
halasztatott. — 1840diki novemb. 22kén ismételve sür- 
geté Kliegl József a’ választmány’ ülésében a’ kért 
előlegezést, azon fenyegető nyilatkozással, hogy a’ 
munkát félbenhagvandja , — nem foghatván meg , miért 
köteleztessék ó szenvedni a’ választmánytól oily szigorú 
korlátozást a’ pénz -  fölvételben , azt állítván , hogy 
a’ részvényesek a’ pénztárban levő summákat részére , 
mint időrül időre kiadandó kölcsönt befizették , mellyet 
ugyan viszszafizetni , de mellyrül számolni nem köte
les , — kérvén továbbá önmagát e’ számadás alól föl
mentetni,— és minden viszonti alkalmatlankodások’ el
hárítása végett mind élelmére , mind építési költségekre
— semel pro semper— havonkint 200 pgö forintnak 
rendes kifizetését a’ pénztárnok urnái megrendeltet
ni. — Ámbár a’ választmány Kliegl József’ ezen fe
nyegető ’s a’ közgyűlésből vett anyautasitás’ széllé
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mével teljesen ellenkező kifakadásitól nem indíttatott 
meg , sőt továbbá is a’ sürgetett pesti választmány’ vála
sza’ megküldését óhajtotta volna bevárni; nehogy azon
ban Kliegl Józsefúrnak alkalom szolgáltassák azon vád
ra , mintha a’választmány volt volna gátul legalább az 
egyik gép’ mentűlelóbbi elkészítésében, — már azért is, 
mivel ugyanazon nov. 22ről egy további számadást 400 
ff. 25 kr. pengőben előterjesztett, egy további 200 pgó 
forintos előlegezés’ kifizetése megrendeltetett.

Megérkezvén végtére 1841. január Okén a’ pesti 
választmánynak ezenválasztraánynyal teljesen öszhang- 
zó felelete-, a’ hozzáintézett kérdések iránt, — e’ vá
lasztmány megállapított elveit továbbá is követvén, 
a’ haviflzetéseken kívül Kliegl József urnák csak azon 
summákat adá Éi előlegezésül, mellyek idő’ folytában 
a’ pesti választmánytól érkeztek , azon egyenes uta
sítással , hogy Kliegl József urnák kiadandók; ’s így 
történt, hogy az egész a’ pénztárba befizetett tőkét 
e’ f. hóna])’ végéig tökéletesen kimerité , a’ nélkül, hogy 
még az első gépet is , mellynek költségit eredetileg 
legfeljebb 1200pgöftra számítá, elkészítni volt volna 
képes. — Miután az itt Pozsonyban elkelt ’s megfize
tett 157 részvényért pgóben 1570 ft; Bécsben 24 megfi
zetett részvényért 240 ft és Pesten 68 elkeltekért 680 ff., 
összesen csak 2490 ft. pgóben fizettettek volna a’ pénz
tárba, a’választmány pedig, miután Kliegl Józsefnek m. 
évi júniusban beadott számadásit hijányosaknak találá, 
sót újabban az eredeti tervben nem említett, sőt azok
tól eltérő eszmék ’s nézetek’ létbehozására i s , rész- 
vényi pénztárból általa költségeket fordíttatni tapasz
talt, novemb. 22kén beadott nyilatkozatából meggyó- 
ződék, miszerint mechanika, nyelvtan ’s ügyérteke
zési dijosztások’ költségit is kívánt elhatároztatni; az 
anyautasítás 4dik pontjában pedig a’ részvényesek’ mi
nél teljesb biztosítására köteleztetett: a’ pénz’ illy ön
kéntes kezelését az említett pont’ kötelező tartalmá
val ellenkezőnek látván , az aláírási iveken megígért 
biztosítás’ föltéte alatt pártfogó részvényeseket szerezni 
lélekisméret-elleninek tartotta. Ugyanazért a’ választ
mány Kliegl József urat, kinek a’ kiürített tárból pénzt 
adni többé nem lehetett, ’s ki e’ f. e. április 13kán a’ 
választmányi elnök úrhoz intézett levelében félig elké
szült gépének Bécsbe leendő fölvitelét magának meg
engedtetni kérte , — oda utasította , hogy miután egye
dül műszerei, ’s a’ féligmeddig elkészült gép szol
gálhatna biztosítékul a’ részvényeseknek , a’ választ
mány pedig vett közgyülésbeli utasításánál fogva ezen 
biztosításról gondoskodni tartoznék, a’ gépnek elvi
tele előtt, —ha egy rendkívüli ’s ezen választmány által 
lehetőleg eszközlendő segedelem megszerzésére vá
rakozni nem akanna , — vagy a’ kézhez kapott summát 
a’ részvényesek’ számára törvényesen biztosítani, v. 
a’ gépet műszereivel együtt lepecsételve fedezet gya
nánt itt hagyni köteleztessék. Miben megegyezvén 
Kliegl József ’s magigcrvén , hogy a’ gépet minden 
műszerivel a’ választmánynak átadandja, annak biz
tosíték végetti elfogadása elhatároztatott.

Megszűnvén illy módon mindezek’ -folytában a’ 
választmány’ megbízási köre, azon jelentéssel fejezé 
be jelen számadását, hogy föntebbi eljárásának min
den egyes léptéi csak oda irányozvák : mindent elkö
vetni , mi legalább az egyik gép’ létesítésére lehetett 
vala czélirányos , — azonnal a’ munka’ kezdetével meg
győződvén , hogy a’ gyérén aláirt részvények’ száma 
nehezen leszen olly mennyiségre szaporítható, melly 
Kliegl Józsefnek idófolytában tett nyilatkozatai szerint 
a’ másik gép’ elkészítésére kivántatónakítéltetett; re-

méllvén , hogy az egyik gép’ valóságos sikerülte nem 
csak a’ részvényesek’ követelésit biztosítandja, de a’ 
másiknak építésére is , buzgalomteljes pártolók’ meg
szerzését elösegítendi. — ’S ezen nézetből indulva , 
czélszerűnek vélte a’ választmány, Kliegl József is
mételt elóíegezési követelésit annál inkább teljesíteni, 
minél hihetőbb alakban adá elő Kliegl József’ azon 
többszörös fogadásokkal telt Írásbeli okoskodó bizo
nyítását értekezésinek, miszerint a’ szükséges pénz’ 
rendes időbeni kiszolgáltatása mellett, az egyik gép’ 
f. év kezdetéig leendő elkészítését igété ; — mit a’ 
választmány l á t v á n  u g y a n  de me g  nőm Í t é l 
h e t v é n ,  a’ mindenkor vizsgálat alá terjesztett mun
ka’ haladását, — elhinni kénytelen volt.

Ha egyébiránt ezen vállalat’ részvényesei között 
találkoznék egyed , ki vagy Kliegl Józsefurrali kor
látozó bánásmódját e’ választmánynak, vagy ellenke
zőleg azon eljárását, mellynél fogva az eredeti fel
számításokon túl, előlegezéseket adni rendelt, vagy 
a’ közgyűlés’ megbízásának a’ föntebb említett mó
don lett bevégzését, ön nézetei szerint nem helyes
lené : a’ választmány egyrészt abbeli buzgalom-sugalta 
ügyekezetének méltánylásért esedezni kénytelen , mi
szerint tiszteletteljes megbízásának megfelelöleg fá
radozásai ’ eredvényeül legalább az egyik gép’ létesí
tését eszközleni, ’s a’ részvényesek’ kecsegtető re
ményit legalább egy részben teljesíteni óhajtotta vol
na; más részt pedig az anyautasításban meghatározott 
szabályokra hivatkozva ’s azon lényeges különbség’ 
tekintetéből, melly csupán a’ választmány’ egyes tag
jait , vagy az egész egyesületet közösen érdeklő tár
gyak közt létezik, — ezennel nyilványífja : hogy noha 
a’ választmány minden illyes a’ honi ipart ’s művésze
tet előmozdító vállalatra , — bárha eleve azok’ sikerel- 
tetésiröl biztosítva nem volna is — áldozatokat tenni 
kész ; a’ jelen esetben azonban , mellyben másoknak 
— az egész egyesületnek pénze ’s érdeke — fenforog , 
a’ föntebbérintett eljárásra magát köteleztetve lenni 
érzette. Egyébiránt magában értetik, miszerint e’ vá
lasztmány bármikor is kész leend , a’ részvényes urak
nak , mihelyt kívánnák, az előadottakat illető minden 
oklevelet, számadást, jegyzőkönyvet ’s a’ t. egy e’ 
czélra tartandó közgyűlés’ alkalmakor átadni. — Kelt 
Pozsonyban april’ 22kén tartatott választmány’ ülésé
ből. —

Gróf Batthyány Lajos m.k. elnök. Gr. Zay Ká
roly m.k. alelnök. Vászojai Scherz József m.k. pénz
tárnok. Hauszer Emészt m. k. választmányi titkár.

Felszólalás kis csengetyíire.u
Ki a’ most hazánkban szőnyegen levő vegyes 

házassági tárgyat állandó figyelemmel kiséri, önkény
telenül kell emlékeznie sz. Jeromosnak PauliJiushoz 
irt ezen szavaira: ,,Quod medicorum est, promittunt 
,,medici, tractant fabrilia fabri. Sola scripturanrm ars 
„est quam sibi passim omnes vindicant. Scribimus in- 
„docti doctique poemata passim. Hanc garrula anus, 
„hanc delirus senex , franc sophista verbosus, hanc unri- 
,,versi praesumunt, lacerant, docent, antequam discant.“ 
Valóban méltán alkalmazhatni e’ szavakat a’ most em
lítettem tárgy feletti vitákra is ; mert igazán szólva: 
a’ vegyesházassági kérdéssel, mellytől sem a’ tanács
kozási teremek, sem semmiféle lap honunkban menten 
nem maradhatának , ollyanok is kerültek, nem mondom 
az értelmes és dologhozértó közönség , hanem azok 
elibe is , kik csak gúnynyal ’s rágalommal szólhatnak
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e’ tárgyhoz; — ollyanok is , mondám, mellyek vallá
sunk’ belsejébe hatnak ’s annak alapjához tartoznak. 
Nem akarom én azt vitatni, hogy a’ vallás’ lényeges 
fanjai nem a’ közönség elibe valók; hajiadó vagyok 
hinni, hogy azok akkor fognak leginkább rendülhet- 
ienül gyökerezni a’ hivők’ kebleiben, midőn nyilvá- 
nyossá leend, hogy a’ legdühösb ellenséges erő sem 
képes azok’ százados győzedelmi koszorúit összetepni. 
De azt is hiszem, hogy ha valaki elég merész meg
támadni tanainkat, úgy lépjen a’ világ elé , hogy egy
oldalúság ’s rósz szándékrulőt vádolni ne lehessen. Ám 
de épen e’ bűn’ jelét viseli homlokán a’ ,,Pesti hírlapiban 
közlött ,,kis csengetyű“ czímű czikk’ Írója, kinek neve 
ju. X. alatt rejtezik. — Ha a’ közlő ur vegyes házasság
ról akart értekezni,jól vanlazt senki rósz néven nem foga 
venni ; de e’ tárgytól annyira eltérni mint ö , ’s egye
dül azért, hogy a’ kath. egyház’ fejét megtámadja , 
annak a’ hit- erkölcs- ’s egyházi fenyítékbe vágó, 
az egész katholikus világra egyiránt kiterjedő hatal
mát ’s befolyását s e r v i l i s m u s  — terjesztgeté- 
sének.czimezze, jó szándékra nem mutat. Ne hitesse 
magával fi. X. ur, hogy az ő tollának olly könnyen si 
kerülend a’ 19dik századnak lefolyta alatt nagyobb 
mint az ö gyülölségszülte feiszólalása — viharok kö
zepeit sérthetlenül fenálló primátusát a’ kath. egyház
nak honunkban erejéből kivetkeztetni az által, ha hí
vatlan tanácsadásával a’ magyar főpapokat az alulai 
kivonásra serkenteni iparkodik; mert — hála az ég’ 
urának ! — hogy olly férfiakat külde a’ magyar kathol, 
egyház’ kormányára, kik’ sz. hivatásuktól lelkesítve 
örök érdemeket szerzendnek magoknak’s halhatlan ne
vet főpapi buzgalmok által azoknál is , kik a’ kathol. 
egyház’ keblében még századok múlva is imádandják is-  
tenöket, ’s kik illy szózattól méltó megvetéssel for
dítják el szenttelenségtól irtózó kebleiket.

Ezeket előrebocsátvánmeg fogja engedni 1. ur, 
hogy czikkét csekély soraimmal ’s észrevételimmel 
kisérendem. Nyilványosság és szabadság a’ jelszó, 
legyen tehát szabad a’ dolgot kathol. szempontbnl is 
nézni, mellyet ő más tekintetből tüntetett elő. Elöle- 
gesen megjegyzem, hogy a’ mennyire lehet, rövid 
akarok lenni ’s egyedül azt megmutatni, milly egy
oldalúság ’s az igazság’ törvényeitőli eltérés lappang 
az édesgető ’s ámító’ szavaiban. — Legelőször i s : miu
tán bírói hangjával kimondotta , hogy a’ főpapoknak 
sem szabad hazánk’ törvényeit kényök szerint meg
szegni— ’s vájjon mellyik főpap nem tudta ezt eddig 
is ,  jobban talán mint fi.X. ur, ki nekik olly leczkét 
tartani merészlett — azt állítja , hogy „az áldás meg
tagadás : törvény szegés, minthogy ez a z , mi által leg
inkább akadályoztatik a’ vegy.házasság. Tehát nem szé- 
gyenli magát antiquam recoquere crambem et centies 
refutata ad nauseam usque repetere. Ilisz’ ezen állítás 
annyira meg van már czäfolva* **) az eddig megjelent e’ 
tárgyat illető értekezésekben, hogy azt át nem látni 
annyi, mint világos napnál vakoskodni, és hogy épről 
a’ további szólás most már szükségtelen, miután a’ 
tárgy annyira ki van merítve, hogy mi sincs már, mi 
ismétlés nélkül mondathatnék. — Ha fi. X. ur azt mondja : 
hogy „azt állítani: miszerint az áldásadás vagy meg
tagadás az egyházhoz tartozik, legszelídebben ki
mondva: legnagyobb logikátlanság , akkor teljes jog
gal kimondhatni, hogy az ó mondása legszelídebben 
szólva legnagyobb képtelenség. Mondja-meg tehát , 
kihez tartozik az? mert még eddig egy embernek 
sem juta eszébe azt másnak, mint az egyháznak tu
lajdonítani. Olvassa csak Montesquieu-t, ki bizonyára

nem leszen e’ dologban gyanús, ’s látni fogja, hogy 
azon szabadelmü iró is megvallja: mikép mindenről, 
mi a’ házassági összeadás’ formáját illeti, rendelkezni 
egyedül az egyház’ körébe esik. Hiába is mondja , 
hogy az egyháznak kénye szerint nem lehet azzal sá
fárkodni; mert az egyház olly önkényt, miilyent ft.X. 
ur gondol, nem ismer, hanem egyszer megalapított 
elvénél fogva megadja azt annak, ki az áldást föltéte
lező kivánatának megfelel, ’s méltán tagadja attól meg , 
ki a’ föltételeket nem teljesíti, és mind e’ mellett nem 
akadályoztat senkit szándékában, mit csak akkor ten
ne, ha illy házasságot érvényesnek nem ismerne , ho
lott pedig attól messze van , sőt nemleges papi jelen
lét által érvényesnek ’s teljes erejűnek vallja azt, ’s 
az áldást csak azért tagadja meg, hogy kijelentse: 
miszerint olly v. házasságoktól, mellyekben nem min
den magzat neveltetik kath. vallásban, mindig idegen
kedett, ’s midőn ezt teszi, ki merné mondani, hogy 
következetlen vagy logikátlan ? Vagy talán abban üt
közik meg: „miért kell — hogy ön szavaival éljek — 
feketének lenni ma, mi tegnap fehér volt?“ o ne árul
ja el ebbelí tudatlanságát, hisz az áldásmegtagadás 
nem újság a’ kath. egyházban, de minden időben gya
korlatban volt, sőt nemcsak kath. de protestáns egy
házban is hogy ha tehát nálunk akár engedékeny
ségből akár más okbul ez egyházi törvény foganat
ban nem volt , nem kötelességök-é a’ m. főpapoknak 
az egész egyház’ gyakorlatához magokat alkalmaz
n i, fökép most, midőn azt a’ körülmények szükséges
sé teszik. Ne gondolja , hogy a’ m. egyháznak aka
ratjában áll ezt vagy amazt tenni; ha az más vallá
sunknál igy van , katholikusoknál nincs, kiknél minden 
egyház az egésztől ’s az egésznek fejétől függ. Ha 
tehát a’ m. főpapok fönséges hivatásukat ’s szent tisz- 
töket teljesíttetni kívánják, őket a’ törvény’ megsze
gőinek ’s bujtogatóknak nevezni szigorú fenyítést ér
demlő sértés , megvetésre méltó rágalom. —

Ha nem tagadhatni józanul fi. X. állítása szerint, 
hogy az egyházi fenyítékre szükség van; miilyen jó
zanság és logikával mondhatni, hogy „nincs a’ vegy. 
házassági esetekben ?“ Tehát hol ? ha ma szabad mon
dani hogy „nem a’ v.házassági esetekben“ mi még is 
a’ vallás’ lényegébe vág! szint-olly joggal mondhat
ja holnap valaki, hogy másban sem; holnapután ismét 
hogy harmadikban sem , végre semmiben sem ’s igy 
fi. X. urnák vagy meg kell vallani , hogy a’ v. házas
sági esetekben is, vagy hogy semmiben sem, misze
rint a’ fentebbi állítás — önvallása szerint — józanta- 
lan lesz. Mondja ugyan, honnan tanuljuk, miben van 
szükség az egyházi fenyítékre, midőn Ammonnak mun
kájára utasít bennünket; de most egyszer nem éri el 
czélját; mert bár a’ nevezett iró’ tudományossága előtt 
fejet ha/tunk, munkájában igazságot még sem kere
sünk, mert nincs benne. Hogy meggyőződjék ft. X. ur 
arról is , milly hamisan ’s résürehajlólag járt el a’ mun
ka’ írásában Ammon ur , ajánlom neki Gőtz munkájá
nak második kiadását — de másodikát! — hol csak né- 
mellyek hozatnak föl Ammon’ munkájából, de az egészre 
alkalmazhatók. # # # )

Állításának támogatásául hivatkozik a’ szertartásokra 
hogy azok változhatok ; hivatkozik a’ görögök’s pro
testánsokra , kik a’ romai szertartásokat kivetköztet-

*) l)e 1' esprit de lois liv. XXVI. chap. XIII.
** ) Kunsfmann „die gemischten Ehen.‘;

Freyherr von Wiesau oder die gem. Ehe. von Gütz 2te
Aufl. Seite 204-318.
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ték erejükből. Elég helytelenül teszi azt. Tudja meg, 
hogy a’ nemlényeges szertartások sem változtat
hatók egyes egyházak által, sót azokra nezve is ezen 
elv áll a’ katholikusoknál: „quod ab universa eccle- 
sia statútum est, nonnisi universae ecclesiae aucíori- 
tate potest abrogari.“ Mi a’ görögöket illeti, hisz’ ők 
még a’ nagy szakadás előtt, pedig a’ római egyház’ 
megegyezésével éltek a’ mostani szertartásokkal; ’s 
hogy ezt a’ római egyház most sem roszalja, kitetszik 
abbul is , miszerint az egyesülteknek is megengedte az 
azokkal-élest; milly csorbulást szenvedett tehát eb
ben a’ római egyház’ tekintete ? Mi a’ protestánsokat 
illeti, bár ók elvetették is szertartásinkat, azért azo
kat nálunk erejökböl ki nem vetköztették. Legyen meg
győződve fi.l. ur, hogy azok nálunk jelenleg is olly 
erősen állanak , mint reformatio előtt, ’s hogy azokat 
elvetni, v. önkényesen változtatni soha egyes egyház ’s 
így a’ magy. sem fogja, a’ nélkül hogy megszűnjék katb. 
lenni.— Miután ezeket előrebocsátotta volna, végre ki
mondja, mit mondani egyedüli szándéka volt: t. i. hogy a’ 
magy.főpapok ne fogadják el a’ római pápa’ebbeni rende
letéit, mert az ó hatalma nem ollyan, mellynek az egész 
katb. egyház’ püspökei engedelmeskedni tartoznának. 
Tehát kitől fogadjanak inkább rendeléseket az egyházi 
tárgyakban, mintáz egyház’ fejétől? Tudja meg y. k. 
ur, hogy mig a’ katb. egyházban primátus lesz — lesz 
pedig örökké — addig az egyház’ egyes püspökei ez ’s 
hasonló esetekben rendeléseket nem veendnek senki 
mástól mint magától az egyháztól, vagy annak fejétől; 
mert valamint egy részrül kötelességök minden egy
házi dologban hozzá tanácsért folyamodni, sőt a’ pá
pának joga is van tőlök illyeket kívánni, hogy t. i. őt 
egyházuk’ szükségiról tudósítsák, miszerint ő segít
hessen is szükségökön , mit maga Justinus Febronius 
á llít# ); úgy más részrül a’ vegyes házassági ügy a’ 
primátus’ lényeges jogaihoz tartozik, még akkor is ,  
ha szabadabb canonistákkal különbséget teszünk inter 
jura papae primigenia et accessoria. # # )

Nem akarom továbbá azon szavait feszegetni, mik
kel magát a’ primátust kétségbe hozni láttatik, mert 
erről itt vitázni sem nem lehetsem nem illik. Elég legyen 
megjegyeznem: milly nagy tudatlanságot árul el , mi
dőn az antiochiai, alexandriai, konstantinápolyi és ró
mai püspökök közti viszonyokra hivatkozik. Hisz a’ ki 
csak bele tekintett az egyházi történetbe , tudja , hogy 
azon püspökök a’ rómainak elsőbbségét soha meg nem 
támadták. Legtöbbet nyomhatnának itt a’ konstantiná- 
polyiak; de tudjuk, hogy nemcsak ők , hanem az egész 
kelet elismérte a’ római püspök’ felsőbbséget # # # )  és 
csak később , pedig mint tudjuk mellékes érdekekből, 
váltak el tőle. üe még a’ zsinatok ’« pápai auctoritas 
felett váltott szólalkozások— mellyekre ó hivatkozik

*) Febronius de statu eccl. edit. II. Bullioni 1765. C.2, §. 6.

**) Müller, Lexicon des Kircbenrcchtes etc 4 Band, Seite211 
etc. (43’ szerint méltán csodálhatni, mikép juthatott eszük
be némellyeknek a’ Csanádi püspök' Rómába küldetését 
sérelemnek tartani!)

**°) Concil. Constantinap. 1. an. 381. tor fiev zoi y.wv- 
oiavzii'nnokwg tm axonov  t / n v  zu noiaßca zt]S T t -  

prig f izza  zrj Xtjg P u f i i g  Uruuxonov.

— sem szólnak mellette, mert a’ ki nem járatlan az 
egyházi történetben , szinte tudja, hogy azokban egy  
szó sem volt a’ pápa’primátusáról; de hogy is kétked
hettek volna arról a’ püspökök és zsinatok, holott azt 
sokan a’ protestánsok közül is kénytelenek valának elis
merni, hogy van primátus a’ kath. egyházban (Hugo 
Grot, in voto pro pace ad art. VII. operum Tomo IV ;
— Tom. 1. pag. 605. Leibnitz Tom, 1. Ep. ad Joan. 
Fabricium ; sőt Melanchton 1. Bossuet hist. var. livre V.) 
Mit akart tehát tulajdonkép y. A. ur elérni azon czikke 
által? azt hogy a’ magy. főpapok ne teljesítsék a* **) 
római vagy is az egész kath. egyházban a’ vegyes há
zasságok’ összeadásánál divatozó gyakorlatot, és mi
dőn arra a’főpapokat serkenti, őket némelly német püs
pökök’ követésére szólítja fö l, kik az ultramontanismus 
ellen fölszólaltak; — szerencsétlen eszme ! egy Dalber- 
get követésreméltó például fölhozni, miért nem hoz
ta föl G o b b e t  párisi püspököt is ? — És illyenek 
sorába Sailert tenni — a’ másik Feneiont! hisz’ illy ki
tüntetés ellen még hideg porai is a’ szent férfinak o -  
vást tesznek. Mikor emelkedett ő az egyház’ feje el
len ? ha nem ismeri Írásait fi. A. ur, ha életrajzát nem 
olvasta, ne terheltessék azt e’ czimü munkában fölke
resni : ,,G o t t e s g a b e ,  eine Sammlung zeitgemässer 
Schriften etc. 1. Bandes 1. Heft «Augsburg 1840“ , ott 
találhatja azon valóban követésreméltó férfiúnak a»  
egyház’ feje iránti hódolatát. És miutánilly alaptalan 
állításit bevégezte volna, ismét főpapjainkhoz fordul 
ezen mondással: hogy ne bókoljanak a’ servilismns- 
nak , mellyet llama ?imiciatúraik\ta\ terjesztgét; ’se»  
utolsó méregpohár, Domine ignosce illi! Ne féljen at
tól y.k.  ur, hogy a’ szelíd Róma jármot akarna tenni 
nyakára. Tempi passati, mikora’ római pápák honunk’ 
ügyeibe avatkoztak. De hogy az egyházi szertartá
sokra nézve mindig lesz befolyásuk, ’s hogy e’beli 
rendeléseiknek főpapjaink mindaddig fognak hódolni ,  
mig csak katholikusok lesznek, bizonyosnak tarthatja 
fi. A. ur, mert a’ placetum koránsem az, h ogy— fi.k. 
ur állítása szerint,— a’ római pápátóli függetlensé
güket biztosítaná ’s hogy őket azon engedelmesség
tő l, mellyel neki tartoznak, föloldaná. Sőt épen va
lamint ugyanazon placetum egyrészről püspöki szabad
ságukat — miszerint nekik a’ római székkel minden 
akadály nélkül közlekedni kellene — korlátozza: úgy 
másrészrül fi. k. ur ellen szó l, mert midőn az úgy 
szólván ellenörje a’ római rendeléseknek ’s igy a’ ser- 
vilismus’ terjesztgetését — mellyről csak,«, k. ur álmo
dozik—leheílenítné egyszersmind bizonyossá teszi fi.k. 
urat ’s mindenkit, hogy azon római rendeletek ollya- 
nok, mellyek a’ vallást illetik, nem pedig a’ statusra 
kártékony hatásúak; minél fogva a’ főpapok szabadok, 
egyszersmind kötelesek azokat elfogadni.

Ezek szolgálhatnak tehát annak megmutatásául, 
hogy a’ katb. Clerus szabadon és pedig az egész kath. 
egyház’ gyakorlata’ ellenére a’ vegyes házasságokról 
nem rendelkezhetik a’nélkül, hogy az egész egyház
tól el szakadjon , ’s midőn y. A. ur vagy akárki más 
illyent kíván , viszhangra ne számoljon , mert megle
het győződve, hogy nemcsak a’ kathol. clerus, de 
minden igaz katholikus irtózik olly vallási tarkaság
tól, miilyent fi. k. ur utósó szavai védnek. B é c s  ta— 
vaszhó 8kán 1841.

Linz kai/ Károly.

Szerkeszti I Ie l me  ez  y. — Nyomtatja angol gyors-sajtón T r  u t t n c r - K u r o l y i  úri utcza 453.



Szemléletek, a’ pályaválasz
tás körül.

Korunkban a’ felszeg pályaválasztás olly sok ifjút 
teszen szerencsétlenné, hogy e’ tárgynak elncrafo- 
gult ’s okokkal támogatott megvitatása naprulnapra 
szükségesbbé lesz. Atlátám nevezetesen én is e’ szük
séget ’s nem akarván incurius spectator maradni az 
összetett-kezűek’ úgy is végtelen seregében , — te- 
hetségim’ parányiságához arányzott nézetimet itt köz
leni szándékom. —

Sok szé mondaték már el e’ tárgyról magányosak 
által, sót néhány czikb Íratott is lapjainkban róla; de 
mind azon szavak, mind ezen írott czikkek csupán pil
lanatnyi felhevülés’ , vagy sajnálat’ szüleményei lehet 
tek ama’ szerencsétlenek’ sorsán , kik pályájobat rosz- 
szul választák, ’s minthogy a’ felhevülés nem igen 
enged időt minden oldalróli megfontolásra, azon ér
tekezések természetesen általányosságba enyésztek-el, 
és siker nélkül maradtak. — Többnyire minden esz
me, miket e’ tárgyban olvastam , oda irányult, hogy : 
„senki— ha boldogulni akar— tehetségit felülmúló 
pályára magát ne adja“ — és: „hogy a’ szülék soha 
gyermekeiket olly pályára lépni ne kényszerítsék, melly- 
re bennök hajlandóságot nem tapasztalnak.“—Illy álta
lányos eszmékből azonban nem tudhatni többet, csak 
mennyit ezek magukban mondanak. ítéletem szerint : 
nincs tárgy, racllyre a’ körülmények nagyobb befolyást 
gyakorolnának , mint a’ jelenre. Megkísértem tehát 
ezeket belátásom szerint puhatolni, hogy némi vezér
fonalakul szolgálható eszmékre juthassak. — Minde
nek előtt a’ családi viszonyok jöhetnek az elme’ vizs
gálata alá , minthogy a’ pályaválasztásra nézve a’ szü
lék első legelhatárzóbb hatást gyakorolnak gyerme
keikre. Nevezetesen , a’ gyermek ollykor meg sem szü
letett még, midőn a’ szülék már készen vannak ne
vetséges terveikkel, mellyek szerint ók az uj világ
polgárt majd nevelendók. Hat — hét éves korában már 
bizonyos hajlamot, irányt szeretnének benne észre
venni , ’s ez okbul mindenféle pálya-nemet összehor- 
dogatnak előtte, jobbára valótlan ’s nem sajátos szí
nekkel festve, hogy ezekből aztán valamellyibet kivá- 
laszsza , ’s rá magát hajiadónak nyilatkoztassa. Van
nak azonban pálya-nemek , mellyek iránt a’ szülék ne
mes , vagy néha legnemtelenebb érdekből elfogulvák, 
’s ezeket többnyire bájlóbb ’s kedveltetóbb alakban 
állitják a’ növendék elé , e’kép közvetve unszolván őt 
azok közül egynek megkedvelésirc ’s majdan köve
tésire. Ila ekkor például: a’ művészetre jelenté haj
lamát — a’ hajlamról még fogalommal sem biró gyer
mek , már a’ szülék csupán azon gondolattal bíbelőd
nek, milly hires művész válandik idővel Dani fijokból. 
Törekvésüket egészen oda irányzandják , hogy őt erő- 
velmüvészszé képeztessék ; ollykor egészen behunyt 
szemmel kisérvén gyermeböknek később mutatkozó e l 
l e n k e z ő  hajlamát — valódibb irányát. — Én azt-tar- 
tom, csak kevés emberisméret ’s gondolkozás szük
séges annak átlátására , miszerint a’ gyermek’ hajla
mát — mai parlag nevelésünk mellett — még lehetlcn 
6—7 éves korában kitudni; zárjel alatt mondva , hogy 
rendkívüli esetek kivételek gyanánt tekinthetők. Csak
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fattyú-hajlam az, mellyet a’ gyermek illy korban em
leget. Hogy a’ növendék biztosan kijelenthesse vala- 
melly pályára hajlandóságát, szükség, hogy maga 
gondolkozzék, belátással bírjon, ’s nem csupán kép
zeleti csalfény, vagy idegen festések, leírások után 
induljon. Már ez csak azért sem nevezhető valódi haj 
lamnak, mert nem saját termeszét' , hanem idtgu. bt» 
folyás’ közvetett gyümölcse. — Továbbá a’ család-élet7 
számtalan kinövései ’s hijányai meg annyi ok a’ gyer
mekeket idősb korukban is hivatásuk-elleni pályára ha
tározni. Fő veszélye a’ pályaválasztásra nézve egy nö
vendéknek, ha szüléi „semmi józan nevelési elvet, 
rendszert meg nem állapítva egyedül azon ócska, 
természet-elleni, ’s az értelmi fejlődést elfojtó szo
kásokhoz ragaszkodnak, mellyek szerint hajdan ők is , 
nem mondom, neveltettek, hanem elkorcsosíttaftak.“ 
A’ nevelésnek ezen elvtelenségében , határzatlanságá- 
ban a’ gyermek szükségkép ferde pályára vezettetik. 
Honunkban különben is egyetlenegy sinórmérték sze
rint lévén szerkesztve az iskolai rendszer, — azok, kik 
a’szülei háznál semmi bizonyos elv szerint nem neveltet
nek, ezen határzatlanságban még inkább megerősülnek 
azáltal, hogy olly tanokat,’s mindazokat közösen kell 
az iskolai ifjúsággal tanulniok, mikre sem hivatásuk, 
sem kedvök, sem akaratjok nincs. Mi természetesb az
tán , mint, hogy az illy mindenből egyegy kicsit ta
nult árvafi 20 éves korában még azt sem tudja , mit 
jelent valamelly pályára hajlammal bírni?— O például 
azt gondolja, hogy belőle színész vált volna legtöké- 
letesb , mivel a’ szinházba-járáshoz mindig bizonyos 
ellenállhatlan vágyat érzett. ’S nem látja át, hogy ez 
taláncsak azért történt, mert az odamenetelt mégju- 
rista korában is tilták az iskolai törvények. —

De menjünk beljebb a’ család-élet’ viszonyiba. — 
A’ szülék’ önhaszonlesésc , ocsmány fösvénysége vagy 
kegyetlen bánásmódja miatt hány szerencsétlen gyer
mek kényszerül oda hagyni a’ lakot, mellyben csak 
azért született, hogy egy zsarnok-apai kebel’ rideg
ségét nem nézhetve sokáig szemeiben a’ könnyek’ meg- 
fagyása nélkül, azt minélelóbb háta mögött hagyva , 
magát koddus-módon , idegen kegy után csúszva, cl- 
szolgaisultlélekkel legyen kénytelen fentarfani! —jö
vendőre megelégülvén azzal, ha olly sorsba juthat, 
mellynél százszorta kedvezőbben részesülendő vala, 
ha lelketlen szüléji hajlama -  és képessége szerinti 
pályát választani segélték volna. — Sokan elég okta
lanok még alig 12 éves újaikat, — midőn épen a’szü
lei példa ’s útmutatás által az élethez simulni ’s abba 
okulniuk kellene — erővel idegen gyermekek melleit 
tanitóskodtatni — nem jutván eszökbe , hogy „quem dii 
odere, paedagogum fecere !!

Nem ritkán tapasztalhatni a’ nevelésben ellenkező 
tulságot, midőn némelly , csak üres czímmel biró szü
lék , kik történhető haláluk’ esetére nem tudnánakillő 
megélhetést biztosítói gyermekeik’ számára, ezeket 
még is elkényeztetik, ’s elmulasztják őket élctreha- 
tóbb tudományok- vagy művészetekben kiképeztetni. 
Továbbá a’ család-viszonyok közt a’ nagy szegény
ség jut eszembe. Némelly szüle vak előítéletből, bo
tor büszkeségből erővel iskoláztatni, ’s tekintetes úr
rá akarja tenni fiját , noha jól érzi tehetlenségét, mi
szerint annak első élet-szükségit is alig fedezheti. Ki
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nem látja, hogy illy ifjak az idegen kegy és szerencse’ 
kény-laptáji lesznek? ők már első éveikben megszok
ják— sőt meg kell szokniok — a’ köpönyeget szél után 
forgatni, mindig oda hajolva, hol anyagi érdek, vagy
is életbiztositás pislog-ki számukra. Illyenek, nem 
hogy felülemelkedni tudnának valaha a’ körülménye
ken _sőt inkább azoknak mindig rabjai kényszerül
nek maradni. Hol lenne igy módja a’ hajlam-szerinti 
pályaválasztásnak ! ? Illy ágrulszakadt szegények csak 
akkor tanulhatnának véleményem szerint akadémiáink
ban , egyetemünkben felsőbb tanulmányokat, ha rend
kívüli talentomuk az élet’ első szükségin biztos és 
könnyű áthatolással kecsegtetné őket.

Néha pedig ferde fogalmakból tévesztetik el a’szü
lék gyermekeik’ pályaválasztását. Tudok nevezetesen 
egy esetet, midőn bizonyos, nem szegény atya két 
fija közűi épen azt akará köz-boltos-inasságra adni, 
ki, mondhatom, lángelmével bírt; a’ másikat pedig, 
noha éjjel nappal tanulva is , csak középszerű tehet
ségének adá mindig bizonyítóbb jeleit, akadémiában 
felsőbb tanok’ hallgatására küldé. ’S miért? mivel az 
első csintalan lévén, de ifjabb létére sokkal nyíltabb , 
értelmesebb , hogy sem a’ házi nevelés’ szárazsága 
sóvár lelkét kielégíthette volna, — a’ házful e l ’s bol
tos-inasnak kívánkozott. Később azonban bizonyos 
felvilágitás’ és tanács’ következtében ezen akaratjátul 
az atya elmozdulva , — fijával kora érettségéhez, ta- 
lentomához illőbb és szelidebb bánást éreztetve, ’s 
őt is felsőbb iskolákra küldve, tapasztalá , hogy szán- 
déklott előbbi tervét később nagyon megbánta volna.

Ezek főbb ’s lényegesebb kinövései a’ családi vi
szonynak, mellyek, minthogy a’ természeti hajlam’ 
kifejlését, biztos kiösmerését, ’s a’ tehetségek’szük
séges kimivelését megakadályozzák, természetesen a’ 
növendék’ józan ’s czélszerű pályaválasztását is egé
szen sikerítlenítik. — Azonban korunk’ szelleme any- 
nyira átfolyá társas életünket, annyira kivíttajogát a’ 
megnem gátolható hatásban, hogy a’ serdülő ifjút ma 
csak testileg engedi már a’ szülei lak’ szűk körében 
maradni. Lelkileg messze kicsapongó a’ házi nevelés’ 
korlátolt határin , ’s téreket keres , mellyeken bármilly 
sajátságu, de legalább újabb , szabadabb éleményt re
ményi találni. Keresztúri/ G.

(Vége következik )

Á llit]iat»i-é M agjarországlian k ü l
földi egyetemeket pótló főiskolát?

A’ most Pesten felállítandó reform, főiskola nem 
utolsó bizonysága annak, hogy édes hazánk végre tes- 
pedségébül felserkent ’s haladás’ utján a’ felvilágoso
dás’ napjához ’s a’ műveltségnek fényfoka felé óriási 
lépésekkel indul. Mert ezen munkába vett főiskola ter
mészet szerint , főleg azon vágybul indulhatott, hogy 
a’ hittudoraány-tanulö (?) protestáns honíiainknak tu
dományi pályájok’ elvégzésire magában az ország
ban alkalom nyujtathassék; mert jóllehet a’ németor
szági egyetemeken tanulás olly hasznokkal van ösz- 
szeköttetve , miket másutt nem olly könnyen találbatni- 
fe l: mindazáltal korunknak igen hanyag törekvésére 
mutatna , ha keblünkben vágy nem éledne : a’ külföldet 
e’ tekintetben nelkülözhetóvé tenni. Nem roszalbatni 
tehát sót inkább igen természetesnek találom az idei 
’t ársaik. 2Idik sz.ban Tpolytáji által érintett azon óhaj
tást , miszerint az említett főiskola úgy rendeztessék— 
el , hogy független ’s önállásu legyen ’s az által a’ 
német egyetemek’ látogatása elmellőztethessék. Ámde 
lehetséges-é honunkban külföldi egyetemeket pótló

főiskolát állítani ? — Ha minden független állomány je
les egyetemmel dicsekhetik, miért ne telnék az ki ma
gyar honunktól, melly a’ jelenkorban eléggé tanúsít
ja , hogy minden nagy’s dicsőnek elérésére alkalmas? 
— Mondhatni ugyan , hogy a’ németeket a’ vallási 
szabadelmü gondolkozásban , kik természeti jellemük
nél fogva arra látszanak hivatva lenni, mindeddig sem
mi más nemzet nem haladhatta felül; mert a’ vallás- 
szabadság onnét indult ki, ’s még most is leginkább 
csak ott lakozik: ennélfogva legczélszerübb e’ tekin
tetben csak tólök tanulni. Tanulhatunk is és mindig 
tanulandunk; de természet’s isten elleni vétek volna 
tőle vett tehetséginket elhanyagolni ’s mindig csak 
más forrásbul meríteni. Hanem a’ német egyetemeket 
olly rögtön nélkülözhetőkké tenni, nem olly könnyű, 
mint minőnek látszik. Édes hazánk szintolly jeles tu- 
dományu férfiakra tehet ugyan szert, mint a’ külföld, 
’s szégyen és gyalázat volna, magunk iránt olly ke
vés bizodalmát táplálni, hogy errül önként lemond
junk. De ez még nem elég arra, hogy a’ külföldi egye
temek’ látogatását kizáró főiskolát állítsunk; mert le
gyenek a’ tanítók bármilly lángeszű férjfiak’s bírjanak 
isteni bölcseséggel ’s angyali nyelvvel, — lehetnek 
olly körülmények, mellyek minden hatásukat sikeret- 
lenné teszik, ha némelly tudományokra ’s elvekre 
nézve kezeik kötvék, tudományuk annyit ér, mint a’ 
szent könyv’ igéje, melly a’ középkorban zárt helye
ken le volt bilincselve. Legfőbb kívánat errenézve, 
hogy a’ tanítók, mint külföldön, nem elejökbe szabott 
könyvek’s bizonyos hitágazat’ szabályai, hanem ön- 
meggyőződésük szerint taníthassanak; mert ezen alap
szik a’Protestantismus’ fenállása, melJytül ha meg- 
fosztatunk , megszűntünk protestánsok lenni. Ha va- 
lamelly tudományban korlátlan gondolkozás-szabad
ságra és közlekedésre szorulunk, úgy bizonyosan a’ 
hittudomány az, mellynek tökéletesülése nem tevőle
ges adatokon , hanem észszerű vizsgálatokon alapul. 
Jól tudjuk pedig, hogy az emberi lélek a’ balvélemé
nyek és előítéletek’ salakjaibul csak ott vergödhetik- 
ki, hol tág és szabad körben mozoghat. Ugyanerre 
nézve egyszersmind szükség, hogy főiskolánk, ha a’ 
külföldi egyetemekrei kijárást elzárnia kellene, úgy 
legyen elrendezve, mint Németországban, úgyhogy  
a’ tudományok bizonyos osztályára nemcsak egyegy 
tanító hivassék , hanem egyszersmind minden tudomá
nyosan müveit egyed, ki magát annyira érzi, hogy 
csupán isméreteinek közlésivel magának hallgatókat 
szerezhet, tanithatási jogra számot tarthasson. Ez te
szi a’ külföldi egyetemeket különösen üdvös hatásúvá, 
mivel mindegyik, ki tanítói hivatalra készült, csak 
pro facultate docendi vitáz ’s mint úgynevezett Licen- 
tiatusazon tudományokat adhatja-elő , mellyekben ma
gát egészen honosnak érzi. Ez által nyitva áll az út 
minden tehetségnek ön-kiképezhetésére ’s tág alkalma 
minden müveit eszünek értékéiül ’s tudományárul bi
zonyságot adni ’s nem marad israéretlenségben ’s ha
táskör nélkül; ez által a’ tanítványoknak alkalmokvan 
mindig csak olly tanítót hallgathatni, ki azon tudomány
ra, mellyet előad, nem valamelly polgári hatóság , 
hanem a’ természet által hivatalos. — Úgy van é ez ma
gyar hazánkban is , vagy lehet é főiskolánkat most 
úgy elrendezni? — Tudjuk,mikép szokás többnyire ta
nítóinkat választani, Valamelly nagyérdemű férfi tu
dománya által hirt ’s nevet szerze magának, ’s mint
hogy ezen tudománynyal i s , mellyre epen tanítót ke
resünk, sokat, ámbár nemkirekesztóleg foglalkozott, 
megválasztjuk, sőt sokszor olly tudományokat is bi-
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zunk rá, mellyekben majd egészen járatlan, hanem 
van bizodalmunk, mivel magát már annyiban kitönteté, 
hogy idővel ebben is jeleskedendik. Mig a’ tanítók’ 
választásával igy bánunk , ne kecsegtessük magunkat 
külföldi egyetemeket pótló főiskolák’ állithatásával. De 
lehet é máskép ? — ugyan hol találunk olly egyedekre, 
kik a’ hittudománynak leginkább egy bizonyos osztá
lyában jelesek? vagy foglalkozhatnak é jelöltink a’ 
tudományok’ csak egy szakával? nem kénytelenek é 
ha bizonytalan jövendő’ viharinak magokat áldozatul 
kitűzni nem akarják, nemcsak a’ hittudományba vágó 
mellék , hanem egészen idegen tudományokkal egy- 
iránt foglalkozni, ’s magokat tanítói hivatalra úgy 
mint a’ lelkészire elkészíteni? van é alkalmok honfl- 
társikat tehetségeik ’s isméreteikrül meggyőzni? Mig 
ez akadályok el nem hárittatnak , addig, úgy gondo
lom, olly egyedeket, kik a’ külföldi tanítókkal meg
mérkőzhetnének, híjába fogunk keresni; mert csak 
legnagyobb lángésztül várhatni, hogy a’ legkülönb- 
féle tudományokban jeleskedjék. Talán a’ mély belá- 
tásu gr. Zay Károly is ezen szempontbul indult ki, 
mikor a’ Pesten felállítandó reform, főiskolát csak a’ 
külföldi egyetemek’ üdvösb használhatásuk’ előkészí
tő eszközéül akarja tekintetni; mert ennél több csak 
azon esetben lehet, ha a’ német egyetemek’ mintájára 
alkottatik; különben az csak olly intézet lenne, melly- 
hez hasonló Becsben találtatik, ’s melly elég világo
san bizonyítja (ámbár maga nemében semmiben sem 
szűkölködik), hogy a’ külföldi egyetemeket ki nem 
pótolhatja. Sziklásy Jakab.

A ’ statusnak foglyok iránti kötele
zettsége. '

A3 statusnak foglyok iránti főkötelezettsége : bogy 
lé büntetés , időközben , ne keménytttessék. —  Ha a3 vét
kes ideigleni büntetésre, például évenkénti fogságra» 
kárhoztatott, úgy intéztessék, hogy azt egészség csor
bulás nélkül élje-tnl; miután pedig kiszenvedelt, az 
igazság hozza magéival, hogy róla a3 status gondoskod

jék. — Mert kiállván büntetésit, vétektől kitisztulva , 
mint polgár lép vissza felei’ társaságába’s előbbi jo
gaiba. De vájjon a’ szerencsétlen fogoly, bünhödése 
után, van-e mindgyárt olly helyzetben, hogy jogai
val élhessen? Mint gyám-nélküli nyomoré , szinte szü
letéskori meztelenségben , kíméletlen előítélet által még 
mindig vétkesnek gunyoltatva, a’ társaságot nélkülözni 
kénytelen ismerőitől megvettetve, eltaszíttatva roko
nitól, elhagyottan, honában kóbor idegen, emberek
től irtózás miatt minden körbül száműzve, többnyire olly 
szomorú osztály’ részese , melly nem sokkal szelidebb, 
volt fogsága’ kínjainál. Ila e’ boldogtalan újólag vé
tek’ örvényébe szédül, nagyobb raerényekre vetem- 
szik ; de egyszersmind, hogy vagy épen ne, vagy 
minél később födöztethessék-föl, ravaszabb ’s vigyá- 
zóbbá lesz: ’s így a z , mielőbb szándékos gonoszság 
mive vala, most legszánandóbb kétségbeesés szomo
rú következvénye leend. — A’ status ez által többféle
kép károsul: mert a’ javítás’ czélja megsemmisül, az 
újra elkövetett vétkek által gyakran családok ’s társu
latok veszélyeztetnek, a’ közbátorság szenved; ’s azon 
egyed, ki czélirányos fenyíték mellett jó polgár lehet 
vala , a’ közönség’ terhére uj rab. — Értsük meg egy
mást! Nem mondom, hogy áruló tanácsnok a’kiállott 
büntetés után helyét ismét kapja viszsza ; bukott szám
adó újra pénztárt kezeljen ; igazságtalan biró, szé
kébe viszszaültettessék. De még is lehet az embert

használni, ha csupa gépi-munkálatokra is ,’s illy eset
ben nincs mitől tartani; élnie kell neki is , ’s a’ sta
tus megója magát azon szomorú alkalmatlanságtól , 
hogy öt újra befogni kényszerüljön.

Annak, ki tette miatt közszolgálatra méltatlan
ná lón, kiállott büntetés után előforduló javulás’ ese
tében arra újólag érdemesülnie kell, különben azon 
tény, mellyet a’ büntető törvény föltételez: ,,hogy a3 
vétkes büntetés által megtisztul“ elméletileg sem igaz ; 
vagy nem egyéb mint engesztelhetlen ellenségeskedés’ 
boszszujaaz olly törvény, melly vétkes hivatalbelit , 
holta’ napjáig, szolgálatra alkalmatlannak kárhoztat. 
Mert: mihez kezdjen például, ha tiz évi fogságután, 
ruha- ’s élelemkereshetési eszközök nélkül elszegé- 
nyült ’s raboskodása miatt tönkre jutott családjához 
viszszatér? A’ status, midőn elfogattaőt, kenyérke
resés’ utáról hurczolá-el; fogsága’ múltával pedig neki 
mit sem adott: és igy a’ büntetés nemhogy megszűnnék , 
sőt folytonosan tart, mint nyomorúsága is a’ szeren
csétlennek. —

Emberiség hozza magával: hogy a’ status a’ fo
goly családjáról jótékonyan gondoskodjék, melly kü
lönben ártatlanul bünhöszik , ’s ha egy részről igaz
ságos vala, úgy más felől (talán kemény is e’ szó , de 
szelidebb kifejezés igen lágy lenne) igaztalanságot 
kell elkövetnie, mit némileg csak az általhozhathely- 
re , ha az árvák’ , ’silly  helyzetben özvegynél is sze
rencsétlenebb nő’ szükségei felöl gondoskodik.

A szökevényt, és azt, ki szökést tervezett, kell-e 
újólag büntetni? Publicistának, ki csak a’ statust, de 
a’ fogolyt mint embert nem tekinti, ezen kérdés igen 
könnyű, ’s megfejtése czáfolhatlannak tetszik. A’sta
tus nemcsak alapszabályinál fogva, hanem egyesek’ 
jogainak a’ polgári társaságra átruházása’ következé- 
siben is , kétségbehozhatlan joggal bir: büntetni; 
’s igy a’ vétkes’ kötelessége , hogy magát bűntettes
sé. A’ statusjoggal ellenkező jog nem lehet, mert 
ellentétben álló jogok =  semmi. Mivel tehát a’ szöke
vény statusjogot sértett, ez által uj vétket követvén
ei , ismét büutetésreméltó. — De az ollyan kötelezettség
nek , melly emberi természettel ellenkezik , lehellen fel
ség- vagy statusjogon alapulnia, bár azon alapultnak 
lessék is. Átlátta ezt a’ néha aluszékony törvény is : 
mert fiút, testvért, rokont, atya-testvér- és rokon 
elleni tanú- és vádaskodásra nem alkalmaz ;“1)  ; a’ 
megakadályoztatott öngyilkost nem bünteti1“")!1) ’s egy 
vétkest sem kényszerit, hogy maga ellen emelje kezét.— 
Ezen elvek szerint a’ status, midőn fogolyt arra kö
telez, hogy e z , hol könnyen szerét teheti, szabadu
lását ne munkálja : olly emberi természet elleni köte
lességet parancsol, melly lételünk’ czéljával, önzésünk’ 
ösztönével ’s élni-vágyás’ irányával homlokegyenest 
ellenkezik. Nem kötelezhetni embert ollyanra, mire 
erkölcsileg sem köteleztethetik. — Ott, hol közönsé
gesen anyagi kényszerítést kell használnunk, erkölcsi 
kötelezettségről szó sem lehet. Ezért verik bilincsbe 
a’ rabokat, zárják keresztültörhetlen sötét falak kö
z é , ’s őriztetik fegyveres emberek által ’s a’ t. Száz-

#) Sőt megbünteti, a’ fiút p .o.ha atyját fölségsértésen kí
vül bűntettről vádolnál: 52 szerint, bár nem teljcskoru , 
osztályra kényszeríti. Mi véleményem szerint büntetés.

'**) Azon szerencsétlen, ki saját éltét akarja eloltani , rend
szerint elmebetegségben sinylik, 's igy nagyon ter
mészetes , hogy a1 törvény, melly illy esetekre különös 
tekintettel van, nem érezteti vele a’ büntetés’ súlyát, 
lllyeneknél inkább lelki oktatás és dorgálás, mint test 
fenyíték használtatható. V. S.



153

«Eer fogoly közt csak egy sincs, ki a’ szabadolásra 
kedvező alkalmat ne használná. — Az ,,mit száz ezer 
iiefn tehet,mit csak nemzettől nem pedig egyesektől vár
hatni“ , közönséges szabályul nem szolgálhat. V. S.

(Vége következik.)

Buziásra figyelmeztetés.
A’kellemes időszak’ közelgésével, miben a’ szen

vedő emberiség’ javára , az anyatermészet által alko
tott gyógyforrások’ látogatásával szokás megrögzött 
bajainkon segiteni , több éves használat után egész
ségem’ helyreállásával nyert örvendetes tapasztalásom
nál fogva , kötelességemnek ismerem  ̂ a’ közönséget, 
Temesvártól 4 órai távolságra, regényes hegyecske’ 
tövében fekvő, ’s az utolsó időkben elég nevezetes
ségre jutott buziási fürdőhelyre figyelmeztetni, ’s kü
lönösen a’ mell- és gyomorgörcsben, syphiliticus, 
erőtleneégi, bármi-fajú nemzési, úgy a’vizelés-nehe- 
zítö bajban , vagy hugyköben szenvedőket e’ fürdő
hely’ látogatására felszólítani. — A’ fürdő vendégek 
mulatság, kényelem ’s életmód’ tekintetében feltalá- 
landják mind azt , mi a’ fürdóhelybeni tartózkodást 
hasznossá ’s kellemessé teremteni képes. — Vigadni- 
szeretó fiatal uracsink és szépeink a’ minden vasár
nap tartatni szokott csinos bálokban, az ügyes han- 
gászkarnak naponkint reggel, délelőtt ’s alkonyaikor 
a’ sétáló vendégek’mulatozásira eljátszott zenedarab
jaiban , a’ sűrű fasorokkal beültetett sétány , vagy a’ 
tekervényes ösvényekkel átmetszett kellemes erdőcske’ 
hüs árnyibanbó kéj-élvezeti forrást találandnak. Be
tegek ’s gyöngélkedők’ kivánságit a’ díszes nagy ’s 
kisebb fürdői épületek , zuhany ’s hidegfürdő-házak, az 
Ízletes doriai oszlopokon nyugvó kup-fedezetű ivóforrá
sok , uradalmi rendes orvos, az ügyességéről, emberisé
géről ezen vidéken isméretes Csokerlán György gyógy- 
tanár ur ’s a’ gyógyszertár kielégítendik.Tápszereket az 
emeletes nagy vendégló’jutányos árszabásuétkein kívül, 
helyben rendezett boltokban , a’ vasárnapi heti vásá
rokon , mikre távolabb helyekről is jönek vevők’s ela
dók , ’s a’ sétányon jókor reggel minden nap igen ol
csó áron vásárolhatni. — Lak-helyek a’ nagy vendéglő’ 
egészséges és jól butorzott szobáin kívül, több ma
gányos család’ tulajdonához tartozó ’s évenkint sza
porodó ízletes házakban szinte olcsó áron adatnak bér
be. A’ közlekedés Temesvárral ’s városunkkal rende
sen tartatik-fen.— Haszonbérlő Lippold Mátyás pedig 
minden igyekezetét vendégei’ igazságos kivánatinak 
teljesítésére fordítja, ’s a’ fürdőhely’ emelkedésire te
temes áldozatokat teszen. Szóval: a’vendégek mulat
ság’, egészség’ , kényelem’ ’s életmód’ tekintetében 
minden igazságos ohajtásikat jutányos ár mellett kie
légítve találandják , ’s a’ nyári lakást egészséges lég
alkat, kellemes tájék, nyájas fesztelen társalgás is 
füszerzendi.— Soraim’ írásánál toliamat mellékes ér
dek nem vezérlé , hanem egyedül saját személyemen 
nyert örvendetes tapasztalásomnak emberiség’ érdekei
ből minél tágabb kiterjesztése , ’s ez okbul Buziásnak 
virágzása lévén óhajtásom, a’ tisztelt közönséget ’s 
különösen a’ fentebb előszámlált hajakban szenvedő 
honfitársimat felebarátí kötelességemuéi fogva felhi- 
vom: miszerint a’ közelgő nyáriidősza'k alatt szánja
nak nehány hetet dologtul-ment idejökbül Buziás’ lá
togatására, ’s a’ fürdőhelyig jövetelükben tett fárado- 
zásikat többnyire óhajtott sikerrel látandjákjutalmaz- 
tatva. Költ Lúgoson april iOkén 1841.

Emberbaráti.

Igazítás és czáfolat.
Méltányosnak tartom sajnálkozásomat nyilványítni azon 

körülmény felett,hogy az alcsuti fóbgi uradalomnak leg
közelebb nyomtatásban megjelent leírása’ előszavában 
azon férjfiak’ sorából, kik m. évben e’ gazdaság’ meg
szemlélésére a’ magy. gazd. egyesület által megbizat- 
tak , t. Bartosságh József tb. ur’ neve csupán vigyáz- 
talanságból kimaradt; melly kellemetlenségre a’ tisz
telt olvasó közönséget azon szives kérelemmel vagyok 
bátor figyelmeztetni, hogy az illy módon megcsonkí
tott előszót a’ leírás’ eladott példányiban fentisztelt ér
demes hazánkfia’ becses nevével kiegészíteni méltóz— 
tassék , a’ még eladásra fenmaradt példányokhoz a’ 
kiigazított előszó újonnan nyomtattatván, kénytelen 
vagyok azonban ezúttal a’ budai német újság’mellék
lapjának ez idei 37dik számában olvasható azon állí
tást h i v a t a l o s a n  t a g a d n i ,  mintha Bartosságh 
ur az alcsuti gazdaságot szemlélő küldöttség által 
n é m e t  h i v a t a l o s  j e l e n t é s ’ szerkesztésére bí
zatott volna meg. Ezt csak képzelni is annyit tenne, 
mint a’m. gazd. egyesület’ n e m z e t i  á l l á s á t  két
ségbe vonni. A’ jegyzői eljárás c s u p á n  m a g y a r  
n y e l v e n  a’ küldöttség által közakarattal t. K l a u 
z á l  I m r e  tb. urra bízatott, ki halmos magány-fog- 
lalatossági tekintetéből alulirtat volt szives maga mellé 
a’ küldöttségtől kikérni. A’ mennyire tehát t. Bartosságh 
tb. ur a’ kérdésben forgó küldöttségi eljárásról akár
kihez is n é m e t  n y e 1 v e n valamelly közlést vagy je -  
jentést nyújtott volna, azt csak mint a’ küldöttség’ be
folyása’s megegyezése nélkül irt s a j á t  m a g á 
n y o s  v é l e m é n y t  tekinthetni. Igen is elhatároz
tatott néhány magas állású férjfi által (hogy hazán
kat ez oldalrul i í  kedvezőbb alakban Ismérhesse meg 
a’külföld) a’ küldöttség hivatalos jelentését német for
dításban is kiadni, melly munka rövid idő múlva ki is ke
rül sajtó alól. Ha tehát szükséges lett volna a’ küldött
ség munkálatiról bármilly czélra n é m e t  nyelven ad
ni hivatalos tudósítást, arra bizonyosan e’ fordítás lón 
használandó , mint olly t.i. előadás , melly nem  e g y  
k ü l d ö t t s é g i  t a g n a k ,  hanem a’ t a g o k ’ t ö b b 
s é g é n e k  véleménye. Pesten május 8kán 1841.

Török János
mint a' m. gazd. egyesület’ előadója.

E 1 e g y t á r.
( Ha l l j u k  a’ s z é p  s z ó t!)  Az Ausland’ ra. év* 

363d. száma az orosz literatúrai lap 93d. száma után 
imezeket Írja: ,Pozsonyban nem rég figyelemreméltó 
költemények jelentek meg Skultety Horislawtól. Tár
gyok nagyobbrészint tisztán szláv ’s lyrai emelkedés
sel tűnnek ki, kivevén ,DimitriDonskoP költészetibe- 
szélyt, mellynek több helye nagyobb talentumra mu
tat. A’ nevezett orosz literatúrai lap e’ tudósításhoz 
következő megjegyzést tőn : „Óhajtható , hogy Ma
gyarországban e’ példát más szláv irók is kövessék , 
m i e l ő t t  a’ t ó t s á g ’ m a r a d v á n y a i t  e g é s z e n  
f e l d ú l n á  a’ b a r b á r  m a g y a r s á g .

( F u l á n k o s  v á l a s z . )  Midőn bizonyos társa
ságban egy angoltól kérdeznék: ,Vájjon mi oka lehet, 
hogy most olly kevés kedv mutatkozik a’ házasságra?1 
— feleié a’ kérdeztetek : „Ezt igen könnyű megma
gyarázni , ha kissé élénkebb szemmel vizsgáljuk höl
gyeinket; ók most ollyanok, mint mezon a’ liliomok, 
nem varrnak, nem fonnak , nem dolgoznak , ’s meg is 
fölséges öltözetük van ’s ékesebbeknek látszanak , mint 
Salamon egész pompájában.“ ________________

S z e r k e s z t i  H e l m e c z y .  —  Nyomtatja a n g o l  g y o r s - s a j t ó n  T r a t t n e r - K a r o l y i  ú r i  u t c z a  453.
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P est, május' 15.

M yilatkozás R o z sn y ó m !
a z  i t t  v i r á g z ó  ág.  e v a n g .  i s k o l á r a  a’ Tá r 
s a  1 k’. f. é v i 6d. s z á m á b a n  X. Y. Z. ur á l t a l  k i 
m o n d o t t  s z l á v  s z e l l e m r ó l i  v á d r a  n é z v e .

A’ panszlavismusróli vádak napirenden vannak; 
mit mi igen helyeslünk, ha t. i. adatokkal támogatvák ; 
mert hiszszük, hegy szép virágzásnak indult nemze
tiségünk’ gátlóji az által legczélszerűbben korlátoz- 
tatnak ’s kényszerittetnek serényebben indulni oda, hova 
nem mennek örömest. Csak óhajtanék , hogy ezen vá
dak több kímélettel ’s nagyobb igazságszeretettel tör
ténjenek ’s némelly alacsony szenvedély ne rejtezked- 
nék a’ nemzetiség’ melletti buzgékodásnak dicső pajzsa 
mögé.-—így  nem legtisztább forrásból származottnak 
kénytelenittetünk nyilványitani a’ Társaik’. 6dik szá
mában „ N é z e t e k  az  á g o s t . v a l l á s t é t e l t  k ö-  
v e t ó fő t a n o d ák b a n u r a l k o d ó  s z l á v s z e l -  
l e mr  ő l- i“ czikkben foglalt ’s a’ rozsnyói evang. isko
lát illető azon vádat, melly szerint szlávszelleműnek 
mondatik , ’s ezen iskola’ igazgató-oktatója 1.1. P e- 
lech János úrról állittatik, miszerint ő „mindent elkö
vet , hogy tanitványival a’ szlavismusban szégyent ne 
valljon , ha majd Lőcsére menendnek.“ Ha X. Y. Z. ur 
e’ súlyos vád’ támogatására csak egy adatot is felho
zott volna, a’ mint azt a’ többi ő általa szinte szláv- 
szellcmről vádolt iskolák mellett tenni el nem mulasz
totta , úgy mi szándéka’ tisztaságában nem kétkednénk : 
de miután azt nem tévé , mint jó lélekkel nem is te
hető , világos, hogy a’ t. olvasó közönséget a’ rozs
nyói iskolára nézve mystiticálni kívánta, ’s mikép so
raiból nyilván kitetszik, azért vádolja szlávszellemról, 
hogy ezen iskolát homályba döntse, a’ miskolezit ra- 
gyogtassa ’s a’ szép számmal Rozsnyóra összesereg- 
leni szokott tanuló ifjakat Miskolczra édesgesse. Nem 
vagyunk mi ellenei a’ miskolezi serdülő iskola’ emel
kedésének, sót igen is tudjuk méltánylani ezen nemes 
egyház’ szives szeretetét ’s áldozatteljes buzgalmát, 
mellyel ezen önkeble’ gyenge szülöttét ápolja ’s neki 
barátokat, pártolókat igyekszik szerezni kívülről is; 
— mert hasonló érzelem ’s törekvés mozgatta saját keb
lünket is egykor, sót azzal lángolunk most is; azért 
nem is fogunk soha vetemülni ollyasmire, mi által 
ezen intézet’ fejlődésének ’s jó hire-nevének csak leg- 
kevésbbé is árthatnánk. De azt viszont követeljük, 
hogy mi is , bárhonnan jövő ’s bárkinek tollából eredő 
ollynemű vádaktól , minők azX.Y.  Z. űréi, megkimél- 
tessünk. —

Vájjon czélszerübb legyen-é , ha a’ három Gym
nasium: a’ rozsnyai , miskolezi ’sgömöri, ezentúl is 
vetélkedve egymás mellett fenállnak, v. pedigX. Y. Z. 
ur’ javaslata szerint egygyé olvasztatva, a’kettő Mis
kolczra tétetik át, nem szándékunk fejtegetni, hanem 
azt az ezen iskolák’ fenállás-módját ’s anyagi szer
kezetét ismerő , ’s a’ minden illynemü összeforrasz- 
tásnak ellenszegülő akadályokat méltánylani tudó ol
vasó’ ítéletére bízzuk ; el nem mulasztjuk azonban az 
e’ tárgy iránt különös érdekkel viseltetöket figyelmez
tetni a’ hajdan még szunyTadozott magyar nemzetiség 
egyik legelső ébresztőjének, néhai Chazár András
nak e’ tárgyról irt munkácskájára : „Rosnavia, pro

nationali Gymnasio in inelyto comitatu Gömör etKis- 
Honth articulariter unito prae ceteris maximé idoneau 
mellyben az okok mindenfelől fontolgatva lévén, arra 
bírták a’ tek. főtiszt, superintendentiát, hogy a’ rozs
nyai iskolát kerületi iskola’ rangjára emelő ’s egy 
uj a’ kerületi pénztárból fizetett tanítóval ellátá. De 
hisz’ épen ezt nem igen jól látszik szívelni X. Y. Z. 
ur, ’s azért áll elő amaz alaptalan váddal, hogy a’ 
rozsnyai iskola tót-szellemű. Ha a’ város’ fekvését ve
szi , mint mellyen túl a’ Sajó’ mentiben fölfelé tót fa
luk vannak, ’s magában a’ rozsnyai evang. egyház
ban némelly bevándorlottak’ kedvéért évenkint 8szor 
tartatik tót nyelven szent beszéd : úgy vádja a’ való
nak némelly színét nyeri; de Miskolcz sem lenne ak
kor egészen tiszta magyarszellemű, mert ott nemcsak 
hogy szinte sok tót megfordul ’s lakik állandóul, ha
nem tót isteni tisztelet is tartatik, mikép azt 1838dik 
évi „Schematismus generalis Ecclesiarum“ bizonyítja . 
De a’ nyelv tekintetéből meg kell Rozsnyórul jegyez
nünk, ha valahol, úgy minden bizonynyal itt annyira 
haladott ’s csinosult a’ magyar nyelv ’s oily közön
ségessé lett a’ város’ lakosi között, hogy tót nyelven 
csak többnyire a’ cseléd’ egy része között foly a’ be
széd , sőt a’ némelly jobb házakban divatozott német 
nyelvet is eltolta a’ magyar olly annyira, hogy ma
holnap a’ magyar mellett fenálló német isteni tiszte
let a’ hallgatók’ hiánya miatt meg is szünendik. így  
tehát Rozsnyó a’ lakosság’ tekintetéből is egészen ma- 
gyarszellemii lévén : mint létezhetnék itt tótszellemü 
iskola? — X.Y.Z. ur bizonyosan elfelejtő, hogy Rozs
nyó Gömörben van,  azon megyében, mellynek lelkes 
RRdei a’ magyar nemzetiség mellett olly hőn buzog
nak , nemcsak szóval, hanem tettel i s , és hogy ezen 
lelkes megyének alispánja ezen tótszellemről vádolt 
iskola’ főfelügyelője , ki, mindenben kitűnő fáradhat- 
lan buzgalmához képest, el nem mulasztja ezen iskola’ 
termeiben nébanéha megfordulni, a’ próbatételeken je
lenlenni ’s a’ nagyobb fontosságú iskolagyülésekben 
elnökösködni; — és ó , a’ lelkes, a’ szemes magyar 
honfi, ö az itt lengedező tótszellemet észre nem ven
né? ’s az észrevettet elűzni nem igyekeznék? Vagy 
azt hiszi X. Y. Z. ur, hogy ezen iskola-conventneb 
számos előbbkeló, itt helyben lakozó tagjait, kik a’ 
lelkes Gömörnek meg annyi tábJakiráji, ’s jgy a’ ma
gyar nyelv’, magyar nemzetiség’ legbuzgóbb baráti 
’s pártolóji, szükség kívülről figyelmeztetni arra, mi 
kártékony szellem lakja iskolájokat? — Nem sértette, 
nem bántotta-e X. Y. Z. ur mind azokat is alaptalan 
vádjával ? —

Hogy illy őrködés mellett, mi alatt a’ rozsnyai 
iskola ál l , itt tótszelJem nem létezhetik , világos , ’s 
ezzel tehát el volna hárítva azon méltatlan vád is ,  
mellyel az iskolának derék rector-professora t. Pelech 
János ur terheltetik. Mi igazán X.Y. Z. urnák némi 
köszönettel tartozunk, hogy nekünk, bár akaratja’el
lenére, alkalmat szolgáltatott, ezen 4 év ótánemzeti 
kerületi iskolánkon áldott sikerrel fáradozó, alapos, 
mély tudományu, classikai műveltségű és vasszorgal- 
mu oktatónak bemutatására. ’8 mi itt az egész prote
stáns közönség, sót az egész haza előtt örömest meg- 
valJjuk, mikép e’jeles ’s valódi tanítónak termett férj- 
fiú ritka ügyességgel tanítja nemcsak a’ classica —
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latin literaturát ’s a’ költészeti ’s szónoklati osztályba 
vágó tudományokat, hanem a’ magyar nyelvnek az itt 
tanuló, nagyobbrészint német ’s tót ifjakkali megked- 
veltetése’ ’s abbanigyakorlása’ tekintetéből annyit tesz, 
mennyit egy ügyes, a’ szeretett haza’ kivánaíát meg
értő ’s legszentebb érdekit igazán méltányolni tudó 
férfiú csak tenni képes. Minek bizonyságául szolgál
jon az általa előadatni szokott tudományok közül : ö a’ 
hajdankor’ történetét, algebrát, logikát saját szorgal
ma által kidolgozott kéziratok szerint magyar nyelven 
tanítja, a’ mi, tudomásunk szerint, mind eddig sem
mi más ág. evang. iskola-intézetben nem történt; ma
gyar nyelven tanítja a’ földleírást, magyar nyelvre 
fordítja ’s tanitványi által fordittatja az ezen osztály
ban magyaráztatni szokott latin cla3sicusokat ;’s változ
tatva hol magyar hol latin nyelven szavaltat a’ leg -  
jelesb szerzők’ munkáiból, választott czikkeket. D e, 
miként még játszva is megkedvelteti tanitványival a’ 
magyar nyelvet ’s azokat abban gyakoroltatja , tanuji 
valánk’s velünk nem kevesen, a’ Pelsöczön tartott 
megyei gyűlésről ide csak e’ végett magokat megalá
zott előbbkelő urak ’s asszonyságok múlt évben két
szer , az ő tanítványai által, saját szorgalma és 
fáradozási alatt beokult ’s jelesen adott, magyar szín
játéknak. — Őszintén meg kell vallanunk , hogy mi, ha 
t. i. igazságtalanok nem akarunk lenni, többet, mint 
Pelech ur a’ magyar nyelvben ’s nyelvért tesz, nem 
kívánhatunk. ’S mennyire tudja a’ rozsnyai egyház épen 
ezen a’ magyar nyelv körülti különös fáradozásit mél
tányolni, bizonysága a z , hogy itt létének mindjárt 
2dikévébenftzetésétmegnagyobbitá. — De minekmég 
többet egy férfinak illy méltatlan megtámaátatása el
leni védelmül, kit egész környékünk lelkes törekvé- 
siröl jól ismer ’s tisztel , ’s ki az X. Y. Z. ur által 
az említett czikkben róla terjesztett vádon nem kevésb- 
bé botránykozott meg. Szontagh Imre.

a’ rozsnyai kerületi nemzeti evang. oskola 
helybeli főfelügyelője.

Szemléletek a’ pályaválasz
tás körül.

(V e g e . )
Ha az ifjú beljebb lép a’ társas körökbe, ’s az élet’ 

bonyolodásiba , itt az uj tárgyak’ csilláraitól megka- 
patott lelke bizonytalan irányban fog működni, ha el
ső nevelése által nem vetteték semmi olly alap , mellyen 
határozott irányt állapíthasson. így  nevelési határo
zatlanságában csak szilárdulni fog ’s korszerűség’ 
czíme alatt felületesség’ zászlajához esküszik. Követ
kezőleg józan pályaválasztása tévesztve, akadályoz
tatva leend. E z, igen is, a’ korszellem’ műve lesz , de 
csak közvetett müve — miért koránsem szabad váddal 
kelni föl ellene — minthogy az első nevelés’ alapjáta’ 
korszellem csak tisztábbá ’s erösbbé szokta rendsze
rint tenni. —- Például társas körökben valódiság’ he
lyett ürességeket, formákat, szertartásokatlátand az 
ifjú; de mind bizonyos álmüveltség’ kedveltető zomán- 
czával leplezve. Ha most alappal nem bír a’ lélek, 
bizonyosan elragadtatok, ’s még örülni fog , hogy ké
pességgel bír ezen csalszintkedvelni. Hallván ugyan 
is valamit a’ korszerűségről , de tisztátalan félszeg 
fogalmakat, azt fogja hinni, hogy ezen formák’ után
zásában all korszerűnek lenni. — Történhetik ollykor, 
hogy a’ valósághoz természettel hajlandó lélek ezen 
felületessegekben nem gyönyörködik , sőt utálat ger
jed benne irántok, s így , ha csupán saját természeti

szilárdsága’ alapjával hir is az ifjú , — még jótékony , 
javító befolyással leendaek rá nézve , mi külön ben rend
szerint történik, hol a’ nevelés elvek-szerinti alapot 
tön-le. —

Alapnak nevezem pedig azt,  midőn valaki inég 
gyermekkorában az alap-tanok’ ismeretébe elé<r<rébé- 
vezettetett, az olvasás vele általányosan meo-kedvel- 
tetett, ’s a’ gondolkozásvágy e’kép lelkében kifejte
tett. Illy készületű ifjú el sem romolhatik, ’sideigleni 
kicsapongásit is — ha történnének — csak mulékony , 
hamar elvonuló ifjúkori erisisnek tarthatni. Illy ifjú tisz
tában lesz természeti hajlamával; a’ szerint fog pályát 
választani ’s az erre vezető eszközök’ használata nem 
fogja nála,mint soknál, a’legyőzhetlenség’borzalmát föl
idézni. — Alapnélküli ifjakra a’ korszellem csak ká
ros befolyást gyakorolhat. Ok ugyanis ennek egyedül 
csillámló oldaliba azaz kinövésibe szeretnek; neve
zetesen: a’ felületes műveltségbe ’s ennek leányiba: 
a’ divat- ’s fényűzésbe. ’S míg e’ két utolsónak rabjai 
lesznek, más részről csak páiyájokat veszélyeztetik. 
Sőt ha már bizonyos pályán vannak is ,  ezen őket 
mindig a,’ felületesség fogja bélyegezni. Nevetséges, 
hogy korunkban még a’ literatorok közt i s— kik pe
dig csak önalkotta életszabályok’ követésit affectál- 
ják — annyi piperés bábáit látjuk a’ journaloknak. Ha 
a’ tudomány’ nagyszerű titkaiba avatlanok át nem lát
ják, hogy minden divat-szabta köntös csak újabb rab
bilincs , nem csuda; de egy tudós! egy iró! ki önál
lósággal , a’ formák- ’s külsóségektöli függetlenség
gel szokott dicsekedni, — ez már szörnyű ellenkezet 
in principio.

Hogy hosszas ne legyek, mintegy kivonatban elő- 
sorzom, mit tartok részemről szükségesnek a’ pálya- 
választási botlások’ elkerülésire : Semmi szüle — az 
igen szegényekről itt nem lehet szó — ne kívánjon ad
dig gyermekében valamelly határozott hajlamot talál
n i, míg öt mindazon alaptudományokba jól be nem 
avattatá , mellyek okvetlenül szükségesek a’lélek’ ké
pességének ’s bizonyos hajlamának kiösmerésire. Ha 
ez megtörtént, iparkodjék azon tehetségit fejleszteni 
leginkább, mellyeknek irányát már ismeri, hogy igy 
magával a’ növendékkel is tisztán éreztesse saját haj
lamát. — Ezalatt már ifjúvá serdülvén a’ növendék , 
valamelly kijelölt pályára óhajt előkészülni. Jogtudós, 
orvos , literator , statusférfi óhajt például lenni; a’ szü
lék tehát a’ köziskolai tanulmányok mellett főleg az 
ezen szak-tanulmányokban szükséges segéd-forráso
kat nyissák meg előtte , hogy így az egyetemes isko
lai rendszernek áldozata ne legyen. Továbbá, a’ szüle 
soha ne felejkezzék e l, főleg az alapnevelésnél, hogy 
neki egy oldalrul indulatokkal,érzelmekkel, más oldalrul 
észszel, szellemmel van dolga. A’ szülőnek le kell győz
nie egyedi gyöngeségeit , ’s gyermekének mind érzé
kiségével , mind szellem-valójával tisztán emberileg 
bánnia. Röviden : elv és rendszer nélkül csak erdei 
tölgyeket, vagy borjakat, nevelhetni, de lelkes álla
tot,  miilyen az ember, nem. — Magokat az ifjakat il
letőleg pedig: ezeket tartom megjegyzendőknek. Le
gyenek állandók és szilárdak a’ pályán , mellyre bármi
kép fölléptek, ha arról másra térniök könnyű szerrel 
már nem lehet. Ne lankaszsza-el őket a’ gondolat, 
hogy azt nem hajlamuk szerint választák, jól tudván 
mikép valamelly hajlam csak igen rendkívüli esetek
ben szokott olly elhatárzott jellemű lenni , hogyannak 
nem követése valakit egészen szerencsétlenné tegyen. 
A’ lélek úgy is igen különböző képességeket fejthet 
ki, ’s a’ s z i l á r d  úgyszólván minden pályán boldog
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lehet. — Nyelvek’ tanulását e’ végből nem ajánlhatni 
e l é g g é ,  minthogy az olvasás kinekkinek nem csekély 
kárpótlást nyújthat eltévesztett pályaválasztásáért. Ha 
valakinek bizonyos tanra különös hajlama van , tévesz
tett pályáján sem hiányzanak könyvek, mellyek’ olva
sása e’ hajlamát jobbadán kielégítheti. —

Korunk a’ mindentudás’ korának neveztethetik, 
annyiból , hogy az egyedi életben is — mint a’ nép
életben— mindenki akkor reménylhet legtöbb jóval-é- 
lést, legboldogabb léteit, ha isméretei mennél több- 
oldaluak. Ide értve mellékesen, hogy mindenkinek le
gyen szak-tanulmánya is, melíyet különösen a’ többi
nek segedelmével lehető legmagasb tökély-pontig fejt- 
sen-ki. — Olly egészen külön pályát választani, mely- 
lyen minden más pálya’ sajátos tanjai teljesen nélkü
lözhetők volnának, ma annyi mint: lehetetlenség.

Keresziurij G.

A’ statusnak foglyok iránti kötele
zettsége* **)

c r  e g c.)
Raboskodni és szabadság után nem sovárogni, 

nyílt ajtón el nem illani: ahoz tetőpontra feszített hő
sierény, szokrateszi elszántság, ’s Regulusz’ lelkes
sége kívántatik. ’S illyeket lehetne korunk’ tetteseinek 
kötelességül kitűzni?— Ha nem róják a’ vétkesnek 
hibául, hogy nem önként ment tömlöczbe # )  ’s állott 
birószék elé magát vádolandó : mimódon kárhoztathatni 
őt azért? mert szabadulását munkálta , miután épen azon 
«Ivekből indult ki, mellyek helyzetében még nagyobb 
nyomossággal bírnak ’s vállalatának munkásb elszánt
ságot kölcsönöznek.

A’ status, midőn egy szökevényt újólag büntet, 
csak azon czélt ér i-e l, miszerint egy már különben 
is szerencsétlent a’ nélkül kínoz, hogy akár öt, akár 
példa által a’ sokaságot javítaná. A’ szökés csak attól 
fü g g , van-e kitörésre alkalom , ’s lehetséges-e az ? 
Ha van: akkor legszigorúbb büntetés sem elég a’ me- 
rény’ gátlására; ha nincs: egyik sem jő azon gondo
latra, hogy megkísértse. E’ mellett azon tett, misze
rint valaki szabadságért Js életért küzd, mindig igen 
kétségbeesett merény marad. Elszánt gonosztevő, illy 
pillanatban csak azzal bíbelődik : mindent nyerhetek! 
’s mit veszthetnék, miután minden odavan?— Hát nem 
elég bünhödés a’ tetten-kapatott v. befogatott szöke
vényre nézve az , hogy épen akkor sülyedt viszsza si
ralmas nyomorúságába, midőn szabadságát mármár 
élvezé ? kinek kissé élénk képzelete van,lehetlen hogy 
efféle jelenetektől viszsza ne borzadjon5!!"«1).Utoljára is , 
ki annak tulajdonképi oka, minta’ status maga? Mert 
ha joga van a’ vétkest befogni és büntetni; ’s tiszte, 
a’ köz csendet ’s bátorságot föltartani: kötelessége 
olly őrizetről is gondoskodni, hogy kitörésre vagy 
szökésre még csak gondolni is vakmerőség legyen.

A" fenyítő rendszer5 legnemesb nézete hanyagolta- 
lik-el. ha a status, foglyainak erkölcsi javítására nem 
ügyel. Ideiglenes fogság’ czélja: hogy a’ tettes fenyí
ték által javuljon. De mikép reméllhetnők javulását

* ) De ha azt te tte , lágyító körülmény, mert bűnbánatiul 
keletkezett jobbulás’ jelénektartjuk : valamint ellensze
g ü lé s , kivált rögtön-büntető törvényszék előtt igen ter
helő körülménynek vétetik. V. S.

* * ) Hja ! de az igazságszolgáknak , alias securitatis per
secutor — vulgo” pandúroknak , ki illy szerencsétlenekre 
nézve „primuin tribunal“ csak ütlegről ’s martalékról 
van fogalmuk. V, S.

annak , ki lelki bátorítást ’s vigasztalást nélkülözve , 
épületes példák’ hiányában vétke’ levetközését, szenve
délyei’ megzabolázását’s gondolkozásmódja’ nemesíté
sét izgató ösztön nélkül, erkölcstelen szitkok’s menny
dörgő fenyegetőzések közt zsarnok őrök által kinoz- 
tatva , szokásbul neveletlen, kétség miatt vaddá bő
szült gonosztevők’ durva csoportja közt töltendő több 
évi fogságra kényszcríttetik ? Ki várhat illy egyedből 
szabadulás után becsületes embert, midőn fogsága alatt 
a’ becsület’ legkisebb szikráját is kihagyák aludni? 
Vájjon a’ kiszabadultak nem azért sülyednek-e több
nyire mélyebben a’ bűn’ örvényébe , mivel lelkök felett 
senki sem őrködvén annak nehéz testi büntetések’ke
mény súlya alatt, tompító kétségbeesés közt, kelle nyög
nie, vagy érzéketlen vaddá fajulnia?

A’ rabok’ erkölcsi képezése volna fulajdonkép leg- 
fontosb és nemesebb tárgya a’ lelkészségnek. Ezért 
kellene már törvényhatóságinknak fölvilágosult ’s lelkes 
egyedekre bizniok ezen testvéri kötelességet. — Igaz, 
hogy illyesmire csak philosophus fej termett, ki apos
toli munkás buzgóságát engedékeny emberszeretet’ 
türelmével egyesítvén képes legyen az uralkodó ter
mészetté keményült szenvedélyt egyszerű de sikeres 
eszközök által szelídíteni; az átalkodott gonosztevő’ 
fásult szivének legtitkosb rejtekibe hatni; beszédének 
varázs-erejével a’ szikla-kebelt meglágyítani; a’csüg- 
gedezó hitet pedig vallás’ és okosság’ vigasztalásival 
ápolgatni. — Ezt ugyan, néhány egyházi beszéddel 
nem eszközölhetni; erre nézve gyakori ’s tartós lá
togatás, sót az is óhajtható, hogy szombaton , vasár-’s 
ünnepnapok’ délelőtti óráiban derék lelkészek előtt a’ 
fogházak ajtai nyitva álljanak; végre hogy az egy
ház’ azon valódi tiszteletes fiai , kik illy pusztuló-fél- 
ben levő veteményes kertben fáradhatlan munkásság
gal ültetgetnek, egyházi méltóság- ’s anyagi jólétben 
részesüljenek.

Itt azonban még más eszközt is kell használni , 
melly a’ többinél talán hatályosb , ’s abban á ll: hogy 
a’ foglyok észrevehető javulásuknak már rabságjok 
alatt is érezhessék némi kedves, bár kevés gyümöl
csét. Ki magát, például, alázatos szelídség, ügyfe
leivel békés társalgás , kedvetlenségek’ csöndes eltű
rése’s kötelességeinek pontos teljesitése által kitüntet
né: az különböztessék meg a’ többitől, az szelidebb 
bánásmódban részesüljön , az kevés napidijt, — hacsak 
egy krt is nyerjen ; midőn pedig lényeges javulása’jelei 
csalhatlanok , fogsága’ ideje rövidittessék meg. — Pél
da utánzásra ösztönz ’s higyétek, sehol annyira, mint itt.

( Sémel kútfők után)
Varga Soma.

U  t  h  a - i  g  a  z  i  t  á  s -
E’ lapok’ f. é. 33dik számában röviden, de hűsé

gesen ismérteték meg azon uj rágalom-irat, melly egy 
álorczás földink által Zay Károly gróf, nemzetisé
günk’ dicső bajnoka ellen legközelebb illy czim alatt 
adatott-ki: „S c hr e i b  en d e s  Grafen C a r l  Zay  
G e n e r a l - I n s p e c t o r s  der  e v a n g e l i s c h e n  
K i r c h e  u. S c h u l e n  a u g s b u r g i s c h e r  Con
f e s s i o n  i n  U n g a r n  an d i e P r o f e s s o r e n  zu  
L e u t s c h a u .  L e i p z i g :  Ot to W i g a n d .  1841. 
8vo. S. 3t>.“ — Bizonyára minden jóérzésü magyar 
olvasót undorodásra gerjeszt maga iránt a’ rágaiom- 
hős , gyalázó álokoskodásai- ’s nyomoru elméskedé- 
sivél ; alig is találkozandik iró , kinek a’ megczáfo- 
lásra szilárd akarat keletkezzék keblében. Megvetés
nél egyébre én sem tartom méltónak. Azonban, hogy
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e’ zajgó uracska’ roszszivüségével es szemtelen állítá
sival arányos tudatlanságát csak egy oldalrul is meg
ismertessem, flgyelmeztetes nélkül nem hagyhatom a’ 
26dik lapon álló imez sorait: „Und warum sträubt 
sich der Magyar so sehr gegen Russland, sein wahres 
Vaterland? — Hat es J e r n e y  Mitglied der ungar. 
Acadcmie, nicht bewiesen, das U n g a r n  S t i f t e r  
d e s  r u s s i s c h e n  R e i c h s  s i n d ?  — „Melly vas
tag tudatlanságot árul el a’ gúnyiró“ — Bízvást me
rem állítani , hogy olly iratra hivatkozik itt, mellyet 
sohasem olvasott, vagy ha igen, úgy nemvalaképes 
felfogni azt. Minő irányú ’s eredvényü a’ Tud o 
m á n y t á r b a n  közlöttillyczimü ertekezesem: „Va
ló -e  h o g y  az  o r o s z  b i r o d a l o m  a l a p i t ó j i  
m a g y a r o k  v o l t a k ? “ minden értelmes olvasó át
láthatja. Magyaráztassa tehát meg magának előbb az 
álorczás ur, aztán állítsa józanul, mit ’s mennyit bi- 
zonyitottam-be. — P e s t e n ,  april. 26kán 1841.

Jerney János.

E  1 e  g  y  t  á  r -
(Uj ne me  a’ vi t  é z s  é gn ek.)Párisban f. éviapr. 

27kén egy borkereskedőnél több bizományos együtt lé
vén, borozás mellett játszottak. A’ veszteség csekély 
volt; — ’s íme egy Cartupaul József nevű, 18 éves 
fiatal ember, hogy figyelmet gerjeszszen , imígy szólt 
egyik társához: „ha akarod, játszom veled pénz he
lyett fél fülembe.“ — Nekem mindegy!“* válaszolta’ 
másik, ’s a’ játékot elkezdék. Cartupaul vesztett ’s 
most szerencsésebb barátjának egy ollót nyujta ke
zéhez , miközben legnagyobb nyugalommal mondá: 
„No’s vágd le , a’ mi tiéd.“ — Barátját vonakodni lát
ván : ,így hát magam adom meg( — ’s ezzel egyik fü
lét megragadta ’s ollóval annak alsó felét lekapván 
asztalra dobta. A’ levágott füldarabban egy arany ka- 
rikácska volt, ezt Cartupaul onnnan kivevé mondván : 
,,E’ gyűrű is tiéd, igyuk meg árát.“ Bor hozaték. 
Cartupaul letörlé a’ leszivárgó vért, nevetett’s poha
rát kiürité, mintha misem történt volna. (A-r.)

(A’ ve n dé g  h a j-b u v á r.) Capellizzimarchese 
Ravennában egy iró szerint rendezett vendéghaj-gyüj- 
teménnyel bir, melly az allongepárókátul kezdve a’ 
legújabb divatu á la jeunc Francéig valóságos baj- 
annalisokat képez. Közöttük van több nevezetes férfi 
vendéghaja is , p. o. Voltairée, XlVd. L a j o s  és 
Galileié ’st.b.

(A’ c h i n a i a k  t em e t k e z é sm ó d ja .) Azon 
angolok, kik China ellen a’ mostani angol hadi expe- 
ditioban részt vesznek, többi közt így Írják le a’ chi
naiak temetkezését. A’ tschusani benszülöttek (azon 
sziget lakosai t. i. mellyet az angolok elfoglaltak) ha
lottaikat nem temetik e l , hanem a’ holttestet egy könnyű 
fedelű fakoporsóba fektetve egy szép helyen szabad
ban a’ földre fák vagy virágok közé állítják, több
nyire a’ ház melletti kertben. Legtöbb háznál talál
hatni illy koporsókra ’s ha azokrul a’ fedél leemeltetik, 
benne halottat pillanthatni meg, felöltözötten mikép 
eleteken volt, mellén dohánynyal ’s pipával , feje fö
lött pedig kenyérrel ’s rissel.

Poroszországban múlt év’ utolján találkozott 2735 
orvos, ’s 2002 seborvos. Az orvosak közül 2404 egy
szersmind szülész volt. Továbbá gyógyszerész, első 
osztálybeli 671, másod osztálybeli 664.; fogorvos 73, 
bába 11,288, állatorvos 486.

(Kr é t a h áz a k.) Worenesch nevű orosz kor
mánykerület az épületkőben igen szegény; ennél- 
fogvást krétából próbáltak nem rég házat építeni; a’ 
krétatömeget előbb koczka-alakú egyenlő nagyságú 
darabokra faragták. Csupán az ajtó- ’s a’ sarokfal ke
mény kő ; a’ fedél pedig szalma. Az illy ház külsejére 
nézve is igen csinos, belől igen száraz ’s mint mond
ják, könnyen fűthető is.

A’ folyó év’ elején Morvaországban egy pór-ember 
halt-meg, kinek nem kevesebb mint 98 utódja szüle
tett; volt t. i. 16 gyermeke , kik közül 11 éltê  ót fe
lül; továbbá 68 unokája, és 14 másod-unokája. O maga 
81 éves korában hunyt-el. — ’S ez tanúsítja, hogy 
az emberfaj még most is igen szaporán tenyészik.

Egy idegen Francziaországban az őrültek’ egyik há
zát meglátogatván,kérdezte ugyan itt egy tébolyodottul, 
mint került ó ezen helyre?— „Csupa véleményhason- 
lásbul“ — válaszolt a’ tébolyodott. — ,Lehetetlenkiál
ts-fel az idegen. ,,’S még sincs különben. Én azt mon
dám , hogy minden ember bolond, ’s minden ember 
azt mondá , hogy a’ bolond én vagyok. A’ többség’ 
állítása győzött.

( H í m e z e t l e n  v á l a s z . )  Midőn Putnam, isme
retes éjszakamerikai tábornok a’ függetlenségi háború
ban Peckshill mellett tanyázott sergével, bizonyos Pal
mer nevű férfi , ki az angol királyi hadseregnél hadnagy 
volt, fogatott el a’ táborban. Tryon kormányzó az angol 
haditisztet visszakövetelé’s megtagadás’ esetében iszo
nyú bosszuállással fenyegetőzött. Putnam tábornok a’ 
kormányzónak illy tartalmú borzasztó laconicus választ 
irt: „Sir ! Palmer Náthán, ön’ királyának szolgálatában 
hadnagy, táboromban elfogatott mint k é m,hadi törvény
szék elé állíttatott mint k é m,  — elítéltetett mint kém,  
— ’s ön bizonyosnak tarthatja Sir, hogy fel is fog akasz
tatni mint kém.  Maradván köteles tisztelettel ’sa’t- Put - 
nam Izrael. U t ó i r a t, délután. Fel van akasztva.“ (P)

Megf e j t é s e
a’ Társaik. 35d. sz.ban közlött g o g t a l á n y o k ‘-nak.
22) Ki á l t a l á n y o s a n  vall ügyvédet; mert az általá
nyos ügyvéd-vallás egy évig tart. 23) A’ silentiarius 
ügyvéd polgárilag néma, még is beszél. 24) Ha a’ 
javak magány-pöcsét alatt adatnak el örökbe: aziró- 
toll kettősen fog, mert az eladóra örökvallást, örö
kösire pedig zálogszerződést ír, 25) A’ nő elveszti 
törvényes hitpénzét , ha az írotthoz ragaszkodik. 26) 
Ha a’ 12 éven alóli kiskorú rá nézve hasznos kötést 
tett. 27) Kinek nemessége vagy tanúsága tagadtatik, 
azt a’ törvény polgárilag meggyilkoltnak tartja,noha 
él. 28) A’ szülék elvesztik szülei hatalmokat, ha bűn
tettben marasztaltatnak ’s így árvák gyermekeik. 29) 
A’ meghatalmazásbul házasuló nem magának házaso
dik. 30) A’ külszertartás’hijánya által szóbelivé válik 
az írott végrendelet. 31) A’ férj és nő együtt követ
vén el hatalmaskodást egy személynek tekintetnek r 
mert a bíróságot egyszer fizetik. 32) Az urbérben; 
mert itt 8 zsellér vétetik egy telkes számba. 33) A’ 
vásárra szóló váltókban; a’ 7dik nap a’ vasárnap nem 
számittatik a’ hétben ’s így egy hét 6 napbul áll. 34) 
Szavazáskor az utolsó biró szavaz lször ’s az első 
utólszor.

Pukolay ügyvéd.

Szerkeszti H e l me e z  y. — Nyomtatja augol gyors-sajtón P r  u t  t n e r - K  dro l  y i  úri utcza 453.
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40. s z á m . Pest, május9 19.

Néhány szó a9 Balaton9 szabályozá
sáról.

Mivel a’ Balaton tava’ szabályozását illetőleg, is
mét biztossági tanácskozás fog , a’ mint hírlik , jövő 
nyáron tartatni, azért jókor lesz , gondolnám, e’ 
tárgyról ezennel valamit közlenem :

A’ Balaton több, mint 40,000 vont ölnyi hoszszu- 
ságban , köztudomás szerint, Zala és Somogy várme
gyék közt egészen Veszprém vmegyébe nyúlik, mellyet 
e’ vármegye napkeletről környez. Szélessége 2000től 
egész 6000 vont ölnyi, területtartalma mintegy 140,000 
holdnyi, 1200 [] ölet számítván egy holdra. Vizét 
főleg a’ Zalából, — melly folyó Balaton-Hidvégtöl éj
szakkelet felé egy pár ezer ölnyi távulságra vele egye
sül, némelly részben pedig több patakból veszi, mely- 
lyek éjszak ’s délről eredve bele ömlenek. A’ tóviznek 
ellenben csak Sió-foknál van kifolyása , a’ Sió folyó
ján , melly délkeletfelé véve futását, egyrészről So
mogy ’s Tolna vármegyék , másrészről pedig Vesz
prém ’s Fejér megyék közt a’ határt képezi, Ozorán 
alul, nem meszsze Némethitől Kapos-folyóval, ’s Agárd- 
nál fél m.földnyire Szegzárdon felül , a’ sárvizi csa
tornával egyesül, végre Báttánál Bátaszcken alul a’ 
Dunába ömlik.

A’ Sió-folyamon jelenleg még három malom : a’ 
kiliti, mező -  komáromi ’s ozorai léteznek, miután 
1821dik évben a’ siófoki, épen a’ Balaton tava’ kifo
lyásánál, lenni megszűnt, ’s az annál! vizeset meg
szüntetése után, a’ viz’ színe 3 lábnál valamivel töb
bel szállott alá, mi által nemcsak a’ tó’ éjszaki főleg 
pedig déli ’s nyugati szélein messzire terjedő gyepes 
lapok vagy bozótok nevezetesen javíttattak, hanem 
azon felül a’ tófenéknek is egy hoszszu keskeny da
rabja , a’ déli part’ hoszszában , viz alul kiszabadult. 
— Említett bozótság’ nagyobb részének alacsony fek
vése miatt azonban kívánatossá lón az, hogy a’ Ba
laton-viz’színe azon bozótság’ egészen használható
vá alakítása végett méglejebb szállittasséb ; azonban 
még mielőtt e’ végre a’ mesterség használtatnék segé
lyül , az 1834dik évi tartós szárazság által a’ tóvizé
nek egy pár lábnyival lejebbesése eszközöltetett, mi 
által a’ mocsároknak meggyepesült helyei a’ viz alul 
teljesen kiszabadulván , részint mint legelők egész 
biztossággal használtathattak, részint pedig kaszál- 
tathattakis; csupán a’ déli bozótság’ tavaiban maradt 
még hátra viz, a’ melly tavak itt ’s amott nevezetes 
mélységüek ; ezen tavak is azonban sokkal csekélyeb
bekké lőnek, — mint szinte magának a’ Balaton’ med
rének is jókora darabja a’ déli partnál került ki a’ 
viz alul : minthogy azonban a’ Balatonnak finom ho
mokja, mellyből t. i. ottan annak feneke áll, a’ sokáig 
tartott szárazság által repülő hotnokká vált, tehát ez 
azon már használat alatt volt helyek közül némellye- 
ket elöntött; névszcrint pedig Sió -  fokon is néhány 
kert, és ház-telkek igen kártékony módon boríttattak 
el illy repülő homokkal. — Ila a’ Balaton vizének 1834d. 
évi alacsony állása megmarad , ez esetben ezen tó’bo
zótinak haszonvehetősége’ tekintetében többet óhajtani 
alig kellett volna; úgy de az utóbb beállott nedves 
időjárás miatt e’ tónak a’ következett években ismét
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nőnie kellett, annális inkább, mivel a’ Sió’ torkolata 
igen csekély mélységű, és nincs beiszapulás ellen kel
lőleg védetve, elannyira, hogy a’ tónak állása jelen
leg jó formán ismét ugyanollyan, miilyen az 1834d. évi 
nagy szárazság előtt volt, — Eléggé megmutatta hát 
a’ tapasztalás, milly hatással legyen csak két lábnyi 
csökkentése is a’ Balaton tavának a’ bozótság’ kiszá
rítására, és ha csak illy szállítás vétetnék czélba 7 
ez valóban könnyű módon lenne eszközölhető : mert 
miután a’ kiliti malomnak mintegy 4 ’'4 lábnyi viz-esete 
van , és ha a’ Sió a’ malomtól egész a’ tóig csatornáz- 
tatnék , így is azon viz-esetből, mellyel jelenleg a’ 
viz a’rendezetlen mederben bir, valami megnyerethet- 
nék , e’ szerint a’ tónak lejebbszállitására két lábat 
bizonyosan lehetne szerezni olly módon, hogy ha 
kiliti malom’ mostani viz-esetéböl elvétetnék l 2j4 láb
nyi, és ha az említett csatornázás czélszerüleg esz
közöltetnék, miután is a’ kiliti malomnak még közel 
2% lábnyi viz-esete fogna maradni, a’ mennyivel va
lóban meg is lehetne elégedni, miután a’ kiliíimalom 
ra nézve a’ fő mgu raagy. k. Helyt.tanács által 1821- 
dik évi mart. 27kén rendelt megigazitáshoz képest, 
annak csak 2% lábnyi vizeset volt szánva. Hogy egyéb
iránt a’ Sió’ csatornája torkolatának a’ Balaton tavá- 
náli beiszapolása megelözteíhessék, miután ezen be- 
iszapolást részint a’ habhullámzás okozza, melly a’ 
homokot a’ partokrul a’ mederbe mossa , részint pe
dig a’ repülő-homoktól származik, mellyet a’ szél 
nyári időben a’ folyamba visz, ezeknélfogva a’ csa
torna’ torkolatjánál szükségkép két part-gátot kellene 
be a’ tóba építeni, mellyek a’ káros hullámoknak el
lenállanának , a’ repülő homoktól pedig a’ csatorna czél- 
szerü faültetvények által ovathatnék-meg.— Illy sza
bályozás bizonynyal csak csekély költséget okozna, 
tekintve azon nagy hasznot, mellyet Balaton tava’ bo- 
zótságának kiszárítása által nyerhetnénk; mert felté
ve, hogy a’ kiliti malom’ birtokosinak a’ vizeset l 3/ 4 
lábnyi leszállításáért, ’s ennek következtében a’ ma
lomfejnek és zugónak szükséges megváltoztatásáért 
(melly utolsót úgy kell készíteni, hogy a’ tóviz’ elfo- 
lyása annak rende szerint mindíglehetséges,’s a’ molnár’ 
önkényétől függő ne legyen) 7000 fit pgö pénzben 
kárpótlásul lenne fizetendő , és bogy a’ siói csatorna a’ 
kiliti malomtól a’ Balatonig 2,600 vont ölnyi hoszszu- 
ságban , 5 ölnyi közép szélességben és l l/ 4 ölnyi kö
zép mélységben huzatva 15,000 pgö frtba kerülne; 
végre, ha az érintett part-gátokra ’s a’ csatorna-tor
kolatnál a’ faültetvényekre,— hogy ezek a’ futóho
mokot a’ csatorna’ ágyától visszaíartóztassák , — teen
dő költségek 3000 ftra rúgnának, ezekhez képest az 
összes költségek mintegy 25,000 ftra terjednének ; és 
mivel valószínű , hogy azon lapályok , mellyek a’ Bala
ton vizének 2 lábnyi alábbszállitása által az 1834d. évben 
tett tapasztalások’ sinórmértékéhez képest eléggé szá- 
razakká tetethetnének , legalább is 40,000 holdat tesz
nek , a’ Balaton’ déli partjának ugyanez úttal kiszá
radandó mintegy 3000 holdnyi iszapfenekét tekintet
be sem véve, e’ szerint a’ szabályozási költségekből 
egy holdra nem több, mint 36 pgö kr., fogna esni; te
hát bizonyosan igen kevés a’ haszonhoz képest, mely- 
lyet a’ tónak e’ szabályozása hozandna; a’ tó is ter
jedtsége és mélységéből keveset fogna veszteni, követ-
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kezűleg hajókázásra alkalmas maradna , szélein a’ ná
das és kákás helyek sem lennének sokkal szélesbek 
mint most, minélfogvást a’ viz’ színének illy mérsék
leti leszállítása mellett attól sem kellene tartani, hogy 
majd a’ tó eléktelenül; a’ kiüti malom a’ csekélyebb 
eset mellett is a’ közönségnek eleget tehet, mert jelen
leg sem vitetik annyi gabona oda, mint mennyit meg
őrülhet; és így a’tónak fentebb előadott szabályozása 
által, bárha kisszerűnek láttassák is az , igen sok 
nyeretnék , ’s legkevesb sem vesztetnék.

Ha egy lépéssel még most tovább haladnánk, 
és a’ kiüti malomnak egész esetét akarnók a’ tónak 
lejebb szállítására használni, akkor a’ v iz-színének 
alábbszállása még közel 22|4 lábnyival teendne többet 
annál, mint melly a’ fentebb előadott szabályozással 
czéloztatott; következőleg ezáltal a’Balaton’ ágyából 
még valami fogna nyerethetni, ’s némelly tavak a’ bo
zótokban megkisebülnének, mindössze mintegy 5,000 
hold szárazzá leendvén , úgy hogy a’mi Somogy me
gye részén viz alul kiszabadul, mintegy 3000 hold 
terméketlen folyóhomokot fogna tenni, a’ mi pedig 
Zala megye részén, ’s a’ bozótokban lévő tavak körül 
száradandana, ’s már jobbféle telket adandna, az a’ 
többi 2000 holdat tenné. — De ezen nyeremény köv. 
költségeket fogna kívánni: t. i. 15,000 p. ftot a’ kiüti 
malom’ tulajdonosinak az említett malomnál a’ fentebb 
tervezett szabályozáskor még fenhagyatott vizeseinek 
elfoglalásáért valószínűleg fizetendő kárpótlékul; 7000 
ftot a’ kiüti malomtól egész a’ tóig vezetendő csator
na’földjének nagyobb mélységbeni kiásatásaért, minél 
fogvást a’ tó’ vizszinének 2’2 lábnyi tovább süllyesz
tése lehetségesíttessék , — és 1000 pgö ftot öregbült 
mellék-kiadáskép, — összesen tehát 23,000 pgö ftot, 
melly öszveg azon megnyert 5000 hold balatoni és bo
zótföldre elosztatván, egyegy hold’ szabályozása 4 ft 
36 krba kerülne pengőben; vagy ha a’ 3000 hold ho
mokföldre , csekélyebb értéküségéhez képest , csak 
6000 ft. vagy minden egy holdra 2 ft. számittatik, 
akkor a’ balatoni tófenék-föld 2000 holdnyi területé
nek javítására 17,000 ft. tehát egy holdra S3 4 ft. sza
bályozási költség esnék; mihez járul még azon meg
jegyzés , hogy a’ Balaton’ mostani színének 4 l 2 láb— 
báli alábbszálütásával a’ viz a’ tó’ nyugati ’s éjszaki 
oldalán , vagy is a’ zalai részen olly csekély mélysé
gű lenne , hogy itta’ nádas és kákás helyek igen szé- 
lesbülnének , annyira, hogy a’tó’ éjszaknyugati szélén 
8—900ölnyire, az éjszakin pedig 4—500 ölnyire fog
nának szélességükben terjedni, mert a’ nád, és külö
nösen a’ káka még 5—6 lábnyi magas vízben is meg
terem , ’s igy a’ Balatonnak olly kellemes tükre több 
mint 15,000 holdnyi téren nád és kákával lenne be
födve , az ezen tó’ éjszaki szélén létező olly igen gyö
nyörű vidéknek nem csekély rutitására, ’s a’ tónak 
zalai partjáni hajókázás’ gátlására; ezenfelül a’ kiüti 
malom’ elpusztulása is a’közönségnek, melly azt hasz
nálni szokta, bizonyosan nem fogna tetszeni, — ’s mind 
ez megtörténendnék , hogy mintegy 5000 hold tófe- 
nekföld kiszárittasséb , mellynek több mint fele ká
ros futohomokká változhatik , ha kellő gond nemfor- 
dítatik e’ baj’ megelőzésére.

, Most a’̂ Balaton’ azon szabályozásának megvilá- 
gosítására terek, melly szabályozás a’ kir. Biztosság 
előtt B. ur által terveztetett. Az ő javaslata szerint a’ 
toviz szinet 12 lábbal kellene lejebb szállítani, ‘mint 
jelenleg áll , tehát a’ fentebb mondott 4 "2 lábnyi szál
lításnál 7 ‘2 lábbal alább. Ezen nagyobbszerü leszállí
tás által ismét mintegy 20,000 hold tófenékföld lenne

szabaddá, mellyből Somogy megyére csak mintegy 
4000 hold, Zala megyere 14,000, Veszprém megyére 
pedig mintegy 2̂ ,000 hold esnék, mihez járulna még 
a’ Siónál Kiütitöl lefelé egész Ozoráig 5000 hold ki
száradt mocsár, összesen tehát 25,000 holdszárittat- 
nék-ki. Hogy a’ Balaton’ víztükrének e’ nagyobb le -  
szállittatása által Somogy csak még 4000 h.nyi száraz 
földet nyerendne, midőn Zala megye aránylag ugyan 
illy szállítással sokkal többet, mintsem a’fentebb elő
hozott csekélyebb leszállítások által ennek oka a’Ba
laton’ tó-ágyának sajátságos alakjában alapul, melly 
szerint annak a’ somogyi részen a’ szélétől egészen 
he a’viz 4—4 1 2 lábnyi mélységeigcsak igen lassan sza
porodó lejtőssége van, de melly azután hirtelen nö
vekszik és pedig 50 ölre 3 söt4 lábnyiig is egészen 
a’ tónak mélyebben fekvő saját fenekeig , mellynek azu
tán a’ tó’közepefelé csak igen csekély lejtőssége van ; 
ellenben a’ zalai részen mindjárt a’ szélétől egészen 
he a’ víznek 7—9 lábnyi mélységéig a’tófenéknek jó
kora lejtőssége van, melly azután kis esete mellett a’ 
tó közepefelé laposul. Magáról a’ tulajdonképi tófenék- 
rol, mellyből a’ viz-szinnek 12 lábnyival mostani állásán 
aluli süllyesztése után még 110,000 holdnyinál több 
maradna viz alatt, többetfogok alább mondani; addig 
is a’ költségeket veszem vizsgálatom’ tárgyául, miket 
a’ szóban levő süllyesztés okozandana. Mivel ehez a’ 
mező-komáromi és ozorai malmok’ esetének is hasz
náltatnia kellene, ezért az ásás az ozorai malomnál 
veendné kezdetét; és miután B. ur’ előadása szerint az 
eset a’ Balaton’ víztükrétől a’ Sió’ víztükréig az ozo
rai malmon alul 22 lábnyi, ’s ebből 12 láb a’ tó’ vize 
süllyesztéséhez lenne fordítandó , maradna még Ozo- 
rától egész a’ Balatonba vezetendő 19,000 öl hosszú 
csatorna’ számára 10 lábnyi eset, mellyből 100 ölre 
7*2 vonalnyi esik. K.

(Folytatása köv.)

Preys’ Hideggyapjumosószerének 
alkalmazása. ennek Hatása és 

Hasznai.
(közli egy gyakorlati mezeigazda, ki minden, eddig tudva
levő mosásmódot nagyban 's kicsinyben kellőleg megpróbált.)

Három év óta valamennyi birkamajoromban a’bir
kamosásnál a’ Preys-féle gyapjumosó-szert melegen 
alkalmazám. Az ercdvények évenkint olly kielégítők
nek mutatkoztak, hogy jobb szert e’ czélra aliglehe- 
te kívánni. Tavaly mindazáltal P r e y s  úr a’ nyilvá- 
nyos lapokban jelenté , miszerint neki sikerült legyen 
az ö , három év óta minden országban jónak ismert 
meleg gyapjumosó-szerét úgy készíteni el, hogy vele 
a’ mosás hidegen is hasonló foganattal eszközöltet
hetik.— Éu, hogy a’ dolog’ igazságárul meggyőződ
jem , egyszersmind a’ jót ’s hasznost elősegítsem , el- 
tökélém magamban e’ jelentett hideg mosásmódot szi
gorú vizsgálat alá venni, ’s miután az eredvény min
den várakozásomat meghaladta, tehát azt minden kés
lekedés nélkül itt közrebocsátom.

* ) Preys ur" ezen hideg gyapjumosó szerének elismert hasz
nosságáról több külföldi és hazai jeles gazdától vannak 
hiteles bizonyítványok kezeinknél. Dicséretesen emeli k i  
e'gyapjumosási módot B e e  k é r  Ró b és E l s n e r g a z d .  
tanácsnok a’ ,,Schlesiche Chronik , Organ für das Ce- 
sam m t-Interesse der Provinz« czimü folyóiratban. To
vábbá P e t r i  B e r n á r d  gazdasági tanácsnok illy ez im 
alatti munkája: ,,Ueber kalte W ollwäsche , ihre W ir
kungen und Vortheile« a’ Bécsi újságban , ’s a' t. Közli 
azokat Társalkodónk a’ jelen ezikk’ v é g é n  A  ,B,C. ,D,  
alatt. A’ szerk.
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A’ P r e y s -fé le  hideg mosószernek alkalmazása 
’’a vele azáztató-fürdő’elkészítése juhászatimban követ
kezőleg történt: 1800 darab birkának megmosatásá- 
hoz felállittaték hat (mindegyik 32—36 akós tartalmú) 
kádat ’s mindegyik kádba a’ hideg mosószerből adat
tam 15 fontot, mire aztán folyóvizet töltetek , mig a’ 
viz két ujnyi magasan lepte a’mosószert, hogy imígy 
ez inkább híg folyadékot, mint sűrű pépet képezzen 
’s az egyszersmind forrásba mehet által, mikép a’sa
vanyú kovász. — Illy állapotban e’ 6 kádat 3 napig, 
gyakori kevertetés mellett, a’ szabad levegőn hagyám, 
hogy a’ forrás a’ mérsékelt meleg’ behatása által gyor
sabban előmozdíttathassék. — 4dik napon az áztatott 
mosószert egy rostával minden'kádban tisztán leme- 
ríttetém, ’s a’ korpa-alakú maradványt újabb haszná
lásra egy külön kádba tétetem. A’ 6 kádat, mellyben 
a’ tiszta híg folyadék maradt, negyedik napon tiszta 
folyóvízzel töltettem, ’s imígy a’ megmosatandópisz
kos és tisztátalan birkáknak beáztatására a’ fürdő ké
szen volt. # )  A’ 7dik kádba, hová a’ hat kádból fa
csart maradványt tétetém, tizakó vizet önteték, hogy 
annak is szinte hasznát vegyem; többszöri kavarás 
után egy rostán leszűretém, ’s a’ tiszta hígságot a’ 6 
kádba osztatám-el. — Most 300 birkával megkeZdém 
a’ beáztatást; e’ munkára két embert rendelék,kik kö
zül egyik a’ birka’ két első , ’s a’ másik két hátulsó 
lábát megkapván , minden birkát egyenkint az első kád
ba először hasig, azután háttal ’s fejjel megfordítva 
úgy mártottak-be , hogy azt a’ folyomány egészen át
hassa. — Azután ezen megáztatott vagy fürösztött birka 
a’ deszkára, mellyel a’ kádon keresztül téteték, Ion 
fektetve, ’s a’ két velebánó ember a’ gyapjúba ivódott 
folyadékot kezeivel gyöngéden kinyomta, hogy az ismét 
a’ kádba folyjon vissza ’s mi se menjen kárba.
Az ekép megfürösztött juhok külön állíttattak ,’s ugyan
ezen bánásmód gyakoroltaték a’ többire nézve is, míg 
végre mind a’ 300 birka megfürösztetett. # # )  Azután 
ismét a’ még hátralevőknek egész 300ig beáztatását 
-vétetém munkába.— Midőn most az imént leirt mód 
szerint a’ 300 d. birka beáztatott, egy óra múlva e’ 
kezelés ugyanezen 300 darab birkával másodszor is
mételteiéit. A’ második beáztatás vagy fürösztés is 
megtörténvén, e’ kétszer beáztatott birkák egy vagy 
legföljebb két óra múlva (de mindig előbb , mint a’ 
gyapjú fodrai meleg légmérséknél, száradni kezdenek) 
az udvarom’ közelében létező folyamban tisztára mo
sattak. Hol folyóvíz nincs, ott a’tisztára mosás szint 
olly jó sükerrel történhetik tóban vagy kutnál. — A’ 
birkák’ tisztára-mosása feltünöleg gyorsan megyen 
végbe, mert ezen Preys-féle mosószerrel eszközlött 
kétszeri beáztatás által a’ legszurkosabb ’s ragadósb 
mocsok is feloldatik, következőleg a’ birkák hamar 
csillogó-fejéren állnak-eló , mit eddig semmi korábbi 
mosásmód-szerrel nem lehete eszközölni. — Ugyanezen *) **)

* )  Hap.o. e’ mosószerből 15 font mindjárt egyszerre 30 akó 
vízbe adatnék, ’s azt 3 napig benne áztatnék ’s c’ folya
dékkal a’ birkákat mosni akarnók , úgy az semmi esetre 
nem szülné az óhajtott sikert; mert a’ szer nagy v íz- 
mennyiségben nem forrhat; a' ható állványrészek a’ na
gyobb víztömegben nem munkálnak , hanem csak kevés 
viz által fejlődnek a’ tárgyalt forrongási fokra. Lám ke
nyérsütésnél is a’ kovász kelése v. forrása csak a’ 
kevesb mennyiségű folyadék hozzá járultával idéztethetik 
elő; ennélfogvást föltétel: a' forrást útmutatás szerint 
intézni s csak igy számolhatunk a' lehető legjobb sikerre.

**) Ha 100 dar. birka már m egfüresztetett, akkor egy kis szü
net állott-be , de csak addig , mig a‘ kádban a’ hijányzó 
folyadék tiszta viz’ hozzáöntése által ki lön pótolva.

mód szerint folytatóm a’ további mosatást a’ többi bir
kával is — mindig 3—300 darabot szakasztván ki e’ 
czélra , míg végre az egész , 1800 darabból álló bir
kaszám megmosatott. — Meg kell itt jegyezni, hogy 
midőn a’ folyadék az első kádban már fogytán van , 
akkor a’ maradék, ha mindjárt a’ tisztátalan birkák’ 
gyakori bemártása által zavarossá és sűrűvé vált i s , 
egy ritkás vászonon átszüretvén a’ második kádba ön
tethetik által, mert a’ gyapjúban létező feloldott ’s 
beáztatás által a’ vízzel közlőit szappanos és zsíros 
hugyany-sós- (salmiak) állományok, egy annál erősebb 
feloldó lúggá képeztetnek ’s a’ tökéletes hatás végett 
azokat használni kell; így a’ maradvány aztán a’ 2dik 
kádból a’ 3dikba ’s igy tovább egészen a’ 6dik kádba 
vitethetik által.

Ezen módszerint felügyelésem alatt 1800 d. birka 
14 ember által két nap’ lefolytában minden nagy meg- 
erötetés nélkül tisztára mosatott. Azon hasznok, miket 
ezen tőlem gyakorlatba vett kezelésmód által nyerék, 
engem a’ legkellemesebb módon lepének-meg’s töké
letesen kielégitének, mert tiszta-fejér, rugalmas és 
tapintatra gyöngéd , egyszersmind selyemfényes gyap
júm leve; ’s ez tanúbizonyságul szolgál, hogy e’hideg 
mosásnál a’gyapju’ fénye(Luster) megmarad,mi sok más 
különben szép fejér mosásnál el szokott veszni. — Ezen 
jeles mosószert még az is főleg ajánlja, hogy általa 
a’ szegény gyapjas állat kevésbbé kinoztatik , ’s hogy 
azon tetemes költségek, miket melegmosásnál a’ mosó 
szer’ megfózhetése végett katlanokra ’s tűzifára kell 
vesztegetni, megkiméltetnek. — E’ találmány — az itt 
megnevezett tulajdonokon kívül — minden hazai’s kül
földi birkatenyésztónek legnagyobb megnyugtatásul 
szolgál, mert a’ gyapjú a’ hideg mosószerrel mosatva 
súlyra nézve lényeges veszteséget épen nem szenved
het , tapasztalatilag bebizonyulván , hogy a’ zsir-részek 
a’ gyapjúban föl nem olvadhatnak, következőleg el 
sem veszhetnek. — A’ gyapjú megtartja sajátias puha
ságát , rugékonyságát ’s erejét, és csupán a’ külső
kép rá tapadt piszoktul és portul fosztatik-meg.— Az 
imént elószámlált több nevezetes haszon végett e’ hi
deg mosásmódot mind a’ t. ez. hazai, mind a’ külföldi 
birkatenyésztó uraknak különösen ajánlhatom. Ezt pe
dig annyival biztosabban teszem , mivel az ezen hideg 
mosószerben fürösztött birkák mindnyájan egészsége
sek ’s vidámak, melly körülmény eléggé tanúsítja, 
hogy ezen mosószer semmi marezona, ’s a’ birkák’ 
egészségire veszélyes befolyású részekbül nem áll ; 
a’ birkák egészsége imígy minden veszélytől ment ma
rad , melly veszélyek a’ melegmosásnál, készíttessék az. 
bármi ártatlan szerből, még a’ leggyakorlottabb gaz- 
dák’elövigyázata mellettis ritkán fognak kikerültethetni.

Preys úr a’ hideg mosáshoz bizonyos folyó szeszt 
v. chemiai kivonatot is készít; ezt én pontos megvizs
gálás utánhatására nézve egyenlőnek találtam a’ Pach- 
ner Ferencztől készített kivonattal, mellyet Petri, gaz
dasági tanácsnok ur a’bidegmosáshoz alkalmasnak aján
lott. Ezen két praeparatum, mellyek szin , szag ’s izre 
nézve egyenlők sőt ugyanazonob , engem a’ néhány bir
kával sőt nyirett gyapjúval tett próbáknál tökéletesen 
kielégített, mert általa a’ gyapjú fényesfejérségüleve ; 
mindazáltal drágasága miat nagy birkasereg’ mosásához 
egyik kivonatot sem alkalmazhatni mert sokba kerül. — 
Mivel pedig a’ mezeigazdaságnál minden — még a’ le
geslegkisebb takarékoságotis tekintetbe kell venni: te
hát tapasztalati meggyőződésem szerint a’ hideg mosó
szert porokban, mellyet Preys ur azöujonan feltalált 
arcanumával a’beáztatási fürdő’javítására és tetemes ö-
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regbitésére gazdagít, mi által a’ szer majd felényire 
kevesebb költségbe kerül, mint legczélszerűbbet ’s 
olcsóbbat ajánlhatom. Pesten , máj. Okán 1841. P. J.
A) Már embert tekintve nehéz feltalálni alkalmas sze

reket bőre’ tisztitására , mi a’ juhoknál még sokkal ter
hest dolog. Évek óta folynak vitatkozások gazd. kézi
könyvekben ’s hírlapokban a’ gyapjumosás’legczélsze- 
rűbb módszere fölött; és még eddigelé sem jutottak 
tartós eredvényre, bár a’ gyapjumosás ügytárgyalóji 
minden erejöket arra fordítják ’s változó szerencsével 
minden lehetséges eszközt használatba hoznak, azon 
bizonyosság’ eldönthetlen megállapítására , hogy mód
szerük az egyedül tiszta-fehérré mosó találmány. — 
E ’ harcz közepeit valódi érdemül szolgál, mit a’ gaz- 
dasági-iróilag isméretes férfi, Becker Robert e’ tekin
tetben tőn, ki ugyanis az általa legjobbnak találtmo- 
sószer felől alapos értekezést bocsátott k i, mellyben 
okiratokkal ’s minden megkivántató dologtudattal végre 
az óhajtott eredvény feltaláltatik ’s kétségbivülivé té
tetik : hogy Preys vitta ki a’ pálmaágat. Egy tekin
téllyel biró személy, E 1 s n e r , gazd. tanácsnok, követ
kező szavakkal kiséri az iratot, melly mintegy vázlati 
kivonata e’ valóban helyesen irt ’s kellemes előadásu 
munkának: ,,Azon kínzások, miket a’ juhoknak szen
vedni kell, hogygyapjok tisztára mosassék, és a’ sok 
veszteség, mi ez által okoztatik , már régóta legkülönb- 
féle ’s gyakran költséges kísérletekre indíták a’ ne- 
mesb juhfalkák’ birtokosit, hogy feltalálhassanak végre 
alkalmas gyapjumosó módszert, mi mellett az állatkín
zások nélkülöztessenek. — Minden eddig napvilágra- 
jutottak közt főhelyet foglal a Preys által feltalált mo
sószer. Alig éreték meg a’juhok teste ez által, és még
is tiszta csillogó fehérré mosatnak. Csillogóság által 
jelentetik azon tiszta átlátszó fehérség , mi más mo
sószerek mellett többnyire elvesz.Mivel pedig ez ered
vény’ igazságát már több szerencsés kísérlet tanusitá : 
ennek következtiben érdemet szerez a’nemesitett juhá- 
szatok’ minden birtokosa, ki e’ jótékony mosószert hasz
nálván annak hatását világosságra hozza ’s veleélésre 
alkalmat szolgáltat. Ezen méltányos igazságu Ítélet 
után, raellynek valósága kétségkivüli, Preys neve foly
vást egybekötve leend minden jóhirü juhászat-gazda- 
sággal.“

B) A’ hazai ipar’ minden ágaiban uralkodó pezsgés 
gyors előhaladása több év óta különféle gyapjumo- 
sószerek’ készítéseiben is mutatkozik, ’s az eredvény- 
dus igyekezet és szorgalom, miben legújabb időben 
néhányan a’ hideg gyapjumosás’tekintetében kitűntek, 
jelenleg legörvendetesb eseményeket idéz elő; ’s ho
ni találmányok lévén az ipar’ szüleményei, nagy ér
dekkel bírnak ránk nézve, miközben külföldön még sen
kinek nem sikerült e’ fontos ipar-ágban közohajtásnak 
megfelelő mosószert feltalálhatni, melly által a gyap
jú az állatok’ testén, vagy nyirés után hideg szer ál
tal tiszta csillogó fehérré mosatnék. — A’ kísérletek, 
miket az ujanfeltalált ’s vizsgálat végett hozzám Preys 
ur , pesti növény-nagykereskedő által beküldött mosó
szer! el a hideg gyapjumosás ’s az eredvény’ közhírré 
tetelo tekintetében tevék, remény fölötti sikerültséggel 
ür\ endeztetnek; mialatt valóban gyapjúm’ bámulatos se- 
lyemszei üsege sjol fentartott gyöngéd nyulékonysága 
áltál egészén kielégittetém. Ezen szer által tisztára 
moshatni a gyapjút njires után, vagy állatok’ testén is 
a nélkül, hogy ezek a’ meleg mosószer által eddig 
geijc8ztctt kínoknak kiteve volnának. Tapasztalásom 
szerint foláztathatni p. 10 fontot e’ mosószerből 100 font 
tiszta vízben, mi hogy forrásba jőjön, mérsékeltlégü

helyen 4—5 nap tartatván , első két napon gyakrabba 
kavartassék; ezután a’ folyadék leszűretik ’s kétannyi 
mennyiségű vízzel vegy ittetik , mint először, de csak 
2S ad résznyi tiszta vízzel szaporittatik ;’s hasonló mó
don használt juh-vagy gyapju-fürdőviz , miután a’ mo- 
csoka’ mosószer’ gyüjtőkádaiban megülepült, többször 
is használtathatik — ’s épen annyi juhot lehet e’ hideg 
mosószerrel tisztává tenni, mint Preys’ első meleg ké- 
szitvényével. Egyszersmind azon tapasztalásra jutot
tam, hogy ha (időnyerés végett) a’ mosószert forrás 
alá bocsátni nem akarjuk, Preys-készitvény -  módjára 
tüstínt kifőzhetjük ’s azután hidegen használhatjuk. Mi 
legfőbép ajánlhatóvá teszi e’ dicséretre méltó mosó
szert , melly által a’ kegyetlen állatkínzás megszün
tetik ,’s mint reraéllhetni, jövőleg tökéletes életbe-Ié- 
pése’következtében tömérdek melegmosási u.m. tüze- 
lószer-, melegitőüst ’s napszám-költségek megkimél- 
tetnek első helyen említendő az olcsó ár — mázsája Pes
ten 16 p. frton kapható lévén — a’ cs. kir. birodalom’ na
gyobb kereskedővárosiba, péld. Bécs , Prága, Bro- 
dyba mázsája 20 pgő frton küldetik a’ feltaláló által. 
100 font illy szerrel 3000 font gyapjút vagy 1200 ju
hot moshatni tiszta fehérré. És így

Minthogy e’ mosószer által a’ gyapjú ’s gyapjas-bőr 
leghaszonvehetőbb kereskedési czikké válik : bátor va
gyok e’ készitvényt legbensőbb meggyőződésemből 
általányos használás végett közönségesen ajánlani.— 
Egyébiránt a’ nagy mező-gazdasági, művészeti és tu
dományi érdeknél fogva, melly jelenleg a’ cs. kir.bi
rodalom’ tartoraányibani gyapjumosással össze van kap
csolva , egy kifogásnélbüli mosószer’ létezése — az 
iszonyú ’s lélekismeretlen állatkínzás ’s gyötrő zuhany 
mosások megszüntetése’ tekintetéből is — napról napra 
világosabb szükséggé válik , ’s minthogy én már több 
év óta azzal foglalkodom, ’s fáradozásim’ nyomán azon 
meggyőződésre jutottam, hogy részletes tapasztalások 
legohajtottabb gyümölcsöket teremthetnek: külföldön 
tett figyelmezések, és több évi gyakorlat, valamint a’ 
hozzám küldött mosószerek sokoldalú vizsgálat alá bo
csátása , — idő , fáradság , költség és áldozat által ma
gamévá tevén , mit e’ nagy fontosságú ’s érdekességü 
tárgy mezei-gazdaság, kereskedés és iparrai viszonyi- 
ban a’ tapasztalás nevezetesnek bebizonyított, — elha- 
tározára rövid idő múlva szilárd ’s alapos elvek’ egye
sítése végett e’ fontos honi tárgy felett, melly activ 
kereskedésünkben fő helyet foglal, egy külön iratot a’ 
közönség elé bocsátani. Theresienfeld, Német-Ujhely 
mellett, télelóben 1840. Petri Bern. w. k.

gazdasági tanácsnok.
C) Az alcsűthi és kis-jenói főhgségi urodalmakban a’ 

meleg vizzeli birkamosás már huzamosb idő óta gyakor
latban van; mindazáltal 1838d. év óta azon birkák, mely- 
lyek a’csupán melegített víztől meg nemtisztulnak egya’ 
pesti Preys J.A.ur’mosóporával készítet lúgba mártatnak 
’s ez által tökéletesen tisztára mosatnak a’ gyapjú’ min
den ártalma nélkül. Minélfogvást a’ Preysféle mosó
pornak jó hatásárul a’jelen bizonyítvány adatik. Buda , 
jan. 22.1841. A’főhgségi urodalmak’igazgatósága által. 
H ö r ra a n n m. k. (p. h.)

D j P r e y s ,  pesti növénykereskedő urnák hideg gyap
jumosó szerét, az imént nevezett feltalálónak út
mutatása szerint alulirt is használta ,’s úgy találta, hogy 
az mint a’ legjelesb mosószerek’ egyike minden birka- 
tenyésztőnek különösen ajánltathatik — már csak azért 
i s ,  mert általa a’ birkák’ egészsége legkevésbbé sincs 
veszélyeztetve. P est, máj. 8.1841. b. Podmaniczky Já
nos m. k. (p. h.)

Szerkeszti H e l me  ez  y. — Nyomtatja angol gyors-sajtón T r a t t n e r - K á r o l y i  úri utcza 453.
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Néhány szó a9 Balaton9 szabályozá
sáról.

( F o l y t a t á s . )
Mivel B. ur a’ csatorna -  ásásróli számításá

ban annak legnagyobb mélységét, már a’ tóhoz kö
zel , 19 lábnyinak és 2 hüv.nyinek állítja, c’ szerint 
miután a’ víznek 12 lábnyival kellene alább esnie , a’ 
viz’ mélysége a’ csatornában legfeljebb 7 lábnyi 1c- 
endne ; a’ csatorna’ alsó szélességét vagy fenekét B. 3 
ölesnek teszi, ’s az oldalak’ lejtősségét (Talud) alig 
fél lábnyinak; minélfogva a’ keresztülmetszésnek, mely- 
lyen által a’ vizfoly, felső szélessége legföljebb 25 
lábnyi, és területe 150 [j lábnyi leendne , a’ lefolyó 
viz’ sebessége pedig a’ fenemlitett és minden 100 ölre 
7 ' 2 vonalnyit tevő esetnél, az ismert módszer után 
számítva csak 145 lábnyi fogna lenni, következőleg 
az egy másodpercz alatt lefolyó víztömeg 270 köbláb- 
nyi; mivel azonban maga B. ur’ előadásakint a’ Bala
ton’ tavából lefolyó víztömeg 317 köblábnyi, de a’ 
fél lábnyi lejtősség is a’ csatorna-oldalaknál ezeknek 
kevés tartósságát ígérné, kiváltha a’ csatorna hajózásra 
is fog— mit pedig előre fel kell tennünk — használ
tatni, mert ez esetben a’ víznek hajójárás által okoz- 
tatott erösb mozgása könnyen a’ csatorna-oldalak’be- 
omlását következtethetné: ennélfogva tanácsosb egy 
lábnyi lejtősséget fogadni e l , mert ekkor a’ csatornának 
18 lábnyi alsó szélessége, ’s a’ víznek 7 lábnyi mély
sége mellett a’ csatorna’ felső szélessége a’ vizterü- 
leten 32 lábnyit, ’s a’ keresztülmetszés 175 [] láb
nyit teend , mellyen a’ 317 köblábnyi víztömeg le- 
folyhatand. Legcsekélyebb keresztülmetszése lenne 
tehát az Ozoránál kezdődő csatornának a’ 175 [] láb
nyi legnagyobb a’ Balaton’ tavánál 18 lábnyi alsó szé
lességgel , 19 lábnyi m élységgel, és 56 lábnyi felső 
szélességgel, és így 703 [] lábnyi terület-tartalom
mal ; mihez képest középarányu átmetszése a’ csator
nának Ozorátóla’Balatonig439 [] lábnyi leendne;misze- 
rint a’ föld-kiásás 19,000 ölnyihoszszuságban 231,695 
köb ölre terjedne. — Föltevén tehát, hogy egy köb öles 
föld’kiásása a’ mellék kiadásokkal együtt— B. ur’előa
dásakint— 1 ft. 12krba pgőben kerül, jgy a’költségek 
a’ föld-munkálatokért 278,034 p. forintnyi öszvegre 
terjedendnek, aztán ehez rovatandómég a’ 22,000 ftnyi 
kárpótlék a’ kiliti malomért, szintilly czímü körülbe
lül 30,000 ft. a’ mezőkomáromiért , melly a’ kilitinél 
jövedelmezőbb, ’s az ozoraiért 60,000 ft.; melly kár
pótlékok tehát összesen 112,000 frtot tesznek, ’s a’ 
földmunkálati költségekhez adatva a’ Balaton’ víztükré
nek 12 lábnyi csökkentésére kívántaié költségeket 
390,034 ezüst forintra emelik ; melly öszvegből levou- 
ván a’ fentebbiek szerint 4 '2 lábbal lejebb szállítás
nak 48,000 ftra számított költségit, a’ melly 7 , 2 láb- 
nyiig folytatandó szállítás’ költségire 342,034 ft. kí
vántatik. És mivel ezen folytatandó szállítás által mint
egy 25,000 holdnyi térség szárittatnék-ki, e’ szerint 
egy holdra 13 ft. 40 kr. p. p. vagy  ̂34 ft. 10 kr. vezban 
fogna esni, tehát több, mint kétszer véve az, mi a’ 
Sárrét’ kiszárításáért fizettetett,miután ott B. ur’állítása 
szerint egy holdra papirospénzben csak 15 ft. 48 kr. 
szabályozási költségeseit (L.Történeti előadás azoknak

mellyck a’ Sárvíz, Sió’ és Kapos folyóvizek’ mocsárinak 
kívánt sikerrel teendő kiszáritására történtek; 5d. lap..)

Már most vizsgálódni akarok még a’ fölött: váj
jon mivé lenne a’ tó, ha ennek libellája 12 lábbal szál
líttatnék alá, előre ezennel megjegyezvén , hogyelő- 
adásim az 18™ 4l, évi télben a’ jégen több keresztvo
nalban teljesített mélység-mérésre (Sondirung) tá
maszkodnak, ’s azért alapjok valóságos mérés. A’jég’fe- 
lülete akkor ollyan volt, hogy Siófoknál a’ nyugati hídfő’ 
süvegfája épen 7 lábnyira, és % hüvelknyire és Fenéknél 
a’ balatoni ujhid’ gerendáji 7 lábnyira és 10 '2 hü
velknyire valának a’ jég vagy viz’ színén felül. Ezen 
vizszinnél a’ Balaton’ libellája 2 lábbal a4 hüvelyk
kel volt alább , midőn 1834dik évben legkisebb volt 
a’ Balaton’ vize: a’ mostani víztükör pedig a’ Bala
tonban csak 3 4 hüvelykkel emeltebb az 183í) 4odik év
ben cszközlött mélység-méréskorinál: Ezen mélység- 
méréskor tehát a’Balaton’ tavának azon részében, melly 
a’ fenéki hídtól nyugat felé esik, a’ viz’ legnagyobb 
mélysége 5 lábnyi volt; a’ fenéki hídnál 9 láb és 6 
hüvelyknyi; a’ hídtól keletfelé a’ tófenék egy kissé 
magasodik, ’s a’ víznek 100 ölnyi távolságra a’ híd
tól csak 6 lábat 8 hüvelyket tőn mélysége. De aztán 
a’ tófenék folytonos irányban keletfelé alábbszáll el- 
annyira , hogy már 600 ölnyi távolságra a’ hídtól a’ 
viz 8 láb,  3 hüvelyk, ’s a’ Berény ’s Keszthely köz
ti vonalban 11 láb ’s 11 hüvelyk mélységűvé lesz.E ’ 
vonalban a’ tó’ víztükre megméretvén 3627 ölnyi szé
les volt, ’s a’ tó’ tulajdonképi medre, — azon része 
t. i. a’ íófenéknek, melly közepe felé már igen cse
kély hárántéku ’s melly e’ vonalban 7 lábnál mélyebben 
fekszik a’ víztükre alatt, 3180 öl szélességű ; szélessé
ge tehát csak 450 ölnyivel csekélyebb a’ viz’ felső terü- 
leténél.Iszap a’ tulajdonképi tó-mederben—mert az csak 
itt bír valami jelentőséggel, ezenkívül csak csekélység 
— ltól l 1 2 lábnyi mutatkozott; melly azonban nincs' 
befoglalva a’ fenelőadott vízmélységbe. — A’ Keresz- 
tur és Meszes-Györök közti vonalban a’ viz’ legna
gyobb mélysége 14 lábnyi volt, a’ tó’ szélessége 
2588ölnyi, a’ tulajdonképi tőmeder’ szélessége 2300 
ölnyi, az iszap’mélysége ltól 2 lábnyi.— A’keresz
túri úgy nevezett 3dik csatorna, és azEderics közti 
vonalon a’ víz’ legnagyobb mélysége 15 láb, ’s 10 hü
velyknyi volt, ezenkívül az iszap ÍIŐ13 lábnyi mély
ségű , a’ tulajdonképi tómederben, mellynek kezdete 
a’ zalai oldalon 7 láb, a’ somogyi oldalon pedig 14 
láb mélységű, ’s ezen mélységek közt 5000 ölnyi szé
lességgel birt, midőn a’viz’ szinc azon említett vona
lon 5515 ölnyirc terjedett. — A’ Fonyód és Badacson- 
Tomaj között jégen megmért vonal 3270 öl hoszszu 
volt, a’ legnagyobb vízmélység 15 lábnyi, a’ túl aj-  
űonképi tómeder a’ zalai oldalon 7 láb, és a’ somogyi 
oldalon 14 láb vízmélység között 2900 ölnyi széles , 
és az iszap ltól 3 láb mélységű. Azonban kifáraszta
nám olvasóim’ , ha a’ Balaton’ taván több irányzatban 
teljesített mérések’ eredvényeinek egyenkénti előadá
sát folytatnám: tehát csak a’ Siófok és Alsó-Örs közti 
vonalon szerzetteket adandóm még itt elő , raellynél 
a’ jég vagy viz’ felső területe 5285 ölnyi széles , a’ 
legnagyobb vízmélység 17 láb , a’ tulajdonképi tóme
der a’ zalai oldalon 9 láb, a’ somogyi oldalon pedig

. ( ö io íh rü i a ?  ei
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15 lib vízmélység között 4720 ölnyi szeles , es az 
iszap ezen meder’ terjedelmében Ítél 3 láb mélységű 
volt : e’ vonalban találtatott a’ víz is legmélyebbnek. 
De még is a’ tihanyi fél-szigetnéli szorulatban létező 
még nagyobb mélységűt kivéve, melly azonban csak 
parányi távolságra terjed;— a’ Gamásza és Vörösbe
g y  közti vonalban , hol a’ tó legszélesebb, t. i. több 
mint 6000 öl széles, a’ viz’ legnagyobb mélysége nem 
volt több 16 láb ’s 11 hüvelyknyinél, ’s igy a’ tófe
nék napkelet vagy Kenésé felé mindig jobban’s jobban 
emelkedik.— Már fentebb emlitém, hogy a’Balaton’tó- 
tűkrének 12 lábnyi süllyesztése után a’ tófenéknek még
110.000 holdja maradna vízzel borítva, melly víznek 
Ítél 5 lábnyi mélysége lenne. — Most pedig kérdem: 
mi fogna illy sikér vizű tóbul lenni?— egy nád és 
kákaerdő! a’ legrútabb posvány, minőt csak ember 
gondolhat! melly a’ gőzkört az egész környéken meg
mérgezni ’s a’ tó-melléki számos helységet, követ
kezőleg a’ mostolly kedves Füredet is kiállhatlan bűz
zel eltölteni fogná. Mert nincs roszszabb bűz mintmely- 
lyet a’vizben korhadó kákaszár terjeszt, mit mindenki 
tud,ki illy gyommal bővelkedő posványságokat israer.És 
ugyan mi válnék akkor a’ balatoni hajokázásból, melly- 
ről pedig B. ur is olly örömest beszél ? — Valóban illy 
kákatengeren ltöl 5 lábnyiigható egész vízmélységgel 
legfeljebb is munkakerülő halászok kergethetnék egy
mást csónokjaikon , másnemű hajókázásra itt bizony
nyal nem is gondolhatni!— ’S engem e’vizsgálódások 
azon eszmére vezettek, hogy ha már a’ tótul földet 
kívánunk elnyerni , tehát abból több mint 100,000 
holdnyi undok ’s legveszélyesb posványságot csak
ugyan nem kellene meghagyni , hanem inkább egészen 
ki kellene szárítani, igy következőleg igyekezni ezen
100.000 holdat is megnyerni, annyival inkább , mert
épen ezen 100,000 hold adhat legnagyobb hasznot, 
mivel a’ termékeny ’siszappal borított tulajdonképi tóme
dert ez foglalja magában. Hiszem is , hogy ez eszkö
zölhető, ’s azért a’ Balaton’ tóvizének — egy kis ré- 
szin kívül Tihanynál, hol a’ viz igen mély — tökéle
tes lecsapoltatása’ lehetőségét kívánom a’ következők
ben megmutatni. K.

(Folytatása köv.)

*Vnt alomtét el száz aranynyal. ’sné- 
liány komoly szó a’ fölmérések’ hi

telest töjiliez.
,,Mutató nomine de te narratur.“ 

Ámbár sohasem volt száz aranyom; ’s — fájdalom 
— most sincs ; ’s a’ sovány kilátás jövőre sem igen 
biztat vele : mindazáltal, mivel bizonyosan remény
iem, hogy talán nyerendek a’ nagy lotterián kétszáz
ezer forintot # )  , bátorkodom az alább megnevezendő 
tétel’ érdemes megfejtőjének a’ száz aranyat nemcsak 
meg* **)górni, hanem annak lefizetésére magam’ törvé
nyesen kötelezni is. Az okok mik engem e’nagy áldozatra 
buzdítanak, következők: 1.) hogy magamnak balbatlan 
erdemet szerezzek ; 2.) hogy a’kérdést megfejteni akaró 
felebarátimban a’ száz arany’ édes reményét gerjesz- 
szem föl , ’s igy valóságos k ü l-’s bel-öröraekre da- 
gaszszam keblüket; 3.) hogy az emberiség’ szellemi 
s anjagi^-'J boldogulása’ előmozdításának sikeresí-

)  Annak daczara is -  mint egy angol kiszámold — hogy 
az embert könnyebben megüti a v.llám háromszor , mint
a nagy lotter.an egyszer nyerjen egész életében.

**) Mennyiben t.i. a; burgonyát, mint később megértjük -
anyagilag is tekinthetni.

tése eszközöltessék ; 4.) hogy egy szegény iskolás 
gyermek’ érzékeny, de azért nem regényes, hanem 
valódi kézzel fogható, prosai, szomorú ’s tragicus 
esete az iskolának belső világosságából # )  kül vilá
gosságra w #) hozassák; 5.); 6.) . . . . >s a’ t. ’S ez 
eseményt úgy, mint történt, históriai pontossággal be- 
szélendemel. Igen, elbeszélendem!— ,de ezzel nem 
azt akarom ám értetni, mintha e l b e s z é l é s t ,  vagy 
beszélyt (novellát) mondani volna czélom : mert én 
költő nem vagyok, nem ! a’ világért sem ! — és ez iránt 
ezennel ünnepélyesen óvást is teszek! Én csupa hideg 
igazságot beszélek el, — hideget, minta’ méróláncz 
’s az astrolabium’ rézkarikája. E’ divatos bútorokból 
kiláthatja a’ t. ez. olvasó, hogy a’ jutalomtevő minő 
osztályba tartozik ? 0  t. i. a’ mérnökök’ osztályában 
van. De azért ne tessék ót mérnöknek gondolni. Ugyanis 
e’ szónak „mérnök“ (mathemafice) öszművese (coeffi- 
ciens) 1 , ha szinte nemiratikis ki, — mi annyit tesz, 
hogy az illető személy valóságos ’s egész mérnök. 
De én nem vagyok ám 1 (egész) , hanem J2 (fél) mér
nök , — mi a’ való életben annyit tesz , mint „mérnöki 
gyakorló.“ Már, mérnök és ^mérnök közt az a’ kü
lönbség , hogy az első saját esze szerint ’s után dol- 
gozhatik, ez pedig nem: mivel még az iménti „külső 
világossághoz“ nem igen szokott. — Ennyit a’históriai 
pontosság’, érlhetóség” s a’ dolog’ rendszeres ’s láncz- 
szemenkénti elbeszélése’ tekintetéből előbocsátani szük
séges volt. Most lássuk a’ tragicus történetet!

Iskolai lakban valék, a’ tanítóval beszélgetve. 
„M : ur! — szakaszta rögtön félbe — hallgassa -  meg 
tanítványím’ számtudományát.“ — ,Örömest felelém. 
Atmenénk az iskolába. „Kis Ferkó!“ szól a’ tanító, 
míg a’ zavargó gyerekek beléptünkre sürögve rendez
gették magokat. „Kis Ferkó!“ szól másodszor, mivel 
az első megszólítást zajban nemigen vehette észre gye
rek ; most pedig szomszédai is oldalba lökdösvén , fel
áll ’s figyelni kezd. „Jer ki a’ táblához.“ A’ gyermek 
kijó. „Végy krétát kezedbe ’s irj: — emlékszel-e a’ 
vén juhászra , kiről a’minap beszéltem?“ ,„Igen is‘“ 
— „Tudod hát, hogy az idén bő esztendő lesz, és 
igy nekem is sok burgonyám terem, mit a’ felásott 
fészkekből ti szoktatok fölszedni ’s nagyság szerint 
különválogatni. Képzeld hát, hogy most is ki fogtok 
menni, ’s a’ burgonyát mekkoraságához képest 3 ha
lomba fölrakni; mit aztán a’ kisebb gyerekek szám
gyakorlat’ okáért egyenkint számlálandnak meg. Kép
zeld és írd, hogy : az első halomban lesz 12065 jó nagy 
burgonya; a’ 2ikban 9675 már középszerű; ’s á r i k 
ban 17653 legkisebb. És egy próbatétel után tapasz
taljuk, hogy a’ nagyokból 190 megyen egy vékába, a’ 
középszerűekből 300, a’ legkisebbekből pedig 508. 
Kérdés: hány véka burgonyám lesz?— írd rendsze
resen.“ ’S a’ gyermek Írja és számítja:
lső  halom: 12065; 190nel tesz 63 vék. ’s fenmarad 95 burg. 
2ik halom: 9675 ; 300zal — 32 -  — 75
3ik halom: 17653 ; 508czal — 34 — — 381 —•

összesen 39393; — •— 129 — — 551 —
Az első sor’ kiszámításakor a’ tanító bajuszát pö- 

dörgeti ’s merően hol a’ táblára ’s gyermekre, hol 
egy félreeső asztalra néz; jobb lábával erősen top

* ) „Belső világosság“ építészeti (architekturai) műszó ? a’ 
való életben annyit tesz mint „belső sötétség“ p. o. egy 
ablaktalan istálónak „belső világossága.“ — Ez ugyan 
nem kézzelfogható , sem szemmel nem látható , de azért 
valóságos igaz, miről az architektusok jót állnak.

**) „Külső világosság“ már igazán világosságot tesz a' va
ló életben is !
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pantott; és én szemei’ forgásából csak rosszat jóso- 
lék ; bár még ekkor nem gondoltam, mikép ez a’ kö
vetkező tragoedia’ előjátéka. Azonban a’ 2dik sor is el
készül , a’ tanító nyugtalanul tipeg , asztalhoz megyen ,
’s róla egy hosszú lineát fölvesz, ’s -megint a’ táblá
hoz jó , a’lineát csóválgatja, ’sa ’ t., míg a’ 3dik sor 
is iszonyú félelmek közt elkészül, és az összeadás is 
meglőn. ,,Ferkó , tartsd a’körmödet“ — ,Ugyankérem* 
szólék. De híjába! jól körmére koppantott szegényké
nek , ki most remegve rázta hátrafelé sajgó jobb te
nyerét. „Hát jól van az?“ szóla vastag dörgő hangon, 
szemeit villámosan forgatva ; „Mire való az az 551 
burgonya?“ mond megrázó hangon. „,Ugyan . . . .
a z ................ a’ vékából maradt-ki.*“ —-„Nekem nem
kell maradék“ — ,„Nem is . . . édes rektoromnak,
.................... csak a’ . . . . disznóknak*“ — rebegé a’
gyerek halálsápadtan. A’ tanító mérgesen fel ’s alásé- 
tála; ’s végre „azt akarom, hogy a’ maradék — bur
gonyát is tedd vékává.“ És a’ gyerek — kit csodálék 
hogy ijedtében még a’ táblát látta — krétát von kezé
be ’s a’ m a r a d é k  55let 190nel elosztja, és mond: 
„,551böl még lesz két véka , és fenmarad 171; ha ezt 
az előbbi 129 vékához adom : lesz összesen 131 vé
ka , és még azon felül 171 burgonya.*“ — „Jancsi! fek
tesd le.“ És szegénykét rögtön padra fektették , ’s 
rá a’ sarokból elővett mogyorófa-vesszővel jó 3at ka
pott; ’s a’ szegényke sírva, vakarózva, valóban szá
nakozásra inditólag ment helyére.— „Hajas Pista !“szól 
a’ tanító , ’s az első gyermek kilép székiből; „mondd 
el, mi volt a’ hiba , ’s aztán igazítsd-ki.“ A’ gyermek 
hatalmas nyaktartással ’s ránk meresztett szemekkel 
megállván, monda : „, Abban hibázott , hogy a’ 95öt, mi 
olly fajtu burgonyákhoz tartozik, mellyekböl 190 tesz 
1 vékát, — és 75öt, minek fajtájából 300 tölt meg 
1 vékát, hozzáadta az utolsó 381hez , mellynek fajá
ból 508 fér 1 vékába; — és igy 3 féle fajút összeke
vert, ’s mégis e’keveréket úgy tekinté , mintha 190es 
fajból maradt volna meg; holott csak az utolsó 381 
maradékból, 190nel már 2 véka telik k i , és igy ennek 
maradéka nem lehet: ez voltoka, hogy több véka lett 
helólök, mint valósággal van. — így kell vala hátdol
goznia: mivel 95 , 190es fajhoz tartozik, ’s 190nek 
épen fele , tehát % (fél) vékát tesz; 75 pedig 300as 
fajból való, és 300oak épen % része, tehát' |4 vékát 
tesz; 381 meg, 503nak része , és igy ° |4 véka vá
lik belőle. Ezeket összeadván: 2|4 meg *4 meg 24> 
annyi mint 3/4, vagy 1 és 214 (másfél) véka; ha ezt 
129hez adom,lesz öszszesen 130 ’s / 2 véka és nem 131 
véka(mintKisFerkómondá) és még azonfelül 171 mara
dék: a’ hiba tehát sokkal több 1 vékánál.*“ — „Jól van 
liam! helyre mehetsz.“ — A’ tanító ekkor egy jelen
tős pillanattal tekinte rám ; — az iskolából kiléptünk ,
’s a’ nagy tragicai eseménynek vége lón.,Ön csakugyan 
hirtelen haragú — szólék kis szünet után — azon kis 
gyermeket. . . , . .* „De kérem, hát mint hallgas
sak el olly vad beszédeket, mik mindencseppvéremet 
felzavarják. Hisz’ ha előre tudom a’ kimenetelt, fel 
nem szólítottam volna.“ — Az igaz— gondolám ma
gamban— a’ szegényke hibázott; de látni a’ reszkető 
lábakat, látni halvány arczát, látni a’szőke pillái alul 
legördülő könnyeket, ’s mégis krétát reszkető újai 
között!: lehetetlen úgy nem éreznünk , mint valamelly . 
érdekes regény’ vagy színmű’ olvasásakor, hol bár 
sejtjük némellykor a’ szépműtani szabályok szerint , 
e’ vagy ama’ személynek szívrázó bünhödését, még 
is egész belsőnkbül óhajtjuk, mikép bár sorsa máskép 
ütne-ki’s ártatlansága és igazsága bebizonyíttatnék.

Épen így kívánom — jóllehet az ellenkezőt nem csak 
sejtem , sőt róla meggyőződtem — ,hogy e3 gyermeknek 
igazsága es hibátlansága napfényre hozassák , 's a3 po- 
gányszívü tanító3 kegyetlen szeszélyének alaptalansága 
bebizo nyittassák. ’S ámbár e3 tétel’ kivívójának jövendő 
hollétemet — fölkerestetésera végett  — előre meg nem 
mondhatom; mivel a’ szegény legényt a’körülmények 
hányják-vetik egy helyről másikra: mindazáltál Ma- 
gyaroszágon megtalálandjukegymást; és igy számára 
1 0 0 , azaz,  száz darab körmöczi aranyat biztosítok.

A’ tanítóval még néhány szót váltván, elhagyám 
az iskolát. Útközben sötét gondok borongtak agyam
ban. Ne csodáljátok , ha a’ múlt’ örömtelensége , a’ je
len’ sovány látköre, ’s a’ jövendő’ bizonytalansága 
néhanéha komorítani szoktak.— Majd az iménti eset’ 
visszaidézése ajtót tárt-föl előttem, saját körünkbe 
sötét szemekkel pillantani. És látára : hányán vannak 
közöttünk mérnökök , kik azon keményen bűnhődött 
gyermek’ modorjában számítgatnak; ’s munkájok sok 
ezer szegény embernek kárával, másnak hasznával 
hitelesíttetik (authenticáltatik.)Egy kis figyelmet uraim! 
A’ dolog— komolyan véve — a’ megyei tisztek’(kik
nek az adózók’ javára felvigyázni kötelességük) vizs- 
gaságát megérdemli. Képzeljük csak, mikép egy sze
gény embernek esendő birtokban van föld, mellyből 
1100 [] öl teszen 1 holdat, másutt 1200,—1300; sőt 
nemeseknél 1500,—2000,—3000 stb. Ha már e’ kü
lönböző osztályzatú földek (mik [] ölben tudvák) hol
dakká változtatnak; ’s az egész holdat nem tevő ma
radék, mindenütt [] ölekben bagyatik meg (holott 
törtszám’ alakjában kellene holddá tenni) , ’s utoljára 
a’ különbféle osztályzatú, becsű vagy értékű maradé
kok’ gyakran nagy összege, egyik osztályzat vagy 
becs szerint holdoztatik : lehetetlen, hogy mindig hiba 
ne követtessék el. Mert ha llOOzal tétetik holdakká a’ 
maradék: több hold telik ki a’ földből , mint való
sággal van; kivált, ha az 1 3 0 0 ,— 2000, — 3000es 
classisból vagy is osztályból sok a’ maradék; p. o. ha 
3000es classisból 2200 [] öl maradt fen; ’sa ’t. és ez 
a’ többi maradék’ összegében utoljára UOOal # )  for- 
díttatik holddá: már csak ebből magából2 egész hold 
telik ki; holott a’ maga helyén csak azért nem tet
tem holddá, mert nem telt ki belőle 1 hold. Hát ha a’ 
többi 2000 ,.— 2500as ’s a’ t. osztályokból is sok öl 
fenmaradt! Valóban csak parányi Ítélet kell, hogy át
lássuk, mikép csak 15—20 holdban is elkövettethetik 
3 —4 holdnyi hiba. Már ha én egy szegény embernek 
3 —4 holddal kevesbet adok valóságban, minta’ meny
nyi illetősége, vagy menynyit földkönyvbe számára 
beírtam: akkor (ötszázpfttalszámítván 1 holdat) 3— 
400p.fiban csaltam meg. ’S uraim! nem borzad-éfel 
hajunk’ minden szála , midőn egy nyomorú adózót — 
kinek földjében van minden ereje, ki földjéből fizeti 
uraságát, vármegyéjét, papját, mesterét, pásztorait, 
faluját, ’s isten tudja mit még? — mondom, nem irtó
zunk-e öt 1000 v.fiban , bár nem tudva— megkárosí- 
tani? De ha különös történetből csak 1 vagy hold
dal adok is kevesbet: kára 250—125 ftot teend tőké
ben ; hát ennek évenkénti kamatja, vagy (ha tetszik) 
haszna ? ! Ő ezt tán örökre elveszti: — de azért tarto
zásait pontosan fizesse !! Volt szerencsétlenségem már 
látni esetet, hol alig 10 holdban 2 4 holdnál több illy

*) Ellenkező esetben , p. o. ha a’ maradék hitványabb osz
tályzathoz soroztatik (pC. 3000rel) , a' hiba is ellenkező 
lesz , azaz , több adatik az illetőségnél , *s annál, mi a’ 
földkönyvbe számára beíratott.
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hijány volt, és igy 18? v. ftnál több károsítás! És 
lehctlen vala meg nem győződnöm, hogy illy modorú 
számítások mellett, volna csak egyetlenegy emberis, 
kinek birtoka (ha legalább 2 osztálybul áll) a’ való
ságban annyi volna, mint a’ földkönyvben.

Innen következik, hogy, mivel mások’ csalatását 
nem a k a r j u k ,  minden hitelesítéskor, az nj ozztályzat 
sze r in t -készült olly földkönyvetmellyban a z l  egész hold
ra  ki nem ülő földrészek , “j  ölekben hagyattuk meg . 
további időtöltés nélkül, egyszerűen visszavessük.

Eddig szóltunk a földkönyv és valódi illetőség közli 
viszonyról. Pár szót még a’térkép és valódi illetőségről. 
A’ düllót, minek trapeziuminál rendesb alakot nem ad
hatni , s mellyben belöl különböző osztályzatok nyu- 
longnak el — nehéz kiosztani. A’ gyakorlati mérnö
kök’ kiosztása azon alapszik , mi szerint puszta szem
mel megítélhetni, hogy egyes kivágandó daraboknak 
közép-hossza hova esik ? — ez aztán körítővel (circi- 
nus) leveszi ’sa ’t. Szóval sem kell említni, hogy az 
illy kivágott darabok soha sem azok mathematice , mint 
kellene lenniök; és vannak esetek, mellyekben ugyan
azon dülló’ kiosztása kétszer is ismételtetik , ’s a’ hiba 
ez által kisebbül, az igaz, — de nem enyészik el: 
következőleg — mivel térkép szerint osztatik ki a’ föld 
természetben is — a’ térképi kiosztás’ hibái a’ földre 
is átcsúsznak; ’s igy a’ kiosztott föld nem a z , minek 
lennie kellene. Igaz hogy igen ügyes ember, miilyent 
magamnak is van szerencsém ismerni, sok gyakorlat
tal tud magán segíteni. De az illyen ritka madár ám! 
Én részemről ugyan még mit sem osztottam, de a’ 
jövendő kínos osztás’ lehetősége szörnyen gyötrött. 
Gondolkodtam, ha tán valamit csekély eszemmel ki
süthetnék. ’S íme ! az eredvény könnyű osztásikeze- 
lést ígér, és pedig matheraatikus szigorral. Előreö- 
rülök az időnek, mellyben alkalmam lesz osztani, ’s 
megmutatni, milly hajszálig megfelel munkálatom az 
elméletnek ! Mihelyt időm lesz , kidolgozandom ’s va
lahol közlendem.— Tata, tavaszhó’ I2kén 1841.

Verbay Soma.

E 1 e g  y ( á  r
04’ s z ö k e v é n y . )  A’ ,Gaz. des Tribunaux4 fran- 

czia lap. köveik, igen érdekes eseményt közöl: Múlt 
évi májusban éj’ idején Busnakiban (Tiflis mellett) a’ 
cserkeszek Iznoskof ezredes’ házát megtámadták, ki 
hat hét előtt vévé nőül a’ szépségérül tartományszerte 
hires fiatal Alexandrát, Sismil kabardi herczeg’ egyet
len leányát. A’ házat kirablák ’s clpusztíták; minden 
lakosa meggyilkoltatott ’s végre a’ lángok fejezék be 
a’ pusztítás’ iszonyatos játékát. A’ színhelyre sietett 
kozákok későn jövőnek; ők csupán a’14 holttestet von
hatták ki a’ háznak füstölgő romjai közül; az ezredes 
is a’ halottak közt volt; de fiatal nejének ’s egyik szol
gájának , kit magával hozott a házhoz , semmi nyo
ma nem találtaték ’s igy azt hivé mindenki, hogy együtt 
megfutottak. Mindazáltal Muridan a’ szolga,csak ha
mar kézre került, épen midőn a’ Terek folyamon át
úszni szándékozók, hogy a’ cserkeszekhez meneküljön. 
Első vallatáskor mindent tagadott, ’s csak később a’ 
kozák-hetman előtt vallámeg, hogy a’ házat feldúló 
cserkeszek’ vezere egy ifjú férfi volt, ki Alexandrával 
még ennek férjhez mente előtt, meghitt viszonyban ál
lott , — egy bátorlelkü szép férfi, ki miután az ezre

des’ háza elpusztittatott, kedvesét egy fejér lóra emelte 
’s vele tova száguldott. Három hónap folyt azóta le , 
midőn Tiflis’közelében a’ cserkeszek által egy újabb 
megrohanás történt. A város’ fegyveres őrsége kinyo
mult, de vissza veretett, jóllehet az oroszok’ puskatüze 
rettentő pusztítást okozott a’ cserkészi bajnokok közt. 
Ezek’ vezérfőnöke végre elveszté lovát’s maga is meg
sebesült. Egy másik, ki mindig közelében tartózkodók, 
iparkodott őt lábára segíteni ’s tulajdon lovára venni 
föl; de mivel a’ vezér sebe igen veszedelmes volt ’s 
az oroszok ismét minden oldalrul előnyomultak, az if
jú cserkesz pisztolyt ragadott és sebes vezérét agyon
lő tte ,’s azután egy másik pisztolyt önmagára sütött- 
ki. Egy orosz kapitány közel volt ez esemény’ helyé- 
höz, ö előrobbant, hogy a’ cserkeszt foglyául tegye, 
ki szörnyen megcsonkított testével is felállni erőködött; 
de milly nagy volt a’ kapitány álmélkodása, midőn a’ 
szerencsétlen cserkeszben Holowaty Károlyra, néhai 
katonatársára ismert, ki 3 év előtt a’ kaukazi hadse
regtől megszökött. „Kapitány! — szólt erőtlen han
gon a’megsebesült egy kegyelmet kérek csak: ne enged
jen e’ holttesten fosztogatást elkövetni“ ’s itt az általa 
agyonlövetett vezérre mutatott. ,„Hisz ez nőszemély?ía 
szólt a’ kapitány.„Ugy van — felelt Holowaty — és 
pedig Sismil herczeg’ leánya.“ — Holowaty Tiflisbe 
hozatott, sebeiből kigyógyult ’s a’ vallatáskor imezt 
beszélő: „Én kozák-hadnagy voltam és Sismil her- 
czegnél nyertem szállást. Itt láttam meg Alexandrát 
’s megszerettem őt; a’ leányzó azonban azt nyilatkoz
tatta, hogy ó csak szabad független férfit szerethet, 
én pedig rabszolga vagyok. — Hogy viszont szere- 
tetét megnyerjem, a’ cserkeszek hadsoraiba léptem át 
‘s nemsokára egyik vezérjök levők. Alexandra viszonzá 
szerelmemet—’s mi boldogok valánk; de mivel egykor 
fél évig távul kelle lennem , a’ herczeg Iznoskof ez
redesnek adta nőül leányát. Én rögtön annak hajlé
kához siettem, öt saját kezemmel ölem meg, mindent 
elpusztittaték, ’s kedvesemmel megszököm. — Most fo
goly vagyok ’s tudom, hogy meg kell halnom.“ Más- 
nap Holowaty Károly agyonlövetett és sírja mellett 
egy karó állíttatott-fel, mellyen e’ szókat lehete ol
vasni: „ G y a l á z a t  és  h a l á l  a z o k r a ,  k i k  
z á s z l ó j u k a t  e l h a g y j á k . “

(A’ s h a kj á t é k -lá to  g a t ó.) A’ franczianagy 
forradalom előtt a’ de la Régence közönséges vendé-

• gei egy férfit láttának, ki tiz év óta mindennap rende
sen 6—7 órát töltött a’ shakjátékos-asztalok mellett 
’s folyvást a’ szeme előtt játszott partiéket tanulni ü- 
gyekezett, de ö maga soha sem játszott, sót még csak 
egy hangot sem bocsátott ki száján. Egykor jelenlé
tében czivódás keletkezik egy húzás fölött; nem sok 
ember volt jelen ’s mindenki egyhangúlag kérte a’né
ma veteránt: döntse-el a’ fenforgó vitás-kérdést. Mély 
csöndesség lön ’s kiki nyugtalan kíváncsisággal vára 
a’ feleleter. Végre a’ férfi ünnepélyes hangon ’s a’ 
nélkül hogy legkisebb zavarodást árulna-el, e’nevezetes 
szókat mondja: „En a’ shakjátékhoz mit sem értek.“
— Ekkor a’ meglepetés’ és boszúság’ mormogása hal
latszik a’ vendég-tömegben. „Miért áldozott hát ön
— kérdezik tőle minden oldalrul— életéből tiz évet a’ 
shakjáték-nézésre ?“ — „,Mert házas ember vagyok

• ’s feleségem közelében nem akarok lenni“4 Ion a’ fe
lelet. ( A - r . ) ______________________

Szerkeszti H e l m e c x y  — Nyomtatja angol gyors-sajtón T r a t t n e r - K á r o l y t  úri utcza 453.
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Néhány szó a’ Balaton’ szabályozá
sáról-

(Fol ytatás . )
Már előbb emlittetett, hogy a’ vizeset a’ Sió’ 

torkától Balatonnál egészen az ozorai malom’ alsó vé
géig 18,800 ölnyi hoszsznságban 22 lábnyit tesz ; le
felé az ozorai malomtól a’ Siónak egészen a’ Kapós
sal egyesüléséig, a’ Sió’ vizének 100 ölre bizonyosan 
nagyobb esete van egy hüvelyknyinél ; bizton lehetne 
másfél hüvelyknyit venni, minek állítására helyes okaim 
vannak, de miket itt elősorolni nem akarok. ’S ennél 
fogva vegyük az esetet azon távulságra, melly Ozo- 
rától a’ Siónak Kapossali összefolyásáig van, 3200 
vont ölre, csak 2 láb ’s 8 hüvelyknek, vagy is 100 
ölre egy hüvelyknyinek. A’ Sió és Kapósnak összefo
lyásuktól lefelé ugyan ezeknek egyesülésükig a’ Sár
víz csatornájával, az egyesült Sió és Kapos vizének 
B. ur’ állítása szerint minden 100 ölre 1 hüvelyknyi 
esete van. (Lásd,,vízi természeti törvény, irta B . . .
9 lap“)  Következőleg a’ megjegyzett 27,800 vont öl
nyi egész távolságra 23 lábnyi és 2 hüvelyknyi; ’s 
ezekhez képest a’ Balaton tavátuli vizeset teszen odáig, 
hol a’ Sió, Kapos és Sárvize egyesülnek, 47 láb ’s
10 hüvelyknyit.— Már most a’ sió-kaposi csatornát a’ 
Sárvíz’ csatornájávali egyesülése’ pontjától egész a’ 
Kapos kiömléséig oily módon lehetne szabályozni,— 
t.i. ágyát úgy mélyíteni ’s tágítani,— hogy annak vizei’ 
elvitelére minden 100 ölnél egy hüvelyknyi eset he
lyett ugyanannyi ölre 8 vonalnyi, vagy 2|3 hüvelyknyi 
is elég legyen’s ekkor a’fenemlitett 27,800 ölnyi csa
torna’ térségén 23 láb 2 hüvelyknyi helyett 15 láb 5 
hüvelyknyi eset elég lenne, ’s megnyeretnék 7 láb 9 
hüv.nyi, azaz: azon ponton, hol a’ Kapos a’ Sióval 
összefoly, a’ viz lejebb helyeztetnék jelen állásánál 7 
láb ’s 9 hüvelyknyivel; ’s mivel a’ viz’ szállítása még 
meszszebb is Ozorafelé kiterjedne , sőt a’ Kapósban 
Pinczehely felé folytathatnék is ,  ezeknél fogva a’ Si- 
montornya és Ozora, valamint a’ Némethi és Pincze
hely közötti több, mint 5000 holdat tevő lapály is , 
melly a’ csatorna-partok’ alacsonysága miatt a’ viz
áinak még gyakran ki van téve, e’ bajtól megmene
külne ’s ez által becsében nevezetesen nyerne. Leg- 
fontosb nyereség lenne azonban ama’ 7 láb 9 hüvelyk
nyi vizsüllyesztésből az , hogy általa a’ Sió ’s Kapos’ 
egyesülési pontjától egész a’ Balaton’ taváig menő
22,000 öl hoszszu terjedtségen a’ mostani 24 láb 8 
hüv.nyi eset helyett 32 láb 5 hüvelyknyi eset nyeref- 
nék szabad rendelkezésünk alá; mi következőleg hasz
náltathatnék : — t.i. a’ Sió’ szabályozása azon sokszor 
említett pontiul, hol az a’ Kapóssal egyesül , egész 
a’ Balaton’ taváig olly módon fogna intéztethetni, hogy 
a’ viz’el folyására a’ Sió’ csatornáján 100 ölre 6 vonal
nyi , tehát 22,000 ölre 9 láb és 2 hüvelyknyi eset elég 
lenne; minélfogvást a’ Sió’ csatornájának a’ Balaton’ 
medrébe Siófoknáli bemeneténél a’ viz 23 láb és 3 hü
velyknyivel Bzállitatnék alább a’ tó’ víztükrének mos
tani állásánál, — következőleg 6 láb ’s 3 hüvelyknyi
vel mélyebben a’ tómeder’ legalacsonyabb pontjánál 
Siófok’ átellenében, hol a’viz legnagyobb mélysége, 
mint fentebb is említők, 17 lábnyi: — miszerint a’tó

fenék a’ tihanyi fölötte mélyen fekvő rész’ kivételével 
egészen ’s kellőleg kiszárittathatnék ’s tökéletesen 
használhatóvá tétetnék. Mivel azonban a’ tóba ömlő 
legnagyobb jelentőségű víztömeg a’ Zalából jő , azért 
ezen víztömeg’ elvezetésére egy önálló csatorna ása- 
tandó , mellynek a’ tó’ déli szélén Siófokiul egész a’ fe- 
néki hídig, ’s ettől a’ tó’ nyugati széléig , vagy is 
egészen a’ hídvégi hídig kellene nyúlnia. A’ távulság 
Siófoktul Balaton-IIidvégig 39,000 ö l; ha tehát a’ Za
la’csatornája e’ terjedtségen úgy huzatandik, misze
rint 6 vonalnyi eset 100 ölre elég , akkor e’ csatorna 
16 láb és 3 hüvelyknyi esetet nyerend ; melly eset — 
miután a’ tó’ vizszine Siófoktul egész Hidvégig viz- 
fektünek tekintethetik, ’s mivel e’ viz-szin Siófoknál 
23 láb ’s 3 hüvelyknyivel alább fog szállíttatni— e’23 
láb ’s 3 hüvelykből ha levonatik, meghagyand még 7 
lábnyit, mennyivel a’ viz’ tükre Balaton-Hidvégnél le 
jebb fog szállíttathatni, ’s mennyi elég is arra, hogy 
a’ Zala-fclyó melletti lapályok egész addig, hol a’ 
Zala’ szabályoztathatására szükséges saját esettel bir, 
a’ mi márZalavárnál kezdődik is-— illoleg kiszárittat- 
hassanak , ’s árvizek ellen biztosítva legyenek. — Ha 
a’ sió-kaposi csatornát azon pontiul, hol a’ Sárvizé
vel egyesül, Kapósnak a’ Sióba omlóséig nem tetsze
nék a’ fentebb mondottak szerint úgy szabályozni, 
hogy 100 ölre 8 vonalnyi vagy % hüv.nyi eset adas
sák , hanem úgy tetszenék , miszerint csak 6 vonalnyi 
vagy %hüv. eset kivántatnék 100 ölre, akkor a’ Sió’ 
vizszine mind a’Kapóssal egyesülésénél, mind pedig 
Siófoknál a’ Balaton’ ágyában még 3 láb ’s 10 hü
velyknyivel fogna alábbszállittathatni, mint feljebb 
számítatott; t. i. 10 lábnyival lejebb a’ tó-fenéknek Sió
fok átellenében lévő legmélyebb pontjánál; a’mi, igaz, 
hogy a’ tónak tökéletes kiszárítására alkalmatosb len
ne, de tekintvén a’ földásási munkának az általi sza
porítását, bizonyosan költségesebb is. Azon esetben 
továbbá, ha a’ víznek Siófoknáli szállítására e’ na
gyobb mérték fogadtatnék e l ; akkor vagy a’ Zala’csa
tornájának Siófok ’s Hidvég között 100 ölre 7 '2 vo
nalnyi viz-eset juttathatnék, vagy megtartván ezen 
csatornánál a’ 6 vonalnyi esetet 100 ölre, a’ Zala viz
szine süllyesztethetnék Balaton - Hidvég körül lOtöl 
egész 11 lábnyival alább. —

Most még-— a’ mennyire lehetséges — azon költsé
geket számlálandom elő, mikbe a‘ fen-tervezett csa
tornázás a’ Sárvizének és Sió-Kaposnak öszszefolyá- 
sától egész Balaton-Hidvégig értve kerülni fog; hogy 
lehuzatása után azon költségeknek, mik a’ Balaton’ viz- 
szinének 12 lábnyi szállítására fentebbi számítás sze
rint kivántatnának, kitűnjék, miszerint 110,000 hold
nyitófenéknek, u. m. melly 12 lábnyi szállítással mint 
posványság megmaradna, megnyeréséért mennyi es
nék. — A’ munka ott kezdezhetnék el legczélszerűb- 
ben, hol az egyesült sió-kaposi, és sárvizi csa
torna a’ Sió-Kaposnak és Sárvizének régi folyási med
rébe ér, t.i. mintegy800ölnyirea’ Sárvizének és sió- 
kaposi csatornának egyesülésén alul, honnét az említett 
régi folyammeder ön természetes gördületiben egész 
a’ Dunáig terjed Bátánál Bátaszék alatt. — E’ helyen 
meg kell jegyeznem , hogy én a’ vizesetet a’ Sárvize’ 
Sió és Kapós’ régi folyammedrében azért nem vettem a’



166

fentebbi szabályozási tervben tekintetbe , mivel az bi
zonyosan nem igen nagy, különben azt résznyire már 
a’ Sárrét-szabályozásnál használták volna. — Arra 
nézve sem állíthatnék semmi bizonyosat, hogy vizese
tet a’ Sárvíz, Sió’ és Kapos’ részére minőt lehetne 
nyerni, ha a’ Puna B a t a alatt netán szabalyoztatni 
fogna, mivel errenézve adatim nincsenek; annyit 
azonban tudok, hogy a’ Sió-Kapos és Sárvíz régi fo
lyója nemcsak nevezetes szélességű de nevezetes mély
ségű is , el annyira, hogy rajta majd minden időben 
nagyobb féle hajók is járhatnak. — B. ur az egyesitett 
Sárvize, S ió, és Kapos’ csatornája talpszelességét 9 
ölnyinek, ’s a’ Sió és Kapós’ csatornája talpszélességét 
7 ölnyinek teszi („L.  Vizi természeti törvény 13d. lap) 
a’ csatornatalp’ emelkedését pedig 100 ölre 1 hüv.inek 
a’ csatornaoldalak’ lejtősségéről, ’s a’ viz’ középará- 
nyu állásáról vagy vízmélységről milsem terjeszt elő. 
— Miután a’ Balaton’ tavából kifolyó víztömeg mint 
fentebb eraliteték, középszám szerint 317 köb lábnyit 
teszen ’s ennek azon víztömeg, melly a’ K a p ó s o n  
foly-el, legfeljebb is felét teheti, ehezképest a’ sió- 
kaposi csatornában lefolyó víztömeg középarány sze
rint mintegy 475 köb lábnyit fogna tenni, mellynek 
1 hüvelyknyi esetnél 100 ölre, 7 ölnyi csatorna-talp
nál, ’s a’ csatornaoldalak 1 lábnyi lejtősségénél 4 5j6 
lábnyi, vagy közel 5 lábnyi vízmélység felel-m eg; 
mihez képest a’vizfogyasztó átmetszési tér (Consum- 
tionsprofil) 222 [] lábnyit, ’s az átfolyó viz’sebessé
ge 2 ' G lábnyit teszen. Hogy ugyanazon víztömeg 100 
ölre számított 23 hüvelyknyi vizeseinél foiyjon-el, — 
melly vizesetre a’ csatornának a’ fentebbiek szerint 
kellene szabályoztatnia, — e’ végett a’ vizfogyasztó 
tért (consumtionsprofil.) 250 n. sz. ([])  lábnyira szük
séges terjeszteni, vagy a’ csatornát mindjárt kezde
tekor ’2 lábnyival mélyebbíteni, miután a’ lefolyó viz’ 
l n l2 lábnyi, vagy közel 2 lábnyi sebessége leend. Ha 
tehát a’ mélyebbités mindjárt a’ Sárvíz és Sió-Kapos 
folyamok régi medrében veendi kezdetét, az ekkor 
eszközlendő föld-kiásás a’ csatornának egész a’ sió-ka- 
posi csatornáig értett 800 öl hoszszuságu és 9 öl talp- 
szélességű terjedtségében 800 köb-ölet teendne. — 

Miután a’ viz’ tükre, mint fentebb fölvétetett, a’ 
Kapos és S ó’ egyesülés-pontjánál 7 láb és 9 hüvelyk- 
nyivel szállítandik alább,’s itt mint tovább fölfelé is min
dig 8 lábnyi mélysége a’ víznek, vagy magassága a’ 
vizfogyasztó térnek fog felvétetni : ehezképest a’ 
vizfogyasztótérnek ;hogy 23 hüvelyk esetnél 100 ölre , 
475 köb lábnyi vizet vezethessenek egy másodpercz 
alatt, 22 lábnyi alsó vagy talpszélességének, a’ viz- 
tér-szinen 38 lábnyi felső szélességének ,’s 240 n. sz. 
lábnyi területének kell lenni, a’ melly viz-fogyasztó 
tér által a’ viz 2 láb. sebességgel folyand: és ezen 
vizfogyasztó-téren felül mig a’ csatorna’ átvágásában 
trapéz leend , mellynek alsó szélessége 38 1., felső szé
lessége 53^21. magassága 71. 9hüv.nyi, és tértartalraa 
354 [] lábnyi; mihez képest a’ szabályozott sió-kaposi 
csatorna’profilje azon pontnál hol a’ Kaposa’Sióval egye- 
sül , vagyis a’ csatorna' felső véginél 594 [] lábat 
teend; alsó végin pedig a’ fentebbiek szerint 250 [] 
lábát foglaland ,̂ melly 422 £| lábnyi középarányu pro
filt ad , mellyböl a’ jelenkori vizfogyasztó tér 222 £1 
tartalommal levonatyán , a’ csatorna 200 [] lábnyi kö
zépárán} u tágasbulásának szüksége tűnik elő, mi miatt
a csatorna 27,800 ölnyi hoszszán, a’ kiásatandó föld
tömeg 154,444 köb ölnyit teend. Egyesülésponjátó! 
Sió ’s Kapósnak egész a’ Balaton’ taváig a’ esatorna 
mint fentebb is mondatott, úgy fog alkottatni, hogy a’

317 köb lábnyi víztömeg 100 ölre 6 vonalnyi, vagy 
fél hüvelyknyi esettel folyhasson-el, a’ mihez 8 láb 
vízmélység mellett a’ viz-fogyasztó átmetszési tér’ 
talpszélessége 151 o lábnyi, felső szélességen’ viz’ 
tér-szinén 31* 2 1. és tértartalma 188 [] 1. leend, miáltal 
a’ viz 17/,o láb, vagy 1 láb és 8"2 hüv. sebességgel 
folyand. E’ vizfogyasztó-térhez azonban a’ csatorna’ 
alsó végén , t. i. a’ Siónak Kapossali egyesülése’ pont
jánál jő még egy trapéz, mellynek alsó szélessége 
3 1 1' 2  láb, felső szélessége 47 láb, magassága 7 1. 9 
hüv., ’s tértartalma 304 £j láb ; továbbá a’ csatorna’ 
felső végén t.i. Foknál is egy trapéz, mellynek alsó 
szélessége 3112 lábat, felső szélessége 771 a 1., ma
gassága 231 c I- ’s területíartalma 1262 □  lábat tesz; 
következőleg a’ Siócsatorna’ profilje alsó végén 492 
[] lábat; a’ felsőn pedig, hol az ásás legtetemesb , 
1450 £j 1. foglaland magában, mi egy közép-arányú 
profilt ad 971 £] lábbal ,’s tehát a’ Siocsatorna’ 22,000 
ölnyi hosszában Kapóstól egész a’ Balaton’ medréig 
593,382 köb-ölnyi földtömeget; mellyböl mindazáita), 
miután Kapóstól Ozoráig egy 3200 öl hoszszu, és 
150 £ ] lábnyi átmetszésü csatorna már készen ál l , e’ 
csatorna’ tartalma 13,333 köb öllel levonandó, mihez 
képest Kapóstól a’ Balaton’ medréig még 580,050 köb 
ölnyi földtömeget keilend kiemelni. — Foknál a’ Sió
csatorna’ felső végén a’csatornák összeérendnek, mely- 
lyeknek a’Zalába ’s a’Balaton’ tavába ömlő egyéb pa
takok vizét kell elvezetniük; legfontosb a’ Zala vize csa
tornája , mellyről már fentebb szó volt, ’s mellynek 
a’ Balaton’ ágyának déli szélén kell vezettetnie; ezen 
csatorna azonnal felvesz minden vizet, mellyek a’ so
mogyi oldali ul jönek; a’ zalai oldalon lévő vizek’ szá
mára is kell egy mellékcsatornát alkotni, kiváltkép Sziff- 
ligettól Tihanyig; azután a’ tó’ közepén is ott, hol 

a’ határSomogy és Zala vármegyék közt van, egy 
szárító csatorna ásatandó olly végre, hogy az eső ’s 
hóviz a’ Balaton-meder’ legmélyebb helyeiről elhuzat- 
faassék. Hogy e' csatornák’ mindegyikére nézve külön 
számolást ne kelljen tennem, csak azért is mivel a’víz
tömeg mellyet egyik -  vagy másiknak elvinnie k ell, 
nem eléggé tudatik: tehát illy számolás helyett azonköz- 
ben azt veszem fö l, hogy azon viz mind, melly Siófoknál 
foly-el,’s mellynek középszerű mekkorasága fentebb 317 
köb ölnyinek vétetett-fel, a’Zala-csatornán jutand oda ; 
minél fogva annak 100 ölre ugyanazon fél hüv.nyi esete 
mellett, mint a’ Sió csatornánál, a’ vizfogyasztó átmet
szési térnek is a’ Sió csatornájáéval egyenlőnek kellene 
lenni t. i. 188 £] 1. terület-tartalmúnak, vagy is 1 5 '2
1. talpszélességünek; 3112 1. felső szélességűnek a’ 
viz felületén, ’s 8 láb mélységűnek: mivel azonban 
a’ Zala-csatornának az egyébiránt igen kedvező ido
mú földtéren úgy kell huzatnia, hogy partjai a’ víz
felületnél legalább 2 lábbal magasbak legyenek, ezér 
tehát a’ 188 f] 1. vizfogyasztó térhez még egy trapéz 
járul, mellynek alsó szélessége 3112 1. felső széles
sége 3512 1'» magassága 2 lábnyi, területtartalma pe
dig 67 £J lábnyi: miszerint az egész csatornái profil 
255 £] lábat, és a’ csatorna 39,000 vont ölnyi hosz- 
szuságában Siófokiul egész Balaton-Hidvégig kiása- 
tandó földtömeg 276,250 köb ölet teendne. K.

(Vége következik)

Stiir Iiajos urnák a* Xársalk’* f. e- 
34d> szban közlött igazitasara egy- 

pár megjegyzés.
Jó az e m b e r e k n e k  amúgy szárazán oda mondogatni 

az ig a za t; jó nevetséges tettiket, ha talán magok oly-
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lyanoknak tartani nem akarják, vagy azon boldog hie
delemben vannak , hogy mások előtt rejtve maradand- 
nak — minden tartózkodás nélkül lemeztelenítni, ’s a’ 
legtágasb, legnépesb térre kihurczolni; mert a’ ne
vetséges tettek leginkább csak azáltal orvosoltathatók, 
ha palástjokbul kivetköztetve, köz gúny’s megvetés’ 
tárgyaivá tétetnek ’s igy maga a’ megszégyenített, 
bár eleinte dühöng i s , később higgadtabb elmével is- 
ineri-meg, hogy tette csak ugyan nevetséges, józan 
észszel meg nem egyező, ’s megvetésnél egyebet nem 
érdemlő. — Lássa édes S. L. ur, épen igy áll a’ dolog 
a’dévényi ünnepélylyeljüévény’ ormain máglyát rakni,a’ 
máglya körül boszorkánytánczotjárni, magyar köny
veket megégetni , ’s, édes ábrándokban a’ máglyán ho
nunk’ legdicsőbb íijait képzelni.. . .  Miután e’ tett dobra 
üttetett , S. L. ur magába szállva fülig elpirul, ’s el- 
szégyenülten tagadja ’s rágalomnak mondja (mert 
egyebet nemis lehete várnia’,,si fecisti negálnálj mind
azt, mi a’ f. e. Társaik. 6dik ’s lOdik számában elle
ne ’s czimborái ellen felhozatott.— M egkell itt je 
gyeznem , hogy én az említettem számok alatti czik- 
keknek nem vagyok ugyan szerzője, ’s azt sem tu
dom , kit jelentenek az x. y. z. és ez. betűk ; de midőn 
czinkosoknak neveztetnek mindazok, kik a’ szlávok’ 
garázdálkodási elószámlálásának hitelt adnak , midőn 
a’ felhozott vádak, a’ vádlott által merő rágalmaknak 
nyilványíttatnak: részemrül is szükségesnek tartom 
az x. y. z. és ez. urak által állítottakat— kivevénhogy 
S. L. ur magát magyarnak soha sem vallotta volna — 
valódilag történteknek nyilatkoztatni, ’s ezt annál is 
inkább tehetem , mivel a’ pozsonyi evang. főiskolában 
végezvén hit-tudományi pályámat , a’szláv-hősök’ ga- 
rázdálkodásit enszemeimmel láttam, enfüleimmel hal
lottam. Láttam, mikép vonultak majd a’ zerge majd a’ 
dévényi hegyre; hallám huhogásikat— beszélgetési - 
ket , dalaikat toast-ikat, ’s igy bizonyosnak ’s igaz
nak állíthatom, hogy a’ pozsonyiszlávtársaság’ tagjai 
gyakran hánykolódnak. Magyarok elleni számtalan ki- 
fakadásukat, mint puszta éretlen hangokat, megvetem 
inkább , mintsem azokat közlésre méltassam ; illyes- 
mikkel kár időt vesztegetni, kár a’ lapokat terhelni, 
ügy é ön S. L. ur ezeket ismét rágalmaknak fogja kür
tölni ’s bebizonyíttatni kivánandja ? Üstökénél fogva, 
igaz, senkit sem húztattam azou pillanatban, midőn 
ajkai édes hazánkat káromlák, az elöljáróság elé ; Írás
ban a’ szláv-hősök’ egyikének szavait sem bírom: de 
mind azok, kik a’ pozsonyi evang. főiskolában folyta- 
ták tudományos pályájokat , ’s kik a’ szláv társaság* 
tagjaival közelebb érintkezésben voltak, x. y. z. és ez. 
vádjait, az általam igeneiteket, bizonyítani fogják. 
Egyébiránt legyen S. L. ur meggyőződve , hogy min
den buzgó magyar, egy alkalmat sem mulasztva el, 
szives örömest hirdeti a’ szláv-ajkuaknak nemzetisé
günk’ terjesztése körülti hazaüűi buzgalmokat, de egy
szersmind közönyösséggel nem nézheti, el nem hall
gathatja azoknak nemzetiségünk elleni pajzánkodásit, 
vagy épen konok ellenszegülésit, ’s pedig azon oknál 
fogva, mert szent kötelességének tartja a’ hazának be
mutatni azt, ki a’ hazát ocsmány szavakkal’s tettek
kel gúnyolni ’s bántani merészlé , ki annak sebeit bo
rogató pólyáknak bár egy fonalát is összetépni vissza 
nem borzad; szent kötelességének tartja azt, ki a’ha
zát megvetni elég alacsony, közgúny ’s megvetés’ tár
gyává tenni. S t ú r  L a j o s  ur,  ez. urat czafololag, 
bizonyitgatja, hogy magát magyarnak nyilványosan 
is vallá. De kérdem önt, midőn kimondá ,,magyar va
gyok“ vájjon meggondolta é egyszersmind, mi rej

tezik illy szavakban ? meggondolta é , hogy azokban 
ollyanok foglalvák , ’s általuk ollyanokra kötelezte le 
magát, mik ellen ekkorig homlokegyenest dolgozott, 
’s nem érzett é keblében bizonyos szúrást, melly az 
embereket, ha lélekisméretökkel nincsenek tisztában. 
keresztül kasul járja? De megfejtem a’ dolgot. Midőn 
S. L. ur azt moudá, hogy „magyar“ , hallgatóji egy
szersmind azt is értették, hogy magyar pártfogók’ 
szárnyai alatt virágzó iskolákban neveltetvén, magyar 
alkotmánynak kedvezésit élvezvén , altaljában anyagi 
s szellemi jólétét a’ magyar honnak köszönhetvén , 

„magyar“ a’ szó teljes értelmében ,’s mint illyen, a’ ma
gyar honhoz híven ragaszkodik, fejlődését dicsőségét 
valódilag szivén hordozza, ’s érette, ha kivántatnék , 
életét is feláldozni kész. — ’S így áll é a’ dolog édes 
S. L.ur! Ön megvallá, hogy magyar ,’s a’magyar nem
zetiség* életereibe még egy csep éltető nedvet sem 
szivárogtatott; ön megvallá, hogy magyar, ’s a’ ma
gyar nemzetiség ellen gátokat hord össze; ön meg
vallá, hogy magyar ,’s tetteivel bizonyítja , hogy anya- 
földének nem hálás fia. Vétkeznék S. L. ur, ha azt 
mondaná, hogy nem magyar, mert a’ szülőföldet 
megtagadni vétek; de vétkes S.L. úrmostanig akkor 
is , midőn azt vallja, hogy magyar, mert megismer
ni ’s kimondani a’ legszentebb kötelességeket, ’s 
azokat még is lábbal tapodni clamitat ad coelum! . .  .. 
Síúr Lajos ur tagadja , hogy a’pozsonyi szlávtársaság- 
gal nyilványos — de nem tagadhatja hogy vele alat
tomos— viszonyban áll. Palkovich úr a’ szláv litera- 
turának professora, hívei felé, nem állíthatom bizo
nyosan hogy sohasem— de bizonyosan, hogy igen 
ritkánjő. S. L. ur jelenleg a’,, totumfac.“; ön a’ vezér , 
ön oszt a’ szlávhősöknek tanácsokat, ön lelkesíti, ön 
buzdítja őket, ’s mire és mi sikerrel? mutatja a’ ta
pasztalás. Szláv nyelv iránti túlságos szeretetet, szláv 
nemzetiség iránti vak buzgalmat önt, még talán ja
vításra fogékony keblökbe, ’s meggyökeresíti bennök 
honi nyelvünktőli azon idegenkedést, mellynek követ
kezményét ők önnel együtt, előbb utóbb keserűen fog
ják érzeni. — Ha már S. L. ur álbuzgalmában önma
gával mit sem gondol, legalább mások’ jövendőjét ne 
ássa alá, ’s borzadjon vissza azon ifjak’ átkitól, kik 
önnek káros ábranditól elszédülten lépvén ki polgári 
életbe, a’ honi nyelvben járatlanságuk miatt minden 
hivataltól elmellöztetnek ; borzadjon vissza azon sze
gény szülék’ jajaitól, kik öregségökben oskolát vég
zett gyermekiktől reméllvén tápot, reményűkben a leg- 
keserübb módon csalatnak meg , mert gyermekeik egy 
nyelvet, édes hónuk’ nyelvét megtanulni nem akarták. 
De hiszem hogy S. L.ur, valamintelismértea’ dévényi 
történet’ ’s az ehez hasonlók’ alávalóságát, szintúgy 
meg fog győződni, hogy általában azon ut, mellyen e’ 
korig haladt, boldogságra nem vezetend; hiszem,hogy 
tudományos búvárkodásiban, isten, maga ’s mások iránti 
köíelességiről is elmélkedvén, gondolkodni fog egy
más útról, mellyen áldás, a’ magyar hazának áldása, 
követendi! — Szerencsés utat! —

Tomka Kálmán,

j^éliásiy szó az orvosi világról.
Az orvosi tudomány’ eredetére jőni, annak első ál

lását, nemkülönben miveltetési fokait, korszakonkint 
leírni, ha valamelly ágazatában a tudományoknak ne
héz, itt valóban lehetetlen; — már azon oknál fogva is , 
miuthogy egysem szenvedett annyi üldözéseket, mint 
épen az orvosi tudomány ; de más részről, csak ezen üd
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vös tudomány az , melly már születésnapján, Igenigen
mostoha dajkálásra került, ügyannyira hogy a’ böl
csője körül forgolódók, szentség titkaként ápolák, ’s 
az áldott csecsemőt bölcsejebe szoritgatva, csak a ter
mészetre bizak kifejlődését. 3Xi csuda hat, ha mehbeli 
életét melly csak a’ természet’ karjai közt fejledezett, 
eenkisem ismeri, sőt születése is csak mesés előadások
ban. babonás hagyományokban isméretes előttünk; — 
de magok az irók is, számtalan módosítás és ellenmou- 
dássál tölték be az e’ tárgyrul szóló hagyományokat.— 
Ha emberi létünket ’s a’ vele olly szoros kapcsolata 
viszonyokat physikai tekintetben vizsgálgatjuk, nem ta
gadhatni, hogy ezen áldott tudomány, emberi létünkkel 
egykorú, ’s a’ nagy természet’ ágyában, létünk’ titkai 
közt, az emberi álmokat szunnyadta, az ember’ ébre
déséig. Ébredt az ember, figyelmét indulatok, szüksé
gek ’s ember iránti vonzalom tölté e l ,’s ügyekezett em
ber emberrel élni, barátkozni, egymás iránt bizodal
mát táplálni, ’s hogy a’ legszükségesbet is megtegye , 
társas életet kezde — hol már egymás bajait, szük- 
ségit érezvén , igyekezett egymásnak segélyül is 
lenni: ’s (ulajdonkép a’ társas élet’ alakultával szüle
tett az orvosi mesterség is. Az ember társas éle
te’ körében ismérkedhetett testi bajaival , ’s ezen ba
jok’ legyőzésére , a’ természet ölében keresett enyhítő 
szert, mellyet ha feltalált, hasonló esetekben embertár
sának is nyújtott; ’s igy az ember önmagának talált gyógy
szert, ’s csupa hasonlitgatásból, a’ társas élet’ erösbül- 
tével, képessé lön az ember testbajain segíteni, ’s mint 
Strabo mondja, a’ zsidók ’s babyloniak, utczákra hor
dák betegiket, ’s az elmenöktül várták a’ baj irántijós
latokat ; miből azis kitűnik, hogy az orvosi tudomány 
nem egy,de számtalanok’ tapasztalatin épült,’s bölcső
beli életeis csak egyedül tapasztalás hükarjai közt fej
ledezett. Vessünk egy pillanatot az ó világra, ’s látni 
fogjuk, hogy Pandora istennő’ szelenczéje még igen 
zártvala ’s belőle csak a’ mindennapiak’ emléke volt az 
ember’ birtokában ; ’s a’ tudomány még e’ nevezet alatt, 
az emberi szemek előtt rejtve , a’ természet’ fátyolétól 
rejtetett, ’s méltán hasonlíthatjuk az ó világ’ minden ta
pasztalatit ezekből sirpompához, melly minden alkonyai
ra számos tapasztalást ragad magával örök feledékeny- 
ségbo. Azonban az őstermészet, kezdetébenis tökéle
tes lévén, alkotmányi közt különbséget tévén, egyik
be, vagy másikba , mindenhatóságának nagyobb szik
ráit adá, mintegy ezeket alkotván lépései’ jegyzői
nek, titkai’ fejtegetőjinek, — igy az orvosi mesterség’ 
bölcsőjéhez is adattak egyedek , kik hatalmasb lelki 
tehetséggel bírván, minden ez üdvös-mesterség’ böl
csője körül történteket szorgalmasan az emberiség’ 
hasznára feljegyzének, ’s a’ számtalanok’ tapasztala
tit igyekeztek magokéivá tenni, kiket a’nép’ tisztelete 
istenekké magasztalt, így lz is l és Serapist az egyip- 
tusiak , Eskulápot ’s Apollót a’ görögök tisztelék szá
mukra roppant templomokat emeltek , hogy nekik töm- 
jenezvén segélyt nyerhessenek.

E’ mód, vagyis a’ népek’ e’ buzgalma, koránsem 
hasznára, sőt kárára volt az orvosi mesterségnek, 
minthogy a’ népek tapasztalati tiszta fogalmokat az 
orvosi-mesterseg’ vallásos tisztelete , babonás véle

ményekkel fertőztette ’s magát az orvosi -  mestersé
get is ,  mint csecsemőt, papok* gondviselésire bizá, 
leginkább Görögországban, kői Diodorus siculus sze
rint a’ főpapok mint próféták imádsággal, varázs-szók
kal gyógyítának, mig az alsóbb rendű papok — pas- 
loforok — könyvekbe foglalt szabály szerint tartoztak 
gyógyítani. ’S ez volt az orvosi személyzet’ első meg
oszlása. —

1263. K. e. Eshiláp dajkálása mellett az orvosi- 
mesterség mármár gyermekkorra juta , mivel ez, csa
ládjait , mint örökségökben, betegágyaknál oktatta, kik 
e’ mesterségnek iskolákat állítottak, igy a’ Const osko
la, mellyböl Hipokratcsz származott, ki méltán az orvos 
tudomány’ atyjának tekintethetik; — mivel ennek szor
galma állítá talpra, még pedig azon erős talpra az 
orvosi-mesterséget, mellyen mai napig is ál l; ez ta- 
nitá t. i. tanitványit jelenségek által a’ nyavalyák’ he
lyes ismeretére , igaz leírására, megkülönböztetésire, 
— ez teve tanitványit figyelmesekké a’ bírálatok iránt; 
ő szedé rendbe a’ jelenségeket, fedezé-föl a’ járvá
nyokat, ’s a’ prognosticus-canonokat kellő türelemmel 
ö készité; ő veté alapját a’ diaetetikának, ’s kutatta 
a’ gyógyszerek’ hatásit. — De fájdalom! a’hős elhunyt 
’s hagyományai misticus , babonás keverékekkel du- 
lattak , ’s az egész orvosi mesterség exoterica tudo
mánynak ada helyet. így e’ mesterséget Athénében 
hanyatlásától ’s tán örökös gyermekkori halálától, csak 
az isteni gondviselés menté-meg',a’ Ptolameusok’királyi 
udvarában , honnét Egyiptus’ fővárosába Alexandriába 
szállitá, hol a’ tudományoknak Plolomaeus LagiK. e. 
320 évvel collegiumot ’s könyvtárt állított, Aeez\s Ju
lius Caesar’ (K. e. 47 észt.) hadai által porrá lón.

Az orvosi -  mesterség vagy tudomány épen itt 
végzé gyermekkorát; serdülő állapotja mint hala
dott, nehéz tudni; annyi mindazáltal bizonyos, hogy 
a’ veszély elöl majd Egyiptusba, majd Szynába, majd 
ismét Görögországba bujdosott, mindenütt jeles fér
fiaktól környeztetve. De mégis Alexandria’ falai leg
tovább ’s leghűségesebben ápolák, mig végre Róma 
is kinyitá kapuit a’ serdülő mesterségnek ’sK. e. 219 
észt. Peloponnezi Arckagattus a’ köztársaság’ költsé
gin orvos-iskolát állita, mit szinte nem sokára leg
szomorúbb sors ért. így veszteglett az orvosi-mester
ség mindenütt elszórt jótékonysága mellett is , Roma 
falai közt a’ császároknak idejéig, midőn Juliuses Au
gustus Caesar őt is a’ többi tudománynyal egyenlői 
méltóságra emelte. Ugyanis Augustus császár, a’ ma
ga orvosát, Antonius Mit sál díszjelekkel ékesíté. Ne
ro3 orvosa Audromachus, archiatrussá (főorvossá) 
rendeltetek K. u. 54 észt. Mind e’ mellett azonban csak 
testileg ;—lelk ileg  mégis csak keleten az úgyneve
zett Nesztorianuso/i és arab kalifák által neveltetett 
’s müveltetett az orvos-mesterség, nevezetesen K. u. 257 
260. évek közt, Persia Gandisapora nevű fővárosá
ban, Isö Sapores király által építtetett kórházban. Vol
tak ezek mellett más országokban szinte kórházak, 
számtalan akadémia, ’s ez utóbbiak közt legtündök- 
löbb az, mellyet Almansor kalifa 762 évben, Bag
dadban építtetett.

(Vége következik.)

Szerkeszti t i  e lme ex y — Nyomtatja angol gy o rs-sa jtó n  T r a t  t n e r - K á r o l y i  úri n tcza  453.
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néhány szó a’ Balaton’ szabályozá
sáról.

C V é g  e.)
Fentebbi számításokból tehát aztüník-ki, hogy a’ 

tervezett csatornázásnál Agárd alatt a’ Sárvíz , Sió és 
Kapos folyamok régi medrétől fogva egész Balaton Hid- 
végig követk. föld-kiemeléseknek keilend történniök : 
az egyesitett Sárvíz, Sió és Kapos csatornája’ ágyá
ból 800 köb ölnyinek; az egyesitett sió-kaposi csa
torna-ágyból 154,444. köb ölnyinek; a’ siói csatorna’ 
ágyából Kapóstul egész a’ Balaton’ tómedreig 580,050 
köb ölnyinek; Foknál a’ Sió felső végétől egész Ba- 
laton-Hidvégig 276,250 köb ölnyinek, összesen tehát 
1,011,544. köb ölnyinek. Ha tehát egy köb ölnyi föld’ 
kiásatásaért munkadijul ’s mellék-költségekül közép
arány szerint 1 ft. 12 kr. vétetik-fel, mint tudniillik 
fentebb a’ többi kivetésnél történt, úgy az egész föld- 
kiemelés Agárdtól Balaton-Hidvégig 1,213,853 ezüst 
forintba kerülend. Ezen öszveghez számítván még a’ 
kiliti, mezőkomáromi, ’s ozorai malmokért kárpótlékul 
már fentebb szinte fölvett 112,000 fíot, a’ Balaton ta
vának egész kiszárításáért esendő szabályozási költ
ségek’ öszvegeinek öszvege 1325,853. p. forintból ál- 
landna. Ha már ebből a’ fentebb kiszámított 390,034 
ezüst forintnyi azon szabályozási költségek levonat
nak, mellyek azon esetre kivántatnak, ha a’ tónak 
viztér-szine csak 12 lábnyival csökkentetik, mi mel
lett 110,000 holdnyi tófenék-föld még viz alatt mara- 
dandna , akkor kiszárítása ’s telkesítéséért ezen 110,000 
holdnyi tófenékföldnek 935,819 ezüst forint fogna es
ni , következőleg egy holdra 8 ft. 30 kr. p. p .; melly 
költség-kiadás által nemcsak a’ legundokabb ’s ártal- 
masb posványulás előztctnék meg , hanem egyszers
mind egy sokkal termékenyebb földtér nyerethetik, 
mint sem miilyen a’ viztér’ színének csekélyebb szál
lítása által fogna napfényre hozatni , mint ez a’ Ba
laton’ tómedrébeni földnek fentebb adott közelebbi leí
rásából kitetszik. — Hogy egyébiránt valamelly rend
szeres csatornán, melly elég vízmélységgel folyto
nosan ellátva leend , ’s mellyen a’ viz’ mértékletes se
bessége mellett az utazás fel a’ folyam felé kevés erö- 
ködést kíván, hajókázás akadálytalanabb ’s gyorsabb 
haladásumenetelt nyerendne, mint egy olly tavon , melly 
czélszerütlenül intézett módok által részenkint vagy 
egészen káka és nádmocsárrá fogna átváltoztatni, ez 
igen nyilvánvaló ; és csatornán állaterö is alkalmaz- 
tathatik, midőn ellenben a’ tón többnyire a’ többe k(f- 
rülö gőzerőnek kellene használtatnia. Egyébiránt a 
hajókázás a’Dunából ki a’ Zalára leginkább akkor len
ne nagyobb érdekű, ha az még csatornák összeköté
se által — mi csak ugyan mégis történhetnék , — egész 
Bécsig folytathatnék , hogy igy a’ Báttától egész Bé- 
csig viz ellenében sokkal több bajjal történő dunai 
utazás némelly részben elkerültethessék, ’s a’ termé
keknek a’ legtermékenyebb megyékből, — épen azok
ból , miken a’ csatorna-ut keresztülmenne, — Ausztriá
ba ’s főleg Bécsbe leendő kivitele előmozdítassék. — 
Azt talán emlitnem sem kell, hogy a’ sio-kaposi csa
tornából kiemelendő földdel, az ezen csatorna’ keleti 
partján lévő töltés magasba ’s erősebbe fog téíethet-

ugy szinte hogy a’ Zala’ csatornájából kiásatandó föld- 
bül annak éjszaki partján illő távolban a’ csatorna’ 
szélétől töltés épülendhet, melly a’ magas vizet a’ 
Balaton’ medrébe nyomulni ne engedje. Ámbár a’ viz 
Siófoknál rendes libelláján egy öllel felül emelkedhe- 
tik, még mielőtt a’ Balaton’ medrének legalacsonyabb 
pontja magasságát elérné, következőleg nem olly köny- 
nyü volna a’ víznek a’ tómeder’ alacsonyaiba által— 
folynia ; de azért még sem leszen felesleg, végén a’ 
csatornának, melly a’ vizet a’ mederből a’ Sióba ve
zeti , zsilipet épitteni, melly, mikor kell, bezáratván 
(ez úgy szerkesztethetik , hogy az, ha a’ szükség kí
vánja , maga magát bezárja ’s kinyissa) a’ víznek a’ 
Zala csatornából a’ tófenék’ alacsonyaiba viszszavonu- 
lását akadályozza. A’ Zalának vizdagálya sokáig- 
tartó úgy sem szokott lenni, de egyébkint is a’ tóme
der’ környékiből esőzéskor összetóduló viz a’Sióba el
takarodik már nagyobbrészint akkorra, midőn a’ Zala’ 
dagályos vize megérkezik; de ha mégis illy magas 
állásakor ’s a’ zsilip zárva-létekor a’ vizaz alacsony
ban néhanéha annyira megszaporodnék , hogy kárté- 
konynyá lehetne , az illy viz’ kimerítése végett a’ zsi
lip’ közelében egy gózerómü állíttathatnék-fel , minek 
használata költséges ugyan , de rövid időre csakugyan 
lehetséges. Azonban mind a’ zsilip, mind a’ gőzerő- 
mű teljesen nélkülözhetők lennének, ha Siófoknál, a’ 
viz még legalább egy ölnyinél többel szállitatnék alább 
a’ tómeder’ legalacsonyabb pontjánál, mint ez fentebb 
is érintetett; de a’ mi más részrül a’ sió-kaposi és 
siói csatornának ásatásköltségét szaporítandná is. — 
Lesznek, kik a’ csatornáknál általam fölvett vizesetet 
kicsinyelni fogják , ’s ennél fogva azokat hamari be- 
iszapulástól féltik : ámde annál nagyobbat felvenni a’ 
körülmények nem engednek, a’ már elősorolva lévő 
adatokból elég világosan kitetszik ; mivel azonban e’ 
csekély vizeset’ számára a’vizfogyasztó átmetszési té
rek úgy alkotvák, miszerint mégis a’ viz’ közönsé
ges állásakor majd két lábnyi sebességgel foly, ’s a’ 
viznek illy állásakor abban csak igen finom földré
szek találkoznak, miket tehát a’ víz is könnyen el- 
viend, magasabb vízállásnál pedig, midőn a’ viz za
varosabb , ennek sebessége is nagyobb ; ezeknélfog- 
va semmi esetben sem kell azokat a’ káros beiszapu- 
lástól különösen félteni. Hiszem jelenleg több neve
zetes távolságban a’ Siónak is igen csekély esete van , 
például sz. Mihályfától lefelé 2000 ölnyirecsak 3 hü
velyk, a’ miből 100 ölre csak 2 vonal sem jut, ’s ál
táljában Juthtól egész Mezó-komáromig ezen 7230 ölet 
tévő boszszuságban nem több mint 2 láb 7 hüvelyk 
9 vonalnyi , miből 100 ölre vonalnyi eset jut.
Felső-nyéki határtól Ozoraig 3700 ölnyi távolságra 
az eset 12 hüvelyknyi , tehát 100 ölre csak 4 vonal
nyi; a’ viz’ sebessége a’ Siónak némelly helyein csak 
7—8 hüvelyknyit teszen, ’s ritkán valahol 1 lábnyinál 
többet. A’ Zalának a’ hídvégi hídon felül 1050 öl hosz- 
szuságban csak 3 hüvelyknyi esete van , a’ mi 100 ölre 
3 '2 vonalnyit ad; a’ zalai malmok között rendszerint 
igen csekély vizeset van, mivel azt, a’ mennyire csak 
lehet, a’ malmokra iparkodnak használni; és még is 
igy van ez mind a’ Sió és Zala’ természetes rendet
len vizágyaiban, mellyek emberi emlékezetet haladó
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idők óta léteznek, ’s bizonyosan soha meg nem tisz- 
títtattak *, — mennyivel inkább fogja tehát minden ká
ros beiszapulás nélkül magát tartani olly szabályos 
csatorna, mellyben nagyobb eset, s a víznek nagyobb 
sebessége van , ’s raellynek tisztán tartatását a’ part 
és töltések által benne öszszeszoritott, ’s ezért sebe
sebben folyó vizdagály kiváltkép eszközlendi. Itt meg
említeni nem mulaszthatom-el, miszerint felette hasz
nos lesz tavasz és őszkor a’ Zala’ vizét, és főleg a’ 
termékeny iszapot magával vivő árvizet a’ Balaton- 
medre’ kiszárított lapályainak megöntözésire fordítani, 
mi által azok jövedelmezőbbekké lesznek, a’ növé
nyeknek azokon bővebb termése mellett pedig, a’ víz
ből leszállóit iszappal összekeveredő növénykorhadvá- 
nyok által a’ lapályoknak feljebb emelkedése fog lassan- 
kint eszközöltetni. Azt megemlítenem is felesleg, 
bogy azon esetben , ha a’ Balaton’ medrének egész- 
beni kiszárítása lenne végrehajtandó, a’Balaton’ vize 
bizonyára nem leend egyszerre leereszthető: mert 
elsőbb csak a’ kiüti malom’ esetét vagy ennek egy ré
szét kell a’ tóig felhozni, ’s annyi vizet ereszteni le , 
mennyit ez esetnél lehetséges; később a’ mező-komá
romi malom’ viz-esetének használatára jő a’ sor ’s a’ t. 
és ehez képest a’ tóviznek leeresztése úgy mérsékel- 
tethetik, miszerint az legkisebb aggodalmat sem ger
jeszthet. — A’ tóviznek illy részletes leeresztésiből 
azon nagy nyereség lesz, hogy a’ ráfordított költ
ségek rövid idő múlva hasznot hajtanak, ’s hogy idő 
nyeretik, mialatt a’ pusztán maradt homok-földtér , 
a’ tónak déli szélén — melly hoszszu keskeny dara
bonként csak azután jó lassankint napfényre, — ele- 
gendöleg megjavittassék. Többnyire magától értetik 
az, hogy a’ csatorna’ szélessége mindjárt első kezdet
kor olly formán intézendő, hogy a’ későbbi utánásá- 
soknál a’ csatornának csak további mélyebbitése kiván- 
taseék. —

Végezetül bizton állíthatónak hiszem , hogy, ha 
a’ Balaton csakugyan fogna szabályoztatni, a’ szabá
lyozás csak kétféle módon lesz czélszerüleg eszkö
zölhető ; vagy a) ú g y , hogy a’ szép Balatonnak csak 
a’ lehetőségig legkisebb részét engedvén nádas és 
kákás pocsétává változni, csak annyi vétessék-el a’ 
tóvizből, mennyit elvenni mulhatlanul szükséges azon 
czélra, hogy a’ tónak környékében lévő bozótságok 
kellőleg kiszáritassanak; melly kiszárítás valóban kí
vánatos is , és mint fentebb megmutatára , igen cse
kély költségekkel eszközölhető , még akkor i s , ha a’ 
kiüti malmot azon okból, hogy minden netalán támad
ható nehézség , mellyek a’ szabályozást késleltethet
nék , elkerültessenek, — egészen megvenni kellene; 
mert még ekkor is a’ költségek a’ megjavítandó 40,000 
hold bozótért nem többre mint 40,000 ftra rúgnának; 
mihez képest a’ szabályozási költségül egyegy holdra 
eső 1 ezüst forint valóban csekélység: — vagy pedig 
*)ugy , hogy— ha a’ tófenéktöl is kívánunk földet el
nyerni,— az egész tómeder kiszárittassék, — ámde a’ 
mi már nagy költségeket kíván, ’s ugyan ezért köny- 
nyen boldogabb időkre fogna halasztatni. Mindazál- 
tal quod difíertur, non anfertur! — K.

Erdélyi na|»lómV»nl
CF o 1 y t a t á s.)

Közönséges embereknél, életirányt "s elveket 
a’ véletlenség , a’ körülmények’ hálózata idéznek elő; 
tagadhatlan , bog} ezek hatásukat a’ génieken is meg
teszik , de nem olly mértekben; ezek mint istenségtől 
szakadt szikra előre lángolnak , mig a’ tömeg sötét

ségben botorkál, ’s teremtik az eseményeket. Midőn 
Európát ál-ahitatosság’ köde leplezé, ’s őrült csopor
tokban rohant a’ szamárháton ülő ájtatos kegyes ve
zér után a’ szent koporsónál lemosni bűneit, ’s el
veszni a’ nagy üdvezitö’ nevében, ki örök szeretetet
tanítván , örök béke’ hirdetője volt : akkor Kálmán , __
könyves Kálmánunk — az uj testamentom’ ’s szent atyák' 
könyveiből azt tanuiá, hogy bűnöket csak erénynyel’s 
nem zarándok -  fosztogatással "s vakhitbe burkolt ke
gyetlenkedéssel moshatni-le , ’s a’csavargó szentes sala
kot érdeme szerint fogadá. O azon időben, midőn a’ 
leghatalmasb párt’ érdeke boszorkányokat kívánt, tör
vényt hozott: „de strigis, quae non existunt, nulla 
tnentio fiat“ ; mi azon időben merészebb eszme volt, 
mint ma az ósiségnek eltörlésének óhajtása! . . .  
Hol vette ő ez eszméket ? isten sugalta a’ kegyelméből 
királynak füleibe ? — Igen , isten , — az észvilág’ iste
ne, melly mindent vezet.— Nálunk közönséges embe
reknél az észt ’s eszméket körülmények képzik ’s ve
zetik , ’s ezt főleg magamon kezdem tapasztalni, ha 
egy ’s más meggyökerezni kezdő elveim’ kifejlése’ pályá
jára viszszatekintek. — Egy városban vevén nevelteté
sem ’ első elemit, mcllynek 20 ezer lakosa közül csak 
egy kötél ’s egy kocsigyártó beszéltek németül ; gyer
mek-éveimben igen nagyszerű fogalmam volt a’ magyar 
nemzetről, mit b. Simonyi’ életének, ’s más hason-tár- 
gya  munkáknak olvasása nem kevéssé élesztett; min
dent sajnáltam, ki nem magyar, különösen a’ tótokat; 
később Pest, az egyetem, ’s minden mitláték ’s olva
sók , a’ boldog hit’ gyöngitésére dolgozónak keblem- 
ben; 16 éves koromban olvasóm a’ Hitelt , ’s a’ gyakorla
ti-észnek irt könyv nálam,— az még illy dolgokat meg 
nem emészthetvén — a’ szívre ’s kedélyre hatott; ret
tenetesen elbusulék, hogy a’ nemzet, mellynek fia le
hetni képzeletemben olly dicsőséges volt, mindenben 
hátra van; körülnéztem ’s előttem a’ nemzetiségbeni 
hátramaradás tűnt legiukább föí, ’s minthogy e’ pont
ban csalatkozának először gyermek-álmaim , e’ keserű 
tapasztalás leveröleg hatott rám; mohó élvezettel kap- 
kodék Horváth István’ tanjai után , ki megmutatni eró- 
ködék, hogy a’ magyar nyelvet múlt századokban még 
a’ királyok’, tulajdon királyaink’ (?!) udvariban is be
szélték; de a’ felhozott gyenge erősségek, az egykét 
fenmaradt halotti beszéd, esküforraula, épen ellenke
ző meggyőződést szülének bennem; ’s elhittem , hogy 
a’ magyar nemzet mindig kicsiny, ’s a’ magyar nyelv 
mindig szűk határok közzé szorított volt. Egemből szá
raz földre esve, erőködéra magam’ megnyugtatni, ’s el
hinni. hogy egy nemzet más nagyobbá olvadva , szinte 
lehet jeles, nagy és boldog; mi bajuk a’poroszoknak , 
hogy németekké lettek ? királyjok franczia verseket ír 
’s győzelemre viszi a’ nemzetet, melly más bőrében 
külön szeraélylyé vítta magát. Nem jobb lett volna é , 
ha M. Terézia, ’s nagy fija czélt érnek, ’s mi a’ nagy 
német holt tenger’ özönébe temetkezve, a’ nemzetisé
gért izzadott küzdelmeket más gyomoknak irtására 
fordítjuk vala? — talán ma az ősiség , aristocratia’ ’s 
romjain nyugodtan élveznék az egyedül has-töltés
nek gondival ’s gyönyörivei terhelt életet ? — de ez 
eszmékkel soha sem barátkozhatám meg, ’s mindin
kább szilárdult nálam a’ hit, hogy nemzetet nyelv föl
tételez ; ’s mindinkább erősödik keblemben azon meg
győződés , hogy M a g y  a r o r s z á g , csak mint ma
gyar lehet nagy és szabad, ’s hogy e’ czel-eleresre 
minden reformnak a’ nemzetiségen kell alapulni, mert 
ha nem, a’ legüdvösb reform is kárhozat lehet, mint
hogy idegen elem más irányt hozva bé , az irányok za
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varodnak öszve , ’s elólépés helyett százados viszszata- 
szitást eszközölnek; ’s hogy e’ czél-elérésre minden 
idegen elem nemzetesitése elmulhatlanul szükséges , 
még pedig ezt nem úgy értve, hogy a’ latin nyelv he
lyébe a’ magyart ültessük diplomatikai méltóságba , de 
hogy minden idegen ajkút hozzánk édesgetve, Árvá
tól Brassóig, német, tót, horvát, rácz, oláh, illyr , 
magyarul ’s csak egyedül magyarul beszéljen. Mint
hogy e’ kivánság’ nem valósíthatása naponkint inkább 
előtornyosul, lemondok az örömrül, egy valaha leen
dő nagy . . . .  magyar nemzetnek tagjául tekinte
ni magamat, de nem elvemről, nem a’ nemzetiség
hez ragaszkodásról , bár e’ tekintetben irokézhez 
közelebb álljak is , mint a’ müveit némethez.— Illy 
lelki helyzettel vizsgálok mindent a’ honban; e’ gon
dolatok üldöznek Pest’ utczáin;ezek kisértek Erdély
nek oláh-magyar földén ,’s ez elmélkedések közt léptem 
be ’s utaztam át a’ szász földet. —

Sajnos, de úgy látszik igaz , hogy valamint egye
seknek, úgy nemzeteknek jó tulajdonaik, erényeik, 
gyakran önkárukra vannak. Mi magyar nemzet, ne
meslel kú ’s büszke vagyunk ;. . az angol nagyságnak ez 
erények nem kis alkotó részét teszik ; ránk több átkot 
mint áldást árasztának: mert büszkék vagyunk , — né
met szomszédink ugyan azt mondják, hogydölyfösek. 
Mi szeretjük a’ h izelgést,— mert nemeslelküek va
gyunk, — német szomszédink ezt gyöngefejú hiúság
nak tartják; kis hízelgésért, kevés simogatásért meg
bocsátjuk a’ legnagyobb megbántásokat, ha szépen 
kérnek, oda adjuk mindenünket; ’s úgy látszik, kik 
akartak hasznot húztak e’ magyar erényekből. Mi ven
dégszeretők is vagyunk; ősi erény, könnyen elfajul
ható, ’s az erények’ legsilányabbika ! . . . mindig he
nyék voltunk, vendéglátás jó alkalom unalom-ölesre, 
’s a’ talán felszólaraolható lélekisméret’ lecsilapításá- 
ra ; így egyeseknél, — a’ nemzet szinte bír ez erény
nyel ; idegenek előtt mindig tárva volt a’ haza. Má
tyás nyakán olasz tudósok énekeltek a’ világ’ dicső
ségére , de min kárunkra ; idegen telepek hivattak a’ 
hazába; ez bölcsen, — de a’ vendégszeretet tovább 
terjedt, az idegeneket nem csalogaták magyarodásra , 
sőt csupa barátságból a’ gazda simult hozzájok. Az 
alapitó Sz. István’ statustanja ez volt: ,,Unius linguae 
regnum irabecille est atque fragile“ — e’ tant utódi hí
ven követték; csak ki palástját nem ölté fel, volt más 
véleményen, ’s mint ezt elavultnak, úgy c’ tant is czél- 
iránytalannak állítá , 's egy tollvonással 20 millió em
bert akart németté tenni, mert azt hitte: „plurium 
linguarum regnum imbecille est atque fragile.“ — Ist
vánnak kormány-elvei’ ’s a’ nemzetnek vendégszeretete 
következtében mcghonosult népek’egyike a’ szász Er
délyben. A’szász’ jellemvonásai közzé tartozik az okos 
előrelátás,, régihez ragaszkodás zárkozotlság; ’s e' tu
lajdonok okozák, hogy ók törvényesíteni tudták ma
gokat ’s nemzetiségöket Erdély’ nemzetei közt, ’s azt 
fentaríani, megérzem ’s minden befolyástól raente- 
sítni; ők terjeszkedni sohasem kivántak, ’s Erdély 
ment maradi a’ szász elem’ minden befolyásától, még 
a’ legüdvösbektól is; de őrizkedni felette ügyesek, ’s 
ki%köztük járt, le fog mondani a’ reményről, ez egés- 
séges népmagot valaha a’ magyarral amalgamizál- 
hatni. A’ reformatio ébresztő-föl a’ nemzetiségeket, 
ez segité megérzem a’ magyart is; hittük volna e , 
hogy ez fogjon akadályul szolgálni kifejtésében? ’S 
úgy van , Magyarhoniban a’ kis barát’ hittanjának kö- 
vetőji szláv, Erdélyben szász alakban állnak ellenünk , 

, ’s ha nem hátráltatnak, bizonyosan elő sem segítnek.

A’ német elem századok óta van befolyással életünk
re, kifejlődésünkre,—’s most is a’ középrend, a’nem
zettest’ olly fontos alkrésze ez elemből áll, vagy köz
vetlen befolyása alatt van , ’s midőn a’ haladás anyagi 
érdekek körül forog , ’s igy e’ renddel közel érintke
zésben á ll, méltán támadhat bennünk aggodalom, 
hogy ezen anyagi érdekek’ kifejlődte után, nem fog é 
nyakunkra nőni, azoknak nem kis birtokával, a’ keres
kedéssel dicsekvő német elem ? Én azt hiszem , ha a’ 
törvényhozás úgy fogja intézni lépteit, hogy az anya
gi kedvezések a’ nemzetiségből eredjenek, ezzel szo
ros összeköttetésben álljanak , ha sem hirtelén újítás , 
sem makacs ellenszegülés , sem az olly kínosan nyomó 
aristokratiai felsőség’ éreztetése által a* közép rend.
— talán még el nem veszett syrapathiáját eltaszítani 
nem fogja, sőt némi érdekek’ elősegítése , törvény- 
hozásbani aránylagos részesítése által megnyerni igyek
szik , úgy mi a’ német elemtől nem félhetünk. Három 
század óta vagyunk német uralkodó ház’ atyai kormá
nya alatt, kik közül 1. Leopoldot, M. Teréziát ’a 
Józsefet elég említeni, ’s mi e’ szíriek közzül is meg- 
menekvénk, mi többé németek nem leszünk! . . . . 
De van egy népfaj , még gyermek , de izmos ; inelly 
még nem élt, de élni akar, melly még nem egy ön
magával , de egyesülni akar, ’s minthogy egy rokon 
részét rettentő hatalompolczán szemléli, öndicsösége’ 
ábrándi után kapkodva, e’ hatalomhoz! vonzódását 
köztünk is több helyen nyilatkoztatja. E’ népfaj a’ szláv
— az ausztriai birodalomnak majd felét, honunknak 
felét tevő.Nem hiú ábránd, nem haszontalan félelem te
hát a’ szláv hatalomtól! rettegés!.. Igaz hogy honunkban 
a’ szláv elemek el vannak egymástól választva ,’s a’ fel
földi tót, sem barátja sem rokona a’ bácsi rácznak, 
vagy a’ zágrábi horvátnak ; igaz, hogy ez elemek még 
léleknélküli nyers anyag, hogy a’ nagy támasz Euró
pa’ antipathiája; de nem első példa lenne, hogy egye
dül egy ábrándos czé l, egy pánszláv nagy biroda
lom’ csalfénye egyesítse az elemeket, — a’ nyers anyag 
életre fog képződni, a’ Gájok , Hlavacsekek, Kollá
rok szaporodnak , — és az éjszabi óriás! — az anti- 
pathia köz sorsa minden, a’ kisebbeket ve szélylyel fe
nyegető nagynak, de nagysága’ kifejlődésében in
kább segéd mint gát ; ha az orosz még nincs tetőpont
ján ? ha még a’ Dunát, meddig jól hajóbázható, bi
rodalma’ folyói közzé akarná számlálni ? mit várhatunk 
a’ honunkban csak most ébredező szláv elemtől?va
lóban nem sok jót! . . . . ’s én azt tartom, ez elem 
ellen minden erővel munkálni, napjainkban fő feladat. 
— Ezen eszméket a’ szászoknak elszigetelt nemzeti
sége mondatá itt el velem , mellytől ha nem félhetünk 
is úgy,  mint E r d é l y b e n  az oláhtól, az egye
sülés ellen minden esetre hatalmas gát.

T ................
(Folytatása kőv.))

Néhány szó az orvosi világról
( f  é ,e e.)

Itt volt napkelet’ legfényesb orvos-gyülekezete, 
itt vették credetöket a’ próbatételek ’s itt a’ gyógy
szertárok; innét terjedtek-ki egész világra; itt tisztít— 
tatott meg az orvosi-mesterség a’ dogmák ’s specu- 
latióktól; itt kapta az orvos-tudomány azon fényt , 
mellyben az aráb fejdclmek előtt fényelge , innét juta 
Spanyolországba , a’ szaraczenok’ beütése által 712 
észt.; 1060 észt. a f r i k a i  C o n s t a n t i n  által Olasz
országba ,’s igy lassan egész Európába ; — de teljes fó-
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' ftyére csak a’ XVII. században jathatott, hol a’ szen
vedő emberiség7 jajai’ enyhítése, részvéte, az ural
kodókat arra birá , hogy e’ nemes czel, — korhazak, 
’s egyetemek által — gazdagíttassek. ... ,

Ez az orvosi mesterségnek általam a’ hely szűké
hez mért rövid rajza. Mai állása, magának a m®ster~ 
ségnek kivitt fénye, eléggé isméretes. De azon balfo
gások’ eltávolítására, mellyek gyakrabban az orvos
személyek ellen elkövettetnek, nem leszen fölösleg, 
hazámbeli orvosrendünk’ személyzetét is érinteni, már 
csak azon okbul i s , minthogy valóban ismeretlenek.
— Az ősidőben , a’ mint fentebb mar emlitém, meg 
volt oszolva az orvos-szemelyzet ; meg jjedig leg- 
elsőbb is a’ papok közt; azután X e r o  főorvosokat , 
kik egyszersmind udvariak voltak, 7s al-orvosokat, 
kik néporvosoknak hivattak , alkotott. A’ bagdadi aka
démia szinte feloszta személyzetet, t. 1. segédekre , 
kik tanítványok is voltak, ’s ollyanokra, kiknek köte— 
lességjök volt a7 betegekre felvigyázni, sebeket ’s fe
kélyeket tisztán tartani 7s kötözni, kik is A v i c e n n a  
szerint sebkötözőknek, =  sebészeknek hivattak, ’s ezek 
szinte nyertek oktatást, a’ rájok bízottakban. — De a’ 
16. i7d. század már átlátta, hogy illy nagy fontos 
tárgyat, tudatlan egyedekre nem bízhatni, miután belső 
nyavalyákkal szinte összeköttetésben van, oktatása te
hát a7 belső nyavalyákéval köttetvén-össze , akadémiai 
méltóságra emeltetett.

Mi az orvos-személységet jelen századunkban il
leti, az következő: orvosdoctor, sebészmester, pol
gári sebész; ide tudatnak még a’ gyógyszer-árusok is. 
Az orvosdoctori pályára, minden tekintetben nyolez jól 
végzett iskola kívántatik ; — a’ sebészmesteri pályára 
szinte jólvégzett, legalább hat iskola, mig a7 polgári 
sebész-pályára csak irás és olvasás-tudás. Az orvos
doctori pálya ö t, a7 sebészmesteri négy , a7 polgári se
bészé két évre terjed. Az orvosdoctori próbatétek 200 
és néhány pengő forintba kerülnek oklevéllel együtt; 
a7 sebészmesteri 140 7s néhány pengő forintba; a7pol
gári sebészé 80 p. f(ba. Azonban a’ két utolsó feleke
zet együttvéve csak sebészeknek hivatnak , még azok 
előtt is , kik e7 nagy , minden tekintetbeni megkülön
böztetésnek szemtanuji. így azon, keserves vajúdások 
közt, napvilágra jött orvosi Schematismus i s , melly- 
nek hirdető 6dik pnntja így szól: „mint szokás mon
dani, ,,suum cuique“ sokszor az esik meg, hogy a’ 
nemorvos orvosnak, a7 seborvos pedig doctornak adván ki 
magát, ekép mint hívatlan tolakodik mások közé ,“ —
— továbbá „másrészről aztis tudjuk, hogy hellyelköz-
zel vannak ollyanok , kik a7 doctor ur7 titulust igen örö
mest hallják, sőt magokat úgy hivatni engedik ! . . . .  
mellyet a7 szerénytelen létezni tudván a7 közönség7 ke
zei közt, hasonló visszaélést nem olly könnyen köve- 
tend el.“ — mi különbséget sem tevén, csuda é , ha 
a' köznép7 gondolatja ezt ki nem fejtheti“ a7 19dik 
században ez csakugyan szerénytelen hatodik pont, 
ámbár kiezégérezi is „suum cuique“ , demellettenem 
marad. ,®Syébiránt, maga a’ Schematismus e’ tekintet
ből inkább holmi német helységekben lenne kiosztan
dó , nehogy valamelly németajkú elhibázván , szoká
sában levő szavát „Herr Doctor“ dr. Flor Ferencz ál
tal perbe idéztessék,— heu! quanta arrogantia— et 
quamdiu ? - meddig megyen még e’ gőgös tapodás ? —
A Í2dik században egy ,nagyságos karok4 tanítvá
ny! karokkal ,nagyságos csők4 tanitványi csókkal ke

veredhetett, (lásd Társ. 37dik szám) mi magunk közt 
meg nem férhetünk , mi csak mintiszteltetésünket haj- 
hászszuk, mig a’másikéról mit sem akarunk tudni, pe
dig be igazán szól az a7 suum cuique , és dr. Flór Fe
rencz ur, azon általam felhordott megkülönböztetést 
igen jól tudja, mégis a7 magáé kívánása mellett egyen
lőn sebész sebészszel44 szó l; mit kereken tagadok , 
minthogy egy sebészmester fölvétele , iskolai inüvel- 
tetése, próbatételei, csakugyan azt mutatják, hogy 
ő polgári sebészszel egy fokon nem állhat, minthogy 
az ö elrendeltetése, hivatalviselhetése , mig amazé of
ficina, tehát adjunk minden rendnek czimet, ’s így ki
fogása senkinek sem lesz. Ezen nevezet o r v o s  kö
zönséges, ’s magát e7 nevezetből az orvosdoctor kie
meli , mivel a7 mellett hogy orvos, míg a’ doctoratust 
is le kell tennie , 7s igy legnagyobb érdemmel mégis 
érdemli nevezetét; egy Chirurgiae magister, csak
ugyan, mint fentebb irám, tétlegesen különbözik a’ pol
gári sebésztől, tehát tudománya7 megkülönböztetését 
neve7 megkülönböztetése eszközli, igy egy nevezet
tel amazzal nevezni , S e b é s z 4 nemis lehet, miután 
tudományos műveltsége már ollyan, hogy ó mind bel
ső, — mind külső nyavalyák’ gyógyításában, elég ideig 
nagy tapasztalaté 7s tudományu férll7 vezérlete alatt 
oktattaték, tehát nem csupán sebész, hanem valódi 
orvos , ’s így cziműl ez általányos nevezetet: ,o r- 
v o s4 megérdemli, mig a7 polgári sebész , sebészi ne
vezetét. — 7S igy ezen rend mellett még nyerünkis, 
mivel ezáltal a7 hivatal-adásban rend leend , vagyis hi
vatalokra jurisdictiokhoz, tudván a7 különbséget, ol
lyanok alkalmaztatnak,kik hivataljoknak megfelelni min
den oldalrul képesek lévén, az orvosi tudomány mü- 
veléséreis , mind tehetséggel mind tudománynyal alkal
masok , a7 hazának valódi hasznos és tudós polgárivá vál
hatnak. Valóban fájdalom, hogy ezen tárgy ennyi ideig 
homályban volt, homályban mondom, mivel különbséget, 
kik tudták, sem akarták tudni, 7s igy történt, hogy na
gyobb fontosságú hivatalokra, hány esetben vétetett- 
föl alkalmatlan egyed, csupán pártfogások által a’ tör
vényhatóságokhoz , mig a7 tudosb, ebben bízván, e, 
maradt, ’s innét számoztak aztán a bizalmatlanságoki 
a7 tudatlanságot eláruló nevezetek, sebész és sebész 
borbély és borbély; de nem csuda e z , midőn több 
főorvos ur is illy nevezetekkel szeret élni, hogy mago
kat annál fényesbekké tehessék, mire épen nem volna, 
szükségök, — sőt ha igyekeznének a’ dolgot tisztába 
hozni, igyekeznének hivatalokra alkalmas egyedeket 
alkalmazni, sok orvosi tervünk sebesebben haladna, 
’s ez is dicsőségük lenne.

Ezen csekélység feküdt lelkemen , mellyel meg
sérteni kit sem akarok , mivel csak a’ békét szeretem;, 
kerüljük a7 személyes sértegetést 7s igyekezzünk in
kább tudományos harezot viselni, ’s ezáltal egymást 
méltányolva, úgyis igenigen gyenge erőnket össze
tartani , ’s csak igy lehetünk képesek, nagyobb ter
veink7 valósítására ; midőn ellenben a7 személyes sér
tegetés , terveink iránti részvétlenséget szűlend, ’s 
igy mindig csak ott maradunk, hol ezelőtt néhány szá
zaddal valáok; mellyre elkerülhetlen szükséges, hegy 
másban istegyünk-fel tudományt, ’s ezen 19dik szá
zad annyira érdekes közmondását, „suum cuique44 szo
rosan tartsuk meg. K. kor. Sz. Tamáson.

Mik— v—es János orvos.

S zerkeszti H t l t n t c x y .  —  Nyomtatja angol gy o rs-sa jtó n  T r a t t n e r - K á r o l y i  úri u tcza 463.
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Erdélyi naplómbul.
([Folytatás.)

Erdély’szép földének ötödrészét szászok lakják; 
— politikai bölcseség é, vagy csupa történet, 3 kü
lön szakaszra osztályzá e’ nép’ birtokát. Besztercze 
az ország’ éjszak-nyugati részén fekszik , a’ 9 szék 
a’ délkeletin , honnét Fogaras’ földe választja a’ szász 
classicus földet, a’ Barczaságot.— Egy világpolgár, 
v. az én nemzeti előítéleteimen felülemelkedett honfi 
is, örömben áradozó kebellel fogja beutazni a’ szász föl
det ; mert az oláh nyomorral ellentétben álló jóllétet, a’ 
jobbágy rabszolgasághelyett,földtulajdonos szabadpol
gárságot lát. A’ szász városok a’ német föld’ városinak 
másolatai, többnyire keritvék,—a’piaczot apró emeletes, 
egymáshoz ragasztott, ó-alakű házak körzik , az ut- 
czák szükek ’s roszszul kövezettek; átaljában mind, 
még a’ legkisebb is , Szászsebes, inkább város-ala
kot viselők, mint a’ legnagyobb magyar falu Debre- 
czen. Én azonban a’ német-alakú ’s szellemű váro
soknak nem vagyok nagy bámulója, ’s a’világért sem 
akarnám Kecskemét vagy Debreczen’ terjedelmes pon
gyolaságát Szeben’ alakjába összezsugorítni; nekem 
úgy tetszik, mintha azon egyensorba szorított, a’ 
földrül emelkedni akaró de még is törpe , legkisebb 
szabad tértől nem körzött, de szorosan egymás mel
lé ékezett, kis ablakikból szűk sötét utcza’hegyes apró 
kavicsaira bámészkodó hazak’ tömege, mellyek köz- 
zül szűk kapukon van csakkijuthatás , — minden nagy- 
szerűség’, emelkedés’ és terjeszkedés’ elemét kizárták 
volnamagukból; olly valami szűkkeblű, erótetett’s po- 
litzia’ járma alatt nyögő , unalmas alakban tűnnek fel 
az én természetesen itt is elfogult szemeim előtt e’ 
városdit játszó lakhelyek, hogy inkább egy keritetlen 
házikókbul álló utczátlan magyar falut választanék 
lakomul , mint illy müveit városkákat, — De ha rósz 
benyomást tőnek reám a’ szász városok, épenazért 
mert erővel városok akarnak lenni ’s látszani, annyi
val meglepőbb örömmel szemléltem a’ szász falukat, 
hol a’ házak szinte sorba állitvák, de nem olly szűk- 
szorosán , — mind jól épitvék , cserép vagy fa-sindely- 
lyelfedetvék , fehérek,’s felírás egyről sem hiányzik, 
mellyek vagy Luther’ iratiból, vagy a’ szentirásból 
vétetnek, vagy valami közpéldabeszédet foglalnak 
magokban ; a’ tulajdonos’, építőmester’ neveik, ’s az 
építési évszám szinte fel szoktak íratni. — Jólét’ nyo
mai látszanak a’ falusi szász házak’ belsejökben is , a’ 
konyhák rakvák czin és cserép-edénynyel, a’ tiszta 
szobában alig mozdulhatni a’ bútoroktól, nagy ládák
tól , mellyek tömvék fehérneművel, az ágyak mago
sán tornyosulnak dunna ’s vánkos halmozattal- A’ szá
szok’szántóföldéi szembetűnő ellentétben állnak az olá
hokéival , ’s nem egyedül kukoricza borítja azokat. A’ 
szász földműves posztóruhában já r , a’ nők ’s lyányok 
apáczaforma fekete ruhájikban , talán még Luther’ ide- 
jebeli divat szerint, kivált vasárnapokon csinosak; a’ 
szőke haj ’s kék szemek jól illenek a’ fekete köntös 
’s fehér fátyol mellé. — Bármelly részletit vizsgáljuk 
az erdélyi szász életnek, mindenben a’ jóllét’ biztos 
fokára fogunk találni. Akaratlan is e’ kérdés fog eszünk
be ötleni „mi ennek oka ? — a’ föld’ termékenysége

nem, mertHunyad megyének földe Kanahán, Kőhalom’ 
vagy Ujegyház földéhez képest; talán a’ nép’jellem- 
zete ?— itt az oknak nem kis része rejtezhetik.— A’ 
szász nép józan ’s munkás; nemzetiségéhez, vallásához 
’s fejdelméhez híven ragaszkodó , lassú de kitartó , 
takarékos, sőt fösvény; magába vonuló, gyanakodó, 
idegen ’s vendégkerüló, ne mondjam gyűlölő.— Báré’ 
tulajdonok sok magvát rejtik is magokban a’ polgári 
jóllét-megszerezhetésnek , de azt más okok is segél- 
lik itt elő , t. i. a’ vallás és polgári intézvényeb. Az 
oláh’ nyomorának egyik fóoka vallása;— a’ szásznak 
vallása tartotta meg nemzetiségét, ez emelé a’ mű
veltség’ azon fokára, mellyen Ina áll; midőn alig van 
Erdélyben szász, ki Írni, olvasni nem tudna,’s ki nem 
olvasná a’ szentirást; de legfőbb teremtője a’ szász 
jóllétnek az intézvények, mellyek alatt áll. A’ szász 
nemzet külön testületet alkot az országban , a’ szász
gróf ’ elnöksége, ’s az alatt az összegyűlt nemzetkép- 
viselök ’s municipiumok’ igazgatása alatt. — Mennyi
re vannak ezen intézvények egyes ágazatai üdvös be
folyássala’ népéletre , itt vizsgálni haladná e’ lapok’ 
körét; legfőbb, mit kiemelni akarunk a’ szász alkot- 
vány’ jótéteményei közzül, ’s minek majd kizárólag 
tulajdonítunk minden jót, a’ földbirtok’ szabad tulaj
dona, melly sem ősiség, sem urbér’ bilincseivel ter
helve nincs.^Minden szász független tulajdonosa bir
tokának, melly tői szakmányt sem nem ad, sem nem kö
vetel , mellyet sem incapacitas miatt egy másik nemes 
szász, sem invalidatio utján egy három század előtti 
birtokos család, sem alvó vagy lappangó királyi jog’ 
utján a’ fiscus el nem perelhet; melly a’ mag ’s vég
intézet nélkül elhalt birtokosrul a’legtermészetesb örö
kösre , a’ községre, száll, mellynek tagja volta’ ki
holt, mellynek jótéteményit élvezte. Nincs adómentes, 
nincs adóval lecsigázott birtok, sőtt személy sincs. 
Bruckenthal b. épen úgy fizet, mint bármellyik föld
műves , birtokához aránylag. — A’ szász földön a’ ma
gyar hűbér, aristokratia , ’s ősiségbe burkolt alkot- 
vány ezer-alakú anomaliáji eltűnnek; itt úri fényes 
lakok, czifra cselédek, ’s nyomorújobbágyok helyett 
kényelmes életű polgárokat, csinos falukat, jó hely
zetű népséget szemlélünk; mellyik szebb látvány? 
amott a’ részletek , itt az egész ; amott e’ sors-ke
gyeltek élnek csak, a’ tömeg tengődik; itt nincsenek 
sors-kegyeltek , ’s azért az egész él. Tehát nem kell 
meszszi mennünk , a’ szászok hátunk mögött, néz
zünk hátra ’s tanuljunk ? — oh igen ! a’ szász institu
tion üdvöseit ültessük át hozzánk is ,  de ne az egész 
alkotmányt; vaiyiak itt is árnyéklatok; nincs aristo
kratia, ’s én úgy találtam, hogy, igen. Nincs tör
vényben kiszabott előjoga senkinek, de az emberek 
nem élhetnek egyenlőségben!... a’ szokás itt is te
remtett aristokratiát, melly érezteti előjogait, — ez 
a’ bureaukratia, a’ hivatalnokok, papok , senatorok ’s 
választók’ aristokratioja. Nézzétek meg a’ Kunságát 
’s Jászságot, az úgynevezett szabad kerületeket (?!) 
hasonlatokat fogtok találni a’ szászok közt is. Inkább 
megye’, mint egy Consul’ vagy kapitány’ zsarnoksá
ga ! . . nemde tormába esett férgek vagyunk ? ! . . . 
egy ••• városi követ azt mondá az országgyűlésen: 
„inkább kamrai hatalom, mint megyei tiszfujiíás“
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(nóta bene , — Senator volt) megszokott lánczok köny- 
nyebbeb, szokatlan szabadságnál. Azért hagyjuk a’ 
szászokat coraeseik, senatoraik’ befolyása alatt, ők 
szánakozva nézik a’ megyei szabadság ’s földesúri
kény alatt nyögő oláh jobbágyot, ’s bárha ók a’ leg
szigorúbb lutheri lélekismérettel mérik-ki a’kül Hiedel
meket nagyaiknak,’s a’ társaság’ minden osztályzatá
nak még templomaikban is; nevetik a’ magyar szabad
ságot , melly czimercs levélen föltételezi a’ hivatal
beli ügyességet. Mi azonban vigasztalhatjuk magun
kat , hogy anomáliáink meg fognak szűnni , megyei 
rendszerünk kiszámithatlan javításra képes, ’s talán 
ha majd egy nemzet fog megszólamlaní megyei gyű
léseken , a’ szászok akkor is consulaik ’s senatorik’ 
járma alatt izzadandnak; — azért én szivemből óhajta
nám magáért a’ szász nép’ javáért , hogy a’ magyar 
elemmel összeforrni ne idegenkedjék ; tartsa meg örök
re földtulajdonát, s o h a  ne  a d j o n  h e l y e t  elő
jogoknak : de fogadja el a’ megyei rendszernek nyil- 
ványosságát, mi mellett a’ községi rendszer nemcsak 
megállhat, de tökéletesbülhet is ; — fogadjad a’ ma
gyar nemzetiséget, mert e’ két hon csak mint magyar 
lehet nagy és boldog, — különben német holttetem, 
vagy orosz kancsuka-tárgy, a’ szász kis zug fen 
fogja magát tarthatni talán mindkét esetben , de ten
gődni fog csak mint árvalyányhaj, rokonszenv ’s barát 
nélkül; — összeforradva most a’ magyarral, annak erős 
biztos alkrészét teendné, egy nemzet’ sympathiáját 
nyervén megerősödnék ’s erösítne. — Ha e’ jámbor 
óhajtások szánakozó mosolyra vonják is talán egykét 
olvasó szász’ ajakát, reményiem ellenséges indulat
ról a’ szász nemzetiség iránt nem fog irójok vádol- 
tatni ; ki bár szive’legforróbb kivonatával óhajtaná is 
a’ szászok’ megmagyarosodását, — de ha ez nem lehet, 
legalább barátságot, ragaszkodást, méltánylást óhajt 
a’ szász nemzet’ részérül a’ magyarhoz. A’ legköze
lebb országgyűlés szép mező lesz a’ k.é't nemzet’ ölel
kezésére ; — ellessük , a’ szász hideg kebel felénk fog 
é fordulni ? —

A’szász-föld’ fővárosa: Szeben, emelkedett, mesz- 
szekékelló hegyektől szegett, térés helyen fekszik, 
fekvése szebb mint a’ magyar fővárosé. — A’ város’ 
emeletes, apró ’s egymást kitolni akaró házai, szűk ut- 
czái, rósz kövezete, a’ főpiaczon ’s minden nagyobb 
utczán egymást érő katonaőr-köpönyegek, első pilla
natra olly elfogulást okozának bennem , hogy távoz- 
tamkor is nem épen kedves emlékét hoztam el magam
mal Szebennek. — Nincs igazságtalanabb dolog, jól 
tudommint  egy pár napi tartózkodás után , egy nagy 
városról , egy nemzetről fennyen kürtölni ki itélctin- 
ket, s ki utazott, tudja csak az útleírásokat úgy 
meltánylani, mint érdemlik; p. o. én Szebent unalmas
nak, lelketlennek, barátságtalannak, aggságban siny-
°do, soha emelkedni nem fogó, öreg városnak találtam . ’s e’ ------- x- xj. j . . °  . 6meggy°zodest hoztam el magammal, mint 

un cmlve ha csalódtam, és lehet hogy csalód- 
am, men az egy pár napi ottmulatás alatt, elemek 
V? y08z ^nyomásra dolgozának. A’ „ró

ni . szar czimü igen rósz fogadóban , mellynek
Írszártv!ilé!rtr n rdé'Iy törvényhozóteste az utóbbi országgyűlés alatt üléséit , szoba helyett egy a’ lép
csőzésül nyíló fürjkalitka alakú lyukat kaptunk -  
ha nem láttám volna, nem hinném hogy valaha az éni- 
w r e„ i I- ffycnneki elhagyatottságban sínylődött: fe
lettünk a sp.nyo táncművészek, Camprubi ur >, 
donna Manuela, ’a egy orosz énekesnő olly művészi 
jeleneteket vittek veghez éjjelenkint, hogy az i'ora

tőlünk is búcsút vett. — A’ Bruckenthal-kertbe tűzi- ■ 
játék volt hirdetve,^ zápor jött ’s a’ tűz elaludt. Az 
esózes miatt nem élvezhettük a’ csinos, F e r e n c z  
császár’ emlékével ékes , sétány’ örömeit is , hova mint 
mondják, sok szép szásznó szokott megjelenni. A’ tág 
’s ízléssel alkotott úszó iskolából szinte eső kerge- 
tett-e l.— A’ bruckenthali kép-és könyv-gyűjtemény 
az intézet-felügyelő Neugeboren úr falun-mulatása 
miatt nem volt látható; zárva volt az evang. gymna
sium’ könyvtára is. A’ városban casino , vagy nyilvá- 
nyos olvasó egyesület nincs ; magyar lapokat ’s Allge
meine Zgot, — epedezve honi ’s kül hírek után se
hol sem kaptunk. A’ hétválasztó vendéglőben megle
hetősen ettünk, de az ott jelenvolt katona ’s kincs
tári tisztek közzül csak egygyel sem tudtunk beszéd
be eredni; — egy úr , ki velünk egy táblánál evett, 
egyik ételtől másikig Wiener Zeitungot olvasott, ’s 
kínjában a’ hirdetéseket is mind vég ig , csakhogy a’ 
társalgást kikerülje. Kolozsvárott egy ebéd alatt tiz is- 
mréetséget csináltunk. Szerencsénkre, történetből ha
tan jővén öszve Magyarhonbul, Szeben’ barátsága’ 
nélkülözését könnyebben türtük; együtt megnéztük , 
a’ mit lehetett, — mint a’ M. Terézia alapította árvahá
zat , melly olly karban van, hogy 4—500 gyermek
nek képes ápolást ’s oktatást nyújtani ; az evang. tem
plomot, mellynek építése 1436ban kezdetett-meg ’s 
1520ban végeztetett; jeles goth alkat, belől oltárok
kal, képekkel ’s néhány jelesb szász g r ó f , ’s a’ nagy 
szász Bruckenthal’ emlékivei ékes. A’ sétatér mellé 
egy zugba van dugva, belseje hasonlít a’ bécsi ud
vari színházhoz. Jelenlétünk’ alkalmakor Romeo ope
rát adták, melly, véve az egészet, zenekart ’s éne
ket, hasonlithatlanul jobb volt, mint a’ kolozsvári ma
gyar opera; Rómeót egy hoszszukezű, száraz, ma
gas orosz lyány Bothe k. a. adta : vendég ’s művész
nő! ’s a’ kisvárosi müvészet-értö ’s éldelni szomjazó 
közönség tolult a’ színházba. A’ földszint formaruhá- 
hások boriták e l, a’ páholyokat főbb hivatalnokok, ’s 
gazdagabb szász polgárok.— Romeo tapsözön közt je
lent meg; hangromjait eróteté, szörnyű hoszszúkat 
lépett; Julia madame Herz volt, vaskos , solid alak, 
némi kis hanggal ’s csinos arczczal , minden esetre 
türhetóbb mintáz orosz Bothe, ’s mi hatan magyar ho
niak elég gyöngédtelenek voltunk a’ helybeli közönség 
jogaiba avatkozni, ’s az első felvonás után Juliáttap- 
soltuk meg; a’ szebeniek néztek, de csakhamar pár
tunk alakult ’s Herz Julia győzött az orosznó felett. 
— Színház után Czigler uram’ kis vendéglőjében va
csoráján, a’ német étlapon Széchenyi schnitzliket ta
láltunk , hazafiságból mindnyájan azt rendeltünk, ’s a’ 
szebeniek elől a’ Széchcnyi-szeleteket fölettük; mely- 
lyek egyéb iránt közönséges borjú hús-szeletek voltak, 
czitrommal ’s tejfellel; csípős, de ízes. A’ szebeni 
korcsmáros bizonyára nem politikus! ..........

Szebent századok óta munkás, józan, miveit,ta
karékos polgárság lakjo , ’s század óta nem haladt, 
áll és é l , de nem ifjodik, talán elélte magát , talán 
kifogyott belőle a’ teremtő , ujjászülő erő, ’s most 
hoszszu vénsége’ nyugalmában tengődik, mint ősz Bu
dánk ? . . .  ’s ha ez igy van, mi az oka ? —

T ................
( Folytatása következik.)

A’ m ustforrás-kezelésröl. tekintve 
az egri szerencsétlenségre is.
A’ hírlapokban közlőit borzasztó egri eset, melly 

szerint, egy pinezében csak 130 akónyi must’ forrása
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njiatt, négy ember, ’s ezek közt bárom magát szaba
didőül elszánt nemeskeblű ember, lett a’ rögtön halál’ 
martalékjává , még eleven emlékezetünkben van.! — 
Ezen eset’ olvastakor hiszem, sok emberbaráti kebel 
nemcsak érzékeny sajnokra gerjedett, hanem ollysó
haj is fakadt, hogy: jóllehet a’ must’ ’s boros-pinczék’ 
ebeli természete, sok század óta ugyanaz , miért nem 
keletkeztek mindeddig ovó-intézetek akár az illy ve
szélyek’ megelőzésire , akár a’ bekövetkezettek’ biz
tos segítségére?! — Szép ’s üdvös a’ szerencsétlene
ken segíteni, de mennyivel szebb, hasznosb ’s okosabb 
is ,  a’szerencsétlenségnek elejit venni tudni ?p. o. igen 
üdvös találmány az, hogy a’ keresztes tarnicscsal 
(gentiana cruc.) a’ viz-iszonytul megszállottakat, a’ 
rettentő haláltól megmenthetni, mellyért a’ föltaláló 
méltán érdemle fejdelmi jutalmat, de nem előbb áll 
e ennél (kiváltha orvosok által is kipuhatoltalván , ál- 
talányosan úgy találtatnék) azon nemes magyar’ ta
lálmánya, ki ha jól emlékezem a’ tavalyi „Ismertető
ben“ közrebocsátott jelentése szerint házi ’s vadász
ebeinek nyelvök alatt lévő békácskáit óvás végett ki
vágatta, azután azokat dühös ebbel kész-akarvaösz- 
szemaratván , a’ nyavalya-elragadástól menteknek ta
pasztalta , ’s ezáltal azon borzasztó nyavalya’ (melly- 
nek itt K e c s k e m é t e n  csak múlt évben is , a’ 
tarnicscsal tett minden próba mellett is két ember 
áldozatja lett) gyökeres kiirthatására módot talált. 
Amazt több lap hirdeté; imez, a’ többi lapokban visz- 
hang, orvosinktól pedig vizsgálat nélkül maradott, ’s 
meglehet, hogy azon derék magyar is ezek miatt rész
vétlenné lón,  e’beli újabb tapasztalásit ismét közrebo
csátani.— Talán a’ szánakodás’ meleg érzelme bennünk 
elevenebb, a’ megelőző hideg okosságnál? !

Illy forma eset van a’ mustforrás-kezelésrül is. 
Az Ismertető , az 1840d. évi October 4én 28dik száma 
alatt közhírré tévé , Gall drnak a’ mustforrás körüli czél- 
irányos kezelését, melly szerint a’ béfenekelt és I/6 
résznyira üresen hagyott mustos-edény’ felső szájába 
vagy lyukába egy p. o. egy vagy másfél hüvelyknyi 
vastagságú bádogcsö, a’ hosszabbik végénél fogva, 
erősen beszoríttatik , rövidebb vége pedig , két v. 2 *J2 hü- 
velykuyi mélységre,egy alája illesztett vízzel teli edény
be alfcalmaztatik. Ezen javaslat ámbár olly természetes , 
czél- és egyszerű , hogy annak jó foganatja , első te
kintettel is általlátható, és hogy e’ mód a’ bornak kifosz- 
ló erejét veszély nélkül tartóztatván, a’ magyarországi 
tömérdek bort nemesítheti; mert e’ szerint belőlük csupán 
azon fojtó lég szabadulhat ki , melly elszorittatva , az e- 
dényt szétrepesztené, ’s még ezen felül, a’ hazafiér- 
zésü szerkesztő jelenti is , hogy e’ közhasznú talál
mány’ terjesztése’ tekintetéből, több fölösleg és 10 kron 
megkapható példányokat is nyomatott: vájjon lett é 
mindennek kívánt sükere, sok felesleg példány kelt 
e e l, vagy megpróbálták é ezt sokan? ujságlapjaink- 
ban tudtomul viszhangra nem kapott, helyben pedig, 
hol ezt irom, ’s hol ezer meg ezerakó bor terem, kí
vülem csak egy gazdajvette próba alá, de ő is csak egy 
hordóval! — No de azért én csak megpróbáltam,nem 
ugyan a’javaslat’ külső ’s aprólékos formájának szo
ros megtartása szerint , hanem annak csupán lénye
ges részeire figyelmezve, mivel, nem törkölyös must
tal bánván , hordáimat fenekökre fölállitgatni, leszű
réskor pedig dongáik’ aljait is kifurogattatni szükseg- 
telennek láttam ; hanem minden termésem, fejér borrá 
leendő , és igy zsákos uyomatu leven, úgy hogy 100 
akóra való 6 mustos hordóm közzül egyet a’ régi mód 
szerint nyílt szájjal vagy szabad forrásra hagytam,

ötbe pedig (mindegyiknek nem 16 hanem csak \ sad 
rész híját hagyván) egyegy 25 váltó garasba került 
de még számos évre használható bádog-csőket alkal- 
maztaték, a’ csővek’ rövidebb végeit egyegy a’ hor
dókra tett mély ’s vizzelteli edénybe p. o. sajtárba, cse- 
rep-medenezébe (W aidling) ’s a’ t. lj/á hüvelyknyi 
melységre bocsátván, a’ hordókat rendes helyökön és 
fekvésökben értve,’s kérdés :|mi lett eredvénye?

A’ must 3ad ’s 4ed nap múlva elkezde zizegni 
azután zajgani, de a’ vizen még semmi jel , hanem egy 
hordó 6, egy 7, egy  11, egy 12 , végre egy 14ed napra 
elkezdett a’ vizen keresztül eleinte ritkábban, azután 
gyakrabban, végre ismét halkabban bugyogni, (feluty- 
tyolni), melly kettőn kétkét, egyen pedig hat, kettőn pe
dig hét hét napig tartótomig ismét mind el hallgatott;de a’ 
belső ’s hordón át is hallható zajgásmég néhány napig 
tartott.A’ pinezébe rendesen mindennap legalább isdszor 
reggel délben ’s estve bátran járhattam,legkisebb veszé
lyes, sőt még csak kedvetlen szagot sem érzék,a’hozzám 
mint hivatalbeli emberhez gyakran járó , számos pol- 
gártársimat, hogy ezen szerencsés és hasznos módra 
mások is figyelmeztessenek , a’ megtekintésre és vizs- 
gálásra igen gyakran lehivogattam , — szóval pinezém- 
be, hova azclőttilly alkalomkor , életveszélyeztetés nél
kül senki lemenni nem merészlett, csak olly bátran’s 
biztosan járhattam, mintha ott bor sem forrott volna. 
Továbbá egészben lecsilapodván ’s részint le is üle
pedvén a’ borok, azokat Wagner bormérőjével próbára 
vettem, ’s azon hordó, melly a’ régi szokás szerint 
szabad szájjal forrt, csak foknyit mutatott (illyen 
gyenge az idei termés , holott 1834ben ugyanezen 
szőlőtermésem szinte szabad forrással 12 fokra is 
emelkedett) az elzárt forrásuakból pedig az , mellyik 
csak 1 nap bugyogott, 3, a’ többi3 hordó 4, egy pedig , 
melly 8 napig bugyogott, 5 foknyit.— Ebből tehát mind 
a’ borkezelésre mind a’ bor’ állandóbbságára sót neme
sítésére nézve, sok szép hasznos következményt húz
hatni, de én jelenleg csak ezeket emelem-ki ,mik már 
eddig is kétségen kívüliek, u. m. 1) A’ bor’ erejét sok
kal nagyobb fokra emeli, ’s igy a’ bort általányosan 
nemesíti. Hátha még e’ csőket a’ törkölyén forró , ve- 
resmustos, és fölül is fenékkel ellátott kádakra alkal
maznék, miszerint a’ bor nemcsak erősebb, de egy
szersmind sokáig törkölyén lehetvén hagyni sokkal 
feketébb színű, ’s mint a’ szőlős ürmös kedves-csipós- 
ségü ’s édesebb italú is lenne. 2) Az eddigi szokás 
szerint teli töltetvén a’ mustos hordók , mondhatni hogy 
azok’ 112oaJ része a’ forrás által kifolyván veszendő
be ment. Az elfogultság ugyan azt tartja, hogy ekkor 
a’ bornak csak tisztátlan része , alja és sepreje foly- 
ki, holott pedig vele a’ bor’ élesztője és zamatosíto 
része is kifoly. Ezen elzárt forrás’ utján ellenben egy 
csep must sem vesztegettetik-el.— 3) Köztapasztalás 
bizonyítja , hogy az uj bor vagy forrásbanlévó must, 
a’ körülte lévő rósz levegőt is magába szíja ’s egye
síti p. o. a’ hordókhoz közel lévő zöldségnek, sava
nyúkáposztás hordóknak — dohnak kigőzölgésit, s 
igy a’ pinezének penész-gőzzel terhesített ’s  fojtott 
légét is*, de igy azon viz, mellyben a’ bádogcső kül
ső vagy rövidebb vége mélyen áll, elzárván a’ mus
tot, az minden külső lég’ befolyásától menten marad. 
— 4) Milly aggodalma volt eddig a’ gazdának, hogy 
uj gazdasági reménye’ lakhelyét t. i. borraldús pinezé- 
j é t , forrás’ napjai alatt, mint borzasztó ’s halál-osz- 
togató kegyetlen poklot kerülnie kellett? Lepattantak 
abroncsai, elfolytak borai, ’s csak a’ forrás’ teljes meg
szűnése , az öldöklő lég’ önkényes föloszlása után tud-
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b»tá meg ! — ellenben e’ bánásmód szerint, minden o- 
rában’s minden legkisebb veszély nélkül megtekintheti v. 
tekintetheti jószágát,’s ha baj van, azonnal segíthet rajta, 
mert a’ gyilkos lég a’ csövön keresztül a’ vízbe’s így 
ellensége körmei közzé vezettetvén az által csirájá
ban elfojtatik ’s ártalmatlanná tétetik. Végre 5) .A’ 
25 váltó garasba került, de 20 ’s 30 évig is használ
ható bádogcsövek, ezek által, az egyszer rajok for
dított költséget nemcsak százszorosán visszatérítik, ha
nem az értelmes gazdának mind gyönyörködésre, mind 
a’ borok’ természetének kitanulhatására— kész alkal
mat nyújtanak. ,

A’ must forrás-kezelésnek e’ módját tehát, a’ bor
zasztó egri ’s több ehez hasonló történetre tekintve is , 
az értelmes szölómüvelo gazdáknak méltó figyelmük
be ajánlom, ’s annak mind a’ szerencsetlenscgek’ meg- 
elózbetésire, mind honi gaz daságunk’ egyik fő ipará
gának magyar boraink’ nemesítésére nézve czélir-á- 
nyosságáról, nem úgy mint a’ jósló német kertész v. 
közelebb a’ német juhász az időjárásról ; hanem mint 
a’ közjóllét’ előmenetelét óhajtó magyar honfi, biztos 
lélekkel jót állhatok. Kecskeméten áprilisban 1841.

C s á n y i.

E l e g y t á r .
(A’ nem  r e m é n y l e t t  v á l a s z . )  Minap Ber

lin közelében a’ potsdami vasútnál több néző ácsor
góit a’kocsivonalt bevárandó. A’kocsik megérkeznek; 
rögtön egy 8—9 esztendős fiúgyermek a’ körbül elő
ugrik’s hosszant a’ pálya’ közepén a’ vas-sínek közé 
veti magát, ’s a’ kocsikat azok’ egész terhével maga 
fölött elrobagni engedi, ’s ő sértetlen marad. A’ je
lenlévők álmélkodnak. ,Ha ! — kiált-fel egy közülök 
lelkesülten—illy bátorság jutalmat érdemel!‘ — „Vesz- 
szövel igen ! — közbeszólt mormogva egy közelben 
álló professor. — A’ sors , véletlenül a’ vakmerészbül 
hódítót vagy utonállót teremt, ’s egyik olly rósz mint 
a’másik. A’vásott ficzkót még idején jó meszszire — 
teszem Sz. Ilonába— kellene küldeni.“ (A-r.)

( T a l l e y r a n d  é s  W e l l i n g t o n  h g.) Egy
kor Londonderry lord a’ felsőházban erősen kikelt Tal
leyrand ellen , Wellington herczeg pedig védelmezte 
ót. Másnap reggel a’ herczeget egyik barátja igen 
felindultnak találá az őt illető vitázat’ olvasásakor ’s 
midőn ezen barátja őt figyelmezteté, hogy illy kifa- 
kadások a’ parliamentben semmi ritkaság , következés
kép nem is nagy fontosságúak , feleié Talleyrand: „en
gem nem annyira sért a’ megtámadtatás mint megin
dít a’ herczeg általi védelmeztetéscm ; én a’ herczeg- 
nek annyival inkább hálával tartozom — folytatá Tal
leyrand könnyes szemekkel — mert ő a’ világon az 
egyetlen státusférfi, ki valaha rólam némi jót mon
dott.“ —

Schuuk Ferencz népiskolák’ főfelügyelőjének a’ 
törvenyhozótesthez intézett jelen évi tudósítása szerint 
van Pennsylvaniában 1050 iskolai kerület, mellyekben 
276,867 tanuló nyer oktatást; évenkint a’ tanításra, 
iskolaházakra ’s bérletekre ’s a’ t. 797,753 dollár ada- 
tik-ki. Az oktatók’ összes száma 6338, kik közül mind- 
egyik 15 doll. 71 ctshavi fizetést hűz. A’tanítás költ
ségek' minden tanítványtól az utolsó évben 1 dollárt 
tőnek (Philadelphiában , melly ezen tudósításból kivan 
véve , 5 dollárt.) A’ collegiumok ’s akadémiákban v. is

polgár-iskolákban 151 személy képeztetik néptanító
kul. 163 iskola-kerület a’ mostani rendszert még nem 
fogadta el ’s azon esetben, ha novemb. hónapig el nem 
fogadnák, elvesztik igényöket a’ status-ajánlatok’egy 
részére. Föltevén, hogy jelenleg 300,000 egyed nyer 
oktatást Pennsylvaniában, tehát az összes népesség
ből , melly l,800,000re számíttatik, minden hatodik 
jár iskolába.

A’ mérsékletességi v. józansági társaságok Lon
donban 20,000, Anglia’ tartományiban 40,000, Skó- 
tziában 150,000; Irlandban pedig 5 ‘/2 millió tagot szám
lálnak ; ezek mindnyájan szorosan arra kötelezték ma
gokat, hogy szeszes italokkal nem élnek. (IJJy tár
sulatoknak, mellyek a’ nép’ erkölcsi életére olly lé
nyeges befolyást gyakorolnak, hijányát Magyaror
szágban vajmi érezzük.— Nálunk épen a’ pályinka- ’s 
bor-ivásban áll a’ legnagyobb szabadság, e’ szabad
ságból származik mindennemű kicsapongás , mellynek 
vég eredvénye családok’ tönkrejutása és erkölcsi halál.)

( H a l l j u n k  m é g  e g y  s z é p  s z ó t ! )  Teresch- 
tchenko Sándor orosz, a’ szláv literatura’ és történe
tek’ tekintetéből Európában utazva, útjáról egy köz
leményben az Aussland’ idei 20dik számában többi közt 
imezeket mondja : Cseh- , Morva- ’s Magyarország
ban ’s más szláv tartományokban miveltségünkkelmeg- 
ismérkedni élénken óhajtanak, de nincsenek eszközeik, 
’s mi e’ t a r t o m á n y o k r a  s e mmi  f i g y e l me t  
nem f o r d í t u n k ,  mi n t  ha b e n n ü n k e t  n e m i s  
é r d e k e l h e t n e  t u d n i ,  mi  n a g y o n  s z e r e t e k  
ók o r o s z  h a z á n k a t .  Miért nem bocsátkozunk ve
lők literariai közlekedésbe , miért nem cserélünk esz
méket ’s munkákat, mint Európa’ más tartományai ? 
Nyelvünk csak a’ torzok’ kölcsönös közeledése által 
gazdagodhatik’s kiküszöbölheti az idegen szavakat. Fő
leg ezzel erősödik a’ nemzetek’ kölcsönös összekötte
tése. —

(A’ c h a m p a g n e i  b o r t  k e d v e l ő k ’ s z á 
mára. )  Egy franczia hírlap azon tapasztalást közli, 
hogy fölmelegített zöldség, jelesül az olasz v. ke l 
k á p o s z t a  (Kohl) csalhatlan szer a’ nagymértékben 
ivott champagnei pezsgőnek hatása ellen, sőt erejé
vel képes a’ részegséget egészen megakadályoztatni 
mert ha ebéd előtt valaki bizonyos mennyiségű kel
káposztát eszik, annyi pezsgőt ihatik aztán, mennyit 
esak akar, a’ nélkül, hogy vagy fejszédülést vagy 
émelgést tapasztaljon. E’ becsületes ovószer nálunk 
aligha marad kisértetlen, miután ivás mellett is fen- 
tartója a’ józanságnak.

( É j s z a k  a mer i  k a ’ e d d i g i  e l n ö k e i . )  Martz. 
4kén 1841. Az egyesült statusok’ szövetség-alkotványa 
52 évig 8 e l n ö k  alatt állott-fen, kik közül hárman 
(u. m. Adams, Jackson, van Buren) még most is él
nek. Az elnökök hivatalokat következő rend- ’s idő
folyamban viselték. Washington tábornok Virginiából 
8; John Adams Massachusettsböl 4; Jefferson Ta
más Virginiából 8 ; James Madison Virginiából 8 , Ja
mes Mauro Virginiából 8 , Adams János Massachus- 
settsból 4 , Jackeon Endre Tennesséeből 8 ; van Buren 
Márton Ujyorkbul 4 év ig ; e’ számhoz érkeztek martz. 
4ke óta Harrison tábornok és Tyler János.

.Schweiz’ határszélén egy csempész-társaság fö- 
döztetett-fel, melly léghajókat használt az áruezík- 
keknek adómentesen a’ vám-vonalon átszállítására.
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T C Á M J ű L H O l M »
Pest, j unfits’ 5.

tlihari CKiikorgyári egyesület»
I.) J e g y z ő k ö n y v e  az  a l aki  tó g y ű l  ő s n e k  

ma r t z .  Íjén 1841.
Nagylétai urodalmi felügyelő Irinyi János ur, miu

tán azon ezukorgyár iránt, mellynekBihar-megyében 
leendő alakitását, báró Ghillány Sándor ur’ terve’ kö- 
vetkeztiben , egy részvényeken alapult egyesület’ fel
adatául ajánlta, már a’ múlt évben tett előterjesztése 
alkalmakor rokon részvét ’s megérlesztő buzgalom mu- 
tatkozék, ezen javaslata által a’mai gyülekezet’ figyel
mét is újólag felhítta. És egyszersmind , hogy e’ terv 
átlátszóbb legyen, ’s a’ czélszerü sikerhez minél kö
zelebb hozassák , a’ tisztelt ur bemutatja báró Ghillány 
Sándor urnák a’ szerednyei kir. szabad, műgyár’ tu
lajdonosának, ez ügyben irt levelét, mellyben egy 
nagyobb ezukorgyár’ költségjegyzéke foglaltatik. Fel
olvastatván pedig ezen levél, tartalmából kitetszék , 
miképen egy ezukorgyárnak felállítására évenkint 40000 
mázsáuyi répát feldolgozandónak, az évi kezeléshez 
szükséges forgó tökével együtt, mintegy 72,320 ft. 
40 kr. p. pénzben kívántatik; ’s évenkénti jövedelme- 
zé se , melly ha a’ gyár’ működése megkezdetik ’s ér
telmesen intéztetik , haszonul fenmaradandó leszen , 
körülbelül száztuli 22 avagy 19,261 forintra ’s 20 
krra p. pénzben számítható. Továbbá a’ tisztelt báró 
ur kifejezi meggyőződését ’s reményét, mellyel ezen 
gyár’ jövendője és felvirágzása elibe tekint; ’s kéri 
magát, legalább 50 részvényig, az alakulandó egye
sület’ tagjai közzé számíttatni ; sőt ajánlja készségét 
i s , hogy a’ gyár’ gépeinek elkészítését magára vál
lalván azt bensőleg elrendezni, igazgatóval ’s mű
vesekkel ellátni is segédkezeket nyujtand. — Ezek’ 
hallottára, Jehetetlen a’ gyülekezetnek nem üdvözlő
mé a’ békés haladás’ jellemét, melly mig szellemi jól
létért küzd, az anyagi érdekeket is kellő ligyelemre 
méltatja; ’s e’ kettőnek áldás-adó kapcsolatában, e- 
gyiknek a’ másiktól fényt ’s erőt kölcsönözvén, tö
rekszik feltalálni a’ közboldogságot, mire az emberi
ség hivatva van. Lehetlen nem üdvözölnie amaz esz
mét is , melly az anyagi világban olly varázs hatalmú: 
’s ezen eszme, a’ „részvény ’s egyesület.“ E’ két 
szóban rejtezik kulcsa az előmenetelnek , minek pá
lyáján olly nagyszerű eredvények, a’ felzsendülő nem
zeti gazdagság ’s nagyság’ eredvényei, mutatkoztak 
minden nemzetben, melly e’ pályán haladva életet ke
resett. Ezekben fekszik még egy roppant ’s kivált 
újjá születendő hazánkra nézve megbecsülhetlen er
kölcsi hatás is: hogy ember emberrel, nép néppel ölel
kezzék , ’s közös részvét ’s közös erő viják ki a’ 
mindennel közös jólétet, ’s hozzák-elö a’ dicsőbb jö- 
vendöséget, melly következvényiben elláthatlan, de 
meg sem akadályoztatható.

Tekintve már azon tárgyat, mi a’gyülekezet’ közvet
len czélja: tapasztalás és okszerű kiszámolás bizo
nyítják , mikép — különösen hazánkban, — alig van az 
iparnak olly á g a , melly kedvezőbb kilátást nyújtana, 
mint a’ ezukorgyártás , és bő segélyforrásokkal biró 
ezukorgyár. Szerencsésb nemzeteknél, hol az ipar es 
kereskedés felszabadultak a’ különféle bilincsek alól, 
illynemű vállalatok, közönség ’s vállalkozók’ nyere- 
ségiben csak örvendetes jelenetet mutatnak. Csehor

szágban tömérdek jövedelem’ kútfejei lőnek azok , és 
imez ipardús ország azon ezukormennyiségnek, mely* 
lyet évenkint elfogyaszt, már úgy szólván felét honn 
készíti , ’s ez által nagy pénzeröt bentartóztatván , a’ 
kereskedési mérleget ugyan ennyire maga felé vonta; 
Francziaország pedig olly óriási eredvényt láta,hogy az 
országgyűlési kamarák kénytelenek voltak nagy adó
val térhelni a’ honi készitvény nyújtó ezukorgyárakat; 
mert különben a’ franczia külgyarmatokra, a’ ezu- 
kornád’ egyik eredeti hazájára , veszély vala eljöven
dő. Azon állapot ’s bal szerencse pedig, melly sok illy— 
nemű hazai vállalatinkat eddig vagy pangásban tar- 
tá , vagy elsülyeszté, — mennyire a’ gyülekezet töb
bek’ körülményit ismeri, — nem annyira elijesztő el
lenük gyanánt, mint inkább tanulságul ’s adatul vétet
hetik arra, mikép intéztessék ezentúl hasonló gyár. 
Mert e’ sinylés és bukás nem a’ ezukorgyártásnak hogy 
úgy szóljunk — eredeti bűne, hanem csak néhány 
gyár’ és gyártónak hibája ; nem a’ ezukorgyártási rend
szerben általányosan fekszik az ok, melly rósz követ
kezéseket szü l, hanem egyes gyárak’ individuális ke
zelésiben. —

És illy csekély árnyéklat’ ellenében mi fényes 
vigasztalások tűnnek elé ; e’ kis veszteség mikép enyé
szik el a’ mérlegben , ha ellenébe tétetik a’ nagysze
rű haszon, melly Európa’ minden éghajlatin a’ szi
lárd értelmességet olly túlnyomó arányban követni 
szokta ! E’ szerencsés süker pedig még emelkedésben 
van : ’s majd ha megszűnnek a’ balitéletek , mik a’ ezu
korgyártás és honi ezukor ellen , kivált nemzetünkben, 
uralkodnak , — majd ha a’ növényből többtöbb ezukor- 
anyag leszen kifejtve, ’s a’ gyártás’ technikai módja 
egyszerűbbé ’s a’ kiállítás olcsóbbá válandik; mind 
inkább magasulni fog e’ gyárak’ becse. ’S ez nem re
mény, hanem történeti alapon nyugvó hit. Mintegy 
századdal megyünk a múltba,’s ott találjuk Ma r k -  
gróf - o t ,  a’ mint kezében a’ répa az első európai 
ezukrot adá. De felfödözése is az emberi találmányok’ 
sorsának vala kitéve: hogy élne a’ tudósnak rejtettla
kában , nem a’ köz gyakorlati isméretek’ napfényén, 
’s hogy egyetemek’ részvétlenségibcn csak egyesek’ 
gondja által ápoltatnék. A’ gyarmati termékeket, Ang
liát v í v ó  haragjában tilalmazó Napoleon’ szárazföldi 
rendszerének kelle jőni, hogy a’ezukorgyártás orszá
gos életet vegyen. Egy év Francziaországban száz 
ötven gyárt hoza létre. És tudomány ’s gyármunkás
ság kölcsönösen segiték egymást, ’s a’ belföldi ezu- 
kor-készitésidönkint íökéletesbült. Majd Napoleon’s 
kedvencz rendszere megbuktanak, ’s a’gyarmati ezu
kor visszanyerő ősi kiváltságát, Ő8ikeletét: a’belföldi 
gyárak átmentek az enyészet’ veszélyin, de csak, 
hogy kiállják a’ fordulati időszak’ kétségit. Azóta ujan- 
született a’ répaczukor-gyártás , újabb érdekkel ’s di
vattal a’ jelenben , jobbnál jobb módszerrel a’ kiállí
tásban , ’s nagy jogokkal egy erőteljes jövendőre. És 
Francziaországban, miként fentebb látók, néhány év 
előtt 370 gyár mérte vissza a’ gyarmatokra a’ veszély’ 
jelenségit; ’s midőn a’ holt császár trónja’ városában 
még egyszer eltemetteték, akarata, már mint végren
delet, dúsan teljesülésbe indult. Porosz -  Sziléziában 
1839ben tizenhat gyár 30,000 mázsa ezukrot készí
tett ; az ausztriai birodalomnak már 1829dik évben 77 
gyára müködék, ’s a’ rideg oroszföld is soknak ad
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munkát. De miért több adat ? a’ siker szemmel látha
tó. Hazánkban is virágzik néhány gyár’s a’ szomszéd 
morva és stájer földműves is édesíti már kávé-surro- 
gatumát belföldi gyár’ készít vény ivei. ’S jó sorsa a’ 
czukorgyártásnak, hogy azon mértékben , mellyre ren
deltetése van , mégnem volt, hanem lesz, ’s előtte még 
a’ tökéletesülés’ élet-utja áll. Mert a’ mi tetőpontra 
jutott, — természet’ örök törvénye szerint, már az ha
nyatlóban van , ’s az elme és szorgalom midőn a’ leg
végsőig feszült, tágulásra’s romlásra siet müvével — 
Ám a’ nép-haragok lesiraultanak : ’s ipar ’s tudomány ’s 
kereskedés nem nemzetnek egyedárui többé , nem néptől 
nép’ ellenében , gyűlölet’s megalázás’ eszközei gya
nánt űzetnek; most mind azokra az emberiség’ bir
tokjegye van nyomtatva, ’s az anyagi mozgalmak i s , 
gazdaság, műszorgalom, kereskedés, ’s minden egy 
világölelő szellemben, az emberiség’ érdekében tör
ténnek, ’s előmenetelükért ennek szüksége és haladá
sa kezeskedik. Az emberiség pedig nem lehet önző. a’ 
végzet’ utai sokkép egy czélra hatnak. És az idő , 
melly Európának megadja , elöállithatnia belföldi gyá
raiban a’ kivántató ezukrot, — megszüntetni fogja tán 
azok' bilincscsörgését i s , kiknek véres verítéke érzik 
a’ gyarmatok’ termékin, kik azért hogy a’ fejéreknek 
édesítőt készítsenek, kin ’s búban a’ rabszolgaság’ 
legkeserübb életét élik.

Messzi haladt tehát már, az észtan’ fáklyavilá
ga ’s tapasztalás’ vezetése mellett, és megalapult a’ 
ezukorgyártás’ rendszere; de még nagyobb tökélyre 
tarthat számot ezentúl, midőn az ész’ szüleményei 
gyorsan a’ kéz’ műhelyeibe kerülnek, és tudomány és 
gyakorlat egymástól el nem maradnak; ’s nem többé 
a’ csalódás’ kísérletei, nem ismeretlen pályakezdés áll
nak korunk ’s hazánk előtt, hanem megtört u t , mely- 
lyen a’ múlt idő és külföld már eljártának, és tudo
mányos elvekre épített módszer. melly dús gyümöl
csökkel kínálkozik. — Midőn a’ ezukorgyár’ felállítá
sának lehetsége kétséget nem szenved ’s általányos 
hasznai a’ jól számító gyárosak’ nyereségiben minde
nütt kitüntenek, illik még figyelemre méltatni a’ többi 
javasló okokat is. (Folyt, köv.j

Csengeri Imre egyes, jegyző.

fSlidösiilés biínpereklien.
P e s t  má j u s  25. 1841. Kedves barátom! Teg

napelőtt második leveled is érkezék hozzám, ’s látom , 
szorongat a’ kétség megérteni véleményemből, neked 
volt-é igazad, vagy .Józsinak! Neki igen, mert hogy 
írott törvényink a’ vétkek’ elidösítéséról semmit sem 
rendelnek, ezt helyesen monda. De viszont igazad

* ) E' levél másolatban a’ végett küldetett fel hozzánk, hogy 
mivel az abban foglalt nevezetes és közérdekű adatoknak 
csak néhány ismerős’ kezén forogni veszteség: szíves
kednénk azt, mint különbeu is igen korszerű közleményt, 
hírlapinkba fölvenni. Egy értelemben a’ beküldővel, öröm- 
mel teljesítjük ezt, 's minden illynemü, közjóra czélzó 
küldeményt ezután is szives készséggel fogadunk. A' le
jei írójának Bajkay Endre barátunknak, a’ levél* * egész 
erjedelmébeni közlése iránt tett nehézségét legyőztük 

azza , miszerint nem az érdemes olvasó közönséghez , 
lanem csak baráti körhöz intézett és így magányos leve- 

í.e, c'1 c o orduló, s baráti körben még komoly tárgyak 
hrhen levő némi tréfás enyelgések s kitéré-

• L  r í  n r '" ”  Í0Snak- Egyébiránt . a mi a* do^g .le je i diet, tiszteU barátunk az általa felhozot-
• „ “Ü T  iS h '^ ^ r g ér e1 minden szóe'rt az egész
Kei, b °i (Bárcsak vidéki tudósítóink is ii
lyen biztosításokat írnunnk! úgy nem fájna fejünk!!)

A' é z e r k .

volt neked is , ki szokásra hivatkoztál, melly nemcsak 
Verboczy’ idejében, de most is főszerepet visel a’ tör
vényszéken. Következik innen, hogy egyiktek sem, 
vagy mindketten nyervén, a’ négy üveg franczia pezs
gőt ne igyátok-meg ; szánjátok inkább árát a’ vakok’ 
intézetére, vagy a’ pesti reform, főiskolára, melly, 
közanyánknak a’ Magyarhonnak , most oily sok egye
sületet ’s intézetet termő móhében már tán ki is kép
zett embryo , — csakhogy , nem mozog még. — Érde- 
kesb tárgyat édes Ferim! alig vehetétek barátságos 
vitatás alá, mint az elidősitcs’ kérdését. A’ Pesti hír
lap 33dik számát olvasván , rám is érzékenyen hatot
tak a’ borsodmegyei levelező’ ime’ sorai: „Vannak 
„büntető pereink közt többek, mellyek még 1810—12d. 
„évben indíttattak, ’s ha a’ történet, vagy a’ tiszti 
„ügyvédi hivatalnak különös buzgalma ezek közül olly- 
„kor egyet ítélet alá bocsátott, ismét lélekráző jele
n e te t idézünk elő, midőn t. i. ifjúkori ’s már rég fé
lé d é it  bűnéért őszfürtű apát kell kiszakitnunk békés 
„családja’ köréből. De hát a’ tanú, ki illy esetben30 
,,év után hitelesíttetik , mit’s hogyan fog vallani ? Le- 
jjgyózhetlen igazság, hogy későn következő büntetés 
„foganatos nem lehet.“ — Azonban sokkal nehezebb e’ 
tárgy, mint sem arról várakozástoknak megfelelöleg 
írni erőm ’s időm engedné; kivált most a’ törvényke- 
'zések’ folyamata alatt. Óhajtva várom e’ részben ma
gam is a’büntető-’s javitó-rendszer’ kidolgozására ki
nevezett országos választmány’ véleményét, mellynek 
koszorúját kitűnő férfiaink ékesítik. Nem kétlem , hogy 
e’ válaszmány, bizonyos meghatározandó esetekben 
helyét fogja látni az elidősitésnek, a’ körülményekhez 
képest több vagy kevesb cv alatt: de hogy bármilly 
borzasztó vétek is elidósíthetó legyen, e’ vélemény
ben veled aligha sokan fognak osztozni. A’ Praxis 
Crim. 43dik czikkében is , mint láthatod, sok vétek ki 
van véve az elidósülés alól; „a’ máguszok pedig, kik 
az istent megtagadják, és magokat az ö r d ö g n e k  á t 
a d j á k “ (lásd az említett czikk lsö pontbani kivételt) 
bizonyosan ki fognak maradni az uj Codexből; mert 
nemcsak a’ Kálmán’ boszorkányainak, de ezeknek is 
régen kitelt már idejök, ’s egy professor sem megyen 
többé lúdlábon leczkére, de lehet azért lúdtalpu és 
lúdszívü, ’s illy kis hibákkal még ujoneznak is beállhat.

E’ tréfa után némelly adatokkal ’s az újabb idő— 
bül egy pár példával is szolgálok neked az elidősités- 
re nézve. Ne und meg barátom, szép lesz a’ vége; 
mert a’ zsoltáriró’ szavai szerint „a’ dicső királyról 
lesz éneklésem.“ — A’ római törvény ’s némelly újabb 
törvényhozások, büntetőperekben az elidósitést meg
engedik, (noha dolog’ természetéből praeseriptiót nem 
érthetni.) Az 1827ki országos választmány azon eset
ben , ha a’ bűnös halált érdemlett, 20 év lefolyta után 
ideigleni büntetést javasol; ha ideiglenit érdemlett: 
10 év után semmi büntetést. Ha a’ halálos büntetés ki
mondatott ’s a’ bűnös kegyelmet nem nyervén megszö
kött, ’s 32 év után megfogják: ajánlja az országos 
választmány, hogy a’ törvényhatóság vesse közbe ma
gát ö felségénél, ’s erre majd egy szívemeló példát 
fogok alább felhozni. — K e l e m e n  említ egy esetet 
1776ról, midőn t. i. Veszprém megye tiszti ügyésze 
által tolvajlásról vádlott Kovács Jánost, a’kir. Curia, 
az elidósités’ alapján fölmentette. (§. 156.) En pedig 
egy újabb czifra történetet irok most.  ̂Bihar megye 
tiszti ügyésze 1809. sempt. 4én büntető - perbe fogja 
Cz. G. 22 éves ifjút, mint a’ ki S. M. 17 éves kis
asszonyt, előkelő megyei tisztviselő’ leányát e l r a 
g a d t a ,  ’s 3 nap múlva Sarkadon fogták-el. Ezen nő
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ragadás és „ E u r ó p a  e l r a g a d t a t á s a “ közt, 
mellyel Csokonai olly csiklandó kéjjel irt-le, (szolgá
lok vele ha kell) két nevezetes különbség van; egyik 
hogyM. kisasszony nem bikán ült, hanem kocsin; má
sik : hogy vele szobalyány is ment, valamint az ifjú
val inas, kik szinte a’ leány-ragadóval együtt perbe 
7s áristomba fogattak, mert „accessorium sequitur 
suum principale.“ Ezek szegények mentségökre csak 
azt adták-elő , hogy ők uroknak ’s illetőleg kisasszo
nyuknak engedelmeskedni tartoznak. Ok bizonynyal 
nem tudták, hogy néha az engedelmességet is ,,cum 
granosalis“ kell érteni. De az első rendű alperes’ vé
delme igen különös és váratlan vala, ’s az sült ki be
lő le , hogy nem ő ragadta-el a’ kisasszonyt, kit egyéb
iránt forrón szeretett, hanem ez ő t; vagy i s , a’ kis
asszony’ szerelem -  csábjainak ellen nem állhatván , 
’s azt elszökési feltett szándékáról semmikép le nem 
verhetvén , erkölcsileg kényszerültnek érzé magát az
zal együtt útra kelni, ’s igy megóni azt a’ kétségbe 
esés’lépésitől, ki mint állitá, szive alatt hordozta már 
a’ forró szerelem’ zálogát, ’s a’ szülék’ bosszújától 
rettegett ’s csakugyan az alperes által beperesitett 15 
szerelmes levél, ’s főkép e g y , mellyet a’ már tovább 
lionn nem maradható felmagasztalt érzékenységű kis
asszonyhevenyében iróónnal irt, annyira zavarba ’s 
kétségbe hozá a’ megyei törvényszéket: miszerint a’ 
nőragadás’ bűnét egyenesen az alperesre ki sem mond
hatta, hanem azt cum suis aecessoriis keményen meg
dorgálván, letartóztatásuknak büntetésül betudásával, 
mind hármat szabadon eresztette. A’tiszti ügyész ezen 
Ítélettől feljebbhivatkozott. Azonban miért késtették 
a’ perfelküldést? nem tudom; elég az hozzá, hogy 
az néhai ngos Ottlik itélőmester’ előadása alatt 1819. 
decemb. 18kán került csak a’kir. tábla’ Ítélete alá. Az 
ítélet ez: „Facto tarnserotinaetransmissionis praesen- 
„tis Causae serio et graviter improbato; ac vei ob id 
„actionali reatu inter capedine unius dccennii i n a n -  
„ t i q u a t o :  Sententiam procedentis Sedriae Comitatus 
„ in  suo e s s e ,  re 1 in,qui.“ Látod ebből, hogy a’ 
kir. tábla, az elidősülés miatt a’ pert érdemileg vizs
gálat alá sem vette. (Kár is lett volna illy kényes dol
got tovább bizgatni.) — A’ pernek igen szép kivonata 
az ítéletekkel együtt megvan a’ királyi Curia levéltá
rában. —

Most már másik például egy b o r z a s z t  ó-s z é p 
történetet irok-le , mellynek kimenetelét már pesti ügy
véd-koromban kiváncsi figyelemmel kisértem, ’s most 
nagyobb hitelesség végett az adatokat újra megnéz
tem. Borzasztó-szép igen is , és vannak az életben 
esetek, mellyek’ rajzánál illy contraszt vonások ösz- 
szeillók , olly formán, mint mikor a’ gyógyász, or
vosi tudomány’ tekintetében, a’ legveszélyesb nyava
lyát nevezi s z é p  b e t e g s é g n e k . “ Olvasd hát ’s 
álmélkodjál — Juhász (más néven Kecske, vagy Far
kas , vagy Fülöp) Jakabot mint útonálló rablót, több
szöri ezégéres vétkiért a’ váczi püspökség’ vérhatal
mú uriszéke 1809en több bünöstársival együtt akasztó
fára Ítéli. Ez Ítélet a’ királyi és hétszemélyi táblák 
által is helybenliagyatván, ’s a’ per kegyelem végett 
fölterjesztetvén, leérkezett Pest vgyéhez 1811 april. 
26ról 4818dik szám alatt, ’s a’ levéltárban ugyanott 
megszemlélhető, királyi rendelmény, melly vala
mennyi halálra ítélt bűnöstársnak,— az egy fő bűnös 
Juhász Jakabot kivéve — életkegyelmet ad , több ’s ke- 
vesb évi rabsággal. E’ közben Juhasz Jakab a’ váczi 
uradalmi tömlöczbül, őrök’ hibája,^— vagy inkább, 
Saint a’ megyének föJjelentetett, hiánya — miatt sze

rencsésen megszökött ;’s bekövetkezett a’ szükség, mit 
egykor a’ nürnbergi tanács, mint mondják— decisum- 
ba tett: „bevor man ihn aufhenket, man muss ihn ha
ben.“ Es ez csakugyan csalhatlan axióma. Keresték, 
kergették a’ szegény Jakabot hazaszerte , mint Ludas 
Matyit. —

....................„Mind lóra kap a' ki csak ülhet
„Kergetik a'Jakab' hült nyomait, de haszontalan , ő már
„Tudj’ isten hol járt-4 ...............................

’s gondolnád, tán Éjszak-Amerikába vitorlázott ? ko- 
ránsem, Pesten ’s Budán, becsületes napszámból élt 
19 évig , ’s külsőleg békével, senki sem gyanítván, 
hogy „Virágh János“ álnév alatt a’ pelengér’ madara 
bujkál. „Raro autecedentem scelestum deseruit pede 
poena claudo“ úgy történt vele is ; jámbor Juhászun
kat utilevél’ nemléte miatt Pestről 1828ban (17 év 
múlva) születéshelyére kisértetik; Váczon megismér- 
tetvén a’ szökevény nyomban befogják , — és most 
quid facto opus ? ------ „kérdések’ kérdése , Melly
nek nehéz, kétes, szép a’ megfejtése.“ Az uradalmi 
ügyész nem sok fejtörés után feltalálja magát’s a’ be- 
csipett nyomom martalékot perbe vonja „ad re no-  
v a t i o n e m  s e n t e n t i a r u  m.“ Az uriszék a’ halál- 
itéletet megujitottnak kijelenti, ’s a’ pert Pest vgye 
által felsőbb vizsgálat végett a’ kir. táblának berautat- 
tatja. MgosVégh fgaácz akkori itélőmesternek jutott 
a’ teher, vagy inkább szerencse, e’ nevezetes esetet 
a’ tábla elé terjeszthetni; szerencse igenis , én leg
alább e’ különös ’s tán példátlan esetet nézve, nye
reségnek tartom, ’s a’ tisztelt előadó urnák bölcs 
megválasztásának ’s emberszeretelének tulajdonítom, 
hogy az itélet-ujitó úriszéki per’ előterjesztéséhez 
nem is fogván , magát az eset’különösségét adta-elő, 
melly óvatos gondosság kitetszik a’ kir. tábla’ jegyző
könyvének e’ szavaiból : „Provisione hac mfici DniRe- 
ferentis per Tabulam Regiam Judriam exaudita ’sa’t.“ 
Előadta pedig először 1831ki farsangi törvényszünet 
alatt, midőn a’ kir. tábla a’ büntető perek’ vizsgálata 
végett, a’kori táblabáró mgos Bedekovich’ elnöksége 
alatt kisebb tanácsban összeült. De a’ kisebb tanács 
olly fontosnak ítélte az ügyet a’ per’ megvizsgálható- 
sága tekintetéből, hogy azt a’ királyi tábla teljesülé
sére halasztani jónak látta. Az egész kir. tábla komo
lyan ’s éretten nézett a’ dologba , ’s mint a’ jegyző
könyvből látom, három inditó-okot emelt-ki, 1) hogy 
az itélet-ujitási ügy-űt büntető perekben szokatlan, 
’s a’ kir. Curia’ irományiban illy czimen indított ’s meg
ítélt büntető pernek semmi nyoma nem találtatik; 2) 
hogy a’ bűnös megszökése után 19 év elforgása alatt 
semmi vétekért vádoKatva nem volt; 3) hogy az elidó- 
sitést és praeseriptiót illetőleg, büntető perekben ha
zánk’ törvényei mit sem rendelnek. Ez okokbul a’ tek. 
királyi tábla e’ nevezetes per’ vizsgálatba-vételétöl 
elállván , azt különös felírás mellett 1831. mart 17ről 
a’ királyi felség’ kegyelmes határozata alá terjesztet
te. És a’ kegyelmed fejdelem „nem g y ö n y ö r k ö -  
d é k  a’ bűnös ’ h a l á l á b a n ,  h a n e m m e g t é r é 
s é b e n  ’s é 1 et éb en“ , ’s annak büntetését , — mert 
büntetlen maradnia nem lehetett, — a’ már előbb ke
gyelem’ utján sem enyhített akasztófa’ legcsúfosabb 
büntetése helyett 3 évi rabságra változtatá , 1831 má
jus 13áról5075d. sz. a. kelt kegyelmes Rendeletében, 
melly eredeti levél Pest megye’ levéltárában megol
vasható. Lásd itt, hol a’ törvények elnémulnak, a’ 
királyi kegyelem’ legszebb feladatát ’s legdicsőbb 
példáját; lásd a’ tetemes különbséget tanács és tanács 
között, az uriszék’s királyi tábla között, melly utóbbi-
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hoz midőn a’ meg nem elégülő fél, perét illy szokott 
kifejezéssel „ é r e t t e b b  i t é l e t h o z á s  v é g e t t “ 
fölviszi: ez barátom sokkal több mint stilus, ez valóság 
a’ szónak teljes értelmében. Hogy itt is a’ zöld asz
talnál nem angyalok, csak emberek ülnek; ’s hogy tu
dok magam is példát, midőn a’ legfőbb törvényszék 
nem a’ királyi táblának, hanem a’ szolgabirónak íté
letét hagyta helyben : illy ritka kivétel barátom, tapasz
talásból eredt meggyőződésemet nem gyengíti ; mert 
hiszem a’ csa l h a t l a n s á g  csak magáé az úr istené. 
— De vissza még egy kicsit a’ dologra.— „Jó nekünk 
min szemeinkkel nézni a’ napot“ azt mondja a’ bölcs, 
és igazán ; de 19 hosszú év’ során mindig a’ fölfedez- 
tetéstöl, ’s a’ mi ezzel együtt jár, a’ kivégeztetéstól . 
’s legcsúfosabb haláltól rettegni , véres hóhérral , 
akasztófával álmodozni , álomból felriadozni, kínosabb 
szenvedés a’ halálnál; ’s midőn ezt a’ kegyelmes fej
delem a’ bűn’ büntetésébe betudta , a’ gonosztevő’ meg
térését pedig a’ bűnből leszámította; akkor úgy hi 
szem nem történt más, mint a’ Dávid’ zsoltárakint 
.jl s t e n a’ m a g a í t é l e t é t  a d t a  a’ k i r á 1 y n a k.“ 
Ferenczünk’ hosszú uralkodásából az igazság-szere- 
tetnek sok szép jelenete tünik-fel, ’s ha mint }).sum- 
mus regni justitiarius'-nak felseges erényei századok 
múlva is dicsérteinek, soha sem fog hazudni a’ histó
ria. Nagy nevének hallatára csak ez egy példa után 
is piruljon-el a’ kevély törpe, a’ ki egyszer kimon
dott szavát, még a’ körülmények’ változtával is szé- 
gyenelné megmásitni, ’s így kiált a’ kártyahósökkel 
„quodjacet, manet.“ —

A’ felvett kérdést illetőleg én többet ez úttal nem 
irhatok. E’ vegyületből huzzátok-ki, mi a’ dologra 
való; okoskodjatok róla ha tetszik , ’s mig én a’város’ 
hőségében magamat perek’ szárazságával szárítom, ti 
a’ hús Tusculanumban mulatván . tartsatok psyhologi- 
co-antropologico-cosmopolitico ’s mindenféle philan- 
tropiai leczkéket a’ fogadásra tett szép themáról. — 
Kíváncsiság támadt bennem , midőn ezt irom, megtud
ni : vájjon él-e még Juhász Jakab . a’ történet’ hőse ? 
és hol? vájjon nem öltözte-e föl ismét az ó embe r t ?  
vannak-é gyermekei ? ’s milly erkölcsüek ? nem emelt - 
e a’ vidék panaszt, mint Aesop’ békái a’ házasulan
dó nap ellen ? ’s a’ t. Ha ezt megtudom . neked meg 
irom. 3»s)  Az eszmék társulatánál fogva még egyet em
lítek tudnivalót, legalább Józsit, mint gróf Reviczky 
Ádám’ tisztelőjét ez érdekelni fogja. A’megkegyel
mező kir. rendelvényt, gr. Reviczky Ádám ’s Mérey 
Sándor ü exjok írták alá. Nem árt ezt tudnijó barátim, 
mert a’ király i s . mint maga az isten csak eszközök 
által hoz fejünkre jót vagy gonoszt. — Reviczky iránt 
én is örökös tiszteletet ’s hálát táplálok szivemben. 
Mintha hallanám most is a’ nagy férfinak egykori édes 
szavait ..menjen — úgymond— azúr nyugodtan ’s bíz
zék ezavaimban;még Pestre vissza sem érkezendik,midőn 
már a’ tudósítás ott leszen" ’S ott is volt. Beléptemkor 
nőm nyujtá azt kezembe. Ez is borzasztó -  szép ese
mény volt barátom! katonai hatalom-kar kellett hozzá, 
még pedig kétfelé is megrendelve. Elbeszélem még ezt 
a Pesti hírlap’ szerkesztőjének , ’s megkérem , Írjon 
róla egy szép vezér-czikket illy czirn alatt: ..Ne k í
v á n j a d  a te f e l e b a r á t o d n a k  h á z á t . “ Én 
inkább ezert, ha majd több időm s kedvem lesz , tán 
egy kis feleletet írok a’ 41dik számú vezérczikkre, 
mell>nek egyébiránt tiszta szándékú szerzője , úgy

Sőt mi ellennel felszólítjuk azokat, kiknek az itt foglalt 
érdekes tudnivalókról tudományuk van . legyenek szive
tek velünk hitelesen kőzölai. S* erk.

látszik, a „sok özönlő panaszszal“ elég rosszpl és 
csak egyoldalulag van a’ J á s z - K u n s á g ’ bcléletc- 
ről értesítve. Isten veled ’s a' t. hu barátod B. E.
Alim lierczeg reggelin a’ riidolstacltf 

Tarban.
Midőn Vd. Károly császár a’ mühlbergi csata után 

1547dik évben Thüringián keresztül ment, az özvegy 
Schvarzburgi Katalin grófnő kieszközlé kérelmivel 
hogy alattvalójit az átvonuló spanyolsereg semmi erő
szakkal ne illetné; ó pedig kötelezte magát, hogy il
lő fizetésért kenyeret, sört ’s más élelemszert szállit- 
tatanda’ várbul; egyszersmind elóvigyázatbul a’város 
melletti folyamon levő hidat lerontatá,’s kissé nagyobb 
távolban gyorsan mást épittete, hogy a’ város’ nagy 
közelsége martalékszomjas vendégit kísérteibe ne hoz
hassa ; azonkül megengedé a’ spanyol hadmenet’ út
jába eső helységeknek, becsesb vagyonúnkat a várba 
menekíteni. Az alatt közelge a’ spanyol parancsnok a* 
braunschweigi herczeg’ ’s fiai’ kíséretében a’ város 
felé. ’s egy előreküldött követe által bekérette magát a’ 
várba reggelire. Illy illedelmes kérést, főleg egy had
sereg’ fejétől, nem lehete megtagadni. „Szolgálandunk, 
mi tőlük telhetik—lón a’ felelet — ö hgsége csak mél- 
tóztassék jóni, ’s fogadja el azt kedvesen.“ Egyszers
mind nem mulasztók el őt még egyszer a’ királyi-pa
rancsra emlékeztetni ’s annak leglélekisméretesb meg
tartását szivére kötni. Nyájas fogadás, jól megrakott 
asztal várá a’ herczeget a’ várban. Meg kelle valla
nia, hogy a’ thüriugi főrangú hölgyek igen ízletes 
jó-konyhát tartanak ’s hogy a’ vendégjogot nagy-tisz
teletben tartják. Még alig települtek le, midőn a’ gróf
nőt egy gyorshirnök kiszólitja a’ teremből. Jelentik 
neki, hogy a’ spanyol katonák erőszakoskodtak ’s alatt
valóinak barmait elhajtották. Katalin népének anyja volt. 
Megboszankodva e’ szótörésen, lélekéberségétől azon
ban el nem hagyatva, parancsolja az egész cseléd
ségnek legnagyobb gyorsasággal ’s csöndben fegy
vert ragadni , ’s a! várkapukat jól bezárni. Maga újra 
visszamegyen a’ terembe, hol már asztalnál ölének 
a’bgek. Itt legmeghatóbb kifejezésekben panaszolja el 
az épen most hozott hirt, ’s hogy milly rosszul tart
ják meg az adott fejedelmi szót. „Ez hadiszokás; 
iliy csekély kicsapongásokat nem akadályoztathatni 
meg“ — válaszolónak mosolylyal. „Meglássuk“ felelt 
a’ grófnő bosszúsan. „Szegény jobbágyimnak vissza 
kell kapniok vagyonukat vagy. . .  istenemre!“ szólazor
don hangon „herczegi vért ökör-vérért!“ E’ hatás
teljes nyilatkozattal a’ termet elhagyja . melly kevés 
pillanat múlva tömve lón emberrel, kik fegyverzett kéz
zel ugyan de egész tisztelettel a’ fejdelmek’ székei 
mögé álltának. E’ harezszomjas csapat’ beléptekor ar- 
czában egészen megváltozott Álba herczeg.— Elsza- 
kasztva sergétől, körzetve hatalmas és izmos tömeg
től, mi maradt egyéb hátra, mint türelemmel lenni-’s a’ 
grófnőt bármi föltételekmellettiskibékitni. A’braun- 
schvcigi hg eszmélte magát első meg.’s hangos kaczajra 
fakadt. O azon okos módot használta, miszerint az egész 
eseményt tréfára forditá . ’s dicsérő beszedet tartott a’ 
gr.nönek alattvalói iránti szeretete ’s elszánt bátorsága 
fölött mellyet imént (anusita. Kérte őt. nyugonnék-meg 
egyszersmind magára vállaló a’ dolog’ kiegycnliteset. 
’S valóban oda is vivé a’ dolgot, hogy Álba nyomban 
parancsot adott a’seregnek, miszerint az elorzott barmo
kat tulajdonosiknak adják vissza. Mihelyt a’grófnő bizo
nyossá lön a’ visszaadás felől, cngedelmetkere vendé- 
gitől, kik szinte igen udvariasan vevének tőle búcsút.

(Német kulfö után.) , S. p. Nagy József.
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Bihari eztikoegyári egyesület.
(Fol ytat ás . )

Azon anyagi ’s erkölcsi nyereség , melJy , míg 
belföldi czukor foglalja-el a’ gyarmatinak helyét, rop
pant pénztömegnek az országban bentartóztatásából, 
’s a’ nemzetbe visszaszivárgásából származik ; azon 
nemzeti kereskedés , melly a’ czukor’ benkészitése ál
tal , nemcsak a’ behozatali szenvedő állás alól nagy 
részben felszabadittatik, de biztos és jövedelmes ki
viteli czikket is nyerhetend ; azon státusgazdasági 
elv , miszerint az ország élelemszercit kitelhetőleg 
önmaga termeszsze, ’s mindent állítson elő, a’ mit 
helyzete haszonnal megenged ; azon müipari tekintet, 
minélfogva sok kéznek munka és bér , a’ hazai szorga
lomnak tárgy’s élemény nyujtatik ; azon észszerű gaz
dálkodás , melly törvényink’ jótékonysága szerint, a’ 
birtok-összesités által nyilék, ’s mellynek a’ ezukor- 
répában egy eddig elhanyagolt terményezikko mutat- 
tatik-ki: mindez egyiránt javasolja a’ ezukorgyár’ fel
állítását. Ide járul még, hogy midőn a’ hazai illyne- 
raú vállalatok elégtelenek ’s többnyire tchetlcnek is a’ 
közfogyasztás’ födözésire ; a’ czukor pedig annál jö
vedelmezőbbnek nézethetik, minél inkább terjednek a’ 
művelődés és jó lét— ’s a’ vele együffjáró kéjelem ’s 
együttszületendő újabb szükségek : itt azért a’ nye
reséget a’ versenyzés’ szorító befolyása nem fenyegeti 
’s azoknak, kik nagyszerű ezukorgyárt értelmesen 
kezelnének , maradt hazánkban fentartva a’ szerencse 
's dicsőség kipótlani a’ hiányt, megalapifni a’ hitelt’s 
terjeszteni a’ süker’jótevőségét e’ részben is. —

Miután igy kiviláglék , hogy a’ répaczukor-gyár- 
tás, mig a’ nemzeti közjólétet előmozdítja , magányos 
vállalkozóknak is érdemlett haszonnal kínálkozik, ’s 
igy egyike azon vállalatoknak , mikben az anyagi ér
dek erkölcsi osztalékkal jő kapcsolatba ; és hogy álta
la földművelés ’s műipar egyaránt anyagot nyer a’ 
gyarapodásra: most nincs egyéb tennivaló, mint rá
mondani a’ „legyen“ szót c’ vállalatra , ’s testté vál
toztatni az igét. A’ gyülekezet tehát magát ezukorgyári 
részvényes egyesületté alakítja ’s ezennel alakultnak 
jelenti; ’s kifejezi hitét, mellyet a’ ezukorgyár’ léte
sítése iránt táplál, de kifejezi szilárd akaratát is , mi
kép munkálatiban nem hiú fenvágyaktól, de észsze
rű meggondolás és józan számítások által fog vezé
reltetni.— ’S előkészületek végett, kinevez az egye
sület egy ideigleni választmányt, mellynek elnöke ki
rályi tanácsos Szlávy László ur, tagjai f. t. Beöthy 
Károly , Beöthy Ödön , Csanády Ferencz, Csanády 
István, ifj. Dobozy Mihály, Farkas Károly, Fényes 
Lajos , Fráter Mihály , Irinyi János , Klobusiczky Já
nos , Kurányi György ’s báró Staudach Antal uu.,— 
jegyzője pedig Csengery Imre leendnek. ’S e’ választ
mány megbizatik, hogy a’ gyárhely’ kijelölésire elö- 
leges lépéseket tegyen, ’s más ideigleni cselekvénye- 
ket eszközöljön ; úgy az aláírási iveket elkészítvén , 
azok’ kézhezküldésivel kérjen meg ügybarátokul né- 
melly tisztelt hazafiakat, kik a’ vállalatot terjeszteni, 
az aláírásokat elfogadni’s egyesület’ ’s hazai ipar’ ér
dekében munkásak lenni szíveskedjenek.

Végre alapúi vétetvén báró Ghillány ur’ bemuta
tott t e r v e  , a’ költségvetés 75,000 pengő forintban , ’s

a’ részvények’ száma hét száz ötvenben állapittatik- 
meg; és egyegy részvény’ ára száz ezüst forintra ha- 
tároztatik. Az aláírások pedig 1832| (;: 20. ’s 1840:
11. czikkelyek’ értelmében , törvényes kötelezvénye
kül vétetvén: ha a’ kívánt hét száz ötven részvény 
elvállalva ’s az egyesület teljesen al&kitva leszen , az 
egyesület közgyűlést tartand. ’S e’ közgyűlés , melly- 
ben minden részvényesnek szólásszabadsága leend, 
a’ gyárhoz szükséges gőzerómüvek ’s gépek iránt, a’ 
szerednyei cs. kir. kiválts, műgyárral szerződést, ha 
az sikerül, fog kötni; ’s ezenkívül a’ ezukorgyár’he
lyéi, ’s annak megszerzését, a’ részvényfizeíési időt 
’s módot, az egyesület’ alapszabályait, a’ választan
dó igazgatóság’ körét, ’s a’ haszonosztalék’ zsinór- 
mértékét meghatározandja.—
K ö l t s é g t e r v e  e g y  40,000 m á z s á n y i r é p á t  

f e l d o l g o z ó  e z u k o r g y á r n a k :
1) A’szükséges épületek , u.m. a gyár, raktárak, 

műhelyek , lakház , es csont szén-yyár , kerülendnek hoz
závetőleg —• minthogy a’ helybeli;épitéei anyagok’ árát 
máskép nem tudom 15,000 p. fiba. 2) A’ műkönyök ’s 
gyári eszközök , u.m. két részelő-erömü , négy hydrau- 
likai sajtó , tartalék-edények ’s a’ t. 0020 fiba.; 3) Lé- 
tisztitó gózkészítvény, Taytorféle szűrőkké! együtt 
5150 f.; 4) Lésürítő gózkészítvény hozzátartozó tar
talék-edényekkel ’s a’ t. 8000 f. ; 5) Második létisz- 
titó készítvény üumondféle szűrükkel ’s tartalék-edé
nyekkel együtt 3570 f. y 0) Szöpsmitő gőzkészület 
hűtóüsttel ’s.medenczékkel 6950 f . ; 7) Thermoraéíerek 
’s areométerek (hév- ’s nedvsuly-mérök) 50 f . , 8) 
Formaedények az első jegcsitéshez 4000 f.; 9) For
maedények a’ finomításhoz 1000 f .; 10) Szörptartó
edények 3000 f. ; 11) Kömives-munka ’s anyagaz ap
parátusok’ felállításánál, szükséges edények ’s mükö- 
nyök a’ csontszéngyárba, mindenféle eszköz a’ külön
böző műhelyekbe, ’s előre nem látható költségek 9260 
f . ; öszveg 50,000 p. ff. — Ide számítva a’ forgó tökét 
22,320 ft. 40 kr. p. p. Egész öszveg 72,320 ft. 40 kr. 
peng. pénz.

É v e n k é n t i  k ö l t s é g v e t é s  v. f o r g ó t ő k e .
1) 40,000 répa 13 krjával 8,666 ff. 40 kr. ; 2) 

Gyári munkások’ 133 napibére 2,700 f .; 3) Az igaz
gató’ fizetése 1000 f. ; 4) Két segéd’ fizetése 1000 f.; 
5) Hat munkás’ fizetése egész évre ^44 f .; 6) 800 öl 
tűzifa 2400 f .; 7) Vászon a’zsákokra és szűrőruhákra 
1500 f .; 8) Világitó anyag 160 f .; 9) Létisztázáshoz 
szükséges anyagok 2000 f . ; 10) Thermométer ’s araeo- 
méterek 50 f .; 11) Formaedények’ romlására számit- 
tatik 200 f.; 12) Hordók 400 f . ; 13) Előre nem látott 
költségekre 600 f. ; 14) Tüzkárbiztositása 65,000 
forintnak 800 f . ; öszveg: 22,320 f. 40 kr. p. p.

É v e n k é n t i  j ö v e d e l m e z ő  se »’ g y á r n a k  1) 
100 ni. lsö osztályú és 600 mázsa 2ik oszt. nyers czu
kor, és 600 in. szörp, 3 frjával, 1800 p. f . ; — Ezen 
nyers ezukor-mennyiség ad a’ rafíinálás után a) 500 
mázsa nagy ’s kis meliszt (44 ftjával) 22,000 f. b)620
m. közönséges meliszt (35 fttal) 20,700 f. c) 472m. 
szörpöt (6 forinttal) 2832, összesen 47,332 pengő ft. 
Ebből kivonván a’ gőz és egyéb készületek’ amnrtisa- 
tiójába 10°/, 5000 fcot, az épületek’ amorfisaíiójába 5%
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750, 5750 f . ; összesen 4i,582 Kot. Ebből kivonván az 
évenkénti költségeket 22,320 f. 40 kr. Marad nyere
ség 19,261 ft. 20 kr. p. p. v. 22%. — Szcrednye , febr. 
12. 1841. báró Ghillányi cs. kir. kiváltságos mügyára. 
I). Kralovánszky m. k. ^

E’ költségtervre nézve még megemlittetik, hogy 
az jobbára a’ részvényszám’ meghatározásához mint
egy átalányos kulcsúi készitteték , annálfogva nem tel
jes részletii, ’s az egyesület által végkép elfogadva 
vagy megállapítva nincs.

C at n y e r i Im re  e g y e s ,  j e g y z ő .
(Vége köv.)

E r d é ly i  u a p ló m lm l
(Folytatása)

Szebenből Brassónak vevők utunkat. Az Olt’ köny- 
nyen hajókázhatóvá alakítható vizén átkelve, értük 
Frecket . hol Bruckenthal b. kastélya ’s kertje neveze
tes. A’ kastély emeletes épület, utczától ’s rideg ud
vartól környezve , a’ kert franczia ízlésben készült, 
három emeletre osztva, narancsfákban ’s virágban gaz
dag , két patak surran-át rajta zsinór-egyenesség
ben, ’s vízi növényekkel diszló tó csilámlik közepén; 
ha a’ franczia kert szép , úgy ez csinos, feszes, kér
kedő. Milly különbség a’ szász úr’ fénylaka ’s a’ si-
bói sasfészek közt! .............Fogaras földén keresztül
az ezer kristálypatak, ’s a’ hófedte bércz-ormok’ lát
ványába merülve, csak Szombatfalván , ismét Brucken- 
thal kastély ’s vadaskert’ nézésire állapodánk-meg. 
Egy pár terem’ falait boritó drága szőnyegen kívül 
más nevezetességet nem látván, folytatók utunkat,’s 
estve Fogaras, alföldi városink' alakját hordozó, vá
rosában a’,,Bruckenthal“ igen rósz fogadóban szálltunk 
meg. — Itt minden Bruckenthal \ . . . . .  X  brassói 
utón szép látvány a’ kiesen f ekvői gen csinos szász 
városka: Fekete-halom; mellynek lakói gyapot’s pok- 
rócz szövésből a’ jóllét’ biztos fokán látszanak álla— 
ni.— Vasárnap délután mentünk végig a’ városkán, a’ 
nép háza’ körében ült ünnepi küntösében , a’ leányok 
seregenként sétáltak ; fekete ruháik mellett csak egy- 
pártiál vettem észre piros szalagot , de több helyes 
arezot ’s eleven kék szemeket. — Brassó, Erdély
nek legnagyobb ’s legnépesb városa, festői helyze
ténél fogva kellemesen lepi meg az utazót. — Az Alt
stadt külváros hoszszú utczáján végig haladva, egy 
térre jutánk, mellynek nyugoti részén kioszkokkal ’s 
igen csinos mulatóházzal ékes , néptől tarkálló sétány, 
a’ belváros, bécsi Burgthor mintájára készített uj , 
úgynevezett klastromkapu , a’ belváros’ falai, ’s a’ fa
lak' háta mögött sötétméltóságosan emelkedő L'zenk- 
begy, — éjszakra a’ Schlossberg, a’ tetején ülő kis 
várral, s a’ lábainál gyászoló temetővel; délre a 
méhkei tek, ’s egy magán álló, torony-alakú omladék 
— végre a’ tért körző csinos épületek , a’ Sas és Nap 
szemközt álló vendégfogadók sziklába ültetett kertjeik
kel ; olly ineglcpóleg hatónak ránk, hogy megszáll- 
• a a 8fts,  ̂ vagy itt Xro 1 kényelmes fogadóban , 
annak e térre nyíló, c’ panorámát szemlélő ablaki- 

» í('* va'hatánk-meg a’ sétány vasárnapi közönsé
ge megtekintésére. — Csinos nők ’s férfiak sétáltakfel 
s ala, többnyire francziául beszélgetve,— e’ jelenet 
uj v olt, hőig) cinktől csak német társalgást várván 
s tapasztalván evek óta; mint mondák, bojár hölgyek 

voltak, kiknek egyedüli miveltségök a’ franczia nyelv 
föl) \ ásti, bar roszszul beszelesiben áll. Tehát nem 
egyedül a’ magyar nők idegenek nemzetükhöz, ’s ba

ráti az idegennek!— igen, a' lengyel hölgy is fran
cziául beszél , — de bojár ’s lengyel, minden nemzet
beli érti nemzete’ nyelvét, — csupán a’ magyar hölgyek 
nem ! . . . . . .  Brassó igen érdekes város; a’ határszéli
kereskedés bizonyos elevenséget ’s világszinezetet 
kölcsönöz neki ; nem olly egvhangulatú, pedant, unal
mas, mint Szebcn. Magyar, német, szász, oláh, bo
jár , görög elegyból áll népessége. — A’ szász ural
kodóelem, lakja a’bel ’s Altstadt kül-várost, az oláh, 
bojár, görög rokon népek a’ hoszszant elterülő oláh 
külvárost, mellynek apró ’s örökké zárt házai vala
mi keleti színezetet viselnek, a’ magyarok a’ legki
sebb ’s legszegényebb külvárost, — a’ Blumen-Aut 
lakják. A’ belváros egyéb szász városok’ alakját viseli 
ugyan> de utczái szélesbek, házai csinosbak, kö
vezete jó: középeit emelkedik az evang. templom’sö
tét , ájtatos alakja, uralkodva a’ környező házakon; 
e’ templom legszebb emléke a’ góth építészetnek Er
délyben, ’s 1383 óta szebb egyház nem épült: emlí
tésre méltó a’ bennelevó uj orgona is ,  mellyet külföldi 
művész Brassóban készített, szinte góth-alakzatú ’s 
roppant nagyságú, raellyhez hasonlót a’ pompás és dús 
gazdag magyarhoni kath. egyház nem mutathat. Bras
sóban színház, casino ’s olvasó társaság nincs! la
kosai sokkal inkább elfoglalvák anyagi érdekekkel, 
mintsem még eddig illyesekról gondolkozni eszükbe 
jutott volna; újabb bizonyság, hogy a’ honunkban 
most ébredező egyesülési ’s más szellemi fejlődések , 
a’ magyar nemzetiség’ érdekével erednek ’s azzal 
szoros viszonyban vannak. — Van egyébiránt Brassó
nak kath. görög, oláh ’s evang. oskolája, ez utóbbi 
gymnasium’(anulóji egyenruhások, mint a’ debreeze- 
niek, de ezüstkapcsos tógát, ’s köpenyt ’s franczia 
kalapot viselnek; lakszobáik nem csinosbak’s tisztáb
bak, mint más illy nemű convictusiczellák. — Van Bra>- 
sónak könyvnyomó-miíhelye, ’s egy német hírlapja, 
melly, mint mostani szerkesztője Kurz Antal iír , -— 
a’ ..Nachlese auf dem Felde der Ungarischen und 
Siebenb. Geschichte“ czimü jeles munka’ érdemes szer
zője monda, mintegy 800 előfizetőt számlál, ’s leg
inkább a’ városból ’s környékből. — Mellyik környé
ke képes honunknak egy magyar lapot fentartani ? Még 
Debreczené sem, mellyet 1 millió tiszta magyarságnál 
több vészén körül.

Brassó’ környéke ’s az egész Bárczaság varázs- 
kiességü. A’ Czenk vagy Kapellenbergról Háromszék 
szép síkjára, Brassóra, ’s a’Bárczaságramegható ki
látás nyílik, ’s megérdemli a’ 200 öl magas hegy a’ 
felhágást, melly a’csinált, kígyózó ösvények’ segedcl- 
mivel nem is fárasztó, noha így is 5 negyedig jutánk 
tetőre, többnyire futva.— Elfelejthetlen marad előttem 
az oláhországi határszélekre tett lovag-kirándulás. A’ 
teraesi ’s törcsvári határszélek, a’ cordonok, a’ con- 
tumacialis épületek az atyáskodó kormány’ bőkezűségé
nek szép bizonyitványi, az itteni rendszer átnézése, 
érdekes s bő anyag elmélkedésre. — A’ Bucses, és 
Schulenberg sziklaormai Rozsnyó ’s Törcsvár fekvé
se , ’s az egész vidék, csak azért nem híresek, mert 
Erdélyben vannak. Megrázó látvány volt a’ Schulen
berg’ lábait mosó patak’ medréből a’ fejünk felett csüg- 
gó szikla-óriásokra, ’s épen akkor a’ tető felettszál- 
longó királyi sasokra felpillantani; ’s édes élvezet egy 
közel zöld völgyben vígan költeni el a’hideg ebédet, 
kipihenve a’ hoszszúlovaglás’ terheitől es Bucses’ hibái
nál ozsonnázni oláhországi görög dinnyét, ’s Törcs- 
váron a’ kormányzó tiszt’ szívességéből színi az illatos 
török dohányt ’s ízelni a’ savanyú oláh bort. — Ts-
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met azt mondom, kinek pénze’s idejcvan , ncraulasz- 
sza el Erdély’ beutazását, — a’ Bárczaságegy átrán- 
dulása gazdagon jutalmazandja fáradalrait.

Ha öröm tölti—el a’ világpolgár’ szivét, járva az 
erdélyi Szászföldön ; édesb ’s melegebb részvét fogja 
a’ székely hazában utazó magyar keblet dagasztani. 
Itt egy ös, még jellemzetét egészen le nem vetkezeti, 
erős, egészséges, munkás nép olly nyelven üdvözöl 
— melly miénk is; olly egyenes szivességgel fogad , 
melly csak apáinknál ’s mig alig néhány köztél; — 
lehetetlen hogy e’ nép iránt, elfogult előszeretet ne 
teremjen a’ nemzetiség’ romjain világpolgáriságot nem 
alkotott magyar keblekben, ’sazokéban, kik azt tart
ják, hogy legszebb Cosmopolitismus a’ honszeretet. — 
Székelyföldön nem leJjük-fel a’ szász kereskedés ’s 
kézműipar szülte vagyonosságot, nem a’ város-alakú 
falukat ; egy népet találunk , melly, — noha nagyobb 
része a’ határőrzésnek ma felette megnehezült ter
hei alatt nyög. kereskedés’s kézműipar nélkül, egye
dül a’ föld’szorgalmas mivelésc után, a’ jólét biztos 
fokán á ll; melly annyi viszály közt szabadságának némi 
romjait, nemzetiségét, ősi jellemzetét fen tudta tar
tani. — A’ Székelyföld mintegy ötödrészét teszi Er
délynek, melly mint egész Erdély általában véve kies, 
— Gyergyó és Csik — a’ kis hazának Schweiza , — Há
romszék gyönyörű tér — de nagy része terméketle
nebb , mint a’ magyar föld, ’s mégis a’ legmivcltebb 
szántóföldeket, egymást érő’s faházakkal csinos falu
kat mosolygó ’s áldás pazarló vetéseket látnak sze
meink , csak egy talpalatnyi föld sincs baszonvétlen 
elhagyatva. minden kerítve, minden munkásságra , 
szorgalomra ’s csinos takarékosságra mutatva — La 
térré ouvre son sein fertile et prodigue ses trésors aux 
heureux peuples qui la cultivcnt pour eux mémes. Elle 
semble sourire et animer au doux spectacle de la li- 
berté. — Igen is mióta a’ székelyt láttam , kezdemhin- 
ni, hogy a’ magyar törzs nem rósz fa j ; hogy nem csak 
ázsiai henyeségre, de munkásságra- is van teremtve , 
’s hogy az állapot, melly a’ közép kor’ átkai közt a’ 
feudalismus’ bilincseibe keverte , nem normális helyzet 
reá nézve, — ’s hogy nemzeti bűneinek ’s elmaradá
sának ott rejtezik régen kiáltó oka; mert hol csak ur 
van ’s rabszolga, ott munkás ember nem lehet, — 
’s hol szolgaságból csak most bontakozó nép teszi 
a’ nemzetet, óit még mnnkássághoz szokni kell. A’ 
székely alkotmányt is megingatta a’ feudalismusi mé
tely. A’ primoreseknek birtokiban itt is íiscus örökö- 
südik, ’s ők nem elégszenek meg e’ szép helyze- 
tökkel, ’s külön czímeket, nemességet vadásztak; de 
M á r i a  T e r é z i a ’ idejében később érkeztek ez esz
mék a’ Székelyföldre, mintsem mély gyökeret ver
ve általányos romlást okozhattak volna ; ’s a’ Szé
kelyföldön kevés oligarcha . kevés jobbágy van , a’ na
gyobb mérleg szabad , kis föld birtokosakbul ál l , kik 
e’ földet mint elsajáíithatlan tulajdont bírva , azt úgy 
mivelték, hogy belőle családot ’s függetlenséget biz
tosíthassanak ; és majd századhaladó nyomás sem 
volt képes e’ nemzetet megingatni; de a’ napon
kint szaporodó népesség. a’ mindinkább nehezbülő 
terhek ma holnap megteszik szomorú hatásukat, — ’s 
méltán várhatjuk az igazságos kormány’ méltányossá
gától ’s Erdély Rendei hazaliságától. hogy a’ székely 
sérelmeken ’s terheken könnyíteni ’s az 17(jt»ki rende
leteket törvényszerüleg változtatni, — nem kesendnek.

Érdekes a’ székely nemzetet tulajdon tűzhelyénél 
meglátogatni a’ publicopolitikus és törvényhozóra néz
ve ; itt vizsgálni ’s látni az eredvényeket, mellyek in-

stitutiójik’ következményi. Milly hatással van a’szabad 
földbirtok a’nép’ tulajdonai’ kifejtésére ’s látni élet
ben,  azősiség’ , bár nem tökéletes, kizárásának jóté
kony hatását; a’ megyei rendszer ’s nyilványosság melly 
itt szabadabb ’s tágasb alapokon nyugszik, mivel a’ nem
zet’ nagyobb részére terjeszti áldásit, ’s a’ tisztviselők’ 
egy részét minden főkirálybirói kijelölés nélkül választja: 
’s mélyebben pillantva kitapogatni a’ nemzet’ három 
osztálya’ mindinkább táguló elkülönzésének ’s a’ pixi- 
dariusok’ nagyobb tömegének törvény elleni lenyomá
sának ’s egy, az alkotvány’leikével ellenkező aristo- 
kratia’ emelkedésének követbezvényit; — mert — fájda
lom — nem igaz többé, mit Oláh mond a’ székelyről: 
,,neminem Siculi patiuntur inter se, libertate esse su~ 
periorem, minimus eorum , eam habet inter cos immunita- 
tem quam m a x i m u s é s  meggyőződést szerzeni az 
újabb terheknek a’ nemzetet előbbutóbb enyészettel fe
nyegető dulásiról. — Érdekes a’ s z é k e l y  nemzet
nek ismerése a’ nyelv -  búvárra nézve is , a’ húzott 
hosszas szókiejtés , az ősi eredeti szólásformák ’s sza
vak’ nagy tömege sok megjegyzésre méltót nyújtanak 
a’ magyar philolognak : e’ részben újabb időkben több 
ismértetés történt, mint sem én egy pár héti mutatá
som’ gyüraölcsiből illyeket közölni ismétlés nélkül képes 
volnék. Érdekes a’ székely nemzet’ ismerése minden 
utazóra nézve , ki az embert , külön nemzetiség , tör
vények és szobások’ befolyása alatt, több alakban 
kívánja ismerni. Az ember , ember marad minden ég
hajlat ’£ minden befolyás alatt, — de egy ’s más ok 
külön jellemzetet külön színezetet mázol rá; e’ színe
zet az európai polgárisodás által, a’ nemzetek’ nagy 
részén, kivált a’ miveltebb osztályokon , mindinkább 
egyforma alakot kezd ölteni, ’s a’ londoni mivelt osz
tálya’ párisi, bécsi és pestitől csak némelly árnyékla
tokban különbözik; ’s igy áll a’ székely fő nemesség 
is , kivált honunk' aristokratáihoz hasonlítva. Ez aris- 
tokratiai élet itt is ugyan az, mi honunkban minden 
fény- és árny- oldalaival: noha itt több nyílt szíves
ség - nagyobb vendégszeretet, kevesb eróteteít fény
űzés ’s a’ nők’ résziről sokkal több lelkesség mutat
kozik , mint honunk’ aristokratiai köreiben , — divatszo
kások , magány élet ugyanaz, mi nálunk, — munkát- 
lanság, mulatságvadászá.s ’s a' férfiak közt a’ lelket’-; 
testet egyiránt ölő kártya— gyakran nagyban — napi 
renden vannak. Megfordultam a’ székely nagyobb kö
rökben , hol nálunk már alig hihető vendégszeretetre , 
fesztelen lelkes társalgásra találtam. Örömmel emléke
zem vissza a’ Sz. Györgyön , Kőröspatakon , Bölönben, 
Miklósvárt , Vargyason , Oklándon , Kereszturon ’s a’t. 
töltött órákra. — Bölönben egy tánczmulatságban is 
voltam, melly honi kis városi’s falusi mulatságaik’ má
solata volt: itt is tánezoltak Walzert Cotillont, Fran- 
caiset, polkát, mindent, csak magyart nem ; majd a’ 
Pesten megpendült divat oda is el fog hatni. Egykét 
katonatiszt’ kedviértnéhány itt is németül beszélt, de 
a’ társalgás általányos nyelve még is magyar volt. Vol
tam Élőpatakon i s , Erdélynek divatos fürdejében , — 
de a’ fürdő-szaknak vége lévén, az erdélyi fürdő-éle
tet nem láthatám , az épületek ’s készületek sem ké
nyelemre sem pompára nem mutatnak. Mondám, hogy 
a’ székely fónemesség kevés árnyéklatban különbözik 
más miveit osztálytól, különösen honunk’ közép nemes 
ségétöl; a’ székely nép’ jellemzetc tagadhatlanul egy 
a’ magyaréval ’s az eltéréseket külső okok szülik, a’ 
hegyi lakosok’ általányos tulajdoni, a’ katonai neve
lés , örökös földbirtok ’s t. b .— A’ székely férfi közép
termetű, erős idegzetű ’s jellemzett arezvonásu; a’
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nók itt is, mint általában a’ magyar nép közt, kevésb- 
bc szépek; különös csapása nemzetünknek; — a’pór
nők , kivevén egykét tájékot, altaljában ruták, ’s kik 
közt szépek találkoznak is , azok nemesség’ hölgyei!

Sokszor mondám , lelketlenek. A’ székely férfi 
többnyire sápadt-arczú , nem olly csillogó piros mint 
a’ debrcczeni , mit talán a’ hegyi lég — ’s mint én hi
szem, a’pályinka’s különösen a’ szörnyű rósz fenyümag- 
viz okozhat. A’ székely munkás és takarékos, a’ ré
gihez szorosan ragaszkodó , vallásos, áltáljában ezért 
józan-cszű. Meglepett néhány alreudü székely’ okos 
és okoskodó beszéde; megvan a’ magyar büszkeség 
a’ székelyben i s , meg az egyenessegneb azon bizo
nyos neme, mit nyerseségnek is nevezhetünk; a’ szé
kely faluknak szinte kapuik vannak mint az oláhok
nak , — a’ kapunyitó oláh gyerkóczék rimánykodva fut
nak az utazó’ kocsija mellett ’s majd kétségbeesve 
várják a’ kis pénzt; a’ székely^gyermek alig billenti 
meg kalapját ’s mintegy követelőleg mondja „adjon az 
ur egy krajezárt a’ mért kinyitottam a’ kaput“ ; egy 
flucska szinte igy szólított fel, ’s míg pénzt kerestem , 
ó a’ haladó kocsi mellett intésemre futott, de alig né
hány lépést, midőn felkiáltott „adjon az ur ha akar , 
ha nem, hát ne bolondífson.“ —

Mellőzve a’ Székelyföld’ nevezetességinek leírá
sát , mikhez , p. o. a’ homorod-alinási barlangok’ sötét 
termeihez, a’ vargyasparti órákhoz olly eleven emlé
kek vonszanak vissza, sietek elhagyni Erdélyt, melly 
ujságezikkek’szűk körébe úgy sem szorítható; a’ Szé
kelyföld’ két városáról: Udvarhely ’s Marosvásárhely
ről pendítek még meg egy pár szót. — Udvarhelyszék 
első a’ Székely székek közt , nem tudom milly alapnál 
fogva , országutai után Ítélve bizonyára utolsó Udvar
hely, fővárosa a’ Székelyföldnek, mennyiben a’ nem
zet’ levéltára keblében őriztetik:— kicsiny ’s keveset 
mutató város,— a’ Székely-támadvár, mint grófTigc 
és Pekri lerombolák, dfiledékiben hever. Itt is van egy 
reform, collegium , mellynek udvara’ közepén áll egy 
veresmárvány -  emlékkő — még felírás nélkül, mint 
mondák a’ tanuló ifjúság szűk erszényéből, az oskola’ 
alapitójának Kis Józsefnek emelé ’s a’ rá metszendő 
felírások születés alatt vannak. Ez intézet is a’ többi 
collegium’ mintázata , a’ tanulók cgyüttlaknak apró 
szobákban — mellyek’ mindegyike valamelly város’ ne
vét viseli; van itt London. Paris, B écs— ’st.b. Úgy 
látszik, ezen iutézet mind tanítói személyzetére mind 
a’ tanuló ifjúság’ számára , mind alaptökéjire ’s könyv
tárára nézve olly hatalmas intézetek mellett mint az 
enyedi és m. vásárhelyi, virágzó helyzetben van; ’s 
még is a’ fő consistorium vagy a’ zsinat mint mostoha 
gyermekével bánik vele . legalább azon határzata, 
melly szerint az Enyeden munkálkodott P é t e r f y  ide 
hozatott ’shelyébe egy jeles embertől fosztatoft-meg, 
arra mutat. — Ha Péterfy nem méltó vagy nem alkal
mas az enyedi tanitószékre, alkalmas vagy méltó 
lesz az udvarhelyire? V'ajjon azért hogy itt a’ fize
tés csekélyebb , büntetni kell é más vétkiérí egy inté
zetet; ha pedig Péterfy alkalmas . mint igaz is , és 
méltó (?) egy tanitószék fontos és szent betöltésire , 
miért nem hagyatik Enyeden ? Félszegség sehol sem 
üdvös.............

T................

( J eyc kuvethexik.j

E  1 e  g  y t á  r
( T e m e t é s i  s z o k á s  az  a f g h a n  i s t á k n á l . )  

Midőn valamelly halott sirba vitetik, a’ pap szerte 
jár a’ népközt egy gyapot-darabkával, ezt a’siránko- 
zok’ szemere nyomja’s imigy azok’könycseppeit össze
gyűjti. Azután az így megnedvesített gyapotnak egy 
részét a’ halott’ szájára helyezi, olly ezélbul , hogy 
az az utolsó itélet-napig ajakit nedvesitse.Ugyan meddig 
maradna e’ gyapot némelly eltemetett európai tözsér’ 
ajakin nedves? (P.)

Párisban most 52 é n e k i s k o l a  van, melly a’ 
kölcsönös tanítás’ rendszerét követi; ezenkívül 21 más 
énekiskola egy papi szerzet’ vezérlete alatt, ’s 12 ha
sonló esti oskola, felnőttek’ számára. Összesen 1500 
felnőtt -es 5000 gyermek nyer ez énekiskolákban ok
tatást. —

A’ szalmafonás már több század’óta divatozó mes
terség Szászországban ; az utóbbi években különösen 
emelkedett, úgy hogy jelenleg 10,000 ember fog
lalkozik vele, kik nagyobb részint gyermekek , asszo
nyok s öregek lévén, élelmöket majd kizárólag c* 
forrásbul merítik.

(Hosszú élet’ritka példája.) Szathmár vgye’ szé
lén Közép-Szolnok megye’ szomszédságában Esztro 
nevű helységben él Papp Gergely nevű öreg , ki 60 
évesnek is alig látszik, ’s állítása szerint már száz öt 
ével haladott meg, jó erőben van, a’ szeszes italokat ked
veli ’s néha mértéken túl is használja ; szenvedélyes 
dohányos, látása nem hiányzik, hanem hallása esős 
v. ködös időben nehezülni szokott, legkedvesebb fog
lalatossága a’ lábas és szarvas marhák’ étetgetése ’s 
a’ sertés-hizlalás.

( A s s z o n y - o r v o s )  Múlt hónapban halt-meg 
Versaillesban egy hires asszony, névszerint doctor 
B o i v i n .  O több szülészeti munkát irt, mellyek nagy 
becsűek az orvosi körökben; több franczia’s külföldi tu
dós társaság’ tagja volt; Poroszországtól arany em
lékpénzt’s a’ pour le mérite rendjelet nyeré, s egy
kor bizonyos — folyóiratban, nem tudjuk mellyik né
met egyetemtől v i d o c t i s s i m us (igen tudós fér
fiú) néven szólittaték-meg. Több munkája különféle 
nyelvre van átfordítva. (A-r.)

( J á t é k o s a k  é s  j á t é k o k . )  Általában véve 3 
osztálya van a’ játékosaknak: játékosak, kik csupán 
játszás kedviért játszanak ; ezek soha sem beszélnek, 
folyvást játszanak csak ’s néha agyonlövik magokat. 
Játékosak , kik a’ játékot nyereség’ eszközének tekin
tik; ezek nem veszthetnek, a’ nélkül, hogy ell'entárso- 
kat megrorogassák; folyvást, beszélnek , gyakran czi- 
vakodnak ’s némellykor a’ teremből ki is dobatnak. 
Végre játékosak, kik azért játszanak , hogy megcsal
janak másokat; ezek utóbb akasztófára kerülnek. — 
Whist szoros értelemben véve divatjáték; Tarokot olly 
emberek játszanak, kik jobbat nem ismérnek. Préfe- 
range az öreg nenikék’ , Máriás a’ kocsisok’ játéka. 
Biliárdot szenvedélyesen játszik minden fiatal ember, 
kiknek a’ kávéház egyetlen raulatóhelyök. A’ shakjá- 
ték csupán az éltesb korunknál talál pártolásra ’s min
den esetre több száz mérföldnyi távulságban. Az os
táblajáték végre csak azért nem enyészett még el a‘ 
föld'szinéről, mert a’ shakjáték’ ikertestvére. (S.)

Nem rég a’ castlegreeni papirosgyárban hat óra 
alatt egy ív papiros készíttetéb, melly csak 12 angol 
mérföldnyi hosszú. (A—r)

Szerkeszti f l e l t n e c x y  — Nyomtatja angol gyors-sajtón T r a t In e r -Kdr  o l y i  úri utoza 453.
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S zab a il to ld  ’s m egvá ltásró l-
Az , mit közönségesen disputálásnak neveznek , 

és mi csak a’ quod erat demonstrandumot, veszi czélul 
— társalgási életben ritkán vezet kívánt sikerre; ha 
ezt a’ felfogott tárgy valóságának, hatásának’s viszo
nyainak kifejtésiben és életbe-lépó gyümölcsöző elis
merésében keressük. Mert a’ helyett, hogy a’versen
gők , egyik a’ másiknak, ama kifejtés és elismerésre 
szolgáló ész- erejét ’s munkáját segitnék, azt gyak
ran nem akarva is inkább elzavarják és paralyzálják , 
úgy hogy egyes ’s egyedülmunkáló erőnek majd feö- 
nyebben sikerülhetne a’ dolog. Nem is szólván az ál- 
szégyenrfil ’s egyéb indulatról, mellyek versenygés 
közt ’s után olly sok bajt ’s kárt okozhatnak.

Ellenben az értekezés — mclly nem egymás fe
letti diadalra, hanem a’ valóságnak egyesült ’s egymás 
segítő eróveli vizsgálatára ’s kifejtésére igyekszik, 
kétségkívül az erre munkáló erőnek mind szaporítá
sával, mind ébresztésével’s cgyoldaluságtóli megóvá
sával a’ sikert könnyebbíti’s biztosítja. — Nekünk ma
gyaroknak , úgy látszik, e’ dolog különösen figyelmünk
re méltó; minthogy gyülésinken könnyen más szokást 
vehetünk-fel. A’ gyűlésen t. i. az clhatárzó pillanat
ban kivívott ergo életbe szokott lépni; ’s ott, hol az 
azonnal következő végzés ad az igének testet, nem 
csak kívánatos, hanem gyakran kötelesség a’meggyő
ződésünk szerint igaz, jó, szükséges eszmének foga
natosítására ’s életbeléptére vezető versenygési diadalt 
is megszerezni; ’s vannak a’ végzéstevö gyülekeze
tekben tárgyak, alkalmak, mellyek eszmék’ előkészíté
sének ,’s a’dolog’ értekezés’ mezején tartásának időt’s 
tért nemigen engednek.— Azonban vigyáznunk kell 
hogy ezzel bizonyos irány és modor szokásunkká 
ne váljék a’ privat és társalgási életben i s , melly eb
ben annál kevésbbé látszik helyén lenni, mivel szinte 
maga a’ czél is ,  melly azt igazolná, hijányzik : a’ 
végzéstételnek t. i., melly a’ vitát szükségessé teszi, 
azonban egyszersmind befejezvén , mégis szünteti, a’ 
társalgásban módja alkalma nincs; és igy a’ verseny- 
gésnek sincs helye; melly csak ott czélszerü, hol ’s 
midőn végzés követhezhetib.

Illy nézettel, melly talán a’ hirlapokbani vitatko
zásokra is némileg alkalmazható, olvastam minap a’ 
Századunk 21dik számúban az úrbéri váltság fölötti 
czikket ’s egyebet is , mit e’ tárgy fölött hírlapink ad
tak;— ’s terjesztek az ezekre nézve támadt észrevé
teleim közül egykettót nem czáfolat hanem eszmeébresz
tés végett a’ közönség elibe. — Elkésett ugyan kissé 
többféle közt a’ dolog , azonban van tárgy , és íllyen 
az úrbéri megváltás, mellyuek fontossága az a’ felett 
mondottaknak is kölcsönöz bármikor némi érdeket — 
itt pedig annál inkább , mivel maga a’ névtelen érte
kező az úrbéri megváltást szinte kívánatosnak’s a’ha
zafiak’ tehetségük’ iparkodásuk’ egyik legméltóbb czél- 
jának ismérvén, a’ fölött némelly kétkedés és nehéz
ségeket, azt hiszem, leginkább azért hoz fe l, hogy 
az eszmékre ’s fogalmakra nézve minél tisztábba jő- 
jünk ’s ezeknek határozatlansága a’kivitelt és cselek
vést ne hátráltassa’s ne zavarja; mert egyet fog ő bizo
nyosan abban érteni: hogy a' nehézségeket, akadályo
kat csak azért sorozni el. hogy leihe főleg panaszokkal

illetve legyenek , nem megfelelő — hanem azt kell ebben 
czélul venni, hogy orvosló segítő utat s módot találjunk. 
A’ fenforgó tárgynak , t. i. az úrbéri megváltásnak fo
galmára , jelentőségére ’s érdemére nézve a’ dolgot 
egy főrészben a’ szabad föld’ eszméje vezérli ’s határoz
za el. Melly tárgy t. i. a’ föld’ szabadsága iránt nekem 
igen világosnak látszik: hogy a  szabadság eszméje, 
kifejezése csak azon viszonyokra vonul, mellyek alatt 
ember az általa bírt föld tekintetében más emberekhez 
áll— a’ melly viszonyok alatt fordíthatja ó tehetségit 
földjének mivelésére ’s idézheti abbul elő beforditásá- 
nak gyümölcsét. — Mindenki tudja továbbá , hogy sza
badság absolut, mint mondják— vagy is függésen 
kívüli nem létezik;1«5)  minthogy a’ világon minden vi
szonyban áll, ez pedig függést von maga után. Azon
ban fokozatok igenis vannak. A’ mint t. i. a’ szabad
ságot okosságunk , jó akaratunk, igazságszereteíünk ’s 
főleg azzal,mitjóravaló restségnek neveznek,ellentétben 
álló tulajdonaink szerint inkább ’s inkább képesek va
gyunk megmenteni olly viszonyoktóli függéstől, mely- 
lyek ezen emberi legnemesb ’s legjellemzőbb tulaj
don’ kifejlődését gátolhatják, zavarhatják. A’ mivel in
kább vagy kevésbbé közelitünk az isteni eszméhez ’s 
az ember’rendeltetésének alkotásábul kitűnő czéljáboz. 
— így a’ szabadság ’s földbirtok ’s mivelésre nézve 
is fukozatokon áll , ’s az lesz a’ legfelsőbbön , melly 
idegen befolyásiul leginkább ment, és ezzel a’ műve
lés’ és beforditás módjában , mértékében, az ettől füg
gő gyümölcsözés’ előidézésében, ’s az azzali élésben 
mások a’ dologtul idegenek iránt kötelező szabályok
u l terhektől ’s idegeneknek a’ termesztő érdekével el
lenkező czélzataiktul batalmoktul leginkábbmeg van óva. 
Éhez közelítőleg inkább v. kevésbbé szabadok, — és mi 
jó formán synonim, jótékonyak azon viszonyok, mely- 
lyek alatt miveli ember a’ földet; vagy, a’ mi ugyan 
azt teszi inkább, vagy kevésbbé szabad a’ földmivc- 
lés ; vagy röviden mondva, inkább vagy kevesbbé 
szabad a’ föld. — És ez értelemben a’ földbirtok czim- 
je nagyon is fontos, és anyagi, kézzel-fogható prac- 
tikai következésül. Nem mintha egyforma mivelés alatt 
a’ föld többet vagy kevesbet teremne, bármelly czim 
alatt áll arra nézve a’ birtok : hanem azért, mert a 
birtok czime a ' mivetés módját, és ezután a” gyümöl- 
csÖzcs mértékét igen sokban feltételezi, és azt emeli, 
vagy alább nyomja. így a’ birtok czimek, mellyek ha
zánkban ama’ kis szó avilicitas alatt foglalt tömérdek 
roszszal bevonva léteznek, — igy a’ zálogos, igy olly 
földadóval terhelt, melly a’ brulto-jövedelcmnek bi
zonyos részét veszi el a’ földmivelötül , igy a’ per 
alatti, igy a’ hivatalhoz kötött ’s más illynemü birtok

*) Óhajtható volna, hogy midőn szabadságiul van szó, mi 
itt mondatik, mindig emlékezetben ‘s mintegy magyará
zatul szem előtt legyen azoknak érdekében , kik a’ sza
badságot szeretik; nemcsak azért, hogy ők szavaikat, 
tetteiket annál biztosabban határzottabban ’s igyfogana- 
tosabban intézhessék, hanem azért is , hogy az, mit egy- 
vagy más állapotban szabadság alatt értenek, mások 
által se bal értelem, se ráfogás által máskép ne alakit- 
tathassék — s igy az ellenfél egészen más eszm e, más 
czél ellen intézett ellenvetésit ne fordíthassa in praxi olly 
állapotok ellen is , miket igaz értelmében *s alakjában 
ellenezni, vagy megtámadni senki nem akarna, nem tud
na, sőt átallna
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nem enged, nem hoz létre, vagy nem tarthat fen a’do
log’ belső mivolta ’s az emberi természet» tulajdoninál 
fogva olly mivelést, és gyümölcsözést: raellyet a’ va
lóságos öntulajdonu, nem idöhez kötött, nem kettős 
dézmával korlátolt, ’s más illyféle jótékonyságé dol
gokkal nem zavart czim alatti birtok enged , sőt java
sol ; és caeteris paribus inkább és biztosabban követ
keztet. Mirenézve hazánkban is a’ gyakori tapaszta
lás azon elvet kézzelfoghatóvá teszi: hogg azon bir
tok czim alul! lehet. és caeteris par/bus lesz a legjobb 
földmivelés , //telly ezt idege// érdeknek , jusnuk és ha
talomnak legkevésbbé veti alája , és ezzel a földet vagy 
más szóval annak mivelésében az embert leg szabadabbéi 
teszi. —

Valóban minél szabadabban bánhatik az ember az 
ekéje vagy kapája alá fogott földdel ; minél inkább 
kedve ’s ereje szerint (mint a’ Századunkbani czikk 
mondja) „túrhatja gyúrhatja azt , és a’ termés maxi
mumát sajtolhatja ki belőle, annál jobb, fartósb a’ter
més , és annál nagyobb a’ magán és köznyereség. Azon
ban, ’s erre jól vigyázzunk; ezen „túrást, gyúrást , 
és sajtolási4* csak önmaga számára . hasznára szereti 
s fogja tenni a' átívelő. mert, parenthesis közt mondva : 

a’ „sic vos non vobis“ senkit sem kecsegtethet, és 
„a’ földnek kiszívott utolsó csep vére helyébe“ mint 
Századunk czikke mondja , a’ legjámborabb ember sem 
fogja örömest, ’s épen nem fogja „újra bele önteni“ 
saját verítékét, értékét, idejét, ha birtokának czime 
őt nem biztosítja , hogy midőn ezen „bele öntött uj élet“ 
gyümölcsözni fog , ugyancsak ő fogja e’ gyümölcsö
ket élvezni is , vagy is ha földjének szabadságán nem 
örvendhet. —

Mit a’ .Századunk’ értekezöje a’ földet mintegy sze
mélyesítve mond ennek szabadságárul, bizonyosan ó 
előtte sem szolgál másra, mint hogy e’ modorban is 
szólván a’ dologhoz, annál inkább világosságra jöjön ; 
mikép a’ föld’ szabadsága nem abban á ll, hogy a’ föld
nek adjunk jusokat, mivelőjének ellenében — sőt épen 
ellenkezőleg: a’ mivelőnek kell adni minél teljesbjust 
földjére nézve, hogy a’ földmivelés megszabaduljon 
azon bilincsektől, mikkel terhelve magas czéljának 
meg nem felelhet, melly megszabadításra rá illik igen 
is az ..abracadabra“, mint a’ századunki czikk mondja , 
mert e’ szabadság a’ földművelésben , ‘s ez által ezer 
jótékonyságban igazi varázs-erőt valósit, nagyobbat 
mint akármelly bűbájos az abracadabra után valaha 
ígérni mert.— Ezen eszméletet az úrbéri viszonyokra 
fordítva,— igen világos leend : hogy azok hazánkban 
a’ földmivelés’ szabadságát gátló, sértő , bilincsező ál
lapotok között fő helyen állnak; a’ kilenczedeléstül 
kezdve az i. r. 40dik czimje eseteig és ismét ama’ 
lelkülettül kezdve , mellyet az úrbéri jobbágyiét , és 
raéginkább ennek emlékezetei ’s mintegy névhez ragadt 
alakja az emberben szülni képes ,’s melly, mint a* tapasz
talás kevés kivétellel bizonyítja, minden más inkább 
mint a' földmivelés’ vidám előmenetelének kedvező; 
azon sok egyes esetig, mellyekben indiscretio , és hajdúi 
durvaság zavarja ’s csüggeszti a’ jobbágyot: ’s ismét 
a robotoláŝ  mivoltátul és következésitül kezdve mind 
azon százféle állapotig , miket leggondosabban elren
dezett *s legéberebb felügyelet alatt tartott úrbéri igaz- 
sag-szolgaltatás sem képes elhárítani, sem orvoslaui. 
-—Mindez, nem is s/.olváu azurbériség’ egyéb ered- 
vényirül, igen eleven példákat, és érthető magyará
zatot foglal magában: az urbérileg megváltott jobbágy’ 
dolgát a’ meg nem váltottéval összehasonlítva , mi le
gyen»’ szabad föld ? — Egyszersmind pedig mindent,

ki a’ roszat megismervén nem rideg panaszra hanem 
segítő cselekvésre, próbára érzi magát indítva, mél
tán felszólít, hogy a’ föld’ urbérileg felszabadításának 
roppant elólépését, bármilly csekély tehetsége szerint 
(sok csekély roppanttá egyesülhet) hazánkban életbe 
hozni segítse. Nem mintha ez panacea volna a’ ma
gyar adózóra nézve; hanem mivel jobblétének, és 
ezzel a’ köz jobblétnek egyik fő , és olly feltétele , mell f i 
ziek eszközlésire épen itt van a3 mód , és jelen az alka
lom. Mellyet jobb’s könnyebb mód fejében elhalasztgatni 
kissé talán hasonlitna azon modorhoz.mellyet mégis senki 
sem akarna magáénak vallani, a’hoz t. i. melly igyszól: 
„Hagyjukcsak ezt, vagy azt, mit most tehetnénk, 
és keressünk más valami jobbat, fontosbat, mellyet 
akkor mikor majd megtegyünk ;a kár volna valóban az 
úrbéri megváltásoknak létbehozására a’ törvény által 
megnyitott cselekvésmódot más — tudja Isten mikor kö
vetkező — dolgoktul felfüggeszteni.Csakigazán, erősen 
akarja az ember , sok létesíthető , bár nehéznek látszik 
és vannak dolgok . mellyekben a  tisztán és hatarzoitun 
levő czélra majd könnyebben fejtik ki a bátran megkez
dett cselekvés. és próba a tan a legjobb és sikeresb üt
és mód. mintsem a' tervnek szerfeletti 9/ie.sterkélését 
és keringéseit a sikeres cselekvés követné.

’S van ám okuk a’ földes uraknak is szilárdul 
akarni’s óhajtani a’dolgot; mert nem is szólván egyéb
ről, az úrbéri megváltással nemcsak a’jobbágyi vagyon 
hanem azzal együtt — és nem kevesbbé mint az , sza- 
badittatik fel a’ földesurnak tulajdona és vagyona is , 
melly úrbéri jövedelmiben létezik ’s mellyet az úr
béri viszonyok között szintúgy , mint a’jobbágyét le- 
lánczolva , és sokfélének kitéve kell szemlélnünk. Úgy. 
hogy ha a’ jobbágyot a’ szabad föld, a’ földesurat szinte 
szabad tulajdon várja; pedig nem másnak rövidségé
vel , sőt az egész hazára háramló üdvös következé
sektől körülsugározva várja vidám , békés , biztos gyü- 
mölcsözésivel az úrbéri megváltás után; és jutalmaz
za ama’ csekély fáradságot, vagy pótolja azt, mi talán 
pillanatra áldozatnak látszanék, ’s mibe azaz egyik’s 
másik félnek kerülhetett. — Mind erre nem árt némi 
figyelmet forditnunk, és e’ mellett még tekintetbeven
nünk: raikép az úrbéri viszonyok egy fő helyen álla
nak hazánkban azon állapotok között is , mellyeket a' 
különféle igazak és igényeknek ugyanazon egy tárgy
ba alkalmatlanul történt összerekcsztésök által okozott, 
sót mintegy kényszeriteít érdekharcz keserít ’s ron
gál; és melly állapotokon az alkalmatlanul összelán- 
czoltaknak elválasztása által kell, ’s lehet csak segí
teni. Az úrbéri viszonyok közé t. i. mintegy börtön
be összerekesztett földesúri ’s jobbágyi jus és tulaj
don minduntalan összeütköznek ’s egymást csonkítják, 
bántják; elválasztva pedig szabadítva egymástul ’s 
mindegyik saját kört nyerve, egymás mellett igen jól 
megférnének ’s az érdekharcz helyett egymást segítő 
érdek-szövetkezés s egyesülés állna elő egy fensőbb 
czél’elérésére , egy erősb közönségesb érdek eszköz
lése végett, mellyet mind a’ két fél magaénak ismér- 
ne , mellyben mind kettőnek egyedül alantabb fokoza
tom , szükebb körbeui és csekélyebb világosságban! 
szemlélés miatt harezban volt külön érdekei feltalál
tatnának ; vagy melly előtt ezeknek elnéraulniok, vagy 
melly által magokat pótolva ’s felülhaladva ismerniük 
kellene. — Melly érdek-egyesülést , és szövetkezést 
tárgyazó igyekezet valóban a’ legelhatárzottabb^ el
szántsággal és legbuzgőbb lelkesülessel is megfer ea 
legkevésbbé sem rokon a’ gyáva elhallgatással, elv, 
meggyőződés ’s jellem-megtagadással. avagy lan
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gyos nemlegességgel; sót épen ezen az egyesítést kö
vető- igyekezet ad helyet ’s ösztönt a’ legélénkebb szó
nak , a’ legbátrabb cselekvésnek az elismért igazság 
’s a’ buzgón felfogott jő mellett. Azért, mert épen ama’ 
czélt követi azonnal, nyilván ’s egyenesen, mellynek 
kell ugyancsak utoljára kifejlődni a’ legelkeserültebb 
harczbul is — a’ békét. Békére kell t.i. emelkedni a’ 
harcznak valamint a’ meggyózetésnek meggyőződésre 
hogy jótékonyan gyümölcsözhessék. —

ifj. Bezere'dj látván.
CVege következik.)

ISiltart czukorgjári egyesület.
( Folytatása 's vége)

Javaslat tétetett, miszerint a’ részvények’ vétele 
necsak Biharnak , hanem több megyének is nyittas- 
sék-m eg.— Jól tudja az egyesület, mikép ha reméll- 
hetné is , mit nem reméli, — hogy a’ részvények’ tö
mege Biharban , a’ nagy terjedelmű , de ipar ’s keres
kedés által meg nem áldatott Biharban , mind elkelendő, 
e’ keletre számítania még sem szabad, mert csalódás 
a’ számításban a’ vállalat’ életét késtetné, ’s talán 
még bölcsejében eltemetné. Nagyobb kört szükség azért 
nyitni a’ részvényeknek, nagyobb körben, sokszoro
zott vállalkozók’ szövetségében már reméllhetni annyi 
erkölcsi ’s anyagi erőt, mennyit az egyesület’ czélai 
föltételeznek. De viszont nem maradhat tekintet nél
kül, hogy midőn a’ köz jólétnek még csak elemit bír
juk , országunk’ egy része vállalatokkal, mellyek ön 
keblében táplálkoznak, ’s a’ helybeli érdek’ közelsé
gével inkább vonzanak, már elfoglalva van; más ré
szén pedig, hol a’ nemzetszerű kifejlődés hátrább 
tartóztatva lön, a’ oselekvények’ lajstromában még 
másnemű intézetek állnak elő : és igy sem ennek , sem 
annak bővebb részvétére az egyesületnek igénye nincs. 
Nem lehet továbbá feledni, mi sok gyakorlati bajjal 
jár, a’ messze tájakon elszélyedt részvényeknek ’s 
kivált azok’ árának, olly korán ’s pontosan beszedé
se , minőt az illy vállalatok’ kezelési rendszere kíván ; 
a’ jótékonyság pedig, mit ezen intézet nyujtand , tá
volban elapróztatva, erejében gyöngülni ’s majd lát
szat nélkül elenyészni fog , holott szükebb téren ösz- 
pontositva, mintegy sugárcsomó gyanánt, osztatlan 
üdveit dúsabban tenyésztendi. ’S mivel végre a’ mél
tányos igazság rendeli, hogy azon hely , hova ez osz
tatlanabb haszon egybegyüjtetik , ne más legyen, mint 
az , melly ölében a’ vállalatnak hazát ad, ’s annak fő- 
teherviselője ; — ezen okok miatt a’ részvények’ köre , 
Biharon kivül , a’ szomszéd vagy közelfekvö Arad , 
Békés , Csanád, Csongrád, Szabolcs, Szathmár , tJng , 
úgy Kraszna és Közép->SzoInok megyékre kiterjeszte
tik ’s csak ezekbe fognak aláírási ivek küldetni. Ide 
járul még Pest megye, melly kivételes figyelmet ér
demel. Mert ott többen vannak, kiket Bihar és szom
szédsága’ kitűnő birtokosaik közt számlálnák ; de azért 
i s , mert Pest az országnak középpontjául tekintetik, 
mellynek megnyerése egy népszerű öszpontosulás’ ér
dekében kívánatos, ’« tekintetik a’ nemzettesl’ sziv-e- 
réül, mellyen minden csep vér’ mozgalmának megér- 
zenie kell.

II. C z í k k e l y e  a’ v á l a s z t m á n y i  ü l é s n e k  
m a r t / ,  2kán 1841. — Az aláírási- vagy részvény
ivek’ szerkezete ’s alakja meghatároztatván, Ion kér
dés azok hitelesítése és szétküldetése iránt.— ’8 mint
hogy a’ választmány’ tagjai a’ részvény-ivek elkészül
ténél mindnyájan jelen nem lehetnek, sem azokat e-

gyenkint nem hitelesithetib; rendeltetik, hogy a’ mon
dottivek idókimélés’ tekintetéből, az elnök ’s jegyző* 
névaláírásával fognak közrebocsáttatni. ’S egyszers
mind egy részvény-ív’ kíséretében, a’bizodalom’ ké
relmével , miszerint aláírásokat elfogadni, az ivet mi
nél számosb részvényesek’ nevével gazdagítani, és 
az egyesület’ czélai’ kiviteléhez segédkart nyújtani ke
gyeskedjenek , levélben felhivatandók lesznek a’követ
kezők : Biharban a’ választmányi tagokon kivül : n.m. 
gróf ZichyFerencz bihari főispán,ra. Tisza Lajos fö- 
ispáni helyettes, m. gróf Csáky Károly Szepes megye’ 
főispánja; b. Mandel Lajos ; m. gróf Frimont János- 
né , — tb. Hodossy Miklós, Okolicsányi Károly, Oláh 
Mátyás, föszb. Bernáth József, Miskolczy Károly, 
Sántha György, és Stépán István u.u. — Debreczen- 
ben: m. Pálffy József kerületi k. táblai elnök, t. Ná- 
nási Gábor és Taar Károly , — úgy váltó-törvényszéki 
ülnök : t. Karap Sándor u. u. — Aradban : tb. Aczél Já
nos, Csernovics Péter, ’s Balázs Bélau. u .— Békés
ben: báró Wenkheim Béla, első alispán NovákAntal 
és tb. Stachó János u.u. — Csanádban : első alispán
t. Vásárhelyi János, főügyvéd Biró Imre, ’s t. b. Blas- 
kovics Bertalan, Markovics Antal, ’s Vertán Endre
u. u. — Csongrádban: tb. Klauzál Gábor és sz. kir. 
Szeged városi tanácsnok Szilber Antal u. u.— Szabolcs
ban : alispán t. Zoltán János , gróf Dessewffy Emil és 
tb. Erős Lajos, Zoltán Mihály , Foghtiiy János ’s Mol
nár Ágoston u.u.—Szathmárban: alispán t.DarvayFe
rencz , tb. Kovács Lajos , szb. Rátonyi Károly,Nagy
bánya városi főbíró Topcrczer Otto urak és a’ Szath- 
már-megyei gazdasági egyesület. Ungban: mélt. b. 
Ghillányi Sándor ur. Krasznában : alispán tek. Kabos 
József’s gr. Kun Gergely u.u. — Közép-Szolnokban : 
ifj. b. Wesselényi Farkas , alispán t. Laskay Lajos, tb. 
Menszáros Károly , úgy tisztel. Zakkay János uu. — 
Pestben: gr. Széchenyi István, gr. Károlyi György 
Csongrád megyei főispáni helyettes , Vay Miklós kir. 
tábla’ bárója, tb. Ukey Sándor, nagykereskedő Ull- 
mann János Móricz, és Burgmann Károly, Irinyi Já 
nos urak , továbbá a’ pesti nemzeti casino ’s a’ magyar 
gazdasági egyesület. — ’S nyugodt hittel, hogy az 
ügyet hivebb kezekbe nem tehető, az egyesület re
ményű , nem veendik rósz néven e’ tisztelt hazafiak 
’s egyesületek a’bizodalom’ kérelmét, ’snemvonand- 
ják meg nemzeti ipartól a’ fáradalmat, melly kevésbe 
kerül ’s olly sokat kamatozhat.

III. V á l a s z t m á n y i  ü l é s b ő l  apri l .  26kán 
1841. Ezen ülésben, melly leginkább a’ ezukorgyár’ 
helyéről tanácskozott, — miután a’ választmányi tagok 
közelebb ülésben történt megbízatásuk szerint ez iránt 
több helyet és véleményt terjesztettek elő , — némelly 
határozatok alakultak, mik itten közhírré tétetnek. — 
Minthogy az egyesület csak akkor érheti el czélait , 
midőn a’ hét száz ötven részvény elvállalva leend, ’s 
csak úgy intézheti biztosan cselekvéseit, ha »’rész
vények’ mikénti keletéről értesítve van ; tisztelettel ké
retnek azon nagy érdemű hazaflak’s egyesületek, kikhez 
aláírási ivek küldettek, hogy a’ vállalatnak többtöbb 
ügy társat szerezni kegyeskedjenek. Egyszersmind mél- 
tóztassanak a’ náluk aláirt ’s aláíratandó részvények’ 
mennyisége felöl, kir. tanácsos Szlávy László urat mint 
elnököt folyó évi augustus lsó napjáig hitelesen tudó
sítani. Az aláírási ivek azonban csak olly esetben vá 
ratnak biztos alkalommal vissza, ha már vagy betel- 
vék, vagy több részvény’ vétele iránt semmi remény 
nem maradt fen. — Továbbá mindazok, kik Bihar me
gyében néhány száz hol dny i ezukorrépa' termesztésére
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alkalmas földet birnak , ezennel felszóüttatnak, hogy 
ha azt az egyesületnek haszonbérbe adni akarnák, 
ebeli szándékjokat , a’ bérlet’ föltételivel ’s árával e- 
o-yütt, ugyancsak elnök kir. tanácsos »Szlávy László 
urnák iratban nyujtsák-be. Hasonlókép tehetnek azok 
is kik a’ 40,000 mázsa ezukorrépa’ kiállitását, illő 
biztosíték mellett magokra vállalni kívánják. — Vég
tére figyelmeztetik a’ közönség, mikép egy részvény’ 
árát, melly nem egyszerre , hanem több ízben leszen 
fizetendő, — négy részig osztani megengedtetik; ’s 
oily részvények is , mellyeket többek’ társaságban vet
tek , egynek neve alatt ’s egy szavazati joggal el
fogadva lesznek. # )

Csen ff er!/ Imre egyes, jegyző.

Erdélyi naplóiiifml.
CL e g  e.)

Legnagyobb , ’s minden tekintetben legnevezetesb 
egyetlen egy királyi ’s önhatósága által igazgatott 
város a’ Székelyföldön Marosvásárhely. Külvárosai 
ugyan igen falu-alakuak, de a’ belváros, a’ piacz’ 
köre némi városi ábrázatot igényelhet ’s ha a’ piacz’ kö
zepéről néhány rozzant dísztelen épület eltakarittatnék, 
ez tágas és csinos lenne, — pedig azon épületek nem 
Servita-zárda, nem is harminczad, ’s talán jó alku mel
lett lehetne a’ dolgon segíteni! — M. Vásárhely arány
lag sok tudományos , nevelési, egyszóval: szellemi 
érdekű intézettel bir; — van keblében minorita-zár
da , kath. gymnasium és seminarium, könyvnyomtató 
intézet, reform, collegium, melly kétemeletes épület, 
sok diák lakszobával, 12 ezer kötetet haladó könyv
tárral , hol függ az oskola’ egyik maecenásának, báró 
Szentkeresztinek képe ’s az angoloktól ajándékul
nyert ’s gazdagon aranyozott damaszk kardja. . . 
kis Erdélyben ez negyedik intézet egy vallásfeleke
zet’ részéröl; — raellyek mind az előadott tudományok’ 
tág mezejét, mind a’ tudományokat hirdető tanítók’ sze
mélyzetét, mind a’ tanulóifjúság’ népességét tekintve 
lehetetlen hogy nagyszerű hatással ne lennének e’ fe
lekezet’ ’s közvetve az egész ország’ szellemi kifej
lődésére ’s innen Ítélve, ha a’ müveit emberfők töme
ge a’ status gazdagsága , Erdélyt nem fogjuk igen sze
gény országnak tartani. Mióta Enyeden Szász Károly 
a' törvénytant elhagyni kénytelenült, M. Vásárhelyen 
szaporodott meg a’ jogászok száma, ide jönek a’ szász 
ifjak is törvényt tanulni ’s minthogy magyarul nem ,’s 
deákul keveset tudnak, Dósa Elek ur szives őket né
metül oktatni, — melly kedveskedést a’ nemzetiség’ 
rovására, helyesleni lehetlen, mert ha azon okok, 
hogy a’ törvények magyarul vannak, az országos hi
vatalokban ’s Országgyűléseken elmulhatlanul szük
séges a’ magyar nyelv, e’ szászokat nem képes a’ma
gyar nyelv’ megtanulására édesgetni, — talán ha még 
ezekhez az járulna, hogy a’ tudáshozi férhetés is csak 
e’ nyelven történhetnék, ez ösztön fogna lenni a’ ma- 
gyarnyelv-megtanulásra ’s ez által a’ közeledésre , — 
mert a’ melly nemzetnek nyelvéttudjuk , ahoz ha von
zódok nem is de idegenek többé nem vagyunk. Dósa 
Elek egy azon nevezetes férfiai közül Erdélynek, kit 
ionunk meg nem ismer; de ki a’ körben , hol é l,o k -

■0 Keretnek a hírlapok’ 1.1. ezerkcsztöji, kikhez e’.czikke- 
lyek be nem̂  küldethettek, hogy lapjaikba átvenni s 
nyilványossagia hozni szívesek legyenek.

tató mint tanácskozó termekben tisztult, szabadelmű 
elvei, jó akaratja, sok ügyessége által, mindent tesz 
mit tehet, ’s hogy tehet, azt a’ következés már meg
mutatta. M. Vásárhely’ legnagyobb nevezetessége a’ 
Teleki-könyvtár, melly kül ’s bel alakjára nézve gaz
dagsága által meglepi az illyesekben (Erdélyben) sze
génységhez szokott szemeket. A’ tágas emeletes kar
zattal körzött ’s több képek és szobrokkal ékes terem, 
a’könyvtár’ügyes’s ízletes elrendezése emelik az in
tézetnek honunkban is ismert bel böcsét. Valamint 
Udvarhelyen úgy itt is van casino, amaz kisebb, ez in
gadozóbb és nemcsak részvény nem fizetés de rész
véthiány miatt is. Nem gondolnám, hogy a’kir. tábla 
ülnökei M, Vásárhely’ első osztályzata méltóságához 
méltatlannak tartanák casino-taggá lenni, de úgy lát
szik , Erdélyben is elterült ébredésünk hajnalát homá- 
lyositó azon terhes felhő , melly a’ nemzetet ’s nemes
séget két részre- kormány- ’s nemzet t. i. pártra sza- 
kitá, — azon b a l’s ártalmas hiedelem, hogy kormány
tag hazafi nem lehet;’s viszont! — Ha ez való, elér
tük nemzeti szenvedéseink’ tetőpontját, ’s a’ hazára , 
mellyet annyi nyelv- vallás- osztály - ,  érdekfelekezet 
nem bírtak eltemetni , ez uj osztályzat bizonyára meg
tenné a’ végső csapást. .Szerencsénkre nincs ú gy; az 
elv legalább nem áll, ’s ha ezt most csak kivételek bi
zonyítják is, talán lesz idó, midőn az ellenkező lesz 
kivétel! Hogy Erdélyben a’ hosszas helyettesítési kor
szak alatt e’ két párt fávolabbvonult egymástól, ’s hogy 
a’ törvény ellenére helyettesített érezve a’ kegyelem’ 
súlyát, zugot keresett, természetesnek találom; de 
minek ezt tovább folytatni, most miután a’ sebek or- 
vosoltatvák ? —

Voltam az erdélyi kir. tábla’ iíélötermében , hol 
a’ rendes ülnökök’ számára kerek , a’ számfölöttiekére 
két oldal-asztal, a’ joggyakorló ifjúságéra padok van
nak emelkedöleg felállítva. A’ számfeletti ülnökök nem 
is eresztetnek egy asztalhoz a’ rendesekkel, és sza
vazattal csak rendes ülnök’ hiányzása esetében birnak. 
— Erdélyben az ügyvéddé lehetés nehezebb mint ná
lunk. A’ királyi tábla körüli joggyakorlat 3 évre van 
szabva; — nálunk az egy év sem felel meg czéljának 
’s bármi más gyakorlat inkább mint törvényszéki ’s a’ 
vizsgálat nyilván , az ügyvédi kar beavatkozhatásával 
történik, melly rendszernek hozzánk is leendő átülte
tése igen kívánatos, ’s ezt a’ most kérdés alatt levő 
váltóügyvédi vizsgálatoknál lehetne először életbe hoz
n i’s a’ nyilványos vizsgálatokra a’ kereskedőket iskér- 
déstehetési joggal bebocsátni, természetesen a’ hely
benhagyás vagy visszavetés mert az osztályozás a’ mel
lett felesleges tágmezó kedvezésekre , egészen elma
radhatna ; mint Erdélyben , úgy itt is , a’ felszék által 
kirendelt küldöttség ítéletétől függne. Ez itt futó gon-' 
dolat — több szót is megérdemelne, mielőtt a’ rendszeres 
munkák’ sorából törvényhozás’ tárgyává tétetik. —

Tanárkff.

P  ó t 1 á k  t á r
(Szi/i/tdz-mennyisé'ff E u rópában Jelenleg egész 

Európában 3570 állandó játékszín van! ’s ha mind
egyik színháznál a’ szinésztái saság’ tagjait áltáljában 
véve csak lőre számítjuk is , már 54,550jó ’s rósz pap 
’s papnéjára akadunk Thaliának. A’vándorló csapatok’ 
tagjait ide nem számítva.

Szerkeszti H  e l me c x y .  — Nyomtatja angol gyors-sajtón T r a t  tn e r-K ár o l y i  úri utcza 453.
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Konstantinápoly! és szyriai utáni* 
emlékezete. #)

(Petrózai Tr a t tu er Károly,  cs.k. mérnöktcstí őrnagytól.)
Mult-évi oct. 27bén indulánk-meg ,1. Ferencz* 

gőzhajón Pestről. A’ hajó tömve volt utazókkal, ’s e’ 
látvány nekem, ki szép folyamunkon a’ dunai gözha- 
józás’ díszlesén olly őszintén részt veszek, igen nagy 
Őrömül szolgált. 'S valóban volt is e’ jótékony érzésre 
szükségem , • mert ellágyult kebellel vevék búcsút édes 
honomtul. Majd valamennyi utas , valamint én , a’ gő
zös’ fedezetén vala ’s parton hagyott kedves övéiknek 
még egyszer intének istenhozzádot, — talán az el- 
válók közt némelly vérző szív is volt, sőt némellyik 
talán búcsút vön-r-egész életre! — Az utasok külön
féle népek’ tarka vegyületét képezék , mindegyik ma
gának másmás czélt tüzött-ki; egy tetemes rész már 
a’ közbenesó állomásokon elhagyta s’ hajót,’s midőn 
Zimonyba értünk, a’ társaság már csak néhányra ol
vadóit. Mit Pestiül kezdve Zimonyig láthatni, azany- 
nyira ismeretes már , ’s annyiszor meg volt Írva , hogy 
annak ismétlését itt egészen mellőzöm.

Elénk kíváncsisággal haladíunk-el Belgrad’ bás
tyafalai alatt, de mellyeket igen rozzant állapotban ta
láltunk. A’ parton sok török katonátpillantánk-meg ’s 
ezek, mint később hallottuk , az épen elutazó basá
nak , ki mint porta’ biztosa volt Szerviában, tisz
telgő kíséretéül gyűltek itt össze. Minket katonai sze
mélyeket e’ látvány érdekelt, mert ezek voltak az első 
török katonák, kiket láttunk. Még ugyanazon nap a’ 
hasonlag török csapatoktul őrzött Szendró vára vonta 
magára figyelmünket. A’ vár háromszöget képez , falai 
romlottak, ’s az egész sokkal  ̂gyöngébb , hogy sem 
ellenségnek daczolhasson. — O-Moldvátul kezdve a’ 
dunai utazás mindig regéuyesb szint ölt ; a’ folyó a’ 
parti szikláktól beszorítva felényi széles csak , de se
besség ’s mélységre annyival hatalmasb. Igen festói- 
leg  áll a’ folyóban Moldova-sziget mögött a’ Babakáj- 
szirtfok , mellynél a’ hullámok megtörnek. Golubacz 
hegyvár, honnan a’ törökök egykor a’ környékre ki
kicsaptak, most már csak omladék. Közel e’hegyvár’ 
tövében van az úgynevezett tipoly-vagy légybarlang, 
mellyből a’ nép’véleménye szerint az ölő-legyek (s i-  
milium reptans) másznak elő. E’ legyek vagy bogarak 
hasonlítnak a’ mosquitó-khoz, megrohanják a’szabad
ban legelő marhát, különösen a’ teheneket, benyo
mulnak az állat’ testének minden nyilasiba, ’s oily 
szörnyű fájdalmakat okoznak, hogy a’ megrohanás alatt, 
vagy néhány órával utána, a’ szegény állat földre dűl 
’s megdöglik.

Utunk’ legközelebb czélja Drenkova volt. Itt el- 
hagyók gőzösünket ’s födeles kompokra léptünk , 
hogy magunkat Orsovába szállittassuk-át miután a’ 
viz-zuhatagok itt a’ gőzhajót tovább haladni nem en-

*) B' legújabb utazási rajz, melly , mint a’ bevezetés mutat
ja , olly időszakkal veszi kezdetét, midőn a’júliusi szer
ződés’ kényszerítő rendszabályai Meliemed Ali ellen már 
végrehajtattak , több tekintetben igen érdekes olvasmá
nyul szolgál Igyekszünk az első szakaszt első -  fél
évi Társalkodónknak még hátra levő számaiban bevé
gezni; a’ 2dik szakasz minden esetre a’ 2dik fél-évre 
marad. Mi szerencsénknek tartjuk , hogy Társalkodónk 
lapjaiban ez utazási rajzot elsők közölhetjük. A’ s z e r k .
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gedik. A’ víznek ugyanekkor jó magas állása volt, 
’s így minden sziklacsúcsot elborítva találtunk ’s ha
jónk könnyeden lejtett azok fölött el; a’ viz’ zúgása 
’s hullámzása semmivel sem látszott crősbnek, mint 
sokszor Pestnél szokott lenni, midőn a’ szél a’ Dunát 
ostorozza ; ’s ha nem tudom, hogy a’ szirtek fölött me- 
gyünk-el, úgy a’ veszélyt tán alig gyaníthatom. Né
hány uíitársunk, födeles kompokra félvén ülni, sze
kéren viteté magát Orsovába. Ezek a’ Széchenyi gróf’ 
biztossága alatt Vásárhelyi Pál k. mérnök által hely
reállított Klissuru-uton haladtak. Mi hajénkrul kiszál- 
lánk, hogy ez utat megtekintsük , melly a’ legnehe
zebb íllynemü munkák közé méltán számítható , egy
szersmind az utazók és áruk’ szállítására igen lényeges 
hasznú: mert a’ Dunának bár millyen vízállása legyen, 
’s a' szélvész még olly szörnyen dühöngjön is rajta, a’ 
közlekedés azért még sincs megszakasztva ’s a’ legfé
lénkebb utazó is biztosan vitetheti magát Orsováig. 
Méltó büszkeséggel tekinthet a7 magyar ezen hazája 
által épített útra , mellyel ő a’ rómaiak munkájit ugyan
ezen helyen— csakhogy a’ túlsó parton— jóval meg
haladta. A’ rómaiak csak egy keskeny gyalogösvényt 
készítének hajóvontatásra, több helyen pedig még a’ 
sziklarepesztés’ bajos munkájától is irtóztak, mert, 
mikép a’ sziklába fúrt vagy vésett lyukak világosan 
mutatják, fábul csináltak ösvényt. — Mijókedvüleg’s 
magasult érzéssel lépdeltünk ez utón jó darabig előre, 
gyönyörködve pillantánk a’ szirtek’ kirepesztett bolto
zatára, melly fejünk fölött kifeszült, míg az úgyneve
zett veteran-barlanghoz érkeztünk. Eldődink’ hős tet
teinek emlékezete dagasztá keblünket, midőn e’ bar
lang’ belsejét megtekintők; — ha a’ hadisten bármi
kor szórná e’ tájakra tüzes szövétnekét, e’barlang még 
mindig hathatós segélyül fog szolgálni a’ Duna’ elzá
rására. — A’jobb vagy is szerb-parton az úgynevezett 
Trajan’ táblája voná magára figyelmünket, melly által 
azon császár dácziai hadmeneténeb emlékezetét fKr. 
sz. u. 105 év körül) akará örökíteni. A’ felírás egészen 
olvashatlannak mutaíkozék. — Ó-Orsovánál partra szál- 
littatánk ’s egy fogadóban meglehetős tanya-helyet 
nyertünk. Másnap mivel a’ viziutat a’ száraz-földinél 
többre becsültük, evezős-kompokon ismét tovább vitc- 
lénk. Az orsovai várat, melly szigeten fekszik’s egy 
török ezredesnek parancsnoksága alatt van, szintúgy 
dűlőiéiben találtuk, valamint az eddig látott helye
ket. A’ jobb parton igen pittoreszk fekvéssel bír az 
,Elisabeth1 nevű török erösítvény.

A’ magásabb ^vízállás miatt még a’ Dunának azon 
pontján , melly metaphorice ,Vaskapu* nevet visel, sem 
láttunk szirtcsúcsokat, csak a’ folyatnár’ zúgása, a’ 
habforgás ’s a’ viz’ szembetűnő nagyobb sebessége 
tanusítá, hogy ismét egy roszhírü veszélyes ponton me
gyünk keresztül ; azonban e’ bajon is kompunk csuda 
könnyűséggel átesett. így  érkeztünk néhány óra múl
va a’ szerb parthoz Gladosnitzába , hol .Argó* gőz
hajó már várakozott ránk. Mivel mind Szervia mind 
Oláhország szoros őrvonalt állított minden török tarto
mány’ ellenében, hajónk pedig idc-utazíában a’ török 
parttal ismételve közlekedett, tehát azt a’ veszíeg-he- 
lyen láttuk kikötve. Most a’ gőzhajóra léptünk, mcly- 
lyen utazótársaságunk kissé megszaporodott, neveze
tesen velünk jött az ujorsovai eddigi kormányzó is, 
kit egy másik ezredes valtott-fel a’ parancsnokságban.
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Miután a’ gőzhajón az utazók kellő számban együtt 
voltak, a’ horgony fölszedeték ’s csakhamar az úgy
nevezett Severin’ tornyának romjaihoz érkezőnk, melly 
közönségesen a’ hajdani ívboltos Trajan-hid’ oszlop
maradványának tartatik; ez állításnak azonban azujabb- 
kori müvizsgálók ellenmondanak ’s azt hiszik, hogy 
itt csupán eg y , nagy Konstantin császár alatt épült 
fahíd állott. Most a’ Duna’ jobb partján vala Bolgár
ország, ’s gőzhajónk csupán ezzel léphetett összeköt
tetésbe, mert az oláhországi órvonal-állomások a’ túl
só parton többé semmi közeledést nem engedtek. Estve 
kikötőnk Widdin előtt, mellynek tornyait ’s a’ pasa’ 
szállását a’ Ramazan-ünnep végett fényesen kivilágít
va találtuk. Másnap reggel megtekintók a’ várat,úgy 
látszik ennek fcntartására csekély gond fordíttatik , 
mert a’ kőfal és hidak legrosszabb állapotban vannak 
’s a’ felvont álgyuk, talapjok ’s fekhelyökkel együtt a’ 
legszoraorúbb szerkezetet tanusíták, több kerék csak 
egyetlen egy darab fábul van galyabítva; a’ várkapu 
a’ pasa’szállása ’s vár’ elő fal a v. is fogolytanya előtti 
fegyveres őrök nemcsak nem voltak tiszteletparancso- 
lók,  sót inkább szánakozást gerjeszíének, különösen 
a’ fogolytanya előtt egy 16 éves gyerkócze őrködött. 
— Mivel a’Ramazan alatta’ törököknek csak nap’ leál
dozta után szabad dohányozni’s enni, ennélfogvásta’ 
pasát nem látogathatók m eg, mert ő hihetőleg estve 
ügyekezett élvezni a’ nappal nélkülezett kéjelmeket’s 
igy most még a’ nyugalom’ karjában pihent. Érdekes 
lett volna reánk nézve öt láthatni, mert ez a’ 80 éves 
Hussein pasa volt, ugyanaz, ki a’ jancsárok’ eltör- 
lesztetésében olly hathatós részt vön. E’ pasának szá
mos szekrényben összetorlasztott kincseiről csudákat
beszelnek, ’s dicsérik benne : hogy a’ keresztül-utazó 
idegenek’ látogatásit kedvesen fogadja. Laképülete nem 
sejtető urának roppant gazdagságát, ’s valóban kívá
natos , hogy kincseinek egy csekély részét szállásá
nak jó karban tartására ’s kicsinosítására fordítsa. Az 
utak ’s utczákon , mint minden török városban , úgy 
itt is egy sereg kóbor -  kutyára akadtunk, mellyek 
azonban igen szelíd természetűek, ’s az elhaladókat 
épen nem bántják; a’ város irgalmatlan kövezettel bir 
’s esőzéskor nagy bajba kerülhet a’ tova-vánszorgás. 
— A’ vásártérnek nincs semmi nevezetessége.

Utunkat folytatván , a’ balparton fekvő Tselew nevű 
falura figyelmeztetőnek bennünket, hol az újabb régiség
vizsgálók a’Trajan-hidat állítják létezettnek;e’nézetet 
csakugyan támogatja azon körülmény is , hogy a’ Tra- 
ján-űt, mellynek nyomai itt még észrevehetők, a’ hid’ 
maradványival összeköttetésben á ll.— Különös megle
pő festői helyzettel bír a’ történetileg nevezetes Niká- 
poly a’ jobb parton, hol több álgyutelep van a’ hajó
zás es kikötés’ meggátlására. Képzeletünk-Traján’ ide
jét hozá emlékezetünkbe, ki Decebalus’ meggyőze
teké után itt a’ ,,diadal-várost“ alapítá: megeraléke- 
zenk 13D6dik évi September 28kára , melly napon Zsig- 
mond királyunk bajnoki küzdés után Isö Bajazet’ vad 
csordaji ellen csatát vesztett, végre csolnakon a’ Duna’ 
tu so partjára volt kénytelen menekülni ’s a’ vitéz ma- 
gj ároknak egy tetemes része lekonczoltatott. — Rust- 
schuknal gőzösünk horgonyt vetett ’s nekünk ez ked- 
vezo a kaimul szolgált a’ város’ ’s annak erősítvényei’ 
meg ekmíesere. A bástyafalakat az oroszok nagyobb 
részint szeretettek ’s egy még jelenleg fenálló bás
tyafalon , melly a’ Dunára szolgál, hat álgynt láttunk 
korhadt talapokon ’s felig szétrombolt rézseken nyu- 
gonm. Az orhaz el vala pusztítva ’s a’ várparancsnok 
abban latszik bizakodni, hogy az álgyukat nehezen

fogja valaki elhordani,’s így szükségtelen azokat őriz
tetni. A’ vásárpiacz vagy úgynevezett bazar, mellynek 
csarnokai deszkákkal fedetvék ótalmul a’ nap’ hősége 
ellen, meglehetősen élénk vo lt,. ’s válogatott józama- 
tú ’s igen nagyszemű szólögerézdekkel enyhítők 
szomjunkat. —

Tovább-utaztunkban az első érdekes hely ránk 
nézve Silistria volt. Két óráig tartózkodánk itt ’s azalatt 
szemügyre vettük a’ várat ’s különösen a ’ homlokfalai, 
melly az utolsó háborúban (1829) az oroszoktul meg- 
támadtaték ; egy árokkal, födött ut ’s kül-erősitvény 
nélkül, egy alig 12 lábnyi meredekmagasság mellett 
e’ vára’ szabályos megtámadtatásnak60 napig (egész
ben 9 hónapig) állott ellen, ’s a’ törökök ismét meg
mutatták, mit képesek tenni ügyes vezérlet alatt. A’ 
megtámadás’ tüzakna-tölcsérinek nyomai még ma is 
láthatók, ’s a’ kormány még nem gondolkozott arrul, 
hogy a’ bástyában ’s ellenbástyában okozott nyiladé
kokat ’s rézseket ismét kijavíttassa. —

A’ jobb part innét kezdve kevés megjegyzésre mél
tóval kinálkozék, de annál örvendetesb látványul szol
gált a’ balpart, hol különösenBrailafoglalta-elfigyel
münket. Itt a’ folyó el van borítva hajókkal; Ausztria’, 
Angol,Görög-’sOroszország’,sőt még a’hanza-városok’ 
zászlóji is lobogtak rajtok, ’s az ember itt sejti, hogy 
közel van a’ tengerhez. Braila, melly korábban meg 
volt erősítve, 1828dik évi júniusban az oroszoktul 
ostrommal vétetett be ’s leromboltatott, most azonban 
ismét helyreállott ’s virágzó kereskedő-várossá készül 
emelkedni. Galaczban (Morvaországban) megérkezve, 
kikötöttünk ’s szabad volt. az eladási-állomás -  téren 
partra szállnunk. Mi azt hívők, hogy a’ Konstantiná- 
polybul várt gőzhajót már itt fogjuk találni, de fájda
lom csalatkozánk ’s még 6 napig kelle várakoznunk 
rá, mivel a’ török kormány’ részérül bizonyos külde
tésben a’ szyriai útra fordíttatott. A’ galaczi révben 
legalább is volt 309 hajó, mindenféle ország- ’s nem- 
zetbeli; méghármas-árboczúis , mellyek’ nagyobb ré
sze gabna-rakodás végett gyűlt ide. Sok hajó azonban 
teher nélkül maradt, mert a’piaczon már minden gabna 
elfogyott, és én hazámnak gabnabóségét most ide óhaj
tottam volna; azonban reményiem , hogy idővel a’ hajó
zás’ minden akadálya le fog gyözetni ’s Magyarország’ 
termény gazdagsága a’ galaczi révparton felhalmoztatní 
hol az tökéletes keletet nyer.

Galaczban-tartózkodásunk’ideje alatt hajón több
ször átrándulánk a’ Duna’ jobb partjára az úgynevezett 
Tatárföldre, ’s nekünk különös örömélvezetül szolgált e’ 
vad tartományban egy kávéházban török kávét szürcsöl- 
hetni ’s egy tekeasztalon játszhatni. Az ausztriai consul 
elláta bennünket hírlapokkal, mellyek nekünk uj tudósí
tásokat hoztak a’ távúiból. Végre „ Ferdinand“ gőzös’ 
megérkezte által örvendezteténk-meg, mellyre azonnal 
át is költöztünk. E’gőzhajón érkezett S o ü li er is, a’de 
Bah féle müvészlovag-társaság’igazgatója,ki Konstanti
nápolyban mutatványival uj hírnevet’s duzzadt erszényt 
szerzett. Pagliazzoja , egy bécsi fi, Konstantinápolybul 
egy 16 éves görög-lyányt veve nőül, kinek bogárfekete 
szemei néhány utitársunkat egészen elbájolták. Énsaj - 
nálkozám a’ szegény hölgyecskén, mert életszerencsejet 
egy pagliazzóra bízni előttem kissé még is meresz k o c 
kajátéknak látszik. Soulier Bukaresten által Pestre ’s in
nét Becsbe szándékozott utazni’s reményle, hogy bű
vész-lovagival török kocsikon (aíabas) ’s keleti costüm- 
ben tartandó bemenete által rendkívüli figyelmet gerjeszt 
egyszersmind sok pénztarat.Jíagy mulatságunkra szol
gált Galaczban-veszteglésünk alatt egyik utitársunk ,



191

ki Európának egy nagy részét már beutazta ’s most Ke
lettel is meg akart ismérkedni. 0  délszaki Európában 
született ’s első utazásátLapphonba tévé. Minden elöis- 
méret ’s nyelvekbeni kellő jártasság nélkül, sőt még föld
képpel’s utazási leírásokkal sem bírva, úgy tetszett, 
mintha csak azért utaznék, hogy a’földleirást a’hely’ szí
nén tanulja-meg. Tőlünk gyakor ízben tudakozá a’hajón 
beutazott tájak’ nevét,helyzetét ’s történetét,’s alig jutott 
a’hajó-födözeten egy v. más adathoz, tüstint lefutott a’ 
hajóterembe , azt naplójába bejegyzendő. Reményiem, 
naplóját nem bocsátja közre, mert ez által igen sajátsze
rű zagyvalék kerülne napvilágra, melly egyszersmind 
igen mulatságos ’s nevetésre csiklandó olvasmányul fog
na szolgálni. O Szervia , Moldova, Oláh-és Bolgáror- 
ezág’ fekvésével semmikép sem jöhetett tisztába ,’s vala
hányszor a’ födözeten megjelent, mindig egy tartományt 
a’ másikkal tévesztett-el. (Folyt, köv.)

Szabad föld ’s megváltásról
CV é g  e.J

Visszatérvén az urbériségre, mert ezen épen nem 
egyszerű állapotnak sok oldala van, miket ismét ’s 
ismét szemlélet alá venni nem árt; egyik szempont alatt 
látni fogjuk, hogy az úrbéri állapot a’ valóságos kö
zös birtoknak egyik ’s pedig igen különös neme; ’s 
igy  az is mind , mi a’ közös birtok’ rósz létéről , ’s 
az elkülönzés’jótékonyságirul mondva ’s elismérve van, 
az úrbéri állapotra ’s úrbéri váltságra teljesen alkal
mazható. Ugyanazon földön t. i. a’ földesur a’ kilen- 
czedet, néhány elkülönzött határt kivéve, az ugar , 
tarló sőt a’ vetés-legelőt— a’ papság a’ t i zedet ,— 
a’jobbágy’ a’ föld’haszonvételét — mellytül tudja isten 
mit kell mindent tennie’s adnia — igénylik, birják ’s 
gyakorolják. És mindezek a’ jobbágy-földnek e’szerin
ti közbirtokosai, ugyanazon földnek mivelésében ’s 
használásában nemcsak különböző, hanem igen sok
ban ellenkező czélt’s érdeket követnek.Szünetlen harcz- 
ban lesznek egymással összerekesztett jusaik’s tulaj- 
donik , ’s mind egyik mind másik közbirtokos nem any- 
nyira egyik a’ másik’ rósz akaratja, minta’ dolognak 
nem jótékony összefiizése által tulajdonának gyümöl- 
csitő l, vagy is mi mind egy , magától tulajdonátul ki
sebb nagyobb részben megfosztatik, — hacsak valaki
nek tulajdonát puszta hangban vagy betűben minden 
haszonvétel nélkül szemlélnie kielégítőnek nem lát
szik. ’S hátmég ot t , hol közlegelő létezik ! sőt nem
csak a’ jobbágyi földben , hanem némileg a’ job
bágynak földmivelésre szolgáló idejében , tehetségé
ben , marhájában ’s eszköziben a’ robotolás által illy— 
forma közbirtok alakul; mellyet csak oily határzott- 
ságra is vinni, hogy szinte az általányos közbirtok’ 
bajaitul mentve legyen, gyakorlatban alig lehetséges.Ha 
tehát a’ határ’ tagosítására ’s elkülönzésire vesződ- 
ségünket, költségünket — bár ez vagy amaz némellykor 
áldozat-formában tűnik is f e l , — nem kíméljük, miért' 
neheztelnénk, ’s miért újra meg újra ne ismételnők 
próbáinkat ama’ még nagyobb ’s fontosb elkülönzés 
végett, melly az úrbéri váltság ’s földszabaditás ál
tal történik, és melly által fog csak ezen esetben 
’s állapotban birtok és tulajdon, melly végre mégiscsak 
emberi élvezet okáért áll állhat fen í!1) , embernek kellő
módon gyümölcsözni. És különösen e’ tekintetekre nézve 
— nem is igy szólván egyebekről — valóban üdvös

* ) Ezen triviális mondásban foglalt igazságot olly sokszor
elfelejtve "s megvetve s z e m l é l j ü k ;  s annak daczára az
embernek érdekét, méltóságát alárendelve a’ birtok’ te-

azon törvény, melly az úrbéri váltságot nemcsak ha
zánk’ rendszerébe ’s intézvényei közé ünnepélyesen be
vezeti , hanem azt az ősiség’ ’s az ezzel mintegy szö
vetkezett dolgok’ tekervényei ’s némileg cselszövényei 
között is teljesen biztossá teszi. — Melly biztosságban , 
és hogy nem kell halasztanunk az úrbéri megváltás’ 
dolgát, mig a’ hazánkban olly sokat gátló aviticitás- 
nak ’sa ’ t. bilincseitől szabadulunk— ebben van ama’ 
törvénynek egyik fő érdeme ; azonban ugyanebben ko
moly intés is foglaltatik, hogy lássunk a’ dologhoz, 
és ne nyugodjunk-meg a’ dolog’ taglalásán , ’s ne hagy- 
junk-fel, ha abban egy két nehézséget találunk i s , 
miket a’ megváltás’ üdvös lététől áthatott ember legyőz
het ’s megpróbálhat. Minden esetre pedig próbák , ki
sebb nagyobb sikerüek, könnyebbitni fogják ’s biz
tosabbá tenni azon intézkedést, mellyet talán jövendő
ben törvényhozásunk a’ dolog’ előmozdítására, e’ vagy 
ama’ tekintet alatt, szükségesnek találhatna.

Volt e’ részben említve a’ kényszeriteít megvál
tás is ; és többen ezen említést mint felingerlést, fe
nyegetőzést , ’s magára a’ dologra nézve káros za
vart okozhatót , rosszalták ; jus-sértést emlegettek , és 
majdmajda’megváltás engesztelő alakjában egy a’tulaj
dont megtámadó ellenséget szemléltek volna, melly 
ellen védelemről kellene gondoskodni; mire pedig va
lóban nincs ok, sót inkább.— — Általában véve az ex
propriate’ ideája köztünk sem uj , sőt már magyar nevet 
nyert; ’s a’ kisajátítás hazánkban törvényes gyakor
latban is van. Mi egyéb pedig a’ kényszeritett meg
váltás, mint az expropriationak neme? ’s ha vas- és 
vízi utakra nézve lehet teljes magán-tulajdonú birto
kot jogszeriileg kisajátitni, — ’s hogy ezt hazánkban 
már törvény biztosítja, méltán elólépésnek tekintethe
tik— mennyivel inkább igazolva volna az expropriate 
vagy is kényszeritett megváltás az úrbéri jus és tu
lajdonra nézve? mellynek felszabadítását (el ne felejt
sük, hogy nemcsak jobbágyi, hanem földesúri érték is 
szabadul-fel) csakugyan még fontosb és felsőbb köz 
nemzeti érdekek kívánják, mint ez vagy amaz útnak 
épen e’ vagy ama’ vonalon építésére nézve fenforog- 
hatnak. — Magunktól függ c’ rendszabás’ szükségét 
megelőzni; azonban annak megemlítése nem tudom mit 
árthatna. Ugyanis az úrbéri állapotnak még hosszn 
jövendőt alig lesz ki Ígérjen ’s kívánjon. Csaka’mpd- 
rul lehet szó , mellyel az legczélszerűbben , az ille
tett érdekeknek , igazaknak lehető legteljesb megóvá
sával történhessék.. A’ tapasztalás mutatja , hogy az 
úgynevezett kényszeritett megváltást másutt sem igen 
kerülhették el. Nekünk is jobb arra előre készen lennünk. 
A’ kényszeriteít szóban nem kell megütközni melly a’ 
megváltás’ módját clhatárzó törvényre nézve nem is 
egészen megfelelő praedicatum; a’ közhatalom t. i. in- t 
kább úgy mint biztosító, segítő , közbenjáró lép—fel. A’ 
kényszerítés az időkben létezik; az események a’ ha* 
ladás , és (hogy némellyek mosolyogjanak) a’ korszel
lem: ezek a’ kényszerítők. A’ törvény az újra szüle
tést a’ fenforgó megváltással csak segíti, könyebbiti. 
Elfelejtek é az úrbéri kilenczed’ milly móddali meg- 
váltatását M. Terézia alatt? hogy ollyannak jövendö
lésében vétket látnánk, mi már ugyanazon állapotban 
’s kevésbbékényszerítő körülmények közt, mégis tör
tént. Azért ne tartózkodjunk az úrbéri megváltásnak

kintetének. — Valóban a’ t r i v i á l i s  szó kétértelmű
sége sok kárt okoz; mert a’ közelismerés’ erejét, fon
tosságát azon jellemmel zavartatni engedi, mellyet nem tu
dom hiúságunk é vagy tökéletesülési ösztönünk? arra, 
mit közönségesnek mondanak , ruházott.
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teljes alakját szemlélni, mellyel az más országokban 
mint közönségesen tudva van, már reg fel is vett; es^íl- 
gyelmezzünk azon fordulatokra is , mellyek arra néz
ve másutt in praxi az ugymondott kenyszeritett meg
váltással is már következtek; ’s akár a’ felszámítás
ban. akár a’kiszámi t terv’ alkalmazásában léteznek.
_ __ Ezen felszámítotás igaz hogy különféle mód és
kulcs szerint, ’s különféle fundus’ rovására történhe
tik : ámde bárinikép történjék , — nekem úgy látszik , 
mindig csak bizonyos világszerte kényszerítő hatalom
nak ítéletét mondja az k i, mellyet előbb emliték, ’s 
mellynek földesurak ’s jobbágyok, akarva v. nem , fe
jet hajtanak. És ezen hatalom’ Ítéletének törvénynyeli 
kimondása és meghatározása ha a’ jobbágyra nézve 
jó , a’ földes uraknak érdekükben még kivánatosb. — 

Hasonlóul köszönetét érdemelnek azok , kik a’ 
váltsági bérnek , hitel-intézetek’ utján , vagy más mód
dali elöszcizésire nézve terveiket, számításikat köz
ük , ’s igen kívánatos, hogy mjnélelóbb hazánkban 
illyféle eszmék teljesülést, ’s a’ másutt már létező 
példák követést találjanak. Addig is azonban, mig gőz
hajó nincs, vitorlákkal ’s evezőkkel is tehetni valamit, és 
kár volna lemondani akár földesuraknak akár jobbágyok
nak az úrbéri megváltás’ , további előkészítő intézetek 
nélkül is, csak saját erőnkkel próbálásárul,eszközlósiriil. 
Hol pénzértékben épen nem lehet, gabona - mennyi
ség is szolgálhat az érték’ kiegyenlítésének jeléül !s 
eszközéül; ’s piaczi ár , font - szám ’s illyenek után 
eléggé megfelelőleg.

Kissé kiáltó jelensége volna ugyan ez finantziális 
dolgaink’ állapotjának; midőn t. i. érték -  kiegyenlí
tés végett illyen a’ kereskedés’ zsengéjére emlékeztető 
módhoz, anyaghoz kellene nyúlnunk. Azonban mégis 
valódi ’s nagy előlépés lesz ez is — nemcsak azért, 
mivel az úrbéri nyomasztó viszonyok minden tulajdon
nak ’s jusnak megóvásával feloldatnak , ’s a’ földesúri 
tulajdon ’s a’ jobbágy-föld felszabadul — hanem mi
vel igy is , annáünkább pedig hol készpénzre történik 
az alku. a’ földesuroak úrbéri értéke mobilisáltatik, 
’s nem is szólván a’ nemzeti tőkére nézve fenforgóte- 
kintetekrül — a’ földesurnak értéke önmagára nézve 
inkább haszonvehetővé válik. Pedig hibáznának, kik 
az úrbéri megváltás’ állapotában az értéknek egyedül 
csak biztosságát, nem egyszersmind haszonvehetősé- 
gét is vennék tekiutetbe , nem gondolván meg , hogy 
tulajdonnak általában ’s a’ tulajdoni biztosságnak is épen 
a’haszonvehetőség egyik legelső eleme ’s megkiván- 
latosága. Az érték-biztosság alatt t.i. csakugyan az 
élvezet’ biztosságát is kell és pedig főleg értenünk, 
ha üres hanggal nem akarunk megelégülni; az élve
zel biztossága pedig nem más mint a’ haszonvehetó- 
seg. Mit használ t. i. a’ fogolynak, ha ő a’ biztosságot 
talán ránézve kissé túlságosan is bírja ’s élvezi, ámde 
szabadsága nincs ? — Mit használ, ha még olly radi- 
oalc cs firmám jusunk van jószágainkhoz, ámde jövedel
müket minszüfeséginkre élvezetünkre nem fordíthatjuk? 
mit használ, ha értékünket tőkéjére nézve még olly nagy 
íz ossaguuak tartjuk i s , ámde az gyümölcsüzésiben 

elvezetunkut igényinket folyvást csalja? — Mind ez 
f e ur megváltásra nézve épen sajátságos je-
entosegu — minthogy , ha csak szemünket bezárni nem 

akarjuk mind a fo ott, mi az urbériségre ’s a’földesurak’ 
úrbéri birtokuk fő ott a'múlt század- elejéiül fogva tör- 
tént s a fölött mikep az úrbéri fundus a’ contri- 
butionalis fundussal identitásba van téve — ’s ügye 
lembe veszszük azon igen is practicus magyarázatot’s 
következeseket, miket az 1715 : 8. czikknek c’ rész
ben adni tudtak — a’ múltról a’ jövendőre ítélve »s 
felvéve azon roppant erőt ’s érdeket, mellyek az urbérfé-

]e viszonyokat európaszerte vezette ’s vezeti, a’ föl
desurnak úrbéri tulajdonában ’s jövedelmében a’ birtok
biztosság’ ideálját csakugyan nem állithatjuk-fel — ’s 
az úrbéri megváltást a’ földesurra nézve nem mondhat
juk azért kevésbbé tanácsosnak, mivel annak dija ki
sebb biztosságu tulajdon fogna majd lenni. — így  ha 
a’ tulajdonnak egyéb minőségire nézve is az úrbéri bir
tokot a’ megváltás’ dijával összehasonlítjuk, azt fogjuk 
találni , hogy épen a’ földesurnak nincs oka imeztke- 
vesbre becsülni — ’s maga az érték-növekedés (rising 
capital) tekintetében is egy kis befordítási ha nem is 
talentum , csak józan igyekezet mellett a’ megváltási 
summa az úrbéri birtoknál kedvezőbben áll. — Igaz, 
hogy a’ tékozló az úrbéri -  váltság után nyert pénzt 
elköltheti ámde úrbéri birtokát is eladhatja, vagy adós
ságot tehet úrbéri birtokára, ’s az executiótul, a’ tönk- 
re-jutástul az úrbéri birtokban szemlélt nagy bátor
ság sem mentesít. Mind ennél fogva elmondhatjuk: hogy 
épen nem fogják magokat ’s maradékikat csalni a’ föl— 
dcsurak, ha az úrbéri válíság-dij’ calculusában úr
béri jövedelmeik’ biztosságát mintegy feláldozoítnak 
nem tekintik; ’s különösen a’haszonvehetőség’ — mo
bilizálás’ — jótékonyságát is kellőleg felveszik, rnelly 
a’ megváltás által még akkor is tetemesen Öregből, 
ha a’ jobbágy a’ tőkét le nem teszi, hanem csak ka
matot vagy e’ helyett kellő határozás mellett gabonát 
ad; — mert ennek fejében a’ földesur kölcsönt vehet- 
fö l; ’s az általa fizetendő kamat’ idejét a’ váltság-fi- 
zetés’időhatáránál valamivel utóbbra távén— a’ hite
lezőnek nehezen lesz oka panaszkodni, hogy cseké
lyebb pontossággal fognak fizettetni a’ kamatok, mint 
ezt hazánkban most az úrbéri birtok’biztossága mellett 
szemlélhetni ; sót talán az adós földesur ritkábban fog 
szorulni olly módokra , millyebkel most úrbéri birtoká
nak bármi nagy biztossága mellett a’ kamat’s egyéb 
fizetéseket gyakran pótolni ’s fedezni kénytelen.

Azonban elég már; sok is egyszerre, — pedig a’ Szá- 
zadunki czikknek még egy állítására nézve, mellyben 
a’ számtudományt a’ főzés-mesterséggel mintegy el
lentétbe helyzi, szeretnék némi észrevételt tenni. Ne
kem t.i. igen különösnek tetszik, hogy a’főzés’mes
tersége maga miségében épen nincs komoly figyelemre 
méltatva; nem ollyanra p. o. mint a’ birka, ló , ’s nem 
tudom minő állat’ etetése, táplálása, sőt nem tudom 
miért, az emberek — bár sokszor igen is teljes becs
ben tartják az ebédeket — a’ főzés-mesterségrüü el
mélkedést még is a’ hozzájok nem illő dolgok közé hely
zik , épen ellenkezőleg, mintp. o. a’ pálinka-égetést — 
mellyet sok igen jó fő, és megkülönböztetett hely
zetű úriember calculusaínak , elmélkedésinek sót után 
látásának ’s praxisának tárgyául vészén, ámbár egy 
verdung pálinkára híni, járni még sem szokott. Pedig 
a’ chemia’ ’s egyéb természettudományok’ beavatottja, 
a’ physiolog és psycholog, maga a’ számtudomány is 
igen méltó czélt követne , ha a’ főzés’ mesterségét tu
dományra emelni ’s olly módon alakitni , kiképezni 
komolyan igyekeznék , melly az emberek’ táplálásában 
az emberinem’ testi és sokban ezzel járó lelki jóllété
nek, erősödésének, szóval: tökéletesülésének eszköz
lését , biztosítását, előmozdítását tárgyalná — & e’ 
mellett, ’s erre szolgálólag táplálásunkban az anya- 
természet’ bölcs rendé szerinti élvezetet emelne mind 
inkább nemessé, jótékonynyá,’s minél csekélyebb áron 
’s nagyobb mértékben minél többnek és szegényebbek
nek elérhetővé tenné. Mire nézve eszembe jut bizonyos 
könyv (£Bnifi,©eifí ber £ocf;£unft; überarbeitet non Ru
mohr. Stuttgart 1832.) melly a’ dolgot körülbelül illy
szempontbul fogja-fel; melly könyv.........azonban a’
czikkugy is már hosszúra terjedt, ifj. Keseredj István*
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Konstantinápolyi és szyriai utam’ 
emlékezete.

(Fol ytatás . )
A’ szép , erős-alkatü , egyszersmind a’ feketeten

geri útra egészen alkalmas „Ferdinand’1 gőzhajó most 
tova iramlott velünk, ’s nem sokára láttuk Renit Bes- 
sarábiában; a’ Duna mellett orosz vonal-örökét szem
léltünk , kik egészen ide kiterjesztik uraságjokat. Hu-» 
zamosb idő óta most láttam először ismét kozákokat, 
kik hihetőleg egy állomásiul a’ másikig jelentéseket 
vittek; az őrházak itt már több szilárdsággal bírnak, 
’s mi különös ács- vagy faragó-udvart láttunk, hol 
fábul hasonló őrházak’ váza készül, mellyek aztán in
nét tovább szállíttatnak. Mint tudva van, a’három du- 
natorkolat közül csupán a’ szulinai alkalmas a’ kiha
józásra’s mi ennélfogvást ezen ágnak irányzók utun
kat. Sok kanyarulaton által, számos hajóval találkoz
va , végre Galaczbul-megindultunk után másod-napon 
a’ torkolathoz érkczénk, hol a’jobb parton egy orosz 
hadihajó őrködött, ’s egy valóságos moszka telepít— 
vény alakult. Többen utitársaink közül még soha sem 
látták a’ tengert ’s most örömittasan álltak a’ gőzös’ 
födözetén ’s pillantanak ki a’ messze távolba. Itt a’ 
csöndes folyó , künn a’ zajgó tenger, a’ hullámok a’ 
kijárásnál jobbrul ’s balrul szép nagyszerű forrongás
ban ütköztek a’ sziklákhoz, száz meg száz vitorlás
hajó feküdt horgonyon’s nem voltak képesek vagy nem 
mertek a’ nyílt tengerre bocsátkozni. Legtöbbnek itt 
terhe’ egy részét kisebb kompokra kell átraknia, 7s 
csak akkor, ha a’ torkolaton áthaladtak , rakják a’ ter
méket ismét a’ hajókra által, mert a’ torkolatnak csak 
10—12 lábnyi mély, sőt gyakran még ennél is keve
sebb vize van, illyenkor az igen mélyen járó hajókra 
nézve a’ torkolat járhatatlan. Tudva van , hogy az 
Ausztria és Oroszország közt kötött dunahajózási szer
ződésnél fogva ez utóbbi hatalmasságot illeti a’ torko
lat’ medrét tisztítani, a’ világító-tornyot helyreállí
tani ’s ezért kárpótlásul minden hajótul vámot vehet; 
mindazáltal mostanig e’ dologban még mi sem történt, 
’s gonosz nyelvek azt mondogatják, hogy nem is egy 
hamar fog valami történni; mert világos, hogy Orosz
ország a’ brailowi és galaczi révpartok’ felvirágzását 
Odessa' kárára örömmel épen nem nézheti; nem kü
lönben a’ kompok’ tulajdonosi is , mellyekrea’ feljebb 
érintett átrakodás történik , a’ torkolat’ tisztíttatását 
bizonyosan nem óhajtják, sőt hajósaink azt állítják, - 
hogy épen a’ kompok’ tulajdonositól ugyan e' torkolat’ 
medrébe fővényzsákok süllyesztettek, így akarván ma
gokat nélkülözhetlenekké tenni. Én ,Vidra‘ tisztító-erő
müvünket kívánnám ide , melly a’ kijárást bizonyosan 
rövid idő alatt ki fogná tisztítani. Az orosz révkalauz 
csolnakjában állott a’ torkolatnál ’s felénk kiáltozá , 
hogy 11'/2 lábnyi a’ viz’ mélysége; mire Florio derék 
kapitányunk büszkén tekintve a’ félénk vitorlás hajók
ra , bátran bocsátkozott a’ bullámtorláson keresztül a’ 
sík tengerre. A’ torkolatnál jobbrul ’s balrul sok tö- 
rést-szenvedeít hajót pillautánk-meg, mellyek csajk né
hány nap előtt, midőn a’ Dunába indulni szándékoz
tak , itt partra vettettek. A’ tenger folyvást izgásban 
volt, hosszú mély hullámok ingattak hajónkat ide s

tova , melly azonban minden megtámadással daczolt’s 
útját bátran folytatta. Mindazáltal, a’ torkolat’ határ
jából még nem vergődve, gőzösünk’ hátulsó részét 
irtóztató lökés érte ’s a’másod-kapitánynak , ki a’ kor
mányt maga tartott, ugyanezt majdmajd kiütötteke- 
zéből. Láttam őt ’s közelében a’ conducteurt elhalvá
nyulni , ’s minden néma volt és félelemben. Az első 
kapitány ’s derék hajókalauzunk a’ gőzös’ előrészének 
hidlásán állt ’s mitsem érzett e’ lökésbül. Csak később 
értesült az eseményről. Hajónk a’ viz’ fenekét illette, 
és szerencsénk, hogy e’ baj megnemujult, mert ak
kor hajónk a’ fövénybe fúrta volna magát, ’s az erő
mű imigy ez ellenállással küzdve, magát a’ gőzöst 
rombolta volna szét.

Én azon jámbor meggyőződéssel indultam útra, 
hogy egy kegyes nemtő őrködik felettem ’s ez mosta’ 
torkolaton csakugyan szerencsésen át is vezetett ben
nünket. Néhány óra múlva a’ tenger csöndesebb lön ’s 
a’ hold a’ lesimult víz-ár fölött mint egy tavon ragyog- 
tatá képét. Mind a’ mellett, hogy sokszor utaztam ten
geren , igen rósz matróz vagyok ’s mindannyiszor é- 
melgések és gyomorbajak szállnak-meg ; e’ baj most 
sem került el. Kénytelen valék hajókamrámba vonulni, 
honnan csak másnap jöttem ismét elő , midőn a’ Bos
porus’ partvidékit láttuk. Harminczhat óra múlva a’ Su- 
lina-torkolaíon átmentünk után a’ Bosporusba hajóz
tunk , mellynek világító tornyai már messzirül felénk 
ragyogtak. Mindnyájan a’ gőzös’ fedezetén valánk, 
hogy a’ Bosporus’ magasztalt fönséges tekintetén le
geltessük szemeinket. A’ hold bűbájos fényét árasztá 
a’ tájzatra ’s megmutatta regényes világlatában a’régi 
grunezi várat, az európai marton az ernsítvény-tor- 
nyot Bujukderét ’s az átellenében fekvő Oriáshegyet ; 
és Therapia előtt egy álgyulövés ada hírt Otran ur
nák a’dunagőzhajózás’ igazgatójának szerencsés meg
érkeztünkről. Sajátszerü varázs-jelenet volt: tiszta 
holdvilágnál a’ fölségesen fekvő helységeket szép fa
lusi házaikkal ’s török tornyaikkal láthatni. A’ ter
mészet’ csöndé, a’ keleti cpitésmódnak az egész táj— 
zaton elömlő különös tündér bája, a’ minareteknek ’s 
nagyok’ lakházainak a’ Ramazan miatt még itt ott fel- 
tünelgö világlata lélekandalító képet nyújtott, és sej
tenünk hagyá , mi fölséges tünemény leend az eg ész , 
ha majd itta’ tavasz’ illatos szellőji lengedeznek, min
den kert virágköntösben díszük ’s az életadó nap a’ vi
déket sugárival körülfolyasztja.

Noveinb. 13kán 1840. reggeli 2 óra volt, midőn 
a’ konstantinápolyi révben horgonyt vétónk. Tüstint 
nyugalomraboesátkoztunk,hogy nap-fölkeítekor Szíam- 
bul’ fölséges tekintetét élvezhessük. Alig villogtatá a’ 
nap első sugárit Ázsia’ magasin , már mindnyájan a’ 
födözetre gyülekvénk ’s legeltetők szemeinket a’meg
lepő panorámán. Milly csudakép ! hol találok szókat 
a’ látottat leírni, hol színeket a’ képet fösteni? A’ tar- 
kán-sziuezett házaknak e’tengerét,a’ mecseteknek e’ ma
gas kúpjait merész és szellős tornyaikkal; közükbe 
hintve a’ kertek’ eleven zöldjét ’s a’ magasan felnyú
ló sötét cziprusokat; ez árbocz- ’s vitorla-erdőt a’csa
tornában ! ’s közöttük a’ száz megszáz könnyű kaj
kot , mellyek kígyók gyanánt tekergőznek el a’ ten
ger’ sík hátán. Egy szelíd, azúrkék mennybolt terül 
el az egész fölött ’s végzi-be a’ kép’ szépségéit. —
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Minden igéző szép,  csupán az emberek — törökök.— 
Mivel jövetelünk már tudva volt, egy bér-szolga kül
detek élőnkbe, ki bennünket Perában egyik nyugin- 
tézetbe vezetett, hol igen drága pénzen ugyan, de 
még is meglehetős szállást és szolgálatot nyerénk. Ké
sőbb Balbiany asszonynak egy strassburgi születésű 
nőnek házába költözénk által, hol egész kényelemmel 
éltünk, valamint otthon. Minden földimnek ajánlom , 
ügyekezzék ezen barátságos jószívű asszonyságnál 
szállást szerezni. Távol minden nyerészkedésvágytól 
törekszik e’ tisztelésre méltó müveit némber asztali- 
vendéginekminden kivánatit kielégíteni-, és én mindig 
hálásnak érzendem magam’ azon szíves fogadtatásért, 
mellyet csöndes jó házában tapasztaltam.

Mi pénteken érkezénk-meg, és mivel e’ napon a’ 
nagyér a’ mecsetbejár , tehát nem mulasztók-el az al
kalmat ’s helyet foglalánk az utczán , hol egy közel 
fekvő mecsetben imáját végezni szándékozott. A’ ka
tonák kettős sort képeztek ’s mi még alig helyezked
tünk e l, már közelge a’ menet, melly távul minden 
keleti pompafénytül, igen egyszerűnek neveztethetik. 
Néhány lovas rendőrségi katona (Cavasse) nyitá meg 
a’menetet, azután párosán következtek a’ ministerek, 
udvari fótisztviselők, a’ pasák, mindnyáj an lóháton ; most 
a’ nagyurnak több paripája vezettetek nyergelten, 
mellyek azonban szépségök ’s fajokra nézve várako
zásunknak épen nem feleltek-meg. Végre lóháton a’ 
szultán maga jött; öltözete a’ kékbojtu ’s gyéinánt- 
csatos vörös f e s s z vala ’s egyszerű kék lovag-köpö
nyeg , álló gallérral, melly gyémántokkal vala gaz
dagon hímezve. A’ nagy ur, korához képest, idősb
nek látszik, őt'nem 19, hanem legalább is 26 éves
nek gondolnók. Arczszine halavány ’s kissé himlő
helyes ; már tömött fekete szakála van.

Mi még azon nap bemutatók magunkat követünk
nél , ’s tőle azon hírt vevők, hogy mi négyen katona
tisztek, kika’Mehemed Alival folyó háború alatt a’ por
ta’ szolgálatára vagyunk átengedve, még ugyanazon 
estve audientziát nyerendünk a’ szultánnál. Mintegy 
7 órakor a’ porta’ első tolmácsával ’s egy követségi 
tiszttel egy pápa-követségi csolnakon a’ nagyúri palo
tába Beschiktaschba menénk. Egy sötét előkerten ke
resztül léptünk az oldal-épületbe , hol tisztelet-őr meg
jelentünkre tisztelgett, ’s itt Rizza pasa, a’ palota’ 
marsalja ’s nagyúri kegyencz fogada bennünket. Pipá
val ’s kávéval udvaroltanak ’s a’ közönséges kérdé
sek ’s feleletek utazásunk ’s egészségi állapotunk ’sa’t. 
felől kerültek szőnyegre. Azon megjegyzésre, hogy 
kettő közülünk már 14 év előtt látta Konstantinápolyi, 
’s hogy azóta itt igen nagy változás történt, Bízza 
pasa igennel válaszolt ’s úgy vélekedék, hogy a’ tö
rököket még mindig barbároknak nevezik ugyan, de 
ók nem azok többé. Én gondolám magamban , hogy a’ 
pasának ez állítására csak néhány hónap múlva fogok 
felelhetni, ha majd őket ismérni tanultam. A’ tisztel
gésül fegyverhez kapott őrség hirdeté a’ követ’ érke
zését , !s mi aztán vele Rescind pasa ’s ministerhez me
nénk , kinek egyenkint mutattatánk-be. Reschid pasa 
rendkívül barátságosan fogada bennünket, mindegyik
nek megszoríts kezét ’s igen csinos franczia nyelven 
sok lekötelezőt monda. Most fölkerekedénk, hogy a’ 
közep-epületbe , hol a’ szultán tartózkodik , menjünk. 
Mi végig lepdelenk a sötét ’s igen gyéren világosított 
előkerten ; több lámpát s ezek közt néhány óriási lám
pát papirosbul hordoztak előttünk. Az épület’ hágcsó
ja angol szőnyegekkel vala borítva’s országos szokás 
szerint megvilágoeítva , azaz candelabrumok ’s közön

séges gyertyatartók álltak a’ nyughelyek ’s korláto
kon, ’s milly-gyertyákon kívül vettem észre fagygyú- 
ból-öntötteket is. Az előcsarnokbul, hol egy egész 
csapat udvarszolga állott, egy félig megvilágosított 
terembe léptünk, mellynek bűvös homályában a’ szul
tán egy karos székben ült. A’terem egészen európai 
ízlés szerint vala bútorozva, a’ nagyur reggeli disz- 
köntösében volt ’s kezeit térdein nyugtató.

A’ követ szerencsekivánatit fejezé-ki a’ szultán 
előtt St. Jean de Acre’ bevételéhez ’s bemutatá ö ma
gasságának azon tengerésztisztet, ki 4 nap ’s 11 óra 
alatt az elfoglalásrul szóló tudósítást Konstantinápoly- 
ba hozta. A’ szultán a’ követhez igen hizelgőleg szólt 
’s a’ tengerésztisztnek egy nagyértékü burnót-szelen- 
czél nyujtatott; most az Alexandriából megérkezett 
ausztriai főconsul mutattatott be, kit a’nagyúr az ér
dem-renddel ajándékozott-meg ; végre névszerint mu
tattatánk-be ó magasságának. A’ szultán monda, mi
szerint reményű ’s meg van győződve, hogy mi neki 
lényeges szolgálatokat teendünk ; ’s miután ebeli kész
ségünk kifejezteték, elbocsáta bennünket. A’ szultán 
nagy könnyűséggel fejezi-ki magát ’s igenkedveltető 
nyájássággal bír. O igen halovány, ’s arczszinéről 
Ítélve azt mondhatnék , hogy beteg.

Konstantinápolyban-mulatásunk’ napjait a’ város’ 
nevezetességinek megtekintésire fordítók. Az utazási 
leírások ’s rajzok után a’ belvárost igen piszkosnak 
képzeltem; nem kis örömemre azonban megcsalatkoz
tam; legtöbb utczán embereket láték , kik a’ csator
nákat tisztíták ’s csak a’ távulabb fekvő ’3 igen gyé
ren látogatott városrészekben akadtam itt ott döglött 
kutyákra ’s macskákra. Áltáljában véve Konstantiná
polyi sokkal tisztábbnak találtam, mint Perát a’keresz
tyének’ szállását, hol a’ kövezet is sokkal rosszabb. 
— Én kiváltkép a’ Sophia-mecsetet ohajtám látni, ’s 
nem kissé ütközém meg, midőn haliám , hogy erre a' 
nagyurnak egy különös engedvénylevele v. fermanja 
szükséges, mellynek megszerzése a’ fizetni kellő taxák 
miatt igen sokba, körülbelül 3 egész 400 ftba kerül. 
Szerencsémre épen akkor Londonderry lord is nejével 
együtt jelen volt, ez számára kieszközlött illy fer- 
mánt, ’s kegyes volt minket ausztriai tiszteket meghini 
kisérő-íársiul. Mi mindennek előtte sárga papucsokkal 
látók el magunkat, mert olly lábbelivel, minőt az ut- 
czákon járásra használnak, egy török mecsetbe sem sza
bad lépni. Még állott a’ Ramazan-ünnep, midőn a’ 
mecsetet megtekintók ’s épen azért a’ muselmanok sű
rűn látogatók azt. Rendőr-katonák kisértek ’s kalau
zoltak bennünket a’ templom’ előcsarnokának hosszú 
és széles vestibulumába ’s mivel a’ muselmanok még 
az imádságot nem végezték,tehát a’felsö-karzatra kísér
tetünk , honnan a’ templom’ belseje a’szemnek legföl- 
ségesb látványul kínálkozik. Ezen, nagy Konstantin 
által épített, lerombolt ’s végre Justinián császártól 
ismét helyreállított főtemplom a’ legnagyszerűbb épü
letek’ egyike, miket a’ keresztyénség a’ mindenható’ 
tiszteletére szentelt. Az ízlés már a’ templom’ építte
tésekor romlott vala, de az egésznek alakzatai nagy
szerük ’s a’ keresztyén istenitisztelet kevés épitvényt 
mutathat, mellyek ezzel mérkőzhetnének. Mivel ezen 
templom’ leírásai és rajzai majd minden kézen forog
nak, tehát nem szándékom azt részletesen fösteni. Én 
csak azon érzésről teszek szót, melly engem megka
pott, midőn itt az oszlopok’ tömérdekseget láttam, 
mellyeknek egy része az ephezusi templomiul hoza
tott ide ; midőn az apostolok’ kepeit láttam , mellyek a 
fönséges kúpról ránk keresztyénekre tekintének, mint



ha vádolni akarnának bennünket: miért engedtük meg 
hogy a’ mohammedánok őket bemázolják; ’s mint kö
szönik csupán a1 mindenható időnek, hogy róluk a’ 
vakolatmész lehull, ’s elibe nézhetnek azon órának, 
mellyben a’ keresztyének’ imádsága e’ templom’ csar
nokiból ismét istenhez emelkedendik. A’ nyerészkedő 
muselmánoke’ képek’mozaik-darabjait leverik ’s hitvány 
pénzért eladogatják a’ hitetleneknek. Ezen óra’ emlékéül 
is e’ kúpnak több köveit megvettem. — Ecsetre méltó 
látvány volt a’karzatrul a’ templom’belsö tág térén végig 
tekinteni, hol a’ muselmánok pontosan húzott vonal
ban térdelnek; mindegyiknek czipéje maga előtt fek
szik. A’ könyörgés’ bizonyos pontjain mindnyájan egy
szerre földre borulnak ’s ismét fölemelkednek, mint 
valamelly vezérszóra. Az istenimádás’ ezen accordjá- 
ban ’s annyi rokonhangulatu lélek’ látásában valami 
igen megható van. Az ember nem fojthatja el azon 
gondolatot: vájjon soha sem jövend é az idő-el, mi
kor az egész emberi nemzet az isten-imádásban ösz- 
hangzik! Megérdemli é a’ kölcsönös szeretetre terem
tett embernem, hogy épen a’ legfőbb lény’ imádása, 
kinek mindenhatósága felől mindnyájan öszhangzók 
vagyunk , szakaszt el bennünket egymástól ’s lobbant 
gyülölségre, holott épen ezen imidásban kellene lé
tezni minden halandó’ egyesítöpontjának !

Miután a’ köz könyörgésnek vége lón, lemenőnk a’ 
templom’ hajójába, hol még egyesek imádkoztak , má
sok pedig a’ Korán’ magyarázatát hallgatták ,. mellyet 
a’ papok az őket környező népnek ülve adtak-eló. A’ 
muselmánok közül sokan követtek bennünket, de a’ ha
ragnak vagy neheztelésnek legkisebb jelensége nél
kül ; — csak lábainkra tekintének, vájjon elvagyunk é 
látva papucsokkal. Mi pontosan megnéztünk mindent, 
kezünkkel illettük a’ porfir-, gránit-és márványoszlo
pokat , a’ nélkül hogy legkisebb boszuságot gerjesz
tenénk a’ tömegben. A’ fanatismus majd egészen meg
szűnt. — A’ mecset többszöri földrengés által sokat 
szenvedett; némelly bolthajlás és iv-osztály meg van 
repedve, több gyámoszlop egyenes álló helyzetéből 
kimozdult. Négy torony vagy úgynevezett minaret nyú
lik a’ felhőkbe, honnan a’ murezzin a’ hivőket könyör
gésre szólítja. Mielőtt e’ templomiul búcsút vevék, fan
táziám még az 1453d. évi máj. 29két idézé lelkem elé , 
melly napon t. i. Konstantinápoly lid. Mahomet által 
el foglaltatott; e’ szerencsétlen nap’ elóestvéjén Kon
stantin császár itt küldé utószor imáját istenhez; itt 
fogadta a’ szent vacsorát ’s ajánlotta föl lelkét az egek
nek. Másnap reggel fegyverzetien lovagolt a’ város’ 
bástyafalán ’s a’ rézsenhalt meg dicsőségesen istenért 
’s hazáért. E’ templomba záratott a’ keresztyénség’ 
azon része, melly fegyvert nem viselhetett, ’s kért 
istentől ólaimat; hirtelen megzavartaték könyörgésük 
a’ külső zsibongás és zaj által; idegen hangok verőd
nek füleikhez, balták szekerezék szétrombolják a’ tem
plom’ kapuját ’s a’ törökök berohannak, ’s ki rabszol
gául nem alkalmas, azt leölik ’s megfojtják. Vérpa
takok folynak az istennek szentelt helyen, ’s csak Ma
homet szultán’ megjelenése vet határt a’ gyilkolásnak 
és pusztításnak. E’ pillanattól fogva elnémulnak az 
énekek Krisztus’ dicséretére, a’ szultán a’főoltárhoz lo
vagol , hirdeti prófétája’ nagyságát ’s a’ murezzin a’ 
tornyon állva szólítja a’ hódítókat imádságra. Azóta 
387 év folyt-le; még 13 év hijányzik— ’s ünnepelni 
fogják e’csarnokokban azon nap’ négy-százados’visz- 
szafordultát; — még 13 é v ! — röviddé egyszersmind 
hosszú időköz! Mit szülhet 13 év, azt egy halandó’ 
bölcsesége sem nyomozhatja-ki.

Most megtekintók az atmeidan-téren Achmet szul
tán mecsetét; ez a’ legszebb mecsetek’ egyike; fek
vése sokkal jobb, mint Aja-Sophiáé, fölséges méltó
sággal tolja fejét a’ légbe ’s minden szemet magára 
von. Ennek van egyedül hat tornya, ’s az építő kény
telen volt e’ miatt az ulemák’ rendelete szerint a’mek- 
kai mecseten egy hetediket állítani, hogy mindig ez 
utóbbié maradjon az elsőség. Ezenkivül megtekintók 
még Szolimán szultán’ mecsetét, melly hasonlag a’ 
legszebbek közé tartozik; de nagyságra nézve egy 
sem mérközhetik Sophiával. Egy elöudvaron láttuk a’ 
nagy Szolimán’ sírját ’s a’ hires Roxelane’ egészen ke
leti ízlés szerint alkotott síremlékét; szörnyű conírasz- 
tot képezett e’ síremlékek’ pazarfényével azon nyo
moré féldombor-mü, melly itt fel van állítva és, mint 
mondják, Mekkát ábrázolja. A’ magyarázónak úgy 
látszik, sejtése sem volt e’ kontármü’ tökéletlenségéről 
’s azt gondolá, hogy nekünk valami nagyszerű reme
ket mutat.

(Folytatása kővel ke zik.)

t t ó z s a i i  n  it e  fi-
T—bóljun. 8kánl81i. Barátom! ünnepről jövök, 

s z í v  emelő népünnepröl, czéljára nézve a’ szó’ leg- 
nemeeb értelmében erkölcsiről. Vajha szivem’ egész 
lángja ömlenék át e’ néma sorokon; vajha magasztas 
érzetim’ melegébe mártott toliam csak némi kis életet 
is képes volna rajzolni! — Láttam gyermekeket a’tisz
ta erkölcs , szelíd magaviselet, szorgalom , csinosság 
’s ügyesség’ példányira bámulni; láttam suhanezokat 
’s felserdült lyánkákat melegült kebellel érzeni becsét 
az emberi ’s polgári kötelességek’ teljesítésének ; lát
tam szüléket, gyermekeikben élőket, elmerülni öröm
tengerébe a’ gyöngéd érzéseknek , miket magzataik’ 
erkölcsének méltánylása, ’s mások’ buzdítására kitün
tetése gerjesztett;láttam öregeket, kiket,—nekik az élet’ 
virági már elhervadván , — a’ múlandóság’ száraz úja 
a’ sír felé int, lélekben hirtelen felifjodni annak láttá
ra , hogy unokáik, a’ cselekvés’ mezejére lépő nem
zedék, melly rájok maholnap boldog emlékezettel ne
hány maroknyi földet vetend,a’ jóság ’s kötelesség’ utján 
versenyeznek; láttam egy testben és lélekben örvendő 
.népcsoportot, ’s e’ közt meleg részvétü szívességgel 
’s az emberi méltóság’ magas érzetében leereszkedő 
földes asszonyt váltogatva íudakolózni mindenki’ hogy- 
létéról, osztozni örömében ’s fájdalmában azoknak, 
kik előtt illy leereszkedés mennyei malaszt-képben tű
nik-föl ; — láttam mind ezt ,’s öröm íündöklék-föl keb
lem’ viharán , mint jóitevö nap a’ kavargó Adria’ hul- 
lámi felett.

Ehret die Frauen ! Sic flechten und weben
Himmlische Rosen in s irrdische Leben.
— in ihren bewahrenden Händen
Ruht, was die Männer mit Leichtsinn verschwenden.
Ruhet, der Menschheit geheiligtes Pfand.

Vane’ megyében egy kiesfekvésü, termékeny halmok
kal környezett, mintegy a’ magánynak szivemeló és 
szende érzéseket termő malasztos kis otthona , a’ ter
mészet’ keblének nemesebb pontjára helyzeti körülbe
lül 1500, részint katholikus, részint protestáns lakosú 
falu. Ebben a’ földesasszony még 183t>ban olly intéz
kedést tőn , hogy a’ falu’ egyházi ’s világi elöljárósága 
minden évben sz. Háromság’ vasárnapján mind két val
lás -  felekezetböl háromhárom hajadonlyányt l ő —24 
évest jelöljen k i, kik szorgalom, tisztaság, szülék’s 
elöljárók iránti tisztelet, díszes magaviselet, munka
ügyesség, szóval: ipar’s erkölcs által köztudomásra
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legkitűnőbbek. Ezek közűi egyetegyet a’ földesasszony 
vagy ennek jelennemlétében az illető lelkipásztor az e’ 
napon délután az uraság’ kertjében az egesz falu sót 
minden vidéki vendég’ számára is adatni szokott Rózsa 
ünnep'1 alkalmakor jutalomra, melly húsz forintból ál l , 
érdemesít. A’ nemjutalmazott többi négy kijelölt ha
sonló bokrétát, ’s egyegy ezüst forintost kap. Az ün
nepet az illető lelkipásztorok’valamellyikének alkalmas 
szavalata ’s a’ földesasszonynak a’ hajadon lányokhoz 
intézett buzdító intése nyitja meg. Bezárja takarékos 
kis vendégség ’s tánczmulatság. A’ siker, barátom , a’ 
siker itt az, mit én ott lakó nem leven, fájdalom! csak 
elgondolhatok; de nem írhatok le olly híven, hogy 
szavaimnak e’ részben súlyt adhatnék. De ki az emberi 
szivet isméri, könnyen elgondolhatja, milly hatással 
van illy ünnepély szülékre , gyermekékre, kortársakra, 
szomszédokra ’s a’ t. Annyit hallottam , hogy a’ leg
közelebb múlt években jutalmazottak férjhez mentek, 
’s most szerencsés nők és anyák. — ’S vájjon nem alapos 
volté örömem ez ünnepélyen, hol nyilván láttam saját 
körében sikeresen munkálnia’ hatást, mit olly igen ke
vés akar érteni; hol a’népnek őrangyalakéntlátékegy 
lelkes hölgyet, kit a’ polgári viszonyok’ hideg szótára 
úrnőnek,földesasszonynak nevez, legkevesbbé mint illyet 
hanem mint közös anyát, kinek arczán az emberszeretet’ 
lángja piroslib* szemében, mintvirágkehelybena’harmat- 
csep, részvétgyöngy csillog, nyelvén ’s kezén a’ segély’ 
legsürgetősbb eszközei, miket leereszkedő nyájasság 
magasztos buzdítással párosultan nyújt; szóval: hol 
a’ kényszerűit hideg hódulás helyett gyermeki bizo
dalmát , szeretetet, gyöngédséget; a’ kényszerítő uri- 
felsöség helyett nyájasságot, szívességet, szüléi gon
dossághoz hasonló segítő indulatot ’s ismét szerete
tet láték. — Nem érthetik hazánk’ magasállásu hölgyei 
soha jobban rendeltetésök’ becsét, méltóságát, mint
ha , mig a’ férfiak gondolatok és szólás’ vihariban a’ 
haladás’ hullámival rendületlenül mennek , mig a’ hon’ 
jövendőjének fönséges képét imádott eszmény gyanánt 
szenvedélyesen alakítják, míg rendületlen kebellel fe
szülnek ellen a’ haladás gátjainak ’s érez akarattal 
zúzzák meg a’ haladás’ útjában tespedő szörnyetege
ket : ók addig a’ háziélet’ szeretetének rózsalánczait 
fűzik, az érzemények’ szelidebb utján az elszigetelő 
erőket oszlatják, a’ szívjóság’ mennyei malasztjával 
hatnak, ’s az emberiség’ , névszerint pedig a’ nem
zetiség’ örök virágit szelíd kezekkel ápolják; — szó
val: mig mi férfiak érez állandósággal kényszerítjük ki 
az elemekből jó akaratunk’ sikerét: ők addig angyali 
erővel, jósággal ’s kitűréssel ápolják a’ nemzeti ha
ladást, polgárisodást, a’humanitást.

Szederfák’ tenyésztése' ügyében-
A1 szederfák’ használata ’s tenyésztése körül a’ 

hazára abból áradó virágzásnak ’s nép’ keresetének ér
deke forogván szóban és rostában , bátor vagyok ez 
erdőmben következő észrevételiraet a’ t. közönség’ Íté
lete alá bocsátani. Bitka helység mellózvéu a’ tagosz- 
talyt, annak kezdetét szükséges az utak’ bimetszésé- 
vel , jelölésével, meghatározandó szélességben , ’s a’ 
mennyire megtörténhetik , egyenes vonalban megelőzni; 
melly megleveu , az ntak mindkét felől árkok közé ho- 
zassanak ’s e’ mellék-árkok bizonyos távolságban ül- 
tettessenek-ki szederfákkal; értem pedig azt úgy , hogy 
akármennyi pont fele irányzandó útja van valimelly

helységnek, mindembe illy árkok közé szoríttassék. Ez 
által az utas, kivált idegen és isméretlen, sötét éj
szakán, szélvészes időben vagy hófergeteggel soha 
el nem tévedhet, útját maga és barma’ veszedelmével 
szem elől nem vesztheti, mint eddig történt ’s még 
most is gyakran megtörténik, hogy sokan, a’ hótömeg- 
tül elborított föld tenger-alakban állván az utas előtt, 
az útnak semmi jelére sem igazodhatva, kámva-nélküli 
kutakba, mély gödrökbe, hó alattiposványokbamar
hástul elvesznek. Magam emlékezem több illy szeren- 
osétlen esetre; láttam, hallottam a’ hátrahagyott öz
vegynek, árváknak, férj’ és atyjok’ illy módon lett 
elveszte fölötti sírásukat, zokogásukat. Honfiak ! mi
dőn hazánk’ virágzása’ előmozdítását indítványozzuk, 
tekintsünk azon szegény sorsú embertársainkra i s , kik 
kenyérkeresés végett jó időben indulva házaiktól, de 
utói éretvén a’ borzasztó vihartól, idegen földön lelik 
keserves halálukat, meit a’ bátorságos utazás’ ügye 
feledve volt. — A’ szederfák’ ápolása dajkát, fentar- 
tása folytonos gondot kívánván, ki lehetne erre alkal- 
masb , mint a’ földbirtok nélküli háziszegény: a’zsel
lér, ki két keze’ keresetével szerzi-meg övéinek évi 
élelmöket, ruházatokat ? Ezekre bízzuk az utak mel
lett ültetendő fákat, azok’ dajkálását ’s az őrködést 
felettök; véleményemnél fogva pedig ú g y , hogy a’ 
kiültetett fák előbb vétessenek számba, azt tudván ve
tessenek számba a’ helységbeli zsellérek is fejenként, 
kikre felügyelés és éber figyelemmel tartás végett 
egyenlő mennyiségben osztassanak-ki a’ szederfák azon 
Ígérettel, hogy a’ melly fák bízattak kinekkinek gond
viselésére , azoknak gyümölcsét ő használhassa, le
veleit a’ selyembogarak’ táplálására ó szedhesse, v. 
ha házi körülményei a’ bogarakkali bánást meg nem 
engednék, legalább eladhassa és kenyere’ keresetét 
az által is nevelhesse. — Sötét éjszakára elkésett vagy 
vihartól utóiért utasnak nagyobb bátorsága’ ’s az utak’ 
kellemessége’ tekintetéből, ez utóbbiak’ végeire, va
lamint az ültetendő szederfák között, bizonyos távol
ságban, lehetne magasra növekedő fákat is , úgymint 
jegenye és pálmafákat, hol azokhoz férni mód van, 
ültetni , v. úgy intézni az ültetést, hogy illy fákvá- 
lasztanáb-el egyibzsellér’részét a’ másikétól. A’ pusztá
kon ’s közbirtokú határokban ültetendő szederfák utáni 
hasznot ’s keresetet lehetne azon határbeli feleséges 
cselédek között felosztani, hogy azok is űröktől veen
dő esztendei bérükön kívül, a’ kereset’ illynemű ágá
hoz juthassanak, minél fogva a’ haszonbérlő és földes 
ur hamarább férhetne elegendő számú cselédhez. —

Vertestáji.
E  1 e  g  y t  á  r

( Vad l e á n y . )  Francziaország’ Mézei nevű me
gyéjében a’ Forbach melletti erdőben egy vad leányra 
akadtak, ki majom gyanánt egy faágról másikra szök- 
del. E’ leányzó elfogatván Párisba hozatott. Egész 
teste szőrrel van borítva, ’slegkedvesb étbe az eleven 
hal , mellyet kezeivel fogdoz. (P.)

( D i v a t o s  G r á t z i á k.) Hastings’ közelében 
Angliában 3 nótestvér é l , kiket némileg divatos Gra- 
tziáknak tekinthetni. Az egyik 103, a’ másik 104 ’s a 
harmadik 106 éves ; egyiknek közülök egy 80 esztendős 
fiacskája van. Két év előtt halt meg a’negyedik not'est- 
vér lOld. évében, és pedig a’ miatti bujában, hogy 
81 éves leánya merészkedett eg y , tőle mint anyjától 
nyert arczcsapás következtében — morogni.

Szerk oszti Helme e x y. — Nyomtatja angol gyors-sajtón T r  a t  t n e r - Ká r o l y  i úri utcza 453.
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Károlyi György gróf’ fieszéde .
m e l l y e t  mi n t  m. g a z d a s á g - e g y e s ü l e t i  
e i n ük az  e g y e s ü l e t ’ f. év i  2d. n a g y g y ű l é 

s é n  j u n i u s  5kén t a r t o t t .
Tek. Egyesület! Midón szerencsém van ma a’ megy. 

gazd. Egyesületnek folyó-évi közgyűlését megnyitni,
— szivemtől örvendek, hogy ezen egyesületnek illy 
számosán összesereglett tagjait üdvözölhetem, leg
szebb tanúságát látván ebben azon gyarapodó rész
vétnek, melylyel a’ közönség ügyünk iránt viseltetik.
— Neveli mai közgyűlésünk’ érdekét különösen azon 
körülmény, hogy két szomszéd gazdasági-egyesület
t. i. a’ brünni ésgrátzi , tanácskozásokban résztvenni 
kivánván hazánkfiai’ sorából képviselőket ncveztek-ki: 
nevezetesen a’ b r ü n n i  egyesület, nmélt. Mednyánsz- 
ky Alajos b. ö exczellentiáját ’s t. Bujanovics Eduárd 
táblabiró urat, a’ g r i i t z i  pedig egyedül Bujanovics 
urat. — Örömmel jelentem továbbá a’ tek. Egyesület
nek, hogy a’ honi fiók-gazdasági egyesületek’ részé
rül is, követek küldettek e’közgyűlésünkre,’s oily uta
sítással, hogy velünk egyetértve azon módokrul gon
doskodjanak, mellyek által az anya- és fiók-egyesü
letek közt ha még most tökéletes egybeolvadás nem 
is , legalább szoros kapcsolat eszközöltethetnék. — 
Ezen érdemes követ urak’ koszorúját bátor vagyok a’ 
tek. Egyesületnek bemutatni. Jelen vannak tudniillik 
a’ fejérvári gazdasági fiók-egyesület’ részérül: tek. 
Gindly Antal tb., Bauer György tanácsnok , Csapó Jó
zsef fejérmegyei első aljegyző , Aschner Józs. n. Fejér 
vármegye orvosa ’s Gily János városi földmérő, — a’ 
pécsi selyemtenyésztó-társaság’ részérül: t. Pajnády 
József; a’szatmári fiók-egyesület’ részérül: Rába Ist
ván tb., Szcndrey Ignácz urod. felügyelő és Nagy 
Elek urak; a’ szegedi fiók-egyesület’ részérül: Algner 
Ferdinand sz. k. Szeged városa főügyésze, ’s a’szegedi 
gazdasági fiók-egyesület’ elnöke; t. Petrovics István 
főjegyző ur, Kolb Ádám sz. k. Szeged városa’ alügyé- 
szeésSzilber Antalsz.k. Szeged városa tanácsnoka; 
a’ vasi fiók-gazdasági egyesület’ részérül pedig m. gr. 
Széchenyi István ó nagysága, és í. Klauzál Imre tb. 
ur. A’ napi rendre áttérvén szükségesnek tartom az 
egyesület’ lefolyt évi munkálkodásinak eredvényit elő
rebocsátani : Múlt nyáron azt határzá az egyesület, 
hogy a’ hazánkban elszórva létező jclesb gazdasági 
vállalatok a’ gazdaközönséggel megismertessenek, ’s 
e’ végett közülök évenkint egy vizsgáltassék meg egye
sületi küldöttség álta i ,  ’s az eredvény nyomassék ki. E’ 
munkálkodását az Egyesület tettleg megkezdé,’s a’ fens. 
Nádor’ kegyes engedelmével,az alcsuthi urodalmat meg- 
vizsgáltatá , ’s ime bátor vagyok ezen küldöttség! vizs
gálat’ eredvényét e* kis munkában a’ tek. Egyesület
nek bemutatni. — Második lényeges vállalkozása az 
Egyesületnek múlt évben azon szőlőiskola’ megszer
zése volt, mellyet boldogult Schamsz néhány hazafi’ 
segedelmével, a’ honi szölőmivelés’ gyökeres javí
tása végett alapított. Azon intézkedések, mellyek e’ 
szőlőre nézve legújabban tétettek, kezeskednek arról, 
hogy a’ vele összekapcsolt czélokat a’ honi gazdaság’ 
javára elérni fogjuk. A’ gazdasági isméretek’ terjesz
tését az egyesület tehetségihez kepest múlt eszten
dőben is folytatta: ’s a’ miveltebb gazdák’ számára a’

,Gazdasági tudósítások‘-at 750 példányban , a’ nagyobb 
gazdaközönség’számára pedig a’ ,Mezei naptárt415000 
példányban nyomatá. — Az egyesületnek továbbá biz- 
tosb állást és tágabb hatást óhajtván szerezni , múlt 
télen közakarattal ő fenségéta’ főherczegnádort pártfo
góul kértük-meg, kitől a’ legszivesb nyilatkozást ’s 
Ígéretet nyertük. Meggyőződve leven , mennyire jó
tékony és tanulságos zsenge egyesületünkre nézve a’ 
szorosb kapcsolat, a’ szomszéd gazd. Egyesületek
kel : czélszerűnek találtuk azokat e’ végre szomszédi 
barátsággal felszólítani. Örömmel jelenthetem, hogy 
e’ felszólítás viszhangra talált, ’s a’ fentiszteltgrätzi 
és brünni egyesületek rokon érzelmök’ jeléül minden 
eddig általok kiadott gazdasági munkákat megkülde
nek, miért nekik legszivesb köszönettel tartozunk.— 
A’morva-sziléziai gazdasági társaság’ legutolsó gyű
lésére , mellyre Egyesületünk is meghivatott, az idő’ 
rövidsége miatt nem küldheténk követeket; hanem gr. 
Kálnoky Gusztáv ő nagyságát, tisztelt tagtársunkat, 
’s Diebl brünni professor urat, mintáz egyesület’ lev. 
tagját kértük-meg e’ közgyűlésre képviselőkül, ’s ők 
e’ megbízást szívesek valának elvállalni ,’s e’ közgyű
lésen be is fogják nyújtani tudósításukat. — Meg kell 
továbbá említenem, hogy az Egyesület a’ növekedő 
valódi részvétnek a’ múlt évben mind kül- mind bel
földiek’ részérül számos jeleit vette; különös megem
lítést érdemelnek szives küldeményeik miatt itt gróf 
Mitrowszky és Wachtler urak Morvábul, Gebei po
rosz kormány-igazgató, Maszlóf orosz status -  taná
csos , Diebl brünni professor, Ruprecht bécsi censor, 
Hlubek gräczi gazd. előadó , Lewenau ugyanottaniti- 
toknok ; — belföldiek közül pedig Wölfel kőszegi pol
gár és gyümölcsfatenyésztö , Mészáros Lázár őrnagy, 
Kopecz óvári professor; ’s minthogy többen ezek kö
zül oJJy gazdasági magvakat küldöttek, miknek szaporí
tása kívánatos , az egyesületnek pedig eddig még sa
ját földe vagy kertje nincs: tehát a’ fens, föhg nádor, 
’s gróf Zichy Ödön ő nsága voltak kegyeseke’ czél- 
ra ideiglen kerteike* ajánlani, mellybecses ajánláso
kat ugyan az Egyesület elfogadta , de fájdalom ! az 
idei szerencsétlen időjárás mellett, minden törekvés 
és áldozat’ ellenére az idén csak csekély sikert reményi
hetünk.— Minden hasonló részvét mellett is azonban 
csak akkor számíthat az Egyesület kellő hatásra, ha 
a’ czéljaira megkivántató pénzről rendelkezhetik. — 
Reményű ugyan az Egyesület, hogy a’ jövő ország
gyűlés tekintetbe vevén ügyünk’ országos érdekét, a’ 
szükséges pénz-alapot nagylelküleg fogja megajánlani; 
de adddig is gondoskodnunk kell, hogy megkezdett 
munkálkodásokat minél sikeresben folytathassuk, ’s 
erre pénz kívántatik. — Eddigi jövedelmink’ forrása volt 
az alapítás és részvény. Az alapítványok a’ mult-évi 
Medárd-vásár óta 3800 fttal, 10 ftos részvényeink 
pedig 42vel szaporodtak; — de az utóbbiaknak lekö
telező évszáma a’ folyó évben kitelt, ’s az aláírás a’ 
jövő hat évre ujonan nyittatott-meg. Valamint forróan 
kell mindnyájunknak óhajtanunk, hogy ezen uj aláírási 
évkörben ügyünk iránti részvét az eddiginél nagyobb 
mértékben nyilatkozzék; úgy én azon édes reményt 
táplálom, hogy azon jeles és buzgó hazánkfiai, kik a’ 
mai közgyűlésen megjelenni szíveskedtek, ezen rész
vény-aláírásokban buzdító példával fognak előmenni. 
— Végre rendeltetésének gyakorlati oldalát fogta-fel



az Egyesület akkor , midőn a’ mezei gazdaság’ ter
jedelmes foglalatját szakokra osztva kezdé mivelni;— 
csak ezúton lehetereményleni, hogy tanácskozásunk 
minden ágaiban a’ mezei gazdaságnak azon eredvényre 
jusson , mellyet mind magunk óhajtunk , mind a’ gaz
da-közönség vár. — Már a’ tél’ lefolyta alatt több igen 
érdekes szakosztályi ülés tartatott; ’s a’ lefolyt na
pokban szerencsénk volt szinte ezen szakosztályok’ 
olly vitatkozásiban részt venni, mellyeknek tárgya honi 
gazdaságunk’legfontosb érdekibe vág .— Azért is azt 
tartom , hogy mai közgyűlésünket érdekesb tárgygyal 
nem nyithatjuk-meg, mintha ezen vitatkozások’ rövid 
tartalmát magunknak felolvastatjuk. Ne sajnálja tehát 
a’ tekint. Gyülekezet mai tanácskozásink’ fonalát szi
ves türelemmel, és szokott hazaíiui részvétével ki
sérni.u —

J e l e n t é s
a’ sz . k. Gy ő r  v á r o s á b a n  b i z t o s í t o t t  ma
g y a r  s z i n é s z t á r s a s  á g n a k ,  f. 1 8 41 d i k é v i  
f ebr .  25étül apri l .  5keig e s z k ö z l ö t t  s z í n i  

e l ő a d á s i r ó l .
Múlt 1840dik évi decemb. 28kán t. n. Győr vme- 

gyeéssz k. Győr városa müveit lakosai, a’ magyar 
színészet’ pártolására egyesültek. Az egyesület’ alap
szabályai utóbb kidolgoztatván megállapittattak, ’s 
azon alapszabályok’ Ilid. pontja’ értelmében igazgató 
választmány rendeltetett. — E’ választmány pedig a’ 
Ilid. ’s IVd. pont’ értelmében alulírottakat szinház- 
kormányzókul kinevezte. — Folyó évi febr. 25kén Fe
kete Gábor színész-igazgató, kivel az egyesület’ ez 
évi előadásokra szerződött, társaságával az előadá
sokat megkezdvén, april 5keig összesen 28 szinieló- 
adás, (21 az egyesület* pénztárának, 6 kikötött juta
lomjátékul, egy pedig, t. i .az utolsó ’s rendkívüli, a’ 
színész társaság’javára) történt. A’ kitett 21 előadás
nál, szerződés szerint a’ napi költségeket az egyesü
let viselte, valamint Fekete Gábor színész-igazgató
nak járuléka is u.m. 750 ezüst forint az egyesületi pénz
tárból kifizettetett; még is örömmeljelenthetjük — hogy 
mind ezeknek, mind pedig az előlege» költségeknek 
kielégítése a’ színházi bevételből nemcsak kikerült, 
hanem valami csekély fölösleg maradt is; e’ szerint a’ 
befizetett részvény-mennyiség érintetlenül hagyatha
tott. — Eddig terjed jelentésünknek pusztán számo
lási része. Ha a’ tek. egyesület, a’ mint hiszszük, a’ 
felfogott ügy iránt most is olly meleg részvéttel van, 
mint kezdetben , úgy bizonyosak vagyunk jelentésünk’ 
hátralevő részének szives fogadtatásáról is.

Korunk a’ haladás’ kora; uralkodója egyesülési 
szellem; az emberek javítani, egyesülni készek ’s a’ 
nagy készség mellett nem csuda, ha sok a’ megkez
dett , és sok a’ megbukott vállalat. A’ milly könnyen 
keletkeznek egyesületek, olly könnyen lobban-el az 
azokat létesítő tűz ; gyakran sok erő , mind szellemi 
mind anyagi nyereség nélkül elpazéroltatván. Mi, kik 
hazánkban minden erőt szellemi ’s anyagi jólét’ kifej
tésire óhajtanánk használtatni, közboldogság-elleni 
szövetségnek tartjuk azon egyesületeket, mellyeknek 
csupán mulatozás czélja ; mert illyesekből valódi nye
reség soha, veszteség pedig sokszor ’s legtöbbször 
a házi boldogság’ rovására — származik. Illy nézetek 
mellett,' ha a magyar színészetnek hazánkban csak 
mulatozás volna czélja , sajnálnék a’ fentartás és elő
mozdítására fordított ’s fordítandó erőknek veszte- 
getesit. De mi úgy hiszszük, hogy a* nemzeti szí
nészét hazánkban , mulattatás mellett közérdekű czé-

lok’elérésire is szolgál segédeszközül. Ugyanis véle
mény-egység tehet kisebb nagyobb társaságokat, *s 
igy nemzeteket boldogakká, nagyokká; vélemény-egy
ség’ bölcsője a’ nyelv-egység, a’ nemzeti színészet 
pedig hatalmas előmozdítója lévén a* nyelv-egység
nek, magyar hazánkban a’ magyar színészetnek e’ te— 
kintetbüli pártolása minden jó polgárnak kötelessége. 
— Ezen nézetinket csak azért hoztuk-fel, hogy a* t. 
egyesület azon inditóokot i s , melly minket az igaz
gatói terhes tisztség’ felvállalására kisztetett, figye
lembe venni méltóztassék. Az egyesület’ alapszabályai 
4d. pontja igy szó l: ,,A’ színház-kormányzók, mint 
választmányi végzések’ végrehajtóji, a’ kitűzött da
rabok’ elóadatását eszközlendik, ’s a’ napi költsége
ket a’ választmány’ határozatai vagy általányos néze
tei szerint a’ pénztárnok által utalványok mellett, kifi
zettetik; a’ színi próbákon a’mennyire lehet megjelen
nek, ’s mind itt,  mind az előadásoknál a’ színész- 
igazgatót tanácsaikkal segítik, ’s igy az előadások’ si
kerülésén munkálkodnak.“ Ezekhez képest tisztünknek, 
mennyire tehetségünktől kitelt, megfelelni óhajtván, 
főleg a’ próbákon megjelentünk, ’s az előadásokra 
nézve, min magunknak, úgy a’közönségnekis—tudomá
sunkra jutott észrevételeire a’szinész-egyedeket figyel
meztettük ; ez volt foglalatoskodásunk’ legnehezebb ol
dala ; mert itt szeszélyek , gyöngeségek , makacssá
gok ’s hibák’ tömege ellen harczoltunk. Denemczé- 
lunk a’ közönséget a’ színfalak közé vezetni, mertnem 
akarjuk őt a’ színpadi csalódás’ élvezetétől megfosz
tani.—'Kilépve a’ színfalak közül, szabad legyen né
hány szót a’ közönségről is felhoznunk.

Városunk’ lakosai megmutatták, hogy nemzeti szí
nészetünk’ czélját felfogták; ’s a’ milly lelkesüléssel 
fogadták a’ pesti színháznak vendégül föllépett jeles 
tagjait, olly méltánylással voltak a’ színész-társaság’ 
rendezőjének fáradozási ’s egyéb tagjainak törekvé
sei iránt. Vannak azonban ez ügynek is ellenségei, 
kik elesvén azon megszokott ’s kedvelt állításuktól, 
hogy a’ magyar nemzeti nyelvével nem színpadra va
ló , a’magyar, közönség ellen fordították elménczkedé- 
siket, mondogatván: műveltebb embernek türhetlen 
ama’ sok helyenkivüli lárma , ’s ama’ neveletlen maga
viselet! Megvalljuk, hogy sokszor minfüleinket is bán- 
tá a’ zaj , ’s hiszszük, hogy az egyesületnek sikerü- 
lend ezt is eltávolithatni, annál inkább, minthogy a’ 
rendkívüli lárma ’s neveletlen magaviselet csak a’ 
karzat’ némelly hőseitől származott; a’ mi különösen 
a’ helyenkivüli tapsokat illeti, meg kell jegyeznünk, 
hogy a’ karzatnak minden vegyes közönségü színház
ban vannak bizonyos napjai, miket sajátinak néz, ’s 
akkor nem kérdezi, mit tapsoljon1« ')— A’ közönség 
lassankint szinte ki fog képeztetni; még most enge
dékenyebb , ’s lelkesülve e’ nemzeti ügy’ diadalán min
den újonnan mutatkozó erőt tapsaival éleszteni ,táp-

*) Társalkodónk nem sokára egy külön czikket fogközölni, 
mellyben szó leend a’ magyar színházban ’s főleg a"pes
tiben , uralkodó zajrul s a" nézők" egy részének (ide nem 
számíthatván az egész közönséget) helytelen "s néha 
botrányos magaviseletéről; szó leend azon állitásokruf, 
miket a" magyar színművészet’ ellenségeitől ’s idegen
színház’ barátitól — kik fájdalom igen sokszor magyarok ! 
annyiszor, több elfogultsággal mint igazsággal mondatni 
hallunk ; szó leend a’ magyar ’s német színházak föld
szinti ’s karzati közönségérül; szoros egycnlítővonal 
huzatik egyszersmind a’ magyar ’s német játékszini mu
tatványok , nem különben a’ magyar ‘s német színházi 
élet közt; ’s végre ki lesz tüntetve azon valami, a mit 
józanul kerülnie kell inkább, mint követnie v. irigyelnie 
a’ magyarnak. A’ s z e r k.
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látni kész; de majd lefoszUndja lakaiként az újság’ 
kecseit a’ megszokás ,’s akkor a’ magyar közönség’ íté
lete neki fog szigorodni; azonban ne kívánjuk, hogy 
színházunkban a’ soktól dicsért, ’s úgy mondott n o 
b e l  t ó n ,  vagy is igazi néven nevezve : ,életuntságí 
foglaljon helyet; mert mi alkotványos nemzet lévén, 
Istennek hála , szabadon szoktunk lélekzeni. Egy né
met iró — Göthe Vilmos’ , Vorschule der Politik czimii 
könyvében ez áll : „Sind denn lustige und frohe Men
schen, auch wenn sie die Freude übertreiben, nicht mehr 
werth , als niederdrückte , abgespannte , verstimmte u. 
finstere

Két főfelekezete van hazánkban , ’s igy városunk
ban is a’ nemzeti színészet’ ellenségeinek: egyik el- 
lenségeskedésivel a’ felsőbbek’ kegyeit vélimegnyer- 
hetni, a’ másik nagyobb részint külföldről származott 
előítéletektől elfogulva a’ megszokás’ rabja. Az elsőbb 
felekezetet figyelmeztetjük , hogy kormányunknak a* 
hazai törvények’ leikéből eredt, ’s különösen az isko
lákat tárgyazó rendeletéi, kevés reményt nyújthatnak 
óhajtása’ eléréséhez. A’ második felekezethez midőn 
szólunk, el nem mulaszthatjuk rajta sajnálkozni, mert 
nálunk honosulva külön nép ugyan lehet, de mig tör
vényes uralkodóink’ igazságos kormányával alkotvá- 
nyunkat élvezhetjük, idegen nép e’ hazában nem
zetté nem alakulhat, ’s igy honát oda hagyva, nálunk 
a’ nemzethez csatlakozni nem akarva, a’ jámbor hon
talan marad.

Engedelmet kérünk e’ kitételekért, a’ nagy érd. 
Közönség’ pártfogói lelkesülése mellett, csak a’ történ
tek hideg előszámlálásánál maradnunk nem lehetett.— 
A’ t. igazgató-választmánytul a’ végett is kiküldetve 
voltunk: hogy Fekete Gábor színész -  igazgatótul, 
mindenek előtt kitudván társasága’ tagjainak szerző
désiállását, a’ szinésztársaság’ számára törvényeket 
készítsünk. Midőn ezen kiküldetésü eljárásunk’ telje
sítéséhez fogtunk, a’ társaság’ állapotját legnagyobb 
rendetlenségben találván kénytelenek voltunk Fekete 
Gábor igazgatónak, ki is magát a’ szerződése ’s meg
jelenése közti idorövidséggel menté meghagyni, hogy 
akár erkölcsi, akár művészeti tekintetből megrótt né- 
melly tagjait elbocsátván ’s társaságát rendes életű’s 
hivatásuknak megfelelő tagokból szerkesztetvén, a’ 
jövő őszi szini-idóre rendezett társaságával jelenjék- 
meg. # )  — A' színházi törvények’ alkotásához pedig 
szükségesnek látván a’ pesti színház’ törvényei’ meg
szerzését, e’ részbeni munkálkodásunkat felfüggesztet
tük. — Jelentésünk’ ezen a’ multakrul szóló részé
nek befejezésével el nem mulaszthatjuk örömünket ki
jelenteni , Győr városa lakosinak részvétén , Lendvay- 
né asszonyság , Laborfalvy Róza k.a., Egressy Gábor, 
Lendvay és Megyeri urak’ azon ígéretükön, melly 
szerint általok a’ bekövetk. ószszel, néhány ’s talán 
több élvezetdus színházi estvét nyerendhet közönsé
günk. — Eddig a’ múltról, melly után a’ jövő tűnik— 
föl ismét minden bájaival. — Azon lelkesülés, melly 
egyesületünknek léteit adott, úgy hiszszük nemszal- 
matüz, ’s melegsége sokáig tartó ’s évről évre növe
kedendő, ha gondosan ápoltatik. Nézetünk szerint az 
egyesületnek főnállását nem ugyan Fekete Gábor szí
nész-igazgató’ személyéhez kötve — legalább három

*) Örömmel jelenthetem, hogy Fekete Gábor, megkiildvén 
társasága' névsorát, közttük igen jeles tagokat várhatunk 
jöv6 őszre. Kitünöbbek ezek közt: Kántorné, Erdős, Er- 
dösné , Hegedűs, Egressy Benj. Munkácsiné. K. P.

A’ pesti színház törvényeiből, színházunkhoz alkalmaz
va a\ törvények már kidolgozvák. K. P.

egymásutáni u. m. 1842. 1843.1844d. évekre tüstinti 
aláírással biztosítani; ezen biztosítás pedig megtör
ténvén , sz. k. Győr városát megkérni kellene a’ végett: 
hogy miután köztapasztalás szerint színházába helyze
ténél fogva csak martzius’ elsöjétül legföljebb novemb. 
utoljáig járhatni, decemb.január és február hónapok
ban pedig a’ legerősb fűtés mellett is majd kiállhatlan 
a’hideg, a’ használható 9 hónapbul tavaszszal hat hétre
u. m. martzius’Íjétól április Í5keig bezárólag; ószszel 
pedig sept. ltólnov. végéig színházát a’ magyar szí
nészet’ számára , a’ meghatározandó dij mellett átadja , 
fönmaradván a’ német színészek’ számára a’ használható 
hónapokból, ha ennek létesítése szükséges, szinte 
ötödfél hónap. # )  —

Azon óhajtással fejezzük-be jelentésünket: hogy
t. Győr vmegye’ RRdei és sz. k. Győr városa’ lakosai 
meleg részvéttel kísérjék ezen intézetet, melly a’ 
nyelv’ terjesztése , mivelésc a’ nemzetiség’ nevelése, 
erkölcsök’ szelidítése’s az érzések’ nemesbítésére két
ségkívül hatalmas befolyással bir : melly nélkül lenni, 
polgárisodás-hiánynak , vagy nemzeti gyengeségnek 
jele; de birni ’s feláldozni pironság. Legyünk azért 
minél többen részvéttel az ügy iránt, becsüljük a’ mű
vészet’ növendékeit, kiket t. i. tehetség ’s magaviselet 
arra érdemesít; ne zárjuk-fci őket társaságunkból , ’s 
megérjük azon időt, mikor az intézet saját erkölcsi 
ereje által fog fenálihatni , ’s a’ magyar színházban 
töltött estvék nem áldozat, hanem nemzeti öröm és 
szivbeli gyönyör’ estvéi lesznek. Győrött május’ 3kán 
1841. Zmeskál István, m.k.;dr. Kovács in.k.
Ifcoiigtaiitmáiiolyí és szyriai utam’ 

emlékezete.
(Petrózai Trat t ner  Kár o l y ,  cs. k. mérnöktestí őrnagytól) 

(Fol ytatás . )
A’ régi S z e r a i  (közönségesen: S z e r a i l )  je

lenleg a’ seriaskernek, vagy is hadsergek’ fővezéré
nek szolgál lakhelyül. Az uj Szerai’ fekvése igéző 
szép. A’ fóldfokra helyezve ’s kilátással bírva a’ rév
partra , Bosporusra és marmora -  tengerre , mintegy 
arra van teremtve, hogy a’ világ’ legszebb fejdelmi 
lakpalotájává alakíttassék ; most azonban csak egy ösz- 
szefiiggós nélküli egészet képez ,’s még a’ kertek is alig 
érdemlik e’ nevezetet. A’ fő bejárási kapunál emléke
zetünkbe ötlik, hogy az oldal-fülkékben v. vakablakok
ban egykor számtalan véres fej vala kirakva, mellyek a’ 
testtörzsökrül a’ szultán’ egy intésére gördültek-le. 
Mindjárt az első udvarban megtekintök az itt létező 
pénzöntő-mühelyt; hol azonban minden eszköz ésszer- 
szám olly gyermeki állapotban mutatkozott, hogy in
nét legott ismét távozánk. Balrul áll a’ hajdan szent 
Irene’ nevét viselt görög templom , melly jelenleg fegy
vertárul, vagy inkább a’régi nevezetes fegyverek’ mú
zeumául szolgál. Azt olvasám, hogy a’ muselmanok, 
uraik’ e* fegyver-rakhelyét a’ hitetleneknek nem örö
mest mutogatják, ’s igen is hajiadó vagyok ez állí
tást igaznak tartani, mert midőn a’ fegyvercsarnok’ 
ajtajához érkezénk, a’ gondviselők azon mentséggel 
álltak—elő, hogy a’ kulcsokat nem találhatni-meg. Mi 
az alatt megtekintök a’ pénzverő-házat ’s a’ Szerai’ e- 
gyéb osztályait’s ismét visszatértünk a’ fegyvercsar
nokhoz, hol ismét az döbbeni mentséget hallók. Lady 
Londonderry e’ vonakodásra annál kíváncsibb lön ’s

*) Az aláírás 3 évre tüstint megrendelíctett ’s már eddig a’ 
megkivántató 100részvény közül 90 aláírva van. Valamint 
a'nemes város is hivatalosan felszólíttaték színháza iránt 
de erre még felelet nem érkezett. K. P.
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kísérete folyvást békétlenkedőbb ’s nogatőbb ; hivat
koztak a’ nagyúri fermánra, mclly szerint mindent sza
bad a’ szeraiban látniok ’s kívánták , bogy  ̂a’ melle- 
jök adott lovas rendőrök közül egyik küldessek Reschid 
pasához, tőle a’ kulcsokat elhozandó. Vegre hosszú 
várakozás és szóváltás után elhozatának a’ kulcsok ’s 
mi beléptünk a’ csarnokba. Az itt létező fegyverek’ 
legnagyobb része rósz puskák- és rozsda-ette szuro- 
nyokbul áll ’s csupán a’ terem’ leghátulsó részében 
akadtunk néhány régi széles szablyákra ’s egy fekvő 
üvegszekrényben több elfoglalt de meg nem nevezhe
tett városok’ kulcsaira. Ujságvágyunk nem elégítte- 
ték ki és mi csakugyan nem sokat vesztünk vala, ha 
a’ fegyvercsarnok’ kulcsát meg nem találják. — Most 
a’ második udvarba léptünk, hol bennünket egy vesti- 
bulum fogada ölébe, mellynek falai és menyezete fres- 
co-festvények ’s diadaljelekkel díszitvék. Az egész, 
gazdag aranyzaía által eredeti bélyeget visel ’s töké
letes keleti ízlésre mutat. Két szertehajló cziprusfa-sor 
vezet ez udvaron végig ’s ha az ember az egyik fasor 
között halad, úgy azon terembe ér , hol a’ főminister 
egykor tanács-üléseket tartott. A’ falak márványból 
épültek ’s aranynyal diszesítvék. A’ szultán illy alka
lomkor egy mellékteremben tartózkodott ’s a’ nélkül 
hogy valaki ót lássa , hallhaíá a’ tanácskozásokat. Egy
kor a z , midőn nagy hivatalos előterjesztések történ
tek, a’ 3dik udvarnak tróntermében ment véghez. E ’ 
terem azonban csak kis szoba; boltozva van és fakó 
homályba burkolva; a’ világosság csupán föstott üve
geken át nyomul a’ terem’ belsejébe. Márvány, arany 
és drágakövek képezik e’ hely’ diszítvényeit, hol egy 
négy-oszlopon nyugvó mennyezet (baldachin) feszül 
a’ szultán-szék fölött. Az egész igen csekély Ízlést ta
núsít.— A’ szeraiban többet nemláthatánk ; a’ kalau
zok állíták, hogy a’ többi osztályzat nem bír semmi 
nevezetességgel 5 Londonderry lord pedig és hitvese 
már elfáradtak, vagy eléglék a’ már látottakat— ’s mi 
távozánk az épületből. —

En igen gyakran meglátogatám a’ h i p p o d r o H i 
tért, v. úgynevezett A t-m ei dánt .  E z — meglehet a’ 
Ramazan-ünnep miatt— folyvást igen élénk és népes 
volt. Figyermekek itt kis lovakat bérlenck-ki ’s meg
kísértik tehetségöket a’ verseny-lovaglásban. Hinták, 
ellátva négyes függő-üléssel , minőket a’ bécsi Prá
terben láthatni, emlékeztettek hazámra. Nevezetes rit
kaság itt a’ Theodosius alatt felállított obeliszk; a’ 
kígyós-oszlop, mclly hajdan a’ delphi-íemplomban állt, 
68 egy, Konstantin Poryhyrogeneta által emelt gúla 
(pyramid), mellynek bronsz-kérgemár széthordaték , 
’s most belőle csupán az időiül korhasztotttéglák ma
radtak még fűn.— Más napon ismét meglátogatám az 
At-meidan’ közelében levő ezer-oszlopos víztartót v. 
cisternát. Egy szomszédban lakó örmény megnyitá 
nekünk az ajtót ’s egy rozzant hágcsón által a’ cis- 
terna’ belsejébe vezete bennünket. Kétszáz nyolezvan 
oszlop tartja keresztboltozatit az egykori cisternának.

sak egy és egy fél oszlop-magasság áll mégszaba-
°n , a többi el van borítva, pedig a’ kalauz’nyilvá- 

nyi aba szerint 3 oszlop áll egymáson. Úgy látszik ,
. a , házak’minden romhalmaza a’ cis-

C..*f c,lfö(3ött nyilásin ide hányatott-be. Je- 
térkn» 1°imeny használja e’ hely’ szabad ’s üres

egy másik cis-
I  . ,  ?  ’ mcll>1 az e'eőnél kevésbbé térea-
,  “  pontosan megvizsgálnom azonban nem le

hetett, mert az vízzel vala töltve. Mind Konstantiná
poly , mind adatellenben fekvd Pera és Galata, vizü
ket az okét környező magasok’ forrásibél vezetékek 
!»)[«nyerik, mellyek még a’ legrégibb hajdankorban

épültek. Mivel azonban e’ víz-vezetékeket az ellen
ség tüstint elrontaná, ennélfogvást sajátlagos víz
tartók’ építtetése elkerülhetlen szükség volt olly vá
rosra nézve , melly annyi megtámadtatást tapasztalt; 
mert a’ történet bizonyítja, hogy Konstantinápoly nem 
kevesebb mint 29szer ostromoltatott, ’s nyolczszor 
foglaltatott-el. Nem szenved kétséget, hogy a’ város
ban még sok cisterna van , mellyek részint figyelem 
nélkül hagyatnak, vagy pedig a’ törökök’ vandalismu- 
sa által szétromboltattak. —

Az A t-m e i d a n nem mindig volt a’ vidor ifju- 
ság’ gyűlés- és játékhelye. Ez volt azon tér, hol jú
nius’ 16kán 1826. a’ meghalt Ildik Mahmud szultán 
császári föszállását tartá ’s a’ jancsárok’ eltörleszteté- 
sét rendelte. Ezek t. i. fölzendültek ’s agájikat elker
gették. A’ nagyurnak ez kívánt alkalmul szolgált, hogy 
e’ praetorianusokat, ezen makacs ellenzőit minden re
formnak eltörleszsze. A’ próféta’ zászlója az At-meidan- 
téren kitüzeték; a’ mufti és ulemák kimondák átkukat a* 
zendülókre, kartácsgolyók dönték ,szaggaták az elö- 
rohanókat, laktanyájok felgyujtatoít ’s kiket golyó és 
tűz megkímélt, azok bakókéz által vesztek-el; a’ke- 
vésbbé vétkesek Ázsiába száműzettek. E’ hely’ színé
ről történt tehát a’ legelső lépés kelet’ reformjához, 
melly nem sokára áldásdús hatásit velünk bizonyosan 
éreztetni fogja. Idegenre nézve a’ legérdekesb ’s meg
lepőbb látványok’ egyike a’ bazar v. is vásárhely. Bol
tozatos folyosókon tűz, h ő ség ’s eső ellen védetve, 
számtalan vásár-hódé van egymás mellé sorozva, raely- 
lyekben mindent föltalálhatni, mit kelet termeszt vagy 
készít; perzsák , törökök , örmények ’s görögök kínál
ják itt áruikat ’s a’ déli órákban alig nyomulhatni ke
resztül a’ vásárlók’ hullámzó tömegén. Különös osz- 
tálylyal bir a’ fegyver-piacz (Besestcn) hol főleg a’ 
régi fegyverek érdemlik a’ megtekintést; nem kevésb- 
bé említésre méltó az úgynevezett egyptusi vásártér, 
hol mindennemű fösték és fűszer halomra van torlaszt
va ’s különös csínnal rendezve. — Másodízben is meg
látogatám a’ legutóbb elhunyt Iíd. Mahmud császár
nak egészen keleti ízlés szerint épített sírboltját, hova 
helépni minden európai keresztyénnek szabad. A’pom
pás márványfalak, a’ diszes és egészen megaranyo
zott ablakrostélyok, a’ szultán’ és családja’ sírjainak 
gazdagsága, a’ belső udvar’ szépsége a’nézőben igen 
kellemes benyomást szülnek. —

Ide érkezésem’ első napjaiban mindjárt a’ Serias- 
ker-toronyba vezettetém-föl, hogy onnan Konstantiná- 
polyra’s tengereire a’kilátás’ gyönyörét élvezzem.A’ to
rony’ felső körében több ablak van, honnan, minden 
irányban más más gyönyörű tájkép mutatkozik a’ 
szemnek. Tollal e’ képeket fájdalom! nem írhatni l e ; ám
de ha meggondoljuk Konstantinápoly, Pera és Galata’ 
helyzetét, mellyek amphitheatralisalakban feküsznek a’ 
halmokon ’s két tengertől öveztetnek;haképzeletünkelé 
idézzük a’ messzelátást a’ marmora-tengerre ’s Ázsia’ 
magasira, mellyek’ lejtőjén Scutari fekszik, ’s most ide 
képzeljük a’ tarkaszinü házak’ tömegét, a’ mecsetek’ föl— 
séges kúpjait karcsú ’s büszkén felnyulongo tornyaikkal*
’s e ’ képhez toldjuk még a’ cziprus-erdökhez hasonlító
sirkerteket, a’ vándor hajókat duzzadt vitorláikkal, a 
könnyű csolnakok’ sokaságát, mellyek virgoncz halak 
gyanánt szeldelik a’ sima tengervizet: akkornemi fogal
munk lehet e’varázs-képról. Mindent, mi szivemnek ked
ves , oldalam mellé ohajtottamvolna, hogy velem együtt 
élvezzék a’ kilátásnak e’ gyönyörkejet; ’s keblemben a -  
zon erős meggyőződés fogant, hogy ha egy századig 
keresztyén uralkodás alatt állna Sztamhul > ez lennea’vi- 
lág első városa!

(Folgt, kov.)
lAGYAR

ISDOiANYOS lüiotlll 
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n é z e t e k r e .“
Sokkal nagyobb jelen korunkban a’ honi folyóira

tok’» hírlapok’ száma , mint hogy azok’ mindegyikét, 
vagy csak nagyobb részét is , mindenki — főleg cseké
lyebb tehetségű ’s a’ tudományos súrlódások’ gyül- 
helyeitöl elszigetelt falusi lakos olvashatná. Ennek kö
vetkeztében én sem olvashatám a’ Hírnök Századunkja’ 
f. é. 28dik sz.ban közlött „Vegyes házasságok’ ügyé
ben“ czímü iratot, melly, mint Zay Károly gr. állít
ja , a’ 14ik századból átkongó kisérteti szózattal lepi 
meg a’ mostankor’ elfogulatlan fiait. Bármiokbulho- 
zatnak-fel nevezett czikkben az idők’ örök mélyébe 
tűnt sajnos emlékű évkornak némelly a’ vallási eszmé
ket érdeklett történeti adatai: elhinni nem tudom , hogy 
csak egy is találkozzék akármelly testvér-keresztyén 
felekezetüek között, ki az üdvözítő tanításának sze- 
lidségi jellemét felfogván, a’ múlt viharteljes száza
doknak véres vallásharczait jelenleg ismét meg- 
ujittatni kívánná. En legalább szivem’ mélyéből óhaj
tóm , hogy soha még csak vallási szóviták se támad
nának közöttünk. Mivel azonban Gróf ur minapi álta
lányos ’s önmaga által a’ megczáfolásra is méltóknak 
vélt, ’s igy állítólag nyomos nézetivei némi kétes ho- 
mályt ügyekszik a’ katholicismusnak— a’ vegyeshá- 
zasságokróli jelen vitatkozások’ körén egészen íulvá- 
gó — szeplőtlen elveire vetni: szavamat emelem én is 
Gróf úrral együtt, nem ugyan mint a’ Hirnök’ Száza
dunkja’ idei 28dik sz. „a’ vegyes házasságok’ ügyé
ben“ kijött czikk’ írójának ügyvéde; mert hiszem, 
hogy ez nálam nélkül is tudandja magát kellőleg vé
deni : hanem mint keresztyén, mint katholikus fogom 
észrevételeimet tenni Gróf ur által a’ Társalkodó’ idei 
3ődik sz.ban nyilványított általányos— de nem mint ta
lán önmaga véli, czáfolhatlan— nézetire.

Mindenek előtt pedig felötlő Gróf ur’ czikkjében 
ezen nem épen szerény kifejezés: „Ámbár a’ protes
tánsok nem szorulnak a’ kathol. testvér-egyháziak’ál
dásira ’s a’ t.“ Miután Gróf ur egy egész keresztyén 
egyház’ főfelügyelője, hinnem kell : hogy e’ szavai
val teljes meggyőződése szerint egyszersmind hitsor- 
sosinak véleményét is kimondá; ’s mivel jelenlegi pa
naszuknak oka, ’s a’ botránynak köve is egyedül csak 
a’ vegyes házasságokban! áldás-megtagadás : ugyan 
mikép vádolhatnak minket a’ protestánsok ez okbul — 
igénylett vallási jogaiknak általunk megsérteíéséról ? 
Egyébiránt a’ mit itt egyháza’ nevében mond valaa’ 
Gróf, azt a’ katholikusok már rég gyaníták, sót hit
ték is ; máskép azt kellene gondolniok : hogy a’ pro
testáns hittan fogyatkozott, ’s nem nyújt követőinek 
minden oldalruli szükséges eszközöket azideig’sörök- 
kétartó jólét’ megszerezhetésire. Rósz néven vehetni 
é tehát a’ katholika egyháznak, ha isten-emberi ala
pítójának megbagytából a’ csak tulajdon híveinek lelki 
épülésökre rendelt vallási szertartásiban nem akarja 
az ezekre nem szorulókat a’ könnyen történhetendő 
megvetés és gúny’ veszélyében részesíteni. Követke
zőleg nincs rendén Gróf ur, ’s nem is lehet igazsá
gosan a’ vegyes házasságokbani áldás’ elvszerinti meg

tagadása mellett küzdőnek őszinte nyilatkozatát büszke 
elbizottságnak bélyegezni; hanem inkább,— ha egy
más’ vallási szabadságát kölcsönösen tiszteljük — a’ 
mint ezt kívánni mindegyikünknek teljes jogunk is van 
— a’ józan ész és s z í v  szerinti meggyőződés’ szavá
nak illik azt elismerni. — Vagy talán tanítást akar Gr. 
ur adni a’ katholikusoknak, hogy tudják: mit kelljen 
tartaniok az egyházok’ papjaitól adatni szokott,és a’min- 
denható’ áldásiról ? Erről nekik igen világos tudományuk 
van : mennyire a’ fogyatkozott erejű ’s halandó egy
házi szolgának áldásában csak egy szertartásos az 
egek’ hatalmas urának nyújtandó ájtatos könyörgést 
’s buzgó fohászokat helyezvén, ennek áldásitól füg
gesztik-fel ’s várják egyedül amazoknak csekély ér
demeik szerinti sikerét, e’ sz. írási nyilatkozat után: 
„Sem nem a’ ki ültet, sem nem a’ ki öntöz, valami, 
hanem a’ ki növekedést ad, az Isten.“ Továbbá örök 
hálát rebeg a’mindenhatónak Gróf ur, hitfeleivel, hogy 
azon egyház’ tagjai, melly felsöbbséget más hitben 
levőkön nem követel, melly nemcsak keresztyén, 
hanem minden embertársát tiszta szívből mint önmagát 
szeretni parancsolja , — tőle sem földi sem mennyei 
boldogságot meg nem tagadván, ’s a’ t.“ Azt ugyan 
nem hittem volna, hogy a’ Gróf azt sem tudja : misze
rint e’ szép erkölcstant a’ katholika egyház is vallja. 
Ne zavarja fel Gróf ur lélekisméretünk’ édes nyugal
mát; ne háborgassa vallási tiszta meggyőződésünk’égi 
malasztját akkor, a’ midőn mi erősen ’s tántorithatla- 
nul hiszszük : hogy tulajdon religiónk’ hitágazati ’s 
erényparancsi biztosíthatnak minket egyedül egy a’ 
jelennél boldogabb jövendő élet’ megnyerésire szük
séges eszközökrül; a’ nélkül azonban, hogy mi, lélek- 
isméretünknek meggyőződésénél maradván, bármely- 
lyik hitfelekezetüek fölé kérkedve emelkedni , vagy 
tőlük a’ földi ’s mennyei boldogságot nyomoru véges 
lények megtagadni merészelnék. Irtózik a’katholicis- 
mus is az egymáshoz kapcsolandók’ szereteténekmint 
Krisztus’követői’ legfőbb ismértető bélyegének arany 
lánczszemeit durva ’s érzéktelen kezekkel szétzúzni; 
de azért még elv szerint tagadhatja meg a’ vegyes 
házasságbani áldást, mint maga által hozott szertar
tást, az illy házassági kötések’ vallástekintetbeni nem 
helyeslésének jeléül: hogy a’ gondos figyelmére ’s 
őrizetére bízatott legdrágább kincs a’ religiói fan iránt 
egykedvű ’s közönyös ne legyen. Mi tiltja azért, hogy 
ugyanezen egyház’ szolgája az egek’ áldásának szi
ve’ forró kívánásával bocsássa-el maga elől az élet’ uj 
pályájára lépett különböző hitvéleményü, de szivük
ben egyérzésű házaspárt? Egy pillanatot vetvén mi 
is a’ mindenható’ számtalan teremtvényinek nagy tö
megére , semmiségünk’ mély ézetében valljuk-meg : 
hogy e’ hatalmas alkotóhoz képest semmik, és csak 
a’ múlandó föld’ alacsony porában fetrengő férgek va
gyunk ; mi által érdemeltük meg még i s , hogy min
ket Gróf ur ama’ borzasztó váddal terhel: hogy Isten’ 
helyébe ’s itélöszékébe állván, az üdv ’s kárhozat’ 
pálezáját hasonló embertársaink fölött eltörni vakme- 
rösködnénk. Ugyan honnan merité Gróf ur ezen elle- 
nünki, súlyos vádat? Talán a’ v e g y e s  h á z a s s á 
g o k b a n i  áldás-megtagadás’ képzeletéből? Csu- 
dálom , hogy, miután e’ tárgy nyilványos lapokban már 
majd minden oldalrul meghányatva van , azt sem tanul
ta meg Gróf ur : hogy a’ kathol. egyház a’ tulajdon 
keblebeliek’ házasságiban adatni szokott áldást sem
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tartja a’házasság’ szentsége’ lényeges vagy is tevőleges 
részének; annyival kevésbbé foghatni tehát rá , hogy 
a’ vegyesekbeni áldás-adás vagy megtagadás által va
lakit akár üdvözíteni, akár kárhoztatni akarjon. Vagy 
azt veszi rósz néven Gróf ur, hogy a’ kath. egyház 
az üdözitőnek e’ mellozhetlen mondását. ,,lVIinden, 
ki hiszen, üdvözöl, ki pedig nem hiszen, elkárho-
zika híveinek híven’s tántorithatlanul hirdeti, és a’hit
ágazatokban , mint nem csupán csalékony emberi vé
leményekben, tetszése szerint nem válogat: hogy a’ mi 
egyiknek vagy másiknak nem tetszik , azt önkényből 
szabadon elvesse ? — „De igaz , úgymond a’ Gróf ur 
továbbá, van az emberi vélemény közt különbség. Az 
egyiknek foglalatja hit vizsgálat nélkül ’s ragaszko
dás az egyház’ rendeletihez ; a’ másiké pedig vizsgá
lat utáni hit ’s tökéletesbülés, melly csak az ész’ 
szabad használata által segittetib-elő ’sa ’t.“ Ki nem 
látja, vagy legalább nem sejtheti, hogy az idézett sza
vakban a’ két egymás ellenébe állított hitnek egyike
t. i. a’ vizsgálat nélküli ’s az egyház rendeletihez ra
gaszkodó alatt: a’ katholicismust; a’másik a’vizsgá
lat utáni, és már a’ tökéletesbülésre — consequenter 
in forma — az örök haladásra kitűzött pályán lézen
gő pangásba nem süllyedő“ az elsőnél tökéletesb általa’ 
protestantismust kívánja ábrázoltatni ?! íme az Ön felál
lította elvhezi hű ragaszkodás : felsőbbséget más hitben 
levőkön nem követelni!! Holott maga az elv-felállitó 
még a’ józan ész’ szabad használatát’s a’ tökéletesbü
lés’ lehetőségét is megtagadja másoktól.

Vannak minden keresztyén-felekezetű hittanban 
olly istenileg kinyilatkoztatott igazságok, miket úgy 
hiszem Gróf ur sem vet a’ véges emberi ész’ csalható 
mérlegébe azért, hogy azokat meg nem foghatván, hi
te’ foglalatából egészen kizárja. En legalább a’ ma
gam ’s hitfeleim’ részéről nem szégyenlek némelly ál
talunk megfoghatatlan öröktitku igazságokat, miket a’ 
végetlen mindenható az üdvözítő által emberekkel itt e’ 
földön megismértetett, elhinni, ’s az ész’szabad hasz
nálatának megsértése nélkül vizsgálatiamé hagyni. — 
Ennélfogva meg fog engedni Grófur, ha a’ katholi- 
kusok istenileg kinyilatkoztatott hitöket, ’s ezért már 
magában alanyilag tekintve mint égi tökéletes müvet 
emberi véges értelem ’s kontár‘kezek által javitgattat- 
ni, tökéletcsbíttetni meg nem engedhetik. Hanem el
lenben annyival erősebben hiszik, hogy önkileg ránk 
gyarló emberekre nézve nem lehet akármiféle még nem 
keresztyén vallásnak is más czélja ’s feladata, mint 
az erkölcsi tökéletesbülés , a’ minden jóbani előreha
ladás. Es igy a’ katholikusok is a’ tiszt. Gróffal együtt 
a’ tökéletesbülés’ elve mellett egész éltök’ fogytáig 
lelkesen harczolva, sem szellemi tehetségiket elmé
jüknek vak -  hit általi korlátoztatásával elnyomatni, 
sem lélekisméretöket, — mint Gróf ur irántok gyön
géden aggódni láttatik — örök bókokba veretni nem 
hagyják. Szabadon’s nyilván vallják ama’tiszta evan
géliumot , mellyet az üdvözítő tanított, ’s az ez által 
alapított anyaegyházok, mint hü ’s hiházhatlan őrje 
ez égi tannak, nekik hirdettet. Elvégre ha meg nem 
ismerjük is Gróf úrral a’ csalhatás’ bélyegét viselő észt 
s lelekismeretei a mindenható’ akaratjának, ’s a’ reli- 

giónak egyedüli biztos hirnökiül; a’ keresztyén hit élőt— 
ti polgarilag miv olt hires görög ’s római nemzeteknek 
vallasbani vakoskodásuk’ szomorú történetének em
lékezete is minduntalan szemeink előtt lebegvén, mert 
hiszem eszök ’s lelekisméretök ezeknek is volt, őszin
tén valljuk azért, ’s gyarló tehefséginkből követni is 
iparkodunk e’ két isteni fő parancsot: „Szeresd a’ te

uradat istenedet teljes szivedből, téljes lelkedből, tel
jes elmédből, és teljes erődből“ ; és „Szeresd feleba
rátodat, mint tenmagadat.“ —

C sizm azia  J ó zse f.
Szombathelyi megy. káplán.

Konstantinápolyi és szyriai utam1 
emlékezete«

(Petrózai T r a t t n e r  K á r o l y ,  cs. k. mérnöktesti őrnagytól) 
(Fol ytatás . )

Konstantinápolyba-érkezésem’ első hetében a’ Ra- 
inazan-ünnep, mindennap’ déli órájában a’ seriasker- 
térre gyüleszté [a’ főváros’ népszinót ’s ékes világát. 
En ezen sétahelyet némileg Olaszország’ corso-jához 
hasonlíthatnám. A’ piacz’ egyik szárnyának boltozott 
áru-csarnokiban a’ sétáló néptömeg zsibongva hullám- 
zik-fel ’s alá, ’s én majdmajd állítani merném, hogy 
több némber mint férfi. A’ nöszemélyek még leplez- 
vék ugyan, de csak szájok és álluk; a’ lepel ugyre- 
dóztetik , hogy a’ homlok, szem és orr egészen fedet
len marad , ’s a’ török nőnem’ tetszvágya már olly nagy 
előhaladást tön, hogy elfedésre csak igen vékony ’s 
átlátszó fejér fátyolt választ, melly az arcz’ egész kör
rajzát a’ nézők’ szemébe tünteti. Szép szemek, fejér, 
sőt mondhatnám igen halovány arcz-szin a z , mit kö
zönségesen láthatni. Mesterkélt piros arezot nem vet
tem soha észre, csak körmeiket föstik a’ némberek 
szépség’ okáért egészen vérpirosra , melly szokás ne
künk sehogy sem tetszhetett. Minden némber-alak bő 
és különszinü merino- vagy chaly-palástokba valabur
kolva , mellyeket elől összefognak. A’ kebelt egy fe
jér ’s rendkívül finom szövedék takarja-el, mellyen 
nem ritkán az egészen sajátszerüleg szőtt ’s nálunk 
nem is ismert könnyüded fejér ümög átviláglik. A’ láb
beli sárga bőrcsizmácska, melly papucsban rejtezik. 
Keztyüt egy török némbernél sem láttam. Az urinép 
(haute volée) a’ seriasker-tért díszkocsijain (arabas) 
látogatá-meg, ’s megállapodék a’ sátoros csarnok’ v. 
folyosó’ hosszában, gyönyörködve az áthaladók’ te
kintetén. Ezen ,arabas* nevű kocsikat ökrök vagy lo
vak húzzák ’s alakjokra vagy régi csézáinkhoz ha- 
sonlituak, csak hogy egészen fából szerkesztvék, — 
vagy pedig paraszt-szekereinkhez, azon kivétellel, 
hogy oldalaik nem fogasok, hanem egészen bedesz- 
kázvák. Rajtok föstések ’s aranyozatok sem hijány- 
zanak ’s az ökrök’ fejei különösen fel vannak czifráz- 
va. A’ nagyur’ nótestvérét egy négylovas és kissé ócska 
batárdban láttam; a’ szultán’ háreméből is jelentek- 
meg ollykor hölgyek kisértetve rendőrök, szolgák és 
fekete heréitektől. A’ fekete heréitek’ főnökének, Kis- 
lar agának ocsmány alakját igen sokszor láttam; ez a’ 
leglaposabb , duzzadtabb ’s mitsem jelentő arczczal 
bír,  miilyent csak gondolhatni; termete csömöriéiig 
vaskos és potrohos. A’pasákkal egyenlő rangfokon áll!

A’ seriasker-téren e’ sétamulatság láttatá velem, 
mennyire megváltoztak az idők. Háboríttatlan jár’s kel 
most az európai keresztyén a’ török asszonyok közt; 
kézi szemüvegén tekintgeí azokra, kémli a’ szebbe
ket , ’s én állítani merném, hogy ők azért épen nem 
neheztelnek , — ók a’ frankok v. is európai keresztye
nektől nem látszanak többé olly mértékben félni, mint 
máskor; mert midőn egy sebesen hajtó katonakocsis’ 
ügyetlensége miatt ugyanitt két arabas raajdmajd fel- 
fordult, a’ dámák esdekelve intének egyik katonatisz
tünknek , hogy nyújtsa nekik kezét ’s ok segítségévéi 
bárányszelíden szállottak le a’ kocsikrul. — A’ török
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némberek többnyire kövérek, egyenmértékes karcsú 
növésről szó sincs; járásuk minden kellem nélküli, én 
azt döczögősnek , esetlennek, kácsa-szerünek nevez
hetném leginkább. Mennyire különböznek ezektől az 
örmény-hölgyek, kik a’ legnemesebb arcz-vonalmak 
mellett a’ legkarcsúbb junói termettel bírnak, ’s a’leg -  
illedékesb testtartással léptetnek -  el. Ezek európai 
divat-szerinti lábbelit viselnek, még kevésbbé leplez- 
vék mint a’ török nők ’s azt hallám , hogy igen örö
mest mennek európai keresztyénekhez nőül, mert ak
kor keleti öltözetüket levetvén európai Ízlés szerint pi- 
perézhetik magokat. — Mielőtt a’ seriasker-tér’ sátoros 
csarnokához érkezik az ember , annak hosszában egy 
kávéház van, mellynek felső emeletében a’ megholt 
Mahmud szultán igen gyakran ült ’s nézdelé a’ hul
lámzó néptömeget; — ugyan itt láttam a’mostani szul
tánt is ’s megismerni tanulám a’ török ettiquette-ét, 
melly szerint az illedelem’ törvényét sértené a z , ki a’ 
szultánnal szemközt megállapodnék, hogy annál jobb 
alkalma legyen láthatni a’ szultán’ személyét; minden 
elmenő igyekszik oily hamar , a’ mint csak lehet, a’ 
nagyur’ mulató-köréből tova jutni. — A’ seriasker’lak
épülete’ udvarán két zászlóalj gyalogságot látók gya
koroltatni, mi kétségkívül engem igen érdekelt. A’ han- 
gászkar igazi törökösen játszott ,’s Donnizetti hangász- 
karvezérnek (a’ híres hangműszerző’ testvérének) lel
ke még e’ haúgász-csapathoz nehezen hatott. A’ fegy
ver-gyakorlat franczia mód szerint történt. Az egyes 
ember még nincs kellőleg kiképezve, hogy nagyobb 
csapatokban hadi fordulatokat tegyen. Szilárd tartás, 
szabatosság egészen hijányzott.

Konstantinápoly’ fő sajátságai közé tartoznak a’ 
temetőhelyek vagy sirkertek , mellyek a’ város’ köze
peit vagy a’ legélénkebb ’s látogatottabb helyeken lé 
teznek. Egy cziprus-erdő árnyékozza a’ sírokat ’s 
számtalan gyalogösvény kigyódzik rajtok e l , mert e' 
sírokon keresztül viszi az ut a’ lakosokat minden irány
ba. Reggeli séta-utam Perában naponkint a’ Galata 
külvároson felüli temetőben történt, ’s az előkelő vi
lág’ cor3oja a’ Pera-uton kívüli úgynevezett nagy te
metőkertben megyen véghez. Minden népünnepet a’ 
temetőkertben szokás megüllni; a’ sírokon játszik, 
hintázkodik, zajong, örvendez és tánczol a’ nép. Mi
kép magyarázzam én e’ különös szokást, melly e’ vá
rosban annyira divatozik ’s otthonos, mint másutt se
hol? Vájjon ez országban, ez éghajlat alatt könnyebb 
é a’ halállal megbarátkozni? Kevés értékkel bír eitt 
az élet, hogy olly könnyen szövetkezik a’ halállal? 
Elenyészett é ama’ szent borzanat, melly bennünket a’ 
temetókertek’ látásakor megszáll, hol csak lassudan 
merünk lépdelni , nehogy a’ halottak’ nyugalmát meg
háborítsuk? Nem félteké ti görögök, hogy utolsó csá
szártok’ teste fölemelkedik, kinek feje a’ törzsöktül 
elválasztva , farkához köttetett azon ércz-lónab, mely- 
lyet Jusztinián császár’ emlékszobra hordozott? nem 
é,h ogy  titeket boszszuállásra szólít-fel? hogy tán- 
czaitokat átkozva, az agyonvert ’s megfojtott ősapák’ 
lelkeit felidézi, hogy rezzentsenek el titeket nyuga
lomhelyeikről ’s kebleitekbe ha nem bátorságot bosz- 
szuállás és megváltásra, legalább illő tiszteletet sírjaik 
iránt öntsenek. —

Egyik reggeli sétám’ alkalmakor fölmentem a’ 
,Galata‘ nevű külváros’ tornyára is , honnan Konstan- 
tinápolyra és környületére szinte fölséges kilátást él
vezhetni , ámde hasonlatba sem jöhet azzal , melly a’ 
seriasker-toronybul ajánlkozik. Már a’ török, kávé 
nélkül egyáltalában nem élhet , ’s valamint a’ seriasker-

toronyban, úgy e’ torony’ legfelső gombjában is van 
egy kávés-terem. Ha az európainak nincs is épen ked
ve itt egy csésze kávét inni, még is néhány piasterrel 
meg kell magát váltania, miket a’ kávés magának ál- 
domáspénzül (Bakschiscb) kérni el nem mulasztand. — 
Majd mindennap meglátogatám Konstantinápolyt tol
mácsunk’̂ kíséretében, ki egy Pestrül szakadt izraeli
ta volt; o, vallomása szerint, már mint 10 éves gyer
mek került id e; igen folyólag beszél törökül ’s még 
a’ magyar nyelvet sem felejté egészen el. Perában és 
Galatában nem sok nevezetest és megtekintésre mél
tót birt nekem mutatni. A’ frankok» kalmárbolfjai an
g o l, franczia és bécsi árukkal kínálkoznak; a’ házak 
itt is, valamint Konstantinápolyban, fábul készítvék, 
csak a’ követek’ néhány lakházai épültek köbül ’s kö
zöttük különösen az épen most épülőfélben levő orosz- 
követségi palota fölséges külsővel bir ; a’ franczia kö- 
vetségi szállás is most épül, mindazáltal Párisból újabb 
penzköltség’ megajánlására vár, hogy az épület bevé- 
geztethessék. Az utolsó tűzvész óta a’Pera-utnak há
talsó része egészen megujíttatik ’s az ujonan épült 
házak annyira hátrahuzattak, hogy most az ut czél- 
irányos szélességet nyer. Érdekes minden épitészet- 
értöre nézve a’ faházak’ szerkesztésmódja. Lehetet
len könnyebb-dongáju épület-vázt emelni; első tekin
tetre azt gondolnók, hogy egy rögtön-kerekedő szél
vész az egészet elsodorja vagy halomra dönti; de a’ 
függőleges faraú’ hordozó-tehetségére ’s a’ belső köl
csönös összeköttetésre számítva , az egész hihetlen 
szilárdsággal bír. Néhány hét kívántatik, ’s a’ két— 
emeletű magas ház készen á ll; míg belől az ács és 
asztalos dolgozik , addig kívül az épület’ homlokzata 
világos , ’s igen gyakran kiáltós-szinekkel föstetik-be, 
melly festői munka azelőtt a’ muselmanok’ kizáró joga 
volt, most azonban minden keresztyén szabad tetszése 
szerint élhet vele. Minden illy faház Perában igen jó 
kamatot hoz, közönségesen 12 pCentet ,’s az építő úgy 
számol, hogy 7 év alatt a’ ráfordított tőke megtérül
jön. ’S ő valóban igen okosan teszi e’ számolást , mert 
7 év alatt közönségesen minden ház a’ tűznek jut mar
talékul. Alig van hét , mellyben legalább egyszer a’ 
révpart’ egyik vagy másik oldalán ne támadna tűz. 
lllyenkor a’ kikiáltó minden utczán végig siet ’s ezt 
kiáltja: Targin war! (tűz van!), kijelöli a’ tűzvész’ 
környékét ’s nagy furkósboftal a’ kövezetre vagy a’ 
ház-ajtóra üt. A’ Perán kívül fekvő ,Dimitri* nevű gö
rög külváros csak nem rég égett l e , de már ismét 
ugyanazon könnyű modorban majd egészen felépülten 
áll. — Azonban Galatában, hol a’ frank és görög pénz
váltók’ irószobáji és raktárai vannak, a’ házak nagyobb 
részint köbül épültek, ’s ennélfogvást a’ tűzveszély
nek kevésbbé kitétetvék; ezenfelül mivel a’ város’ezen 
része még a’ genuaiaktól felállított falak és kapukkal 
bír, tehát azok estve bezáratnak, nehogy valamelly 
gyütevész nép belopózkodjék ’s azt talán felis gyújtsa. 
— A’ törökök’ tűzoltó-intézeteit nem mondhatni rosz- 
szaknak; minden őrház mellett az oltó-eszközök kéz
nél vannak , a’ rendőrségi katonák nyomban nagy szám
mal a’ hely’ színén teremnek ’s a’ rendre sokszor igen 
is törökösen ügyelnek-föl, úgy hogy mindenki okosan 
cselekszik, ha a’ szerencsétlenség’ színhelyétől minél 
távulabb marad. Egyáltaljában a’ török hatóságoktui nem 
íagadhatni-meg azon érdemet, miszerint ők a’ közbá
torság és nyugalom’ fentartására a’ legszigorúbb rend
szabályokat foganatosítják. Az őrházak és őrhelyek’ 
száma minden utczán, piaczon és sétatéren igen nagy; 
kerülő-őrök czirkálnak éjjel nappal az uíczákon’s min
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denkit elfognak, ki éj’ idején lámpa nélkül jár. Minden 
idegennek tehát, mihelyt Konstantinápolyba érkezik . 
fo gondja legyen lámpát vásárolni. -

Konstantinápolyba—érkeztem’ első pentek—napján
meglátogatám Perában a’ dervisek’ vagy mewlewisek’ 
mecsetét, hova belépni minden európai keresztyénnek 
szabad , csupán saruit kell levetnie. Mintegy 20 der
vis lehetett jelen , kik közül egyik főnök gyanánt lát- 
taték tisztelteim. Miután több imádságot elvégeztek 
’a a’ hatszegletü mecsetben ismételt körjárást tettek, 
közülök néhányan,— ’s úgy látszék, az idősb tagok 
— a’ szögletekbe vonultak vissza; egy meglehetősen 
zúrhangu muzsika — dob-ütések és fuvolya-kiséretből 
álló — hangzott az emeltebb karzatról; és most kez- 
dődék a’ dervisek’ táncza, kik karjaikat szélmalom- 
szárnyakként kiterjesztve körben forogtak, helyükről 
mindig tovább mozdulva, míg a’ templom’ egész bel- 
körét végig futák; erre ismét körjárás , imádság ’s 
keringés következett. Ez utóbbi mindig erősebb tem
pókban történt, ’s különösen egyik közülök bámulatos 
ügyességgel eszközlé azt; — úgy gondolom, hogy kö
zel félóráig voltam e’ szertartás’ néma szemtanúja, 
melly engem már fárasztott ’s szemeimnek úgy szól
ván fájt. — Elhagyám a’ templomot tűnődtem e’ saját
szerű istentisztelés’ eredetén. Az imádkozó ezen test
keringés által magátrángódásba igyekszik hozni, melly 
végre eszméletétől megfosztja ’s földhöz veri. Az ava
tatlan e’ szilaj keringésen nevetni fo g — én az imád- 
kozóval nem akarok vitályozni; belsejének kell meg
súgnia, milly hangulattal bírjon az örök lénynek mél- 
tólag tisztelhetésire. Az emelkedett lélek a’ havasok’ 
ormairól is melegbuzgón fogja könyörgésit egekbe 
küldhetni; a’ gyermekded jámbor szív a’ gazdag fő
templomot , az orgona’ accordjait *s a’ papi rend’ éne
két kívánja imádságához ; így a’ dervis csak akkor di
csérheti istent, ha rángódása öt a’ földrül elvonja ’s 
alsó fokon álló emberi természete az érzékek’ kábult- 
ságában elhal! —-  (Vege kuv.)

A’ szobránczi gyógyvíz.
Alig hiszem, hogy a’ szobránczi gyógyvizet hazánkban 
közönségesen ne ismernék, nem isczélomitt annak mé
lyebb taglalásába bocsátkozni; de valamint minden, az 
emberiség’ hasznára szolgáló dolognak ismételt említé
se sikeres : úgy a’ szobránczi vizet i s , leginkább annak 
gyógyerejét hazánk’ t. olvasóival, ’s főleg beteg ember
barátinkkal megismértetni nem tartom érdektelennek. — 
A’szobránczi fürdő Ungvár’városátul 2 mföldnyire, Szo- 
bráncz mezővárosiul % órányira, lapályos kovag-agya- 
gos helyen fekszik; keleti ’s éjszaki oldalát Kárpát’ lán- 
czai védik , dél ’s nyugati része szabad láthatárnak te
kint.— A’ szobránczi fürdő , mellyrüla’ „Beschreibung 
der Merkwürdigkeiten Ungarns<‘is emlékezik, már 1770- 
ben hathatós gyógyfürdőül használtatott. Néhait. Aisz- 
doríTer Boldizsár Pál, ki e’ fürdőnek akkori birtokosa lé
vén arra különös’ligyelmét forditá, azon helyen legelsőbb 
is 6 fürdő- ’s 6 mellék vendégszobát készíttetett. Aisz- 
dorüer halála után a’szobránczi fürdő t. Pongrácz Já
nosra jutott, ki azt egy 22 szobábul álló épülettel, 
P1® y®tm°st ° kaszanyának neveznek,ug'y szinte kisebb 
í*. özonséges vendéglővel bövíté. Ö birta a’ fürdőt 

°.™ ,.e ” .. , midőn aztm.gr.  Sztáray Kristóf
imnt orokos jószágot visszaváltotta: kitől 1832ben m. 
But ler János gr. vette meg, ’B azt több ujabb-izlésü 
épülettel, díszes tanczteremmel ,’s kápolnával ékesbíté. 
Mosta szobránczi fürdő m. Török Napoleon gr. tulaj- 
dona, kj azt csuggedhetlen szorgalommal tökélete- 
“j" 1 W ek“ * - Mar is a’ fürdőt a’ víz erejének mér
sékletéhez, alkalmas vízmelegítő gőzgépekkel, csi

nos ’s izletesb fürdőszobákkal, ’s egyéb mind a’ ven
dégek’ kényelmére mind a’ viz’ tisztaságára szolgáló 
javításokkal látta-el. — A’ fő forrás (ettől 300 lépés
nyire egy gyengébb találtatok) térimé 20 []° Mr , 
szabad, azaz fedetlen, ’s kőfallal kerített, a’ víznek 
mélysége 6-h7/ , ’s három helyen bugyog-ki. E lől, t. i. 
hová az ezen vizet innikivánók gyülekeznek, egy khi- 
nai-izlésü, faoszlopokon álló tetővel van ellátva. A* 
vízben vegytani (chemiai) létrészek, (Bene Péter ung
vári gyógyszerész’ vizsgálata szerint) következők ta
láltatnak : u. m. egy orvosi fontban v. is meszelyben , 
szénsavas lég térimé közel — 30+35 hüvelyk, kén. 7%  
sósavas keserag 48, kénsavas szikag 13, sósavas szi- 
kag 11 , szénsavas szikag 11% és szénsavas mészag 
3% gr. Ugyanezen vegytani létrészek’ egymáshozi 
arány-mennyiségét, mint a’ lég-térimnek is szorosabban 
nem nyomoztam, mihez huzamosb munka kivántatnék ; 
de reméllem, hogy t. Tognio Lsjos ur egyetemünk’ tanár
ja,ki nevezetesb honi ásványvizeink vizsgálatávalis fog
lalatoskodik, a’szobránczi viz’ létrészérül is annakide- 
jében ’s maga helyén alapos tudósítást közlend. — A’ 
viz’ színe tiszta, fehérzöldlös, íze keser-sós ,’s kénsza- 
gu. Iváskor eleinte csekélyke émelgést okoz, de többször 
ismételt ivásra, az ínynek mindig kellemesb lesz. Hat
hatós gyógyerejét, az évenkint nagy számmal ide sereg
lett betegek, kik e’vizet használván felgyógyultak,elég
gé bizonyítják. Hathatósan működik e’ fürdő leginkább 
minden idősült (cronicus) bőrbetegségben, ’s ezektől 
származottbelnyavalyákban, a’máj, ’s lépkeményedés 
ellen; jótékony gyógyerejét tanúsítja a’ vak aranyérnél, 
’s higany’ visszaélésből következett nyavalyákban , mit 
főleg a’benne létező kén-résznek köszönhetni; különös 
gyógyhatással működik az artriticus, rheumaticus ’s 
tompor-fájdalmakban’sa’t.Mintmás erősebb ásványvizet 
úgy a’ szobránczit is , a’ beteg, testi alkatához (consti
tute ) ’s betegsége minemüségéhez képest, magát a’ viz’ 
erejéhez alkalmazván , használja ; mert a’ több v. kevesb 
e’ részben a’betegnél egyaránt sikert ront. A’ szobránczi 
fürdő ezenfelül szép számmal ide sereglett egészséges 
vendégekre nézve is kényelmes;a’ fürdési évszakban ta
lálhatni itt pesti’s bécsi arany- ’s ezüst míveseket, üveg- 
metszöket’s különféle szövet-’s ékszer-árusokat.Az esti 
órák, az ungi barna hangászok’ válogatott ,magyarjai 
mellett múlnak; tánczvigalmak is nem ritkán adatnak, a’ 
fiatalságnak a’ sétaligetek ’s virányok kínálkoznak an- 
dalgásra. Még a természetvizsgálók is akadnak itt kedv
töltésre; ugyan is ha a’szobránczi fürdő’ligeteit bejárták, 
tekintsék-meg a’ mintegy 1% órányira eső úgynevezett 
„Tengerszemu-e t , miről a’ nép különfélét regél; annyi 
mindenesetre igaz,hogy magas hegyek közt azeget visz- 
szajátszva tükrözi, mélysége 13-1-15°, denémelly he
lyen 36°nak találtatott. A’pórnép pedig épen feneketlen
nek mondja. Figyelemreméltó még a’ szobránczi fürdőtül 
körülbelül 1% órányira fekvő Őrhegy, mellynek kopár 
ormárul elláthatniUrgon kívül Bereg,Zabolcs,Zemplény 
’s Biharmegyékre’s alsó lengyelhatár’szélére is. — A” 
szobránczi ásványos vizen kívül megyénkben még két 
hathatós ásvány osviz van a’ felvidéki járásban; az egyik 
erősítő fürdő Uzsokon, mellynek egyéb léírészein kívül 
vas teszi alapját. E’fürdó leginkább a’seny ves(cachexia) 
nyavalyákban, ’s a’nőnemnél előforduló sápadtságban 
(chlorosis) jó sikert tanúsít. A’ másik: ásványforrás 
jKosztrina'helység mellett,ibolóval (Jodium)dicsekszik. 
A’ Jodina, tudjuk hogy mirigy-daganatok ’s golyvák el
len mint specif, szer működik. Vájjon e’ forrást, a’ terme
szei nem azért helyezte é ide, hogy altala, az itteni em
bereken nőni szokott golyvák elvesszenek! ? Tiban , máj. 
24én 1841. Tourner Ferencz. Ung megye’ r. seborvosa.
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Vélemény a' Pesten felállítandó ref. 
iskola' vezérelveire nézve.

A’ legújabban felállítandó ref. iskola’ vezérelveire 
nézve a’ Jelenkor’ tudósítása szerint kinek tetszik, 
véleménye’ kimondására felszólittatik. Mélyen áthatva 
az emberiséget érdekló ezen vállalat’ nagyságától , 
mint az uj föld’ szállitványosa rengetegéből ünnepélyes 
érzéssel megy a’ városba , midőn uj hona’ javának mun- 
kálására szólittatik, hogy, — még többet nem tehetve 
szavazatával mutassa-meg hódolatát az álladalmi ín- 
tézvények iránt ’s örömét polgári léte’ érzetén, bá
torkodom szegény rejtekemból előlépve alázatos véle
ményemet e’ tárgyban az ügy’ pártolóji előtt röviden 
elmondani. Néhány évi, de figyelmezve gyűjtött tapasz
talásom’ ’s minthogy embert csalhatlant nem hiszek , 
talán tévelyedésem’ eredvénye legyen is ez bár: he
lyességérül magam meggyőződve lévén , nemcsak sza
badnak, de mivel a’ bölcs a’ más’ tévelygésinek (ha- 
szinte itt is úgy volna) keringő utján keresztül köny- 
nyebben közeledhetik a’ valóhoz, kötelességemnek is 
ösmértem elmondani. Maga már az, hogy a’ mély be- 
látásu ’s ns lelkű férjfiak a’ más’véleményét is tudni kí
vánják, azt jelenti, mintha ők fhogy ártatlan kifeje
zést használjak, kétkednének a’ fenálló iskolázásmód’ 
tökéletességén, különben azok’ formájára , mellyek itt v. 
ott vannak, lehete csinálni. — Megvallom , e’ kétke
dés bennem is régóta megvolt: de mondani minded
dig szükségtelennek tartám. Kétkedtem t.i., hogy szor
galmas tanuló azon tizenhat, néhol tizennégy évre 
szabott iskolai pályát, legalább életidejére nézve na
gyobb haszonnal kevésb idő alatt nem végezhetné-e 
el? ’s kétségem onnan származott, mert hallottam pél
dákat, kik két évi „Cursust“ esztendő alatt szintúgy, 
tudok példát, ki jobban végezte mint száz tanulótár
sai. Kétkedtem én is , mint a’ múlt évi Társalkodóban 
említett tudósok, kik jutalmat tőnek föl ’s adnak, ha 
ki eloszlatandja a’beli kétségüket: vájjon úgy meg van 
é az ember átkozva, hogy azon sok jó t, mit az is
kolában tanult, mind el kell felejtenie? kétségemon- 
nan eredt, mert tudora , hogy a’ keresztyén vallásnak 
legbölcsebb szerzője az eredeti bűn7 rontó erejét el
törölte , miért ragad hát meg gyermekéveinkben job
ban , ’s marad meg késő időkig állandóbban a’ hiába
valóság , mint a’ hasznos jó? Ölni Rousseauként le- 
helletünkkel is tudnánk , éltetni semmi módon? a’ szer: 
hatása beadatása’ mértékétől ’s módjától is sokat szo
kott függni. Iily kétkedésim közben ’s után tapasz
talatára , hogy szerencsésebben kifejlett elméjű ta- 
nitványim közül többen a’ „ Docendi Mel/todus'-banki
szabottakat ,,Examen11 előtt két hónappal is megtanul
ván, a’ semmit csinálástól, mit gyermekink’ nagyobb 
része hat hét évig, t.i. mig iskolába nem küldetnek, 
az uícza’ pora közt practice oily jól tanulnak -  m eg, 
úgy lehetett elvonni, hogy a’ rendes tanítási órákat 
következő évben hallgatandó tudományok’ magyarázá
sára rendelt privát órákkal szaporítottam és szépen ha
ladtak ezek, mig a’ mostohábban kifejlett elméjüek , 
vagy kik elbizva már ismert szép tehetsegeikben ma
gokat , az „Examen“ közelgése által riasztatva-fel , 
alig tudták megtanulni a’ ypensnmoilí: s több tanulni

szeretőiül hallám , hogy iskolántuli egy éven többet ta
nultak, mint iskolában négyig legalább

Mindez azon meggyőződésre vezetett , hogy hi
szem , miszerint nem az iskolai pályát, nem annak 
egyes részeit péld. ok. néma’ „p/iUosop/iiai Cnrsuslu 
kellene évekre kiszabva osztályozni , hanem a’ tani- 
tandókat a’ szerint, mik azokban szükségesbek’s meg- 
foghatóbbak; a7 szerint, a’ mint azoknak könnyebben 
érthető igazságaik lépcsőül szolgálnak a’ magasbakra. 
Úgy hogy az első osztályban a7 tanuló minden tudo
mányból azt, mit megfoghat, tanulja meg ; p. o. a’ „phi- 
losoplriai Cursnsbólu egy az iskolához szükségeské
pen kötendő kisdedovó intézetből került vagy akármi 
más hat éves gyermek ennyit megfoghat: ,,A’mi hoz
mára ér , azt érzem , érzek testemmel, ’s testem’ ré
s z e i  7s a’ többi; szóval: a’ külső ember’ isméretét; a’ 
„Theologiából annyit, mennyit Debreczenben a’ való
ban mély lélektudomány’ elvei szerint irt „TJlnm-  
/ff/rtV-bol tanulnak; igy más tudományokból is. Ez hát 
alapul tétetvén , a’ következő osztályok mind erre épít
tessenek , azaz : mindezek minden osztályban újra ta
níttassanak. Repetitio est mater studiorum , az utolsó , 
ha tetszenék, I4ik— osztályban már rá lehetne Hegel' 
rendszerei is , ’s a’ transsnhstanlialio . v. liberum nrbi-  
Irium-ról szóló tudományt építeni; — igy kikerülve az 
iskolából, az utolsó osztályban végzett’s igy az egész 
tudományok’ öszvegét vinnök-ki elménkben, ’s később 
ha felejtenénk is , az alaposabbak mélyebben lévén, 
csak a7 nélkülezhetöket felejtenék — Én úgy hiszem, 
letörli a’ gyűjteni nagyobbrészint pálezapattogás és 
sírás közt kezdett, szitkok, pirongatások közöt vég
zett arany vagy legalább aranyon vett iskola’ porát 
elménkről az idő; mert nem követjük az utat, mit a’ 
természet’alkotója a’ test’ formálásában látszik mutat
ni , ki ugyanis nem lábat előbb, azután főt ’s a’ f. 
alkot és nötet emberi nagyságra, hanem egy tökéle
tes ember-mintát alakítva , öszves harmóniában ne
veli azt. Mielőbb tökéletes grammatistát, azutánrhe- 
tort, physicust ’s a’ t. akarunk taníttatni, ha vala
melyiken túl estünk, azután felejti vagy nem , vele 
semmit nem gondolva. Majd oily formán, mintha több 
művészt bíznánk meg egy szobor’ létesítésire, úgy 
hogy egyik fejét, másik lábát ’s a’ többi készitse e l ; a7 
szín ’s nagyság meghatározva pontosan nem lévén: min- 
denik előtte kedvesszínü márványt választva, ’s ki 
előbb ’s ki utóbb szerezhetvén anyagot, egyik tö
kéletlenebb munkát hozna a’ másiknál, és egy halom
ba oda raknák , hogy kinek kedve lesz , rakja rendbe; 
még ezen szoborképe az iskola szerint kiformált le 
ieknek kissé furcsább lenne, mint Horatius’ Humano 
capitijc — esakhogy ritkán rakatik össze , mert az ösz- 
szetenni akaró nem bírván a’ teherrel, néha csak egy 
lábat állit-fel, ’s ennek súlya alatt fáradva áll tova , 
(tánigy lesza’pedant lélek.)Mit Cicero’s (juintilian mon
danak az oratorról, hogy t. i. szoros atyafisággal ösz- 
szekapcsolt tudományok’ öszszes tudása teheti jelessé, 
miért ne kellene ezt tartani a’ tanulóról, kit tanítta
tunk , hogy a’ tanultaknak szó és tett által adjon éle
tet.— Legelső lenne tehát egy tudós választmányra 
bízni az egész tudományosság7 osztályozását, a’ sze
rint , mint annak igazságait könnyebben, vagy gya
korlottabb észszel foghatni fel , minden tudománynak
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vannak könnyebbjei a’ mik lépcsőül szolgálnak a’ ne- 
hezbekre. Illy 12 vagy ha tetszik 14 lépcsőt kimu
tatva , mellyek közül a’ legfelső lesz minden tudomány
ból a’ legjobb eddig ismert kézikönyv, Írják-meg, 
mennyit kívánnának, hogy tudjon egy hat éves gyer
mek, mi legyen a’ második osztály, ’s így tovább.— 
Ezen kidolgozott munkákat zsinórmérték gyanánt, az 
emberiség’ ügyét érzeni tudó, tanítani szerető, nem 
eladó lelkű tanítóknak olly feltét alatt kellene átadni, 
hogy azon kétség kívül nem tökéletes könyvnek javí
tására lehető tapasztalásikat minden évben az intézet’ 
évkönyveiben adják-ki,9év múlva köteleztetvén egész 
rendszerüknek,hol csak lehet Socrates’ módja szerint le
endő elkészítésére. így az egyes osztályokat minelelőbb 
igyekeznék megtanítani a’ tanító , tanulni a’ tanuló ; 
ettől becsület és haszon áradva mindenikre; — mihelyt 
aztán némelly szerencsésebben kifejlett elméjű növen
dékekről venné az oktató észre , hogy elkészültek a’ 
felsőbb osztályba leendő átmenetekre (bár én magának 
a’ tanítónak egész hitelességét kétségbe nem vonha
tónak szeretném tartatni; — de ha ezt nem nyerhetni- 
meg) vizsgáltassa meg az igazgató által kinevezendő 
legalább 5 oktató által, kik a’ növendékekről nem csu
pán „Eminens“ vagy „primae classis“ szókkal, de a’ 
növendék’ tökéletes ismerését bizonyítóleírással tett bi
zonyítványt megvizsgálás után aláírva, a’ pályán to
vább bocsátnák. így  hiszem lenne több, ki 18 éves 
korában kilépve egy-két évi próbálgatás után a’ világ
ba — a’ hivatalt, hol munkát kibíró tűz kívántatik , nem 
immel ámmal fogná folytatni ’s a’t. Végre megkíván
nám , hogy a’ természet’ urától a’ testnek pihenésre ren
delt alvásban is szüntelen munkás , ’s mig kifejtve nincs 
csak kevés időre is magára hagyatva ferde irányt ve
hető léleknek nemcsak szükségtelen, de még kárt is 
okozó „vacatio“k az intézetben ne lennének, mellyek 
tapasztalásom szerint, bár ennek lehet képzeletben, de 
valóságban nem igen létező szép oldalát az önmunkás- 
ságra alkalomnyujtást említeni — csupán annak felej
tésére mit tanult, szolgál a’ nagyobb résznek, szokja 
meg a’ heverést, a’ tanulást robotnak, az iskolát sza
badságától fosztó tömlöcznek tekintse, gyűlölje. — Ki
nek viz’ ellenében kellene eveznie vagy soha, vagy so
kára érneczélt, ha midőn kevéssé előre haladott meg
állapodnék, viszszaviszi a’ folyam, ’s épen olly ke
véssé közeledik a’ czélhoz , mint tanulóink, kiknek 
nagyobb része mikor az iskolába két héti, vagy épen 
a’ 2 hónapi vacatióbulmegjö, mitsemtud abból mit olly 
nehezen tanultattak vele, mint Penelope a’ mit nappal 
szőtt, éjjel elbontván, vásznával kész soha nemlehe- 
te. De ugyan hogy i s , midőn a’ gyermek’ egy évi ta
nítás-óráinak száma, hol rendesen 6 óra öszszesen 
1110.— Magára hagyatva, a’ mint mondom, ismét in
kább fordít nagyobb része a’ gyermekkorában prakti
zálta semmit-csinálásra tölt 7530 órát, mi csuda hát,  
hogy későbben is a’ dolog’könnyebb végét keresi;mi 
csuda, ba felejt, midőn több ideje van felejteni, mint 
tanulni. A’ tanítókra nézve— bárki mit szeret, nem 
un abba, no de még is — 4 héti „Vacatiót“ lehetne 
engedni, melly idő alatt mindazáltal az intézethez 
adandó fizetéses segédek tanítnának; kiknek ösztönadás 
végett akár az intézetben magában, akár más iskolákban 
biztosított oktatói alkalmaztatást lehetne Ígérni’s adni.

Ezen véleményeim, mellyeket, én sem ez sem 
amaz iskola’ példájával nem bizonyítok, mert hisz azok
nak létező fogyatkozásuk’ orvoslása forog kérdésben , 
’s en azt mondom ,^hogy talán a’ természeti rendet kö
vetve czélt érhetnénk; hogy valaha érnek-é valósítást,

én, ha századok múlva történendik is az, reményiem; 
’s ezen reményemmel biztatva tekintek a’ tanítás’ jö
vendőjébe. Most pedig rejtekembe visszavonulok.

Csentei K .

Konstantinápolyi és szyriai utam’ 
emlékezete.

(Petrózai T r a t t n e r  K á r o l y ,  cs. k.mérnöktesti őrnagytól)
( . Vé g  e.)

Az ősz , Konstantinápolyban tartózkodásom’ ideje 
alatt csodaszép es kellemes vo lt; még november kö
zepén is bízvást nyárilag öltözködhettünk volna. Én 
tehát ezen rendkívül szép napok’ egyikén sétalovaglást 
tévék az úgynevezett ,édes vizekhezí ; ez egy völgy, 
hova Stambul’ lakosai ki-kirándulnak. Az idevivó ut 
egészen árnyéktalan ’s fa-nelküli, holott két oldalrul 
fa-sorok’ültetése által ez ut még a’ forró nyári hónapok
ban is kellemessé válhatnék, jelenleg mindazáltal u- 
gyanazon hónapokban a’ napsugarak’ erejének igazán 
fojtonak kell lennie ’s az ide kirándulás csak korán 
reggel vagy estve bírhat kellemmel: A’ völgynek, 
mellyben az édes vizek folynak, élöfáji már elhullat
ták nagyrészint leveliket, csak a’ rét hasonlíta egy 
zöld bársony-szőnyeghez és sejteté velünk , milly gyö
nyörű szép e’ hely tavaszkor, midőn a’ szultán is egy 
hónapig háremével itt mulat ’s lovai a’ szép legelőn 
járnak! Akkor senkinek sem szabad ide közeledni; ké
sőbb azonban e’ mező az egész szép világ’ gyülhelye, 
’s a’ számtalan arabas ’s vígan járkáló tömeg, mond
ják, a’szemnek elragadó látványul szolgál. Több kioszk 
’s a’ nagyurnak egy térés mulatópalotája díszük a’ 
síkságon. Visszatértünkkor egy meredek magasra me- 
nénk-föl , a z ’s izraeliták’ temetőjén keresztül az úgy
nevezett Ok-meidan síkra lovagiánk, hova gyakran el
fordult a’ megholt szultán, hogy magát nyil-lővéssel 
mulassa; minden olly ponton, hova egy a’császár’ke
ze által ellőtt nyíl leesett, márvány-oszlop emelkedik.

Egy második kirándulást hajón tevék a’ Bosporusba. 
Fölséges őszinap kedvezett vízi utamnak; két ügyes 
evező legény nyilgyorsan röpite minket előre, foly
vást az európai part’ közelében tartózkodván. Az előt
tünk már isméretes ,Beschiktasch‘ palota mellett hajóz
tunk e l; az úszó karók tudaták, hogy a’ parthoz köze
lednünk nem szabad ; később a’ Mahmud szultán’ utol
só éveiben épített ,Cseregan‘ nevű palotához érkezőnk, 
melly rendkívül ízletes homlokzata által különös élénk 
figyelmünk’ tárgyává lön. Fájdalom, az egész csak fa- 
épitvény, ’s csupán egykét oszloptalp áll köbül; rend
kívül pompások az Angliábul hozatott ’s gazdagon meg
aranyozott vas-rostélykapuk; az épület, mondják, töb
be került három millió forintnál, ’s ha az egész szi
lárd anyagból épült volna, úgy akármelly fővárosnak 
díszül fogna szolgálni; de jelen állapotában egy szél
vész által keletkezett tűz néhány óra alatt az egész 
gyönyörű épületet elhamvaszthatja.— Szemeinket rend
kívül gyonyörködteték a’ szép helységek , mellyek a’ 
Bo8porus’parlján szakadatlan láncolatban egymást köve
tik ’s hol többi közt a’ szaltánnöknek is csinos mezei 
kastélyaik ’s lakházaik vannak. A’ sötét cziprusfák 
közt igen regényes fekvéssel bír az európai vár, melly 
több érdekes történeti emlékképet idéz vala lelkünk 
elé. Itt költöztető át hadcsapatit lid. Mahomet, hogy 
Byzanczot annál szorosabban bekerítse ; itt vezette át 
egy hid a’ thrácziai Bosporuson Dáriust és perzsáit, mi
dőn a’ scythák ellen indult, ’s itt hajóztak által őseink, 
midőn a’ szent kereszt’ zászlója alatt Ázsiába mentek
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az Üdvezitő’ koporsóját visszafoglalandók. A’ szem 
folyvást szebbnél szebb tájzatok, faluk’s kioszkok’lá
tásin gyönyörködik, míg végre megpillantja Tkerapiát, 
hol jelenleg Anglia’ és Poroszország’ követei laknak, 
kik még télen sem költöznek a’ városba vissza. Ezen 
igénytelen csekély falucskában az újabb időben olly 
dolgokrul történtek tanácskozások ’s olly végzések 
hozattak, mellyek kelet’ alakulására lényeges befolyást 
gyakorlának. Nem sokára elértük Bujukderét, hol a’ 
nyári hónapokban az ausztriai internuncius lakik; mi 
kiszállónk hajócskánkbul, hogy egy némethez, ki ben
nünket barátságosan vendégiül hitt, villásreggelire be
térjünk. Mi a’ reggeli órákat Bujukdere bájos völ
gyének megtekintésére fordítók. Örömittasan állottunk 
a’ száz-éves platán alatt, mellynek tizenegy , ugyan
azon gyökérbül fogant törzsökéi óriási magasra nőttek 
’s lombjaikkal roppant körben árnyékot terjesztenek. 
Szóhagyomány szerint már Bouilloni Godefried is e’ 
piatanok’ árnyékában pihent; mindnyájan örömest hitelt 
adánk e* jámbor népmondának ’s nem valónk közönyö
sek v. egykedvüek ama’ gondolatnál, hogy azon he
lyen állunk most, hol talán egykor a’ bátor hadvezér 
nyugodott ’s volt is okunk a’ komoly elmélkedésre, ha 
az ő akkori ’s a’ mi mostani feladatunkat összehasonlí
tok! A’ hitnek lángja elaludt, — századunk többénem 
mennyei, csak földi érdekért képes harczolni! — Mi 
völgyhosszant haladtunk, ’s azon helyen, hol egykor 
talán a’ keresztes vitézek’ sergei táboroztak, épen most 
néhány téglaégető kemencze állíttatib. Egy bécsi van 
ide meghiva , ’s valamint eldődei talán itt egykor mos- 
limeket vertek, úgy ez is verni fog itt — vályogot ’s 
égetni téglákat. Reschid pasa ,’s a’ szultán’ sógora Fethi 

^A chm ed pasa hivák meg e’ férfit Inzersdorfbul, hogy 
^  itt teremtsen téglákat ’s imígy lassankint a’ kormány 

képesüljön fa helyett illy anyagot fordíttatni az építés
re. Valóban kívánatos ,hogy az alsóbb rétegekben jobb 
agyag találkozzék, mert az eddig készített téglák, 
miket mi a’ hely’ színén láttunk, ugyancsak roszszak. 
— Estve felé elhagyók Bujukderét ’s visszafelé tér
tünk ; mennyire a* viz’ sodra megengedé , az ázsiai 
part mellett haladtunk , hogy ennek tájain is legeltes
sük szemeinket. Ha a’ hegységek’ hátrésze be volna 
hitetve, úgy e’ tájképet még annál is fölségesbnek 
mondhatnék, mellyel az európai part kínálkozik; bár 
nem váltogatják itt szünetlen egymást a’szebbnél szebb 
mulatóházak, kioszkok és kertek, még is a’ természet 
az ö hegyei, torkolatai és patakjai által a’képnek egy 
különös sajátszerű bájt adott, ’s én képzelem, milly 
fölséges kilátás nyilhatik Bujukdere’ átellenében az 
óriáshegyröl , hova fölmennem bizonyos körülmények 
gátoltak. —

Perában-mulattamkor az európai keresztyéneknek külö
nös kedvderitésül szolgált 1 franczia játékszín, mellynek 
szinésztársasága több mint középszerű volt; az európaiak 
ezt meglehetős számmal látogatták. A’ Pera-utnak egy 
másik épületében Bosco , a’hires szemfény vesztő , adó 
mutatványait nagyszámú közönség e lő tt,’s két-éviitt 
tartózkodta alatt, mondják magának tetemes pénzt gyűj
tött. Ö sokszor a’ nagyur előtt is tanúsító művészi ü- 
gyességét ’s mindig gazdagon jutalmaztaték-meg. Be
szélik azonban, hogy valamennyi művész közül leg- 
szerencsésb volt Soulier müvészlovag Mahmud szultán’ 
idejében, kit a’ megholt nagyiír fejdelmi bőkezűség
gel sőt pazérolva fizetett ’s jutalmazott. — A’ társalgá
si kör Perában igen kicsiny. Ide jövetemkor a’ nagy
hatalmak’ követei közül csupán az ausztriai szállásola 
i t t ; a’ többi három mindig falun volt, az orosz pedig

már huzamosb idő óta tartózkodók szabadsággal Ná
polyban. Minden szombaton az ausztriai internuncius’ 
salonját a’ város’ minden előbbkelőji meglátogaták; itt 
egyszersmind igen szeretetreméltó szép hölgykoszorú 
fűződött, ’s henne a’ háziasszony ritka női kellemmel 
’s észszel tündöklőit. Törökök e’ társas körben soha 
sem jelennek m eg, ’s így a’ salonnak egészen euró
pai színe és tekintete van. — Létezik Perában casino 
is , mellynek tagjai a’ város’ tisztesbjei, továbbá a’ frank 
és görög kereskedők. Örmények nem vesznek abban 
részt. Carneval’ idején, mondják, itt igen kellemes 
tánczvigalmak szoktak adatni; idegenek a’ részvényes 
tagok által nyernek belépti-jegyeket, közönségesen 
három hónapra.

E’ főváros’ legnevezetesb tárgyai közé méltán so
rozhatni a’ sok nyilványos kutat, mellyek közül többen 
Konstantinápoly , Galata és Tophanában valódi mester
művek. Bizton merem állítani, hogy mi a’ v iz-vezeté
keket és kutakat illeti, ebben kelet minket jóval felül
haladott. IIt minden valamirevaló városnak van vízve
zetéke , ’s mind az utón mind a’ városokban levő ku
tak márványbul épültek ’s színekkel ’s aranynyal gaz
dagon kiczifrázvák. Mondatok a’ Koranbul illy kutak’ 
küloldalain soha sem hijányzanak; a’ viz vagy folyvást 
ömlik, vagy pedig egy csapfordító által elzáratik , v. 
mellékablakon a’ kút’ őrje vizzeltöltött bádog edénye
ket rak-ki, mellyek vékony lánczocskákkal a’ rostély
hoz köttetvék. Különös meglepő ívezettel bírnak e’ ku
tak’ tetőji, mellyek messze kihajtanak , hogy a’ kuta
kat árnyékban tartsák. — A’ bérmuukások’ közt előt
tem leginkább feltűntek a’ teherhordozók (hamals), 
kik törökök vagy örmények. Minden scalánál, hol ki
kötni szokás, állnak illy emberek’s közöttük egy elöl
járó , ki a’ rendre felügyel ’s őket a’ holmi és pogyász’ 
vitelére kirendeli. Milly nagy terhet bírnak e l ’s visz
nek tova ezen emberek, az minden hiedelmet megha
lad. Minden illy teherhordónak hátán van egy kitömött 
’s bőrrel behúzott vánkos — én nyeregnek szeretném 
nevezni, — mellyre most a’ terhek felrakatnak. Keres
kedők állíták előttem mint bizonyos dolgot, hogy egy 
teherhordozó illy módon 3—4 mázsát is tova visz ; ’s 
többen azt is beszélték, hogy illy ha mal egy nagy 
zongorát hátán egészen a’ partig vitt! — Ezen embe
rekben , úgy haliám, tökéletesen megbízhatni; ha egy 
család a’ nyári hónapokban falusi lakására költözik, 
hívatja a’ hamalok’ elöljáróját, ennek a’ tovaszállítan
dó pogyászt kijelöli ’s átadja’s többé a’házbelick kö
zül egynek sem kell törődnie a’ tova szállítással, mert 
mindenki biztos lehet, hogy híven ’s pontosan fog min
den a’ parthoz takarittatni. —

Nem mulasztám-el, nem sokára a’ fővárosba ér
keztem után török fürdőt használni, ’s minden utazó
nak ajánlhatom a’ ,S o p h i e‘ mecset’ közelében levő 
,Tschail-oglu{ nevíi fürdőt. A’vendég egy kúpboltoza
tos nagy terembe lép , mellynek falai mellett egy nyug
helyekkel ellátott magaslat fut körül ; mindjárt a’ be
menetnél balra találkozik az imént nevezett fürdőben 
egy farostélyu -  ablakokkal ellátott különös emeltebb 
osztályzat, mellyben három gazdagon párnázott karos 
ülés van. Itt vetkőzik le a’ fürdő vendég; feje’s ágyé
ka körül több lepedő boríttatik, lábaira fa-czipéket 
kap, ’s ezzel most egy melegített folyosón által egy 
víztartóba lép , mellyben már nagyobb melegségfokot 
érozhetni. Kissé emeltebb helyen egy nyugágy van ké
szítve; szolgálnak pipával’s kávéval; ’s miután az iz -  
zadás kezdődik, egy ifjú jő, ’s kezeivel az ember’tes
tét gyúrja ’s dagasztja, hogy az a’ melegség’ hatá-
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sár» fogékonyabbá tétessék. Ezen félóráig tartó ma- 
nipnlatio után vezettetik az ember a’ sajátlagos fürdő- 
terembe. Ez egészen márványból készült ’se i van lát
va kapós boltozattal, mellyet karcsú oszlopok hor
doznak ’s mellyek mögött még börösleg csekélyebb 
magosságu boltozatos térek futnak-el. A’ terem’ köze
pén egy kissé emeltebb tér van. Itt a’ vendég ismét 
nyugpáruákra fekszik ’s az ifjú uj erővel ’s nagyobb 
hévvel folytatja a’ dagasztást , végre megfogja a’ 
vendég’ karjait, keresztbe veti a’ mellen ’s egy pil
lanatig rajta térdel. Ha az ember’ teste igy kellőleg 
át van dolgozva, a’ medenczék’ egyikéhez ü l, hova hi
deg v. meleg vizet tetszés szerint bocsáthatni. — A’ 
fürdőtermen kívül eszbözlött meleg alolrul hat fölfelé 
’s a’ test izzadság’ gyöngyeivel van borítva. Az ifjú 
most égy darab daróczot vesz elő , mellyet keztyügya- 
nánt felhúz’s vele a’ test’ minden részeit megdörzsöli. 
Ha közönségesen még annyira ügyelünk is testünk’ 
tisztaságára, ha még olly rendesen használtunk euró- 
rőpai fürdőket, az ifjú még is mindenkit megtanít, milly 
tisztátalan a’ mi testünk ’s mennyire volt szükségünk 
török-fürdőre; ’s az ember nem mondhat ellen , mert 
szeme győzi-meg az igazságrul. Most testünk lan
gyos és melegebb vízzel ismételve leöntetik ’s minden 
legkisebb mocskot az ember maga is ügyekszik ledör
zsölni. Az ifjú most egy , szappanhabbal teli meden- 
czéthoz, mellyben egy lencsomó van;ezzel a’ fej és 
test beszappanoztatik, megdörzsöltetik’s végre vízzel 
bőven leönteíik. Azután közönségesen egy másik für- 
dős-szolga érkezik sok vászonkendővel ’s lepedővel Js 
azokat a’ fej, test ’s ágyék körül tekergeti; az ember 
ekkor az előcsarnokban egy nyugágyra vezettetik, meg- 
száríttatib, ’s uj lepedőkbe burkoltatván az előterem
ben az emeltebb helyre lép , hogy a’ karos-ülésekben 
kinyugogyék; kávéval ’s pipával kinálják-meg; egy 
ifjú megjelenik, hogy a’ testet még egyszer jól meg- 
dagaszsza ’s annak minden tagját ’s részeit megszá- 
ritgassa; a’ vászon ruhával még egyszer betakartatik 
a’ test: ’s ha az ember magát már kellőleg meghűlt
nek érzi, felöltözködik, melly munkánál a’ szolgák 
neki kész segédkezet nyújtanak. A’fürdőtulajdonosje
lenik most meg , ’s elibe tartja a’ kerek török-tükröt, 
mellyben az ember magát megtekinti ’s mellyre a’ für
dési dijt is mindjárt ráteszi. Erre nézve nincs semmi 
bizonyos szabott ár, ezt a’ vendég’ rangja, a’ szol
gálat’ ’s fürdöháznak millyensége határozza-meg. A’ 
Tschail-oglu fürdőben közönségesen fizettem 1 ft. 20 
krt a tulajdonosnak, ’s20kr. borravalót a’szolgáknak.

A* fürdők’ száma keleten minden városban igen 
tetemes. Szultánok és pasák, hogy nevöbet örökítsék, 
fűi dókét épitének ’s a’ szegény ember és közkatona 
ingyen fürdik azokban , de illyen aztán szolgálatra nem 
számíthat ’s a’ ruhát is magával hozza. Rám nézve a’ 
török fürdő igen jótékony és kellemes volt, s én min- 
den héten fürödtem egyszer. Ha a’ testnek fris vizzeli 
hűtésé is, mikép az úgynevezett orosz fürdőkben, ez
zel összeköttetnék, úgy véleményem szerint mitsem le
hetne kívánni többé. Még meg kell jegyeznem azt is, 
h.)g> a test-dagasztás és eltakarás legnagyobb illede- 
lemincl történik. — A' fentebb nevezett fürdőbe soha 
sem jonek nemberck ; az csak férfiak’ számára való;

a többi fürdőben rendszerint bizonyos órák egyik 
vagy másik nem’számára kijelöltetvék ; ekkor minden 
tcrfl-szolga eltávozik,’s asszonyt cselédség lép helyébe. 
— A’ török igen gyakran fürdik, de csütörtökön mint 
ünnepet előző napon bizonyosan; 5 szakállát is itt ’s

ekkor rendézteti, mert e’ napon látogatja meg, törvé
nyének hódúivá, a’ háremet.

A’ kellemes szép idő, melly egész november hó
napban kedvezett, rögtön elhagya bennünket. Decem
ber’ Iso napja hóval és hideggel köszöntött be, és mi
vel igen kevés teremben van kályha hanem csak szén- 
serpenyuk, tehát ugyancsak didergénk. Azonban e’ 
baj nem sokára véget ért. Napier alhajóhadvezérnek 
Mehemed Alival kötött szerződését a’ 4 hatalmasság’ 
követei nem fogadták e l ; újabban érkezett szigorú 
parancsok szerint az aegyptusiakat Szyriából kitakaro- 
dásra kelle kényszeríteni, ’s dec. 8kán délben köve
tünktől utasítást nyerénk Szyriába a’ török hadsereg
hez költözésre. Mi gyorsan összegyűjtők holminkat, 
minden ezüstünket török arannyal cseréltük fel,’s ugyan
azon nap délután 4 órakor az Antoine kapitánytól ve
zérlett „Crescent“ dunagőzhajóra szállottunk, Szyriá- 
ba menendők. 5 óra után a szükséges iratok már ke
zünknél voltak, ’s a’ gőzös azonnal megindult.

E l e g y t á r -
( O r o s z  k ö r ü l m é n y e k . )  Bizonyos angol uta

zó imezt írja Moszkvárul: „Imhol vannak tehát a’ mon
golok’ ezen utódai; itt vannak ugyanazon városban, 
mellyet apáik hamuvá égettek ’s vérrel borítottak e l ; 
valóságos ázsiai népfaj, ellenségei a szláv törzsnek; 
emberek, kiknek vadságuk soha sem veszté-el bélyegét. 
Néhányan a’ falhoz támaszkodtak; mások nagy lép
tekkel ’s komoly léptekkel gondolkozásban jártak fel 
’s alá. Valami nyugalmas, mélységes egyszersmind 
szigorú mutatkozott ezen emberek’ tekintetében. Déli 
vendégül hivattatám; semmi sem emlékeztetett itt en
gem Oroszországra; reám nézve semmi külföldi gyü
mölcs , semmi isméretlen étek, semmi különös újság 
az asztalon; az egész vendégség teljes értelemben csak 
egy párisi diner volt. Champagnei, maderai és bor- 
deauxi bor, borju-sült, leves á la Soubisse, édes 
csemegék — semmiben sem volt hijány. Az asztali edény 
mind 0 d i o t’ műhelyéből került. — Valóban a’ pári- 
siak kevésbbé párisiak, mint az oroszok — Ízlés’ dol
gában.

(A z  o k t a l a n  á l l a t o k t u l  i s  t a n u l h a t n i . )  
Ha a’ keletindiai petymeg egy mérges kigyótul meg- 
maratik , rutát eszik ellenmérgül; a’ lakosok e’ titkot 
ellesték. A’ gólya a’ klistélyok’ theoriájára vezete ben
nünket , a’ szarvas pedig a’ csombor vagy köszvény- 
mentára, mint gyors izgatószerre. A’ fecskék íijaik’ 
szemeit gódiczczal (Chelidonium) gyógyítják ; a’ vad
disznó a’ borostyánfüvet, a’medve a’hangyákat hasz
nálja hashajtószerül , a’ madarak pedig étvágyokat 
babérbogyó által állítják helyre. A’beteg kutya kopla
lás és nyugalom által gyógyitkozik ; az igen vérmes ló 
ereit harapja-föl; a’ lövés által megsebesített zerge bal- 
zamos füvet dugdoz a’ vérző sebbe; a’ róka testének fájós 
részét harapja c l , mielőtt megfenésülne ’s a’ t.

Angliából a’ parliament elibe terjesztett jegyzék sze
rint , 1840(1. évben többek közt köv. mennyiségű Porter ’s 
Ale (sör’ neme) szállíttatott különféle országok ’s világ
részekbe: Oroszországba 3849 hordóval, Keletindia es 
Khinába 45,098 h., az ausztráliai birtokba 51736 h., az 
éjszakamerikai angol gyarmatokba 4809 b., angol-Nyu- 
gatindiába 37,935 h., a’ szövetséges statusokba 3017 h., 
Braziliába 5217 hordóval, ’s innét kitetszik, hogy az 
Ausztráliába történt szállítás nagyobb volt , mint akár- 
melly más részébe a’ világnak.

Vége az első fél-évnek.
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A’ m ag y ar ^T eru iészet-tudoináiiy i 
tá rs u la t66 Ism értetése.

(El ső közlés . )
Mit a' józanok rég vallottak, mit a’ szerencsés 

helyzctiinemzetek gyakorlat* alapjául vettek-fel, ideje 
hogy ébredő magyar hazánkban is elismértessék. A’ 
természeti tudományok’ mivelésének kellemes, hasz
nos , sőt szükséges léte az. A’ természeti tudomá
nyok’ kellemeit csak az tagadhatja, ki magát a’ ter
mészetet nem ismeri kellemesnek; a’ természeti tudo
mányok’mivelésének hasznosságáról csak az kétked- 
hetik, ki járatlan az emberi szükségek’ mezején, ’s 
belátással nem bir, hogyan \s honnan kell a’ szüksé
geket fedezni. Jelen sorok’ czélja: némi felvilágosí
tást adni ez ügyben a’ nemzet ebben szűkölködő tag
jainak ’s részvétre gerjeszteni minél többet a’ termé
szeti tudományok* mivelése iránt. Nemde örömeink ’s 
bánátink’ fő forrásán’ természet? Nem övéi leszünk- 
e minden időn keresztül? Jelen’s jövő életünk a* ter
mészet’ hatalmában ál l , nekünk mindenünk ő , csak 
benne ’s általa létezhetünk , ’s létünket csak az ö vi- 
rágival ékesithetjük-föl, valamint tövisei azok , mely- 
lyek bennünket legmélyebben sértenek , ha az észtül 
elpártolva , őt vizsgálatink’ tárgyává nem teszszük, 
de talán vele újat húzunk. A’ természetet vizsgálatink’ 
tárgyává tenni, annyit jelent minta’ természeti tudo
mányokat mivelni, hogy általok örömeink szaporíttas- 
sanak ’s magasb fokra emeltessenek, bánátink és szíik- 
ségink forrása pedig bedugassék. Hol a' miveletlen sem
mi tárgyat nem lát örömre, ott a’ természeti tudomá
nyok’ avatottja kéjvirágokat szed; hol a’ természet 
nemokult fia csak egyszerűen örvend , ott a’ termé
szetbúvár gyönyörök tengerében úszik. Ez itt nem lát 
a’ virágon egyebet szép színnél, ’s nem érez egyebet 
jó szagnál, mikben gyönyörködjék, te barátom egy 
egész élet rendszeren bámulsz ott, ’s nagyszerű örö
mekre ragadtatol, mik mellett a* tarka szín,  ’s az il
lat majd minden fontosságjokat elvesztik. Ez megnézi 
a’ maglát v. is gránitot, ’s azt mondja: s z é p  s z ü r 
k e ,  jó k e m é n y ,  te a’ mágiában a’ legnagyobbsze- 
rű átalakulást szemléled, melly a’ világrendszerben 
végetlen nagy szerepet játszik: a’ hévfolyamu lakfa- 
lan föld’ első lépése ez a’ szilárd , ’s lakható idom felé. 
Ez gyönyörködik a’ szép emberben , te az emberben az 
állatot ’s az istent látod, ’s ismered a’ kapcsot, melly 
az anyaghoz az isteni szikrát köti és koszorúzandó kér- 
déskint áll előtted , e’ kapocs’lényegét megfejteni. Ez 
bámulva rázza fejét, mikép történhetik , hogy ugyan
azon talapból a’ maszlag mérget a’ szőlő édet szí , de 
az életműszerek’ önállását ’s hatásmódját ismervén 
ezeknél nagyobb dolgokatis megfejtesz, sőtlebocsát- 
kozol az elemekig ,’s mindent a’ dolgok’ legbelsőbb lé
nyegéből magyarázasz. Ez hosszúnak véli ötven hat
van évét, mellyet az igen is kegyes sors érnie enged a’ 
te éveidnek , mellyeket a’ föld kérgéből és csillagok su- 
gáriból tudsz kiolvasni, számuk sincs , mert itt a’ railli- 
ardok pillanatkint enyésznek-el. Ez miután nyomor és 
bajok között áttengé , áttenyészté a’ jelent, nyugodni 
reméli a’ sírban , vagy bizonyos át nem lephető tökély- 
fokot vár az egekben : te a’ jelennek mestere vagy, ten-

géssel benemérő, hanem szellemi örömeket szedő a’ tu
dás és jogosság’ mezején ; a’jövő titkaiba egyre jobban 
bepillantó, ’s azt az egyre tökéletesbülés pályájának 
tekintő. Ez végre istent farag magának kényből, ha- 
talombul, bitorlásbul, pénzből , gyönyörökbül, hiú
ságnak tárgyaibul; és vallást kohol, mellynek gya
korlatában haszonlesésének áldozik, és áldoztat má
sokkal : te a’ természeti tudományokban megtalál
tad a’ lépcső-fokokat a’ mindenség utolsó okához, és 
vallásul határozod meg: istenednek joggal, igazsággal 
áldozni.

Tegyük-fel, hogy az eddig felhozottak csakkel- 
lemességét bizonyítják a’ természeti tudományoknak , 
és most menjünk-át megvizsgálni hasznos és szük
séges létöket. — Első szükséginkeí a’ mezei gazda
ság fedezi. Kérdezem, mi más a’ mezei gazdaság , 
mint természeti tárgyak olly czélbuli ismérete , hogy 
a’ haszonvelietők minél inkább szaporitlassanak. És 
ezen szaporítás, nem annál jobban díszlett-e minden 
időben ’s minden népnél, minél inkább támaszkodha
tott a’ természeti tudományokra ? De imez mesterséget, 
ipart vagy kereskedést úz, ennek a’ természeti tudomány 
hasznos, nem szükséges? Csalódol barátom ; a’ mes
terség csak uj haszonvehetőséget ad a’ természet’ Ölé
ből kapott tárgyaknak, ’s hogyan eszközölheti ezt leg- 
czélszerübben ? A’ természet’ törvényeinek ismérete 
által! Vagy azt gondoljátok van ember is teremteni 
tudó? És talán a’ mesterember ollyan? Balga, ki azt 
hinné. A’ mesterség nem egyéb mint a’ természet erő
inek alkalmazása , hogy a’ tárgyak kellő alakuakká ’s 
minőségüekké változzanak. — Ez a’ gyári világ , melly 
újabb időkben olly szörnyű dolgokat viszen végbe, 
nem esik-e össze a’ természeti tudományok’ virágzá
sával , ’s nem annak kiáradása-e az emberi szükségek’ 
mezejére?— Te törvényhozó akarsz lenni, neked jog  
kell ’s törvénykönyvek ezer évről ’s ezer népiül, — 
mellőzheted pedig a’ természeti tudományokat? Bará
tom, hogy a’ törvények a’ kitűzött boldogító ezélnak 
megfeleljenek , az emberi természethez alkalmazottak
nak szükséges lenniük, de az emberi természet a’min
denségi nagy természet’ kivonata, ’s ki őt ismerni kí
vánja , ezt is ismernie kell. Míg a’ törvényhozás a’ 
természetijogot lábbal tapodja, míg a’ természeti jog 
felhőkből kapkodott thesiseken nem pedig kimerített phi- 
siologián alapul, mig a’ physiologia testvérével a’ psy- 
chologiával ezerek izzadása által tökéletessé nem lesz ; 
addig a’jog' ügye épen a’ talpkövet nélkülözendi ’s in
gadozni fog.De te katona lészesz, mi közöd a’ természeti 
tudományokkal ? Édes uram, a’ mindenható álgyu a’ ter
mészet’ törvényei szerint rongál,tehát ezelíct kell tudni, 
ha ellenségidet leálgyuzni, vagy golyóikat elerőtlení- 
teni szándékozol, s a’ természet a’miudenható álgyuk- 
nál is mindenhatóbb lehet, mint ezt a’ spanyol,,győzhe
tetlen armada“ és Napoleon ,,nagy hadserge“ ellenében 
megbizonyitoíta. Ezen ur sem jogász sein katona nem 
akar lenni, hanem pap leszen , istent ’s örök élet’ igazsá
gait hirdető , ’s mi szüksége van a’ természeti tudomá
nyokra ? Jó ember , hogy’ akarsz istenről szólani, midőn 
magadat sem ismered, hogy’ beszélsz a’ mennyország- 
rul, midőn szemeid a’ föld’számára sem nyiltak-meg, 
hogy’ batározhatod-meg az örök életet, midőn jelenleg
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foJyó egy két napod is homályos mese előtted ? Valóban 
ha valakinek , bizonyosan neked igen szükséges a’ ter
mészeti tudományokban előre haladnod! Az orvosokat 
gyógyszeres társaikkal együtt nem is említem , ok kü
lönben is tudják, hogy egész erejök ’s hatalmokat a’ 
természetiül kölcsönzik, ’s ezen szerencsés tudat teve 
őket majd minden időn keresztül a’ természet’ leghívebb 
barátivá : de elmondhatom , hogy a’ szép mesterségek’ 
alapja is a’ természeti tudományokban van megvetve. A’ 
hangok természeti tárgyak , a’ festő ’s a’ szobrász a* 
természet’utánzói, a’ költő a’ természetbül veszi ihle
tését. És úgy vélem,ez egészen elég annak megmutatá
sára, hogy a’ természeti tudományok’mívelése kellera- 
mel ’s haszonnal jár. Egyet feledék , az ifjúság nevelőit 
a’ mestereket, tanítókat, professorokat: vájjon szüksé- 
ges-é ezeknek a’ természeti tudományok’ ismérete ? 0  
igen. Látjátok-e, mint nyög a’babona bilincseiben öt vi
lágrész’ népe,mint emeli az álhit’ gyalázatos igáját leg
alább is 900 millió azon lények közül, kiket, mert két 
kezök van, embereknek mondunk, pedig részint csak fél
emberek, nagyrészint még azok sem. Mert én ember
nek az irás szerint azt nevezem , ki isten’ képét viseli; 
isten’ képében pedig az értelem legkitűnőbb jellem. Ha 
az oktatók világos fejüek volnának a’tcrmészet’ ismérete 
által, e’csak testre embersereg,lélek’ tekintetében is ha
mar azzá lenne , ’s minden ékes-szólásnál hatalmasab
ban hirdetné a’természeti tudományok’ hasznos és szük
séges létét. Hogy az emberek nemesebb értelemben is 
emberekké tétessenek, eza’ többek között természeti tu
dományok ismeretével fölfegyverzett oktatók’ feladása.

Ezeket megfontolván ’s a’ természeti tudományok
ban azon napot pillantván-meg, inelly fejet ’s lelket leg- 
jótékonyabban világít-meg és melegít á t , bennök azon 
forrásra akadván , melly kivétlenul oltja szegénynek ’s 
gazdagnak, csekélynek ’s nagynak és bármivel foglala- 
toskodónak szomját, — lehetlen volt nem kívánnunk: bár 
megszereztetnék édes hazánk ’s elhagyatott nemzetünk’ 
számára is e’ nap ’s e’ forrás. Óriási vállalat, — ’s mun
ka , több mint egy nemzedék számára! De mi ügyünk’ 
szentségében bízva, merészlünk. Iszonyú csekélység 
ugyan , mi közöttünk , magyarok közt, eddig e’ tekin
tetben történt; de épen azért találtuk szükségesnek aT 
sietést’s megbocsáthatlannak a’ halasztgatást. N y o  tu
fa an é s  t e l j e s  e r ő v e l  a’ m u n k á h o z  l á t n i ,  
ez lön üdvünk’jelszava.

Egy társulat alakult tehát Pesten, melly a’ t e r 
m é s z e t i t u d o m á n y o k a t  g y a k o r l a t i l a g  mi 
ve l  j e ,  k ü l ö n ö s e n  h a z á n k a t  t e r m é s z e t t u 
dom á n y i 1 a g v i z s g á 1 j a , ’s h a z á n k ’ fi j a i t e’ 
t a n o k  j ó t é k o n y s á g á b a n  r é s z e s í t s e .  E’ tár
sulat’ tagjai munkásságjok’ tekintetébül következőleg 
osztályoznák magokat: r e n d e s  t a g o k ,  a’ tudomány’ 
és szak’emberei, kik a’társulat’ tudományos czéljai’ elő
mozdítására különösen kötelezik magokat; tanked-« 
v e l ő  t a g o k ,  a’ természeti tudományok iránt rokon- 
szenvvel viseltetök’s a’társulat’ munkálatibul részint él
vezetet nyerni óhajtók, részint a’munkákban részt is ve
vők: s e g é (11 a g o k ,. olly hazafiak, kik szaktudósak- 
kaakaivan képezni magokat, egyik rendes tag mellé 
allnak, annak útmutatása szerint munkálkodandók ’s ma
gokat a tudományban kimivelendök. A’ rendes tagok hat 
osztalj í a szakadtak a’ term.tudomány ok’ fő-ágai szerint 
mellyek 1) az ásványtan, a’ földtannal együtt, 2) a’ nö
vénytan , 3) az állattan 4) a’ vegytan ,5 ) a’ természettan 
(physica) s agai: a csillagászat’s természettani földleí
rás , ’s ezek’ segédtanja a’ mathesis, 6) az élettan (phy- 
siologia.) —

De tudván a’ társulat, hogy sikerrel dolgozás végett 
a’ szellemi erőhöz anyagi is kívántatik, el nem mulasztá 
errül is gondoskodni. Azonban nagy forrásokat nyitni 
nem állván hatalmában, kicsinyhez folyamodott ’s meg- 
határozá , hogy a’ részvevő tagok évenkint hat pgő ftot 
fizessenek, reméllve hogy e’ magában csekély öszveg 
a’ részvevők’ azáma által szép tömeggé fog növekedni. 
A’ tehetősek’ liazaflságának azonban rést hagya’s azo
kat, kik a’ társulat’ anyagi erejét tetemesül nevelik, 
p á r t o l ó - t a g i  czimmel liatározá megtiszteltetni. A’ 
segédtagokra csekély terhet róva, két pgő ftot, melly 
a’ beíráskor tétetik-le. —Meggyőződve lévén , hogy a’ 
két haza ismerni kívánja azon fijait, kik e’ nevezetes me
zőn munkálkodni akarnak , sőt már nagyrészint munkál- 
kodfak’s egyre munkálkodnak ide sorozzuk neveiket, úgy 
mint tavaszelő 26kig az aláírási íven találtatnak # ). így  
következnek : Kubinyi Ágoston, Reisinger János (egye
temi professor), Irinyi J., Tognio Lajos (egyetemi prof.) 
Pólya József, Zomborcsevics Vineze, Lóstajner Lajos, 
Freytág József, Nendtvich Károly, Mészáros Ign. , 
Ötvös.Ágoston, Flór Ferencz, Czirbusz István, Ko
vács Seb. Endre , Óváry P á l, Vajda Péter , Petényi Sa
lamon , Pataki Dániel, Doleschall Gábor, Pauer Lépőid, 
Smalkovics Mihály , Kubinyi Ferencz , Mihálka A., Ká
nya Pál , Bartha Károly , Bugát Pál, Frivaldszky Imre , 
Farkas Ferencz , Láng A. Ferencz , báró Nyáry Antal , 
Radvánszky Antal, Mokossinyi Mihály , Tessényi Zsig- 
mond , Gerenday József, Sadler József (egyetemi ta
nító) , Sclioepff Auguszt, id.gr. Teleki József, Mel- 
czer Lajos , Wá gner Dániel, Attomyr József, Halász 
Géza , Schmidt János , Jedlik Anián , Sztanajovics Lá
zár, Benczúr János. Ezek közül a’ tisztviselőség igy 
került ki szabad választás’ utján : Elnökök : Bugát Pál 
és Kubinyi Ágoston ; jegyzők: Vajda Péter és Kovács 
Endre ; pénztárnok : Mokossinyi Mihály; Könyvtár- és 
gyüjteményör: Pauer Lépőid. — Választmányi tagok 
lettek a’ rendes tagok közül; az ásványtani osztálybul: 
Mihálka ’s Attomyr, a’ növénytanibul: Sadler és Geren
day ; az állattaniéul : Petényi ’s Frivaldszky ; a’ vegy- 
tanibul: Nendtvich és Wágner ; a’ természettanibul: 
Jedlik és Sztanajovics.

Az a’ kérdés már most: M i k é p  f o g  t á r s u l a 
t u n k  a’k i t ű z ö t t  c z é l n a k  m e g f e l  e 1 n i ? Leg
biztosabb ut volna ugyan a’ tudomány’ embereit olly mó
don serkenteni munkásságra , hogy kész munkáik bő ju
talmat nyernének. Föladásul lehetne adni az osztályok
nak : kidolgozni hazánk’ ásvány-, növény-,’s állatorszá
gát, jó vegytant, physiologiát, geológiát’s t.b. ’s a’ 
munkásokat illő jutalommal megtisztelni. De ez keletke
ző intézetünknél pénzerő’ szűke miatt nem történhetvén, 
elölegesen csak erkölcsi jutalmat Ígérhetünk magunknak 
’s az öntudat’ azon bizonyítványát, hogy megtevők tehet- 
ségink szerint, mit mint hazafiaknak megtenni kötelessé
günk vala. Dolgozandunk is tehát ’s fizetendünk is. Min
den osztály tervkészítésben van , mi módon meritheli-ki 
legjobban tudományát: a’ választmány kapocséi szolgál 
az osztályok közt ’s úgy intézkedik hogy a’ társulat erő
vesztegetés és összezavarodás nélkül mehessen pályá
ján. Általában a’ társulatnál senkinek munkássága, ere
je , hajlandósága nem korlátoztatik , mindenki szive’ 
legbensóbb sugálata szerint dolgozhatik’s társaiban nem 
akadályokat lát, hanem segítőket, ha segedelmükkel él-

*) Azóta e’ szám tetemesül szaporodott, főleg gyógysze
res urak által, kiknek kezeiben aláírási ív forog. Ha 
e' nevek beadattak a’ jegyzői hivatalba , újabb közlés 
alkalmakor szinte a' közönség elé fognak terjesztetni.
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ni akar. A’ szabad munkásságok’ illy összhangzatábul 
akarja a’ társulat magyar term, tudományi épületét föl
állítani.

M i k é p e n  f o g j u k  h a z á n k a t  ’s n e m z e t ü n 
ket  r é s z e s í t n i  a’ t é r  m é s z  ét i  t u d o m á n y o k  

j ó t é k o n y s á g á b  an? — Osztályaink szabott helyen 
ŝ időben összeülnek , részint együtt dolgozni, részint 

a’ magándolgozatok’ eredvényit bemutatni. # )  Lesznek 
közgyűlések is , hol az osztályok előterjesztik mi sü- 
kerrel működtek. Minden gyűlésbe valamint a’ társulat’ 
már kezdetét vett gyüjteménvtárába is szabadon járhat
nak a’ társulat’ tagjai. Ha a’ társaság elég pénzeróve! 
bírna, bizonyosan szívesörömest nyitna teremeket az 
egész közönség’ számára, de míg meg nem erősödik, 
kénytelen némileg elzárkózni, hogy a’ bejöhetés’ in
gere jövedelem’ forrásául szolgáljon. A’ magán ’s közös 
munkák eredvényei, minden szükségesnek látott tárgy- 
gyal együtt folyóiratban fognak nemzet elé terjesztetni, 
hogy igy napfényre jőjön minden, mi azt megérdemli 
’s a’ kárhozatos nyilványtalanság egészen száműzessék 
tőlünk. A’ természeti tudományok szolgáltatván főanya
gokat a’józan ész’ fáklyájához , mi annál jobban fogunk 
örvendeni, minél több tisztább ’s becses!) anyagokkal á- 
raszthatjuk-el kopár honi földünket.

De reménye van a’ társulatuak pénzerőhöz jutásra 
is. Van-é, ki a’ term, tudoinányokbul élvet ’s hasznot ne 
reméllne, várna sőt nyerne ? Hihető tehát, hogy részve
vőink’ száma a’gazdák, iparüzők és kereskedők keblébül 
nem kévéssé, a’gyógyszerek, orvosak, lelkészek ’s taní
tók rendébül pedig igen is szépen fog szaporodni , 
hihető hogy folyóiratunk , mellyet n é p s z e r ü 1 e g „ 
a’ kor’ kivánata ’s tudományaink’ állása szerint jelesen 

^akarunk kiállítani, kedvességetnyerenda’korszerűsé
get igen is méltánylani kezdő hazánkban és szép jövede
lem forrása leend. Ez megtörténendvén , munkálkodá
sunk a’ hatással együtt gyors arányban fog növekedni, 
Js bizonyosan nem kis részt igénylend magának azon 
szép jövendőbül, mellyet hazánkra bekövetkezendőnek 
hiszünk. — Midőn tehát természetvizsgáló társulatunk 
kezet nyújt a’ magyar Academiának , a’ tudományok’ kir. 
egyetemének, a’ gazdasági ’s a’ keletkezésben levő mű- 
ipar- ’s hasznos isméreteket terjesztő egyesületnek,egy
szersmind részvétre szólitja-föl a’ haza’ nemesb irányú 
fiait, sőt a’ hölgyeket is kiknek a’természet’ bájai iránt 
fogékony kebel jutott, a’nemzetet pedig figyelmezteti, 
miképen várakozással lehet felőle,azon egy kikötés mel
lett , hogy e’ várakozás igazságos arányban álljon a’ 
haza ’s a’nemzet’ irántunk mutatott részvételével. A’inun- 
kásakitt vannak ’s itt lesznek, a’ mező dicső , szép tág és 
jutalmazó , legyen a’ nemzet olly telekbirtokos ki leg- 
czélszerűbben alkalmazza a’kész erőket ’s heverni nem 
hagyja a’ neki ajánlott munkaszereket.

Vajda Pe'ler társulati jegyző. * 13

*) A" társulat hivatalos nyelvül minden kétkedés nélkül a; 
magyart fogadá-el , mellyen levelezései , jegyzőkönyve , 
folyóirata ’s t. 1). vitetni fognak; de a’ magyarul nem 
tudó tagoknak szbbadságjokban áll munkálatikat németül 
vagy latinul adni-elő.

13) A' társulat’ vidéki tagjai folytonos közlekedésben lesznek 
a’ központiakkal, ezek által megkéretve vidékök termé
szet — ismértetésével megajándékozzak a társulatot s 
érdemüket abban helyzendik, ha közremunkalkodasuk 
által minélelőbb czélt ér a' társulat a’ két magyar haza’ 

termeszeit udcnuíryi niegvizsgálátálou.

Fölebb vitel
Ha ú g y  t e t s z i k :  de l ana  c apr i na .

Labancz Lipót barátom e’ napokban Pestről elutaz
ván, nemelly dolgait rám bizá. Ezek’ sorában különös 
figyelmembe ajánlá bizonyos baját, mellybe véletlenül ’s 
akaratja ellen keveredék. A’ baj vázlata ez :

Kurucz Pál ur az Athenaeum’ f. e. 47d. számában 
Hírlapi ellenőr czim alatt épületes leczkét tartott a” 
journal-eredetiségről, orzásokról ’s a’ t. egy pár példát 
practice mindjárt ki is jelölvén; ’s többnek lévén nyomá
ban, lehet, úgymond majd többel is elő fog állani. Foly
tatta e’ leczkét az Athen, f. e. 60d. száma alatt is , jele
sül a'Közlemények’ szerkesztőjének ezen szavait: „Ha
sonló szerencsétlenség, hogy a’ fordításoknál az ere
deti nem idéztetett, más lapoknál is megtörtént“ — 
igy utasítván vissza: Bocsánat! ez nemszerencsétlen- 
ség“ , hanem szégyen , kivált ólig uraknak, kik nagy va
dászat az eredetiségnek ; és aztán nem is mentség, mert 
azért, hogy sokszor történt már lopás a3 világott, a’ 
lopás nem szünt-meg kárhozatra méltó dolog lenni. — • 
Illy elveit 's nézeteit nyilványityán K. P. ur az iró ’s 
olvasó közönség’ színe előtt, Labancz Lipót barátom , 
ki az Athenaeum’ egyik szorgalmas olvasója, bátorsá
got von az eredetiség ’s lopás fölött oily keményen de 
hiedelme szerint igazságosan, ellenőrködő K. P. urat 
f. é. máj. 23kán néhány Írott sor által bizodalmasan 
figyelmeztetni, hogy az épen azon napon széthordott 
Athenaeum’ 61. számában is van czikk, inelly az el
lenőrködést megérdemli. Azonban e’ figyelmeztetés olly 
nagy haragot szült, hogy nemK. P. ur — mi egy kissé 
csudálatos — de az Athen, szerk. miért, miért nem, 
mit én tudom ? az én Labancz Lipótomat ex abrupto 
előveszi, derekasan összeszidja , sajtóhiba-kergetőnek, 
betű-vadásznak, a' históriában járatlannak, tudatlan
nak , ’s a’ t. nevezgeti-el , ’s aztán kéri, bízza ó a" 
rovogatásokat másokra, kik nálánál erősbek, ’s Ítélni 
jobban tudnak; valamint ez a’ f. é. Athen. 65d. számá
ban szépségesen ’s világosan megírva találtatik. Ha 
ki nem hinné, méltóztassék ezt ’s a’ többi idézettet meg
olvasni. — Szelíd kedélyű barátom felelt a’ nem érdem
lett sőt, tisztességgel legyen mondva méltatlan meg
támadásra ; még pedig látván, hogy a’ megtámadás 
leginkább azért méltatlan, mivel a’ szerk. részérül ha- 
markodási hiba jőve közben . ’s mind személy mind 
tárgy körüli tévedés forog fenn: — egyfelől minden ön
ző indulatot megtagadva , melly őt a’ jelen esetben a* 
szerk. gyarlósága fölibe nagyon kedvezőleg emelhető, 
másfelől hántást sőt élességet is a’ lehetségig mellőz
ve annyi tréfával ’s kímélettel felelt, mennyire csak a’ 
dolog’ természete, azilledelem, a’ vitatkozási nemesb 
hangengedé, miről (mellesleg szólva) , elsőrendű po
lemizáló bajnokink is, kevés kivétellel, vajmi gyakran 
megfeledkeznek. —

Beküldé feleletét L. L. barátom jun. 8d. az Athen, 
szerkesztőségéhez illy tartalmú levéllel: „Tek. Szer
kesztőség ! Várakozásom ellen megtámadtatáin : itt van 
védelmem. Bár milly legyen az, minden esetre felvi
lágosít. A’ tárgy nem épen nagyfontosságú; de talán 
nem is egészen érdektelen. Legyen szabad a’ t. Szer
kesztőségtől várnom, hogy a’ tréfás hangot nem veszi 
bántalomnak; nem veendi annyira, hogy ez iratka az 
Athenaeumból kitiltassék. Ha még is volnának okai, 
hogy azt föl ne vegye: kérem méltóztassék egyik v. 
másik közelebbi számában , nyiltlevél gyanánt, kevés 
szóval tudósítani, hogy visszavehetem. Ha pedig az 
Athen, jövő 70—71ig számáig sem ez nem adatik érté-
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semre, sem a’ védelem maga nyomtatásban nem jele
nik— m eg! senki se magyarázza ball a , ha arról más 
hírlapok’ utján rendelkezem. Szolgáljon e’ nyilatkozás 
becsületességem’ bizonyságául. Maradok minden tisz
telettel Pest, junius 7dik 1841d. Labancz Lipót.“ 
_ Kijött az Athenaeumnak 70dik száma; kijött utá
na a’ 71dik is: — de a’ szerkesztőség részéről semmi 
nyilatkozás. Ekkor L. L. ismét a’ következő levelet 
Irá tek. Bajza József úrhoz: „Tekintetes ur! Mivel e' 
hónap 8kán tek. uraságodhoz beadott világositó vád
iratom ( 7Szélmalmok ésharcz és háború1 J  eddig sem vá
laszra , mit kértem, sem fölvételre méltónak nem ta
láltatott , hinnem kell, hogy annak az Athenaeumban 
nem örömest adatik hely, v. talán épen nem is adatik- 
Minél fogva bátor vagyok még egyszer egész illen
dőséggel felszólitani a’ t. ez. szerkesztőséget: mél- 
tóztassék jelen soraim’ vivője által csak egy pár Írott 
szóval tudtomra adni, vagy elhatárzottan megüzen
ni : akarja é ’s fogja é kérdéses felvilágosításomat az 
Athen, közelebbi számában közleni vagy nem? ’s ez 
utóbbi esetre kéziratomat ezennel viszszaküldetni ké
rem. Tisztelettel maradván Pest, junius 16kán 1841. 
Labancz Lipót.“ — Mire t. Bajza ur a’ levélvivő által 
azt üzente vissza : „várja meg Z>, />. úr o ’ jövő vasár
napi számot; akkor lehel, a mi tetszik.u — így a’ vé
delemirat nála maradt.

Nem várhatván be L. L. barátom a' dolog’ kime
netelét , mint emlitém, engem bizott-meg: lennék a’ 
történendőkre figyelemmel ’s ha úgy kívánnák a’ kö
rülmények, tegyem védelmét más jóhitelu hírlap’ utján 
a’ közönség elibe, sőt ha a’ szükség halasztás nélkül 
választ kívánna, az ö nevében’s személyében tegyem 
azt meg. — Fölviradt végre a’ rég óhajtott vasárnap. 
— Nagy nyugtalansággal vártam az Athenaeum’ e’ ne
vezetes napi számát : ’sim e! abban „szerkesztői tudó
sítások“ czim alatt valami olly furcsa készitvény dísz
ük, mellyet a’ szerkesztőségen ’s avatottjain kivűl 
kevés, vagy talán egy olvasó sem fog érteni, ’s nem 
fogja tudni — bocsánata’ kifejezésért! — kolbász-e az, 
vagy kefe? — ügy szokott az lenni, ha az ember va
lamit akar is , nem is. Egyik fonákságból másikba bu
kik. ’S mit tétováz a’ szerk. ? Ha valakinek igaza van , 
inondjuk-ki kereken. Ha hibáztunk, soha se czifráz- 
zuk a’ dolgot, mert közönségesen még több’s nagyobb 
rósz származik belőle. Valóban különös : a’ szerk. La
bancz L. védelmét kivonatból kivánja megitéltetni, mert 
olly valamit készített az Athen. 73d. számában , még 
pedig a’ mint ismételve is állítja hü kivonatot. — Ugyan 
úgy e ? — Hagyjuk azt, ha merem kérni. E’ pontot ne 
igen feszegessük , mert aztán a’ hűségnek , ’s hű keze
lésnek némclly nemeit ’s különféle fokait leszünk elis
merni kénytelenek. Még a’ közmondás is kiáltja: min
den kéz magafelé szokott húzni. — Én itt pár kérdést 
teszek; egy az: megbízta é valaki az athenaeumi 
szerkesztőséget, hogy Labancz Lipót’ védelem-iratá
ból Extractusl készítsen, ’s a’ közönséget, mellynek 
szine előtt L. L. urat a’fönebb elsorolt czimekkelmeg- 
rofía^ saját készítményü extractusával informálja, mint 
úgyved szokta cliense’ biráját ? vagy talán a’ szerk. 
íogadott prókátora L. L. urnák? — Más kérdésem pedig 
ez : jónak látna é a’ szerk. az Athen, f. é. 72dik szá
mában álló c/.ikket, t.i. azt,  mellynek szerzője 600, 
Kivonatban adni ? es ha azt is bármi hű kivonatban a- 
dandotta , vájjon az a 600 megfogta volna é az anti—

nationalis papiliót olly szépen az olvasók’ mulatságá
ra ? — no’s ? mit gondol a’ szerk. ? Ezt aligha hiszi a’ 
különben ügyes szerk. De azt elhiheti parolámra, hogy 
Labancz Lipót i s , ha kíméletlenül akart volna űzni, 
és szorítani, szinte gyönyörű állatkát foghatott volna, 
mellynek aztán classikai elnevezése: vespertiüo li- 
terarius versipelüs , vagy ha inkább tetszik: vesper- 
tilio plagiarius qualificatus lehet vala, ’s melly szár
nyainál fogva az irodalmi udvar’kapujára szögeztethe- 
tik vala. — Óvást emelek , hogy itt nem személyről van 
szó, hanem dologrul.

A’ szerk. azzal kívánja magát a’ kivonatra nézve 
igazolni, hogy L. L. védirata az athenaeumi Tárcza 
tömött soraival, apró betűivel, hatodfél hasábot adna. 
’S gondolja a’ szerk. hogy ezzel igazolja magát? — 
nézze meg csak jól Tárczáját: vannak abban több szá
mon keresztül folytatott czikkek, még pedig hatodfél 
hasábnyinál nagyobb is van. És ha olly czikkek talál- 
hattakhelyecskét, mint millyeket Fáncsy ’s Vachot uu. 
váltogattak, ’s váltogatnak egymás ellen ; ha nem ré
giben még pasquilleknek is adathatott hely — urak 
föl ne lobbanjatok! mert az Athenaeum 1133. hasáb
ján álló Mese múlt századunkból csakugyan gúnyirat — 
ha mondom illyek is fölvétetnek : épen nem láthatni ál
tal , miért nem állhatna az Athen, hasábjain, olly czikk, 
mellyet a’ szerk. (Athen. 73d. szám.) annyira eldi
csér?— Úgy ám, de a’ szerk. azt is mondja: „neki 
sem kedve nincs, sem szabadságában nem áll parányi 
tárgyak3 vitatásával lapjai hasábjait megtölteni“ — ’S 
ezt nem állítja a’ szerk. csak pusztán — sic volo, sic 
jubeo— a’ világ előtt megvallani ? De urak nem úgy 
verik a’ czigányt. Ha Kegyeteknek volt kedvük, ’s ha 
szabadságjokban állott Labancz Lipótot megtámadni, 
mégpedig ok nélkül, sőt helytelenül: akkor nemcsak 
szabadságukban áll védelmét fölvenni úgy miként az 
megiratott, — de isten ’s emberek előtt tartoznak ve
le ; tartoznak a’ lélekisméret ’s becsület, tartoznak a* 
polgári élet’ kivánatai szerint. — Ingerkedve oda uta
sítja a' szerk. Labancz Lipótot, adassa ki védelmét a3 
Hírnök3 K is- Futárjában ; e3 miatt nemcsak neheztelni 
nem fog , úgymond, sőt kéri öt erre. — Ha L. L. más útja 
’s módja nem volna , talán oda küldené védelmi czik- 
két; azonban nem szorult még e’ részben a’ szerk. ta
nácsára : én pedig úgy hiszem , nem jutottunk még any- 
nyira , hogy elégtétel végett, vagy ha az Athen, szer
kesztősége egyet ’s mást kiadni vonakodik , mindjárt 
az ország’ határihoz, vagy még azokon túl, sőt még 
az óperencziáu is túl lelkendezve szaladjunk. Vannak 
más hírlapjaink is, mellyekáltal a’ közönséghez szól
hatunk; és találkozik ezek között ollyanis , melly nem 
ex odio religionis séd studio aequitatis helyet ad sze
gény Labancz Lipót védelmének. És illyennek hiszem 
a’ többiek’ sorában a’ Jelenkor’ Társalkodóját; ’s ne
hogy baráti megbízóin’ részéről valami elmulasztás
ról vádoltassam, addig i s , mig ő maga, ha netalán 
szükségesneklátandja, az Athenaeum’ f. é. 73d. számá
ra per se pro se felelne, mi iránt pro jurium absentia 
cautela a’ föntartandókat ezennel föntartom : a’ vitatás 
alatti kérdésre nézve appellálok , ’s L. L. védelmét nem 
az Athen, szerkesztőség-hiányos extractusa, hanem 
a’ maga eredeti mivolta szerint előterjesztetni ’s meg
itéltetni kérem. Mellynek magyarsága eképen követ
kezik :

( a3 folytatásban.)

.'szerkeszti H e l m e c z y . —Nyomtatja angol gyors-sajtón T r at t n e r-K á r o 1 y i , uri-u(cza 4o3.
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Vélemény az ujonczozásrók
j Ha l adunk! '  hangoztatja most mindenki, bárha so

kan esupán divatból is: de ha ezen fölkiáltást jól meg
fontoljuk , akaratlan is élőnkbe ötlik a’ haladás’ több
féle értelme. Ha pedig lélekisméretesen ’s minden ha
szonleséstől szabadon számot vetünk mind magunkkal 
mind pedig az egész közönséggel, a’ haladásnak azon 
értelme lehetlegfontosb: vájjon úgy haladunk é, mint azt 
az idő’megbecsülhetlen és visszaidézhetlen értéke kí
vánhatná tőlünk, ’s nem teszünk é sokat áldozatokkal is 
hiába , vagy talán még károsat is ? Nincs károsabb , mint 
valamit rosszul építeni; mert ha azt igazitni akarjuk, elő
ször a’ hibást el kell rontani’s több akadálylyal küzdve 
ujonankezdeni, miket ellehetett volna mellőzni, ha 
tüstint kezdetben jól rendeltetik ’s eszközöltetik vala 
az intézkedés. Azért fontosabb , sőt épen országos vál
toztatásoknál nyittassák minél nagyobb alkalom min
denkinek befolyására , hogy a’ dolog minél több oldal- 
rul vitathassák meg ’s hallgattassák ki mind az , ki arra 
érdemes , csak tudománya ’s tapasztalásánál fogva i s ; 
mert a’ kihallgatás mi kárt sem okozhat ’s könnyen 
félre vettethetik : de ha legkisebb eszme marad is hasz
nálatlan , mindenkor káros az mindenkire nézve. — 
Több haladási eszme ’s cselekvény között igen nagy 
szerepet játszott most az ujonczozási javitás-mód. A’ 
legközelebb országgyűlésen hosszas és gondos vitákra 
nyújtott alkalmat; a’ megállapított törvény’ végrehaj
tása ismét a’ megyéknél többféle magyarázatra ada 
okot, egymással versenygve mindenik kivánván azt mi
nél dicsőbben ’s az adózó népnek minél nagyobb ki- 
méltetésével eszközölni. Telve voltak hírlapjaink határ
osatokkal , sőt némellyek vizsga szemmel tárták szom
szédikat e’ cselekvésben, ’s csak úgy indultak czél- 
nak. — —

Mint mindenben, kivált újításban: úgy itt is sokan 
égig magasztalák az uj rendszert, mások hibásnak 
találták. Részemrül azon egyet fájlalom , hogy számos 
ujonczszökevényről kell már is híreket hallanom, ’s 
azokat vessző alatt vérzeni képzelnem, vagy mint buj
dosókat , végre utonállókat ’s rablókat akasztófan is 
bűnhődni, melly képzelet annyival érzékenyebb, ha 
ollyanok találkoznak közöttük, kik egy pár hónapi 
menyasszonyikat, vagy már több évi feleségiket több 
gyermekkel megáldatva, több évig honn hagyni kény- 
szeríttetvék. — Ha sem a’ társaság , sem a’ felsöség nem 
kényszerít senkit,hogy vargává,szabóvá, takácscsá’sa’t. 
legyen, hanemmindenkire szabadon hagyatik, hogy ön 
belátása szerint azon életmódot válaszsza, mellyben 
tehetsége ’s ipara után legnagyobb boldogulását gon
dolja ’s reményű : valóban nem fér eszembe , miért 
kelljen ’s lehessen valakit kötelezni katonáskodásra , 
miután sorban mindenkire nem kerülhet az számtalan 
ok és körülménynél fogva ; mert ezen kötelezés, bár- 
milly terhes legyen, csak úgy lehet igazságos , ha azt 
lehetne mondani, hogy ma nekem, holnap neked. — 
Vagy talán elkerülhetlen szükséget ’s fontosságot ve
szünk tekintetben , ’s azért szükséges , hogy néhány 
a’ többinek áldozatjává legyen? Minden jutalmat a’ 
szolgálat’ fontossága ’s érdeméhez kell szabni ’s igy 
bizonyosan soha sem leszünk ajánlkozók nélkül, ’s az 
igaztalanság’ rút bélyege soha sem fogja nyugtalanítni

lélekisméretünket. Csak valamelly fárasztóbb munkára 
vagy szorgosb időben a’ dij’felszökkentésével vagyunk 
képesek munkásokat szerezni, ’s ki azt megtenni nem 
resteli, még veszélyes mnnkákra is kap mindig mun
kásokat. A’ legnagyobb igaztalanságot látom még ab
ban i s , ha elvekre ’s következetességre szorítom a’ 
dolgot, ’s fontolásra veszem, miért kell a’ katona ? 
t. i. a’ kül- ’s belbátorság’ föntartására ’s vagyon-ör- 
zésre; azonban a’ legvagyonosb adózó 5—6 lyány
magzata után föl sem veszi ez t: holott a’ két fiú’ aty
jának már egyiket föl kell áldoznia legcsekélyebb va
gyona mellett is. — Ha az adó vagyon szerint iratik 
össze ’s fizettetik , valóban annak őriztetése legtermé
szetesebben azt kívánná, hogy költséghez’s áldozat
hoz járulni csak úgy tartozik a’ lyányok’ atyja, mint 
a’ fiuké; sőt a’ gyermektelen i s , ’s ezen elv szerint 
próbálja bárki e’ tartozást számítgatni, a’ meggyőző
désről jót állok, hogy az egésznek igen csekélybe fog 
kerülni még nevezetesb fizetése ’s jutalmazása is a’ 
katonáskodóknak. — Mennyire népünknek gondolkodás- 
módját ’s hajlamát ismerem , röviden csak annyit mond
hatok , hogy legfölebb 1000 váltó forintért elég válo
gatott ’s legjobb viseletű önkényteseket lehetne re
ményleni, ’s vájjon 60 váltó forintnyi évi pótlék nem 
férne-é minden egyedre mostani fizetése mellett, sőt 
1000 váltó forintnyi töke nem volna é illő jutalom 10 
évi olly szolgálatért, mellyben minden órán köteles 
egészségét, teste’ csonkítását sőt életét is koczkáz- 
tatni, ha «a’ szükség úgy hozza magával. — Ha pedig 
esakugyan illy önkéntes katonáskodók által lehetlen 
volna e’ czélnak megfelelni, azon egy nézetem lenne , 
hogy e’ szolgálat-idő minél rövidebbre szorittassék ,’s 
igy az minél többekre juthasson, ’s az azt megtenni 
tartozók minél kevesbbé akadályoztassanak polgári élet- 
módjok’ gyakorlásában. Ezen kötelezés sokkal súlyo
sabban nyomja a’ mesterembereket, mintsem a’ póro
kat. Továbbá tiltatnék-meg minden katonáskodásra tar
tozó egyednek a’ liázasulás azon évekig, mig kato
náskodni tartozik. Ez által még az is eszközöltet
nék , hogy 16—18 éves suhanczok házasságra nem 
lépnek , arra úgy is még éretlenek ’s alkalmatlanok lé
vén.— Hogy pedig az ejtett hibák a’ mostani ujonczo- 
zásnál minél hamarább kiigazittassanak, ’s feleséges 
és gyermekes emberek haza szabadulhassanak, igen 
kívánatos volna, hogy rövid idő múlva helyettük nö- 
telenek akárm Ily módon állíttatnának. De mindenesetre 
a’gyakoribb ujoncz-állítás az egészre is üdvesb lenne, 
mint egyszeri 10 esztendöbeli; melly hosszú idő alatt 
egy részrül igen megfogy a’ katonáskodók’ száma , 
más részrül pedig egyszerre ismét majd csupa ujoncz- 
bul áll. —

Ha az itt mondottak’ sikerülése még jó ideig tel
jesülét len maradand is, csak azon egyet óhajtanám, 
hogy a’ esaládjok’ iránti vonzalomból lett szerencsét
len szökevények méltó tekintetet találnának némelly 
keményebbszívü elöljáróik előtt. Joclmann Samu.

Népnevelési észrevételek.
Audeamus non solum ramos amputare 

miseriarum, séd omnes radicum íibras evellere 
Cic. Tusé. qu. L III. C. VI.

A’ népnevelés’ egyik nem legkisebb hibája, hogy 
polgári iskoláinkban nagyobbrészint olly férfiak mű-
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ködnek, kik vagy nem tudnak jól írni ’s ahozképest 
5_ß évig a’ gyermekeket semmiségekkel gyötrik, un
tatják ; vagy írni tudván az irás—betanítás  ̂ módját, 
czélszerüle* növendékeiknek előadni nem képesek — 
főleg olly iskolákban, hol sok gyermek ’s egy tanító 
lévén idő’ rövidsége miatt, ez az Írást csak a’ gyer
mekekre hagyja, ’s azok egy hét’ lefolyása alatt4 - 5  
lapot, ha törikszakad, Írni kötelesek, es pedighonn, 
nem iskolában a’ tanító’ felvigyázása alatt, mi nélkül 
ezen olly szükséges népnevelési osztály^ anualinkább 
elhanyagoltaik. — Ezennel tehát szándékom nyilvá— 
nyítani csekély de talán hazám’ sarjadozó polgárira 
nézve igen hasznos tapasztalásimat, miket részint 
tanulókoromban gyermekneveles közben, részint mint
egy 70 tanulóbul álló polgáriskola’ felvigyázójává lett 
emeltetésem óta gyűjtögettem. Népnevelőül inegva- 
lasztatván , tüstint hozzáfogtam ezen szent munká
hoz; az iró gyermekeket (mert ezen oldalról leggyön
gébbeknek találám) egy szombaton délután, mikor kü
lönben szűnóráik vannak, összehíttam az iskolába ’s 
Írattam mindegyikkel néhány sort. ’S már első tekintet
re meggyőződtem , hogy sokan közülök az irotollat 
sem tartják kellőleg; a’ betűket pedig minden rend nél
kül keresztülkasűl, nem is írják, csak mázolják. — 
Hogy kell a’ dolgon segíteni? az iskolatanitó maga is 
nem az első írók közé tartozik, sőt elégtelen annyi 
gyermeknek előírni, mi nélkül főleg kezdőknél, ba
josan mehetni előre. — Én tehát a’ szombati délutánt, 
e’ foglalatosságnak rendeltem; ugyanekkor azirógyer- 
mekek, és én az iskolatanitóval együtt megjelenünk, 
’sa ze ’czélhoz vezető’s csekély áron megkapható bécsi 
Trentschensky „patent Schulschreibpapier“ íveket, és 
pedig a’ szorgalmasoknak ingyen szétosztogatom; jó 
fekete tintával ellátom őket, ’s jó irótollakat vágok 
mindenkinek — ’s mondhatom örömmel tapasztalom, 
mikép a’ gyermekek’ írása azon idő óta tetemesen ja
vult, ’s ők a’ sebes írás helyett, mi kezdőknél olly 
veszélyes, a’ lassú Írást, nehezen ugyan, de az aján
dékok tekintetében szívesen betanulták. — Áldás azon 
nagy jóltevöre! ki vallásfelekezetünkhöz nem tartoz
ván csupán hazája iránti buzgó szeretetből, e’ fárad
ságos munkát, szép alapítványával 1837ben megkön- 
nyebbíté; ki mai napig sok részvéttel viseltetik irán
tunk, kit a’ magyar közönség annyira ismer üdvös fá
radozásai’ következtében , hogy megnevezni , mit sze- 
ménnetessége tilt, épen szükségtelen. — Adná az ég , 
hogy a „Jelenkor“ f. é. 6dik számában megpendített 
közhasznú isméreteket terjesztő társaság’ képében , 
hazánk’ azon hatalmas őrangyala feltámadjon, melly 
még az alacsony sötét kunyhókat is, uj világossággal, 
a’ tudomány’s honszeretet’ világosságával betöltse.Azok 
számára pedig, kik már szabadon Írnak iráspéldányok- 
bul, legczélirányosbnak találtam, nem az anyai, hanem 
idegen nyelveken irt példányokat utánzásul kitűzni. 
Mert az irás-tanitásnál legfőbb gondja a’ tanítónak, a’ 
tanulók’ figyelmét az előttük fekvő tárgyra irányozni; 
ez pedig csak úgy érethetik el , ha a’ példányok nem 
ajiyanyelven iratvák — mert különben átolvasv án a’ szót 
többe nem tekint a’ példányra, hanem régi szokása szerint 
rosszul oda írja , a’ nélkül hogy csak egy vonás is ha- 
sonlitna az eredetihez — ezt idegen nyelven írott pél
dányoknál nem tehe.i, mert kénytelen minden betűre 
visszatekinteni, hogy azt hibásan le ne írja. — ’S itt 
ismét legjobbnak találom olly mogjutalmazást hozni 
szokásba, miszerint a’ kik figyelemmel, tisztán , min
den hiba nélkül , az általam angol-nyelven irt példá
nyokat utánozzák, azok a' fenemlitett alapítvány’ ka

matjából finom papirost, tintát, rajzónt, tolikést, 
kapnak ajándékul.— Vajha ezen hivatalom’ kezdetén 
tett csekély észrevételeim, a’ népnevelésben fáradozó 
férfiaknál, ha nem utánzókra , legalább javítókra ta
lálnának.,— Czegléden e . M.

Szélm alm ok: és liarcz és Háború-
(folytatásul a’ múlt számhoz)

Mielőtt az Athenaeum’ 65dik számú Tárczájában 
találtató E l l e n ő r k ö d é s ’ érdemében válaszolnék, 
minden további félreértés' elhárítása végett komolyan 
kinyilatkoztatom, hogy én f. é. máj. 23kán kelt „Fi
gyelmeztetésemmel“ senkit bántani nem akartam. Szán
dékom volt egyedül Kurucz Pál urnák jelt adni , ’s e’ 
jeladás által, ha azt használni tudja ’s akarja, hírlapi 
ellenőrködése’ folytatására némi anyagot nyújtani. — 
Tevém pedig ezt azért, mivel Kurucz Pál az Athen, f.
e. 47d. számában az egész közönség előtt nyilványitá 
’s hirdeté: „miképen több (hamis) eredetiségnek is 
nyomában van , ’s lehet m a j d t ö b b e l  i s  e l ő f o g  
a 11 a ni ,  ha (az akkor fölhozott) kettővel meg nem 
elégszenek, kiket illet.“ Miből minden ember nem ok 
nélkül következteté, hogy Kurucz Pál e’ vesződséges 
irodalmi pályán a’ jogszerű tulajdont, mennyire tőle 
kitelik , általán biztosítani, vagy legalább védeni, más
felől az e’ részben kitudható bitorlást üldözni kívánja; 
minélfogva én is hajiadó valók hinni, hogy talán nem 
teszek neki kedvetlen szolgálatot, ha ollymire figyel
meztetem , mi önmaga által választott köréhez ’s 
már gyakorlatba is vett hivatásához , vagy legalább 
föladatához tartozik. Ezen következtetésem ’s hitem’ 
támogatásául pedig hivatkozom az Athen, szerkesztő
ségének f. e. 47d. szám ’s # # )  alatt olvasható igen he
lyesmegjegyzésére, t. i. „ n i n c s  s z e r k e s z t ő ,  ki  
í r ó n a k  k ö l c s ö n z é s e i t  m i n d e n k o r  f ö l f e 
d e z h e s s e . “ ’S miután Kurucz Pál ur is az Athen.
f. é. 60d. szám alatti „Visszautasításában“ e z e n  elv» 
i g a z s á g á t  elismeri; nemvolt-é alapos okom hinni, 
hogy egyes írónak, hamég olly szigorún ellenőrködik 
is , ’s bár még olly nagy könyvészeti isméreíekkel, még 
olly bő olvasottsággal bírjon is , szinte lehetetlen annyi
ra terjeszteni-ki figyelmét, h o g  y a z i r ó i  or z á s o 
k a t  (saját vallomása szerint) m i n d e n k o r  u t o l 
é r h e s s e ?  — A’ figyelmeztetést azért tevém í r á s 
ba n ,  mivel Kurucz Pál urat nem vala szerencsém sze
mélyében ismerni; tehát máskép (t. i. élő szóval, sze
mélyesen) nem közölhetém azt vele. Hogy pedig e’ 
tárgyú levélkémet az A t h e n a e u m ’ t. ez, s z e r k e s z 
t ő s é g é h e z  u t a s í t  ám,  ismét csak azon egysze
rű okbul történt, mert Kurucz Pál urat nem ismervén 
annak hollétét ’s lakát sem tudtam : de bízván az Athen, 
szerkesztősége méltányosságában, majd egész bi
zonyossággal vártam, hogy soraimat , habár csekély 
tartalmúak is , K. P. ur’ kezébe annál inkább el fogja 
juttatni, mivel ollyasmiröl szólnak, mi már épen az 
Athenaeumban megindított nyilványos vitatkozás’ tár
gya volt, ’s minek folytatása előfordulható alkalommal 
igérteíik. Végre : utasitám azt a’ p e s t i  p o s t a ’ ut 
j á n  részint azért mivel nekem kihordó-szolgám nincs, 
részint mivel tapasztalásból tudom, hogy olly levelek
től , mellyek az itteni posta’ fiókjába vettetnek s in
nen tovább nem küldetnek, hanem házi cseléd által 
hazavitetnek, egy krajezárt sem kell fizetni: követ
kezéskép’ nem tartottam attól, hogy az athenaeumi szer
kesztőséget költséggel fogom terhelni. — Ezekből, 
úgy hiszem, eléggé világos, mikepen megszólamlá- 
som nem ellenséges indulatból, de valóban a’legjám-
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borabb szándékból ered; mit még az is igazolhat, hogy 
a’ figyelmeztetést egyenesen K. P. úrhoz azon utónin- 
tézém , mellyet legbiztosabbnak, egyszersmind legil
lőbbnek tarték, t. i. az Athenaeum’ utján, holott el
lenkező esetben azzal a’ többi hírlapok’ szerkesztősé
geit kinálhatám-meg; azonban várakozásom’ ellené
re , noha egyébiránt a’ parányi szolgálatért sem kö
szönetét sem elismerést nem igényeltem , az Athenaeum’ 
szerkesztősége nekem esik , ’s a’ nélkül hogy előre , 
kihivásképen, csak trombitát fuvatna is ,  olly mérges 
csatát hevenyész ellenem , hogy az embernek szinte 
szeme szája eláll.

Mind a’ mellett nagyon csalatkoznék, ki azt hin
né , hogy szemem szájam annyira elállott e’ véletlen 
megtámadásnál, hogy azt még csak mosolygással se 
viszonozhatnám. Igen , urak, igen ! hiszitek nem hi
szitek, én Labanc Lipót, jó iziít mosolyogtam az 
Athen, f. é. 65d. számában megjelent „ E l l e n ő r  kö
ri é s“ tartalmán , mert az , mennyire én látom és tu
dom , több tekintetben csakugyan furcsa és mulatsá
gos. De mosolygásomat bizony nem gúny, nem kár
öröm sziilé, legkevesbbé pedig elbizottság; mert jól 
ismerem az Atheaeum’ derék szerkesztőinek tehetsé
gét ’s gyakran bebizonyított ügyességüket, mind fejen
ként , mind összesen ; ’s ha talán még most nem örömest 
hallják is , én őket szeretem és becsülöm — mindeni- 
ket a’ maga nemében, mindenesetre őszintén és iga
zán. De épen e’ körülmény nehezíti kissé helyzete
met , mi kevés ideig tűnődésbe is ejtett, kiállják é a’ 
csatasíkra, vagy ne ? Azonban megfontolván, hogy 
illy jeles bajnokoktól még legyőzetni sem dicstelen , 
’s mivel életre halálra nem kerül köztiünk a’ dolog , 
baráti ellenim legfölebb itt -  ott megkarczolnak , az 
pedig olly nagyon nem árt, sőt a’ mozgás és commo
tio még egészségünkre válik , legalább nekem bizo
nyosan jót teend : ime, kiállók ezennel a’ sarampóba , 
’s mennyiben bajvivási képességem még eddig bizo
nyítva nincs , ha úgy kívántatik, a’ középkori lovag
játékok’ legszorosb szabályai szerint nyugott lélekkel 
bocsátom vizsgálat alá czimeres pajzsomat, mellyke
veset ismértetik bár, de — Hadúr bizonyságom! — 
eddig sem támadólag, sem védőleg soha uemtelenül 
nem használtatott; ’s mellynek körirata különösen a’ 
mostani viadalra választott ezen jelszavam: t r é f a  és 
k o m o l y s á g .  Lássunk hát a’ dologhoz. # )

Figyelmeztetésem Kurucz Pál úr’számára alig öt so- 
rocska, még is az Athen.’ szerk. annak nemcsak tar
talmát, de még egyes szavait, sőt betűit is megtá
madja; kénytelen vagyok tehát mindezeket ( t a r t a l 
má t ,  s z ó t ,  betűt )  védeni. — Kérdem először : mi 
okon gáncsoltatik e’ kifejezés o 11 y a n — ’s miért kel
lett volna helyébe c’ szót tennem: a z ?  Én így irtain: 
„Kérdés támad: eredeti-e az, vagy nem? (t. i. e’ 
czikk: Napóleonnak bemenetele Mo s z k v á b a . )  Ha 
igen, miért nem tétetik ki hogy ollyan?a — ’s erre 
a’ szerkesztőség, záradékban , illy igazítást tesz : (ta
lán a z ? )— Megvallom, nem látom a’ hibát.— Talán 
Soloecismus? De hát Soloecismus mindig hiba? Cse
kély nézetem szerint, még a’ valódi nyelvhiba i s , mi
dőn maga helyén tudva es akarva liasználtatik , szép
séggé válik. Vagy talán az Athen: szerkesztősége azt 
is fogja gáncsolni, midőn Virgil’ III. eclogája 1. ver
sét olvassa: Die mihi Damaeta , cuiuMpecus? anMe- *)

*) Valóban ideje is már. ’S kérjük a'de lana caprinárul ér
tekező urakat,hogy máskor legalább valamivel kisebb fe
neket kerítsenek a‘ dolognak. A’ s z e r k .

liboei? ’s igy fogja kiigazítani: cuius  pec us ?  vagy 
mikor Sallust graecizal: omne i s  és omnis homines
— megigazítja omnes homines-re ? vagy Tacitusná! 
promptissim u s q ui s q u e saevitia principis intereide- 
r u n t ? — Kérem , nagyon kérem a’ Szerkesztőséget ne 
akarjon mindent eorrigálni. Mert ismerjük a’ történet
két , midőn egy valaki, nem találván a’ szókönyvben 
e r é n y t  és k o n t á r t ,  reményre és kantárraigazi- 
tá-ki a’ vizsgálat alá vett kéziratban. Megvallom e- 
gyébiránt, hogy eddig sem grammatikát, sem nyelv
szabályokat nem írtam ugyan , még is azzal hízeleg
tem magamnak, hogy a’ magyar nyelvet mindennapi 
szükségre értem és tudom. A’ figyelmeztetést K. P. 
számára nem készitém grammatikai, vagystylipéldá
nyul ; de győzzön-meg arról a’ Szerkesztős ég ’s bi- 
zonyitsa-be, hogy az o l l y a n  , ott a’ hol áll, hiba
— ’s hogy helyette a z-nak kell állani: köszönetét mon
dok a’ tanításért, mert örömest tanulok; mindaddig, 
megengedjen, hibának nem tartom.— Kereset alá vont 
figyelmeztetésem igy szól tovább: „Ha pedig nem eredeti 
miért nem idéztetik a’ forrás, mellyből vét ethetet t?“
— A’Szerkesztőség igy kívánná: (talán v é t e t e t t ? )
— Nem, urak! itt makacs vagyok; sőt meg is dicsé
rem magamat, hogy igen jól Írtam: v é t e t h e t e t t .  
Oh ez okosan van , igy mondva, nemcsak azért, mert 
az egész figyelmeztetésre f ö l t é t e l e  s e n  van tart
va , de különösen azért is, mert némi picziny ravasz
ság, vagy legalább fogás rejlik a’ kifejezésben. Én 
t. i. csak kimutatni akartam a’ bokrot , ’s nem épen 
megzörgetni; igen jól tudtam én, mi lappang alatta, 
’s a’ nyulat ki is tudtam volna ugratni: de én a’ tré
fát Kurucz Pálnak, mint professionals irodalmi va
dásznak , ’s hiedelmem szerint nálamnál sokkal ügye
sebb lövésznek kívántam átengedni; azonban e’ kis 
mulatságot az Athen. Szerkesztősége, nem tudom mi 
rósz kedvében’s haragos dörmögésével majd egészen el
rontotta. ’S még azonfelül jámbor szándékomért engem 
akar nyakon kapni. Kapna bizony ha engedném. Most 
már sem magamat, sem a’ nyulat nem engedem. —

De szóljunk betűkről is. Meri-e valóban állítani 
a’ Szerkesztőség, hogy figyelmeztetésemben e’ szót 
írtam volna: CaVlaincoVrt? — Tessék csak jól megnéz
ni; nem V betűvel van az Írva, de U-val. Ezt olly 
bizonyosan mondhatom , hogy akármibe fogadok. Azon
ban e’ névről majd alább szólunk bővebben. E’ helyt 
csak annyit: hogy mivel nekem e’ név, ’s annak min
den betűjenem csekély támaszom, ’s arra nagy szük
ségem van , minden e’ részben történhető falsificatio 
ellen ünnepélyes óvást teszek. — Nem kisebb fontossá
gú az , hogy a’ Szerkesztőség nevemet ferdité-el. Mi 
joggal mond engem a’ szerk. Labanknak, holott én igy 
irtain magamat alá Labanc Lipót?Hat C aequale K?Ugyan 
kérem az urakat,ne tespedjenek az óságban; adjanak he
lyet a’józan haladásnak , mit a’czélszerü — akarám írni 
célszerű — újítás is mozdit-elö. Avagy nem olvastunk é 
meghívásokat, ’s belépti jegyeket tánC-mulatságok- 
ra? Nem olvastunk TÁNCREND-et? nem vettük ész
re , hány száz meg ezer betű gazdálkodtatok meg a’ 
Propylaeumok, az Ipar ésKereskedés , a’ Szinmütár’
’s a’ t. nyomtatásánál a’ haszontalan Z betű’ kihagyá
sa által ? Tehát ezeket is : Ferenc , Ignác, igy me- 
részli mondani a’Szerkesztőség : Ferenk , Ignák? — 
Ha igen : akkor én , mintsem Labanknak csúfoljanak 
az urak, e’ pontra nézve inkább lemondok minden har- 
czolásról, töredelmes szívvel könyörögvén, hogyLa- 
banCZ Lipót maradhassak ’s vigasztalásul momlhas- 
sam-el magamnak és másoknak: moneant vosutrius-
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que fortunae documenta, ne contumaciam cum perni— 
c ie , qnam obsequium cum securitate malitis.

Következnek már a’Szélmalmok. Ha eddig untató 
voltam is — mitől csakugyan egy kicsit tartok — ha ü- 
gyetlen vivő gyanánt eddig csak hadarásztam is : ke
vés béketürést instálok; ezután óhajtanék t a l á l n i ,  
legalább egyszer, de jól. —

(Vége következik.)

És zr evé t e l -
Illy czím alatt: ,,Á' mustforrás-Aezelesrol, tekintve 

az egri szerencse'tlensegre is“ igen becses közleményt 
olvastunk f. évi Társalkodó 44d. számában , mellyben 
a’ közjóra munkálkodó közlő ur azt mondja, hogy a’ 
dr. Gall által ajánlott forrómust -  kezelést^ megpróbál
ta ; melly szerint a’ pezsgő mustból kifejlődő szénsav, 
a’ hordó’szájába lég-ellenesen alkalmazott bádog-cső 
által vízbe vezettetik: az által különösen arrul győ- 
ződött-meg, hogy t. i. pinczéjébe , hol 100 akó must 
forrott, bármikor lemehetett minden veszély nélkül, 
még csak kellemetlen szagot sem érezvén, úgy mint
ha ott bor sem forrott volna; a’ próbatevő úr továb
bá arrul is meggyőződött, hogy borai illy elzárt for
rás által 4 y2 fokkal erösbek lettek, bizonyos tehát , 
hogy illy kezelés által, a’ mustforrás’ alkalmakor már 
többször veszélyeztetett ember-életet megmenthetni — 
nevezetesen az egri-féle borzasztó szerencsétlenséget 
minden időre eltávoztathatni; pedig 25 váltó garassal! 
(ennyibe kerülvén egy cső) de a’ mellett jobb ’s ne
mesebb borunk is lesz. Ezen közhasznú borkezelés 
tehát igenis figyelemre méltó , ’s bár minél többen kö
vetnék a’ próbatevő ur’ szép példáját, hogy a’ hasznos 
meg£yőzódés így annál hamarébb általányossá váljék.— 
A’ mezei Naptár igen jó segédkézül szolgálhatna e’ 
nevezetes tárgy’ terjesztésire nézve. A’ forró must v. 
serbül kifejlődő szénsavat, még igen jó haszonra for
díthatni következő móddal: — t. i. azon 3 icze avagy 
6 font tiszta vízben, (mellybe a’ többször érintett bá
dog-cső hosszabb részének vége bele bocsáttatik,) 
2 font tiszta fejér széksót kell felolvasztani (ennek 
fontja 24 v. kr.) ezen széksós-vizben a’ cső , a’ must’ 
kiforrásáig benhagyatik, miután azon vízben felol
vasztva volt szénsavas sziksó, az edény’ fenekén ’s 
oldalán jegesülve fog találtatni, mint már ketted- 
szensavas sziksó (bicarbonas Sodae) a’ fölötte levő 
vízből, ha annak 1 3da gyönge tűz által elpároltatik , 
azthüves helyre mázos cserép-edénybe tevén még bi
zonyos mennyiségű ketted vagy dupla szénsavas szik- 
so fog kijegesedni, a’ vizet már most elöntvén, a’ ket- 
ted-szénsavas sziksót papirosra terítvén, mérsékelt 
meleg által megkell szárítani,’s jó bedugaszolt üveg
ben tartani; ezen só’ fontját 35 garasával, azaz több 
mindlszer annyi áron adhatni-el, — melly mint gyógy
szer, ’s a’ pezsgő bor’gyors készítéséhez igen gyak- 
i au használtatik. — Illy borkezelés által tehát, a’ már 
érintett szerencsés eredvényeken kívül — 100 akó must
ból kifejlődő, ’s az emlitett mód szerint felfogott 
szénsavból még legalább 30 ft. tiszta haszon kínálko
zik ; sez igen szép jutalom, olly csekély fáradságért. 
Kecskeméten nyárelő 16kán 1841. M J.

® 1 e g y t á r
(Ó-a n g o 1 t ö r v é n y e k . )  A’ 13ik század’ ele

jén Portsmouthban a’ vétségekhez képest következő

Szerkeszti He l me  ez  y.

büntetések divatoztak. Ha valaki tolvajságon kapaték 
’s a’ lopott jószág’ értéke nem haladott meg 13 pencet, 
a ’ tolvaj egyik fülével a’ bitófához szögeztetett , ’s 
választásától függött, füle vágassák e le, vagy pedig 
maga szakítsa-le azt. — Ki Írást vagy pöcsétet hami
sított vagy utánzóit, vagy valamelly tiltott alkut kötött 
az vásári napon a’ bitófához állittaték. Ha egy kenyér
sütő nem a’ határozott mérték szerint sütött, ö maga 
és kenyere a’ szégyenkőre téteték-ki. Czivakodó fér
fiak ’s asszonyok buktató-székre ültetének ’s a’ Cham- 
ber-folyóba vettettek. A’ haramiának kiszurattak sze
mei ’s elevenen nyúzatott-meg. Ha valaki más embert 
agyonvert, megégetteték. Ha egy nő megölte férjét, 
viz-apálykor egy karóhoz kötteték, hogy az áradó 
hullámok körülcsapdozván azok közt megfuljon. (Most 
emberibb a’ világ! ’s a’ mód modot nyújt mindenféle 
módra!)

(A’ k ü 1 ö n c z’ h á z a s s á g a . )  Egy már idóske 
lord mezei jószágán lakott ’s egy álomtalan éjszakán 
azon gondolat ótlék elméjébe, hogy az első hajadon 
némbert, ki reggel hozzá jövend , nőül veszi. Midőn 
megviradt, becsöngeté szolgáját ’s parancsoló neki, 
küldjön be hozzá egy hajadon személyt. A’ szolga a’ 
gazdaasszonyt szólítá-be, kinek a’ lord mondá, hogy 
öltözkedjék-fel, mert őt nőül veszi ’s vele tüstint tem
plomba menend. A’ gazdaasszony szótalan legott eltá
vozott, gondolván, hogy a’ lord csak tréfál. Fél óra múlva 
kérdezé a’ lord a’ szolgátul: felkészült-e már a’ gaz
daasszony. „Nem — felelt a’ szolga— ő házi dolgai 
után lát.“ A’ lord válaszoló : „Eredj John, ’s hozz 
másikat.“ A’ szolga távozék, ’s egy konyhaleánynyal 
találkozván ezt küldé a’ lordhoz. A’ lord ennek is ha
sonló ajánlást teve ’s mivel a’ lyány talán furfangos!» 
eszü volt, vagy a’ lordban nagyobb bizodalmát helye
zett , gyorsan felöltözködék ’s visszatért földesurához, 
ki szavát megtartó. így  lön egy szegény konyhalyány 
kevesebb mint egy óra alatt ladyvé.

(A’ v i g a s z t a l ó  h a n g . )  Egy szőlős gazda’ 
szolgája igen kedveié az uj bort ’s éjszaka’ idején a’ 
borospinezébe lopózkodott, hogy szomját olthassa. De 
alig ért le a’ pincze’ lépcsőin, midőn egy fejér macs
ka a’ hordó mögül előszökvén a’ szegény pimaszt 
annyira megijeszté , hogy egy hangos kiáltással szét
terült a’ földön. A’ házi gazda gyertyával lesiet a’pin- 
ezébe ’s ügyekezett őt felbátorítani; mindazáltal a’ 
szegény íiczkó a’ hozzá szólóban még mindig az döb
beni kísérteiét gyanítván, nem mozdult helyéből, míg 
végre a’ gazda haragosan igy szólalt meg: „Gazem
ber kelj föl, vagy bottal segítek rajiad!“ — E’sza
vakra a’ szolga fölemelé fejét ’s vígan mondá: „Bot
tal é? hála isten, csakhogy ismét emberek közt vagyok!“ 

N y i l a t k o z á s .
Értésemre esvén, hogy némellyek a’ mgos csö

möri gróf Zay Károly úr köztiszíeletü főfelügyelőnk 
ellen intézett illy czímű röpirat’ : „Schreiben des Gra
fen Zay an die leutschauer Professoren“ szerzőjének 
csekély személyemet is gyanítják lenni, szükségesnek 
tartom ezennel ünnepélyesen kijelenteni, hogy en az 
említett irományban sem közvetlenül, sem közvetve 
részt nem vettem, ’s hogy az nemcsak minden hozzá
járulásom , sőt minden tudtom nélkül is adatoít-ki.

Lőcsén , nyárelő’ 15én 1841.
Hlavacsek Mihály s.k.

A' lőcsei á. h. v. lyceumőeli rendes professor.

—Nyomtatja angol gyors-sajtón T r at t n e r-K á r o 1 y i , uri-utcza 4o3.
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Aas ú rb é r i rendezésrő l.
Azt mondják: Magyarországban az úrbéri megváltás 

kor’ kivánata, kor’ szüksége,’s olly érett eszme, mellynek 
tettleg életbeléptetése, bár kényszerítve is , már nem 
időelőtti. Némellyek a’ valósítás’ módjáról készitnek 
terveket; mások a’ halasztgatásban majd elneinhárít- 
ható veszélykitörés’ okát lelik; mások ismét honunk’ 
szellemi ’s anyagi emelkedhetését a’ megváltástól, mint 
egyedüli föltételtől, függesztik-fel, Lehet, hogy rész- 
szerint mindegyiknek igaza van.

K orszerűén’ megváltásnak k é n y s z e r í t ő  tö iv  
v é n y n y e l i  eszközlése, nem vitatom; valamint azt 
sem : érett eszme ’s kényszeritett végrehajtás mikép 
férnek össze?. Azonban hogy üdvös a’ megváltás, ’s 
üdvös áltáljában a’ honi földművelésre, üdvös a’ tu- 
lajdon-birhatási képességgel e’ részben is már törvé
nyesen felruházott földiniveló népre nézve , az világos, 
mert azl840d. törvény megengedi; hogy hasznos egy -  
iránt jobbágyra ’s földes urra nézve , a’ lelkes ifjabb 
Bezerédy István’ nyomosán világos és kézzel-fogható 
taglalásibólaz is megérthette , ki magával máskint nem 
tuda számot vetni. De mikor jött ’s jő el az idő , melly- 
Jben a’ földműves ipart jelenleg terhelő bajnak e’java
solt orvossága kényszeritett bevétellel, jobb szolgá
latot tegyen, mint bátrany (Bismuth) nemrég a’ chole- 
rában: addig biztosan ki nem számíthatni, mig a’ ha- 
talmasb földesurak folyvást szerzik össze a’ falukat 
5s uradalmakat, mellyek’ lakosai talán magok is ké
pesek ’s készek leendettek a’ vételi summát magoknak 
megváltására összeszerkeszteni; mig más földes és 
nemföldes urak, magányosak és publicisták a’ nemzeti 
bankból kiáradandó váltsági pénzbőségtől inkább ir
tóznak , mint a’ földhez-ragadt pénztelen szegénység
tő l, mellyetteljes éltökben tanultak megszokni, ’s még 
sem szokhattak-meg ; mig a’jobbágy ma is készebb hu
szas kamatra százat fölvenni, mint százat hatos kamat
tal öregségének ’s örökösinek jólétére biztosan elhe
lyezni. — Akármint légyen ez: jó, ha fölötte előre 
surlódnak az elmék; jó, ha nem fogunk mindig Epi- 
metheuszszal post factum sapere. De nem felejthetjük , 
hogy az úrbéri öszveg. melly megváltható lenne, a’ 
hon’ nagyobb felében még mind rendezetlen , összeke
verjen a’ majorsági földdel, sok eröküdéssel is alig 
válogattathatik-ki. Hogy rendezetlen, elkülönzetlen 
’s adómentes birtokkal összezavartan álló úrbéri bir
tokot nem válthatni-meg, úgy hiszem, más is igy érti; 
’s hogy a' rendezés ’s elkülönözés’ munkája többször 
rendkívül nehéz munka, (t. i. a’ nem palliativ,) csak 
az nem érti, ki nem próbálta. Ki a’ czélt akarja , kell 
akarnia annak eszközét is. Mig tehát a’ megváltásnak 
módja felett többen elmélkednek , igazán korszerű vol
na az úrbéri rendezésnek még mindig előforduló aka
dályból, nehézségiről, kétségiről ’s ezek’ elhárítá
sáról a’ nyilványosság’ jótékony szárnyain bővebben 
közlekedni ’s eszméket cserélni. — Ha a’ megváltás’ 
boldog reményének valósithatására nem állna is az úr
béri rendezés úgy, mint kapu, mellyen a’ megválta
tok ’s váltottak’ szabad köztársaságába juthatni; ha soha
megváltás nem czéloztatnék is: úgyis sürgető szükség 
már, mind a’nem-urbéri, mind az úrbéri birtokok ren
dezése. A* családok megnépesültek, a földbirtok meg

szűkült, a’ határnélküli közösek eltűntek, az előbb* 
gondatlanság gondra riadt fel; a’féltékenység befér- 
kezett közbirtokos társak, osztályos vérek, földesül* 
’s jobbágy közzé ; a’ földfeletti villongások, versen
gések napirenden vannak. Kiki akarja tudni, mi az övé 
külön. Ur és szegény egyiránt érzi a’ jog ’s annak 
megfelelő kötelesség’ szabatlansága’ önsúlyát. — Tehát 
rendezni kell. Foganatosítni kell az 1836diki törvényt. 
Le kell küzdeni az akadályokat. És ha eddig a’ nyil- 
ványosság’ hatos eszközei, a’ folyóiratok, a’havi,he
ti ’s napilapok jó szolgálatot tőnek arra, hogy az uj 
törvény’ alkalmazásában bábéit épitni nem hagyának : 
miért ne közölnék általa értelmi kétségünket a’ hon’ 
egy zugának lakosi, a’ szellemileg közlekedni kész más 
táji honfiakkal? — Midőn újabb időkben annyira nőtt a’ 
zavar minden-fajú földbirtokban; midőn alig van határ, 
mellyet az uj törvény az általa szabott rendben talált 
volna; midőn azon uj törvényben az illető felek’ leg
alább egyike mindig fontos érdekét leli páríoítatva : 
miért van, hogy a’ törvény’ kihirdetése óta le olyt négy 
éven át olly gyéren#) hallhatni bevégzett úrbéri ren
dezésekről? miért hogy az elkezdettek hanyagul foly
nak ’s folyamatjokban fennakadnak? — A’ rendezésnek 
terhes nehézségei’s a’ rendezésről szóló törvénynek 
homályos helyei vannak, mellyek az 1840d. törvény- 
alkotáskor már felfödözve lehettek, de könnyítést ’ s 
világósitást nem nyertek. Ezeken akad fen legtöbbször 
a’ munka’ folyama.

A’ minden határnak saját helybeli gátló körülmé
nyein kívül, mellyek számosak lehetnek , legközönsé- 
gesb nehézség az úrbéri rendezésben az, hogy sem 
jobbágy nein tudják voltakép: mi tisztán úrbéri? mit 
és mennyit kíván a’törvény úrbérinek ’s rendezés’ tár
gyának tekintetni? Ha tudják is átaljában, hogy úr
béri mind az, mi a’ teréziai urbér’ lajstromába, mint 
ollyan , bejegyeztetett; mind az mi idő’ folytával urbér i 
törvényes szerződés’ utján ollyanná lett, ’s adó’alap
jául szolgált; még sem tudják alkalmazva: úrbéri-e
a) azon telek, melly a’ régi urb. lajstromból csak 
azért maradt-ki, akkori elv szerint, mert nemes job
bágy vagy zsidó lakta , ha folyvást ’s ma is jobbágy
telek; bár közadót nem viselt? (Illy nemes jobbágyi 
telek számtalan.) ; b) azon telek, mellyet csak ideig
lenes zálogos birtokos’ kezéből jegyzettek a’ régi 
lajstromba, ha örökös tulajdonosa kiváltván , később 
maga ülte-raeg, ’s azóta adómentes, mint volt 1774d. 
év előtt is? c) Milly fontosságú , a’ régi urbér’ beho
zatalokon állapot’ nyomozásában , az akkor készült urb. 
lajstromba foglalt telkek azonitásában (identificatio), 
melly pedig gyakran igen elevent ér, ’s fontos érde
keket hozhat zavarba — élő tanuknak törvényesen csak 
60 évrül bevehető bizonyságtétele 1774—5d. évekről, 
minthogy azon korról kell bizonyitni? És mik azon 
urb. törv. Xdik czikkje 6 §a g. pontja alatt érdeklett 
„m ás s e g é d  a d a t o k “ , mellyek a’ nyomozásra

*) Sit veniaverbo. E’ csinos kis francziaszót gy  é r (gue- 
re) c s e k é l y ,  r i t k a s  értelemben magyar literatorok 
is használván, merészlém használni; elfér a'többi onnaH 
honosított közt, mint b ö l c s ő ,  h a r a n g ,  mé c s  ’stb. 
( b e r c e a u ,  h a r a n g u e ,  in ech e) , mellyeket szinte a-1 
franc/,iáktól kölcsönzőnk, — vagy, ha úgy tetszik, tő 
lünk a’ francziák.
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használandók? — d.) Mi az a’ „ p a s c u u m c o mmu 
ne s u f f i c i e n t “ , mellyról a’ régi urb ér’végrehaj
tási jelentése szol, ott hol ugaron s tarlón kívül más 
köz vagy jobbágyi legelő, ember’ emlékezetére soha 
sem volt? Kell é , hogy illy helyeken az összes job
bágyi kaszáló ’s szántóföldek telkiállományul, mint 
ollyanok beadassanak, ’s más t. i. majorsági földbül pó- 
toltassék ki az illető legelő? — e) Ha a’ p a s c u u m  
s u f f i c i e n t  nem egyéb volt, mint a' földesúri ma
jorsági erdő ritkása, vagy cserjés gazos föld, egyéb
re alkalmatlan ; ha az erdő elpusztult, a’ gaz cserje 
kitisztult ’s jobbágy-földül feltöretett: visszaváltható 
é illy tér a’ földesur’ részére, vagy Jegelőbe tuda
tandó a’ jobbágyok’ részére? — f) Néhol a’ régi urb. 
lajstrom’ végén ez ál l : „a’ h e l y s é g  k ö z ö n s é g e 
s e n  bi r e g y  t. n e v ű  e r d ő t  mi n d e n  a d ó z á s  
n é l k ü l “ ; de a’ helység elegyesen szabadtelküköz
birtokos lakosok és jobbágyokbul áll ,, és az erdő’hasz
nálatával mindegyik rendű folyvást é lt : mennyiben úr
béri az illy erdő, ’s minő kulcs használtassák meg
osztására , vagy elkülönítésére ? — g) Ha illy , akár 
tisztán úrbéri erdő egyszersmind úrbéri legelőül szol
gált, ’s más legelő— qua tale— a’ határban nem is 
létezik: betudaíhatik é uj rendbeszedéskor ismét u- 
gyanazon erdő (ha t. i. elég terjedelmes) legelői ille
tőségül erdei rend’ ellenére? és ha igen: mi fog er
dőben az illetőség’ mértéke lenni ? ha pedig nem : az 
eddigi erdei legelő helyett honnan fog szakasztatni 
mezei legelő ? Lehet é a’ földesurnakilly erdő’ részéért 
cserébe adni annyit érő mezei földet legelőül? — h) 
Hol uj törvény előtt behozatott az arányosítás, ’s a* 
volt jobbágyi földek a’ majorságival tömegeltettek , a’ 
mezsgyék eleny észtek, a’ határ’ ábrázatja megválto
zott, a’ jobbágyok közt kiosztott uj földmennyiség nem 
annyi mint arányosítás előtt volt, — vagy kevesebb, t.i. 
vagy semmi, ha a’ földesurak’ némellyike jobbágyit 
zsellér-lábra állítani jónak látta: mi lesz itt a’ rende
zés előtti (anteregulativus) jelenlegi állapot ? Ama ré
gi é , mellyet már kimutatni ’s felmérni nem lehet ? az 
é , mi jelenleg van használatában a’jobbágynak ? Vagy 
az, mi a’ régi urb. lajstromba jegyzetten áll ? ’s t. b. — 
Tudatlanokat tanitni, tévelygőket útba igazítni, két
kedőket az igaznak hitében megerősitni szép erény! 
Adjon, azért, a’ ki tud , ezek iránt felvilágosítást.

Nem csekély jelentőségű akadálya még az úr
béri rendezésnek a’ jobbágy népnek ellenszegülése , 
miszerint nemcsak segédkezet nem nyújt hol kelle
ne , de gyakran gáncsokat is gördít a’ rendezésnek 
útjába. A’ rendezési próbatételekben elég gazdag 
közelebb lefolyt négy év, hogy csak ritkán sikerült, 
többnyire dugába dűlt, vagy újra meg újra előlkezdett 
töredékmunkákat mutathat, többnyire a’ jobbágyoknak 
rendeztetéstől idegenkedésük volt oka. A’ jobbágynép 
féltékeny és számitó. A' jobbágy azt állítja, hogy kis 
gazdaságból, mint övé , összevéve termő és terméket
len időt, a szantóvető csak kenyerét keresheti-meg : 
Petrus arat, Petrus devorat. O ruházatát, adóját mar
hatartásból szerzi össze. Hogy a’ marhatenyésztés a’ 
rendbeszedéssel összébbszorittatik; hogy a’ jobbágy 
csak földe művelésére szükséges (tehát nem eladha
tó) barmok kitartására szorosan elég legelőt nyer, 
többnyire igaz ; es ha igaz , hogy földje’ terméséből az 
eleimen lelül nem marad fölöslege ; eddigi terjedtebb 
(sokszor mások rovására, közbitangolássa) károsan 
gyakorolt) l egel esi használatához ragaszkodásra oka 
van. E’ nehézséget a’ legelőnek, ha bár szántóföldje’ 
rovására is, bővebben kiadatása talán eloszlathatná. így

a’ kilenczed , — a’tiszai kerületek’ legnagyobb részé
ben szokatlan uj teher,— a’ rendezéstől, mellyel együtt 
behozatik, a’ szokatlan jobbágynépet elijeszti. A’job
bágy eddigi haszonvételétől, például egész házhelyet 
tevő telki állományától teljesített 80—90 igás napszám’ 
irányában, mellyek mellé füstpénzt, kilenczedet nem 
adott, az úrbéri kevesebb napszámot füstpénz ’s ki- 
lenczeddel, terhelöbbnek hiszi. # )  A’ jobbágy főleg 
azért nem békülhet-ki a’ kilenczeddel: mivel a’ föld 
kövérítetlen sem neki sem a’ földesurnak nem jól gyü
mölcsözik , ’s a’ kilenczedet is együtt növelendő trá- 
gyázási költségért fáradságért semmi k á r p ó t l á s t  
nem lát megtérülni; és még azért, mivel főkép olly 
meddő években, mikor a’ föld csak a’ bevetett ma
got termi meg, ugyanazon mag kilenczedeltetikujra, 
melly már tavaly megkilenczedelteték. — A’ kilenczed 
elleni elsőbb neheztelést alig szűntetheti-meg egyéb , 
mint az urb. törvény Vlld. czikkje 2d. §sza 4d. pont
jának életbe s foganatba léptetése. A’ másodikat pedig, 
bár nincs iránta kellő világos Írott törvényünk, azon 
másik törvény, mellyet minden földes urnák önszive 
sugal, az egyenes igazság’ természeti törvénye, ama’ 
nélkül is megnyugtatólag háríthatja e l ; ha a’ földbe
vetett magot, mellyből mára’ vám kivétetett, mellyből 
kilenczed nem vétetheték, ha földben nem , hanem mag
tárban telelt volna , melly a’ termesztésnek (fructus , 
terrae nascentiae) csak tőkéje, de maga nem termés, 
azon magot, mondom, a’kilenczed-szedéskor előbb az 
öszvegből kitudja és levonja. # # )

Gáf/iif János.

Szélm alm ok: és liarcz és háború*
Í V  é g  e.)

Rendet tartok a’ ,Figyelmeztetésemet4 kisérő észre
vételekkel. „Nem é r t j ü k ,  úgymond a’ szerkesztő
ség, L ab a nk urnák a z o n  b ö l c s e s é g é t , m i é r t  
Í r j a  F i g y e l m e z t e t é s é t  K u r u c z  P á l ’ s z á 
má r a  ’s t. b.“ Ennek okát föntebb adám, még pedig 
rendszeres logicai szigorúsággal; minél fogva hiszem 
i s , hogy a’ szerk. most már tökéletesen megérti böl— 
cseségemet. — A z o n b a n ,  folytatja a’ szerk., K u- 
r u e z  P á l  s e m i r á ,  s e m c o r r i g á l t a  (corrigá- 
l á?) ,  s e m s z e r k e s z t é  a’ k é r d é s b e  v e t t  
c z i k k e t ; s em az  a t h e n a e u m i  ,H i r 1 a p i e l 
l e n ő r i n e k  ne m e g y e d ü l i  i ró ja .“ Urak, itt áll
junk meg ! E’ nyilatkozás gyanút gerjeszt, hogy Ku
rucz Pál lír vagy a’ szerkesztő urak’ egyike, — vagy 
pedig ez alkalommal a’ szerkesztő urak’ egyikének há- 
lóköntösébe rejtezett. Akár igy akár amúgy: nekem , 
Labanknak , ezen Kurucz Pállal semmi bajom, ’s va
lamint eddig nem a k a r t a m epémet rá kiönteni, úgy 
most még kevésbbé a k a r o m,  mert hiszen nekem a’ 
szerk. urak jó barátim ,’s még akkor sem fognék e p é s 
ke  d n i , ha megczibálnának is , csak tisztességesen ’s 
emberül bánjanak velem e' küzdés alatt ’s után. —

») Egy egész házhelytől szolgál a’ jobbágy uj szolgáltatási 
rend szerint, a' kilenczedet termő kilcnczcdik földrész 
trágyázási munkájával , ennek őszi tavaszi vetés alá meg- 
szántásával, feltakarításával 5s kilenczed’ behordásával 
együtt összesen 80 igás és 10 gyalog napszámosad 2 pozs. 
m. őszi, 2 p. m. tavaszi, kilenczedet gyümölcsözendő ga
bonát , és 1 ft. p. p.

#*) Ha a' kilenczedröl szóló törvény a‘ mindenben rokon méh
rajok, és bárányok’ példájából vilagosittathatik , melly 
uj törvényig divatozott, úgy a’ földtermésböl is csak a’ 
szaporításból , nem a’ tőkéből ’s magból is vétethetik 
ki a kilenczed s tizeJ. A' b e k ü 1 d ö.
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Végre mondja a’ szerkesztőség: ez (t. i. epém’ kiön
teni akarása) s e j t e t i ,  h o n n a n  fű e’ k i s s z e 1- 
I ö , ’s m i g y á r b a n  k é s z ü l t  e’ f i g  y el  me z t e-  
t é s .  Szélmalmok! csupa, tiszta, merő Szélmalmok! 
még pedig derekasan forgó vitorla-szárnyakkal! ’S mind 
ezt — egy kis szellő tévé. És gyár? irgalom’ istene! 
bizony bizony czéhbe kell állnom , midőn néhány oda
vetett sorocskám is képes volt elhitetni, hogy én nem 
valami díbdáb vagyok. Hja! ex ungue leonem!— 2.) 
,,A ’ k é r d é s b e  v e t t  c z i k k e t  s z e r z ő j e  e r e d e 
t i  g y a n á n t  k ü l d i  e-b e“ —- épen azért figyelmez- 
tetém Kurucz Pál urat ellenőrködésre — most már a’ 
sZerk. világosan kimondá, hogy a’ czikk eredeti gya
nánt küldetett-be — ,,’s mi (t. i. a’ szerk.) annak  
te  k i n t j ü k.“ — Ezt fölöttébb sajnálom, mert a’ szerk.

részben erősen csalatkozik; engedte volna Kurucz 
Pál urat jeladásom után ellenőrködni, akkor legalább 
ez egyben nem csalatkozott volna. A’ többi, mit a’ 
szerk. ezen 2d. pont alatt felhoz, maga helyén’s ide
jén mind igen jó , különösen előttem , ki erre ártatla
nul okot szolgáltatók, már csak annál fogva is becses, 
mivel az Athenaeum’ néinelly nézetivei ’s szerkesz
tési szabályival közelebb ismértet-meg, minek jöven
dőben , ha alkalom lesz rá, talán hasznát is vehetem; 
csak arra nézve, hogy ,, L a b a n k  L i p ó t  ur ná k  
a z o n  k é r d é s e  mi é r t  nem t é t e t e t  t-k i , h o g y 
a’c z i k k  e r e d e t i ,  n a g y o n  e g y ü g y ű  k é r d é s  
é s  i g e n  f e l e s l e g e s “ — alázatosan megjegyzem , 
miképen az talán mégsem olly igen együgyű, ’s nem 
olly igen felesleges , mint eleve gondolnék. Ezt nem 
sokára meglátjuk a’ posteriori. — 3.) Mi é r t  nem 
i d é z t e t e t t  a’ f o r r á s  ( ig y  szól a’ szerk.) már 
é r t h e t n i ;  ha m é g  s e m é r t e n é  me g  L a b a n k  
úr ,  m e g m o n d j u k :  h o g y  mi u t á n  s z e r z ő j e  
a’ c z i k k e t  e r e d e t i n e k  á l l í t j a ,  n i n c s  for
r á s ,  m e l l y b ő l  v é t e t e t t  v o l n a , ’s a’mi nincs, 
a z t  ha c s a k  L a b a n k  ur nem t u d j a  e’ m e s 
t e r s é g e t ,  mi  nem b í r j u k  i d é z n i . “ — Általán 
véve igaz, hogy a’ hol nincs , ott ne keress: de a’ hol 
van, ott lehet keresni, sót találni is. Megkísértem te
hetségemet— bár ezermester nem vagyok — mivel a’ 
szerk. saját vallomása szerint semmi forrást nem bir 
idézni ; ’s noha szentül ígérem , hogy semmi szem
fényvesztéssel döblerkedni nem fogok , hanem világo
san és amúgy ad cap tűm teendek mindent: mégis 
könnyebb megérthetés végett egy kissé körül kell ta
pogatóznom. Tudniillik: 4.) Mindenek előtt a' C a u- 
l a i n c o u r t  név iránt kell tisztába jönnünk ’s eliga
zodnunk. Erre nekem, mint fölebb mondám, lényeges 
szükségem van , másként az operatio nem sikerül. — 
Az Athen, szerkesztősége állítja, hogy én azt ,, Fi
gyelmeztetésemben“ igy írtam CaVlaincVrt; minél 
fogva az csak az én költeményem ’s elmés talányom. 
Nem úgy van urak, nem ; én azt Figyelmeztetésemben 
U és nem V betűvel irtani (azt is csak kimutatólag ’s 
kérdőleg, de koránsem állítólag) : tehát az nem is az én 
talányom. — Miként irta azt a’ szóba vett czikk’ bekül
dője? nem tudom; annyi bizonyos, hogy az Athen, f. 
é. Old. száma’ 974. szeletén ekép á ll: Caulaincurt.— 
A’ szerk. elismeri ugyan, hogy hibásan van nyomtat
va CaulaincOurt helyett; de miután az idézett Athen, 
szeletén az 1. ’s 4d. sorban mind kétszer egyenlőn for- 
dul-elő , t. i. igy Caulaincurt: igen igen hihető, hogy 
nemcsak nyomtatva, de a’ beküldő’ kéziratában Írva is 
akként van. Ha írva is igy van, akkor e’ hiba vagy 
tudatlanság, vagy készakarat’ eredvénye. Távol le
gyen tőlem , hogy ráfogással éljek — az nem gyakor

latom: de nekem úgy látszik, hogy a’ mondott hibát 
aligha véletlenség, vagy tudatlanság szülé. Mert a’ 
kérdéses czikket, minta’ szerk. nyíltan raegvallja, 
a n n a k  s z e r z ő j e  e r e d e t i  g y a n á n t  k ü l d t e  
b e ,  már pedig iró, ki Napóleonról ’s annak Moszkvá
ba bemeneteléről, tehát világ-történeti nevezetes tár
gyakról eredeti czikket készít, lehetetlen , hogy az ab
ban előforduló személyek, vagy városok’nevétse tud
ja helyesen leírni, ’s olly hanyagol Írja azokat, hogy 
mások megütközzenek, vagy épen megbotránykozzanak 
rajta. Pedig mondhatom , nekem is , midőn azon czik
ket olvastam, szemembe tűnt e’ körülmény, valamint a’ 
P e t r o w i s k  név i s,  melly több ízben fordul ott elő 
P e t r o v i t s c h  helyett. — Nagy okom van hinni, hogy 
mindkét név (Caulaincurt Petrowisk) szándékosan vál- 
toztatott-meg. De viszont elhiheti a’ szerk. is , nem 
nyomtalási-hiba-vadászat szólt ésszól belőlem. Sokkal 
becsesb előttem a’ drága idő, mint hogy azt illy haszon- 
talanságokra vesztegessem. Ugyanazért igen helyte
lenül utasít más lapok’ hibái’ vadászatára; ’s még sok
kal helytelenebből utasít egy bizonyos laphoz,m e 11 y e t 
k ö n n y e n  k i t a l á l h a t o k ,  me r t  (úgy véli) k ö- 
z e 1 l á t s z o m  h o z z á  á 11 a n i. — Ismét szélmalom! 
erősen Szélmalom! —

De ki hát azaz ármányos Caulaincurt, legyen az
tán irva ’s nyomtatva igy vagy amúgy ? — A’ szerk., 
„ mi v e l  La ba nk  Li p ó t  a’ h i s t ó r i á v a l  nem 
b a r á t k o z o t t  a n n y i r a h o g y e ’ k é r d é s t  maga  
f e j  é b ó 1 m e g f e j t h e t n é “ — szíveskedik minden 
habozás nélkül elmondani: hogy ,,Gróf Coulaincourt, 
A u g u s z t ,  J á n o s ,  Gá b o r ,  franczia tábornok 
volt, ’s a’csatában esett-el Moszkvánál sept. 7dikén 
1812.“ — Nem kétlem , hogy ez történetileg á ll; egye
dül az nem fért fejembe, midőn a’ szerk. útbaigazítá
sát olvastam, hogy a’manóban sétálhat’s beszélgethet 
Napoleon a’ régi czárpalotának nagy teremében (lásd 
Athen. 6id. sz. 973. 974. szelet) azon Caulaincourtal, 
ki sept .  7d. a’ moszkvai csatában esettel? Mert hi
szen Napoleon csak sept .  25kén foglalta el a’ csata 
után Moszkva fővárost, és szállt-be a’ Kreml -  palo
tába ? — Minél fogva hittem, sőt vártam, hogy vagy 
a’ szerző, vagy Kurucz Pál, de leginkább az Athen, 
szerkesztősége elébbutóbb más illy nevű hőst lesz kény
telen előállítani, mert ama’ halottal nem boldogulhat. 
És csak ugyan a’ f. é. 67d. számú Athenaeumban egy 
b o t l á s  á t kívánván a’ szerk. megigazítani „m i e 1 ő 11 
úgymond a’ h ib  a k e r g e t  ó h a s z n á t  v e h e s s e “
— köszönöm szépen ! — előadja, miképen még egy má
sik Caulaincourt is , (t.i. Armand, Auguszt, Lajos) a‘ 
v i c é n  z a i  h e r c z c g , ’s az említettnek bátyja léte
zett. — No már ez más ! ez hát az igazi; erről van em
lékezés az e r e d e t i  b e s z é l y b e n ;  ezzel jár kel 
Napoleon a’ czárok" palotájában. — Mi oknál fogva nem 
állítatott ó mindjárt kezdetben a’szőnyegre, annál meg- 
foghatlanabb előttem , mivel e’ két testvért Brockhaus’ 
Convers. Lexikonában — ha t. i. a’ szerk. onnan merített
— (azon kiadás szerint, mellyet én bírok: XI. Band, 
siebente orig. Auflage pag. 702.) c s a k  e g y ü t t  ta- 
lálhatni-föl, még pedig a’ V i c e n z a  (herczeg) czikk 
alatt. Egyébiránt ámbár ezen most idézett Convers. 
Lexiconban Caulaincourt olvasható: m é g i s — hogy 
az erővel rám fogott h i ba  kerg  e t ő i tisztnek a’ szerk. 
vigasztalására , kissé megfelelhessek — bátorságot ve
szek magamnak megpendíteni, hogy e’ név talán még 
ott is hibásau van nyomtatva, mert az egykori Dúc de 
Vicence más kútfők szerint Coulaincourt.— Látja a’ 
szerk. hogy én is tudok valamicskét. De én még va
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lami mást is tudok, mitKurucz Pál ur és a’szerk. nem 
látszik tudni, mivel s ’ V i c e n c a i  he  r e z e g  czim 
alatt (t.i. a’ Conver. Lexikonban) nincs megírva. Ugyan 
is tudom, hogy a’ valódi (a  mi ügyünkhez tartózó) 
Coulaincourt halála előtt hoszabb ideig betegeskedett; 
tudom hogy 1826ban a’ plombiéres-i fürdőben volt; 
ottani baráti ’s tisztelői körében, bizodalmas társalgás 
fcőzt, bánatos hő visszaemlékezéssel beszélgetett nagy 
császárja’ dicső tetteiről ’s viszontagságiról; hogy e’ 
bizodalmas közleményeket egy lelkes nő — Sor Char
lotte— 1826ban leirogatta; hogy azok Spazier által 
németre fordítva 1837. Stuttgartban illy czim alattjöt- 
tek-ki két kötetben : „Napoleon und der Herzog von 
Vicenza. Nach den vertraulichen Mittheilungen Cou- 
laincourts ’sa ’t. — Már, mi foglaltatik az 1. köt. 103. 
's köv. lapjain — azon szerző ur fogja legjobban tudni, 
ki az Athenaeum’ öld. számában álló e r e d e t i c z i k -  
ket irá. Találhatni abban több ahhoz hasonló eredeti 
b e s z é l y t .  — Merem ajánlani mind a’ két kötetet: 
mondhatom igen kellemetes olvasmány. — Szóljak még 
többet? és szóljak világosabban? Azt tartom elég .— 
A’ mitKurucz Pál ur teendő volt , ha t. i. a’tréfát meg
érti és nem duzzog , meg van téve. — így a’ harczjá- 
téknak vérontás nélkül, ’s óhajtanám harag nélkül is , 
vége szakadván — Lipótka csinálj bókocskát! — ti pe
dig nemes türelmű Spectatores plaudite!

Ut ó i rat  g y a n á n t .  — Mindezek után még egy 
van, mit el kell igazitanom. A’ szerkesztóségazonszi
ves tanácsot adja: h o g y  l i t e r a t u r á b a n  ne e l 
l e n ő r k ö d j e m.  — Tőlem senki se tartson. Én ellen
őrségre eddig sem tolakodtam; én csak Kurucz Pál 
urat figyelmeztetőm ellenőrködésre. Hogy ő nem állott 
ki a’ sikra ’s ez úttal elbútt, arról nem tehetek, va
lamint arról sem , hogy nekem k e l l e t t  kiáltanom. Jö
vendőre nézve is örömest engedek a’ kérésnek, hogy 
„ h a g y ja k -fe l a’ r o v o g a t á s o k k a l , ’s b í z z a m  
azt  ma g a mn á l  e r ő s b e k r e ,  k i k  m e g í t é l n i  
t u dj á k (talán meg tudják ítéln i?#) m it l e h e t ,  é s  
mi t  nem ke l l  e 1 h al  g a t n i # # ) .“ — Oh igen, 
igen ! Labancz lápot .'[ex it.]

Ezzel megbízatási tisztem be van töltve. Most ítél
het a’ tárgyról kiki meggyőződése szerint. Csekély
ségnek látszik, mi e’ hoszű beszédet táraasztá: mind 
a’ mellett jó foganatja lehet a’ maga nemében még en
nek is. Nem juta mindenikünknek annyi szerencse és te
hetség, hogy szellemi hatásunk országos dolgokrater- 
jedjen , vagy nagyszerű fölfedezésekben nyilatkozzék, 
de miként legújabban Seribe is ,  a’ színpadon jelenleg 
divatozó „Egy pohár víz“ czímű vigjátékában élet
hun élőnkbe ábrázoló, sokszor a’ még olly parányi ok 
is megszüli a’ maga következményét. A’ mit még mon
danom kell, csak ez: legyünk igazságosak, ’s meny
nyire rajtunk áll, méltányosak nemcsak magunk , de 
masok iránt is. Mit ér az ész, mit használ minden mű
v e l t s é g h a  általok magunkban ’s másokban jobbu- 
®‘st’ tökeletesbülést nem eszközlünk?— Pest, junius 

didiken 1841. S z.L . hites ügyved,

® l e g y t á p .
( H o l l ó  a p a.) Meziéres franczia helységet egy  

legújabb borzasztó eset nevezetesíti. Körülbelül 12 
ev előtt ugyanitt egy asztalosmester a’ szomszéd a— 
iunak egy fiatal pórlegényéhez adta nőül leányát. A’ 
menyekző után csakhamar kitűnt, hogy az uj nő ész- *)

*) S miért így cs nem amúgy? — !! T. szerk.
*») Mi is mondhatnék (taUn elhallgatni?) T. szerk!

beteg. E’ kóros lejlki állapot olly magas fokra lépett,, 
hogy az ifjú férj ot visszahozta ipa’ házához, mivel 
itt jobb gondviselés alatt tartathaték. Az apa vissza
fogadta ugyan leányát, de erősen eltökélé magában , 
hogy ezen alkalmatlanságot nem szenvedi. Ö tehát
tölgyfa-deszkákbul egy szekrényt vagy is egy 7 _&
lábnyi hosszú koporsót készített, melly felső végén 
nyílással volt ellátva. E’ szekrényt ő istállójában a’ 
fal mellett egyenes helyzetben felállttá, úgy hogy a’ 
nyiladék felül maradt. Azután leányát részint ravasz
sággal részint erőszakosan rábirá , hogy a’ szekrény
be lépett; a’ födelet azután erősen rászegezte ’s a’ 
szerencsétlent imígy zárva tartá. A’ felső lyukon hány- 
ta-be naponkint élelmét. A’ némber nyöszörgve várta 
óránkint szabadulását. A’ nap elmúlt, ezt hetek és hó
napok követték— ’s végre a’ szenvedés’ideje t i z e n 
k é t  é v r e  terjedt! Ekkor történetből a’ szerencsét
len teremtvény felfödözteték! De az nem vala többé 
emberi alak, hanem egy bőrrel bevont esontváz , melly 
csak egyes érthetetlen hangokat, hasonlókat az okta
lan állatéihoz , bocsáta ki száján. Mert a’ boldogta
lan nő ezen örök idő alatt csak sötét éjben ü lt, egyet
len egy emberi szót nem hallhatva. — Van e ecset, 
melly a’ nőnek kiállott szenvedéseit kellőleg fösthes- 
s e , ’s van é bünhődés, mellyel a’ vad apa ezen kegyet
len bánásmódjáért az istent’s emberi társaságot kien
gesztelni képes! —

(M e l l y i k j o b b  s z o k á s . )  A’ chinai császár 
egy angol orvossal beszélgetvén kérdezé imettól: mint 
fizetik az orvosokat Angliában ? Midőn az orvos őt az 
angol szokásrul értesíté, mosolygva jegyzé-meg a’ 
mennyei birodalom’ uralkodója: „Lehetetlen , hogy An
gliában az ember egészséges legyen. Én egészen más 
rendet követek. Nekem négy orvosom van ’s hetenkint 
igen jól fizetem őket. Ha megbetegszem, fizetésük mind
addig elmarad, mig ismét felgyógyultam. Szükséges é 
mondanom, hogy betegségem mindig csak rövid ideig 
tart ?“ —

(Uj t a l á l m á n y . )  A’ londoni politechniai inté
zetben Moineau nevű franczia mechanikus két órát ál- 
líta , mellyek maguktól húzódnak fel és pedig azon te
remnek , mellyben az órák vannak, ajtaja’ kinyílása ál
tal. Valahányszor az ajtó megnyílik , egyik vagy má
sik fűggósúly fölhuzódik ’s mihelyt ezek mind felhuzat- 
tak, az ajtó’ megnyílásának többé nincs hatása. A’ gép e- 
zet , melly által az óra az ajtóval összeköttetésben áll, a’ 
falban van elrejtve. Az ajtót csak egyszer kell megnyitni 
hogy az óramű huszonnégy órára mozgásba hozass ék. 
Az órák olly sokáig járnak, míg azon anyagok, melly ék
ből szerkesztvén, meg nem romlottak. (Az óra-felhuzás 
különben se:n nagy mesterség, nagyobb kérdés a z : váj
jon pontosan járnak é ?)

( T ö r ö k  f o g a l o m  a’ j a v í t  ó-r e n d s z e r r ő l . )  
Egyptusban egy előkelő tisztviselő kérdé dr. Bowring- 
tól : „Igaz é , hogy az angolok a’ tolvajokat és naplopo- 
kat messze földtájakra küldözik?4— „Igen, ez úgy törté
nik nálunk,“ felele Bo wring. ,És mennyibe kerül vájjon 
illy semmirekellő, veszedelmes ficzkó’tovaszállíttatása?4 
— „Közel 100 font sterlingbe v. is 10,000 piasterbe.“ — 
,’S mibe kerül Angliában egy kard V — „Ha különös jo -  
ságu , legföljebb 10 font stgbe v. 1000 piasterbe.4 — ,Ls 
mennyibe kerül egy kender-kötél ?; — „Csekelysegbe , 
úgy szólván semmibe.“ — ,És ti angolok válaszol az 
egyptusi tisztviselő— föl világosul t, müveit nepnek ti l t
játok magatokat ? Ti kardot vehettek lOOOpiaszteren , ’s 

ötelet úgy szólván semmiért, s kihánytok 10,000 piasz— 
ért egy gazemberért, kitol megszabadulni akartok ? U— 
gyan miféle civilisatio ez !‘
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Népnevelési ügyben*
Haladunk ! hála nemzetünk’ nemtőjének , hála azon 

nagy honfiaknak, kik hő buzgalmú honszeretettől ve
zéreltetve, szónoklat, írás és tett által e’ haladást elő— 
mozditni törekszenek! Haladunk! éspedig, átalánvé- 
v e , előrehaladunk, bár itt ott még e’ tekintetben sok 
a’ kivétel. Haladásunk’ feltűnő jele ’s üdvös zsenge
gyümölcse különösen , hogy folyó ’s más irataink , sőt 
még, nagy részben szépirodalmunk is , telvék népneve
lési, képezési eszmékkel, — elvekkel, mik nélkül álta
lányos nemzeti műveltség ’s polgári jóllét nem kelet
kezhetik. Olvasunk népiskolák iránti óhajtásokat, ja
vaslatokat,itt ’s amott a’ nép-képezésben mármár tettle
ges és szép reménynyel biztató lépéseket; ’s ki emberi 
nevét szellemi tekintetben megérdemli, örül a’ sok jót 
Ígérő zsöngéknek. De vájjon ki is ne örülne, látva 
vagy reméllve , hogy azon pór’fia, ki maga , ökreinek hű 
szolgálatában növekedve, jelenleg nevét leírni, vagy 
a’ márleirottat elolvasni sem képes; kit ismérethiány, 
ital vágy ’s rcnyheség szinte végpusztulásra juttattak, 
hasznos isméretekkel, józansági föltéttel ’siparrallé- 
pend-ki a’ kedvteléssel gyakorlott szorgalmas , szép 
isméretek ’s tehetségekkel gazdag , okos és szelíd ok
tató által vezérlett iskolából; viendi magával anyagi 
jóléte’, szellemi képződése’ életteljes csiráit; helyre 
állitandja , növelendi ’s termékenyítendi atyja’ pusztu
ló telkeit, holdait — ’s az apák’ mohos sírjai fölött szebb 
életben virul-fel az új nemzedék ? ! Szép remények ! 
adja isten, minélelőbb teljesüljenek! — De nem tagad
hatjuk, e’ teljesülésnek még igen sok akadálya van, 
mint s z e l l e m i  úgy anyagi tekintetben is , miket 
már sokan, sok Ízben clősorozának , — de mellyek fö
lött ha újat nem mondhat is az ember , legalább a’ ré
gibben hallottat, olvasottat fris emlékezetbe hozza, ’s 
már hasznot tett, mivel ollyan tárgynak hallgatásba 
sülyedését vala részvényes gátlani, inelly kell hogy 
minden időben éber figyelemmel kísértessék. Mit tett 
a’ törvényhozó testület eddigelő népnevelésünkre néz
ve ? azt a’ közelebb országgyűléseken alkotott, köz
nép’ anyagi jobblétét tárgyazó törvényczikkekből kiki 
tudja; mit kellene még tennie, erről sokan írtak , vé
lekedtek, szólották. Helyeztessék a’ nép , mondák so
kan , anyagilag jobb karba , nyittassák neki ut iparra , 
szorgalomra azáltal, hogy legyen a’ föld, mellyet 
müvei, tulajdona; legyen iskolája hol a’szükséges is-  
méreteket megszerezhesse, hol elméje, szive képeződ- 
jék. Helyes ! — De tegyük-át csak magunkat képezele- 
tünkkel ama’ már szebb jövőbe , midőn tehát a’ föld’ né
pe , legújabb országgyűlésünk’ nemes bajnokait áldva, 
»talányosán tulajdonát szántandja ; midőn gyermeke 
az élet’ reggelét 12—14 évig, hasznos és czélszerü 
isméretek’ tanulásában jól rendezett iskolákban töltendi 
el: vájjon mindent tettünk-é már reá nézve? Nem! — 
Hallom : folyvást képetetzni, müveltetni kell a’ népnek ,
— naponkint gazdagittatni isméreteiben: mert az isko
lában a’ gyönge növendék’ lelkére nyomott kép, mint 
viasznyomat, bármi hu bélyegzővel volt is leütve, a’ 
serdülő kor’ vérhevétől olvasztva, romlott társaság
ban , példák’ utánzása által, könnyen kitörültethetik.
— De ki legyen tehát képezője , folytonos mivelője a’ 
népnek serdülő ’s felnőtt korában? Több jeles feleié

már : a’ lelkész, ki a’ nép fölött rendesen tisztelet ’s buz- 
galom-szülte tekintetet gyakorol. Ez eszmét nem le
het nem helyesleni; de ez épen nem akadályoz bennün
ket egy fokkal tovább lépni. Vessünk csak egy pilla
natot pórnépünk’ eddigi, ’s fájdalom! jelenlegi mivc- 
lődésére serdülő ’s felnőttkorában. Kikerülvén a’pór
fiú iskolájábul, (ha ugyan oda bekerült volt, mi ugyan 
még sok helyen csak kivételkép történik) mint börtön
ből szabadult rab , nyílt ajakkal fut a’ szabad légnek 
élvezetére , apja’ ökrei őrzésére , az unalmas szótago
lást, minél talán tovább három télen-át számtalan üt- 
leg’ daczára sem haladhatott, ostorosi hivatallal fel
váltandó. Öszszevegyülten azokkal , kik iskolában so
ha nem voltak,’s azoktul gúnytárgyul tétetve-ki:szé- 
gyenli kevés lelki elsőbbségét, mint uj czimboráitul 
kinevetett tulajdont; szégyenli a’ művelődésnek rá ra
gadt némi kis jelenségit; az iskolában netalán meg
tiltott hajzsirozást, a’zord tekinfetetadó homloklmj-ne- 
velést (vidékünket értve) uj erővel életbe hozza ; tiszta 
ruhát, nehogy a’ szurtosok által gunyoltassék, nem 
vészén; imát mondani, iskolában nyert isméreteit nap
fényre hozni, közkaczajtól rettegve, nem meri; — 
ellenben , csupán hasonlat’ kedviért, káromkodik, iszik, 
’s mivel ez utóbbinak föltéte, a’ pénz , ritkán honos 
nála, aprólékos lopásokra, majd némellyik nagyob
bakra vete?nűl,’s mindezt a’ tanyaczimborák’kedviért!

így töltve el az iskola ’s nöszület közti időt, miu
tán ez utolsón, jól v. roszúl, átesett, ha úgynevezett, 
tisztes ember akar belőle válni, ismét uj iskolába, az 
elsőnél, ha jól alkalmaztatnék, véleményem szerint 
inaradóbb hatásúba , t. i. faluja’ ármási, kisbirói, vagy 
más illy alacsonyabb hivatalába lép. Ne nevessünk , 
uraim! h i v a t a l ,  mondom, mire szinte alkalmas, 
lélekisméretes egyed kívántatik , minek megfelelni eskü 
kötelezi.— Ez uj állásban, a’ mármár feledésbe tűnt 
iskolai tanulmányokat, Írást, olvasást, számolást elő
keresi , vagy ujonan tanulni kénytelenül w) , majd mint 
adószedő, közpénzkezelő, tanácsbeli, vagy szinte 
helység’birája alkalmaztatva, még nagyobb szükségét 
érzi a’ tanulmányoknak, ohajtna útmutatás , példa által 
okulni. Hja, de mikép ? az egyetlen d i á k o s e mb e r  
a’ tanácsban, a’ jegyző, nemigen dicséretes példával 
halad — szabálylag véve — előre ; üres idejét, miből 
ugyan élte’ nagyobb része ál l , vagy önmaga azzá te
s z i , — ivással, dohányzással tölti, a’ nem iireset, 
szükségtől hajtva, szántásvetésre használja, ’s kivált 
ha mint e’ lapok’ egyik számában tanácsoltaték , még 
rendőr, vagy szinte éjiőr is leszen, különben is ki- 
kürtölt hanyagsága mellett, nem fog időt szakitni, 
hogy birák-uraimékat oktatgassa, rendre szoktassa. 
Fájdalom, ez még sok helyütt igy á ll! ’s épen ezért 
monda ki javitólag az 1836dik évi IXd. törvényezikk, 
hogy j e g y z ő t ,  a’ k ö z ö n s é g  s z a b a d o n  f o
g a d ,  s z a b a d o n  m é g  i d ő k ö z b e n  i s  e l b o 
c s á t h a t .  Óhajtom , mindenütt e’ törvény’ értelmében 
törjénjék a’jegyző-fogadás ’s elbocsátás. S z a b a d o n ,  
mondja a’ törvény. De vájjon szabadonfogad-éakkor, 
midőn jegyzőfogadási szabadsággal ellátva , szétnéz , *)

*) Érteni még itt a’ magyar helységeket. Oláh, rác* he
lyeken , tapasztalatilag, több helyütt , irás-tudás nélkül, 
mégeddig egész t a n á c s ,  t an nélkül , — l u c u s  a n o n  
l u c e n d o  — fenállhatott. — A’ be kül dő .
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de cgyedet, jegyzőnek a l k a l m a s t  nem ismérve , de 
nem is tudva mit tészen a l k a l m a s n a k  l e n n i ,  ta
nácsot kér, ’s a’ tanácsadó vagy aljas önhaszonbul 
valamelly teremtvényét, vagy tudományos, sokszor 
katonai vagy más pályán, ’s erkölcsileg is hajótörést 
szenvedett rokonát, ismerősét, védenczét tolja rá; — 
vagy, mit gyakori tapasztalás igazol, valamellyjóma- 
dár ’s szájas borhős bukkanván rá, vagy önfészkében 
fölkeresve, miután tehetségit hatalmas bőbeszédűség
gel elötrombitálja , teljesithetlen ígéretekkel, valósít- 
hatlau szabadság-munkálási tervekkel magát ráhizel- 
g i ; elődje’ fizetését, ezen alapelvből ,,jobb valami 
semminél“ indulva-ki, bármiként megnyirbálva elfo
gadja , ’s több illy csábszereket használ, czéljának , 
habár jó viseletű elődje’ kit lírásával is — létesítésére. ’S 
ez-é a’ s z a b a d v á 1 a s z t á s uraim! ? Példát tudok, 
midőn egy iskoláit dicséretesen végzett, de szegény
sége miatt fölebb nem vergődhetett főszolgabírói írnok, 
ki erkölcsileg is legkisebb bűnnel jelölve nem volt, 
főnöke’ hatalmas rábeszélő ajánlása mellett is el nem 
fogadtatott,merí egy úgynevezett m i h o z z á n k  v a l ó  
— azaz amolJyan ostoba’s iszákos, mint kiket példá
val vezetni keilende,— ellene poharazott. ’S ez-é a’ 
s z a b a d v á l a s z t á s ?  ide czélzott-é a’ fentérintet- 
tem törvény? De tegyük-fel:illy módon sikerült a’nép
nek alkalmas, értelmes , — szóval olly jegyzőt válasz
tani, melly őt, isméretterjesztés, beszéd, tett által 
vezérleni képes lenne. Hol régi rósz van, ott uj jót 
kell behozni, ujitó pedig, légyen az bárki, bárhal- 
kan lépdelő, — ellenségeket fog szerezni. A’ jegyző 
kíván tisztének , népművelési tekintetben , megfelelni; 
kíván az avult rósz rendszer helyett újat, jobbat be
hozni: mar népszerűségét elvesztette; igy például: 
ha nemcsak önmaga bornemivó , de kívánja a’ kancsót 
a’józan tanácskozások’ helyéről is száműzni — már 
nem  k e l l ;  akar földesur ’s jobbágy között bizodal- 
mas egyértést, legalább megférést eszközleni, már 
szinmutató : tehál nem k e l l ;  ellenmond agyrémi ter
veiknek , eldoradoi reményeiknek; már nem  k e l l . ’S 
ekép gyakran megtörténik (mert a’ népjegyzői hivatal 
egyedeit sem lehet, — mint nem bármelly más osztá
lyát az emberiségnek — kivétel nélkül, általányosan 
i m m e d i c a b i l e  v u l nus nak ,  s e n t i n a  r e i p u -  
bl i c a e-nek vélni) megtörténik , mondom , hogy épen 
azért nem k e l l  valamelly jegyző a’ községnek , mert 
a’ törvény’ értelmében j ó e r k ö l c s ű ,  azaz: köte
lességét, melly nemcsak körlevelek’ kikurjongatásá- 
ban, de inkább a’ pórnép’ művelésében á ll, szentül 
teljesitni ügyekező vala; mert roszat irtani, jót ültet
ni törekvék, de ingatag állása miatt, az üdvös, de 
epen ezért nem a’ gyermekileg gondolkozó nép’ Ínyé
re készített orvosság , (nép’ nyelvén fejezve-ki) tor
kára forrott. ’S ime ez vala ismét a’ s z a b a d  e l b o 
c s á t á s !  Szabad elbocsátás, mire a’ népet v. lször 
megrögzött lmlitéletei, szokásilioz ragaszkodás , vagy 
-2or valamelly hivatal-koldus ’s aljas czélból áskálódó 
egyed , vagy 3or földesúr , tiszt, közbirtokos ’stb. sze- 
melyeskedése bírták, mondhatnék: kényszerítették! 
mert, Kisfaludy Sándorkint ,,a’ pór nem tudja mit, miért 
szeressen“ ’s fajdalom! ez honunkban még sokáig fog 
allani; mindaddig t. i., mig a’ műveltségnek hozzáillő 
fokáig kiképezve nemleend: már pedig mimódonkép- 
zodhessek-ki, ha azon egyedet, ki hivatali kapcsola
taim! fogva ot formálni leginkább képes lenne , mihelyt 
durva érzékéinek nem hizelg, elmozdíthatja? Bízzuk 
csak az iskolagj ermekre tanítói választását ’s elbo
csátását : egy szigorú dorga szó legvétkesb tettiért elég

ok leend látcsalódásának bármilly érdemes oktató’ el
bocsátására ; ’s ha választani kell, mindenkor ollyan- 
ra esnek vágyai, ki alatt legtöbb órája marad pajkos 
kihágcsálásokra, ki hibáit hunyt szemmel nézendi, sót 
kedvteléseit, haszinte vétkesek is azok, önkényt elő
mozdítja. így  van ez a’jegyzőre nézve; ’s ha illy ál
lásban hivatásának, nemesb értelemben, a’ legjobb 
sem felelhet-meg, nem csodálhatni.

Nem czélom azonban, ez emberosztályra nem ér
demlett dicséretet halmozni, ’s bennük a’ népműve
lésre nézve , szabálylag véve , (in regula) még csak 
a’ jó szándékot is elővélni: sőt ünnepélyesen kimon
dom , hogy illy jegyző , miilyent föntebb mintakép álli- 
ték-elő, a’ gyakorlati világban csak irmag. De mi az 
oka, hogyirmag? a’ s z a b a d v á l a s z t á s ,  v. egész 
alságban , a’ törvény’ szavaival fejezve-ki: f ogadás .  
Tudja már az öregbiró , mert tapasztalta, hogy az 
ökröt, s z e m r e  f ő r e  megnézve, vagy egy jó ma
gyarszóval m e g s z e m l é l v e :  minél j u t a l m a s b  
áron megveheti, annál jobb; e’ hasonlatból indulva, 
me g s z e m l é l i  a’ leendő jegyzőt, ’s ha azt elegen
dő kültulajdonokkal f e l r u h á z v a  (a’ magyar zsino- 
ros nadrág ’s hájas vagy legalább hoszszú csizma is 
a’ r u h á z  má ny  ok közé értetve lévén) — találja: 
m e g  f og a d j a mégpedig j ut a lm a s áron (ollykép 
t. i. hogy azon jövedelmi ágból, melly a’ jegyző’ fize
tését az illőség’ legalsó fokára emelendette volna borra 
és zsebbevaló is j u s s o n) és mintegy árcsökkentési 
utón. Hogy illyen fizetés mellett, illy állapotra becsü
letes ’s tudományokkal fölkészült egyed nem kívánko
zik , könnyű átlátni, ’s ha néha, egy sors-üldözte , 
mint utolsó menedéket, mint kopársziklát hullám kö
zött megtalálja is ragadni: az ellene folyton zúgó ele
mekkel , mellyek között ínség viszen főszerepet, küzd
ve, midőn saját körülményit csak a’ remény’ vékony 
hártyája rekeszti a’ kétségbeeséstől, feled m ás j o b 
b í t á s á n  e l  m.é 1 k e d n i. Már pedig, hogy a’ tanács
háznak kellene lenni azon iskolának , honnan ’s miben 
a’ bárjólrendezett iskolában , jó tanítók’ vezérlete alatt, 
czélszerűleg oktatott pór ifjoncz további képeztetését, 
isméretei’bővülését nyerné, rendet, b a l-’s elóhit’ le
győzését, hasznos ujitástételt volna tanulandó , illető
leg kezdeni merészelendő : úgy hiszem ez állításom 
senkiben , ki századunk’ üdvös szellemétől ihletve van, 
ellenmondóra nem talál. —

E’ szempontbul indulva-ki, óhajtanám, hogy az 
1836dik évi IXik törvényezikk’ illető pontja, melly, a’ 
helyett, hogy a’ népet szabadabb , függetlenebb állás
ba helyezné, inkább kiképeződésének áll makacsul el
len, a’ jövő országgyűlés által eltörültetvén, a’jegy
ző-választás ’s elbocsátás nem a’ népre, melly önja
vát annyi ezer esetben átlátni képtelen; nem is szen
vedélynek inkább kitett egyedre például földesur, v. 
szolgabiróra; de testületre , jelesül megye’ közgyűlé
se vagy még czélszerűbben , megyeileg egyedül e' 
tárgyra nézve kinevezendő állandó küldöttségre bízat
nék ; hova, — a’ jegyzői állomás’ megüresülte közhírül 
tétetvén , — a’ hivatalkérók folyamodásikat, iskolai ta
nulmányaikról , ideigleni hivatalviselésiikról főleg pedig 
erkölcsükről tanúskodó bizonyítványaikkal együtt adnak 
b e , ’s a’ testület ezek közűi az illető életrehato-tudomá- 
nyokból lször mindnyájokatrendesen’»saigoruan meg
vizsgálván —a’legjelesbet kinevezné, a’helyseg minősé
géhez , az egyed’ érdeme ’s házi körülményéihez ké
pest neki illő fizetést rendelno, annak pontos kijárá
sára , de más részről a’jegyző önviseletere is felügyel
ne a’ népnevelés- , jobbitás-és rendtartásban tett előlép-
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teiról számot venne , az érdemest jövedelmezőbb ál
lásba léptetné, a’ restelkedőt dorgálná, roszabb állo
másba vetné, vagy vétsége úgy hozván magával hiva
talától elmozditná. így  , és csak igy lehetne a’ nép- 
művelődést kívánt fokra emelni, a’ népjegyzőket azokká 
tenni, miknek lenniük kellene, — a’ falusi tanácshá
zakban meggyökerezett rendetlenségeket száműzni, 
szóval: a’ népnevelésre hasznos ’s utánzókra lelő pél
dával kihatni ’s a’ köznép’ jóléte’ termékeny magvait 
biztos reménynyel elhinteni!!

Ennyit tőlem a’ népnevelés’szent ügyében ; melly 
annyi jeles mondat.’ sorában csak silányság ; egy por
szem csak, mit egy erőtlen hangya törekszik a’vas
kos Mátrahegyre leigördíteni: de mellyel, ha ott helye 
nincs, ama’ nagy reformátorok háromszin-lobogójá- 
nak legkisebb lebbenése leröppentve leesési súlyával 
nem fogja fejét betörni az abban kényelmesen nyújtó
zó palócznak. Jeandor. (Szlntáról Biharúul.)

G o n d o l a t t ö r e i l c k .
III. S z ó b e l i  p ö r.

Ország nem virágozhatik hitel nélkül; a'hitelnek 
pedig törvénykezési gyors eljárás egyik alapja. Úgy 
hiszem ezek közönségesen megismert igazságok. A’ 
törvényhozótest is a’ hitelt tartá kétségkívül szem előtt, 
midőn szóbeli eljárásról törvényt alkotott. Nem is ve
hetni közönyösen, midőn o l v a s s u k ,  — o l v a s s u k  
mondom — hogy 16 nap alatt az egész törvénykezés
nek vége. De a’ törvény magában csak holt betű, melly- 
nek alkalmazás ad életet, ’s ez alkalmazás’ helyes v. 
helytelensége (gyakorlat, viszsza élés) sikeresíti vagy 
hiúsítja a’ törvényhozó testület’ akaratját. Szép’s fon
tos helyzet juta háta’ bírónak; ’s vajha mind az , kit 
szerencsés születés igénynyelruházhat-fel a’ felséges 
hivatásiránt, reménye’ teljesültén inkább annak örül
ne, hogy ö egy nemzet’ akaratját teljesitendi, mint a’ 
sárga-zsinóros hajdúnak vagy uiegyeszertei szabad 
vontatásnak. No de térjünk a’ dologra ’s lássuk gya
korlatban 16 napos törvénykezésünket.

Két-héti sürgetés után, 14 napos határidőt tűz-ki 
a’ bíró , ’s a’ felek előállnak. Alperes kifogást tcszen , 
hogy kelletinél több kamatot fizetett, ’s ennek igazo
lásául újra egy héti határidő jelöltetik. Ez elmúlván , 
alperes felhagy elébbi ellenvetésivel, *s ekkora’ bíró 
ügyvéddíjt mellőzve marasztaló Ítéletet hoz , végrehaj
tásul a’ 8d. napot rendelvén. Mondott időben a’ végre
hajtó esküdt nincs honn ; másnap azonban megérkez
vén felperesi ügyvéddel illy párbeszédbe ereszkedik: 
tJgyved : Tegnap végrehajtásunk lett volna. — Esküdi: 
N ##n is hasonló dologban jártam’s azért nemleheték 
honn. — U. : Kérek tehát más határnapot.. E. : Minek ? 
hisz úgy sincs az alperesnek semmije. — TJ. : En tudom, 
hogy házbútorai is többet érnek a’ megítélt adósság
nál. — E . : Igen , de házbérrel is adós , ’s a’ házi urnák 
elsöségi joga van. V. :Hja! ha a’ biró is igy beszél. 
E.i Nekem az ur nem praescribál, minek vállal#) az 
ur illy desperatus pereket ’st. b. — Egyébiránt ismét 8 
napos határidő tűzetik,’s így a’ 16 nap hét hétté = 4 9  
nappá — változott.

Lehetlen , hogy ezen eljárást jegyzetekkel ne ki
sérjük. 1) A z Í t é l e t r e  n é z v e ,  mennyiben ügy
védi fáradságot nem jutalmaz. — Mondja ugyana’ tör

* ) U jy látszik , hogy E. árnak jó lesz mogolva g.itni a* 
praescripiiót és ügyészi csküvést; ha tetszik szolgainak 
»ele.

vény, hogy bírói járandóságnak szóbeli porben nincs 
helye, de egyéb költség a’ vesztes fél által megtérí
tendő. Hogy az ügyvéd’ munkája nem bírói eljárás , 
magában értetik, mint az is , hogy egyik sem műked
velésből futkos, mig csak azf megnyerheti is, hogy 
két hét alatt egy pár keresetlevelet aláírasson , vagy 
egyik’s másiktól sületlen elinénczkedést nyeljen.Azon
ban a’ felperes méltányosb ,’s ügyvédét saját kára mel
lett is jutalmazza. ’S kérdjük már most: lehet é az elő
relátó hitelezőt uzsoráskodásrul vádolni, ha illy ’s ehez 
hasonló körülményeket szemelőtt tartva v. az adott som- 
manal többrül vesz kötelezvényt, vagy nagyobb ka
matot szed száztól hatnál; mi különben is olly meg
ölő betűje vagy száma az iparnak, mint a’ munkaár- 
szabas. — 2) A’ v é g r e h a j t ó  b i r ó ’ b e s z é d é r e .  
Milly zsinórmértéke kereset-levél a’ bírónak ’s felek
nek: ollyan az ítélet a’ végrehajtónak ; mert hiszen , mi 
ervenyesbok, hol a’ per’ természete megengedi ellen
állásra visszafoglalásra ’s végrehajtás-igazításra, mint
ha végrehajtó az ítéletre nem figyel.Ollyan neki az ítélet, 
mint d o b s z ó k a t o n á n  ak;’s a’gépi munka csak akkor 
válandik észművé, ha egynekmásnak kiszámolása ’s a’ t. 
ítélet által végrehajtásra halasztatik. Neki hát mennie 
kell, akár van alperesnek valamije akár nincs: mert 
kötelessége, *s mert arról jelentést kell tennie.— Tud
juk mi azt , hogy csődületi pörben a’ házbéri tartozás
nak egy része elsőbbséggel bír némelly adósságok 
fölött; de azt is tanultuk, hogy az adósságok’ osztá
lyozása nem végrehajtó biró’ kötelessége, hanem íté
let által állapíttatik-meg: azt azonban, hogy egy kü
lönálló ’s elitéit adósságot azért ne lehessen végre
hajtással bevenni, mert a’ végrehajtó’ magány-tudomása 
szerint az adós még házbérrel is tartozik , megvall- 
juk , sehol sem olvastuk, csak most halljuk; ’sitt né- 
mellyek nollevelle azon gondolatra jöhetnének : mint
ha ama’ házi ur, — vagy alperes és végrehajtó közt 
némi egyetértés mutatkoznék;- bár mi egy birórul ily- 
lyesmit még csak gondolni sem merünk.

Még egy észrevétel átaljában az i d é z e t r ó 1. 
Nem hailgathatjuk-el azon viszszaélést — szerintünk 
legalább — mikép némellyik biró nem fogadja el szóbeli 
pörben a’ táblai jegyző’ idézésit. Mondja ugyan a’ tör
vény, hogy idézés vagy idéző-levelek’megadása kö
rülményekhez képest megyei vagy helybeli (esküdt 
ember, hites személy) által történjék: de hogy ama’ 
szép helyzeten, melly táblai jegyzőinket hazaszertei 
’s igy megyei esküdténél nagyobb hitelességgel ru
házza föl , a’ törvény sérelmet akart volna ejteni, nem 
gondoljuk; hanem azt hiszszük, hogy a’ törvény föl
tételezte, mikép sok helyen folyhatik szóbeli pör, hol 
táblaijegyzők nincsenek , de megyei vagy helybeli es
küdtek vannak. — És midőn ezeket Írjuk , akaratunk 
ellen is ama’ szomorú tapasztalás lebeg lelkünk előtt, 
hogy becsületbeli tisztviselők legtöbb rendetlenséget 
köve(nek-el; pedig mi nagyra vannak vele, hogy in
gyen szolgálnak, mire azonban igen sokan azt felelik: 
,,lucri bonus odor ex qualibet re.“ Hát még olly népes 
városokban, hol az illyneraü szellemek közül c s a k  
e g y  u r a l k o d i k ,  okos ember pedig vagy nincs , v. 
egyetért, vagy nem mer szólni, hol . . unus , omnes 
exurit lacus . . . boldog isten , mik nem történhetnek 
’s történnek is. Legyen jegyző gyakornok, fogalma
zó , ügyész becsületbeli annyi hogy mondhassák: ,,lé
gió a’ mi nevünk“ , de biró ugyan, ha rajtunk állna , 
egy sem lenne.

Aibocz és Jené.
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B  l é g y  t á r .
( Örj e  l é g y  ti t  k aid n ak.) A’ „I>roitu czímü 

•franczia folyóirat bizonyos törtenetket közöl , melly 
egyetlen a’ maga nemében, egyszersmind újabb pél
dául szolgál arra, mennyire szükséges körüllátónak 
lenni a’ barátok’ választásában. ,,1829dik evben S5»* 
űr egy franczia, jőve Londonba. O tizenöt évet tölte 
Paraguayban ’s szolgált ezen köztársaság’ dictatorá- 
nak dr. Franciának. S# Londonba-érkezte után csak
hamar megismerkedék B’&vel, egyik franczia földijé
vel, ki vele ugyanazon fogadóban szállásola. Egyen
lő véralkat ’s hajlamok által az eleinte csak szom
szédbaráti összeköttetés gyorsan szilárd’s bizodalmas 
szövetséggé alakult. S& elbeszélé ezen uj barátjá
nak , hogy Párisba készül utazni, hol nemzetségének 
csupán egy tagja él m ég, ’s ez egy nyolczvan eszten
dős nagybátya , ki czimzetes kanonok a’ st. denisi káp
talanban. „Reményiem a’ jámbor öreg rám fog ismer
ni — monda — különben nagy baj lenne rám nézve, 
mert én vagyok egyetlen örököse ’s vagyona legalább 
is 12—15000 frankot jövedelmez évenkint. Egyébiránt 
börládámban megvannak a’ szükséges nemzetségi iro
mányok, menyekből bebizonyíthatom, hogy unoka
öccse vagyok.u — A’ barátok elhatározák, hogy együtt 
utazandnak, mihelyt Londonban dolgaikat, mire még 
néhány nap vala szükséges , elvégzendették. — De mi 
történik ? — Egy estve S3»«3 urat a’ színházból kijövet
kor elfogják ’s a’ vrorshipstreti rendőr-hatóság elibe 
vezetik; itt tudtára adják , hogy személye hamis bank
jegyek’ gyártásáról ’s terjesztéséről gyanús. A’ nyo
mozó bíró kívánja S# levéltárczáját látni ’s íme! a’
benne találtatott tiz bankjegy közül négy legott első 
pillanatra hamisnak ismérteték. Hasztalan szabadkozik 
S:£ , hiába vallja magát ártatlannak; neki börtönbe 
kell vándorlania. Itt S3»*3 legelső foglalatossága az, 
hogy a’ vendégfogadósnak ír, ’s egyúttal B 1̂ barát
jának is , mint kitől az állítólag hamis bankjegyeket 
kapta. Azonban a’ fogadós csakhamar értesíti őt, hogy 
már elfogatása’ estvéjén B^ az ő ’s egy barátjának, 
ki, mint amaz neki mondó, gőzhajón rá várakozik, 
pogyászával elutazott. O a’ fogadóban mindkettejök’ 
költségét kifizette ’s mivel azon szoros barátság, mellyet 
a' két űr egymás iránt táplált, ismeretes volt, tehát 
ó (a’ fogadós t. i.) S3«3 ur’ bőrládáját neki minden té
továzás nélkül átadta. — E’ hír mennyköcsapás vala 
szegény S#re nézve, ’s hogy szerencsétlensége tel
jes mértékülegyen, azesküttszék őt vétkesnek nyilat
koztató’s ennek következtében 10 évi deportatióraitél- 
tetett. Míg a’ szerencsétlen S1«1 útját B otany-baybe 
kénytelen folytató, azalatt B# Párisba ment, magát 
L-«' urnái, a’ tisztes ősz kanonoknál, unokaöccse ké
pében bemutató , ’s a’ kezérejátszott irományok’ segé
lyevei s ama’ különös család-viszonyoknál fogvást, 
miket szájábul tanult ismerni, igen szíves fogad
tatást tapasztalt a’ jámbor ősz papnál. — Két év múlva 
a anonok meghalt, miután azon férfit, kit unokaöcs- 
csenek tarta, ’s ki ugyanannak nevét is fölvevé, min
den javaiban örökösének nyilatkoztatta. — Tizenegy év 
folyt most már le a’ szerencsétlen S#nek elitéltetése 
óta, ki buntetes-idejét kitöltvén Londonba hozaték- 
vissza s most néhány hónap óta Párisban van. Fárad- 
hatlan tudakozódás es fürkészés után végre sikerült 
S^nek azon ember’ tartózkodáshelyét megtudni, ki 
allitasa szerint nevet ’s nagybátyja’ javait mim álörö

kös bitorolja. A’ vádlott ellenben folyvást állítja,hogy 
ó az igazi Sw; az pedig, ki tőle törvényes nevét ’s 
vagyonát el akarja pörleni, egy nyomorű sehonnai á- 
mító. E’ dolgot meg erdekesbé teszi ama’ körülmény, 
hogy azon S5«3— mar legyen ö a’ valódi vagy nem — 
ki a’kanonok’ javait örökül bírja, hat év ótaFranczia- 
ország’ éjszaki megyéjének egyik városában lakik, 
hol vagyonát a’ legbecsületesebb módon kezeli. Két 
év előtt a’ megye egyik leggazdagabb földbirtokosá
nak leányát vévé nőül’s szándéka volt, mondják, a’ 
legközelebb követválasztásnál jelöltül föllépni. — Az 
ezen dolog’ következtében indított pör a’ legbajosabb 
’s szövevényesb ügyek közé tartozik ’s a’ statusügy
véd hivatalosan nem folyhat-be , miután még akkor is, 
ha a’ személyek’ kicserélése bebizonyodnék, a’ vét
kest az elidősülés pártolja.

( T ö r t é n e t i  e m l é k e z e t . )  Napoleon’ hamvai
nak a’ franczia földre hozatása nemcsak egykori pá
lyája’ legnevezetesb fénypillanatit költé fel az emberi 
emlékezetben,hanem különféle kevésbbé isméretes anek- 
dotont is életbe idézett. Különösen epés és lealázó’ 
azon kényszerített hódulatok’ emlékezete, mellyeket a’ 
rajnaszövetségi tartományokban ezek’ védura iránt ta- 
nűsitni keile, mellyek azonban a’ kényszerítés’ jel
lemét ritkán titkolhatták egészen el. így  a’néhai vvest- 
fáliai királyság’ egyik egyetemi városában a’ hatóság 
által kivilágítás rendelteték. Egy tanuló következő át- 
világló szavakat ragyogtatott: P a t r i  P a t r i a e  (a’ 
haza atyjának) , R e g i  W e s t p h a l i a e  (Westfália’ 
királyának) A c  ad. tut.  ( a z  Egyetem’ ótalmazójá- 
nak.) Boszűs érzelmét, mellyel ezen kényszerített hó- 
dulatot tévé, a’ tanuló azzal fejezé-ki, hogy minden 
sornak kezdő és végbetűjét még egy ideig világlani 
hagyá, midőn a’ többi betű már mind elsötétült’s imígy 
egy ,P—e R—e A—t.c vagy is ,P e r e at‘-tal könnyite 
szívén.

( N a p i e r  az  a r á b ö k ’ c s u d á l a t t á r g y  a.) 
Egy keleten utazó angol többek köztimezt irá Nicaeá- 
ból: ,,Napier alhajóhadvezért az arábok , kik a’ bátor 
jellemű férfiakat különösen kedvelik, egy 2d. al Kebir 
Bunabarde szultánnak tartják. Már ö a’ nép-babonának 
tárgyává lön ; neki egy varázshatalom által erősített 
életet tulajdonítnak, mellynek sem aczél sem golyó 
nem árthat. Ha egy ütközetnek vége van , az arabok’ 
állítása szerint, Napier kigombolja köntösét, ’s abból 
egy tuczat golyót ráz-ki, mellyek őt eltalálták ugyan, 
de meg nem sérthették. Továbbá, hakatonáji előtt el— 
lovagol, mindig Ariost’ vándor lovagai gyanánt egy 
pár ellenséget nyársol-fel ’s őket mint egy lobogót a’ 
láncsán viszi a’ csatamezőn keresztül.

( F u r c s a  s t a t i s t i k a i  j e g y z e t . )  Bizonyos 
külföldi lapban imezt olvashatni: „Az ausztriai biro
dalomban az utóbbi 6 év alatt nem kevesebb mint 
1259 medve, 11,025 farkas és 60hiűz lövetett agyon. 
Jutalmul a’ vadászoknak 55,513 pengő forint fizette— 
tett-ki. G a l i c z i a  és a u s z t r i a i  L e n g y e l o r 
s z á g  (ez tehát nem mindegy ?!) e’ vadászatban leg
nagyobb részt vettek.

(M in  d en  p é n z - s z ü k s é g n e k  v é g e . )  Egy
Capouellet Viktor nevű franczia Monsban bizonyos gé
pét talált-fel, melly egy 20 lóerejü gőzműszer által 
mozgásba hozatva egy nap alatt 1’15,200, ’s egy ev’ 
folytában 180 millió tallért verhet. Ezen egy erőmű 
által minden pénzt előteremthetni, mennyire Európának 
szüksége van. ( ’S igy van gereben , de hol van a’ len

Szerkeszti H e l m e c z  y .— Nyomtatja angol gyors-sa jtón  T r a 11 n e r -K  á r o 1 y  i , u r i-u (cza  453.
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F ö l d m é r é s .
»s a z  ú r b é r i  k i o s z t á s b a n  g y a k o r l o t t  ba l 
f o g á s o k n a k  a’ b i r t o k o s r a  h á r a m l ó  kárai .

Ki több nemes megyében megfordul, csodálva látja 
azon külön-különféle módot, miket a» földmérők ré
szint a’ földmérésben , leginkább pedig birtokkönyveik’ 
kiszámításában ’s a’ föld’ elosztásában követnek; ’s 
méltán óhajtás keletkezik keblében: bárcsak valaki a’ 
többféle kezelés’ legjobbikát kiszemelve ’s közre-té- 
v e , nagyobb egyformaságot ’s könnyebbséget eszkö
zölne; ’s azon sok hibát, tévedést’s alaptalan önkényt, 
melly ez érdemben sok vidéken uralkodik, gyérítené , 
y8 ezekből a’ birtokosra háramló károkat kevesítne. Ezen 
különféleség’ oka az, hogy akadémiai tanulmányink, 
bár practica Geometriának neveztessenek is , valóban 
nem gyakorlatiak, hanem csupán elméletiek; ’s a’ ta
nok nincsenek törvényink és szokásinkkal öszhang- 
zatban: ennélfogva felszámitásit, jegyző -  és birtok
könyveit minden földmérő egyed tulajdon belátása sze
rint intézi; melly belátás jó is ,  hibás is lehetvén, a’ 
beadott iratok is ugyan ollyanok, — miknek követke
zése igen gyakran a z , hogy fensóbb helyről a’ kész 
munka visszautasíttatik , mellyel idő , munka , erő hasz
talan fecséreltetik. Sót ha a’ felszámítások’ módja és for
mája , ’s a’ rovatok’ idoma fensóbb helyről kiadatnék 
is ; mivel a’ földmérés hazai alkotványunkhoz alkal
mazva nincs , vagy is m a g y a r  g y a k o r l a t i  f ö l d 
m é r é s  még nem létezik; ’s különben is a’ felsóbb- 
gégnek a’ földmérés nem szaktudománya, hanem ez 
érdemben valamelly földmérőnek tanácsával é l : ennek 
nézetei ’s rovatai szintúgy hibásak lehetnek , mint bár- 
melly más földmérőéi. De ha földmérői tanodáinkban 
sem az úrbéri földosztás , sem a’ tagosító földkimet- 
szések nem taníttatnak : ki tulajdoníthatja az elkövetett 
hibát a’ földmérőnek vétkül ? hisz ó belátása szerint a’ 
legjobb módot követi! — Azonban, hogy több vidéken 
a’ birtokosnak nem csekély kárával űzetik e’ mester
sé g , az bizonyos. Vannak ugyanis megyék ^nevüket 
elhallgatván) , hol 1.) Mind a’régi állományok’ felszá
mításában, mind a’ kiosztásban, holdakra, nyolczad- 
xészre ’s megmaradt Q  ölekre számitnak; ’s hogy 
ezen idomtalan számvetéssel osztályzott dűlőkben ki
jöhessenek némileg , állítják: mintha fensóbb parancs' 
következtében, ha egyegy föld kihasításában */s hold
nál kisebb töredékek jónénekki, ezen mennyiségek, 
mint csekélységek, mellöztetve , azurbéri kiosztásban 
ingyen a’jobbágyoknak engedtessenek. De lássuk, olly 
csekély-é ezen elhagyandó mennyiség, hogy azt a’ 
birtokos szívesen oda engedhesse? Vegyünk-föl, 200 
kisebb ’s nagyobb telekből álló jobbágyhelységet, hol 
minden jobbágynak 13 darabföldje esik. Itt a’kiosztan
dó föld’ száma 2 0 0 X l3= 26°0- Az % holdnál kisebb 
föld’ elhagyása ]/ 16 holdat föltételez : ’s így 2600 da
rab-földben elvesz 2600/i6 = i 6 2 y 2 hold a’birtokostul. 
Kérdem: akármelly birtokosnak csekéiység-é ez? és 
ez hogyan egyezik-meg az igazsággal, midőn illy 
ajándékrul törvényink mit sem szólnak? Vagy, hol a’ 
törvényezikk , mellynélfogva bárkit is 162 x/ 2 hold aján
dékra kötelezzen ? B. e. M. Terézia’ Instructiojában 
,,pro magistratualibus urbarialem regulationem exequen-

tibus“ megvan ugyan ezen rendelet ; melly egyéb
iránt törvény soha nem volt, hanem csak rendelet; de 
jelen úrbéri törvényink’ következtében már rendeleti 
ereje sem lévén, még csak utasításul sem szolgálhat; 
sót e’ mód nyílt törvényinkkel világosan ellenkezik, 
hol pontosan meg van határozva, mivel tartozzék a’ 
földesur jobbágyának. Legyünk egyszer igazságosak 
a’ birtokos iránt is és ne adóztassuk ót újabb kigon
dolt czímek alatt , azon felül, mit jobbágyának illően 
kiadni köteles; elégedjünk-meg, azzal ha dülő-utakat ,’s 
árkok’ védelméül földet ingyen enged, miket ő nem 
használ: mert ez is szép mennyiségű földet vesz-el, 
tőle, mit talán úrbéri haszon alatt kiosztani joga vol
na. Mert különben is ha megköti magát, hogy ő Pé
ternek p. o. egy [jöllel sem fog többet adni 22 hold szán
tóföld , 10 hold rét, 1 hold belső-teleknél , mivel töb
bel nem tartozik: miben alapitandjuk keresetünket, 
hogy ót arra kénytessük, mikép még %  holdat aján
dékban engedjen neki? Ha zaklatjuk, talán azt paran- 
csolandja a’ földmérőnek, hogy úgy szabja-ki dűlőit, 
mikép a’ nyolezad-rész töredék minden földnél ponto
san ’s fölösleg nélkül üssön-ki. Ezzel néha lehetlen- 
séget parancsol; többnyire pedig olly dülőzéseket te- 
szen szükségessé, miknekidomtalanságaa’jobbágyok’ 
kárára leend. 2.) Némelly megyékben az is szokásban 
van, hogy minden darabföld’ kimetszésében, barázdá
ra vagy mezsgyére / 2 lábnyi széles földet ingyen en
gedjenek : mivel a’ közös barázdán , mi 112 lábban föl
vehető , misem terem. Ez idomtalan kedvezésnek mi 
alapja sincs: mert a) % lábnyi gyöpmezsgyét meg
szenvedni, okos mezei gazdának épen lehetlen ; mert
— azonkívül, hogy a’ miveletlen föld mit sem terem
— illy mezsgyében , melly szántással nem háborgatta-
tik, tanyáznak az egerek, ürgék, hörcsökök, szök- 
csék , csigák; diszlik a’ pörje, taraczk , szederj, mál
na , tüske, ’s minden gyom, melly megérett magvait 
buján szórja, b) Ha a’hagyott J2 láb mezsgye felszán- 
tatik, nem áll,  hogy rajta mi sem terem, mert látjuk 
jól miveit határokban, mikép a’ választó mezsgyét a’ 
szép gabnában alig vehetni észre c.) Trapéz-alakú 
dűlőkben ezen % láb széles mezsgyék’ összes tartal
mát előre meghatározni lehetlen lévén, hogy a’ mér
nök osztásával némileg a’ dűlőre kijöhessen , biztosí
tási fölösleget is veszen-föl, mellyet végi ü l, ha meg
marad , az utolsó jobbágynak ajándékoz: ’s igymin
den dűlőben 1—2 holdat veszt a’ birtokos. Legyen p. 
o. a’ dülőföldek’ hoszsza , egyiket a’ másikba véve , 
120 ö l; / 2 láb mezsgyével ez mindenik földnél tesz 
,20/ i2 =  10 [] ölet; ’s ha 2600 jobbágyföld van, tesz 
2600X 10—26000 ["] ölet, vagy 21% holdat . . .  ’s 
a’ biztosítási kihagyás dűlőnként '/2 hold, összesen 
13 dűlőben 6 ‘ 2 hold; ’s igy a’ mezsgyék miatt veszt 
a’ birtokos 200 jobbágy mellett 27% holdat. A’ fönebbi 
162'2 holdat ide számítván, e’ két törvénytelen"czim 
miatt veszt a’ birtokos 162* 24-27* =  18923 holdat.
És ismét, hol a’ törvény, melly a’ % láb mezsgye’ 
kihagyatását parancsolná ? Illy törvény nem létezik: 
tehát illy gyakorlat sem lehet igazságos! És ha illy 
törvény nem létezik, nyilván tanúsítja azt, hogy a’ * 65

* )  P f a h l e r  J u s  G c o r g i c a m  , K e s z t h e l y .  1 8 2 0 ,  p a r s  H d a  p a g .
6 5 ,  é s  1 3 0 ,  1 3 1 .
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törvényhozó egész testület’ belátása nyomosabb né- 
melly egyes megyei tisztviselők’ belátásánál. De ha 
fenirt követelései némelly megyéknek törvénytelenek 
’s károsak , miért nem emelnek hatalmas szót a’ birto
kosak? ’s ha azok a’ földmérők’ munkálatait örök za
varban tartják, miért nem kiáltoznak, miért nem ze- 
gernyéskednek ők illy alaptalan kívánságok ellen ? 
Azért, mert még nincs a l k o t v á n y u n k h o z  s z a 
bo t t  m a g y a r  G e o me t r i á n k ;  az elméleti(theo- 
retica) pedig az illy gyomok’ felnövését mindig meg
engedi , ha azokat jó alapokon épült gyakorlati Geo
metria nem irtja—ki? mi eddigelé mégnem létezik. Ná
lunk még minden a’ külföld’ szagát viseli a* nélkül, 
hogy a’ hasznos és szükséges tanokat magunk’ körül
ményihez idomítottuk volna; pedig az a’ külföld igen 
nagy Proteus , honnan igenigen sok kalandos eszmét 
meríthetni. Több rendbeli Geometria jelent ugyan meg 
már hazánkban, ’s néhány talán készülőben is van; 
de az eddig megjelentek csak elemi oktatásra valók, 
tettleges földmérői gyakorlatra nem használhatók,— 
minő munkát professoroktul ’s tudománykedvelőktül 
(dilettáns) követelni soha nem is lehet. Gyakorlatban 
használható illyszerű munkát csak minden oldalrul gya
korlott egyedtől várhatni: pedig jelenleg, inkább csak 
illy gyakorlati munkára van szükségünk: amazok az 
értelmet ismerettel gazdagítják; ezek hasznot és jö
vedelmet biztosítnak és a’ polgári élet’ anyagi szük- 
ségit födözik. Mindezekből világos: milly kiáltó szük
ség hazánkban egy törvényinkhez alkalmazott gya
korlati földmérési tan’ megjelenése ; melly a’ fenirt ’s 
még lehető más kinövéseket korlátozza, melly meg
tanítson mind az úrbéri, mind a’ nemesi tagositó föld
osztásokra; birtokkönyvek, úrbéri táblák, kivonatok, 
térképek’ ’s a’ t. czélirányos alakítására; melly minden 
tudományos és művészi újabb felfödözést híven közöl
jön : mert, ne felejtsük, hogy 10 — 20 év’ elforgása 
alatt a’ földmérés’ egyes ágaiban olly felfödözések tör
téntek , mellyek a’ legújabb rendszeres munkákban sem 
találtathatok, miilyenek, p. o. a’ tükörföldmérés , táv- 
mércsök’ ’s látcsök’ tudománya, ujabbszerű földosz
tások, magasságmérés, polygonometria , déli vona
lok’, hosszúság és szélesség’ meghatározásai, — a’ pon
tok’ távolának trigonometriai fölvetése , — a’ térségek’ 
polygonometriai kiszámítása , örökös térképek, szá
mító-műszerek , szilárd rajzpapiros-készítés , két álló 
pontbul 3diknak mágnes-nélküli meghatározása, ka
tonai pontok’ asztal ’s astrolabium nélküli hirtelen meg
mérése ’s t. b. mellyekről a’ külföld is keveset, vagy 
mit sem tud. De, hogy a’ magyar gyakorlati földmé
rés csupa óhajtás ne maradjon: megkezdi alulirt e’pá
lyát illy czimü munkájával , ; Gy a k o r l a t i  T ü k ö r 
föl  d m é r é s t a na , szerzetté Gáty István , tatai ura
dalom' főmérnöke , ’s a’ magy. tud. társaság’ levelező 
tagja. 1841.“ — Terjedelme mintegy 24 ív szép fehér 
papiroson, több rajzolat- és számítási segédtáblák
kal. Ara a szerzőnél aláirandókra nézve 3 ft.; bolti ára 
4 ft- „e. p. Kijövetele hírré tétetik , ’s a’munka Hecke- 
nastnal Pesten átvehető. Ezen munka kevéssé más czím 
alatt mar l$37ben aláírásra kihirdettetett: de a’dolog’ 
újdonsága, ismeretlen volta, több rendbeli alaptalan 
critikak kovetkeztiben olly kevés aláíró mutatkozott, 
melly a munkának megjelenését lehetlenité. De idő’ 
haladtával többen magánál a’ szerzőnél vevén utasí
tást a túkorfoldmeresrol, soktól tükörműszerek itt Ta
tában készíttettek hasznaitatván, annyira elterjedtek , 
hogy kevesen volnának hazánkban a’ földmérők közül, 
kik azokat nem ismernék, ’s talán még kevesebben,

kik róluk alapos isméretet venni nem kívánnának, — 
annyival inkább , mivel mai napig is sok balvélemény 
kering e’ műszerek’ használhatásáról, p.o. hogy hegyes 
völgyes vidékeken nem használhatók, hogy igen tá
vul eső pontokat átmetszéssel velők meghatározni nem 
lehetne ’s t. b. .De mind e’ mellett is használata, kivált 
az alsóbb vidékeken, közönséges. Ezen részvét ál
tal némileg biztosítva lévén szerző az iránt, hogy leg
alább nyomtatási költsége, ha szinte kamat nélkül i s , 
megforduland, ki fogja már hat év óta gyakorlott ’s 
nagy terjedésű földmérése által igazolt t ü k ö r f ö l d -  
m é r é s i  tanját még folyó évben adni.

Ne gondolja pedig senki, hogy ezen gyakorlati 
tan,  csak valami Pentherféle működő Geometria leend, 
mellyet némi mutogatás és jó leszidás , ’s talán más he- 
roicus ösztönök után , minden tanulatlan vadászlegény
v. jó kocsis is megtanulhasson: sőt félő, hogy gyen
gébb földmérőinknek mathematicus pontos vitatásai 
megfoghatlanok leendnek. De ezekre szerző úgy sem 
szám ít, sót munkáját csak a’ jobbak’ számára Írja, ki
ket nemes tudásvágy és tudománybani haladás tü zel, 
kik a’ tudomány’ előmenetét őrszemmel kisérik, ’s e’ 
szép haza’ becsületét szívükön hordozzák. Tatában 
nyárelő Íjén 1841. Gáfy Islvá/t.

A’ pesfbudai hangászegyesület 
által felállítandó nyugpénzintézet' 

ismertetése.
Minden józan gondolkodású statuspolgárban kell 

olly kívánatnak gerjedni, mellynélfogva mind ma
gának elaggott korára élelmi módot szerezzen, mind 
pedig holta után családjának egész eltartását, vagy 
legalább csak részét is tökélyesen biztosítsa. Olly 
intézetet tehát, melly e’ szerencsés helyzet’ élvét leg
könnyebb módon szerzi-m eg, kétségkívül a1 leg
hasznosabbak közé kell számítani. Illy közhasznú in
tézet’ létesítését vévé feladatul a’ pestbudai hangász
egyesület , ’s elkészitteté múlt évben dologismerők 
által egy nyugpénzintézet’ szabályait, mellyeket a’ 
nm. ni. k. H . tanács 1840. dec. Íjén helyben is hagyott.

V ala m e lly  n y u g p é n z in té z e t’ lé n y e g e  ab b a n  á ll ,  h o g y  
e g y e s  b e f iz e té se k b ő l eg y  n a g y  tö r z s b ir to k  a la k u ljo n ;e z  
le g n a g y o b b  v ig y á z a tta l’s m e g a la p íto t t  e lv ek  sz e r in t h a -  
s z o n h a jtó la g  k e z e l te s s é k , e g y sze rsm in d  p ed ig  m ind az  
e g y e s  r é sz v e v ő k ’k irn u ltav a i,m in d  p ed ig  tö b b  e g y é b  b ir -  
to k sz a p o ro d á s ’h ozzá  já ru l tá v a l  id ő n k é n t az  é r d e k le t t e k  
h a s z n á ra  ú gy n ö v e k e d jé k ,h o g y  a ’ré sz v e v ő k ’m in d e n ik é -
n e k  sz ám ára  e re d e t i  ig e n  m é rs é k le tt  b e té te le ib ő l o lly  
te te m e s  h aszo n n a k  k e l l je n  k e r e k e d n i ,  m il ly e t m ás 
u tó n  i lly  b iz to ssá g g a l n e h e z e n  n y e rh e tn e . M in d en k i
n e k  v an  jo g a  a ’ n e v e z e tt  in té z e tb e n  r é s z t  v en n i, m i
h e ly t  a ’ p es tb u d a i h a n g á s z e g y e s ü le t’ t a g ja  l ö n , ’s az  
e g y e s ü le tb e n , m in t o lly a n , a ’ h a n g á sz e g y e s ü le t i sza
bályok* 3— 11. § § . s z e r in t e ’ n y u g p é n z in té z e t’ k e z d e 
té tő l  fo g v a  s z a k a d a tla n u l ’s p o n to san  te lje s it i  k ö te le z -  
te té s i t  v a g y  k é ső b b i b e lé p te ’ e s e té n  az  e lm u la sz to tt 
é v e k é r t  az  i l le tő  u tá n fiz e té se k e t le te sz i ; la k jé k  b a r  
b e lé p te ’ id e jé n  m a g y a r  v a g y  m ás o rszá g b an , de le g 
a lá b b  a ’ cs. k .  ö rö k ö s  ta r to m á n y o k b a n  ; leg y en  b á r  
h áz a s  v a g y  n e m , fé r jf i v ag y  noszem éJy,

A’ folyó észt dec. lje ig  belépők az intézet’ ala
pítóinak tekintetnek; a’ 30.000 eziistftnyi törzstőke
pénz’ beszerzése végett legalább k é t s z á z n a k  kell 
lenniök , ’s mint alapítók a’ beíizeteseknel azon ked
vezésben részesülnek, hogy éveikre nezve semmi te
kintet nem leend, ’s annyiba vetetnek , mintha 28 
esztendős rendszeres korúak volnának. E z  okbul néni
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tartoznak azon éveikért, mellyek a’ rendszeres kort 
meghaladják, kamatbeli ráfizetéseket tenni: ellenben 
a’ későbben belépők a’ rendszeres kort ráfizetések 
által tartoznak mintegy megváltani, melly kifizetések 
pedig előhaladott komáknál tetemes mennyiségre 
emelkednek. A’ nyugpénz-intézet’ részvevő tagjainak 
köteleztetéseik ’s befizetéseik kétfélék: vagy egyszer 
mindenkorra leteendő fizetések,m int az alappénz, és 
az első betétei (150 ezüst ft) mint felvételi díj; mel- 
lyekből az e l s ő  a’ hangászegyesiileti, az utóbbi 
pedig a’ nyugpénzintézeti pénztárba fizettetik ; vagy 
évenkénti és pedig egész életen által isinétlendő be
fizetések és művészeti köteleztetések , m illvenek:
1 ) évenként kivétel nélkül minden részvevő által fi
zetendő ’s 6 pengő ftbul álló részvénydíj, melly a’ 
nyugpénzintézeti pénztárba adatik. 2) Az egyesület
nek nem-működő tagjai által a’ szokásban levő ’s 
évenként meghatározott zene- előadásokra fizetendő 
évi részvények, valamint a’ nyugpénzintézet’ tagjai 
által évenként különösen fizetendő 1 pgő ft. egy mu
zsikai akadémiára, mellynek jövedelme a’ nyugpénz
intézeti segéd vagyis gyámpénztár’ szaporítására for- 
dittatik. Ennél fogva tehát az alapítók’s későbben be
lépők által, kik a’ rendszeres kort még túl nem élték, 
köv. fizetések tétetnek: 1) K é t  pengő forintbul álló 
alappénz a’ hangászegyesületbe-lépéskor. 2) E g y 
s z á z ö t  v e n  pengő forintbul álló felvételi dij a’ nyug- 
pénzintézetbe-lépéskor, mellyet azonban vagy egy
szerre befizethetni a’felvételkor,vagy részenként öt esz
tendő alatt, évenkint 30 ezüst fjával és pedig vagy 
esztendő’ elején egyszerre, vagy évnegyedenként 7 
ft. 30 krral p. p. ; helybeliek hónaponként is 2 ft. 
40 krral ezüstben.3 ) A’nyugpénzintézetbe lépés után ha
todik esztendőiül kezdve évenként egész életen által 
részvény gyanánt 6pgő ft.a’nyugpénzintézeti pénztárba. 
4) A’helyben lakó nem-működő hanem csupán gyámoló, 
úgy idegen, nem itt lakó tagjai is a’ hangász- és nyug- 
pénzintézetnek egyesületbe léptüktől kezdve holtukig 
évenként 3ftot fizetnek az egyesület’ költségei’ fede
zés ire , ’s ezen kivüimég 1 pgő ftot, mint akadémiai 
d ijta ’ segéd pénz- alap számára: öszvesen tehát éven
ként 10 pgő ftot. A’ hangász-egyesületi működő ta
goknak azonban kötelességük miatta’ 4-dik pont alatti 
fizetés elengedtetik. A’ későbben belépők, kik a’ 28 
évű rendszeres kort már túlérték, a’ fenem litettfize
téseken kívül még mindenik fizetési pontra évenként 
eső kamatokat, ’s kamatok’ kamatit is tartoznak ráfi
zetni. így  p. o egy 33 esztendős személy , melly te
hát öt évvel idősb a’ rendszereskornál, a’ nyugpénzin- 
tézetbe léptekor fizet 1) alappénzt 2 ftot ezüstben. 2) 
felvételi dij t 150 ft., ennek öt évi 6% kamati kamat
jával együtt 49 ft. 241/ 2 kr. 3) az úgy nevezett évi 
váltságokat 6 pgő fttal évenként, tehát 5 évre 30 ft. 
4) Az évenkénti akadémiai dijakat 1 pengő ftjával 
évenként; tehát 5 esztendőre 5 ft. a’ két utóbbi pont
nak öt-, négy-, három-, k étes egyévi kamati kamattal 
együtt tehát összesen 238 ft 41 % krt. ezüstben 
felvételi dij ’s alappénz’ czime alatt, vagy egyszerre 
a’ felvétel’ alkalmakor vagy részenként, mintfenebb 
mondatott, 5 esztendő a la tt; ezeken kívül pedig az 
alapítókkal együtt még a’ többi fizetést is tartoznak 
megtenni; holott valamelly rendszeres körű tagnak 
csak 152. p ftot kell fizetni felvételi dij ’s alappénz’ 
fejében: melly fejtegetésből magától is szembe ötiik 
az alapítókra háramló haszon. A’ feleség és gyerme
keknek nyugpénz- képességök’(követelhetés) megnye- 
résire kívántatik: hogy az intézeti tag’ felvétele nap

jától kezdve öt egész évig élt, és ez idő alatt a’ sza
bályok’ értelmében fizetéseinek egész öszvegét befi
zette, valamint kívánt művészi köteleztetésit is pon
tosan kielégítette legyen; miért hitvese élete’ fogytáig, 
atya - és anyavesztett árváji pedig, és ugyan a’ fér
finemnél 20ik, a’ lyányoknál pedig csak 18dik évig 
mind öszvesen, ’s ha ezek közül csak egy személy 
élne , ez egyedül 150 ezüst ftbul álló egész nyug- 
pénzt nyer évenként, azaz: 3000 pgő f t 5 % kama
tit az intézettől. Ha pedig az intézet’jövedelmei ked- 
vezőleg szaporodnának, a’ nyugpénzek is növekedni 
fognak, de 400 pgő ftot tulhaladniok nem szabad. 
Ha azonban valamelly tag az első 5 év’ elfolyta alatt 
m eghal, annak sem özvegye sem árváji nem része
sülhetnek a’ nyugpénzben, ’s az addig tett befizeté
sek az intézet’ pénz- alapjáé lesznek. Csak azon e -  
setben , ha a’ megholt tag a’ 4dik év után mult-ki , 
jogosittatnak az özvegy és árvák az intézet’ pénztá
rából ama’ befizetett pénzekből 100 pgő ftot egyszer 
mindenkorra visszakivánni; korábbi halálozás-eset
ben mindazáltal semmi visszafizetést nem követelhet
nek. Ha végre az intézet’ valamelly tagja a’ fentebbi 
köteleztetéseket 30 vagy 40 egész évig pontosan tel
jesítette , akkor jogot nyer első esetben f é l ,  a’ má
sikban pedig a’ fennemlitett e g é s z  vagy is t e l j e s  
nyugpénzt kifizettetni magának évenkint az intézet’ 
pénztárából: a’ mellett azonban élete’ fogytáig foly
vást fizeti évenként szabályszerű pénztartozásit.

(Verje következik.)

Egy gyermek* emlékképei íiOiig- 
woodfml.

( ,A d 1 e r‘ után)
A’ napóleoni literatura igen érdekes újabb mű ál

tal bővült. Arthur, Bertrand tábornok'fia, kil816ban 
Sz. Ilonán , hova szüléi a* nagy császárt számkiveté
sébe önkényt követték, a’ világot legelőször pillantá- 
m eg; ugyanazon Bertrand Arthur , ki tavaly ,BeIle- 
Pouleí hajón együtt utazott Sz. Ilonába , most az 1840ki 
expeditiórul leveleket bocsáta közre. A’ széplelkü szer
ző némelly emlékképeket gyermekkorábul igen kedves 
meglepő modorban rajzol. Egylevele a’ sok közül imígy 
hangzik:

,,Miután Hutsgatet elhagytuk, szemünkbe tünte
tlek azon kis mézgafák, mellyek az ottani térponton nyo
morán tenyésznek, — lekonyítva ’s törpitve örök fu- 
valmitól azon erős fanyar szélnek, melly a1 sziget’ e’ 
részén uralkodik. Nem sokára megpillantok a’ gyászos 
tekintetű élettelen Longwoodot; a’ láthatárt körösleg 
borító ködös-lég még inkább neveié a’ látvány’ búsko
morságát. A’ kertekei valának pusztítva ; a’ ház , melly 
egykor Napóleonnak lakásul szolgált, nyomorá elha
gyatott állapotban mutatkozott; a’ terem, mellyben el
hunyt, árpadaráló malommá, ’s hálószobája istállóvá 
alakult által. Midőn ezen történeti romokat végig jár
tuk, ráismérheténk még a’ kert’ fasorára; azon he
lyekre, hol ásójával a’ földet felporhanyózta , 's az á- 
gyakra, mellyekbe egykor virágokat ültetett.Midőn egy 
fasor alul kicsavaródánk, megpillantok Joiuville her- 
czeget, ki a’ kert’ bizonyos virágait szakasztá-le ’s 
gyűjtöget é gondosan össze ; mi tudtuk, hogy ő itt né
mi óhajtását teljesíti testvérének, Clementine hgasz- 
szonynak. Tüstént ráismertem a’ zöld-korlátos erkély
re , hol Napoleon oily gyakran üldögélt* hasonlókép 
a’ pázsitos térré is , melly Napoleon’ lakásátul kezdve 
egeszen atyám’ pavillonjaig nyúlt. Láttam a’ szobát,
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mellyben születtem. Ez volt azon hely, hol engem a-  
ryám azon napon, mellyen világra jövek, karjain e’ 
felejthetlen szókkal mutatott fel Napóleonnak : „Sire ! 
van szerencsém Önnek bemutatni az első francziat, ki 
»’ kormányzó’engedelme nélkül Longwoodba jött.“ E’ 
házba-léptemkor szivem, melly eleinte csak reszke
tett, görcsösen húzódott össze, mert a’ hőn szeretett 
7s korán elvesztett anyára emlékezém, k i , óhajtóm, 
mennyégben őrködjék földön vándorló fiának léptei fö
lött!— Longwood’ közelében egy csinos épület talál— 
tátik , mellyet a’ szigeti kalauzok Napoleon’ egyik lak- 
házának mondogatnak. A’ dolog’ valósága azonban e z : 
Bizonyos idő múlva, miután Napoleon Longwoodba 
költözött, az angol kormányzóság értesíté a’ fejdelmi 
fogolyt, hogy számára kényelmesb szállás fog építtet
ni , de az tökéletesen csak két év alatt készülhet-el.Na- 
poleon akkor Hudson Lowe’ küldöttének imezt vála
szoló : ,Két év múlva nem lend házra szükségem töb
bé, hanem koporsóra.“ — Mind a’ mellett a’ ház-épí
tés megkezdeték , de Napoleon abba soha sem lépett, 
mert az csak akkor készült-el ’s állott rendelkezésé
r e , midőn betegsége már sulyosbult, melly végre őt 
az élők közül el is ragadta.— Mi elballagtunk e’ ház 
előtt, a’ nélkül hogy küszöbére léptünk, mert a’ vele 
összekapcsolt emlékezetek igen fájdalmasak voltak.— 
Az utolsó években, mellyeket közösen Sz. Honán töltőnk, 
Darling ur vala megbizatva , hogy Longwoodotminden 
szükséges élelemszerrel ’s holmivei lássa-el. Midőn 
később minden ingó hagyomány eladaték, Darling ur 
különféle tárgyat Napoleon’ birtokábul árverési utón 
megvásárolt ’s azokkal most közülünk többeket meg
ajándékozott. Atyám tőle egy finom chinai-ízlésü madár 
kalitkát nyert, melly a’ kis kertecskében közvetlenül 
Napoleon’ ablaka alatt állott. E’ kertecskét Napóleon 
maga teremte, ó személyesenügyelt-föl minden mun
kára, sőt rajta még saját kezével is dolgozott. — A’ nagy 
kertet, hova Napoleon gyakran elsétált, sötét gondola
tinak szabad szárnyalást engedve , az őrség’ ökrei gyak
ran megrongálták,mellyek a’legelöhelyrül elszabadulva 
a’ kertbe jöttek , legázolni a’ növényeket ’s virágokat. 0  
eziránt sokszor panaszkodék, de hasztalan. Egy nap 
épen közelében játszottam , midőn Napoleon ismét egyet 
ez ökrök közül a’ kertben megpillantott. 0  engem a’ ház
ba küldött azon utasítással, hogy hozzák el puskáját. Én 
beszaladtam; a’ puskát legottkezéhez szolgáltatók — a’ 
fegyver dörrent— ’s az ökör élettelen omlott földre. A’ 
zömök barom’ lerogytán rendkívül megijedtem,Napoleon 
térdeibe csimpaszkodáin’s félénken egyszersmind almél- 
kodva tekinték hozzá fel. O nekem csudaerejü rendkívüli 
lények tetszék.Napoleon pedig csudálkozni látszott azon 
benyomáson, mellyet ezen eset rám gyermekre tőn , ’s 
anyám beszélő , hogy a’ császáré’ jelenetet többször 
szóba hozó. Ezen eset’ következtében, meliy emlékeze
temben eltörleszthetlenül él , az ökrökre most gondo
sabban ügyeltek fel; a' leczke rövid volt, de hafásteljes.

Atyámat közönségesen a 5 ,nagy marsainak szokták 
- ' - n i ,m i  is egy napon Henrik testvéremet azon gyer- 
mekded-elmés kérdésre bírta: vájjon egy marsai na- 
£ V'.. 'eA egy császár ?« A’ kérdés természetesen
ieltunt; Nap°le°n azt nmndá akkor : ,Véres revolutzió- 
nak kelle tortenni,mielőtt egy gyermek illy kérdést te
hetett. — Az A l a r m hon se egy álgyutól nyerte 
ne' et 5 melly a sziget e középpontján felállítva volt’s 
naponkint egy loves altul jelölé a ’ déli órát; bizonyos

esetekben egyszersmind veszélyjelül vala szolgálandó* 
•— Én itt némi kis anekdotonra emlékezem. Egy estve 
bizonyos jamestowni lakos egy picziny de igen szép 
javai lovat hoza Longwoodba; ötven napoleon-ara- 
nyot kívánt érte ; árával én nem törődtem, elég az hoz
zá , a’ lovacska nekem igen megtetszett ’s igy tüstint 
Napóleonhoz futottam,’s mondám neki, hogy lovat aka
rok. O igen jól tudta, mi inditóokbul mondom ezt ’a 
válaszul nyerém, hogy másnap délben teljesülni fog kí
vánságom. Másnap midőn az álgyulövést haliám, Napó
leonhoz sieték ; ő aludt. Marchand úr nem akart hozzá 
bocsátani; azonban mivel attól tartott, hogy kiáltozá
sommal az alvót fölébresztem, az ágy’ lábához egy par- 
nás zsámolyra ültetett. Midőn Napoleon fölébredt, cso
dálkozott, hogy engem itt ülni lát. Én mondám , hogy 
az álgyu már elsült ’s én lovamat várom. Napoleon tüs
tint meghagyá Marchandnak, hogy a’ kincs szekrény
ből egy tekercset vegyen*elő ’s a’ javai lovacskáért a’ 
kívánt 50 aranyt iizesse-ki. Mostaniul fogva mindennap 
lovaglék; egy chinai szolga féken vezeté azt Betti pedig 
kezeivel lovacskámon támogatott. Napoleon mindenki 
előtt nagy férfi v o lt , de rám nézve csak k e g y e s ,  mi 
azt je len ti, hogy szerettem őt. Bármint büszkélkedtem  
lovacskámban , még is a’ lovag - costümhöz nélkülez- 
hetlennek látszék egypár sarkantyű.En tehát ismét Na
póleonhoz futottam ’s egy pár arany sarkantyút kértem 
tőle. ,,Kérj francziául — szóla hozzám — ’s megka
pod.“ Bármi sokszor ismétlőm is kérésem et, a’ válasz 
mindig ugyan az leve ’s a’ sarkantyiík elmaradtak , —- 
mert én akkor csak angolul beszéltem.“

fi 1 e g y t á r
( E l l e s e t t  t i t o k )  E d d ig  m e g fo g h a ta tla n  v o lt 

azon  m e s te rs é g , m e lly  s z e r in t  az  in d ia i b ű v észe k  a ’ 
le g m é rg e s e b b  ’s k ü lö n ö se n  a ’ szem üveges k í g y ó k a t , 
m e lly e k ’ m a rá sa  tu d o m ás s z e r in t  m á r  n é h á n y  p e re z  
m ú lv a  h a lá l t  o k o z , e lev e n en  h a ta lm o k b a  k e r í t ik .  N e 
h á n y  an g o l k a to n a t is z t  M a d ra sb a n  eg y  nap  i lly  k íg y ó -  
fo g ó t  é s z re v é tle n ü l e g y  in g o v án y o s  e rd ő té re n  nyom on 
k is é r t  ’s eg y  b o k o r  m ö g é  re jte z v e  l á t t á k , m in t h u -  
z o t t- e lő  szé le s  ru h á jib ó l a ’ v ak m erő  vad ász  eg y  m ár 
m e g sz e líd íte tt  n ő s té n y  s z e m ü v e g e s k ig y ó t , m e lly n e k  
m é rg e s  fo g a i m á r k i  v a ló n ak  t ö r v e ; ’s a z t a ’ fö ld re  
f e k te tv é n  m in t g u g g o lt  h o zzá  le ; e k k o r  a ’ le sk ő d ő k  
e g y  k ü lö n ö s  s a já ts z e rú  s z isz e g é s t h a l lo t ta k ,  de a z t  p o n 
to sa n  nem  h a tá ro z h a ttá k -m e g , v á jjo n  e ’ h a n g  a ’ sze 
líd ü l t  k ig y ó tu l e re d t  é , v ag y  p ed ig  a z t  a ’ fé rfi c sak  
m e s te rs é g e se n  u tánzó . K is  v á r ta tr a  eg y  vad  sz em ü v e 
g e s  k íg y ó  jö t t ,  ’s m ivel a ’ h in d o sz tan i em b er h a lk a n  
e g y  re j te k h e ly re  v o n u lt v a l a ,  oda k ú s z o t t  a ’ c s a lk i -  
g y ó h o z , e n y e lg e tt ve le  ’s m in d k e tte n  sz iszeg v e  ’s n y e l
v e lv e  ö ssz e fo n ó d ta k ,ú g y  m ikép  eg y  M e rk u rb o to n  lá t 
h a tn i. E ’ p illa n a tb a n  a ’ m e ré sz  k ig y ó v a d á sz  n y ils e b e -  
se n  e lő tö r t  r e j te k é b ő l ,  é s  eg y  fa v illáv a l, a ’ v ad  rém - 
á l la tn a k  n y a k á t ’s f e jé t  o lly  sz o ro sa n  a ’ fö ld re  n y o m ta , 
h o g y  s z é le s  to r k a  g ö rc sö se n  k i tá ru l t .  M o s t a ’ rá n g ó d ó  
k ig y ó ’ h á tá r a  té rd e l t  ’s e g y  k is  fog ó v a l m é rg e s  fo g a it 
k i r á n to t ta  á lláb u l, m ire  a z tá n  k ín o s  h e ly ze téb ő l fe lsz a 
b a d ító  és z s á k m á n y á n a k  t e k in tő .—  D e  m időn  h a z a 
té r t e k o r  az an g o l t is z te k e t  m e g lá tta  ’s e z ek  nek i ny í l 
ta n  e lb e sz é lő k , h o g y  m e g le s ték  ő t, ren d k ív ü li h a ra g ra  
g e r j e d t ’s lá tv á n , h o g y  b ű v ész -m es te rség é n ek  t i tk a  fe l 
van  fe d e zv e , ö rö m e s t v é re s  b o szu t á llo tt vo lna  r a j to k ,  
—  de sz e re n c sé re  az  a n g o lo k  tö b b en  v o lta k  s a  h in - 
d o s ta n ’ fé le lm e  n ag y o b b , m in t boszúszom ja.

Sae.keszi H e l me ez  y— Nyomtatja angol gyors-sajtón T r at t n e r-K á r o 1 y i , uri-u'cza 453.
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A’ tiszamelléki evang. superiiiteii- 
de ns’vál asz tatását megalapító,,dob- 

sinai Egyezés'u tekintetében
( Feleletül a Társaik.’’ multévi ÍOOd. sz. alatti czikkjére.)

Az említett czifckben foglalt felvilágosításokat tek. 
Némethy Pál úr idő- 3 s czélszerüeknek tartván azon bi
rodalommal közli azokat, hogy egyházi 3 s világi főnö
keink 's híveink a3 dobsinai egyezés’ eltorlesztése iránti 
indítvány3 czélszerüségét átlátván, e’ sz. ügyet pártolni 
fogják, vagy legalább nem akadályoztatni. Ezen felvi
lágosítások’ olvasója könnyen ’s azonnal meggyőződ
hetett arról, hogy tisztelt irójok kezet nem fog azok
kal , kiktől a’ vitatkozás’ szőnyegére került Egyezés’ 
további fenmaradása pártolást remélhetne, mert ezt 
józan ész a ' protestantismus’ szellemével Összeütközésben 
találja 3s isten 's ember elleni hallatlan sérelemnek mond
ja  Magyarhonban. Én e’ sorokat hidegebb vérrel ’s 
illő méltánylással megfontolván egyházunk’ sorsára is, 
melly szeretett hazánkban az idő’ árjai közt gyakran 
ingadozott ’s változott , visszaemlékezvén, kívántam
1.1. Némethy úr’ felvilágosításihoz , előtte ismeretes 
őszinteségem’ barátságos indulatival, némelly észre
vételeimet csatolni.

a.) Én a’ dobsinai Egyezésben nem láthatom azon 
iszonyú szörnyeteget, melly a' józan észszel3 s a' Pro
testantismus3 szellemével ellenkezésben állna, 's isten 3s 
ember elleni hallatlan sérelmeket okozna. Ha e’ pontban 
igaza volna a’ vitatárgyat érintő czikknek, bizonyo
san az egész haza nemcsak gónykaczajjal terhelhetne, 
hanem büntető parancscsal is elrémíthetne bennünket, 
hogy majdmajd száz év’ elfolyása alatt a’ józan ész’ 
hiával voltunk, a’ protestantismus’ szellemét nem ismér
tük , ’s isten ’s ember ellen hallatlan sérelmeket kö- 
vettünk-el. Illy gyászos és utálatra méltó helyzetben, 
— elhiheti tisztelt barátom uram, — az egész német
ajkú magyarhoni evang. papság tüstint sietne segéd 
5s irgalom nélküli kezet nyújtani, hogy ezen gyümölcs
léién ’s veszélyes fának gyökerére fejsze vettetvén, 
az a’ tűz’ soha ki nem váltható martalékjává tétessék. 
Azonban históriai adatok tanítják, hogy a’ dobsinai 
egyezés épen a3 józan ész és a protestunstismus’ szel
leméből fakadó kölcsönös szeretet ’s eltűrésnek szép és 
hasznos gyümölcse vala, ’s mimagunk is , — csak vall- 
juk-meg magunknak— az említett egyezésben mind
eddig éltünk, a’ nélkül hogy vagy józan eszünkben vagy 
vallásunk’ szellemében kárt ’s homályt tapasztaltunk ’s 
okoztunk volna miatta. Történt ezen dobsinai egyezés 
1743. január’ llkén  Szirmay Tamás ezredes és kerü
letegyházi inspector és Ambrozy György csetneki lel
kész ’s vmegyékbeli vagyis magyar-tót superintendens 
alatt; (városi vagy németajkú superintendens akkor 
nem létezvén, mert Pfannschmidt Kerestély lőcsei lel
kész ’s a’ német felekezet’ föpásztora, Ambrozy György 
superintendensül lett választatása után papfónöki hi
vataláról lemondott ’s az Emeritus czímjével megelé
gedett halála’ órájáig, melly 1741ben következett) tör
tént a’ dobsinai egyezés , hogy a’ vitatárgyra vissza 
térjünk, Illdik Károly dicső emlékezetű felséges ki
rályunk’ legkegy. resolutiója értelmében , melly super- 
jntendentiáink’ számát négyre rendezvén, a’ tiszavi-
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déki is szoros kötelességének ’s a 'józan észszel igen 
megegyező dolognak ismérte , a’ királyi rendelvény
nek engedelmeskedni, jobbágyi hűtelenségrőli akkor 
divatozott rágalmaztatásunknak kitérni, ’s a’ számfe
letti superintendentiát eltörölni. De ennek eltorlesztése 
már az egyházi kormányt illetvén, kérdés támadt a’ 
városi és vármegyékben superintendentiák között: 
mellyiket kellene az eltörlesztés’ sorsára juttatni ? Éle
tét védelmezte egyikis másikis , ’s innen súrlódások kö
vetkeztek , mellyekben az egyik társ másik társa’ nö
vekedhető nagyobb hatalmától tartván , ’s egymást 
gyakran félre is értvén, a’ kívánt czél’ elérése több 
évig akadályoztatott. — A’ két supe"rintendentia’ mind
egyike önállásu helyzetét megtartani óhajtván , a’meg- 
semmités’ sírjától irtózott ’s abba szállni nem akart; 
a3 vármegyebeli nem, — mert márl614ben a’ szepes- 
váraljai zsinaton megalapíttatott, számára ott Chylan- 
der , máskép Holzmann István , superintendensnek vá
lasztatván , ki után később 1708diktul fogva Bodo An
drás , Sárosy János, Antoni Sámuel ’s Ambrozy György
ben külön egyházi papfőnökeit egészlen a’ dobsinai 
egyezésig tisztelhette; de a3 városi superintendentia 
sem , mert ennek részére is ugyanazon szepes-váral- 
jai gyűlésen Zabelerus Péter rendeltetett superinten
densül ; sőt midőn a’ nem kedvező idő’ súlyai miatt, 
mindjárt a’ fennevezett Chylander István’ halála után 
a’ vármegyék’ superintendentiája a’ városival, közmeg
egyezés’ következtében egyesült, csupán ez utóbbi birt 
superintendenseket Zabelerus Péter óta , Wagner Már
ton , LiefTmann Mihály , Heutschius Fülöp és Zabele
rus Jakabban, kin kívül akkor (1703—1711 körül) az 
egész Magyarhonhan evang. superintendens nem volt. 
— Ez után ismét, midőn Bodo András a’ vármegyei 
kerület’ superíntendensévé lön, a’ városok is külön vál
tak , és Schwarz Jánost, utána Pfannschmidt Keres- 
télyt választották superintendensöknek.

Illy körülmények között, ’s a’ jus’egyenlősége 
mellett, nehéz dolog volt a’ kérdést eldönteni: a3 ti
szamelléki két evang. superintendentiának mellyikélől kí
vánható, hogy önállóságát feláldozza ? — ’S íme! e’ nagy 
bajon, melly soká húzódván, különféle viták’ ’s viszálko- 
dások’ bekövetkezte miatt még bonyolodottabbá lett, 
épen csak a ’protestantismus’ szelleme segíthetett, ’s kü
lönösen a’ vele társult kölcsönös türelem és szeretet, 
miről szép bizonyságot nyújt, magának az egyezési 
íratnak előszava. Egyezésre lépett tehát a’ két super
intendentia Dobsinán , hogy egygyé olvadjon , de úgy 
hogy mindenike hajdani önálló létének nyomát az utó
korra is átvihesse ’s azért egyszer az egyikből, más
kor ismét a’ másikból választassék superintendens. — 
’S ha ez egyezésbe be nem csúszik a’ mostani vitákra 
alkalmat nyújtott németé s lót sző, kötve hiszem, hogy 
bajunk volna miatta; sőt inkább magasztalnék a’Pro
testantismus’ szellemét, melly az egykor elkülönzött két 
testet, a’ kerület’sz. k. városi és vármegyebeli részét 
egybe forrasztotta ’s épségben ’s barátságos egyetér
tésben szerencsésen fentartja , nem tépdelvén a’ külön
böző ajkúság’ ártatlan ’s a’haza’ czéljaival nem küsz
ködő jogait. — Oka az említett német és magyar lót ki
fejezésnek nemis valami nemzetségi kény és gyülöl- 
ség, hanem csak az lehetett, hogy a’ városisuperin- 
tendentiában németek, a’ vármegyékbeliben magyarok
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és  tótok laktak ; valamint Dobsina is csupán azért szá
míttatott a’ városi superintendentiához, mivel az ó la
kosi is a’ német ajkuakhoz tartoznak. De a’ szóban 
forgó czikk a’dobsinai egyezés iszonyatosságát‘s kép
telen és sértő voltát még az általis fel akarja tüntetni, 
hogy csak h ét várost emleget, melly a’ tisza-melléki 
kerületben a’ superintendensi hivatalra a’ dobsinaiegye- 
zés tartalmához képest Jogot követel; azonban e’sür
gető czikk végkép elfelejtkezett az eperjesi egyezésről, 
melly 17S2ben jan. 18d. ’s 19kén Szirmay István in
spector és Rufflnyi János főpásztor alatt megalapíttatott 
’s a’ superintendentia VII. városi részét, a 3 szepesi 
X I I I  korona3s  k ivá ltságolt várossa l szaporította, mely-
lyek Lengyelországtóli vlsszafoglaltatásuk után ám
bár más szomszéd egyházi kerülethez is állhatták volna, 
mégis a’fő t.t.kerület’részérül származott sok unszolásra 
sürgetésre és kérésre, utóbb az említett évben a’ ti
sza-melléki superintendentiával azon, ünnepélyesen 
megerősittetett feltét alatt egyesülőnek, hogy ők is, 
a’ városi részhez csatoltatandók, ugyan azon városok  
ju sá v a l bírjanak, hogy t. i. közülök is superintendens 
választathassék, midőn a’ dobsinai egyezés szerint, 
az úgy nevezett német ajkuakra kerületül a’ sor. így 
tehát egyházkerületünk német-ajkú, vagyis inkább 
szabad  k irá ly i és k ivá ltságo lt korona 's bányavárosi 
ré s ze , nem hét hanem húsz városból; ’s Majerkát, Libi- 
cze városa határában létező eklezsiátis ide számítván, 
21 egyházból á ll, móllyek’ némellyike két lelkészt tart 
úgy hogy mostis superintendentiánk’ ezen városi részé
ben 23 lelkészt számlálunk, kiken kívül még három 
üres másodpapi-szék fenmarad, mellynek betöltésével 
25 pap részesülne a’ szóban levő választathatási di
csőségben. Mindezeknél fogva nincs helye a’ czikk’ 
panaszló mondásának : hogy a3 k ir á ly i városok3 ném et
ajkú lelkészei nem k ivá lth a tjá k , hogy egyedül a z  ö h é  t  
személyükre korlá tozlassék a3 v á la s z tá s i szabadság. —  
Újonnan ismétlem tehát, hogy a’ dobsinai egyezés’létre
hozásában a’ jó z a n  é sz  és a3pro testan tism u s' sze llem e , 
a kölcsönös eltű rés 's a z  egym ást ápoló sze re te t mun
kálkodott. Csendes renddel felváltották egymást a’ már 
egyesült superintendentiában Ambrozy György után 
Fischer Illés , Fabri Gergely , Rufflnyi János, Nicolay 
Sámuel, Szontagh Sámuel és Jozeífy Pál egyházi pap- 
főnökeink ’s fő t. f. kerületünk megmutatta, hogy egy
házi psszeköttetésünkben valamint a’ hívek’ lelki épü
léséről gondoskodtunk, úgy a’ közjót is előmozdítot
tuk, nem kÖvetvén-el a3 k é t ízben  m egerősíte te tt dobsinai. 
egyezéssel sérelm et sem Isten  sem ember ellen .

E’ nezetim mellett bátor vagyok a’ vitatárgyi czik- 
kely’ tisztelt íróját figyelmeztetni: b)Arra is , hogy a3 
nemzetiség'’ te r je sz té sére , 's egyházkerületünk3 többször 
n evezett városi részének m agyarosítta lása  sikeres előm oz
dítására  á ldo tt eszközt találhatunk abban  , ha ezen tú l is  
fenm aradand teljes ép erejében a3 dobsinai egyezés. — A’ 
hivek meggyőződvén hajdani joguk’ sértetlen ’s nem 
korlátozott gyakorolhatása felöl, annál lelkesebb sze
retettel partolandják a’ haza’ jeles czéljait, — a’ nern- 
2 " »  ebref zt?sét, s magyarosodásunk’ elösietteté- 

Z “1,O ntana a’ törvényezikkelyek a’ papi sze- 
f oVu'YV’ ° ánják hogy a’ magyar nyelvet tudják:

, ”,,ne,me l)al,0k isbizonynyal nagyobb ösztönt nye- 
. .a maS>ar nyelv’ szorgalmatos mivelésére, ha 

hiif»nftnnV.en,?nSi CZlm elérésére is reményt táplál— 
} so , hogy annál kitiinöbb legyen törvény- 

parancso a mag\ arodásunk körüli fáradozásuk és ér
demok, körükben is ápolni és terjeszteni fogják a’honi 
nyelvet, nemcsak a’ törvény’ szabályival megegyező

kül— néha tettetett színnel, — hanem belső éber ér
zéssel és lelkesüléssel. Tanácsolja tehát a' jó z a n  é sz t 
hogy a’ németajkúknak kikiáltott papoktól, a’ közöt
tük mármár terjedező magyarodás’ érdemét ne tagad
juk meg, ’s őket a’ honi nyelv mivelésében egy arra szol
gáló hathatós ösztöntül ne foszszukmeg , t. i. a’ főpász
tori hivatalra eljuthatásuk’ serkentő reményétől. Mert 
nem elég azon közelv, hogy a’főpászíornak eddig fölvált
va gyakorlott jelöltetése ’s választatása megszünteté
sével , az egész kerületben a’ legérdemesb emeltes
sék e’ díszes, fontos hivatalra ’s igy a’ németek sin
csenek tőle kizárva a’ dobsinai egyezés’ felbontatásá
val, az einlitett 25 németajkú pap aligha reményt táp
lálhat,de (mi már a’ dobsinai egyezés’köttetése’ idejében 
sok bajt szülő kétkedés volt) hogy valamelly társok 
főpásztori hivatalt viselend, mert már az, hogy né
metajkuaknak kikiáltatvák, kétségben fogja tartani a* 
districtus’ nagyobb részét, ha vájjon tudnak é helye
sen magyarul’s aztán a’21 egyház egy 120 egyházból 
álló kerületben nem igen vivandhatja-ki a’ szavazatok’ 
többségét. De ha az eddig divatozott szokás szerint, 
felváltva fognak választatni papfónökink, t. i. egykor a’ 
superintendentiának vármegyebeli, máskor ismét városi 
részéből, ’s pedig azon feltétel’ szoros megtartása mel
lett , hogy m inden superin tendens jó l  tudjon m agyaru l: 
úgy nem eshetik összeütközés a' jó z a n  ész  és a3 p ro te s 
tantism us' s z a b á ly iv a l: nem is leszen helye a’ régi e -  
gyezésünk’ eltörlesztését indítványozó nagyt. t. hegy
aljai esperesség’ véleményének, hogy ezen szokás tö r— 
vényinkkel 's haladásunkkal e llen k ezik ; sőt inkább ezen 
szokás’ további megtartásának következése az le sz , 
hogy a’ németek és tótok közt a’ magyarodásbani ha
ladásra törekvés inkább föléled ’s a’ jó czélt szeren
csésebben érendjük-el, mint mikor megsértett ’selte- 
niettetett régi ártatlan jogunk’ fájdalmas és lesújtott ér
zésével , hivatalunk’ körében forgolódandunk. Akkor 
szólhatnánk isten ’s ember elleni sérelmekről, ha ár
tatlanokat illő utón’s módon nyert’s gyakorlott jogaik
tól fosztanánk-meg; illy megfosztás csak méltó bün
tetése a’ törvényszégesnek.

Mi pedig tiszteljük és követjük a’ törvényt ’s an- 
nálfogva megérdemeljük, hogy régi jogunkban őriz
tessünk m eg, melly valamint a’ kerület’ városi részét, 
úgy annak vármegyékbeni egyházait egykori önálló
ságukra emlékezteti, ’s a’ protestantismus’ szellemét 
dicsőíti, melly barátságos egyesülésünkben minket 
megtartott ’s a’ haladás’ nagy mezején a’kitűzött szép 
czél felé olly ösvényen vezet, mellyen nincs okunk , 
egymás léptei elibe , bármi akadályoskodó köveket 
és szikladarabokat gördítenünk. Ne is kiáltsa nekünk 
senki azt, hogy németajkuak és nem magyarok va
gyunk! Mi ezt ünnepélyesen ’s magyar szellemi lel
kesedésünk’ teljes erejével tagadjuk. Tudunk i s , tanu
lunk is magyarul, ’s e’ tekintetben bátran dicsekhe- 
tünk, hogy mi is láttunk karón varjut és szükségünk 
nincsen ama’ ránk riasztó dorgálásokra, mellyekkel t.f. 
Némethy barátom uram, ellenünk kikelni ’s buzogni 
méltóztatott. Hogy eddig mindnyájan nem beszélünk 
magyarul, ez nem a’ mi hibánk, mert nem tehetünk ar
ról , hogy Miskolczon vagy Kecskeméten nem szület
tünk. De a’ mi nincs, az m eglehetj a’ nagy milliónak is 
egy a’ kezdete. Az egész m agyar nemzet is sokáig szu- 
nyadozott a’hazai nyelv’mivelésében  ̂ ne kívánjuk hát, 
hogy valamennyi tót és német egy két evben már utol
érő vagy épen győző pályát fusson a’ debreczeni ma
gyar néppel vagy tán ottani professoraival is. Ha 
mindjárt a’ dobsinai egyezés’ idejében az indítványoz-
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tatott volna is , hogy föpásztorink magyarul jól tudja» 
nak, úgy eddig már nagyobb előmenetelt mutathatnánk 
magyarodásunkban. Most pedig egyéb nincsen hátra, 
minthogy béketúréssel legyünk, ’s az érett gyümöl
csöt az esztendő’ illő szakaszában várjuk-meg, melly- 
nek kivánt érlelése felö l, a’ már feléledt magyar szel
lemi törekvés mellett, kétségünk nem lehet. T. t. Né- 
methy úr nézze magát körül csak a’ miskolczi osko
lákban is , ’s majd megvallandja, hogy a’ szepesi vi
dék fiai és leányai magyarosittatásáról buzgón és dicsőn 
gondoskodik.

M agyarok  vagyunk mindnyájan ; forrón szeretjük 
mi németajkuak is édes hazánkat, ennek magyar pol
gárivá lettünk, czéljai ellen soha sem cselekszünk ’s 
lelkünk’ egész valójából kivánjuk, hogy magyarul tud
jon , beszéljen és írjon minden, kit honunk’ szép és ál
dott földje táplál. De által nem láthatjuk, miért kelle
ne száz esztendős frigyünket felbontanunk , ’s 21 egy
házat megszoraorítanunk, inelly koránsem utolsó, ’s 
a’ kerületi pénztárra, az agentiale *s cathedraticura 
fizetésére, segedelemnyujtásra’s lelki és erkölcsi mi- 
velésére nézve nem legcsekélyebb része a’ főtiszt, t. 
tíszamelléki superintendentiának. E’ frigy’ felbontatá
sából megkomoritott szívvel azt is következtethetnék , 
hogy magyarajkú hittársink olly véleménynyel vannak 
felölünk, mintha mi. képesek sem volnánk a’ magyar
ságban azon haladásra, melly törvényszerűleg meg- 
kivántatik. Ezekből kiviláglik, hogy a’ dohsinai egye
zé s  fontos okokbul származott, ’s eddig i s , az eperje
s iv e l  együtt, minden ártalom nélkül egymást boldogító 
egyességben megtartott ’s a’ haladás’ útjára vezérlett 
bennünket, ’s fenmaradhat ezentúl is azon vá lto zh a t-  
la n  fe l té t  m e lle tt , hogy a ’ vá la sz ta ta n d ó  superin ten d em  
magyarul is jól tudjon. így  nem lesz a’ vitába idézett 
egyezés miatt sérelem  M agyarhonban sem isten  sem em
ber ellen é  sa  jó z a n  ész  és pro testan tism u s szellem e sem fog 
kiköltözni egyházkerületi körünkből miatta. Nem lehet 
elmellőznöm végezetre azt i s , hogy régi szövetségünk’ 
felbontatása és eltörlesztése esetében , mind a’ k ét f é l3 
Ü szszehangzó akara tja  megkivántatik , ’s azon mégnem 
nyughatnak-meg, ha a’ fő t.t. egyházkerületnek egy 
kis osztálya hozott végzésével előáll, ’s ennek szó
noka minket különféle phrasisokkal és hypothesisek- 
kel, minden ok nélkül sújt és busít. A’szövetség meg
marad , valameddig egyik felekezete annak föltételei
hez ragaszkodik; csupán akkor tekinthető tökélete
sen felbontatottnak midőn ezektől mind a’ két rész ön
ként eláll. Iglón jan. 8kán 1841ben.

Packh M ih á ly m .k . szepes-iglai hitszónok.

A ’ pestbiidai hangászegyesület 
á lta l felállítandó nyugfiénz-intézet-

( F  c g  c .)
Az évenkénti fizetéseket az idegenek , ’s néni 

helybeli tagok bérnientesen akár egyszerre akár év- 
negyedes részekben — szintén úgy a’ helybeliek, de 
hónapi részekben is —  a’ társaság által kijelelt he
lyen, ’s minden hónap’ három első napján pontosan 
tartoznak befizetni. Az intézet’ minden kigondolható 
ügye ’s haszna fölött egy a' nyugpénz-intézeti társa
ság által saját tagjaiból szótöbbséggel választandó 
igazgató választmány őrködik a’ hangászegyesületi el
nök vagy alelnök’ előülése a la tt; az rcndeli-meg az 
intézet’pénzeinek minél sikeresb tőkésittetését.a’gyám 
és nyugpénzek kiosztatását; hetenként legalább egy
szer összeül az intézet’ szállásán,’s áll elnök, alel

n ö k , titoknok, pénztárnok, ellenőr ’s még 18 vá
lasztott tagb ól, kik közül t i z e n k e t t ő  a’ nyug- 
pénzintézet’ tagjaiból évenként saját közgyűlésükben, 
de csak a’ személyesen jelenlevők által választatok; 
a’ többi h a t  pedig a’ hangászegyesület’ igazgató vá
lasztmányából hasonlag évenként annak közgyűlése 
alkalmával rendeltetik oda; melly tiszteletbeli hiva
talokra csak azokat választathatni meg, kik egyesületi 
koteleztetéseiknek minden időben pontosan és buz- 
góan megfeleltek. Azonban a’ választmány csak ak
kor hozhat teljes erejű határozatot, ha gyűlésében 
az elnök , a lelnok ,’s tisztviselőkén kívül mindenkor 
még hét választmányi tag is van jelen. Végre a’ vá
lasztmány egyes biztosságokat vagy egyes tagokat is 
nevez-ki saját köréből különféle igazgatási ügyek’ 
vezetésére, valamint fizetéses tisztviselőket is.

Az intézetnek három pénztára lesz : gyámpénztár, 
kézipénztár , és főpénztár, a) A’ gyámpénztárban tar- 
tatik a’ gyámpénzek’ alapja, melly a’ csupán csak e’ 
czélra adatott zene-akademiák’ jövedelméből, az aka
démiai dijak’utánfizetésiból, ajándékokbul, és a’ 4.
4. sz. értelme szerint a’ hangászegyesület által erre 
szentelendő adománybul áll. — Erről különös száma
dás vitetik, b) A’ kézi pénztár a’ be -  ’s kifolyó pén
zek’ számára rendeltetik, két zárral láttatik-el, ’s , 
ezeknek egyik kulcsa a’ pénztárnoknál, másik az el
lenőrnél lesz ellenörségül. — E’ pénztár a’ fizetések’ 
szokott helyén tartatik. — c) A’ főpénztárban őriztet
nek a’ gyámpénzek, a’ minden hónap’ első három nap
ján bejött, megmaradóit ’s a’ kézi pénztárból a’ pénz- 
tárnoktul átadott pénzek, valamint a’nyilványos és ma
gán-kötelezvények’ , úgy az intézetnek minden fontos 
oklevele is. E’pénztárnak három zára van; ezek’egyik 
kulcsa az egyesületi elnökre, másik a’ pénztárnokra, 
harmadik az ellenőrre bizatik. — A’ nyugpénz-intézet’ 
főpénztárában fenmaradó pénzeket egy a’ társaság ál
tal saját tagjaiból szótöbbséggel kinevezendő választ
mány kezeli, mellynek első és szorosan teljesítendő 
kötelessége lesz az alappénzeket minél gyümölcsözőbb 
kamatozásra legszorosb elővigyázattal ’s a’ honi törvé
nyek’ értelmében legnagyobb biztossággal kiadni. — 
Hogy pedig a’ választmány az intézet’ részvényeseinek 
teljes bátorságot ’s megnyugtatást szerezzen, a’ tő
kepénzek’ állapotját időnként a’ belföldi hírlapokban 
nyilványossá teszi, ’s a’ pénztárnok , ellenőr ’s írnok
tól kezességet fog kívánni. — A’ felállítandó nyugpénz- 
intézet’ tagjaira háramlandó hasznok e’ rövid előadá
sából látható, hogy ez intézet által mindenkinek, még 
a’ kevésbbé tehetősnek is olly mód nyujtatik, melly- 
nél fogva időnkénti csekély befizetései által nemcsak 
saját személyére nézve aggkorára , hanem családjá
nak is 150 pgö ftnyi évjövedelmet (3000 p. ft. tőkepénz 
ötös kamatját) képes biztosítni. E’ nem megvetendő ösz- 
veget pedig, ha valaki családjának a’ feneinlitett évi 
jövedelmet akarnábiztositni, kész pénzben kellene hol
ta után hátra hagyni: minthogy azonban azt ezen in
tézetnél aprólékos befizetések által már olly rövid idő 
alatt teheti családjára nézve gyümölcsözővé, ’s a’ honi 
hasonnemű intézetek’ egyikénél sem érheti illy kedve- 
zöleg e l ; továbbá miután itt még különös segedelem
pénzt is nyerhetni az intézettől,— mind ez elég ösz
tönül szolgálhat abba-beállásra a’ zenekarok’ tagjai
nak, gyakorló művészeknek,karigazgatók, iskola ta
nítóknak , nyilványos és magán-tisztviselők , ügyvé
dek, orvosok, sebészeknek , röviden mindazoknak, kik
nek jövedelmük holtuk után megszűnik, életük’ folytá
ban pedig abból a’ kivánt intézeti befizetések kitelhet-
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neb ; azonban különösen ajánlható ez intezetbe-lepes 
a- mindkét nembeli nem házas , ’s a’ gyermektelen öz
vegy személyeknek is az ott nyerhető segedelempénz 
miatt mivel gyakorlatilag nem is eszközölhető, hogy 
az apródonként befizetendő csekély öszvegeket más 
utón olly kedvezőleg lehetne aggságunk’ korára biz- 
tositni, mint ez intézetnél. A’ kik ez intézetben részt 
venni ohajtnak, közelebbi utasítást nyerhetnek a’nyűg- 
pénzintézet’ nyomtatottszabályiból, mellyekhangász- 
egyesületi pénztárnok K l a u s z  E. L.urnái (Pesten a’ 
városi színház’ épületében levő tükörtárban) 10 ezüst 
kron kaphatók, hol egyszersmind a’ már többek által 
aláirt nyugpénz-intézeti alapitó ivet is megtekinthetni, 
’s az alapítók közé magát kiki beírhatja.— F. évi dec. 
elsője tüzetett-ki határnapul, mellyen a’ nevezett in
tézet’ alapítóinak aláírásaik berekesztetnek, ’s ekkor 
az életkorra nézve engedett kedvezés megszűnik,ké
sőbb belépendőkre nézve pedig már az esztendők’ meg
váltását foganatba kell venni. Ha a’nevezett napigaz 
aláirt alapítók’ kitűzött száma (200) tökélyes leend, 
még azon hónap’ folytában közgyűlésre hivatnak a’ 
részvevők, ’s itt az intézet alakultnakhatároztatik, ’s 
az első befizetésnek ideje is kitüzetik.— Magában ér
tetik tehát, hogy e’ tett előtt, mielőtt t.i. a’ 200 ala
pítónak teljes száma együtt nem le sz , ’s az intézet 
alakultnak nem nyilványittaíik , az aláírók semmiféle 
befizetéseket nem tehetnek. — A’ nyugpénz -  intézet’ 
tagjainak illynemű közgyűlése évenként kétszer íar- 
tatik, u. m. junius és december hónapok’ utósó vasár
napin , a’ hangászegyesületi elnök’ előülése alatt. Ab
ban az intézet’ fontosabb ügyei vétetnek vitatkozás alá, 
az alapszabályok 33. §sa értelmében a’ társaság’ tag
jai szabályok’ javítására indítványt tesznek, a’tisztvi
selők’ fizetései meghatároztatnak , valamint is az igaz
gató választmány’ tagjai szótöbbséggel a’ személye
sen jelenlevők által minden évben megválasztatnak.

A’ pestbudai hangászegyesület’ 
ig a zg a tó  vá la sztm án ya ,

E l e g y t á r .
( Óv á s u l . )  Bourgoing helységben (Francziaor- 

szágban) egy pórlegény, ki egy cseresznyefára kú- 
szott-fel, mellynek leveleit a’hernyók nem rég lerág
ták , ’s ugyan e’ fa’ gyümölcséből evett, hirtelen to- 
rok-gyuladást kapott,’s félóra múlva erre meghalt. A’ 
hernyóktul a’ cseresznyére némi igen mérges nyálkás
ság tapad, mellyet szemmel alig vehetni észre. Ennél- 
fogvást a‘ cseresznyét soha sem kell mosatlanul enni.

A’ legrövidebb tartalmú levelek’ iróji hihetőleg 
V o l t a i r e  és P í r o n  voltak. Voltaire’ levele imígy 
hangzott: ,Eo rus( (falura megyek) , mire Píron vá- 
laszolá: ,1 “ (menj)

( Ö n g y i l k o s s á g  p é n z é r t . )  Az , Anatomy of 
suicide* czimü folyóiratban következő eseményt olvas
hatni: Egy angol az ínség’ legfensőbb fokára jutván 
elhatárza, hogy magát megöli ’s ezen vétkes önmeg- 
semmítes által nyomorgó családjának legalább némi 
kis pénzt teremt. O tehát ragaszlapokon tudata a’ na
pot es órát, mellyben magát a’ Coventgarden-szin- 
hazban kivégzi ’s mivel ez nője és gyermekei’ javára 
történik, „reményű, úgymond, hogy a’ néző közönség 
e’ mutatványra fejenkint egy guineet beléptidíjul meg
adnod.“

(A , pasa s z ó  e r e d e t e . )  E’ szó .p a s a( a’ 
perzsáktól szármázik ’s eredeti értelemben annyit tesz,

mint ,p a i-s c h a ‘ vagy is a’ király’ lába. A* törökök 
e’ kifejezést pa s á - r a  változtatták ’s azzal a’ tarto
mányok’ helytartóit ’s hadsereg’ vezéreit ruházák- 
fel. (S .-t.)

(T rap j) i s t á k ’ j e l b e s z é d  e.) A’ trappisták
nak csak gyónáskor engedtetik meg a’ szólás; közön
ségesen azt hiszik, hogy ha egymással találkoznak , 
a’ ,memento mori-‘tki szabad mondaniok; de ez hibás 
hiedelem. Ok jelbeszéddel élnek, hogy magokat egy
másnak érhetövé tegyék. Minden ruhadarabnak, kony
haeszköz- vagy házi műszernek különös ismértetö jele 
van, így minden papi vagy szerzetes hivatalnak is. 
Ha valaki hüvelyk vagy mutató úját rágja, ez evést je
lent ; ivást pedig, ha a’ görbített uj a’ szájat érinti- 
meg. A’jónak jele: egy kézmozgás a’ szív felé. Sze
meit kézzel eltakarni: gyalázatot vagy tudatlanságot 
nyilványit; a’ nyitott tenyérbe nézni: tagadást jelent; 
a’ szájat öt ujjal bezárni: böjtölést, ’s egy újat a’ 
szemre fektetni: látást jelent. Ki kenyeret kíván, az 
kezének hüvelyk ’s legközelebb két újával kerekded- 
séget képez ; ha a’ trappista fülevest óhajt, két úját 
használja ’s a’ felsőt aztán hirtelen visszahúzza, mint
ha füvet kellene metszeni. A’ sajt’jele az, ha mind a’ 
két kéz félhold-formára összenyomatik; ki tejet kíván 
az kis úját szopogatja ; ki gyümölcsöt, az valamennyi 
újával gömbölyeget képez; ki vizet, az eleinte bere
keszti az újakat ’s azután egymáshoz dörzsöli. Ha egy 
illy szerzetes könyvet akar , kiterjeszti balkezét ’s 
jobb keze’ két újával illeti azokat, úgy mintha könyv
ben akarna lapozgatni; a’ missále, evangéliumoknak, 
zsoltárok- és hymnuszoknak ’sa’t. ismét más ismértetö 
jelei vannak.

( F u r c s a  k é r d é s . )  A’ tudnivágyó Reschid pa
sa minden nevezetesb gyárt megtekintett Angliában. 
Egy gazdag gyámok Manchesterben a’ török követet 
mindenhova elvezeté. Végre egy hosszú nagy terem
be léptek, hol mintegy 400 gyermek— 5 egész 12 
éves— dolgozott. A’török nagyhivatalnok, kire nézve 
illy látvány egészen ujdan vala, oldalvást imígy szólt a’ 
gyár’ urához: „Ön szép családdal bir! ugyan hány fe
lesége van?“

( N e v e z e t e s  s i r  kó-i r á s.) Abercomvayben 
(Carnarvonshirében) egy sírkövön következő felirat 
díszük : ,>Itt nyugszik nőjével Alicével, comvvayi Hoo
kes Miklós, atyjának Hookes Vilmosnak negyvenegye
dik gyermeke , ki maga is huszonhét gyermeknek atyja 
volt. Meghalt martz. 20kán 1637.“ (P.)

( E l l e n  n y i l a t k o z á s . )  Ez évi 54. szám alatti 
Társalkodóban közrebocsátott Hlavacsek prof. úr’ nyi
latkozását minden megjegyzés nélkül nem hagyhatom; 
mert ámbár öt azon: „Schreiben des Grafen Zay ’sa’t. 
czimü gúny-röpirat’ szerzőjének részemrül sem nem 
állitottam sem nem állítom, szóval nem is gyanítottam 
’s most sem gyanítom ; de miután közhirbül értésemre 
az jutott, hogy Hlavacsek ur a’ fenemlitett gúnyiratot 
pártolására méltatván, azt könyváros nem létére is maga 
árulta ’s terjesztgette, lehetetlen azon következményt 
eltagadni, hogy ez által a’ gúnyiratot, ’s abba fog
lalt elveket magáévá ne tette légyen. Ez állításom, 
melly csak közhíren alapul, minden esetre igazolást vár 
Hlavacsek ur’résziről, és szükséges hogy vagy annak 
valóságát ismérje e l , vagy azt puszta közhiri koho— 
lásnak nyilatkoztassa. Pribóczon , julius lökén 1841.

Sán dor K á ro ly .

Szerkeszti H e l m e c z  y— Nyomtatja angol gyors-sajtón T r at t n e r-K á r o 1 y i , uri-utcza 453.
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Vélemények iskoláink9 ügyében.
Iskoláink’ szerkezete, állapotja, ’s ezekkel egy

bekapcsolt nevelési rendszerünk, úgy látszik, mostani 
haladó korunk’ szakában , legközönségesb , szinte min
dennapi tárgyai levének vizsgálódásinknak; részint 
mivel azok szellemi tökéletesbülésünk’ állapotában, 
mint tudományi életünk’ Ieghathatósb eszközei, ’s mint 
physikai ’s erkölcsi jóllétünk’ egyedüli alapjai legfon- 
tosb érdekkel képesek hatni, sót hatnak is ránk; ré
szint mivel épen azok’ olly igen fontos érdekében érez
zük legnagyobb elmaradásunkat. Mindkét esetben méltó 
okunk lehet, hogy azokat illetőleg ollykor fájdalmas 
panaszra fakadjunk. — Hogy mindeddig iskolai rend
szerünk’ körülményes állását tekintve azok’ kül- ’sbel- 
alkotmányos szerkezetére nézve , más , tudományilag 
előbb kifejlett nemzeteknél sokkal hátrább vagyunk : 
kétségbe hoznunk nem lehet; azonban hála az uj idők’ 
szellemének ! ránk is felderült valahára a’ köz-felvi
lágosodás’ hajnala ; nálunk is teljesülésbe kezd menni, 
mit némelly áthatottabb fők, némelly lelkesb honfiak 
’s bölcs oktatók olly régóta ohajtának: nemzetiségünk’ 
boldog gyarapodásával, honunkban is újabban isko
láinkra, különösen ref. iskoláinkra nézve a’ legczél- 
szerűbb intézvények történtek. Hlyen, hogy néhányat 
azok közül megemlítsek — szemléleti oldalrul: az is
kolaitanulmányoknak minden kivétel nélkül honi nyel
ven szerkezete ’s tanítása, a’ latin nyelv’ mint iskolai 
divatnyelv’ megszüntetése ; ténylegesen : azon felsőbb 
miveltséghez közeledő tón, mellyel hivatásunk’ kö
rében , tanitó-székekről tanítványaik’ lelkületére szok
tunk hatni. — Az elsőbb theóriai szempontot, honi 
nyelvünk’ kimiveltetését ’s iskoláinkba hozatalát illető
leg , nem lehet eléggé méltányolnunk ebbeli bölcs in
tézkedését kormány férflainknak , kik e’ részben nem
zetiségünk’ javára mindent eszközlének. Most már , 
miután ezek’ jeles példáji ’s reánkható jótékony tet
teik’ eredvényiből nyilván bebizonyult, mikép ama’ 
nagyszerű anomáliának nyelvünk’ művelése’ ügyében , 
úgy ’s nem máskép kelle történni: azt hiszem , nincs olly 
tisztán érző polgár honja iránt, ki nyelvünk’ érdekében 
tett azon nagy következvényű országos intézkedése
ket ne méltatná, vagy épenirígylené # ) ,  valamint szin
te , ki az eddig uralkodott latin nyelv’ korlátozá
sán ne örvendne, vagy azt előbbi érdemetlenül bito
rolt jogaiba visszahelyeztetni akarná. A’ latin nyelv, 
mint egykori legműveltebb nemzet’ örök classicitásu 
nyelve, minden okosabb fejtől pártolást, stúdiumot ér
demel , de illőleg kimért korlátok közt; nem ú g y , 
hogy zsarnokként, ki sötétségben akarja tartani né
peit , gátot vessen a’ közfelvilágosodásnak; nem , hogy 
az anyanyelveket, a’ népek’ elkülönzött saját nyelvei
ket lebilincselje. Tudva van előttünk, hogy minden 
más , műveltségre törekvő nemzet, minél korábban akart 
e’ holt nyelv’ túlnyomó erejétől megszabadulni: annál 
hamarébb ért vala czélt nyelve’ és nemzetisége’ gya
rapításában ; minél jobban ’s czélszerűbben rendezők

Most ugyan a’ panszlavismus’ hősei illyforraa lelkületö- 
ket árulták e l ,  de a kiknek , hogy ezentúl kedvezőbb ol
dalról nyerhessenek b élyeget, állandó igaz hűséggel is  
kell és szeretettel hazafiakká kereszteltetniök. —

el e’ nemzetek iskoláikban a’ latin nyelv’ tanítását, ’s 
minél kisebb körbe szoriták annak használását: a’ tu
dományokban átaljában annál szabadabb lépést tehet
tek.— A’ sok példa serkentőleg hatott ránk; mi is meg
indultunk újabban elkövetni mindent, hogy a’ latinság’ 
rajtunk századokig zsarnokoskodott erejétől szabadok
ká tegyük magunkat; anyanyelvűnket kezdők mivelni, 
a’ holt nyelvet valamint polgári befolyásától megfosz
tottuk ’s törvényszékeinkről kizártuk , úgy iskoláinkban 
neki csaknem a’ legutolsó helyet adtuk ; szóval: a’mi
nő önméltóságra akart az emelkedni felettünk, mi épen 
annyira lealacsonyítottuk. ’S ki nem tudja: ezzel 
mennyi jót eszközöltünk; ki nem látja által, hogy je
lenkorunk, a’ latin nyelvtanulás és gyakorlás helyett, 
a’ honi nyelv’ pallérozására szentelvén magát, ezá l
tal már eddig is mennyi haladást tön, ’s mi fényes jö
vendőre nyitott magának utat ? E’ szerint tagadhatlan, 
hogy nemzeti nyelvünknek kivittük az elsőséget, di
plomatikai rangra, országos tekintetre emeltük; de az 
ellenséges latin nyelvre nézve mégsem tettünk eleget, 
minthogy e z , habár hatásköre korlátoztatott, ’s isko- 
láinkbani volt helyzete ’s mivelése változott is ,  még 
most is a’ régi módszeren taníttatik; azonban rendsze
rünk ennek tárgyában épen mit sem változott, huma- 
nisticus és reál-osztályaink — mint ezt hírlapi czikkjé- 
ben egy lelkes honfitársunk igen bölcsen fejtegeté — 
elkülönözve egymástól ’s kiemelve nincsenek, iskolai 
praxiséi a’ forditásra kitűzött classicusok’ magyará
zata szinte a’ régi rendben maradt: holott pedig, 
minthogy az elemi nyelvtanítás most már később szo
kott kezdetni, a’ gyakorlásnak is ehez alkalmazva fel
sőbb osztályokhoz kellene szabatnia. Ezek ugyan apró
ságok,’s inkább magányosintézkedések’ tárgyai lehet
nének, jónak vélem azonban ezeket is köz-figyelembe 
vétetni. De egy tárgy van különösen, mit, a’ latinnyelv’ 
tanítása’ ügyét érdeklőleg, szó’s vizsgálat nélkül nem 
hagyhatok. Tanuló ifjaink most is , mint eddig , latin 
beszédek’készítésében gyakoroltatnakidönkint; — czél- 
ja ezen gyakorlattételinknek — természetesen azt le
het gondolnunk — nem más, mint hogy ezek által nö
vendékeinket rendszeres gondolkozásra, Írásra ’s bi
zonyos ismert tárgyak felöli fogalmak’szerzésire szok
tassuk ’s tanítsuk; — vájjon már latin beszédek’ készít
tetése által lehet-é , kérdem velők kívánatos czélt éret
nünk? fognak-e ők latinul fogalmazhatni, gondolkod
ni tudni ’s Ítélni , kik még úgy szólván a’ nyelv’ ele
mivel is alig isméretesek; de ha jártasok volnának is 
valamennyire a’ nyelvben, nem lesz e ez áltál gondol
kozásuk megkötve , a’ midőn épen azt követeljük tő
lük, hogy értelmök’ fejlődésekor mindenről szabadon 
szokjanak Ítélni ’s gondolkozni. Látom sokszor ’s fáj
dalommal tapasztalom: szegényeknek minő akadályok
kal kell küszködniük czél nélkül. Vagy talán az volna 
ebben a’ czél, hogy illy különféle körmondatok’, chriák’ 
’s más egyéb beszédek’ készítése által bővebb ’s ala
posabb nyelvtudásra, compositiói ügyességre’s stylis- 
tikai szabályosságra tegyenek szert? — mindezekre 
illynemü gyakorlat kevés foganattal hathat, sőt ezen 
föntebb megnevezett tulajdonokra a’ nyelv’ értésén kí
vül , most már, midőn a’ latin beszédbeli mindennemű 
iskolai, házi, polgári-törvényszéki közlekedések meg
szűntek — azt hiszem — nekik is minél kevesb sütik-
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ségök van; ha valaki még is tudós korában közzülök 
latin nyelven valamelly rendszeres értekezést akarna 
Írni j arra más utón , ne illy sikeretlen iskolai ’s idő— 
előtti kínzás által igyekezzék magának lehető nyelv
tökélyt szerezni.

Ezen egyszerű észrevételimet akartam a’ latin 
nyelv’ tanítása ’s tanulása’, mint iskolai stúdium’ ügyé
ben előterjeszteni; lehet, hogy idő’ haladtával, min
den illynemű akár helyes akár helytelen tanítói ag- 
gódozásink (Grübeleyen) ki lesznek majd egyenlítve, 
’s mindnyájan meghallgattatunk. — Iskoláink’ állapot- 
ját érdeklő vizsgálatim’ következtében szükség , hogy 
azon más, practical szempontot illető , fentebb említett 
műveltségi tónrul is emlékezzem , inelly egyik leg
feltűnőbb bélyege haladásunknak’s az uj élet’ szelle
mének , inelly iskoláinkban mind inkább ébredni kezd. 
Erre nézve legfőbb óhajtásom: vajha méltó figyelem
ben tartanák ’s követnék különösen felsőbb-rendű ok
tatóink az illedelmes és mérsékelt bánásmódot azon 
hallgatóikiránt, kik már magokviseletén érettebbkor’ 
bélyegét viselik, úgy hogy nem veszszőtüli félelem töb
bé, ’s nem bántó vagy keserítő, de egy mérséklettel 
intézett dorgáló szó is képes őket korlátozni, vagy ha 
megtévedtek,útba igazítani. Igen szépen czímeziXa
ver egy helyt munkáiban a’ tanítókat melly szavait el 
nem hallgathatom. „Vidámság—mond ő — a’tanító’ ar- 
„czán legszebb időjárat ; az iskolára nézve , melly 
„által a’ nyájas növények buján hajtanak és szaporán 
„nőnek. Harag ’s indulatosság egy nyári fergeteg, 
„melly ugyan megtisztítja az iskolai levegőt, de gyak
ran elégeti, vagy meg is emészti a’ gyengéd cseme
géket. Harag, hidegvérüség mellett a’ legzordonabb 
„téli vihar, melly a’ pusztítás’ ’s enyészet’ nyomait 
»hagyja maga után.“ Ezek a’ tanító’ lelkűidének leg
hívebb ábrázolatai. Sok oktató , tanitói-székében elfe
lejtkezni látszatik magáról, ’s nem gondolják-meg, 
hogy mérsékletien kirohanásaik, vagy szeszélyes in
dulataik által magoknak, ügyöknek ’s hallgatóiknak 
igen sokat ártanak. Szilárdság igen , de ne szigorúság 
vezesse az oktató’ lelkületét. — Szerfeletti keménység, 
vagy épen durvaság az oktatóban, igen természetes, 
hogy többször konok ellenszegülésre ’s makacsságra in- 
gerli az ifjú embert, ’s így többet ront mint épít, ki
vált azokra nézve, kiknek épen csak legjózanabb útmu
tatás ’s lágy oktatási mód által lehet ’s kell vezéreltet
niük—  Szelíd bánás ellenben ’s illő maga mérséklése 
a tanítónak, azonkívül hogy a’jobbakat iránta min
dig lekötve tartja, az ingerült vagy rósz indulatunkat 
is öneszméletre hozza, ’s megtéríti. Ki nem tudja még 
ezen felül, hogy az ifjúi gyenge szív , önalkottatása sze
rint csekély kiképeztetés mellett is mindig hajlandóbb 
szokott v.legalább tartoznék lenni arra , hogy a’ szép és 
jónak intéseire hallgasson,mint önkint rutát követve ren
deltetése ellen járjon. Vagy talán ez igen is hirtelen 
s kedvezőleg hozott vélemény ifjainkról, kik még csak 
most keiüliek-kia’ testi fenyíték’ kemény büntetési alul; 
mit ha iskolában tanítóik kímélettel, vagy épen nem 

ül óik otthon elég mértékben gyakoroltak raj- 
° ; kik továbbá még arra sem értek meg, hogy ön- 

Kent tennek önelégültséggel járó iskolai kötelessé- 
giket, sa  házi ütlegektől sokkal inkább eltompitvák 
f  r/fe, f 1 ’ s ezpk !lltal szivök, hogy sem jó indulat- 

o esze volnának oktatóik’ íntésinek mindenkor hí
ven engedelmeskedni. Bár mikép legyen, -  eleg fájda- 
lom , ha így van — nekünk vezetőknek eszközrül kell 
gondolkodnunk, mellyet használva mind a’ kihágások
nak vagy iskolai vétségeknek gátot vethetünk, mind

tanítrányink’ jobb indulatait, szívöket magunkévá te
hetjük. Erre nézve már csekély belátásom szerint én 
miudenkor a’ szelídséggel párosult szilárd bánásmódot 
tartom legczélravezetöbb eszköznek. Az illy bánásmód 
ugyan , mig tartós folyamatba vétetnék, eleinte sok 
rendetlenséget ’s visszaélést is okozhat: mert sze
lídségünk által, ha az— mint sokszor megesik — szer
feletti lágysággá aljasúl, a’ szigorúbb fenyítéki sza
bályok’ mellőzése miatt pillanatra gyakran tanítói au
toritásunkat is koczkáztatjuk: a’gyermek, vagy ifjú, 
midőn lágyságunkat veszi észre, egy ideig korlátla
nabbnak érzi magát ’s szabadságot vesz olly tettekre, 
mikkel tekintetünket sérfi-meg; de ha sérelmünk mu- 
lékony ’s következés nélküli, vagy épen szembe is alig 
ötlő, ebbeli csekély önáldozatunknál sokkal felűlhatóbb 
lesz a’ későbbi jutalom , azon édes elégültség illő mó
don nyert győzedelmünkön, midőn tanítványaink’ ré
széről érdekinket legfőbb mértékben kivittük, ’s oily 
álláspontra tettünk szert, hol gyengéd figyelmeztetés 
is többet használ, mint erős fenyíték. —

Szelidebb korunk’ ránkható szellemébe így által 
költözködve — azon fél-barbár időket, midőn még na- 
gyobbkorú diákjaink is botoztattak , emlitni sem aka
rom; ha most már alkalmasabbnak vélt illy szív- ’s er- 
kölcs-képező eszközt akarunk használni, minden esetre 
különbséget kell tennünk felsőbb ’s alsóbb osztályi nö- 
vendékink közt. Azon lehető mérsékelt szelídség a’ 
tanítók’ részéről mind két osztálybeliekre tartozik u- 
gyan; de a’ szóvali intésnek és dorgálásnak hathatósb 
foganatot természet szerint csak érettebb koruakra ’s 
így értelmesbekre nézve tulajdoníthatni; a’ kisebbek el
lenben , kikben még az ítélet nem fejlett, kik még — 
úgyszólván — érzékiség’ rabjai, lia a’ gyakori józan 
intést megvetik, ha a’ tanítói érzékeny feddéseket fel 
sem veszik ’s játéknak tartják , igen természetes, hogy 
testi büntetést is kaphatnak. Illynemű fenyitésmód gyer
mekekre nézve, véleményem szerint sokszor épen el
kerülhetetlen , de még erkölcsi tekintetben javasolható 
is azért, mert az érzéki rósz— tudjuk — lélekre hat; 
’s ha a’ testi büntetés’ kellemetlen érzéséhez még ter
helő gyalázat is járul, ez következetesen erőt támaszt, 
a’ gyermek’ lelkében ’s őt nem — mint vélhetnék, ’s 
mint nagyobb koruaknál szokott történni, — ellenszegü
lésre , mert ahoz még gyermeknek elég ereje nincs, 
hanem magábatérésre ’s megjobbulásra szoktatja. Ne 
higyjük azért, mintha már két-háromszori kemény testi 
büntetés minden jobb érzésiből kivetköztetné gyerme
keinket, az csak ideigtartó gy ámeszközűl szolgál ne
kik arra, hogy értelmök’ fejlödni-kezdéseig az er
kölcstelen kihágásoktól megöriztessenek, vagy serken
tő ösztönül, hogy kissé elvonultabb szelíd természe
tet váltsanak. — E’ szerint a’ vesszőztetést, az olly— 
kori testi büntetést alsóbb-osztályú növendékeinkre 
nézve iskoláinkból még egészen ki nem irthatjuk; de 
talán nem is akarjuk végkép kiirtani, csak azok’ mér
séklését lehet’s kell követelnünk. —

Illy fenyíték-rendszerünk’ elintézésében is tehát, 
midőn kellő mérséklettséget szelídséget igyekszünk kö
vetni , örömest föltehetjük magunkról, hogy miveltebb 
korunk’ bélyegét eléggé sziveinkben hordjuk; d̂e meg 
ebben nem szabad megnyugodnunk; iskoláink egesz 
szerkezete egy góth-épülethezhasonlítható, mellyet, 
hogy görög ízlésű templommá változtathassunk, sok 
anyagi állató-részektől kell megfosztanunk, v, hozza 
több újat toldanunk; vagy hogy tartós ’s minden ré
szeiben tökéletes legyen, egészen uj alapra építenünk; 
azért is küzdjünk , munkáljunk, ’s jövőre nézve egy
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érettebb és felvilágosodottabb kor’ utmutatásival vi
gasztaljak magunkat. Addig pedig, míg a’ tökéletes 
megigazulás’ napjai elkövetkeznének, legyünk nyu
galomban; és te kegyes Olvasó

Vive, vale; si quid novisti rectius istis ,
Candidus imperti, si non rhisuteremecum.

Osvát Lajos professor.

Gyakorlati észrevételek a’ közrend’ 
ügyében*

Milly szükséges a’ rendőri fölvigyázat mind sze
mélyes, mind vagyoni bátorságra ’s egyetemi rend
tartásra nézve, mindenki előtt tudva van. Jól intézett 
rendőri felügyelés valódi védelme az egyes polgárnak, 
mert az ótalmazza őt minden rakonczátlanság ellen; 
egyszersmind megőrzi, hogy adásvevésben meg ne 
esalassék polgártársai által. — Mi a’ személyes és va
gyoni bátorságot hazánkban illeti, tapasztalásom sze
rint , az első csak ollyan , mint Európa’ majd minden más 
országiban (?), de már a’ vagyoni bátorság nem áll olly 
jó lábon mint egyebütt, mert hazánkban a’lopás miatt 
bebörtönzött gonosztevők’ száma aligha felül nem ha
adja az ausztriai birodalom’ minden más tartományiét 
együttvéve, sőt talán a’ mozgalomban pezsgő Fran- 
cziaországétis, pedig arra minden oldalrul kígyót bé
kát kiáltanak. — Ezen minden emberbarátot elszomo
rító utolsó körülmény’ okait feszegetni, ’s a’ baj-or
voslásra tervekkel előlépni sem hivatásom, sem szán
dékom ; nagyobb elméket, hatalmasb befolyással biró 
férfiakat illet az. Mindazáltal csekély belátásom sze
rint úgy hiszem, hogy a’ nemzetek’ erkölcsisége ne- 
velésökkel arányban á ll, ’s hogy az elhatalmazott egy 
vagy más bűn-tett’ kiirtásának egyedüli eszköze a’jól 
elrendezett javító-fegyházak.

Mi az adásvevési csalásokat érdekli, itt még sok 
az igazítnivaló , itt igen hátra vagyunk , sőt merem 
állítani, hogy e’ pontban a’ ravaszságárul egész vilá
gon elhíresült khinai kereskedő és árus is lélekis- 
Uiéretesb; mert a z , midőn csa l, legalább nem eskü
szik meg ötvenszer egyhuzamban ’s mindannyiszor ha
misan, áruja mellett. —

Nálunk a’ kalmárok’,húsvágók, szappanosak’ ’s egyéb 
kiskereskedők’ mérlegei és rőfjei, a’ korcsmárosok’ iczéi, 
molnárokficsóraik (vámmértékeik),kevés kivétellel,majd 
mindenütt hamisak, a’ mesteremberek’ készitvényei pe
dig rosszak. Mind ezekre ’s több más árusra v. semmi, 
vagy ha van is itt ott, hanyag a’fölvigyázat. Némelly- 
kor, — több év’ leforgása közben — megvizsgáltatnak 
ugyan a’ mértékek , ’s néha mégis büntetik a’ csaló
kat, de siker nélkül. Mert alig fizette-le birságát a’ 
húsvágó, szappanos, korcsmáros vagy molnár, más 
nap már ismét űzi előbbi ravaszságát, bizonyos lévén 
a’ felől, hogy sok ideig nem jőnek nyakára. Enma- 
gam tapasztalásból állíthatom, hogy lakhelyemben szá
mos év alatt csak egyszer lepettek-meg a’ húsvágók, 
gyertyamártók ’s molnárok, ’s akkor is a’húsvágó olly 
-szerencsés volt, hogy vizsgálati napon egy lat sem 
hiányzott a’ kézalatt megvásárlóit húsból, holott mind 
azelőtt, mind azóta közönséges szokott lenni a’ mér- 
ték-hijány. Azonban ekkor is a’ fontok, ’s a’ méróser- 
penyü nem tekintettek meg. De mindenek fölött a’ mol
nárok a’ közönség’ pióczáji, ók a’ szegény embernek 
szájából veszik-ki keservesen keresett kenyerét. A’ 
molnárok nemcsak ficsórikkal csalják-meg a’ szegény 
és tudatlan adófizető embert, hanem malomköveik kö
rül úgy igazítják-el a’ kérget, hogy az annak tágas

hézagiba hulladozó liszttel egész sereg sertést táplál
nak ’s hizlalnak, lovakat tartanak, ’s még azonfelül 
bőségben árulják az úgynevezett malomport. Mészá
rosokat, sütőket ’s egyéb élelemszerekkel kereskedő
ket legalább minden hónapban egyszer kellene várat
lanulmeglátogatni ’s mértékeiket megvizsgálni. Nálunk 
helye van azon közmondásnak: ,,a’ melly ló legjobban 
húz, azt legtöbbet ütik.“ Honunkban a’ legalsó osz
tályú v. is adózó nép az, melly legtöbbet húz, ’s azt 
minden oldalrul legtöbbet is húzzák, nyomják, csal
ják; mert miután honná’ mészáros , korcsmáros , mol
nár , zsidó , szappanos megrótta, sokadalraakban a’ mes
terember zsebeli ki, mert itt egy köböl rozs’ árán sa
rut vásárol magának azon reményben , hogy azzal leg
alább fél évig beéri; bőrét, talpát nyomogatja , jónak, 
tartósnak nézi, de alig viselte pár hétig , csizmája már 
szétfeslett, a’ bőr szétázott, a’ bocskortalp pedig ki
lyukadt. Ekkor veszi észre , hogy a’ ravasz csizmadia 
papiros-kérget tón bele, rongyokat csirizeit fejbörliez 
és talphoz, hogy a’ csizmák keményeknek, szilárdak
nak láttassanak.— Következő vásárban más czéhbeli 
saruvarróhoz raegyen lábbelit venni a’ pór,de ez is meg
csalta , ’s végre látván , hogy valamennyi mesterem
ber egy húron pendül, aláveti magát a’kénytelenség- 
nek ’s hallgat. De bezzeg érzi erszénye és családja; 
mert ha jól készült munkát vehetne , éven át háza’min
den egyede két pár saruval beérné , így pedig 4 pár 
is kell, egyik köböl életét másik után adogatja-el, 
csak hogy mezítláb ne maradjon, ’s végre adóját ki 
nem fizetheti, holott azt , ha tímár és csizmadia meg 
nem csalja , a’ sok lábbeliért kivetett pénzzel leróhat- 
ná. Azonban a’ tímár és csizmadia, vásárról haza men- 
vén, minden korcsmában jól iszik az együgyü pórnak 
pénzéből, dalolva érkezik meg lakvárosában, ’s itt teli 
szatyorral hozat húst és sültet, családostul jól eszik, 
gyermekeit piperézi, midőn a’ minden oldalrul rásze
dett szegény falusi ember boldognak tartja magát,ha 
csak vasárnapon egy font rósz húsból (4—5 lat híjá
val) főtt léhez ülhet háznépével.

Honunkban, — kivéve néhány, de csak kevés nagy 
várost —mesterembereink általányosan kontárok; de mik 
is legyenek egyebek, ha czéhbeli szerkezetökre pil
lantunk. Magyar timárink egyenesen kontárkodnak a’ 
szép drága marhabörrel, hitvány, nem tartós bocskor- 
talpakat csáválván belőlük, a’ fekete bőröket halzsir 
helyett olcsó repczeolajjal készítik, ’s így rontják meg 
a’ vevőket. Illy rósz készítésnek többféle oka van: 1) 
a’ kontármunka kevés időbe és költségbe kerül, ’s így 
csekély pénzök többször foroghat és hasznot hajthat;
2) jobb munkát készíteni nem tudnak, így taníttattak 
a’ czéhben; 3) nincs pénzök, ’s így nem bírnak olly 
tökével, miilyen mesterségüknek illő ’s jó folytatásá
ra kivántatnék. Éhez járul még az , hogy világot nem 
láttak , tapasztalásuk nincs. Kitanulván kontár-munkát 
készítő mesternél, ha czéhök’ statútumai szerint szú- 
lőhelységökbül a’ szomszéd megyébe vagy városkába 
három évre elvándorlottak, ’s annyi pénzecskét össze- 
zsugorgathattak , hogy a’ czéhbeállási díjakat lefizet
hetik ’s vagy három darab bőrt megvásárolhatnak , ha
za térnek, itt mesterekké lesznek, munkakerülő pór 
fiúkat inasokul fogadnak-fel és czéhöket szinte kontár 
mesterekkel szaporítják , elvonván idővel egymástól a’ 
keresetet, de egyszersmind számos kezet a’ mezei mun
kától is. Valóban elbámul az ember, ha közönséges 
vidéki vásárokon 5—600 csizmadiát, 100—200 vargát 
és szabót együtt lát, kik mindnyájan kontár és nem tar
tós munkát árulgatnak ; ’s önkénytelen illy kérdésre
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fakad : agyán hova fog e’ szaporodás valaha vezetni ?
_ Kontár mesteremberek’ végnélküli szaporodására,
kik idővel egyik a’másik miatt nem fognak megélhetni, 
’s nem lévén terhesebb kézi munkához szokva, nagy 
számuk miatt túlsúlylyal biró, nyugtalan ’s ellensze
gülő polgárokká fajulnak. — Azon politika ,̂ melly csak 
a’ jelen idővel bibelődik, nem sokat ér; előre, század
dal is előre, kell annak az álladalom’ nyugalmáról ’s a’ 
népesség’ boldogságról gondoskodnipnelly gondoskodás 
valóban nemabbul áll, hogy a’ nép’ egy v. másik osztá
lya a’ harmadik’ csonkulásával végtelenre szaporodjék.

Mai század’ bélyege az előrehaladás, és pedig 
inkább anyagilag mint szellemileg; most mindenki ké
nyelmet vadász, szeretne nagy fáradság’s izzadás nél
kül élni’s úr lenni. Azért is telvék tanodáink tanulók
kal, mezővárosink naponkint szaporodnak, ’s napon
kint több bennök a’ falusi terhesebb munkától irtózó 
kézmüves-inas, ’s ha ez folyton így menend, bizo
nyos-számú évek múlva népességünk’ ]/l0 vagy J/ T része 
is úr, tudós, polgár , kereskedő , tisztviselő , mester
ember lesz , ’s hogyan fogja majd akkor a’ népesség’ 
y i0 vagy 6/ j  része ezen kényelmesen élni akaró serget 
táplálni? az annak idejében fontos kérdés lehet. Nem 
tarthatni boldognak azon országot, hol rendén túl sok 
a’ tanult, sok a’ mezei munkát kerülő ember. Szép 
dolog, midőn valamelly álladalom’ lakosságának nagy 
része müveit, de csak bizonyos fokig müveit; szép 
és hasznos is , ha valamelly országban a’ kereskedés 
jó lábon á ll, de ez is csak bizonyos mértékben, mert 
akármit beszéljenek a’ szobában ülő országszámítók 
(Financier), csak azon állodalom bír bel erővel, rnelly- 
ben a’mezei gazdaság virágzik’s túlnyomósúlylyal bir.A’ 
pénznek valamelly országban tömegbeni keringése még 
nem boldogság a’ népre nézve ; mert mit használ az 
nekem, ha én egy köböl rozsomat 10 pengő forintért 
adhatom e l, ’s a’húsnak fontjáért tíz pengő krajczárt, 
egy pár lábbeliért 12 pengő forintot kell fizetnem. —*

Mindig mosolyognom kell, midőn kedves honun
kat Angolországhoz hallom hasonlíttatni, az anglono- 
mia pedig soknál uralkodik ; meglehet hibázom , midőn 
azt hiszem, hogy a’ különbség véghetetlen. Angliá
nak más a’ fekvése , Angliának, bátran állíthatni, más 
alkotmánya és szelleme is ; Anglia sziget; Angliának 
roppant gyarmatai vannak. Az angol nép’ jelleme egé
szen más, mint a’magyaré. Aztán, ha hideg vérrel te
kintünk körül ezen annyira magasztalt birodalomban , 
ugyan mit látunk benne? Pénzaristokratákat, ’s mel- 
lettök átalányos szegénységet, az alsó néposztálynál, 
John-Bull-nél, müveletlenséget; számra nézve száz
ezreket meghaladó , kenyér után sovárgó kézművese
ket, naponkint előforduló népmozgalmakat ’s milliár- 
dokra menő statusadósságot. Ha Anglia Eldorado vol- 
na, úgy az éhező nép nem vándorolna ki Amerikába 
kenyeret ’s boldogabb hont keresni. — Mit látunk Fran- 
cziaországban ? Itt is városokban nagy műveltséget, 
pornépnél babonás tudatlanságot, és mivel a’ tanult 
emberek’ száma kelletinél nagyobb, a’ nép’ zsírjából 
elő tisztviselő serget, kormány’ részéről pedig adós- 
sagokra adósságokat halmozó kölcsönöket, ’s végre itt 
is oeketlen népmozgalmakat. ( Vege következik

P  ® 1 1  é  k  t  á  r .
(A z á l hal ott .)  Bizonyos gazdag angol egy tar

tományi varosban oliy szerencsétlen volt, hogy né

hány hónapig halála előtt rendkívül gyötré némi rög
tön keletkezett nyomás és szorítás. Minden, ellene hasz
nált gyógyszer siker nélkül maradt. A’ baj nőttennőtt 
’s ö valamennyi guinéeivel sem vesztegetheté meg a* 
halált. Orvosai mindent elkövettek; de mielőtt gondol
ták volna, már betegjöket a’ mell-görcs hirtelen meg
rohanta ’s meghalt.— Vérszerinti rokonokkal nem birt, 
»s a’távul atyafiak csak nevető örökösek voltak.Mindazál- 
tal hogy mély, ámbár köny-nélküli keservöket, gaz
dag rokonuk’ hirtelen halálán kitüntessék, pompás te
metést rendeltek. — Honi szokás szerint éjjel az ékes 
koporsóban nyugvó angol mellett mindkét-nembeli fia
talság viraszta. Ezek, hogy az éjszakát ébren tölt
hessék, erős meleg puncssal vendégeltetének-meg , ’s 
hogy ezen enyhítő italt annál kedvesebben szürcsöl- 
hessék ’s az idő’ szárnyait kellemesen megkurtítsák, 
a’ fiatal halott-őrök éjfélkor zálogjátékot kezdőnek. Hi
hetőleg a’ hevítő ital’ hatásának kell tulajdonítani, hogy 
az ifjúság nem csupán vig , hanem pajkosságig jó ked
vű volt. A’ fiatal körbül tehát egyet a’ zálog-kivál
táskor azon egészen sajátszerű büntetésre ítéltek, 
hogy a’ koporsóban nyugvó szegény halottnak , ki ta
lán szinte szomjas’s velők örömest hörpentgetne, tölt
sön egy pohár puncsot nyitott szájába. Sűrű gyakor
lás és megszokás által már régen vakmerővé tétetve az 
ekép őrzött halottak iránt, ez tüstint legkisebb tétová
zás nélkül végrehajtatott. A’ meleg ital a’ halottnak 
torkában különös korgással folyt alá, sőt az még so
káig hallhatólag dúlt annak keblében. E’ váratlan je
lenet a’ pajkos virasztókat hangos kaczajra fakasztá’s 
csakhamar elhatározák, hogy egy lyánka , ki nem örö
mest nyúlt a’ holtakhoz, hasonló módon váltsa-kizá
logát. Azonban a’ félénk lyánka felbátorult ’s a’ halott
nak az italt hasonló módon torkába önté.— De mint ijedt 
meg a’ szegény szép gyermek , midőn észrevette , hogy 
a’ halott elforgatja szemeit, karjait mozgatja ’s úgy 
tesz, mintha fölemelkedni volna szándéka. Hangos si
koltással futának-ki a’ megbüntetett őrök mindnyájan 
az ajtón, halottat és puncsot cserben hagyván.—Szörnyű 
zaj keletkezett a’ házban. Mindenkit fölvertek álmá
ból ’s mindenki sietett különböző ujságvágygyal a’ ha
lottas-terem felé. Eleinte alig'merészlett csak egy is 
bemenni, mert a’ nyitott ajtón betekintvén — kopor- 
jában ülni látták a’ halottat. Végre közelebb járultak 
hozzá. Az eddigi halott merően tekinte rajok ’s ezek 
viszont a’ halottra. A’ halottas-üngön előtte két nagy 
fakószínü béka ült, mellyeket az álhalálbul fölserkent 
ujdon-szülötta’ gyomrába töltött meleg puncssal együtt 
magábul kihányt. A’békák nem ugrándozhattak, csak 
lassan másztak, ’s kis idő múlva eldöglöttek. Az 
elevenhalott állitá, hogy, mióta mellében azon nyo
más és szorongás volt, még nem érző magát olly köny- 
nyünek, mint most. Az örökösek , kik eleinte nevet
tek, a’ halottaiból fölébredt urnák most, szivükből*— 
noha igen komolyan jelenték örömüket a’ puncs -  cu- 
rán. A’ virasztók örvendének, hogy pajkosságjok ál
tal az öldöklő békákat kiverték a’ szorongatott mell
ből. Az angol tökéletesen felgyógyult, ’s aẑ  orvosok 
a’ puncsot mostaniul kezdve gyógyszertári eletcsep- 
peknek vagy is orvosságnak nyilványiták, — ’s a’ szép 
fiatal de szegény lyánkát, ki a’ jótékony bekaszülöt-
teket az utolsó pohár puncsnak beöntése által napvilágra 
idézte, a’halottaiból feltámadt gazdag angol azzal jutal- 
mazá-meg, hogy — nőül vette. (S.)

Szerkeszti H e l me  c zy .  —Nyomtatja angolgyors-sajtón T r at t n e r-K á r  o l y i , uri-utcza 453.



60. szám* rest, Julius* *8, Í84Í.

Gyakorlati észrevételek a* közrend’ 
ügyében.

( ^  * S  « • )
A’ népet művelni ’s felvilágosítani kell, sőt köte

lesség is , de csak bizonyos fokig a’ tanulmányokban, 
’s inkább erkölcsileg, mint fensőbb tudományokban, 
mert csak az erkölcsileg müveit ember hű és enge
delmes alattvaló, jó atya, jó polgár, jó hazafi; de a’ 
népnek minden felsőbb oskola’ termeit korlátlanul meg
nyitni , hogy azokba kiki, — akár bir elmetehetségek
kel ’s hivatással akár nem , — szabadon járhasson , ott 
fiatal éveit eltöltse, magát születési sorsából minden 
lángész nélkül kiemelje , ’s aztán mint középszerű el
me a’ tényleges életbe lépjen, ’s ott valamelly osz
tályban éhséggelküzdjön : ez csekély belátásom szerint 
túlságos emberiség; mert mostani időkben csak a’ láng
ész , csak kitűnő elme víhat-ki magának kényelmes sor
sot ’s boldog jövendőt^?!) Nálunk is ,  nem tagadhatni, 
minden tudós-osztályban *s rendben szükség-fölötti az 
adspiransok’ száma ; nálunk is már lábra kezd kapni a’ 
hureaucratismus, csak hogy több oskolát végzett egyed- 
uek (az adófizető osztály’ rovására) némi kenyér adat- 
hassék. Nincs rend, nincs hivatal, mollyhez számta
lan tanult egyed ne járulna. Püspökségekben, zárdák
ban , clericalis csődeken , ha 5—6 hely üres , 20—30 
egyed jelenik-meg; hadseregnél 50—60 kadét van egy 
ezredben ; nyilványos és gazdasági hivataloknál mennyi 

^  a’ gyakornok,mennyi a’tiszteletbeli? országunkban hány 
az ügyvéd, hány az orvos ? így  van ez minden úri rend
nél , mindenütt több a’ tanult egyed, mint a’ kiosztani 
való kenyér. Mind ezek kapás kezek által szeretnének 
tápláltatni. — ’S így van ez a’ mesteremberekkel is , ’s 
mi a’ nélkül, hogy az emberbaráti szeretet ellen vét
sünk , kérdezhetnök: vájjon nem a’közrendőrség’dol
ga volna é , mind a’ mesteremberek’, mind az iskolák
ba tolakodók’ számát (a’ nép’ átalányos és illő nevelé
sét mindig szem előtt tartva) emberiséggel megférhe
tő módon korlátozni ? kivált az elsőkét, mert azok’ 
folytonos szaporodása valóban csak az egész népesség’ 
kárával történik, minek bizonyságául csak a’ mészá
ros-mesterséget hozom fel. —

Felső Magyarország’ nagyobb részében, kivált 
kisebb városokban ’s falukon , olly nyomorult rósz hús
sal zaklatják mészárosink a’ lakosokat, hogy valóban 
csak a’ szükség kényszerítheti őket pénzt adni érette. 
Ennek oka pedig egyedül a’ mészárosok’ nagy száma 
’s az abból következő értéktelenség. így  p. o. 1000— 
2000 lélekből álló városkában nem újság 6 — 8 mészá
rost találni. Illy kis helyeken évenkint legfölebb 200 
darab marha fogy-el, ’s így egy mesterre 20—25 da
rab esik levágnivaló. Úgy de 20 darab marha’ húsának 
kiméréséből mikép éljen-el egy család ? Ezen oknál 
fogva a’ mészárosok többnyire pénzetlenek, nemiévén 
tehetsögök, hízott marhát nem vásárolhatnak, hanem 
egy pár száz forintbul álló pénzükön holmi sovány te
heneket vesznek össze, ’s így szaporodásuk miatt az 
egész közönség szenved ; hízott tulkaink pedig kül
honba vitetnek-ki. Nem lenne é tehát jobb , ha kisebb 
városokban csak egy vagy két mészáros léteznék, ak
kor majd vagyonosb emberek adnák magokat meszáros- 
ságra , látván, hogy e’ mesterségből tisztességesen

megélendnek. — Azonban a’ rósz hús’ mellékoka a’ li-  
mitatio is , melly annak külön minőségét nem osztá
lyozza el. Ha a’hús’ ára csak átaljában szabatik-meg, 
p. o. egy font marhahús’ ára városokban ’s transenna- 
lis helyeken (miért transennalis ?) 10 kr., falukon 9 
kr., úgy a’ mészáros soha hízott tulkot nem vág ; azért 
az árszabásban a’hízott marhahúst mindig meg kellene 
különböztetni a’ közönséges hústól, p. o. : egy font 
hízott marhahús’ ára 11, a’ közönséges tehénhúsé 9 kr.
-—A’ transennalis helyekre nézve szabad legyen rövid 
megjegyzést tennem. Az illy katona-meneti állomáso
kon a’ hús egy krajczárral mindig drágább , a’kir. vá
rosokban pedig még egygyel drágább. Ennek okát nem 
látom által. Miért fizessen valamelly város’ vagy falu’ 
lakossága a’ húsért egy krajczárral többet, csupán mivel 
nála ollykorollykor 20—50 katona szállásol ? Minden 
utazó katonacsapatnak szálláskészítője előre megy egy 
nappal, ’s így az állomási mészárosnak ideje van , ha 
nem szokott rendesen marhát vágni, húst szerezni, 
noha egyébiránt azért mészáros, hogy húst árulván 
abból éljen. Kivált népesebb városkákra nézve igen 
terhes illy árszabás , mert illy helyeken, akár jő vagy 
van katona, akár nem , húsnak mindig kell lenni, mert 
a’ városok csak ezen foltét mellett adják haszonbérbe 
mészárszékeiket ,’s így az 1500 v. 2000 polgár a’ húst 
azért fizesse drágábban ’s terheltessék kétszeresen, 
mivel vagy 20 katona szállásol keblében ? — itt a’ hús 
árszabásról lévén szó , eszembe jut, mi velem e’ tárgy
ra nézve Francziaországban történt. Midőn t. i. 1814ben 
nyert sebeim miatt Bourbonne les Bains városban tar
tózkodtam , észrevevém , hogy ott a’ hús’ ára majd min
dennap változott. Ezt közölvén ismerősimmel, kérde
zőm tőlük: vájjon a’ hús’ ára mindennap másként liini- 
táltatik é. Látogatóim mintegy bámulva tudakozák tő
lem : mi az a’ limitatio ? Midőn aztán elbeszélém ne
kik, hogy hazámban minden megye (Departament) éven 
által kétszer is megszokta a’ kiméretendö hús’ árát szab
n i, akkor ismét azt kérdezék: vájjon a’ szarvasmar
hát is limitálják é , ’s midőn ezt tagadám, nagyot ne
vettek, ’s csípősen értésemre adák, milly következet- 
lcnséga’ hús’ árát megszabni, a’ marháét pedig nem.

Ha végre kereskedő-boltinkba tekintünk, azok
ban az áru-meghamisítás országunkszerte divatozik, 
mert a’ boltok épen semmi fölvigyázat alatt nem állnak, 
vagy ha van .azokról is valamelly törvényünk , azt so
ha senki sem veszi gyakorlatba. Boltinkban a’ finomabb 
olaj olcsóbbakkal vegyíttetik ; állott ’s divatból kiment ’s 
színökvesztett szövetek más színekkel fostetnek-meg’s 
ríjak gyanánt áruitatnak, rövid idő múlva aztán a’ve
vő’ kárára szétmállanak; a’drága külföldi gyógysze
reket az ezekkel kereskedők holmi pótszerekkel vesz- 
tegetik-meg ; kávéval a’ közönség legszemtelenebbül 
mérgesíttetik-meg , mert többnyire kékkövei van meg
festve, hogy fris színe legyen; ám próbálja valaki lan
gyos vízben megmosni ’s meglátja, milly mocskos fe
kete lesz a’ víz , ’s milly hitvány, hajóaljabeli vagy már 
zöld festéknek használt kávé az, mellyet nekünk ,fi
nom* czím alatt arulgatnak; kisebb helységekben úgy 
szólván s a r c z o l j á k  kereskedőink a’ szegény la
kosokat , 50—100 pcentet is húzván korlátlanul a’ ve
vőkön. Városokban a’ borárusok egy liordóbul három
féle bort is mérnek, mind külön név alatt; savanyú
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boraikat ártalmas szerek által (a' zsidók ónczukorral) 
édesítik. Zsidó korcsmárosok 14 fokú pálinkájokat gá- 
liczléllel csinálják erősebbé ’s így mérgezik meg a’ 
szegény pórt. Szóval: mindenütt csalás, sehol lélek- 
i sm ére t , sehol rendőri felvigyázat. Itta’ szegény vevő
re Verböczy’elvét jó lélekkel nem alkalmazhatni: ,,Emp~ 
tor sit eautus.“ — Hát még a’ nyilványos kezeléseknél 
divatozó visszaélésekről ’s csalásokrul mit mondjunk ! 
Csak némi kis körülményt hozok elé, mellőzvén a’na
gyobb körbe vágó kezeléseket , melly szinte a’ rend
őrség’ vizsga szeme alá tartoznék, ’s melly miatt a’ 
házi pénztárak itt ott már tetemes kárt szenvedtek. Ér
tem itt a’ katona-állomásokon felállított élelmitárak’ ke
zelését. Magam is katona lévén , tapasztalásból isme
rem az itt eléforduló visszaéléseket ’s rendőri hanyag
ságot. Hol 30—50 lovas katona szállásol, ott már ké
nyelmesen él az egyébiránt semmi vagyonnal biró rak- 
tárnok. Miből? képzelhetni. A’ szegény adófizető nép
től nagy mértékkel szedi be a’ szemes életet, ’s a’ 
katonaságnak kisebbel osztja-ki; a’ tiszt-uraknak járó 
fánál 3 ölbül 4et csinál. A’ raktárban többnyire fölösleg 
lévén a mag és takarmány, kéz alatt azokkal keres
kedik. Miért? mert soha senki sem lepi meg, és tit
kon legalább minden évnegyedben , vagy ha az 
meg is történik több év alatt egyszer, az neki előre 
vagy hivatalosan vagy alattomban tudtára esik ’s így 
a’ hiányt helyre teheti, ha csak azon egy naprais, Illy 
hanyagság’ következése az, hogy néraelly raktárnok 
elprédálja a’ rábízott élelmiszereket, ’s midőn végre 
ármánya valahogy kisült, nincs tőle mit elfoglalni, mert 
illy raktárnokok többnyire vagyontalan és pártolt egye- 
dek szoktak lenni, kivált kisebb állomásokon. Azon
ban itt is vannak kivételek, ’s ismertem magara is sok 
becsületes és vagyonos raktárnokot. —

A’ föntebb előszámláltakból most már azon kér
dés következik: mikép lehetne ’s kellene tehát a’mes
teremberek, boltosok, korcsmárosok, szappanosok, 
mészárosok, szóval: mindennemű árusok’ csalását ’s 
visszaélésiket meggátolni, vagy is inkább lehetlení- 
teni? A’ dolog nem csekélység , mert mindnyájan szen
vedünk miatta. A’ kérdés országos, ?s így a’ felelet is 
nagyobb-hatalmu férfiakhoz illik; mert a’ jelen praxis, 
t.i.a’ csalásonutóléretíel toties quoties bírságot fizettetni 
(kivált több év alatt egyszer) tapasztalás szerint czélt 
nem ér. Konstantinápolyban a’ hamis fontokkal biró 
zsemlyesütök ’s egyéb tápszerekkel kereskedők, rend
őrség által boltjaik’ ajtajához fűlöknél fogva szögez
te lek  , ’s még is ismétlik csalásukat. Nálunk, kivált 
népes helyeken, fizetett birságjokat a’ csalók 24 óra 
alatt újra visszanyerték, ’s aztán a’jövő olly ritka vizs
gálatig mennyit csalnak ismét! — A’ birság’sokszoro- 
zása koldusbotra juttatná őket, mert csalóknál tanul
ván mesterségjöket, a’ csalás mintegy vérökké vált. A’ 
botozás a’mai humánus világban nemcsak nem illik , de 
okos ember által nem is pártoltatható. Mesterségök’ fel- 
tüggesztése talán segítne a’dolgon. Az ép kezek’s lábak 
megmaradnának meg, "s a’ csalással teljességgel fel- 
■ ÍÍÍT ..ne?  akaró ám. keresse kapával kenyerét. Ez- 
a. 1 11 ie'uleS okulna, mások pedig elrémíttetnének.
Azonban bizonyos idomulva, jobbulást Ígérvén , fel- 
n ! ' / * Ü m,et. visszaállittathatnék eredeti kereseí- 
i '°  narok’, csalása ellen szép ’s azt nérni-
e0 iá iá a o rendelést láttam valaha szülőhelyemen 
ars megjc en. it t.i. minden malomajtóra nyomtatott 

lajstrom vala felfüggesztve, mellyben sorban ki volt 
teve, iog> eg> pozs.m. búzából a’ molnár mennyi font 
lang-, zsemlye-, kenyer es tercze-lisztet,’s mennyi kor

pát tartozik adni, ’s így volt a’ többi gabonanemü is 
megszabva. Azonfelül legcsekélyebb faluban is bécsi 
bélyegű rézmérő, icze , meszely, és mérlegek talál
tattak. Nálunk majd minden megyében, sőt járásban és 
piaczon más a’ mérték.

Jelen észrevételimre azt mondhatná valaki, hogy 
a’ felhozott csalások ’s visszaélések ellen bölcs törvé
nyeink lévén, rendezett rendőrségre szükségünk nincs, 
’s pedig annyival inkább, mivel járásbeli tiszteink egy
szersmind a’ rendőrparancs’ fentartásával is felruház- 
vák, egyébiránt ki rövidséget szenved, tegyen pa
naszt, mert hol vádló nincs , ott nincs biró. — Ezekre le
gyen szabad azt felelnem : hogy a’ törvények’ létele, 
ha azok szigorún ’s pontosan végre nem hajtatnak, annyi 
mintha nem is léteznének, ha a’ tisztek egymástólkü- 
lönbözó ügyekkel ’s bajokkal terheltetvék. így  p. o. ná
lunk a’ járásbeli tiszteknek nincs idejük a’ közrend’ü- 
gyével bajlódni, mert ők nemcsak halmozvák számos 
kiküldöttséggel, határjárásokkal, uriszékekkel, nyo
mozásokkal, különféle személyes panaszokkal ’s ma
gányos perekkel, hanem egyszersmind az utak, hidak, 
csatornák, nyilványos épületek’ ’s a’ t. csináltatása , ’s 
hogy még több dolguk legyen , a’ katonaság’ élelme
zése is vállaikra rovatott; a’járásbeli szolgabirák va
lóban nem egyebek ambuláns kanczellariáknál. — Mi 
pedig a’ csalások ’s visszaélések’ feladását ’s azok el
leni panaszolkodást illeti, az igenigen bajos dolog ; 
mert ha városokban egyes polgár a’mészárosok , szap
panosok, molnárok, korcsmárosok vagy épen boltosok 
ellen panaszt tenne, az valódi darázsfészekbe nyúlna; 
ha pedig toties quoties a’ megyéhez folyamodnék, úgy 
minden gyűléshez kellene folyamodnia. Egyszer két
szer, nem mondom , örömest meghallgattatnék, pana
sza zajt ütne, de végre csakugyan békéllen alkalmat- 
iankodónak nyilatkoztatnék. Illy tárgyakban vélemé
nyem , sőt kevés tapasztalásom szerint i s , magányos 
személyek semmire sem mehetnek, hivatalból szükség 
minden visszaélés ellen föllépni. Az úgynevezett vá
sár’s piaczbirók , húslátók, mind haszontalan tisztsé
gek, ezek a’ piaczra jőnek ’s a’ holmit áruló pórembe
rek’ áruját, vidéki asszonyok’ tejét és vaját szorosan 
megvizsgálják, de a’ pék, szappanos, korcsmáros , 
vendéglő, mészáros, boltos ’s a’ t. élelmi ’s más szük
séges szerekkel kereskedő polgártársaikat vizsgálgatni 
vagy plane megbüntetni nem merészük, mert az illy 
kisebb-rangú hivatalnokok többnyire szegényebb sorsú 
polgárok, ’s hogy mernék ezek a’ többnyire gazdag , 
elékelö kereskedőket, ’s a’ t. árusokat vizsgálat alá 
venni, miután azok a’ választó-polgárok közt van
nak, ’s tisztujitáskor ők választják városuk’minden hi
vatalnokait.

Az itt eléhordott ’s országszerte divatozó csalásokat 
's visszaéléseket tudják velem együtt számtalan honfi- 
társim; én azokat nem azért hozám szőnyegre, mintha 
valami újat, még nem tapasztaltat akarnék mondani, 
hanem egyedül azon okbul, hogy honunk’ jelen köz
rendének elhanyagolt ügyére ’s külön rendőrség’ fel
állításának szükségességére figyelmeztessem hazánk 
azon érdemteljes fiait, kik maholnap mint t ö r v é n y h o 
zók országunk’ rendei közt ülendnek, hogy haladni 
kezdő szép országunk’ kisebb-rendű, ’s közterhet vi
selő, de legnagyobb számú népességét otalmazzak- 
meg a’ gyakorlatban lévő v é g n é í k ü l i  szemtelen csalá
sok ’s lélekisméretlen visszaélések ellen , alkot\anoliy
rendőrségi törvényt, melly az elszámlált egyes ese
tekre alkalmazva, kiterjesztve , bővítve legyen ; melly 
Európa’ egyéb müveit országinak példájára nálunk is.
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rendőrséget állítson fe l , mert a’ rendőrség megfér a' 
jól értett szabadsággal, mint azt más alkotványos or
szágokban láthatni. Egyébiránt, ha ezen észrevételim- 
ben itt ott talán valami helytelent találtam mondani, Há
lámnál ügyesebb, tapasztaltabb ’s a’ dologhoz jobban 
értő tudós hazafiak legyenek szívesek azt eligazítani. 
Ha jelen soraimat kedvesen veendi a’ t.ez. közönség, 
jövendőben szolgálandok még némelly észrevételeim
mel a’ városok és szabad mezővárosoknak municipalis 
szerkezetökben lappangó hibákra nézve.

Hazánk is , hála az égnek! már sebes léptekkel 
kezd előre haladni; hogy tehát lakosai lehetőleg bol
dogokká tétethessenek’s a’ t e r r a  inc o g n i ta egész 
világ előtt szép oldalárul isméretes legyen , szükség, 
hogy minden hibáinkat egymás közt felfödözzük, re
formáljuk korhadt intézetinket, előítéletekből ’s az ősi 
önzésből vetkezzünk k i, és humanitásból indulva , ho
nunk’mindenrendű népességét testvérekké’s egy nagy 
népcsalád’ tagjaivá tegyük , ’s akkor hajdani közmon
dásunkat még a’ pórnép is el fogja mondhatni: „E x
tr a  H u n g á r i á m  non e s t  v i t a ,  s i  e s t  v i t a ,  
no n  e s t  it a.“ Mit az ég valósítson minél előbb.

S/anl József főhadnagy.

Válasz Szontagli Imre urnák a’ f. é. 
Társaik. 39d- számában irt czáfola- 

tára.
Czikkemre tudtommal ez első czáfolat, melly 

okokkal támogattaték ; jele, hogy vagy hatással fogad
tatott , vagy alapossága ismértetett-meg; mindkét eset
ben részemre hajlék az igazság’ mérlege. Jelen nyi
latkozás, úgy látszik, kétségbe akarja hozni mind azt, 
mi czikkemben közölve van ; engem mint rágalmazót 
igazságtalant, ’s a’ nemzetiség melletti buzgókodás’ 
paizsa alá rejtezett alacsony szenvedélyűt akar a’ vi
lággal megismértetni, ’s mint a’ rozsnyai iskolát ho
mályba dönteni akaró ’s a’ miskolezit emelni törekvő 
szándékúra túlságos vádakat halmoz. Es miért ?! mert 
a’ f. é. 6dik számú Társalkodóban bátor valók t. Pe- 
lech urat szlávnak ’s a’ rozsnyai iskolát inkább szláv- 
ezelleműnek nyilatkoztatni. — Kedves czáfoló úr ,a’ vád 
sokféle, ’s tettekhez mérve nagyobb v. kisebb; sért
hetünk egyeseket, társulatot; sérthetjük egy testület’ 
tagját, a’ nélkül hogy az egész testület azt ma
gára vonná; de ugyanazon egyednek is sérthetjük e- 
,gyes tulajdonit, mégis más oldalrul tiszteletre méltó
nak, érdem’eljesnek tarthatjuk. A’ természeti jog két
félekép tünteti elő az embert, mint egyedet’s mint tár
saság’ tagját; innen vannak kötelességei, mellyek 
magát, ’s vannak mellyek a’ társaságot illetik; vannak 
tulajdonai, mellyek öt, ’s mellyek társasággali viszo
nyait érintik. Ha a’ társaságot sértjük, akkor sértet- 
vék az egyes tagok is , de ha egyes tagot sértünk , 
nem lehet az egész társaság’ megsértetésére magya
rázni. — Egy hibája miatt nem szoktuk az embert meg
vetni , mert lehetnek más erényei; nem kárhoztathat- 
juka’ jó historicustazért, mert roszmathematikus ; és 
viszont. Ha valaki szláv : nem következik , hogy rósz 
tanító, ’s ha arrul vádolfatik, micsoda védelmet nyújt 
neki tanítói ügyessége, ’s lehet é eltörleni valaki’ hi
báját azzal, ha jó tulajdonait hozzuk-elő ? — Nem illy 
kútfőből eredt é a’ jelen eset? Én azt mondám, hogy 
,,a’ rozsnyai iskola inkább szláv szellemű , mert Pelech 
ur mindent elkövet, hogy tanitványival szégyent ne vall
jon, ha majd Lőcsére menendnek ;“’s ím arról vádoltatom 
hogy én a’rozsnyai iskola’ conventjét, Gömörnek lel

kes alispánját, ’s magát a’ lelkes Gömör megyétsér- 
tem-meg alaptalan vádommal!! Ugyan miért nem épen 
az egész hazát ? ! Engedjen-meg a’ tks. úr , ha akara
tom ellen is Shakespeare ,,Much ado abaus nothing“ ja 
jut eszembe. De lássuk részletenkintczáfolatát ’s vét
keim’ sulyját. T. Szontagh Imre ur azt állítja, hogy 
én világosan a’ miskolezi iskola’ emelésén, ’s ennek 
homályba döntésén iparkodom, mert azt mondám : „Fő
iskolánk magyar helyen nincs; kisebb iskoláink pedig 
Rozsnyón , Gömörön, és Miskoíczon ’s a’ t. ’s a’ t .; Mis- 
kolcz legjobban megfelelne a’ czélnak’s a’ t. ’sa ’ t. 
Vajha ott egy fó iskolát alapítanának ’s a’ t. ’s a’ t.“ — 
Hogy én javasiám a’ főiskolának Miskolczra helyezte
tését, ez igaz ,’s aztmost is teszem; de azért homályba 
akarom é dönteni a’ rozsnyait ? Legalább megnem fog
hatom hogy puszta javaslással illyesmit tenni lehessen. 
A’ szerint a’ tk. ur épen úgy akarja a' miskolezit ,,my- 
stiflcálni“, homályba dönteni, mert’védelmezi a’ ros- 
nyait, ’s a’ hajdan még szunyadozott nemzetiség’ egyik 
legelső ébresztőjének , Cházár Andrásnak , állításával 
mutogatja, „Rosnavia, pro nationali Gymnasio inelyto 
„comitatu Gömör et Kis-Honth articulariter unito pro- 
„ceteris maximé idonea.“ — Tudjuk méltánylani az írót, 
's hálásan megösmerjük, hogy e’ részbeni fáradsága 
érdemkoszorúra méltó ; de meg kell jegyezni, hogy 
akkor még Osgyán , ’s a’ még mindig virágzó Gömör 
valának egyedül magyar iskoláink; a’ rosnyai akkor vé
vé kezdetét ’s még csak Grammatikáig tanittaték , Mis- 
koleznak pedig hire sem volt, az újabb időkben azóta 
fejlett mind kettő valóságos gymnasiumokká. — Cházár 
Andrásnak igazsága volt akkor Rozsnyót kitűzni isko
lául, mert a’ város’ fekvése’s helyzete , a’ fentebb vi
dékekkel! könyü közlekedés és műveltsége jóval megha
ladták a’ két akkori helyet. Miskolcz, Cházár’ halála 
után lett gymnasiummá , a’ hegyaljai esperességtöl, és 
saját egyházától segíttetve mindig ugyanazon ponton 
á ll, azon viszonyok közt, azon körülményekkel küzd, 
a’ Syntaxis és Rhetoricának egy tanitójalévén. — Kos- 
nyó és Miskolcz között egyenlítő vonali húzni nem aka
rok; tudják azok, kik a’két várost bővebben ismerik. 
Mellyik virágzóbb magyarabb és igy nemzetibb , meg- 
itéltetését a’ közönségre bízom; részemről az arany 
almát, mint eddig úgy most is, Miskolcznak adnám. De 
bátorkodom emlékeztetni a’ tk. urat, miképen én a’ 3 
gymnasium’ egyesülését csak azon esetre pártolóm, ha 
azokbul egy főiskola, hasonló többi lyceuminkhoz, ala- 
pittatnék, hogy ifjaink fensöbb tudományok végett ne 
kényszerülnének két-évi itt mulatósuk után ismét fel
menni; ellenkező esetben magam is igen helyeslem , 
hogy a’ három gymnasium egymással vetélkedve tovább 
is fenálljon.

Mondja továbbá Sz. Imre ur, hogy én a’ rozsnyai 
iskolát tót-szelleműnek nevezőm ’s ezzel megsértőm 
a conventet, Gömör’ lelkes alispánját, sőt Gömört ma
gát is !! — Kiket ez ügy érdekel, kérem, ne sajnál
ják a’ f. é. 6. számú Társalkodóban közlött czikkeranek 
különösen azon pontjait, mellyek Rozsnyót érintik, fi
gyelmesen átolvasni. Azt mondám: „Magyar iskolánk 
3 van, Rozpyó, Gömör, Miskolcz, ezek közt is az első 
inkább tót szellemű, minthogy t. P e le  ch ur ’sa ’t.; Csak 
Kengyel s Kramaresch urak tartják fel izzadva a’ma
gyar szellemet. — E’ szó, , i n k á bb ‘, szerintem soha 
sem jelente mást mint hasonlatosságot , még pedig a’ 
hasonlítás’második lépcsőjét, és semmiféle logicai sy- 
logismussal sem lehetne kifacsarni azt belőle, hogy a’ 
rozsnyai iskola egészen szlávszelleraü, mert ,inkább4 
soha sem jelentette „egészen“ ; még kevésbbéjelent-«
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nette azt itt, holott ugyanazon pontban azt is említem: 
miképen Kengyel 's Kramarcsik urak fentartják a’ma
gyar szellemet. — Szoríthattam volna é józan észszel 
két egymással homlokegyenest ellenkező dolgot egy 
pontba , hisz a’ szerkesztőségnek sem kerülendette az 
ki figyelmét. Hogy állíthatóm én azt egy pontban: ,a’ 
rozsnyai iskola egészen tót szellemű* és ismét,a’ rozs- 
nyai iskolában fentartják a’ magyar szellemet?!* — 
És még is ez itt a’ dolog’ rugója. Sz. Imre ur először 
nem helyesen czáfol, mert nem úgy állítja mint iram, 
,,inkább tót szellemű** helyett ,tót szelleműt* közlött; 
másodszorié’ nem helyes czáfolatra építi azon rette
netes vétkeket, miknek csak emlitésökre is borzadok , 
mik soha sem fordulának-meg agyamban , mikről gon
dolkozni is véteknek tartám, hogy t. i. én ezzel a’ con- 
ventet, Gömör’ alispánját ’s a’ lelkes megyét sértém- 
meg. Boldog Isten! ha szentségtelen toliambólillyesmi 
jöhetett, vagy ezen sértésnek csak színe nyoma vagy 
gyanúja iratomból magyarázta(hatnék,ugy én legnagyob 
bűnösnek érzem magam’, ’s ha van kegyelem , legalá
zatosabban könyörgök érette. Mert hogy én Gömör 
megyét, melly a’ korszellem, nemzetiség, a’ honnak 
java ’s boldogsága mellett olly nagyszerűen munkál
kodik,inelJy keblében annyi ’s oily nagy férfiakat számlál 
az országgyűlésen olly férfiakkal lép elő;valamint szinte 
a’ rozsnyai conventet, melly iskolájának fentartása ’s 
virágzása mellett annyit áldozik , ’s annak egyes tag
jait mint meg annyi táblabirót a’ magyar nemzetiség’ 
barátit ’s buzgó pártolójit nem sértettem, sérteni nem 
is akartam , nem is fogom, nem is akarom soha , bizo
nyítja öntudatom , ’s ha nevem felfödözném, azt a’ tks. 
ur maga sem állítná felőlem. — Ha tehát sértetteknek 
érzik magokat, ezennel ünnepélyesen engedelmet ké
rek \s ha van sértés iratomban , visszahúzom.

Ámde nézzük, lehet é itt sérelem? Pest a’ ma
gyar szellemnek, a’ haza’ tudományának, művészeté
nek, pallérozottságának , a’ magyar akadémiának fővá
rosa,’s annyi jeles férfi’ lakhelye , mellynek olly derék 
casinója nemzeti színháza, sajtója van , honnan a’ tudo
mány , korszellem, magyar nemzetiség a’hazába min
denfelé elárad, mint napból a’ fény ; mondom, azon Pes
ten német színház, panszlávok , szláv társaság létez
nek ; nem épen úgy vádolhatnék e’ Pestet ’s tanácsát, 
Pest megyét és Rdeit, miért szenvednek-meg keblük
ben annyi ártalmas irányú egyesületet ? ! — Vagy Lő
cse mellynek lakosi tiszta németek, de ritka ház, melly- 
nek lakóji magyarul nem beszélnének, sőt közöttük hány 
a’ jeles korszerű ’s nemzetiség’ hőkeblű barátja, és 
mégis mik történnek ott? már pedig ott a’ megyeház, 
sok jeles Rdei, kik szintén buzognak a’ honi nyelvért, 
sót a’ lyceum’ főfelügyelője is lelkes magyar, ’sazért 
megsértem é a’lőcsei conventet, Szepes megyét’s Rdeit 
midőn az iskolát szlávszellemünek nevezőm?!

Ha az ifjúság’ szellemét egészen a’ városi nép 
fejtene-ki, úgy Lőcsén vagy mind németeknek, vagy 
csupa magyaroknak kellene lenniök, mert bizonyosan 
tudom, hogy a’ városiak közül a’ szlávoknak igenke- 
‘ es vagy talán egy pártolójok sincs , — és még is áll ? ! 
A tanítónak van ’s lehet csak közvetlen befolyása ta- 
nitvanyira, mert az ifjú iskoláján kivül szabadnak ér
zi magat, tanítójának példája , erkölcse , előadása, lel
kes it es e s tekintete teszik rá azon benyomást, mit 
senki más tenni nem képes. — o  uralkodhatik csak ha
tártalanul rajtok, ’s gyakran egy szavával egészen uj 
életrendet iktathat beiejök. Neki ezer módja van ta- 
nitványit oda vezetni, hova akarja; ha nyilván ki nem 
mondja is szándékát, egy intése gyakran vagy egy

szava elégségesek terve’ valósítására, kivált ha még 
a’ tanító,szerencsés előadása, czélszerü bánásmódja 
által magát tanitványival megkedvelteié. — A’ convent 
vagy felügyelők nem bírhatnak soha olly hatással, mert 
helyzetűk is tiltja, hogy életmódjokba, szokásaik
ba ’s viszonyaikba mélyen avattassanak; ők mindig 
mint bírók jelennek közöttük-meg ’s csak óvást tesz
nek , hogy a’ meghatárzott tudományok, rendszabá
lyok , az erkölcs ellen foganátba hozassanak.

De ha még jobban megfontoljuk, mit jelentsene’ 
nyilatkozatom : ,,t. Pelech ur mindent elkövet, hogy 
tanitványival szégyent ne valljon, ha majd Lőcsére me- 
nendnek.** korán sem fogjuk azt olly sértőnek talál
ni , mint Sz. Imre ur közié. Hiszen tegyük-fel, mit 
ugyan nem tartok, Rozsnyó legyen tiszta szláv, ta- 
nitványi szintén szlávok; a’ felügyelők ne lássanak sze
mesen a’ káros következésű szellem’ terjesztése ellen ; 
a’ többi tanító ne képezzen némi óvást Szlávia elle
nében; ugyan mi nehézségekkel kellene ott t. Pelech 
urnák küzdeni, hogy szlávokat képezzen ; avagy nem 
legkönnyebb módon terjeszthetné akkor iskolájában azon 
szellemet, mellyre olly kedvező körülmények között sem
mi akadályra nem talál?! — Liptó-Sz. Miklóson raitsem 
kell elkövetni, hogy tanitványival szégyent ne valljon a* 
szláv tanító mert mind szlávok.Ellenben Rozsnyón, melly 
mint a’ tks ur is mondja, Gömörbenvan, hol olly hőn bu
zog a’ magyar nemzetiség mellett, ’s hol az említettem 
iskolának főfelügyelője a’ megye’ lelkes alispánja, sőt 
conventjének tagjai mind megannyi táblabiró’s a’magyar 
nyelv’ legbuzgóbb baráti, hol a’ magyar nyelv annyira 
simítatik, csinosból; hol — hozzá tevén még — Kengyel 
’s Kramarcsek urak izzadva tartják-fen a’magyar szel
lemet osztályaikban ; Rozsnyón mondom , hol annyi aka
dályra talál Szlávia , nem kell é t. Pelech urnák mindent 
elkövetni, hogy tanitványival szégyent ne valljon, ha 
majd Lőcsére menendnek ?! Hol akadály nincs , ott nincs 
nehézség valamit ügyes tanítónak kivinni; ellenben 
mennél több az akadály annál többet kell elkövetni czélja 
sükeresítésére. Ezekből láthatja tks úr,hogy ellenem in
tézett fegyverei, mellettem szolgáltak. Nem tagadja ta
lán állításom’ igazságát, midőn az iskola’ szellemét leg
inkább tanítója’ szellemétől függőnek mondom , ellenben 
tagadom, hogy egy megyének,convenínek, felügyelőnek 
közvetlen befolyásuk legyen egy iskola’ ifjaira;—amar
ra példa Lőcse, erre pedig többi iskoláink Pozsonytól, 
Eperjesig ; sőt Pest maga is , melly öszpontja a’ tudomá
nyoknak szellemnek hazánkban , még is mennyi vissza
élés létezik keblében? — Midőn a’ rozsnyait gömöri ’s 
miskolczi iskoláinkat magyar szellemüeknek mondám, 
akkor megösmértem egyszersmind,hogy a’ rozsnyai is az 
azon megjegyzéssel, hogy a’ három között Rozsnyó in 
kább* azaz nem egészen ,magyar szellemű*, de nem állí- 
táin hogy a’ lőcsei vagy pozsonyihoz hasonló ; mit azzal 
mutaték-meg ,miképen t.Pelech ur mindent elkövet* azaz 
a’ magyar nagy őrködés mellett azon munkálkodik , ne
hogy szégyent valljon ’sa’t.;minekismét nincs más értel- 
me,mint az, hogy a’ szláv ifjak mig Rozsnyón járnak, ei
ne fel ej Is ék hálátlanul nemzeti azaz tót nyelvűket. Hol itt 
a’sértés? Ki magyarázhat ebből convent, megye s alis
pán elleni sérelmeket ?! — Azonban Gömörön ’s Miskol- 
czonszinte hasonnyelvü ifjak vannak, megsem hallat
szék, mi a’ szlávságnak csak nyomát is mutatná. Miért ? 
talán hogy az említett helyek tisztán magyarok? Korán- 
sem— egyenesen azért, mivel sem Gömörön, sem Miskol* 
czon nemvalának pánszláv tanítok. X. A. Z.

CVege Következik.)

Szerkeszti H e l m e c z y . — N yom tatjaangolgyors-sajtón  T r a t t n e r - K á r o l y i ,  u ri-u (cza  453.



61- szám Pest9 Julius’ 31 I S I I .

Itt ti t a t v á ii y o k^}
Pelrickevich Horváth Lázár' illy czimü kéziratából: 
Levelek Emíliához Elet Irodalom3 es Művészét3 köréből/  

XXlId. l e v é l .
Szeretett Emiliám ! Mióta Dunánk’ hullámbaráz

dáit gőzekék szántják, sok érdekes külföldi látogatja 
eddig aligösmert hazánkat.Könnyen felszámítható anya
gi hasznokon kívül, miket természet’e’roppant csatornája 
kereskedési tekintetben áraszt honunkra,alig számíthatni 
ki a’ morális nyereséget, mellyet hazánknak műveltebb 
külfölddeli szorosb érintkezése fog idővel kamatozni. 
Hála Istennek! alig érkezik Pestre gőzös , mellynek 
födözetén több vagy kevésb külföldi — kivált angol és 
franczia — ne tünnék-föl a’ gyakorlott szemnek. ’S ezek 
a’ széles karimáju sipkák- , feszes mackintoshok-, ezek 
a’ hosszú látcsők- és színes pápaszemekkel ellátott sa
játságos alakok épen nem azért kívánatosak, mert mesz- 
szünnen érzik rajtok a’ beefsteak vagy champagnei, 
avagy mert néhány idegen tallért hagyandók fogadó- 
sink’ telhetlen zsebeikben , hanem legkivált azért, mert 
ime’ zarándokok által ösmeri meg valahára külföld is 
Magyarországnak nemcsak gyengeségeit ’s hátraina- 
radásit, hanem szebb tulajdonait és kitűnő elsősé
geit is ; a’ magyarnak nemcsak mesével határos ha
nyagságát ’s abból következett tespedezését , ha
nem egyszersmind megelőző ritka vendégszivessé- 
gét ’s azon jó akaratot is :  minden idegentől tanulni 
kívánni, ’s ebből vonható haladásvágyát ’s haladási 
képességét.Örömmel olvashatni King, Mormont, Gleiy , 
Thouvenel, Payet, Deluieu ’s több más’ legújabb uta
zásit honunk’ kalászdús rónái, ’s regényes völgyei 
között. Minmagank igaz nem tanulunk némellyikéből 
sokkal többet azon nem épen vigasztaló factumnál: mi
ként a’ makacs külföld hazánkat még mindig a’jelen
kor’ tündér honának hajlandó tekinteni. Le pays le plus 
misterieux de noire continent s la, Thule' osr V Atlantide 
de noire époque, l'insaisissable, Hongrie mond utazási 
munkájában Deluieu ur, franczia zarándokok’ egyike, 
íme — mond egy helyt az említettem utazó — ime Eu
ropa’ spartanusai! Menj be Pozsonyban az országgyű
lési terembe , azon parasztos csarnokba, mellynek min
den bútorát egy székektől körzőit zöld szönyeges hosz- 
szu asztal teszi, ’s azt fogod hinni, egy huszár-ezred 
áll előtted. Ha nem is ugyanazon hang, de csak
ugyan épen azon öltözet. Minden láb sarkantyús, minden 
övriil lovagkard lógg le. Midőn ki szólni készül, a- 
czélzörej kiséri beszédét; bizonyos mesterséges ma- 
gasztaltság’ forrása van e’ harmóniában, melly a’ vi
tákon átfolyik ’s a’ t.

Mi a’ magyar mágnások’ privát életének színeze
tét illeti — mond másutt D. ur — az merőben ellen
kezik köz életükkel. Nehezen fogja p. o. valaki kép
zelhetni azon nagyszerűséget, mellyet a’ magyar ari- 
stokratia fejt-ki maga házánál, ’s épen olly nehezen 
hirtoki vagyonosságuk’ roppantságát. Eszterházy bg 
legdivatosb tetőpontján áll a’ magyar tulcsapongás’ ezen

« ) B’ kézirat, mellyet B e i m c l  J ó z s e f  ur írott egyez
kedésünk után majd másfél évig — szüntelen megújított 
ígéretek' ellenére roaganal hcvertctett, tóle viszsz&Ae— 
tetvén — más kiadóra vár.

nemének. Nemzeti köntöséhez tartozó dolmányárul, 
mellynek csupán módosítása, valamikor azt a’ nagy ur
nák felölteni eszébe jut, 25000 frankba kerül, ’s melly 
Victoria’ koronáztatásán is jelen volt, hozzá vethetni — 
legalább közelítőleg egész öltözete értékéhez. Mi már 
birtokát illeti, az, 130 faluból, 40 város, és 44 kas
tély-avvagy várbul áll. Négy falusi lakháza’ vagy is 
mulató-villáinak elrendezése olly fejdelmi, hogy kö
zülök egyik 306 tökéletesen elrendelt lakással (uppar- 
temenl?) ’s minden ahhoz tartozó függelékkel ellátott 
színházzal bir. Midőn egy ízben Londonba utazók, 
meglátogatá útjában Holkam lordot, ki bizonyos bir
tokosi hiúsággal mutatott neki egy 2000 darabbul álló 
«#mVzo-nyájat, kérdezvén tőle : ha látott—c felesen illy 
nagyszámú birkanyájat honában ? Mylord ! — feleié ne
vetve a’ magyar herczeg — nekem több a’ birkászom, 
mint kegyednek birkája. E’szók hitetlenekre akadtak 
London’ szájasai között, pedig olly igazak mint maga 
a’ statistica, a’ herczegnek valóban 2500 birkásznál 
is többje lévén. Eszterházyak választott seregtől őriz
tetik magokat mint fejdelmek , ’s birtokaik’ határi közt 
élet és haláljogot gyakorolnak. Szóval: mit e’ herczeg- 
esaládrul mondanak, mind meg annyi aráb mese, lloíf- 
mann’ ábrándjai, vagy egy ,nyári éj’ álma/ [)e minő 
volt még rémülésem, midőn Pagetúr’ könyvében a’kö
vetkező szörnyűséget olvasául: „Eszterházyak — erő
sítő nekem egy szép nő— mindent nagyban csinálnak. 
A’ néhai herczeg kétszáz szeretőt házasított -  k i, 
’s a’ t .u

De lássuk, mit mond alkotván} unk’ ’s — nemzetisé
günkről korunk’ ezen uj Jásona? — Mi már a’ magyar 
alkolvány’’ titkait illeti — mond másutt Delnieu ur — 
mellyek utazót és publicistát postakocsijokban tömött 
köteteikkel körülárkolnak, az igen egyszerű két kis 
titokra oszlik : Magyarországnak (Isztria iránti kötele
zései, ’s a’ magyarok honi jogaikra (domi.) Elsőket 
minden ösmeri, ellenben ezekre még senki sem tudott 
eléggé behatni. A’ magyar — mágnás, nemesi és pol
gári rendekre osztva , úgy él mint mi szabad kőműve
sek páholyaikban , mikezképest Magyarország az al- 
kotványos állásnak egy nemét képezi, administratiója 
pedig a’ repraesentativ gépelyeknek valami faját. — 
De igen különös , mikép egész népességének nagyobb 
fele — több mint 6 millió — semmibe sem számíttatik 
politikai, ’s barmok’ sorába statistikai tekintetben. ’S 
mit kipuhatolni senki nem tudaz : ama’ kölcsönös egyez
kedések , mik hagyományig ( ( iraditionellemenl') ösz- 
sze tudák kötni a’ magyart e’ különös oligarchiának 
olly huzamos időkrei fentarlására. —

A’ magyarok — mond Gleiy ur , más utazó — Athene’ 
harminczzsarnokát képezik néhány milliói*1) birtokos* 
személyében. A’ szlávok — mond Paget ur — fehér né
gerek ’stb.

Ekkép— mint látod kedves Emiliám— bizonyos 
kényesb pontokban ezen utazó urak több vagy kevésb- 
bé megegyezni hajlandók.

Azonban tiszta örömre gerjeszti az embert tulfe- 
lő l: hogy alig olvashatni utazót, ki nemeskeblüségét 
tagadta volna meg a’ m a g y a r  lelkületnek. ’S ha 
abban: mikép honunk’ penészes institutiójinak széllé-

Rectius: néhány százezer.
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me nem az , mi mai korban nagyra emelhetne egy nem
zetet, mindenki egyhangúlag megegyezik is , egyik 
sem olly vak ellenben, avagy elég egyoldalú, hogy mind 
azon nagyszerű áldozatot és Joyalis akaratot, miknek 
e’ nemzet újabb időkben annyi áldást termendő bizony
ságit adá , illő készséggel elösmerni, ’s meglepetve 
méltányolni ne tudná!

Még egy pont van , Kedvesem, mellyben minden 
utas teljesen öszszehangzik , ’s ez : Széchenyink’ ma
gasztos méltánylása. Hiában ! igaz érdemnek előbb u- 
tóbb méltányolfatni kell; ’s hol a’ haza nem tesziazt, 
a’ részrehajlatlan külföld el nem marad koszorúzni az 
érdemest.

,Emlékében van még a’ fashionable világnak — 
mond e’ nemes hazafiról többi között a’ gyakran emlí
tettem franezia tourista — azon sensaíio , mit Széchenyi 
gróf éleszte Londonban 1836ban; tanulni jött vala ver-, 
senyt, lóivadékot , és gyepet; mert a’ nemes gróf épen 
olly jeles idomár , mint minő mély oeconomista. De 
hasznán fntililuirej 5&) koszorújának legszebb virága 
a’Dunát övedzendő*lánczhíd’ megalapítása, mert erre 
magának a1 nemességnak aristocratai előítéleteit kelle 
legyőznie, melly ez alkalommal megtagadáhöséí. Ke
vés eset vau, furcsább világban mutató, korunk’avult 
’s fiatal eszméinek csatáját.* ’s a’ t. ’S másutt : ,Egy 
nemes czélt tűzve ki magának a’ jeles gróf, magát ipari 
vállalatok’ , művészeti kísérletek, erkölcsités’,csator- 
násitás’ előmozdítójává tette. Munkásság’ e' csodára- 
méltó példányától erednek Magyarországnak minden 
polgárosító rugóji, miket annyi türelem, bátorság ’s 
ügyességgel tudkezelni, hogy bizonyos urak, kik né
ha nem issejdítik a’ pecsenye’ szagát, ollykor igen el
rémülnek a’ véletlen sikertől.*

Nem tehetem kedves Emíliám, hogy számodra még 
egy gonosz kis tirádát ne szemeljek ki a’ ealon-élet’ 
szőnyegéről is ezen utazók’ jegyzéseiből.

,Nem ritkán láthatni— mond Paget ur magyarosí
tásra sok tekintetből méltó könyvében#^), a’ legjobb 
munkában, mit külföld hazánkról mostanság olvashatott 
— ,nem ritkán láthatni másod-rendű franezia dandyk- 
nél kis bajuszkefécskéket, mikkel egész hideg
vérrel csinosgatják utczán vagy kávéházakban ama’ 
martialis függelékeket; de nagyon elcsodálkoztam ám, 
midőn Pozsony választotti egyszerre csak elég derekas 
hajkeféket huzának-clö zsebeikből, mind azon műtétet 
az elfogadó-terem’ szentelt körében, ’s mi több nők’ 
jelenlétében viendők véghez , mellyek Angolhonban kö
zönségesen öltöző-szobákra szoritvák. De ez még cse
kélység azon so ledsm moh hoz -if-if# # )  képest, mik asz
talnál követtetének-el. Egyik a’ vendégek közzül az
alatt, mig egy étel a’ másikat felváltá , körmeit reszel
hető késével, egyúttal a’ szomszéd dámával is beszél
getve , mig a’ másik,ki vele szemben ült,  egy ezüst 
villával annak rendi szerint fogát vájogatá !*

E' touristai kitérésekre édes Emíliám ez úttal azon 
körülmény ada rézst, mikép közelebbi utam’ is litera- 
tori vándor-fecskével valék szerencsés tenni; munká-

*) Lehetne tán h a s z o n z ó .  
ni  tó.  (Az iró). Jól van itt : 
mint a többi. A' szerk.

vagy h a s z n i t ó ,  b a s z ó -  
h a s z n ár; ez sokkal jobb ,

U*-) ” u.nSarj a.n<! Transilvama, with remarks on their con
dition, social, Political, and economical, 67. John Pa
get, Lsqu. London J. Murray. 1839.

##*) Pipcrőcz.
)Aligha b a r l  a i i a i  u s t nem akart írni az utazó. Ma i s  
j e  m a b s t i c n s  de t out  e o m m e n t a i r e ;  azaz: 
kinek viszket, vakaródzék.

járói ösmert ’s honában nagyrabecsült Pardoe Jalta 
kiaszszonnyal.

Miss Pardoe eredetileg spanyol nemes faj — több 
prózai ’s költészeti munkájiról régebben ösmeretes már; 
közelebbről Törökországrul irt derék könyvével jutott 
hirre nemcsak honában, hanem másutt is , hol a’ dús 
angol irodalom embereket csak valamennyire érdekel. 
hady Montag ue-v el hasonlítják őt öszsze a’ brittek ,’s 
Hammer-Purgsta ll— a’ híres német orientalista — azt 
követeli, hogy keleti háremeket senki olly híven ’s ér
dekesen nem irí-lemint Miss Pardoe , ki magának min
den előbbkelő hárembe nemcsak szabad bejárást tuda 
szerezni, hanem törökök’ becsülését ’s nőik’ szerete- 
tét is megnyerni értette. íme’ Miss Pardoe tehát most 
itt mulatoz, míg magyarországruli munkáját, mellyet 
már Pozsonyban elkezdett . bevégzendi. E’ munkának , 
megvallom ,igen öryeudek. Kiváncsi vagyok hallani azon 
első benyomásokat, miket a’ lelkes hölgyre idegen nők 
iránt kissé feszes budapesti salonink tettenek. Több
ször lévén vele annyira elámíta engedékenysége hogy 
több év előtt írott néhány rósz angol kőlteményiraet — 
gyakori unszolásra — végre kezébejuttatám. Minő volt 
bámulásom, képzelheted, midőn más nap igen csinos 
’s felette hizelékony rímekbe foglalt köszönetét kapám, 
mire természetesen még az órában kelle felelnem már 
csali azért is , nehogy azon igen valószínű gyanúra éb
redhessen : miszerint a’ közlőit versek tán mi idegen 
madárka’ tollai. Leve’em’ sarkán közlendem veled mind 
kettőt. —

Külirodalmi csodák közzül még két példány mu
latoz Pesten. Wakefield az öreg historicus és sta- 
tisticus , kinek irhonruli munkája egész Angliában au- 
ctoritas— most Magyarország’ évrajzait kidolgozandó 
Pesten — ’s a’ német közönség előtt híres Pückler Mus- 
lau herczeg — a’ Briefe eines Verstorbenen czímű hí
res munka’ szerzője , ki hihetőleg honunk’ si/honet-jét 
választá ez úttal éles tolla’ tárgyául. P. herczeg nem 
igen népszerű sem honában, sem másutt. Okát hirtelen 
nem tudnám neked megmondani, de annyi igaz, mi
kép azon számos ország közzül — mellyeket ő porosz 
herczegsége öszszejárt — egyiknek sem lón kedven- 
ezévé. Sok anekdotont beszélnek kevélysége-, szűk- 
kezűsége- , ’s néha — mint mondják — nevetségig sü- 
lyedő ősi gőgjéről. Itt Pesten felette nagy zajt még 
eddig,mint látom, nem okoz, noha egy duezat aráb- 
raén, egy abyssiniai néger kegyencz-, Amor-szép- 
ségü albániai apród, néhány fültől farkig beposztózott 
keleti agár-, ’s egy — mint hallom — igen ritka szép
ségű eleven camaeleonnal —ganz a la lord Byron —  
tartotta jövetét városunkba , maga Semilasso ezen aráb- 
mesés kiséret’ közepette hasonlóbb egy afrikai Caglios- 
/ro-hoz , sem mint mi éjszak-germaniai grand seigneur 
— Íróhoz. Ezen utazási modorában — mint fentebb is 
érintém — aligha nem Byron lordot kívánja utánozni a’ 
fenséges keringi'» — mint nevezik őt német lapok — 
mikép a’ híres lordnak ama’ túlságos hiúságában is 
osztozik mindenhol és mindenütt életben úgy mint dol
gozataiban, az édes égót mentői szembeötlőbben (kiki 
maga módja szerint) kiemelni. Nem soká leérkezik lá
togatására Pückler herczegné is , kivel — azt kivéve 
hogy nem élnek együtt — legbarátságosb , leggyöngé- 
debb viszonyban él. Azt per se tudod, hogy angolhon- 
ruli lelkes leveleinek Júliája nem más, mint odahagyott 
nője P. herczegné. Pückler ur’ külsője elélt, el vá
nyolt , puhult, ’s minden férfiasság nélküli, ámbár

Der erlauchte Tourist.
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arczvonalmi még most is s z c p e k  's elég különbö
zek. Társalkodása sima, élénk, ’s eszes ; többnyi
re csipős, néha gunykodó. Nők iránt igen módos tud 
lenni, ’s főbb eleme — úgy látszik irataiból is — salo- 
nok’ finom lege. A’telet itt készül kihúzni; tavaszszal 
Pozsonyba menendő országgyűlésre. Furcsa,hogy e’ 
két írói jelesség két külön felekezetre osztotta nagy 
közönségünk’ azon kicsiny osztályát, mit társaságnak 
hínak , ’s melly rendszerint olly dolgokkal szokott bí
belődni, mik tulajdonkép legtávulabbról sem érdeklik. 
A’ missistáh a’ porosz herczeg ellen raisoniroznak , 
pückleristák pedig a’ britt misst szeretnék tönkre si- 
lányitni, mint szokta mondani a’ jelenkor’ Helmeczy- 
je vagy is jobban mondva Ilelmeczy’ Jelenkora. Via- 
dalkeztyűt a’ német bajnok vetett Albion’ hölgyének. 
Most még csak apró-harczok kezdődnek az elősergek 
között; majdmajd fog utána következni — félek tőle — 
a’ nehéz artilleriaés akkor vaevictis ! Dolgokat fogunk 
hallani tán érdekeseket, mik az eine Miss von der Fe
der , meg a’ blue stocking* **) czímekért véres boszút 
állandanak, képétkiséretéivél együtt nemsoká birand- 
ja albumom, a’ mi H. Vernel-nnk' lelkes ónjától, ki — 
mint tudod — olly meglepőleg hűn szokott találni.

Színházunk újat, vagy különöst nem adott itt lé
tem óta, de német színpadon a’ zenekar’ egyik igaz
gatója Schindelmaisser ur Szapárg nevű uj daljátékát 
hallám , melly némelly érdekesb eszmén kivül a’ Rá- 
kóczy nótával is kedveskedék ( az anachronismust 
megbocsátjuk) az avval mindig sympathizáló hallga
tóságnak. Valóban annyi erőt és nemzetiséget fejez- 
ki már magában e’ sajátságos melódia, hogy alig vala 
szükség buzdítására — azt egy hatalmas és mély ha
tású instrumentatio által még nagyszerűbbé idomzani. 
Néhány külföldit láttam zártszékek és páholyokban csak
nem bőrükből kiugrani magasztosságuk miatt , olly 
nagyszerű benyomást teltbennöka’ komoly zene. Köz
értelemmel vallák-meg őkoperautáu, mikép olly szív
rázó hangokat még csak nem is képzelének magoknak 
íjoha! Úgy vagyon. Mi ki nem fejezhető bús jelleme, 
mi megrázó sajátsága van nemzeti nótáinknak , melly- 
hez hasonlóval ritka nemzet dicsekhetik ,’s miután sa
játsággal bír, nem lehet, hidd-el édes Emíliám, hogy 
idővel tulajdon oskolája ne fejlődjék ki a’ magyarnak 
is , miként fejlődék a’ német, franczia és olasz zenetan.

írod , hogy siessek kiadni munkáimat. Szegény fe
jed! te azt nem tudod még, mit tesz magyar írónak 
lenni, mit tesz fenntebb kebelnek mindenütt és minden
kor zsibbasztó hideggel és életölő részvétlenséggel 
küzdeni! Hiú biztatás , vállvonitás, lekötelezni akaró 
.mosoly voila Iont. Beli szeretném kedves Milim ! ha tí
márnak ’s ne magyar írónak szülessem! Mi nagyszerű 
eszme volna készítője lenni azon talpaknak mellyek amaz 
önkínzó lelkek’ szellemeit tiporja ollykor utczák’ po
rába. Erről majd többet, midőn a’ honi küszöböt átlé- 
pendem, hov/i e’ pillanatban inkább vágyom mint vala
ha. Vannak perczeim , midőn tán egy élettel fizetném 
meg a’ néhány fecsketollat, melly honi fészkébe viszi 
a’ lankadó vándort. Perczek, miknek anda álmai közt 
az édes hon’ emléke mint havasi síp’ bájoló hangja ut- 
vesztett vándor’ fülébe — olly mélyen hatlelkemre. Es 
illyenkor a’ tágas ősi terem, a’ magányos falusi est a’

* ) A’ d i s t i n g u é  szót akartam kitenni a’ k ü l ő n b ö s  
szóval.

**) így  nevezte Pardoe kisaszonyt P. herczeg az augsburgí 
hírlapokban megjelent p e s t i  leveleiben. Bl ue  S to 
c k i n g s ,  azaz : kék harisnyáénak nevezi angol a’ ta- 
dákos p e d a n t  nőket.

maga vidám kandallójával, az egyszerű de kényelmes 
honi élet a’ maga ezer küzdelme és- örömével együtt 
egy érdekes családképpé alakulnak öszsze lelkem’mé
lyében, mire fénymázt szivem’ legtifkasb redőjiből saj
tol ki egy édesbós epedés. Tudod-e jé Emíliám, hogy 
az olasz földön szállásoló erdélyi katona-osztályoknál 
keményen tiltva van a’ furulyázás ?

’S ki tudnád-e találni, miért? . . mert ama’buson- 
gó honi szózatok leghatalmasb inger azelszökésre. Mit 
neki az illatos narancserdők, vagy a’ drága virágos 
geraniumbokor? Mit neki olaszhon’ bájegének kincsei ? 
Mezösegie=&) a’ puszta, az árnytalan , ama’ rá nézve 
olly édes szegény mezőségre vágyik az ő epedő lel
ke ; ’s ama’ boldogtalan engedelmes oláh parasztot — 
kinek törékeny hátán fát vághat az elöljáróság a’nél
kül , hogy sajátságos fájdalmatlansága egy perczig is 
elhagyná — ime ! csupán egy keserves népdal’ ihlete 
vesztőhelyre vinni képes! Mennyi magasb költészet 
nem lakik a’ honszeretet' minden egyes vonalmiban !!

ígéretem’ teljesítendő ide ragasztom Miss Pardoe 
verseit válaszommal együtt. # )  Mi hízelkedő lehetne 
netán rám nézi a’ kedves miss’ némelly kitételeiben , 
gondold meg, hogy költőnek túlzást is engednek a’ mú- 
zsák-'s miképen ö épen azért, mert költész ’s tehát kép
zeletdós, sok ollyasrul is álmodik, a’ mi nincs.— is 
ten veled! Buda-Pest octob. 24. 1839.

V álasz §zoniagh  Sínre u rn á k  a ’ f  é 
T á rsa ik  ÍBSM szám ában ir t czáfola- 

tára .
C V é g  «.)

De nézzük Rozsnyót haladási tekintetben. Törté
netileg iskolája’ eredetét, viszonyait emlitnem fölösle
ges ; csak egy időszakot jelölök—k i: midőn t. i. az is
kola virágzásának tetőpontján állott. — Nemrég elhunyt 
tanítóik Farkas, Mispál és Keblovszky urak alatt nem 
ritka volt a’ szónoklati osztályban 80—90—100, sőt 
talán több tanítványt szemlélni, kiket ugyanazon me
gyék küldenek Rozsnyóra, mellyek most.— Emléke
zem, még pedig igen jól , miképen az elaggott Far
kas űr korának daczára a’ nemzeti haladást inéltányol- 
va a’ inagyarnyclvet nemcsak gyökeresen tanulta , sőt 
ékesebb sztiljét is sajátjául teve ; önkészitette munkáié 
tanította magyar nyelven, még pedig mindazon tudo
mányt, miket tek. Pelech ur tanít, kivéve a’ logikát, 
melly helyett ő a* lélek és test-tant adá. — Emlékezem, 
midőn évi vizsgálatokon üdvezlő , fontos tárgyú hosz- 
szas beszédeket tartott magyarul, könyv nélkül, buz
dítva mindenkit a’ nemzetiségre , mit különben is ta
nítási órákra hozott, tulajdon költségin szerzett ma
gyar újságok’ olvastatásával ’s magyarázásával sem 
mulasztott-el.— Emlékezem, miképen t. Keblovszky 
ur alatt ugyanakkor virágzó magyar társaság alakult , 
melly gyakran 20—40 tagot is számlált magyar, né
met és tót ajkuakból, ’s a’ gyöngébbek’számára ren
des tanítási órákon kivül a’ magyarnyelv’ grammatiká
ja gyakorlatokkal, szónoklatokkal, fordításokkal ada- 
tott-eló. — Emlékezem, mikópen ugyanakkor azon tár
saságnak magyar könyvtára volt, külön a’ gymnasium’ 
könyvtárától, ’s olvasásul hetenkint kétszer az egész

*) M e z ő s é g n e k  nevezik Erdélyben Kolos, Torda, ’g D o -  
boka’ megyéknek hegyesb részét, mellynek főbb bélye
ge az erdőtlenség. Ha a‘ mezőségi hegyek’ gerinczeit és 
oldalait sűrű erdők boritnák, második Scotia lenne az 

* ) Az érintett versekkel nem kívántuk untatni e' lapolva
sóit. P. H. L. — Valóban kár 1 A' ezerk.
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ifjúságnak kinyittat ék; sót az olvasni akaró előtt min
dig nyíltan állt. — Emlékezem továbbá, hogy ugyan
akkor magyar énekkar vagy társaság (cantus harmo
nious) is keletkezett t. F l e i s c h e r  úr’ Útmutatása 
szerint, mégpedig virágzó ’s a’ magyar nyelv’ tanu
lására ez is nem kevés ifjút hódított ! — Ezekhez já
rult . hogy magok a’ tanító urak mindent elkövettek tiszta 
érzésből— mert még akkor a’ panszlavismus sircsönd- 
ben szendergett ’s így arra okot nern adhatott; az or
szággyűlési határzatokat minden ifjú tudta , — de sen
kinek sem juta eszébe, hogy a’ hon’ kivánatát, szabá
lyit, üdvös határzatait, mint miilyen a’ magyar nyelv- 
tanulás is, megszegje. — Elhunytak az említettem ta
nítók; a’ szónoklati osztályban t. Pelech ur vévé át a’ 
kormányt; érdemteljes férfi ugyan ’s helyét mint taní
tó dicséretesen tölti-be. — De a' haladás* e’ szakában 
mennyire ment az iskola’magyar szelleme megholt ta
nítóik által készített azon pályán ? Hol van a’ virág
zott magyar társaság ? hol a’ gyöngébbek’ számára 
tartatni szokott magyar gyakorlatok ? hol a’ magyar 
énekkar? Mikép kezeltetik, használtatik, v. mennyi
ben neveltetik száma a’ már akkor szépszámú kötete
ket magában foglalt magyar könyvtárnak ? hány darab 
járult t. Pelech ur’ idejéből annak bővítésére? Hiszen 
színmüveket akkor is adott az ifjúság, mégpedigren- 
desen néha többször is évenkint, majd magányházak
ban , majd ismét közhelyeken, ’s jövedelmét a’ leg
szebb ’s ieghasznosb czélokra forditák,p. o. szegények’ 
felsegéllésire,magyar könyvek’ szerzésire. — Pedig ta- 
gadhatlan , sőt igen is méltányolva ísmerjük-raeg , mi
kép mind a’ város , mind az ágostai hitv. egyház óriási 
lépéseket haladt ez idő alatt. A’ rég fenállott casino 
üdvös szabályok ’s szép czélok’ kitűzése által hason- 
lithatlanul tökéletesük ’s hazánk’ elsöbbrendü casinói- 
val méltán vetéikedhetik. A’ magyar isteni tisztelet ki
toló az idegen nyelveken tartatni szokottakat; például 
az eddig minden vasárnap divatozott német isteni tisz
telet legújabban egész éven át 8szorra határoztaték.

Illy kifejlések ’s haladás mellett, már kész pá
lyán , mennyit kell vala már az iskolának tennie \s mit 
tett? — Tart ugyan a’ magyar grammatikából tanításo
kat heíenkint kétszer t. Kengyel ur a’ szónoklati osz
tályban; de ha elfogulatlan kebellel Ítélünk, megkell 
vallanunk, hogy ezáltal az ügynek nem használhat. 
Mert már az ifjúságnak vérébe van öntve: nem mél- 
tánylani érdemszeriní az alsóbb osztályú tanító’ fára- 
dozásit,’s tanítását csak szükségből a’törvény b étöltésé
ből hallgatja ; hozzá még az is járul, hogy t.Kengyel ur 
semmi más tudományt tudtommal a’ szónoklati osztály
ban nem tanít, ’s igysem ő a’ különben is igen száraz 
grammatikát nem taníthatja egész kedvvel, sem tanit- 
ványi nem tanulhatják lelkesüléssel, ’s eleget látsza
nak lenni, ha az órát kiülik ’s megjelennek. Hátha még 
a’ tanítók közt különböző vélemény, némi vetélkedés — 
nem mondom irigység—vehető észre — minek itt is nem 
megvetendő nyomai mutatkoznak.— Minek egy tanítót 
épen egy osztályba szorítni, holott czélszerüleg le
hetne kettő közt a’ tanítási rendszert felosztani! miért 
nem taníthatná t. Kengyel, a’ különben is raagyarszü- 
Ietesü, szellemű, buzgó, korszerü-gondolkozásu és 
alkalmas tanító a’ szónoklati osztályban a’ magyar tu
dományokat, épen úgy mint t. Pelech ur a’latin tudo- 
manyokaf a syntaxisban , és igy Kengyel úr’ osztályá- 
ban?! Az elhunyt tanítók is együtt tanítók a’kétosz- 
fal\t lat inul smagj  ai ul, es vájjon nem üdvösebb é

az ifjaknak több tanító’ rendszerét, tanitásmódját, gon
dolkozását egyszerre megismerni ? — Nem világos é , 
hogy a’rozsnyai iskola magyar szellemét tekintve nem
csak nem haladt, sót a’ már hajdan kezdett üdvös pá
lyájából is alább hagyott? Nem véteké már magában 
a’ megállapodás ? ’s hát még a’ visszalépés ?

Végtére még azt mondja a’ tks czáfoló ur : hogy 
csak egy adattal sem lépék-elő e’ súlyos vád’ támo
gatására. — Az eddig mondottak legalább némi rész
ben kielégitheték a’ tisztelt közönséget: de ha a’ tks 
úr többet kíván t. Pelech úr szlávszellemének megmu
tatására , ám legyen, bár akaratom ellen ugyan, még 
is legalább kicsinyke adatocskákkal fogom a’ „rágalom“ 
szót magamról lemosni. T. Pelech úr, bár legkönnyebb 
módja ’s alkalmalehet, tulajdon családját sem magya
rosító eddig; néhány hónappal ezelőtt 5 éves fia ’s 
leányai a’ tóton kívül más nyelvet nem beszélének, 
még pedig azon lőcsei meggyöződésbül, miszerint a’ 
szlávnyelv megtanulásával minden más nyelv’ megta
nulására könnyűséget szerezhetni. — Társaságokban , 
hol a’ szlávnyelv előfordul, komoly ’s határozott han
gon védte mindig a’ szlávnyelvet. — Szlávtanítványai, 
kik keze alul más nagyobb tanodáinkba mennek át r 
rendesen már béavatottak a’szláv társaságokba. Hall
gatok kerületi gyűléseken tett nyilatkozatiról; hallga
tok még mint kishonthi szláv papról; elégnek tartom 
ezt,  bár elhiheti a’ tks úr, hogy többet is tudnék, ’s 
adatim’ alaposságát ha úgy tetszik , országhírü embe
rekkel is bebizonyíthatom. — Ne vegye rósz néven a’ 
tks ur , ha becsületem’ védelmére, a’ rágalmazó ’s 
alacsony szenvedélyű czimek aluli felszabadulásra, ezá- 
folatát válasz nélkül nem hagyhatám. — Én a’ mint egy 
részről sajnálom, hogy az általam olly mélyen tisz
telt ’s méltányolt conventet, alispánt ’s megyét tar
tom állítólag megsértőnek ; úgy más részről remény
iem , hogy soraim’ átolvasásuk utánkibékülendnek irán
tam szíveik, ’s a’ tks úr sem fogja olly feketének ta
lálni lelkületem’ , minőnek azt állító. Mert még egy
szer ünnepélyesen nyilatkoztatom, miképen én soha 
gondolatommal sem kívántam az igen tisztelteket sér
teni.— Nem titkolhatom még el végre azt, hogy in
kább szerettem volna a’ fent irt czáfolatot más és egé
szen közönyös férfi’ tollából olvasni, mint ugyanazon 
iskola’ főfelügyelőjeéból; nem tudom ugyan miért ? de 
olvasásánál azonnal „Cicero pro domo suaa-ja jutott 
eszembe. X. Y. Z.

JE 1 e g  y ( á r
( Statistihai jeqyzet Sz. Petérvárról.) Sz. Pétcr- 

vár, ezen oroszbirodalmi főváros’ népessége az 1840d. 
évi számlálás szerint terjed 470000 Iélekre. A’ görög 
papság 117 templomban végez isteni tiszteletet. A’ 
protestánsok és katholikusoknak van összesen 12 tem- 
plomjok és 9 kápolnájok. A’ házak’ számát 8661nek 
mondják, ’s ezek közt találtatik 3205 köépület. Azuj 
télípalota remekmű ’s az újabb kor’ legnagyobb épít— 
vénycsudái közé sorozhatni.

A’ Vatikánban létező gazdag hetruriai muzeum’ 
legszebb ’s érdekesb tárgyai lerajzolva’s rézre metsz
ve mint különös sajátszerű mű fognak megjelenni. A 
pápa e’ czélra 24,000 scudit ajánlott.—

Midőn nemrég a’ józansági-egyesület’ elöljárójá
nak leányát Berlinben a’ legvagyonosb pályinka-ege- 
tönek fia nőül vette, valaki azon megjegyzést teve rá : 
„Hisz ez vegyes házassági_______________________

Szerkeszti H e lm e c z y .—Nyomtatjaangolgyors-sajtón T r a t t n  e r - K á r o l y i , úri-utcza, 453



6%. szám Pest, augustusi 4 1 8 4 1 .

Vcliány védsz© az „engedő ’s kény- 
szerítoí; törvéuyczikk mellett.

A’ ,törvény tudományi füzér1 tiszteli szerzője , az 
„engedő *s kényszerítő“ ezikkböl sommásan kivont kér- 

„désére: ,,Ig a zé , hogy a’ megengedő törvény’ fogal
ma contradictiót in adjeeto, a’ kötelező törvényé pe
dig pleonasmust foglal magában, ’s igy az 1840diki 
7. §. 9. igazán szólva nem is törvény , ’s szentesítvé- 
nye nincs;?“ — czáfolólag merő gyakorlati szempont- 
bul , ’s igy nem először eszméletileg, ’s általányosan 
az engedő törvény’ minőségéről, aztán alkalmaztatólag 
az 1840ki 7. §. 9. örök váJtságot engedő törvényre, 
mint a’ fenczimzett czikkben felfogva volt; feledve tán , 
hogy a’ minek észtani képtelensége még rendületlen 
fenáll, annak képességét gyakorlatilag kimutathatni va
lódi képtelenség; e’ következőket idézi: „Lássuk mint 
volt a’ dolog az 1840ki 7. előtt. Akkor is szabad volt 
ugyan a’ földesurnak -a’ községgel egyezkedni az örök 
ároni megváltás iránt; csak az volt kár, hogy a’ köz
ség mint nemtelen , képes nem lévén nemesi birtokot 
szerezni, a’ szerződő földesur’ örökösei a’ szerződést 
legott inegsemmíthették; azaz olly szerződés a’ tör
vény’ ótahnát nélkülezvén nem volt foganatos, nem 
volt érvényes, csupán physice, de nem juridice volt 
lehetséges.“ E’ szavakból önkénytelen foly : az örök 
ároni megváltás iránti szerződés az előtt, a’ szerző’ 
szavai szerint, csupán tettleg fphysiee) de nem törvé
nyileg (juridice) lévén lehetséges minthogy mindennek 
mi törvényileg lehetetlen, törvény által tilosnak kell 
lenni; bátran következtethetjük védelmünkre, hogy: 
illy örök-váltsági szerződés azelőtt tiltott, követke
zéskép törvény-elleni volt. Ezen állításunkat a’szerző 
mondásiból tett csavartalan következtetés mellett az 
1351. 6. isigazolja, melly a’ földbirtokosoknak a’job
bágyi terinesztvények szükségképi behajtását szigorún 
parancsolja, ’s igy sem szerződéskép, sem más mó- 
doni elengedést nem tűr. Az I767ben közzé tett úr
bér megengedi, hogy ideigleni szerződéskép ezen 
szakmányokat annyitérőben is lehessen ,’s igy nem épen 
szükségkép természetben kellessen adni. Ehezcsatolja 
a’ kegyes kir. leirat (1809ki 10,100 udv. sz.) a’ kilencze- 
det is. ’S ezt az 1836ki 7. § 2. is megerősítette. Sőt 
örökös szerződések is vannak engedve illy szakmányok’ 
miképeni tartozásiról ’s ha királyi jóváhagyást nye- 
rendettek, többé meg nem semmithetők fiúst. Comiss. 
Heg. § 26. ’s 1836. urbér 8.) ’s illy jobbágyok aztán 
nem máraz urbér, hanem szerződésük szerint teszik 
tartozásikat, ’s innen szerződőseknek fcontracfuali- 
stae) neveztetnek. ’S így ezen ideigleni ’s örökös le
hető szerződések által az 1351. 6. törvéuyczikk csak 
annyiban szenvedett módosítást ’s kiterjedést, hogy a’ 
tartozások nem szükségkép természetben , hanem ha- 
son-értékben is lehetének adandók ; de e’ törvény’ azon 
határozata, hogy a’ tartozásokat szükségkép behajta
ni kell, ezen úrbéri rendelvények által el nem töröl
tetett; következéskép az, hogy: a’jobbágy magát föl
desúri tartozásitól örökre felszabadítsa ’s függetlenné 
tegye ezen törvény által egész az 1840kig, minthogy 
eddig a’ törvényhozó testtől felfüggesztettnek nem nyil- 
ványíttatott, mindig tiltva volt. ’S én azt hiszem , hogy :

e’ tiltó törvénynél fogva valóban törvény elleni volt az 
örök ároni megváltás iránti szerződés, ’s ezért sem- 
mitetheíett-meg, nem pedig azért, mint szerző űr 
mondja: „mivel a’ község mint nemtelen képes nem 
lévén nemesi birtokot szerezni a’ szerződő földesur örö
kösei a’ szerződést legott megsemmithették, azaz: 
olly szerződés a’ törvény’ ótalmáf nélkülezvén nem volt 
juridice lehetséges.“ Mert azon a’ törvényekből ki
hozott b i r t o k t a l a n s á g i  következtetés, misze
rint a’ nemtelen nem képes nemesi birtokot szerez
ni, a’ törvényhozó test által mostanig sem töröltetett 
e l , ’s igy ha illy örök váltsági szerződések ez okbul 
semmitettek volna m eg, az örökösök úgy ezután is 
bizton megsemmíthetik; de ezen kívül is nein vonhatjuk 
ide a’ nemtelenek’ nemesi-jószágok’-birhatási képte
lenségüket, mert az örök váltságnem varázsolja azért 
nemesi szabad birtokká a’ jobbágytelkeket; mert ezek 
a’ közterheket azután hazai polgárhoz illöleg viselik. 
— De a’ szerző ur’ azon szavai: ,,olly szerződés a’ 
törvény’ ótalmát nélkülözvén , nem volt juridice lehet
séges“ is föltételezik , hogy illy törvény elleni szer
ződésnek , törvény által kelle tiltottnak lenni: ugyan 
ha illy szerződés az 1351. törvény által nem »ihatott , 
miért nélkülözhette volna a’ törvény’ ótalmát , mikora’ 
törvényeknek a’ kereskedési hitel’ fentartása végett 
minden igaz szerződést védeniük kell , ha csak illy 
szerződés a’ törvények által tilosnak nem nyilványit- 
tatott. Az egészből igy az következik , hogy : az örök 
váltság az 1351.6. törv. által az 1840ig tiltva volt.

Tudva immár, miszerint nem az volt kár, hogy: 
a’ község, mint nemtelen, nem vala képes nemesi bir
tokot szerezni fmert ez teljes kiterjedésében fájdalom 
most is úgy van) hanem a z , hogy ezen örök váltság 
az 1351. 6. által »ihatott; nézzük tovább a’ szerző úr 
szavait: „Most immár máskép van, mert az 1840diki 
7. § 9. azt mondja , hogy olly szabad egyezkedések
ből készült szerződések , mint úrbéri örökös az 1836. 
évi 8. t. ez. 3d. §ban előszámlált eseteken kívül bár- 
milly tekinfetbőli felbontásuknak többé helye nem lé
szen. Mondhatni-c inég , hogy a' törvény mit sem tett, 
’s csak azt engedte-meg, mi azelőtt is szabad volt? 
Sőt igen is sokat tett a’ községek’ javára, mert azt,  
mi azelőtt csak physice volt lehetséges, már most ju
ridice is érvényesnek nyilatkoztatta.“ Ezen szavakból 
természetesen következtethetünk-é egyebet, mint azt ,  
hogy : az 1840ki törvényhozótest illy örök váltsági 
szerződéseket tiltó törvényt felfüggesztett, eltörlött; 
’s igen is a’ törvényhozó test nagyon sokat tett, midőn 
illy nyomasztó törvényt felfüggesztett, ’s azt, mi tör
vényileg lehetetlen volt, törvényileg érvényesnek ’s 
igy felbonthatlannak nyilványitotta, azaz illy a’ törvény 
által kiküszöbölt szerződéseket, melly szerint; a’job
bágy mint természetbeni, mint hason-értekbeni tarto
zásitól magát örök váltsága állal mentesítheti, ismét, 
ótalma alá vett , mit azaz 1351. 6. t. ez. miatt nélkü
lözött. ’S így jóllehet a’ törvényhozó test ezáltal a’köz
ség’javára sokat tett; de innen mikép következtethet
nék, hogy az I840d. törvényhozótest valódi törvényt; 
hozott volna f ’s nem csupa engedvényt), hogy a’ job
bágyok magokat felszabadítsák. Mert ha megengednék, 
hogy valóban igazi törvény hozatott, mit hinni szív
ből szeretnék, úgy a’ törvény’ természeténél ’s jelen-
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résénél fogva meg kell azt is engednünk , hogy a’job
bágy jfelszabaditási törvényekhez simulva jogot köve
telhet , a’ földesnrnak pedig kötelességet mint ellenté
tét a’ jognak kell szükségkép tulajdonítunk , nem pe
dig mintáz engedvenymellett önkényes akaratot5 mert 
ellenkezőkép áthághatJan és sértetlenné válnék ezen 
törvény, ugyanis akár cgyezzék-meg a’földesúr az örök 
váltságban , akár nem , soha sem szegi-meg a’ tör
vényt, hanem mindig a’ szerint cselekszik , következés
kép akarva sem véthet e’ törvény ellen, a’ miönkép- 
zeletében ellenkezik , midőn a’ magyar szó ,törvény* is 
azt fejezi-ki, pedig nagyon helyesen . a’ mit megtörni, 
áthágni lehet. Ez értelemben mondtam ’s mondom hogy 
nincs szentesitvénye. Szerző ur azt mondja, hogy meg
van neki ezen szentesitvénye ,,mindenki a’ törvényt 
megtartani köteles, ’s ha az ellen cselekednék, a’ bi- 
rói hatalomnál segítséget nemcsak nem talál, sőt az ál
tal is a’ törvény’ megtartására szorittatik.“ De hogyan 
alkalmaztathatjuk mi ezen szentesitvényt a’ czimzett 
engedő törvényre , midőn ezen törvényt a’ felebb mon
dottak szerint bár megegyezzék , bár ne, mindig meg
tartja a’ földesur, ’s igy a! szegény jobbágy a' bírói 
hatalmat segítségül soha sem híhatja. — Vagy azt akar
juk mondani ’s igy a’ dolgot szépíteni : hogy magában 
ugyan nem törvény, hanem akkor alakul át azzá, a’ 
szerző ur szavai szerint, mikor a’ földesur az örök 
váltsági szerződést elfogadta ; ’s akkor a’ törvény arra 
kötelezi „hogy a’ kötött szerződést mind ő maga mind 
örökösei ezentúl me g t a r t s á k ’s c’ tekintetből kötele
zőnek vallja e’ törvényt. Én azt tartom: ez esetben a’ 
szerződés kötelez nem a’ törvény , ’s a’ törvény csak 
szentesíti ezen szerződést , ’s abból eredő kölcsönös 
törvényi viszonyokat megtartani sürgeti. Addig pedig 
míg meg nem egyeznek, mondja a’ szerző , törvény 
nem kötelező, hanem megengedő. “ Illy esetben ha ezen 
közönséges ’s nem pontos szólásmód szerint ,megen- 
gedőnek nevezni szokott törvényt valóban annak mon- 
danók, meg kellene vallanunk, mint fennevezett czik- 
kemben is kifejezem, hogy fölösleges. Mert sem er
kölcsi , sem természetjogi törvények által nincs tiltva , 
hogy a’ jobbágy a’ földesurtól magát függetlenné te
hesse,sőt a’ természeti’s mindenkiben közös önállói vágy 
épen ezt sürgeti. ’S igy elég, ha a’ szerzett törvény 
is nem tiltja, minthogy más törvények cselekvényin- 
ket nem korlátozhatván, mihelyest a’ szerzett törvény 
ezt nem tiltja , azonnal meg is engedte. És ez érte
lemben mondtam ’s mondom , hogy illy megengedő tör
vény hasztalan és fölösleges, következéskép mást mit 
sem tehet, ’s más engedvényeket nem szülhet, mint 
raellyek nála nélkül is történtek volna ; — mert ugyan 
nem egy-hatásu leend , ha a’ jobbágy hiszi hogy : az 
1840ki törvényhozó-test eltörlötte azon törvényt, raelly 
minket a’ földesurral örök váltsági szerződést kötni 
tiltott, ’s igy már most szerződhetünk a’ földesurral ;

vagy ha azt hiszi. hogy az 1840ki törv. test azon 
megengedő törvényt hozta , hogy ha a’ földesnrnak tet
szik ’s a mint tetszik (ugyan már mi törvény ez !) ma
gunkat kiválthatjuk.— Ezen két kitétel közül ugyan 
mellyik tulajdonít többet a’ másiknál a’ községek javá
nak ; smelljik hiedelem gyakorlatid nagyobb hatást, 
nemde egy eredvenyüek leendnének ; pedig ne szapo
rítsuk \alodi soknemüségünket, ’s ne tarkítsuk a’nélkfíl 
is za \at t gondolatinkat (Entia sine necessitate non sunt 
multiplicanda.) Es midőn en azt hiszem , hogy a’ tör
vényhozó test a’ volt tiltó törvényt felfüggesztette, nem 
szorulok azon finom kettős megkülönböztetésre. hogy 
az 1840ki 7. §9. mind megengedő, mind kötelező, a

szerző'szavai szerint „ugyanannyiban, mennyiben a’ 
felek’ akaratjára hagyja szerződést kötni vagy nem 
kötni; kötelező annyiban , mennyiben a’ feleket, miu
tán egyszer szerződést kötöttek, annak megtartására kö
telezi ,“— hanem csaka’ dolog’ természete szerint azt 
mondom: a' törvény most nem tiltja az örök váltsági 
szerződést, ’s igy szabadon egyezhetnek , ha akarnak 
a’ felek, de törvény nincs, melly őket arra kötelezze ; 
— ha pedig szerződést kötöttek, akkor a’ szerződés 
s azon törvény : a’ szerződés, a’ szerződőknek tör
vényt szab (Contractus contrahenti legem ponit Math, 
tí: 17; Ulad. 1 : 38) kötelezi őket, ’s igy nem kell 
mondanom: most már azl840ki 7. $ 9. megengedő tör
vény átbíivölte magát kötelező törvénynyé.

(linder 1/  János.

A’ sebészet’ átlapolja Ilonunkban
Alig van szomorúbb helyzete valamelly osztály

nak , mint a’ sebészinek, akár polgári állapotját tekint - 
jük , akár azon módot, mellyel unt életét tengeti.— 
Polgári tekintetben: e’szerencsétlen osztály az , melly 
a’ tudományos, és kézműves; az úgynevezett honora- 
tior és a’ paraszt közt választófalat képezvén, né- 
mellyektől amoda soroztaivá , másoktól— gyakran elég 
kíméletlenül — ismét ezek közé rántatva, végre egyiktől 
sem fogadtatva-el, ha elég szerénytelen a’ műveltebb 
felekezet’ társalgását — melly tőle többnyire megta- 
gadtatik — igényelni, kénytelen a’ társas életből szám
űzve élni. — Pedig kérdem: nincs e’ ezen osztály is , 
szinte mint akármelly más , honunkban jogosítva ma
gának állandó helyet törvényesen követelni? Nera ér
demes é ő is a’ társas’élet’ örömeit élvezni azon tár
saságban , inellynek ő is egv része lévén az egésznek 
jólétéért buzgón fáradozik ? A’ többit mellőzve , csak 
azt említem: hány cgycdet tart-meg ezen rend csak 
a’ védhimlő-beótás által évenként az országnak ? Hány 
életmuves hajakban sínylőt, mint segedelme nélkül a' 
halál’ bizonyos martalékát , ad vissza naponkint ép ál
lapotban a" társaságnak ? Valóban fájdalmas tapasz
talás! hogy életünket ’s egészségünket— e’ két leg
drágább kincsünket — csak annyira becsüljük , hogy 
az ezek’ megtartásáért, ’s jólétéért, ’s igy üdvünkért 
fáradozó osztályt a' közrendnél még csak kissé emel
tebb polgári helyre sem méltatjuk. E'rend’sérelme an
nál sajgóbb, mennél inkább látja : hogy korunk a’ ha
ladás’ kora lévén, naponkint nagyobb gond fordíttatik 
mind szellemi, mind anyagi jólétünk’ eszközlésire.— 
Jelenkorunkban az erős már néma’ gyengébb’ elnyo
másában tartja a’ közboldogságot; hanem abban,hogy 
azt mint természetileg rokonát testvéri keblére karol
va , neki szilárdabb állást biztosíthasson , vele a’köz
jóra vállvetve működendő. — Honunk’ kiváltságosai is , 
azon józan elvből indulva-ki, hogy jogaik a’megosz
tás által csak szaporodni, de csorbulni semmikép sem 
fognának, ezekben más polgártársaikat is részesí
tik, midőn a’ sebészi osztályt, mint érdemetlent, en
gedékenységek’jótékonyságából kizárják.

A’ sebészség. mint életmód is igen el van nyomva 
még pedig részint azért, mert számára a’ sorslolugy 
is csak a’ népnek szegényebb része jutott, melly, 
kivált h o n u n k b a n ,  igen gyéren fizethet; de bi
zonyos adatok szerint űzetni nem is tartozik. Pe
dig hol van constitutionalis országunkban ember , 
kit a’ törvény ingyen munkára kötelezne? Az ügy ved
nek már a’ perlekedő felek’ ügye’ elitélésekor mégha
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tározza a’ bíró az illető honoráriumot; a’ kézműves, 
a’ kereskedő , ha előbb nem is , de uj évkor bizonyo
san contóval tisztel -  meg bennünket; a1 papnak is 
fizetni kell , bár többnyire l e l k é s z e i n k  nem 
megvetendő beneficiumban részesülnek, ’s csak ezen 
szerencsétlen orvosi rend legyen a’ kölcsönös vi
szonyok’azon jótékonyságából kirekesztve, melly azt 
tartja: fac ut faciam ? ’s csak ez legyen ingyen dologra 
kárhoztatva ? — Van ezenfelül egy lealacsonyító, még 
az ó világban keletkezett—az akkori sebészet műveltsé
géhez tán illő — rendelet is , melly ezen osztályt eskü
szegővé teszi. Hajdan t. i. még az orvosi egyedckolly 
csekély számmal voltak honunkban, hogy szükséges 
volt valamelly pótlék-orvosakról gondoskodni, míg a’ 
valódiak’ száma szaporodnék , rendeltetett: hogy fél
évig taníttassanak a’ borbélylegények némelly orvosi 
isméretekben , hogy ezek olly helyeken, hol orvos nincs, 
addig míg ez megérkezik, a’ beteg’ segedelmére le
hessenek. Hogy ezekre nézve szükséges volt azon még 
most is , de hibásan, szokásban lévő eskü, mellyre 
kényszerittetnek sebészeink oskolai pályájok’ végez
tekor (hogy ott , a’hol orvos-doctor van , belső beteg
ségek’ orvoslását magára nem vállalja) nem tagadom , 
úe idővel midőn a’ sebészet mind inkább művelődött ; 
midőn egyedei nemcsak borbélyok, hanem tudomá
nyokban felnőtt ifjak is lettek; midőn számokra nem
csak némelly orvosi holmik , hanem rendszeresen ki
dolgozott orvosi tudomány taníttatott; rendes tanifó- 
székek állíttattak—fel, ’s hogy magokat a’ belső beteg
ségek orvoslásában is gyakorolhassák , számokra szint
úgy mint az orvos-doctorokéra gyakorló kórház léte
sült, az e g y e t e m i  orvosi intézetében , mellyben a’ 
tanító' vezérlete ’s ügyeleté alatt, minden tanítvány
nak jut nemcsak egy belső betegségben szenvedő beteg 
orvoslásul, és ápolásul, hogy magát ebben is gyako
rolhassa; midőn mondom az orvosi tudományból ennyit 
magáévá tett a’ sebészet, ugyan igazságos-é egyedeit 
annak gyakorlatától eskü által eltiltani, a’ mit éveken 
ált rendszeresen tanult, a’ miért szenvedett, űzetett , 
időt töltött? Nem valóságos erőszak é , melly amaz el
avult eskü’megkivánása által a’ sebészi osztályon na
ponkint történik? Ha a’ mondott esküt valamelly se
bész lélekisméretesen megtartja: ugv fogadom meg 
nem él a’ sebészetből; ha pedig meg nem tartja: úgy 
minden pillanatban furdalja azon öntudat, hogy véres 
verítékkel szerzett kenyeréért esküszegővé lett kény
telen aljasulni. De tarthat egyszersmind attól is — 
minek már magam is tanúja valók — hogy egy ember
telen orvos-doctor piaczon kiáltozza rá a’ nem becsü
letes ember czímet, azért, mert belső betegséget me
részelt sebész-létére az orvos-doctor’ residentialis he
lyén gyógyítani, mellyhez nemért,  mit nem tanult, 
’s hogy nem teszi, reá megesküdt. •—■

Azonban, hogy a’ sebészi osztály illő helyét ho
nunkban magának mindeddig kivíni nem bírta , annak 
véleményem szerint nem a’ sebészet' csekély jelentő
sége az oka , hanem inkább azon elavult rendszer , melly 
szerint tanulására a'borbély-műhelyben bizonyos esz
tendőket töltött, az irás , olvasás' alapismeretével alig 
biró , csak beretválni tanult egyedek vétetnek-föl na
gyobb részint, pedig mi köze a’ beretválásnak ? mi a’ 
borbély műhelynek a’ sebészethez? —term észetes, 
hogy előkészítő tudományok nélkül az oskolai pályán 
minden iparkodás daczára sem sokra mehet illy tanu
ló , 's ha kiszabadul, olly bizonyítványnak, melly öt 
borbély-műhely-nyitásra jogosítván , sem az orvosi tu
dományban , sem a’ sebészetben magát nem mivelvén

tovább , megmarad a z , mi előbb volt, egy szolga-lel
kű kézműves, kinek neve „borbély.“ — A’ tudományos 
világ azután minden sebészben illy borbélyt képzelvén 
nem csuda , ha nem nagy figyelmére méltatja. — Pe
dig korunkban vannak már sebészek, kik — előkészítő 
tudományukat tekintve—orvos-doctorokis lehettek vol
na , de nem ismérve az élet’ gyakorlati oldalát, nem 
a’ sebészet’ magyarországbani állapoíját , időt és költ
séget akarván nyerni, a’ sebészetet választák tanul
mányul. Azonban nem sokat nyertek vele, mert mint 
nem borbély nevendék úgy is 4 esztendőt kénytelen 
az oskelai pályán tölteni, még az orvos-doctor őöt. 
Azon felől diplomája sem sokkal kevesebbe kerül mint 
ezé. Van ugyan egy megkülönböztetés a’ sebészség- 
ben azokra nézve, kik oskolákat végeztek; az tudni 
illik , hogy ők sebészmesterek (magistri chirurgiaejle- 
hetnek, de, ezen hatás nélküli, semmi hasznot sem 
hozó üres czimért két annyi időt kell az oskolai pá
lyán tölteni, majd két annyit a’ diplomáért fizetni,mit 
az úgy nevezett polgári sebész tölt és fizet, ’s mi a’ 
gyakorlati életben mind ezért a’ megkülönböztetés ? 
semmi. Hányszor mellőztetnek el még nyilványos hiva
talok osztásában is ezek meliett amazok!

Mind ezen hiány, elavult szokás , és rendszer te
hát, melly a’sebészi osztályt nyomja, gyökeres orvos
lást vár, ’s hiszem is , nem ineszsze van az idő, melly
ben talál; különösen most, midőnhonunk’ orvosi egén 
olly két térti ragyog , kiknek bölcs belátásuktól ’s fá- 
radhatlan buzgalmuktól, a’ gyomok irtásában , a’ hi- 
bák’javitásában minden jót remcllhetünk.— Véleményem 
szerint , itt csak úgy történhetnék gyökeres javítás : 
ha az orvosi tudomány a’ sebészettel , mint különben is 
testvérek, egyesittetnék , magára hagyva a' borbély- 
ságot. mint úgy is különös ezéhekhez tartozó mester
séget. Miért ne tehetne az orvos mütételeket? mellyek 
különben is ügyes kéz mellett még nagyobb orvosi is- 
méreteket is tételeznek-fel; ’s miért nem hagyhatnék 
a’ beretválást foghúzást, köpölyözést, ’s több illy 
aprólékosokat borbélyaink’ kezén , kik növendékeiket 
ezéheik’rendszabályai szerint, ezekre oktatni úgy is 
kötelesek , ’s igy a’ borbélyból legyen borbély nem pe
dig orvos. — Orvost pótló egyedekre sincs már szük
ségünk , mert úgy is annyira elszaporodtak orvosink , 
hogy honunk mindenben szűkölködik inkább, mint or
vosban. FejesvÜlgyi.
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.Bort, ide bort! míg egy csepp van a’ pinezében, 
kiáltok mindnyájan: ’s a’ zöld kötényes F r i t z o n í  
vihar szárnyain raká-fel előttünk palaczk-telepeit.— 
..Mára ha nincs is pénz , van emberség, úgy é gaz
da?“ kérdé Amadeus, a’ czimborák’ egyike. — „,Van 
uraim, van—-szólt Fritzoní, a’ pinczefulajdonos, fa
nyar-édesen inosolygva — ki tagadhatná-raeg önöktül. 
— A’ régi adósság ugyan. . . .u( — ,Még nincs , de 
ki lesz fizetve ; . . .  mihelyt a’ hold megujúl4 válaszo- 
lánk. — Ügyes csillagászok vagytok, uraim —• düm- 
mögc magában az öreg Fritzoni — mái- egy hóuap óta 
várom a’ holdujulást, ’s ha kérdezem: mint állunk a' 
holddal cs pénzzel, mindig nevetve mutogatják nekem 
lapos erszényöket ’s felelik : ,rnost hold’ fogyta van , 
öreg bácsi, hold’ fogyta — nézz ide!4 — Sátán vigye 
az örökös hold’ fogytát! — Nincs más mód , vizezni 
kell a’ bort, ugyancsak vizezni, különben a’semmi pénz 
és sok emberség majd igen magasra rúg ! —
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„Ergo bibamus !“ harsant-meg a’ mulatók’karda
la ; a’ pezsgö-palaczkok’ dugaszai a’boltozat felé röp
pentek ’s a’ nemes nedv gyöngyözve ömlött a’hosszú- 
nyakú üvegekbe. Öt derék víg legénykék valánk itt 
együtt, ezt a’ kaján irigység sem tagadható. Éjszak 
és dél kelet és nyugatrul söprött bennünket össze a’ 
förgeteg; jóllehet egyéb segélyforrásunk nem vala, 
mint sovány évi fizetésünk , ’s kilátás sem kecsegte
tett, hogy valamelly tehetős nagybátya kiflzetendi a- 
dósságinkat, még is mindenütt jelen valánk, hol az 
öröm zajos ünnepet ült ’s a’ bor’ bú-oszlató gyönge csil
logott. Ha egyszer az emberség megcsökkent , ’s a’ 
számos korcsmáros közül, kik széles isméretségünk- 
hez tartoztak . egy sem akart hitelezni , gyorsan ta- 
náesgyülést tartónk, egy kötet novellát galyabitánk 
össze , mellyhez mindegyiknek saját dolgozatával kelle 
járulnia, ’s az érte nyert irói díjta’ legbékétlenkedőbb 
és szájaeabb hifelezőnkhez vivők, ki azután torkunk’ 
nedvesítésére ismét bizonyos ideig hitelben kiszolgál- 
tatá a’ szükséges anyagot. Mi csak a’ mai naprul ag
gódtunk , a’ holnapot mindig a’jó isten’ gondjára bíz
tuk, ki az öt,  különben igen derék ’s becsületes le
gényt el sem hagyható ; borban fekszik mondják az 
igazság, ’s mi csupán az igazság’ szeretetéböl ked
veltük olly igen a’ szőlő’áldott nedvét. Xemiscsalaf- 
kozánk-meg soha. —

>Iár sok palaczk ki vala ürítve ’s zúzottan hever
tek szerte a’ terem’ zuglyaiban, ’s Friízoninak még 
folyvást uj teli palaezkokat kelle hoznia. Az éjjeli őr 
már elkiáltá az éjféli órát — és Fritzoni’ arcza mindig 
hosszabb és aggódobb leve. Épen egy kör-éneket vég- 
zénk-be , mindnyájan kiürítők poharinkat köröm pró
báig. Csupán egyik társunk— legyen szabad őt Kő
be r f n e k neveznem—fette-le poharát maga előtt csön
desen ’s — nem ivott. — ,Mi ez ? — kérdé az egyik 
czimbora — mit akar e’ teli pohár az üresek közt V — 
„Köszönöm barátim — szólt kérőleg R ó b e r t  — mára 
elég.“ — ,Te szemérmeskedel ? szégyeld magad vén 
tiezkó. Trappistává akarsz é lenni ?Igyál , igyál .kü
lönben pro poena még fél tuezat illy gyüszücskével kell 
kikortyolnod/

,„Ugy van, innod kell czimbora4“ — rivalt az 
egész kar utána, és Róbert, nolens volens kénytelen 
volt poharát kiüríteni. — „Legyen az utolsó monda 
komolyan ’s a’ pezsgő nedvet torkába dönté. — ,Huh ! 
ez vág ám fanyar képet hozzá, mintha csupa epét nyelt 
volna4 szólt az egyik társ. — A’ többi jószivfileg ke
zét nyujtá neki. ,,,Mi bajod Róbert, te máskorlegvi- 
gabb czimboránk? mi soha sem láttunk még ílly han
gulatban ?444 — „Semmi, bizony semmi — válaszolt a’ 
kérdeztetek — ne törődjetek velem.“ — ,A’ manóban ! 
mit látok?— — valóban, egy köny csillog szemében. 
Róbert, mivel érdemlettük-meg, hogy szived’ búját 
eltitkold előttünk?4 — Róbert felelni akart, de a’ fáj
dalom elfojtó szavát; gyorsan kalapja és köpönyege 
után nyult ’s kirohant az ajtón. Némán ’s álmélkodva 
tekinténk egymásra ; egyszerre minden vidámság és 
zajgó kedv elenyészett körünkből. — ,„Senki sem tud
ja , mi baja?1“ kérdé az egyik. — ,Szerelmes4 mondó 
Bart hol f.— „Feje ázott-el“ gondoló a’ franczia.

( f  ege következik.)
■5 1 e g y t á r<

(A z e g y p t n sí pó r o k.) Ezeket dr. Bovvring 
a’ legszelidebb ’s békésb embereknek mondja; nekik

soha sem jutna eszökbe fegyvert hordozni ’s háborúba 
menni, ha a’ basa erőhatalommal nem vonná-el őket 
az eke mellől. Ámde e’ parasztok rendkívül lomhák, 
meglehet azért, mivel tudják , hogy mi jutalmok sincs 
a’ szorgalomért; Mehetned Ali’s az adószedő, ha ne
kik tetszik , megfosztja mindenüktől. Röstségjöketmen- 
tegetni elég ügyesek. Ha szél fú a’ Nil folyón, az 
aráb csolnakos kezet összekulcsolva imígy szól: „U- 
gyan miért dolgozzam ; hisz’ a’ szél fú.44 Ha pedig 
szélcsend van, így szól viszont: „miért dolgozóm , mi
dőn nem fú a’ szél?“ Mindenre csak azt mondja: Ki d i  
azaz úgy van; ’s bármi bajban ezzel megnyugszik. 
Mindig azt gondolja: holnap is lesz nap, ’s holnap
után ismét.

( Ko r u n k ’ i s z  o n y a t o s s á g ai.) Az „Alton 
Telegraf“ Illonoishul, Éjszakamerika’egyik szövetsé
ges statusából, némi borzasztó vad executiórul érte
sít. Egy Mackintosh nevű szerencsétlen megszökött 
néger egy czirkáló katonatiszt által elfogatott; a’ né
ger azonban kétségbeesetten védte magát’s agyon vé
ré a’ tisztet. A’ sokaság tüstint elfogta a’ szökevényt 
s megégette Saint Louis város közepeit Missouriban. 

„Halotti csend — úgymond a’ közlő — uralkodék a’ tö
megben , míg a’ bakólegények a’ máglyát vagy is a’ 
fahalmazt az áldozat körül felálliták. A’ néger , eleinte 
mitsem szólt; de midőn a’ láng körülte felcsapódék , 
bánatosan nyögött ’s ének által iparkodott magát vi
gasztalni; azután fejét mellére hajtó’s némán imád
kozott. Mindnyájan holtnak gondolákét; szemei me
redtek valónak ’s ajaki habosak. A’ szánakozás meg
szállván egyet a’ nézők közül puskalövés által akart 
véget vetni a’ boldogtalan néger’ kínjainak. „Mireva- 
ló ez? — kiáltának többen — hisz már nem él!“ — 
„Igen o igen , én még élek — szólalt meg tüstint a’ sze
gény néger; — én nem vagyok holt, én irtóztató kínokat 
szenvedek — agyonlőni — o kérem agyon lőni!“ — De 
itt egy szózat emelkedők ’s parancsoló hangon mondá: 
„Nem, itt lőni nem szabad; mérsékelni kell a’ tűz’ ere
jét , hogy a’ gazember’ kínja tovább tartson!“ — Azon 
ember, ki e’ szókat mondá , bírósági személy volt. A’ 
szegény rabszolga most irtóztató jaj-kiáltást teve; de 
hóhérjai érzéketlenek maradtak ; ő tizenöt perez múl
va halt-meg; a’ tagok egyenkint válíak-el testétől ’s 
egymásután a’ tüzbe hullottak.44 (P.)

Türenne marsainak egykor a’ haramiák útját ál
lották ’s az hogy bizonyos csekély értékű kisgyürűí 
birtokában megtarthasson , 100 lajos-aranyat ígért érte 
fizetni. Más nap épen vendégei voltak, midőn a’ ha
ramiák’ egyike vekmerően megjelent’s fülébe susogva 
adott szavára emlékezteié. Türenne az öszveget ki
fizettető ’s az átvévőnek is időt engedett az eltávoz- 
hatásra; azután a’ társas körnek elbeszélé az ese
ményt következő megjegyzéssel: „A’ becsületes ember 
bármit igér, még ha gazembereknek Ígéri is, íarfsa- 
meg.44 —

Nasse’ TÜanatometruma vagy h a 1 á 1 m é r ő j e 
egy halcsont-pálcza , melly egyik végén egy 40° fok
nyi hévmérővel van ellátva. Ä’ hévmérő-golyó egy 
vékony bádog-téhelylyel van áttörve.E’ műszer a’ gégén
által a’gyomorba vitetik , hogy a’ test’belső melegsége
kinyoinoztassék. A’ hévinérsék’ folyvást! sülyedése 
egészen J 3°ra , még a’ lég-befuvás alatt is bizonyos jele 
a’ halálnak.

Szerkeszti H e 1 ni e c z y, —Nyomtatja angolgyors-sajtón T r a 11 n e r-K a r o l~y i , úri- utcza. 453
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Protestánsok’ egyházi igazgatása.
„Consistoriumok állítassanak föl a’ protestánsok

nál“ — honunk több lelkes követei’ szájábul haliám e’ 
szavakat a’ múlt országgyűlésen , mikor a’ vallásnak 
ügye tárgyaltatott. — Szégyen és bosszú foglalák-el 
bensőm, hogy protestáns atyánkfiái egyházi igazgatá
sukról eddig olly keveset tudtam; azonban megnyug
tatott az , hogy iskoláimat ezelőtt csak pár évvel ha- 
gyám-el ’s hogy én nem a’ mondott egyházhoz tar
tozom. — A’ tudásvágy tanulni, tapasztalásokat gyűj
teni készteti az embert. — En is hát eredvénydús or
szággyűlésünk végeztivel fókép e’kettőt tüzém-ki ma
gamnak vizsgálódási tárgyakul: a) honunk jobbágy- 
helységeinek belszerkezetét ’s a’ pórnép anyagi és szel
lemi állását b) protestáns atyánkfiái egyházi igazga
tásukat.— E’ két tárgyruli észrevételimet hírlapok ut
ján véltem közlendőknek, különben is századunk múlt 
és folyó tizedében minden jót a’ hírlapi sajtóiul vá
runk , — a’ hírlapokat jóltevő folyamokul tekintem, ezek 
a* növényi, amazok a’ szellemi világot termékenyítik 
áldást vivő árjaikkal , — hírlapjaink azok az értelmi 
világban, mik a’ villanyerőmüvek a’ természetiben ; 
egyezerre közük olvasóikkal az ideákat ’s egyszerre 
hatnak a’ gondolkozni szerető honfiak szivökre.

Három milliót haladó protestáns honfiak egyházi 
igazgatásuk csak azért is közfigyelmet érdemel, hogy 
ők hazánk népessége teszik, ’s országgyűlésein
ken 1522. év óta mindig feljött ügyök, — ’s hogy mos
tanában a’ reformátusok négy egyházkerületei közül 
egynek keblében olly események kezdenek napi rendre 
jőni, — mellyek a’ honfiak erkölcsére ’s vallásosságá
ra ’s az egész hazára kimondhatlan veszélyes hatás
sal lennének, ha azon köztiszteletü férfiak, kik a’ fő
tanácsban ülnek , e’ veszélyt nem orvoslandják.

Honunkban 1734d. óta mind az evangélikusoknak 
mind a’ reformátusoknak 4 r. egyházkerületeik vannak , 
mindenikben egy superintendens és egy világi főgond- 
viselő elnökségük alatt, több világi’s egyházi tanács
nok jelenlétükben tartatnak gyűlések, mellyekben az 
illető egyházak, papok, tanítók és iskolák ügyei in
tézteinek,— itt vizsgáltatnak meg minden tudomány- 
bul a’ papságra menendő ifjak, még pedig mint értéin 
igen szorosan. — Az egyházkerületek több egyházvi
déket foglalnak magukban ,’s ezekben esperes és világi 
segédgondviselő viszi az elnökséget, — ezen egyház
vidékek (tractus) az első folyamodási hatóság a’ re
formátusoknál ’s innét vagy appellatában mennek az 
ügyek a’ superint. tanács elibe , vagy csak pro statu 
notitiae jelentetnek-föl. — Mind az esperességi, mind 
a’ superint. tanács rendelhet megürült egyházakba pa
pot , — ’s mennyire kitanulhattam, a’ pesti református 
egyházkerületben legkevésbbé sincs a’ tractus és su- 
perintendentia e’ tárgy körüli intézkedési köre kijelöl
ve ’s talán ez lehet egyik oka azon, futólag tekintve 
csekélynek látszó, de valóban magukban sok rosszat 
rejtő korunkbeli eseményeknek, mellyek a’ superinten- 
dentiában most keletkeztek. — Tudom, hogy a’ példák 
keserűn hatnak sokra; de mivel tanulságosak, azért 
egyet. — Pesten két superint. gyűlésen volt szerencsém 
jelen lehetni—minden üléseik nyilványosak leven a su- 
perintendentiáknak, — ’s egy somogymegyei egyház

követei mindenkor megjelentek azon követelésükkel „ 
hogy nekik volt káplánjokat rendeljék papul; — de a’ 
reformátusoknál törvény^az , hogy a’ ki káplán, ott 3 
év előtt rendes pap nem lehet, — ezenkül még azon 
egyed erkölcse ellen is lévén kifogás : mindig egye
nesen megtagadtatok kérelmük, — rendeltek ugyan ne
kik már két papot is , de egyiket sem fogadták-el ’s 
már két év óta inkább pap ’s isteni tisztelet nélkül van
nak , mint sem a’ rendeltek közül egyiket elvinnék. — 
Másik gyűlésre ismét feljöttek követelésükkel ’s ekkor 
végeztetett: hogy a’ két magyar hazábul hihatnak ma
gukhoz papot ’s mint tudtomra van— még sem hittak. 
— Mellesleg szabad legyen itten kérdenem:, hogy a’ 
haza, melly minden vallásfelekezettől azt kívánja hogy 
minél több jó erkölcsű ’s vallásos egyedet állítson az ő ’s 
felséges Fejedelmünk szolgálatára : nem szenved é rö
vidséget az által hogy egy helységben, az igazgató tes
tület nagy engedékenysége, ’s talán a’ káplánt követelő 
egyház’tagjainak még nagyobb engedetlensége miatt, 
két évig szünik-meg a’ vallásos nevelés ? ! Föltűnő volt, 
hogy ezen említett egyháznak egyik követe jól betanult 
beszéddel jelent-meg a’ superint. gyűlésen , kinek er
kölcse ellen azonban egy ifjú pap azon elvbiil teve ki
fogást hogy olly ember, ki 3 törvényhatóság börtöné
ben több évig raboskodott, egy tisztán morális ’s val
lásos testületnek, milyen az egyház, küldöttje vagy 
képviselője nem lehet. — Ezt értvén haragra gyúlad- 
tam, hogy még illyen emberiségi mocsoktul is függ
het egy erkölcs-és vallásfanítónak, tudniillik a’ pap
nak választása ! — Megvallom azt is, hogvezen pap- 
választási szabadságuk protest, atyánkfiainak korunk
ban , midőn a’ választási elvek meglehetősen kifejtve 
vannak — a’ legszokatlanabb tünemények’egyike. — Ha 
illy tág utat nyitnak a’ választhatásnak, hogy mint a’ 
zsidók’ egyházai sokszor cseh vagy lengyel honbul is 
hozhatnak rabbit maguknak ’s a’ kérdéses egyház is 
egészMagyar és Erdély-országokban kereshet magá
nak papot: úgy mi szükség van egyházi igazgató tes
tületekre náluk, millyek a’ tractus és superintenden- 
tia ; — igy nincs szükség arra is hogy a’ papokká le
endő ifjakat a’ tudományokbul megvizsgálják; mert hisz 
a’ köznép tudományhoz úgy sem ért, hanem választ 
magának papot, ki őt megbecsüli fe’ szókat egy ref. 
pór szájábul haliám),-—a’ pór azt lakomázás közben 
be is helyezi hivatalába , valamint el is bocsátja, ha nem 
tetszik : — de majd megláthatjuk: hány tudományos jó 
erkölcsű ifjú adja magát ezen hivatalra mellyre csak 
illy emberiséget, lelki szabadságot ’s becsületérzést 
lealacsonyító módon juthatni? — U t a z á s o m b a n  
t ö b b s z ö r  h a l l o t t a m  hogy ez' ’s ez lelkészt lialf- 
gatóji tovább nem szenvedik,-— ’s illyeseknek hallá
sakor mindig keserű fájdalom fogta-el szivemet, hogy 
egy vallás ’s erkölcstanító állása is lehet olly ingatag 
mint barompásztoré , hogy minden sz. György napján 
a’ pór kiadhat rajta ! — Némelly megyék a’ prot. lelké
szeket ’s oktatókat érdemük szerint pártolják, szava
zási joggal, táblabirósággal nemtelen létükre is meg
tisztelik ; de midőn a’ prot. lelkész a’ köznép önké- 
nyinek igy ki van tétetve , — élvezheti é a’ bimbózó sza
badság ezen jótékonyságát ? — mert a’ ref. pór azt hi
szi, hogy mivel papját, mesterétő fizeti: tehát őt val-
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lásíi mintegy fölhatalmazza ezeken ottanottan keserű 
rdsőbbséget, kegyuraságot gyakorolni; — pedig ha 
szorosan vesszük , édes honunk földbirtokosi szinte any- 
nyit tulajdoníthatnának maguknak a’ haza nevelőji fize
tésükre nézv e mint a’ gyülekezetek; — mert kevés hely
ség lehet, mellyben a’ lelkészek , tanítók , minden val- 
Jáskülönbség nélkül nagy mennyiségű földbirtokkal meg 
ne ajándékoztattak volna, — tudok ref. lelkészt többet 
is, ki önvallomása szerint iskolamesterjével, katholikus 
föidesurtól, sőt káptalanoktól, püspöküktől — szabadon 
— többet bir 80 hold földnél ’js tiizelékfát is ingyen ad 
nekik azon földesúr és még is legkisebb befolyása sincs 
a’ lelkész és iskolatanító választásba ! —

A’ prot. pór, dicséretire legyen mondva, általá
ban igen örömest olvassa a' szent-irást ’s a’ hol lehet 
még örömestebb alkalmazza, idézi annak egyes helyeit 
\s épen egy F. megyei helységen utazván keresztül, 
kocsisom, az ottani rer. templomatyja mondá , hogy 
papjokat már többé meg nem szenvedik, ’s midőn dor
gálva mondám neki: miért bánnak úgy papjokkal ? — 
felelte: ,,tudja az ur, mi van Sámuel prófétai könyvi 
2. része 35. versében ? „Es támasztok magúmnak hivsé- 
ffes papol, ki az én kedvem 's akaratom szerint cselek
szik; /•— Később kikerestem a’ szeutirásbul e’ helyet’s 
fölötte elmélkedvén azon gondolatra jöttem: ha illy 
könnyen választhat a’ nép h iv ’s kedve szerint cse
lekvő papot magának, — majd meglátják prot. atyánk- 
Jiai, hogy e’ nagy fontosságú népnevelői hivatalra csak 
oilyanok adják magukat, kik faluról falura vándorolva 
nem szégyenük ezt mondogatni: „fog adj-bekérlek en- 
gemet is  a‘ papok közé. hogg ehessem valami fala[-ke
n y e r e t 1. Sam. 2:36. Igen is válassza papját ezután 
is a’ prot. köznép ! kárhoztatnám azon embert, ki e’ 
szép jogot a’ néptől el akarná ragadni, — csakhogy az 
illető egyházi igazgatóság se eressze ki kezeiből a' 
választhatók’kijelölésit (candidafio) , — máskint a’ des- 
potismusnál sokkal veszélyesb anarchia áll—elő. — Ré
gen Cicero , újabban Montesquieu kimondák azon örök 
igazságu elvet, hogy minden társulat vagy álladalom’ 
élete , törvényei megtartásúiul függ. Ez okbul hason- 
litá Kalauzában Pázmánunk a’ 17d. században kötetlen 
kévékhez a’ törvény nélküli vagy törvényeit meg nem 
tartó egyesületeket.

Talán messze is tértem fölvett tárgyamtul ? — Én 
édes honom minden fiait vallás ’s még most nyelvkü
lönbség nélkül szeretettel ölelem, — mindegyik felől 
feltevén azt, hogy e'közanyának hiv gyermeke igyek
szik maradni — bár a' nyelvegységet, mint a’ nemzet 
leendő nagyságának alapját tekintem is. — Mint érte
kezésem el nem fogúit olvasó előtt mutatja , szeretet 
vezérlé toliamat a’ protestánsok, különösen ref. atyánk- 
tiai egyházi igazgatásuk rajzolásában, — hibázásorn 
lehető, — óhajtásom az, hogy azon neineskeblü em
berbarátok , kik általában minden lelkészt, oktatót, 
iskolatanitót, mint az országosan pártolt népnevelés 
közvetlen organumit tekintik : induljanak-föl azoknak 
tettleges szeretetére. —Szabadítsák-föl általában a’ nép 
nevelőit annak önkénye a ló l,— hiszen legkegyelmcsb 
lejdclmünk ’s törvényhozásunk már rég azon munkál
kodnak , hogy a' port földesúri önkény alól fölszaba
dítsák ; hagyhatnák é tehát a’ haza nevelőit, a* sta
tus illy hasznos tagjait a’ pór önkénye alatt? mentsék 
meg az iskolatanitót ’s lelkészt attul, hogy midőn leg- 
üdvösb munkájában, a^nép erkölcsi-vallásos nevelé
siben fárad , izzad , eroküdik : — ne legyen kénytelen 
a’ rátörő portul ezt hallani: „én fizetem a’ papot, mes
tert, ’sen ki is adok rajta.“ — Nem lehet képzelni na

gyobb kint, miut érzékeny, miveit embernek , egy mi - 
veletlen de durva önkénye alatt görbedni.

Hazánk törvényhozó testületének, — melly a’ jó
zan haladás és javítás elvét tüzé törekvései’ czéljaul 
— jutott azon üdvös hivatás, hogy a’ hon belsejében 
lappangó bajokat orvosolja, — legkegyelmesb fejdel- 
münk bizonyosan örömmel pártolandja a’ törvényhozó 
testület azon bölcs indítványát: „állíttassanak föl pro
testáns consistoriumok, hogy a’ visszaélések eltöröl
tessenek ! — Barócsay l'erencz hites ügyvéd ’s titoknok.

É le  t-k  é p
n égg  r o v id  s z u k a  s z b  a //

Ií. S z a k a s z .
[Folytatása 's végei)

Estszürkületkor egy nyájas szobácskábán üle Jú
l i á v a l  Ró b e r t .  A’ kedvesnek barna fürtös fejecs
kéje az ifjú’ keblén nyugovék, ’s ez kéjittasan pillant
va a’ barátságos szemekbe, mellyek neki olly sok és 
szép szerencsét hirdettek jövendőre , a’ lyánykát, sze
relmének imádott tárgyát, lángolva szorítá szivéhez ’s 
ajakit és arczát elborítá csókjai’ árjával.

,Julia, szeretsz é engem igazán olly hón , olly for
rón , mikép szájad vallja?* — „Mennyire fáj nekem két
kedésed!— válaszolt Julia — Ugyan mit tegyek , hogy 
hő és ószinteszerelmemró!meggyőződjél ? Vájjon sze
meim , vájjon csókjaim nem mondottak é eddig is töb
bet, mint minden szavam mondani képes?“ — ,Ha en
gem elfelejthetnél, — ha engem megcsalhatnál ?* — 
,,R ó b e r t !“ — ,Lásd, én szegény vagyok, ’s alig ad
hatok többet egy hű és örökké szerető szívnél. Talán 
csak évek múlva leszek képes téged nőmül haza vin
ni, addig sok idő lefolyj te pedig szép vagy, igen 
szép, és azonfelül. . . .  leányzó. Te a’ s z e g é n y  Ró 
b e r t é t  el fogod felejteni.* — „Esküszöm neked . . .  “
— ,Hallgass , semmi esküvést, én a’ nélkül is hiszek 
neked. Ha engem egykor legszebb földi boldogságom- 
tul ’s életem’ üdvétől meg akarnál fosztani, akkor az 
adott eskü sem tartóztat vissza; — azt szokták mondani: 
egy lyánykánál a’ szerelem-eskü kevesebbet nyom , 
mint az egyszerű ígéret. — Én nemszámítlake’lyány- 
kákhoz ; de én mit sem adok olly csküvésekre, miket 
a’ szív az érzelmek’ mámorában tesz. Én hinni aka
rom, hogy engem szeretsz — hinni, esküvésed nélkül
is; és m égis — mondd csak még egyszer.-------* —
„Róbertéin! kedves egyetlen Róbertem!“ — ,Lásd Jú
liám , mindennek hazudnia kellene, mit isten e’ földön 
szépet teremtett, ha a’ te szemed hazudott, melly ne
kem többet mondott most, mint akármi szó vagy es
küvés. Most tudom , hogy engem nem fogsz elfelejte
n i, ’s én aggodalom nélkül utazom haza, ’s beszélem 
cl ott ősz apámnak, milly angyalra akadtam. Egy hó
nap múlva ismét nálad vagyok , hogy azután soha többé 
cl ne szakadjak tőled.* — „Négy hosszú , magányos hét ,
— engem megemészt a’ fájdalom és ohajtozás. O ma
radj R ó b e r t e m ,  ne hagyd l>ánykádat egyedül, 
olly sokáig martalékul a’ kinos epedésnek.“ — ,Nem? 
gyermekem; hol kötelesség és atya h í, ott késnem nem 
szabad. Addig is vigasztaljanak leveleim; mindennap 
Írni fogom, milly véghetetlenül kedves vagy nekem, 
’s az én Júliám mindig válaszolni fog ’silly módón leg
alább lelkileg közlekedni velem. Még egyszer tehát 
lyánykám------ isten, isten hozzád.*

Tás sírva borult a’szép gyermek a’kedves ifjú’ kar- 
ja^.közé , százszor csókoló, és szorítá szivéhez ot , 
mintha soha de soha nem szakadhatna el tőle. Róbert
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érzé, hogy szive eJlágyul; még egy hosszú , szere
lemteljes pillanatot vete a* lyánykára,— ’s az ajtó be- 
záródék utána.------

Sokáig állt Julia és figyelt, mig a’ kedves’ utólsó 
lépése a’ hágcsón elhangzott. Azután az ablakhoz lé
pett és — mosolygott.

III. S z a k a s z .
Róbert e l s ő  szerelme volt, ’s épen azért tiszta 

és őszinte. Mindennap írt egy hosszú levelet kedvesé
hez , mellynek minden sora lángoló szerelmet ’s ohaj- 
tozást lehelt, és a’ Jyányka mindennap kimondhatat
lanul boldog vala. Alig folyt-le a’három első hét, már 
az ifjú nem maradhatott tovább az apai háznál, neki 
őt ismét látnia kelle , ismét ajakin csiiggnie , ésajaki- 
rul hallania, hogy ó még mindig az ő híven szerető 
kedves Júliája. ,,Isten hozzád atyám — imígy szólt — 
isten hozzád, én ahoz sietek vissza, kit fiad végett te 
is szeretsz. Én meg fogom ót lepni, ’s 5 engem ezért 
az öröm’ könyeivel jutalmazand-meg, — ezen díjért 
hagyj távozni. — Es az apa megcsókoló flját, egyetlen 
kedves gyermekét,’s útnak eresztő azon táj felé, hova 
ót varázs erővel szíve vonzotta.

Estve volt, midőn L# városba ismét megérkezett. 
Üli pogyászát hirtelen egy biztos embernek átadván, 
dobogó szívvel sietett az isméretes utczába , ’s hogy 
a’ lyátiyka őt idő előtt meg ne pillantsa, vigyázva a’ 
házba suhant ’s csöngetett. Az öreg szolga-asszony 
megnyitó az ajtót. — ,Madame honn van V — ,,Ej,mit 
látok? Róbert ur ! jó estvét, jó estvét. Madame kisé
tált.“ — ,És Julia kisasszony ?í — „Ah mint fog örül
ni , ha majd ez éjszakán elbeszélem neki, hogy Ön visz- 
szatért. Be igen sokszer emlékezett Önről.“ — ,’S hol 
van most ?: — „Az álorczás-bálban.“ — ,Álorczás-báI- 
ban — és kivel ?4— „Különös kérdés — hát kísérőjé
vel.“ — ,Ki ezen kísérő ?£ — „Nem ismerem. Egy ga
vallér, szép mint Ön; nagy, kékszemű és csinos-ba- 
juszú , azonfelül gazdag , igen gazdag. Mindenhölgy 
idgyleni fogja Julia kisasszony’ szerencséjét.“ — R ó
b e r t  reszketett. ,MilIy álruhát visel Julia?4 kérdő a’ 
vén szolganótül.— „Lengyel hölgy. Fejér atlacz ru
ha, kék felköntössel, vörös bársony sipka ’s rajta két 
büszkén lengő fejér toll.“ — „Jó, köszönöm/

Pokolként égő kebellel sietett most Róbert egy 
álruha-kölesönzöhez. O nem hihető, hogy az , ki ne
ki annyiszor forró szerelmet ’s örök hűséget fogadott; 
ki nem rég még szivén feküdt ’s neki olly kedves meg
hitt és szerelemteljes szókat susogott, már is megcsal
ta legyen ; nem, nem, ezt lehetlennek tartó— . . . - 
És mégis . . . érzé , milly kimondhatlanúl szerencsét
len fogna lenni akkor , ha máskép volna. Neki a’ do- 
logrul önszemeivel kelle meggyőződnie.

A’ tánczpalota tömve volt szebbnél szebb vendég
gel. Spanyolok, törökök, chinaiak és számtalan nem
zetbeli alakok hullámzának-fel ’s a lá; helylyelközzel 
<;gy lengyel hölgy is, de J u l i a  nem vata közöttük. 
Róbert elhagyó a’ palotát ’s a’mellék-termekben kém- 
lekedett, mellyek hasonlag álarczoktul zsibongónak. 
Egy oszlophoz támaszkodva, melly ót meglehetősen 
elrejté a’ fe l’s alásétálók’ szemei elől, élénkül nézett 
mindenfelé, egy álarcz sem keriilheté-el pillanatit. 
,Én saját szerencsétlenségemet kérésén/ szóla halkan 
önmagához. —

Ekkor egy lengyel pár suhan-el — fejér-atlacz- 
ruha, kék felköntös , ’s vörös bársony-süvegen a’ két 
fejér toll — úgy van — ez Jul» volt. — Róbert egész

tetemben megborzadt. A’ nyúlánk Starost néhány szót 
susogott szép hölgyének fülébe, nyájasan intett ez fe
jével és ugyanazon pillanatban sietett az oszlop-előt
ti kerevetre, mellynek közelében a’ kémkedő Róbert 
lappangott. — ,Champagncit, osztrigát ide!4 — kiáltott 
a' lengyel — szaporán marqueur; ínyem eped utánok , 
mint hervatag virág eső után. Hah, Júliám! — milly 
isteni éj !4— „Gróf, Ön ma pajkosságig vígkedvű“ — 
susogó Júlia.— , Hogy ne volnék! a’ váltó megérke
zett; táncz , bor és egy szeretniméltó szép lyányka 
hozzá — itt csak egy suttonban ülő maradhat mogorva.
— Nézd, mint habzik és pezsg a’franczia bor , — igyál 
gyermek, igyál!4— „Ön hűségére , gróf úr!“ — ,Az 
én hűségemre! haha ha! Már te csakugyanbohó lyány- 
ka vagy. Az én hűségemre tehát — ez szépen vala 
mondva ; érte csókot érdemelsz4 ’s vadul átölelé a’Jyány- 
kát ’s még közelebb akaró őt magához vonni.— ,„J u- 
1 i a !4“ — hallatszék közelben egy tompa szózat.

Julia felsikolta ijedtében. Dühösen ugrott-fel a' 
gróf. ,Ki szólt itt, mellyik álarcz vol t ? . . . /

Egy fekete -  öltözetű spanyol lépett-elő most az 
oszlop mögül ’s megállóit Julin előtt, szemeit sokáig 
kémkedve nyugtató rajta , ’s azután álorczát kissé fél— 
revoná : Ismersz é engem?“4 — „Szent Isten— Ró
bert!'— .„Jer!4“ szóla kemény hangon Róbert’s kezét 
megfogta. — ,Halkabban , jó spanyolom — szólt ellen- 
zóleg a’ gróf— így nem fogadtunk. Önnek e’ dámá
hoz ma éjjel nincs joga/ .— „.Uram , őrjöng é Ön ! —
nekem ne legyen jogom ........ menyasszonyomhoz !“4
,Ezer villám, a’ történet igen víg fordulatot nyerőn’ 
menyasszonya tehát ? — ah így örvendek — szivemből 
örvendek— valóban egy jó , szép’s igen szíves-meny
asszony , uram!4 — ,„Gróf, Ön’ dicsérgctései sértők . 
’s akarom, kiméljen-mcg tólök.4“ — ,Brr, milly tüzes 
és lobbanékony! Várjon Ön, csak még egy pillanatig 
várjon. Ismeri Üu e’ csekélységet ?4 ,,,’S mire való most 
itt c’ darab arany,444 kérdő Róbert ’s távozni készült.
— ,’S Ön valóban nem tudja — ’s nem is sejti ? — No’s 
tehát megsúgom Önnek : illykerekded , csillogó arany
darabkáért e’ hölgy— akárki’ menyasszonya/

Mint villám-sújtott rendüle-meg egész tetemében 
Róbert.,„Örök isten — oda vagyok! Nem, nem ! le
hetetlenség, csak egy hitvány gazember.......... 4 „En
volnék az , ha hazudtam/44 ,Az isten’ szerelméért , 
gróf, ’s mindenre a’ mi szent, kérem, húzza szavát
vissza. Julia egy........ ? soha, soha!4 — „.Úgy van,
a’ mint mondám.44 — Róbert elveszettnek érzé magát 
’s csak alig állhata meg lábain. Ennyi szerencsétlen
ség és csapás sok vala egyszerre. És te Julia— szól» 
Róbert keserű hangon — te semmit, épen semmit sem 
mondasz védelmedre ?4 — ’S a’ lyányka büszkén hát
ra szegé szép fejecskéjét ’s mosolygva mondái „En 
semmit sem mondok , Róbert úr ! — — A’ tánezviga- 
lom untatni kezd; gróf, én haza kocsizom. Talán e’ 
spanyol Önnek még egy hosszú csinos történetkét fog 
beszélni, kisérje figyelemmel ’s egy szót se felejtsen 
el belőle. Reményiem, holnap ismét látjuk egymást ?“ 
A’ gróf igen komőlylyá lón , ’s nem válaszolt. Julia 
gúnyosan inosolyga ’s — eltávozék.

Már régen elmúlt éjfél’s még folyvást együtt üle 
két férfi-alak — egy spanyol’s egy lengyel. Mit a’ len
gyel beszélt, az igen komoly és szomorú tartalmú 
lehetett, mert a’ spanyol’ arcza mindig halványabb 
és kisértet>bb lón, ’s mint élettelen rémkép meredezett 
maga elibe. Csak egyetlen egy könyü gördült arczá- 
ján alá — Róbert még csak nem is sirhatott többé.



252

IV« S ä ä k ft s  z«
És ismét elmúlt három hét. R ó b e r t  egyedül van 

szobájában ; körülte minden csöndes és hallgatag. Egy
szerű és fénytelen a’nyug-ágy , mellyen szendereg; 
öt deszkábul ’s két deszka-darabkábul áll az — ’s épen 
elég széles és hosszú, hogy a’ földi vándor benne örök 
álmát alugya. — Róbert három nap előtt halt-meg.

Lássd, itt vezetnek-be egy jámbor, tisztes öreg 
f érfit. Némán ’s csöndesen ül-le ő a’ nyugvónak lábai
hoz ; szemének nincs könnye, ajakinak nincs szava 
többé — és némán csókolta-meg hideg, merevült kezét 
szegény egyetlen gyermekének. Róbert atyja volt. Mi
dőn a’ derék Bartholf neki megírta, hogy fia azon kár
hozatteljes éj óta a’ legerősebb lázban fekszik ’s hogy 
az orvos már minden reményről lemondott, gyorsan 
útnak indult ’s még épen jókor érkezett-meg, hogy 
gyermekének utolsó pillanatit megédesítse ’s szemeit 
befogja. Egy óra múlva még utolsó nyughelyére is el 
akará kísérni.

Még imádkozik a’ jámbor ősz; ekkor belép azon 
négy ifjú is , kiket már az első szakaszból ismerünk. 
Némán nyújtják neki mindnyájan kezöket,’s köny-ned- 
ves szemekkel lépnek egészen a’ koporsóig , és egyik 
a’ másik után szorítják-meg még egyszer a’ barát’hi
degjobbját ’s csókolják-meg azon halovány ajkat, melly 
körükben annyiszor mosolygott ’s tréfált. Azután né
mán bezárják a’ koporsót ’s kiviszik.

A’ fagyos kemény földbe — mélyen a’ csillogó hó 
alá ástuk-el öt. Ezt egy csöndes imádság, ’s kopor
sójára vetett néhány marok föld követé — rs minden
nek vége volt.

Es J u l i a ?  0 még folyvást szép, és még foly
vást szeret. Vajha az ég neki úgy bocsásson-meg , 
mint Róbert, végső órájában, neki megbocsátott.

(NánetbUl) Sz—y.

E l e g y t á r -
(A: s ok- pár t i ak . )  Karr Alfons a’ spanyol kö

rülményeket a’,Darázs* (Wespen) czímü folyóirat’leg
újabb füzetében imígy rajzolja: „Spanyolországban 
vannak szabadelmüek, karlisták, fellengösdiek , mér- 
sékesdiek, progressisták , hátrásdiak, monarchisták, 
fanatikusok, vérszomjazók, tiszta constitutionalisok, 
úgynevezett constitutionalisok , unitáriusok, trinitariu- 
sok, snrutlanok, sarusdiak, jeles absolutisták és gyógy
szerészek ; mert a’ madridi követkamrában 240 tag kö
zül 14 gyógyszerész.

( S z ö r n y ű  h á l á t l a n s á g . )  Midőn Ouchesnois 
hires franczia színésznő meghalálozott, valaki egy 
eleműit férfival találkozék, ki a’t megholt némbernek 
egyik legmeghittebb barátja volt. Ó halványnak’s rend
kívül szomorúnak látszék. Mindnyájan igyekeztek a’ 
jó öreget vigasztalni de hasztalan. „Az ő vesztesége 
— megszólalt végre az ősz ember — még nem annyi- 
ra husit, mint epeszt megfoghatatlan hálátlansága. Hin
né e Ön, hogy e’ némber nekem végrendeletében mit 
sem hagyott, holott három évig hetenkint háromszor 
voltam asztali vendége !

(A’ m e g l e p e t t  f é rj.) X #  városban jelenleg 
<‘gy fiatal lepénysütö lyányka az egész férfi-világ fejét 
megzavarta, meg a házasokét is. K ié’ lepény-sütő- 
neí meg nem látta, ’s kis kacsójábul egy lepénykét 
nem kapott s érte egy garaskát szinte kacsójába nem 
fizetett, az mit sem látott! — Történt pedig, hogy egy

már idős de müértö úr nem legeltetheté szemeit elég
gé a’ szép lepény-sütő lyánykán ’s nem gyönyörög- 
tetheté ínyét süteményén. Hogy tehát alkalma legyen 
minél hosszabb ideig a’ l e p é n y s ü t  ó-k o n y h a előtt 
tartózkodni, a’ lepényeket egymásután megvette ’s a’ 
körülálló gyermekeknek szét osztogatta. Ekkor vál
lára koppantott váratlanul nője, mondván : „Héj, gyer
mekid is itt vannak ám.“ — Hangos kaczajra fakad
tak a’ jelenlevők, még a’ lepénysütö lyányka is gono
szul nevetett — ’s azt mondják , hogy az öreg lepény
barátnak a’ sűrű l e p é n y - e v é s  sok házi gyomorbajt 
okozott.

(A* t ö r v é n y  b e t ű  s z e r i n t i  m a g y a r á z a t a . )  
Sokat beszélnek az angolok túlzó tiszteletérül a’ tör
vény betűje iránt és arra több különös példát hoznak- 
fel. Következő egyike a’legnevezetesbeknek. Egy em
ber veszekedés közben elvágta másiknak orrát, miért 
törvényszék elibe állíttatván megcsonkítás vétkéről vá
doltatok. A’ vádlott ügyvédje jól tudta, hogy a’ dolgot 
magát nem tagadhatni, azért a’ sebészeti szótárakban 
e’ szónak: m e g c s o n k í t á s  tulajdonképi jelentését 
kereste, ’s 'ott úgy találta, hogy a’megcsonkítás vala- 
melly tagnak elválasztását vagy elrontását jelenti. Mi
dőn ezután e’ szót is „tag“ kikereste , és úgy találta 
hogy igy csak a’test egy részit nevezhetni melly csontbul 
izombul,inakbul és több más tárgybul áll, mellyek közül 
úgy látszik fele sincs meg az orrban. Védelmét tehát 
azon bizonyságra alapítá, hogy az orr, melly bizo
nyos hitvány porczogókbul á ll, tagnak semmikép nem 
mondatbatik, és igy az orr elválása valamelly tag meg- 
semmítése nem lehet, mit a’ megcsonkítás törvény sze
rint jelent és igy az ö védenezét, bármilly kárhozatos 
Jegyen is kölönben cselekedete, föl kell menteni, mi
vel az megcsonkítás vétkérül igazságtalanul vádolta
tok. Az esküdtek is e’ véleményben voltak , és az orr
vágó fölmentetett. Mivel pedig e’ fölment és kővetkez
őben minden ang. orra fenyegetettnek látszott lenni, a’ 
ministerség parliament elibe vitte a’ dolgot, hogy az 
határozza-meg a’ törvény tulajdonképi értelmét, mire 
e’ nagy törvényhozó test ünnepélyes határzafa által 
kijelentette, hogy az orr mindenesetre tag, és jöven
dőben minden t ö r v é n y s z é k  és polgár ehez tartsa 
magát. •—

( T a l l e y r a n d  és  W e 11 i g  t o n h e r c z e  g.) 
Egykor Talleyrand ellen indulatosan kikelt London
derry 1. a’ felsöházban , Wellington hg pedig mente
gette. Másnap egyik barátja a’ hget nagy ingerültség- 
bentaláltaaz illető vita olvasása felett, és midőn az fi
gyelmeztetné, hogy az illy kifakadások parliamentben 
nem ritkák, és nem nagy jelentőséggel bírnak , vála- 
szolá Talleyrand , hogy ö kevésbbé van megsértve a 
megtámadás által, mint megindulva a’ hg ótalmazásán 
és könybe lábadt szemmel hozzá tévé : „én annyival 
több hálával tartozom a’ hgnek, mert ö egyetlenegy 
kormányfl e’ világon, ki valaha jót is mondott rólam.

Milton megkérdeztetvén : miért van az hogy az 
angol trónörökös 14 esztendős korában megkoronáz- 
tatik, és csak 18 esztendős korában házasodhatik- 
meg ? csak azért, felele a’ költő , mert egy királysá
got könnyebb igazgatni, mint egy asszonyt.“

Egy angol kiszámította, hogy olly ember ki TO évig 
él , és napjában mint szokás Angliában, egyszer be- 
retválkozik, az által annyi időt elveszt, mennyi körülbe
lül hét nyelv megtanulására szükséges.

Szerkeszti H elm e c z  y — Nyomtatja angolgyors-sajtón T r a t t n er-K  á j ó l y i , ú r i - utcza. 453
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A z o r o s z o k .
I.

Fenyegetőzve áll előttünk a’ kor ’s az éjszaknak 
óriása. Tanuljuk ismerni, míg lehet. Adatokul álljanak 
itt e’ folytatandó vázlatok.— A’ legérdekesb autobio- 
graphiák’ egyike az,m ellyeta’ porosz király’ jogsze
rűsége által újólag politikai szinre vont Arndttól ve- 
vénk. # )  Mutatványul az oroszok’ következő helyes cha- 
racteristikáját adom :

„Csodálatos nép. Nem tévedünk, lia azt állítjuk, 
hogy vonalunkban ’s lényök’ egész kifejezésében együtt 
van Európa ’s Ázsia; sőt még több más kimagyaráz- 
hatlan hasonlatosság is tünik-fel; a’ szkandináv, ta
tár, és finnvegyület kétségbe sem vonható. A’ nyelv 
milly rokon a’ lengyellel, ’s az ember mennyire más ! 
A’ szláv törzs’ vigsága és könnyedsége általában, de 
sokkal több öntudat ’s játszi talent, mint a’ lengyel
n é l; több kifejezése a’ pajzán ész’ és daczos akarat
nak, a’ tagok’ és tagmozgás’ minden hajlékony'- ’s iz -  
gékonysága mellett. ’S ha tenni kell, milly kifejezése 
a’ dacznak és makacsságnak , milly türelem’s munkás
ság ’s Ázsiát sejtető kitartás ! — E’ mellett mennyi mély 
vallásos érzemény ! Valóban elcsodálkozám az egyhá
zakban, sót az utczákon imádkozok’ arczain is , ha a’ 
déli — vagy esti harang imádságra csendült— milly 
csöndesen ’s összetett kézzel állt egyszerre minden , 
mélyen mintegy magába ’s égbe pillantva , ’s az előtti 
perez’ mindennapi vagy víg mozdulata, vagy a’közön
séges földi gondolatok ’s ügyek közül, mik épen el- 
fogák, rögtön más világba tétetve-át ’s villám-ütött- 
ként azon helyre szegzetten , hol épen most még köny- 
nyelmüleg ’s gondolatlanúl mozgott! Akkor érezzük, 
hogy meg van e’ népben, szilárd és széttéphetlenlét. 
’S a’ legközönségesebb ficzkónak is olly arcza van , 
mintha mondaná: valami vagyok; nagy, eldulhatat- 
lan közösség’ kifejezése, büszkeséghez hasonló , mi
ről az alázatos németnek sejtése sincs. Nem mintha 
szeretném vagy csodálnám őket, mondom uezt rólok , 
de első benyomásként, mit rajtam (evének. Ük nem szí
velik a’ németeket, sőt megvetik. Azt ugyan nem adom 
nekik vissza, de szeretni senrtudnám ’s köztük a’ vi
lágért sem élhetnék.

Nagy , súlyos sorsot kellett betölteniük ’s erősen 
kiállák. Nem hiszem, hogy valaha világ-reformot okoz
nának , nem is kívánom vílágváltoztatók- vagy világ
helyre állitókul látni honomban: de idegenek nemköny- 
nyen mozdithatandják tova e’ szilárd és biztos népnek 
életét. ’S a’ magasb rangú oroszok közt milly nagy
szerű egyes fejek, mondhatnám: milly tanulmányok 
festők’ és szobrászok’ számára! Csodálkozunk ’s el
ijedünk e’ biztos hatalom előtt, mit magasságnak nem 
lehet neveznem — a’ szó tulmagas volna— de elszánt
ságnak , határzottságnak, sőt függetlenségnek. Ho
gyan ? Függetlenség, olly statusokban, mint Orosz és 
Törökország , hol sors és önkény mindig hatalmasb az 
igazságnál V Persze függelleuség. Valami ebből igaz, 
a’ nép’ alaphajlamában van, de bizonyosan több még *)

* ) Erinnerungen aus dem äusern Leben. Lipcse , Weidmann 
(egy év alatt két kiadás.) Egyike azon ritka könyvek
nek, mik többet adnak czimök' Ígéreténél.

kormánymódjában. E’ férfiak rendiden ’s elmozditha- 
tatlanul néznek-ki, minta’ vas sors. Értem, hogy le
hetnek Orosz- és Törökországban illy arezok. Kinek 
ott elég bátorsága’s hatalma van magában , végre túl 
teszi magát a’ rettegésen ; mitől tulajdonkép csak egy 
miatt tarthat; a’ többi mind por és pór mit tápod...

Mennyire egészen máskép , hol szabadabb erők ját
szanak ! A n g o  1-,F  ran  c z i a - , N é m e t o r s z á g 
ban  mennyire elkeli a’ legvalódibb , leghatalmasabb 
bátorságnak is hatásában oszlatni ’s forgácsolni ma
gát! Hány dolog és személy előtt kell térdet fejet 
hajtania ’s bizonyos tartalékkal, tisztelettel és haj
lékonysággal ügyekezni lassan megkerülni a’ szár
nyakat! Milly ritkán merészkedhetik áttörni a’közpon
tokat ! Országokban, hol csak egy istent ’s egy auto- 
cratort kell imádni, hol isten magasan ’s a’ mindenha
tó messze lakik, mindig rögtön a’ központot támad- 
hatja-meg. Mert hol az emberek járomban szolgálnak, 
egyesek mindig a’ legfüggetlenebbek.

E’ jegyzetek’ helyességét, névszerint a’ nép’ nagy 
histrioi hajlamát két anekdot is mutatja Suwarowról. 
Pál császár Kutaisow kegyenezét, ki borbély-és kö- 
röm-nyiróból •tábornaggyá emelkedett, a’ tábornokhoz 
kíildé, állapotárolikérdezkedés színe alatt, de tulajdon
kép’ tettei’ kéraleíe végett. Suwarow betegen feküdt á- 
gyában. És formaruhába öltözteté magát ’s csizmát és 
sarkantyiít vett ’s karszékben fogadta ura követét. Ku- 
taisoAvot jól ismerte, de tetteié, mintha nem emlékez
nék , hogy valaha látta volna , ’s általában mintha az 
aggkor meggyöngitette volna emlékezetét. Minden tá
borozás’ előszámlálásával ’s azon örök kérdéssel kí
nozta tehát, ha itt vagy ott volt-e, hol álltak együtt 
ellenség előtt, míg végre a’pirító vallomás kicsikarva 
lön. E’ tudakolás után emléktehetsége visszatért; ba
rátságosan régi ismerősül, késztető ülésre a’ kémet. 
Csöngetett ’s a’ belépő hajdúnak botot kelle adni és 
hátát, ’s ezt, a’ mennyire gyönge karai engedők, el
páholva, így szólott: „gazember, mindennap oktafgat- 
lak rendetlenséged miatt; annyi év óta dolgozom raj
tad , és semmit sem tudok belőled csinálni. Nézd ezt 
azuratitt; ezaz volt, a’mi te vagy. Szégyelld magad , 
semmire kellő, mi lett belőled?

Máskor, még Katalin czárnö alatt I. Péter’ apró- 
dai’ ruhájába öltöztetett 17 éves fiával jött a’ várók- és 
felszolgálóktól megtömött császári előszobába, ezt az 
udvarnál bevezetendő. A’ gyülekezet tiszteletteljesen 
vonult szét az öreg előtt, ki inkább futni mint járni 
szokott, a’ kilincs már kezében volt. He ép olly sietve 
szaladt vissza a’ terem’ közepébe; néhány perczig 
mintegy gondolkozva állt, ’s fiát sorba mutatta be min
den jelenlevőnek, minden üdvözletnél nyakának atyai 
lenyomásával határozva a’ bók’mértékét’s pedig úgy , 
hogy a’ legfőbb ranguak előtt könnyedebb , ’s a’rang
fokozatokon lefelé mélyebb és mélyebb lön , míg a’ kan
dallóban tüzelő rabszolga előtt a’ padlat’ porát érinté 
homlokával. ’S ismét fölemelve öt, ünnepélyesen , hogy 
az egész terem hallhatta : mondá: „Fiam , te ma saját 
lábaidon lépsz az életbe, el ne felejtsd a’ hagy tant, 
mit adni akartam. Ezen urak — a’ legmagasb rangu
nkra mutatva— azok, a’ mik lehettek; de amazokból 
még minden lehet.“
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Ki nem ismeri a’boldog egyhelybenállás'hazáját, 

mcllynek megszámíthatlan ’s áldáegazdag földén cso
dás emberfaj nyomorg, ha ugyan a’ mennyei közép’ 
birodalmának atomait így nevezhetni ? Birtokában , úgy 
szólva, minden találmány’ eszmecsirájának, miknek 
tökélyitett terjedése világrészünk szellemi suprema- 
tiáját megalapitá , elárasztva a’ természet anyapazar 
kegyeitől: a’ tespedés’ áldozata lón,  melly irigy ret
tegéssel zárja-el használatlan kincseit, csak hogy 
asztala morzsáit hévszorgalmas figyelemmel föl ne gyűj
tse a’ vágy és éh. Elzárkózva minden érintkezéstál, 
mig a’ Loth’ nőjcként megkövesült, örökigaz példány 
leend , mit várhat a’ nép , melly eltolva magától a’ kor’ 
minden kivánatit, múltja’ kérőzésében nyomorg, ve- 
luti pecora , „quae natura prona et ventri obedientia 
finxit.“ —

Lehet-e érdekesb valami egy chinaiÍtéletnél* Illy 
csoda állatul mutatjuk-fel a* következő népisme-váz- 
latot is; pillantást engedend az vetnünk e’ sötét lélek— 
műhelybe, mellynek rácsain csak nagy nehezen vil- 
lanbat-be egy sugára az élet’ mozgalmas napjának;’s 
csak azért is érdekes, mert mutatja , mennyire men
tek annyi század után egy nép’ ismeretében, mellyel le
hető közelről érintkezni lehetlen vala végkép elzár- 
kozniok. Töredék az a’ chinai birodalom’ hivatalos leí
rása—’s a' Kien long’ parancsára készített geographiá- 
ból, mellynek nyomtatása 1804ben végeztetett-be.

„Az oroszbirodalom’ lakosainak — úgymond forrá
sunk — beesett szemük , zöld szemgolyójok, magas or
rok , világos kék vagy veres szakáll — ’s fejhajok van. 
Férfi és nőnem megnöveszti haját. A’ férfiak enyvviz- 
zel nedvesítik, hogy fürtökbe göndörüljenek ’s a’ nők 
fésülik ’s fejőkön egy kötegbe szedik. A’ férfiak szűk , 
testhez lapuló ruhát hordanak; a’ nők ellenben kabá
tokat , hosszú üngöket ’s a’ miéinkhez hasonló prérn- 
köpenyeget, de nem szerintünk , lábon túl nyúlókat; 
al ruhákat nem, miért kabátaik hosszúk ’s mind két 
oldalról zártak. Pénzökezüst chánjok’ arczképével. Az 
évszakok’ és hónapok’ felosztásában az európai idő- 
mértéket követik; a’ nap- és éjegyenletet’s a’napma
gasságot vizsgálják ’s a’ nap- és holdfogyatkozásokat 
igen szorosan tudják kiszámitni. Magas házakat sze
retnek. Szobáikban pamlagok, asztalok, lóczák van
nak, birodalmunk’ déli megyéinek lakosaiként. Séma’ 
nők, sem a’ férfiak nem tudnak ülni lábaikat magok 
alá csapva. Naponként kétszer mosdanak. Rokonok’ , 
barátok’ és vendégük’ üdvözleténél meghajtják térdü
ket , testüket e’ fölött mozgatják ’s fejőkkel bókolnak 
’smégillónek is tartják megcsókolni egymást. A’ thét 
szeretik ’s czukorral isszák. # )  A’ főváros pompás ’s 
néhány tíz li kerületű. Három férfi közül egy , öt kö
zűi kettő katonának fogatik ; a’ hadiszolgálat 16 évvel 
kezdődik, midőn mindenki lovat és fegyvereket kap; 
haza menni ’s megházasodni tilos ; 50 éves korukban 
elbocsáttatnak.

Az oroszok’ törvényei igen szigorak. Lopás, há
zasságtörés , gyilkosság akarva vagy önkénytelen, 
úgy az idegen birodalombai szökés is mind halállal bün- 
tettetik. A’ büntevők szekerczékkel aprittatnak össze.

, Az oroszok duó nyár ok alatt állnak , fejedelmük már 
reg ulatlok van , es szabály szer illeg fizet ado't. A’ Kien 
long-korszak huszadik évében (1755) a’ fehér chán

chinaiak, tudjuk, czukor nélkül isszák a’ iheet: a’ 
im bizonyosan fölösleges , míg a' theenek minden fűszere 
megvan

nem akart a’ dsongároknak adót fizetni többé. Hatal
ma’ és birodalma’ nagyságábanbízva, kardhoz nyúlt 
’s legfőbb védura’ határait elpusztitá. Az alattvalók és 
uraik közti harcz több évig tartott ’s az oroszok igen 
sok csatát ’s 200,000nél több katonát vesztettek. E’ 
miatt elgyengűlten , a’ chán nem szegülhetett ellen to
vább ’s ismét régi jobbágyviszonyába lépe vissza. De 
most a’ közönséges adón felül még  ̂ötszáz fiút és öt
száz leányt kelle évenkint kiadnia. így végeztetett-be 
a’ háború. — Az oroszok nagy hódolattal függnek fej- 
delmökön. Ha néhány hibája volna is chánjoknak, még 
sem merészelnének ellene fölkelni. Ezért még sohasem 
volt nálok lázadás vagy a’ kormányház’ változása. Nem 
tudatik , hány ezredig uralkodott már az orosz fejde- 
lemház zavartalan , míg a’ többi bírálómban sok válto
zás történt a’ kormánycsaládban.— Az oroszok külön
ben a’ savanyu és éles dolgokat szeretik ’s szenvedé
lyes barátai a’ pályinkának.“

A’ könyv’ történeti részéből e’ pár sor érdekelhet 
bennünket: „mint volt egykor ez országban, nehéz 
megmondani. A’ Tsinek’ és Han-ok korában Oroszor
szág a’ „hunnok’ kormánya alatt“ volt; mint a’ követ
kező századokban sokféle név alatt. A’mongolház alatt 
az oroszok (így) és kirgizek laktak itt ’stb.“

Bárha már közülünk is szentelné magát valaki e’ 
földek’ tanulmányainak! Nem várok Rémusat — és Boh- 
leneket; nem irigykedem a’ hont és hontól elfeledett 
Kőrösi-Csomákra: de hogy annyi tudós köztt e’ népro
konok’ nyelvét sem ismeri senki, az mégis csodás és 
megfoghatatlan , csak annak nem, ki a' magyar tudós- 
ságot ismeri. Kazinczy Gábor.

L e v e le k  a ’ m agányból-
i .

Ismérek egy népet ’s bár ne ismérném egész lel— 
kületét; igy legalább tisztelném, holott most csak szá
nakozom rajta, pedig szánakozunk-e azon , a’ ki bol
dog ? Tetteiben e’ népet legdurvább önzés’sanyagi 
érdekek vezérlik; azt, mit szentnek tart a’ romlatlan 
kebel, ö csak akkor tiszteli, sugallatát csak akkor kö
veti, ha bizonyos, egyszersmind tetemes nyereségre 
nyújt kilátást, e’ nélkül nemes cselekedetre magát el 
nem szánhatja. A’ szenvedőn , szerencsétlenen vagy 
bármikép megszorulton midőn te könyörületesség-, 
emberbaráti szerétéiből, ő érzéseiben elcsontult, ju
talom után kinyújtott kézzel segít ’s midőn örülni lá
tod az örülőkkel, mire csak torokinger indítja , azt vél
néd kész sírni a’ sírokkal is ? Nem! legkedvesbjeit is 
könnyezetlenül tudja számtani a’ sírba. Ha te örülsz 
embertársaid’ szerencséje’ felvirulásán , ö csak annyi
ban örül, mennyiben reménye lehet mások szerencsét
lensége- és kárán építhetni tulajdon jólétét ’s igy nem
csak erőszakkal nyúl, népesítve a’ börtönöket, mások’ 
javai, gyakran életéhöz is, hanem még magzataiba is el
vül csepegteti: ,fiam, ha nem lopsz és csalsz, einem 
élsz !* Gyanúval van eltelve legnemesb jóakarója iránt 
is ; minden nálánál nagyobban ellenségét látja; állá
sa’ viszonyait félreisméri; indulatai’ kitörésekor vé
rengző vaddá törpűl. Arról, hogy boldog lévén az 
egész , boldogságnak kell kifolyni egyesekre is , fo
galma sincs ’s igy a’ haza’ és emberiség’ ügyei ot nem 
érdeklő üres képzetek. — De tán annál értelmesebben 
intézi saját körülményeit hallgatva a’ józan ész -  és 
tapasztalásra, utánozva a’ lelkesítő példákat? Korán- 
sem! Midőn az értelmesbek előretörnek, ő egyhely
ben vesztegel, apáitól örökül nyert előítéletek-, ba-
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bona- ’s elfogultsághoz tapadva; ő ugyan él és mo
zo g , lát és hall, mégis mély álomba süllyedtnek lát
szik , a’ körűié történőkről mitsera tudni akarva. Dőre 
cselekedetei’ előre kiszámíthatott balkövetkezményeit 
a’ legvastagabb török fatalismustól származtatja; testi 
nyavalyáiban inkább kuruzslók- és a’ butaság mind 
megannyi néven nevezendő rémeihez folyamodik ’s ön
ügyetlensége szerezte bajait is ártatlau másoknak tu
lajdonítja. Figyelmeztesd , mit tilt vagy parancsol val
lása , nem boldogulsz vele; kecsegtesd őt mennyország
gal , rémitsd pokollal, érzéketlen marad egyiránt. — 
’S e’mélyensüllyedett nép,barátim , a’ magyarországi 
p ó r n é p !  Ne mondjátok, hogy kelleténél feketébb 
színnel festém őt. Vajha minden megfordulástok e’nép 
köztt meghazudtolná ecsetvonásim’! Bár ne volnék ké
pes életből vett száz meg száz példával támogatni min
den állításomat. De ha e’ néppel közelebb viszonyban 
élve ellessük gondolkozása’ és cselekvése’ módját, le
hetetlen el nem mondanunk, mit Szemere Bertalan, 
más szempontból ugyan, Irlandról monda : ,bizony mon
dom nektek, e’ nép, mist a’ bélpoklosak megváltóra 
vár/ Hálatisztelet tehát azon hőkeblü emberbarátoknak , 
kik e’ népet vészhozó tudatlanságából iskolaalapítás
sal , tanítók’ és szorgalmasb növendékek’ jutalmazá
sával kiragadni buzognak! Hálatisztelet azon neme
seknek , kik e’ nagy feladat’ kivívásául falusi tanító
kat képező iskolákat alapítottak! Hálatisztelet azon 
buzgóknak, kik kisdedovóintézetek’ terjesztésivel pór- 
népünk köztt is tudomány’ és felvilágosodás’ magvait 
szórni eléggé nagylelküek! Ha nem is aratják még 
fáradozásaik’ bőven várt gyümölcsét, legalább esz- 
közlőji egy szebb jövőnek, melly mulhatlanul bekö- 
vetkezendik, ha példájok hajótörést nem szenved az 
utókor’ apathia-szirtein. De itt is biztató remény de
rül; ugyanis napról napra gyérülnek köztiünk azok, 
kik a’ népet felvilágosítani, rendeltetése- és köteles
ségeivel megismértetni veszélyesnek találák; napról 
napra erősbül a’ meggyőződés , hogy sokkal könnyebb 
bánni az értelmes, mint buta néptömeggel. Népneve
lésünknek elméleti akadályai tehát aligha vannak és 
lesznek, a’ gyakorlatiak pedig hogy kevesbülnek, 
örömmel látjuk és tapasztaljuk. Ezen öröm viditóbble- 
end még, ha megérjük , hogy a’ tanítók annyira lesznek 
biztosítva az anyagi életgond’ terhei ellen, miszerint 
ügyesb egyedek is szívesen adják magokat a’ taní
tói pályára, csupán nagy hivatásuknak élendök ; ha 
megérjük, hogy a’ falusi oktatók is nem tapasztaland- 
nak lenézetést a’ nagyobb ranguak’ résziről; ha meg
érjük, hogy nemcsak téli, de nyári hónapokban is is
kolába járatják gyermekeiket a’ szülék. Mindez hatha
tós eszköze leend népnevelésünknek , de koránsem e- 
lég  ! Most is érezzük már, hogy a’ jobban elrende
zett iskolák, jelesb tanítók, gyermekek’ szorgalmasb 
iskolábajárása irányunkhoz egészen nem vezetnek , ha 
egyszersmind anyagi és szellemi szükségeihez alkal
mazott könyveket nem adunk népünk’ kezébe. Ezek
ből okul majd nemcsak a’ növendék, hanem maga a’ 
tanító is. De eddig mi czélszerüt tevénk e’ részben? 
A’ m. t. társaság által Marczibányi Lajos jutalmával 
koszorúzott pályamunkákon kívül mutathat-e literatu- 
ránk e’ nemben valami sikerrel használhatót ? Való
ban óhajtható , hogy Íróink ezen , a’ nemzetnek egj&or 
dúsan kamatozandó ágát is literaturánknak miveljék, 
gazdagítsák. Fényes siker koszorúzza tehát Warga 
János’ ,Nevelési lapjait ’s hazafiúi törekvése gyulasz- 
szon többeket is utánzásra , hogy önállóságra juthas
son valahára nevelési és tanítási literaturánk. És mi

dőn anyagi és szellemi szükségeihez alkalmazott köny
veket adandunk népünk’ kezébe , e’ könyvek nemcsak 
olcsók legyenek, hanem, mi szinte fódolog, tisztán 
és hiba nélkül nyomtatva; mert eddigi iskolai köny
veinkben , mintha bizonyos obscurantismus-ármány űz
né csinyait, hemzsegnek a’ hibák. Ezt ti barátim !
,kik soha nem tanittottatok , figyelemre alig méltó cse
kélységnek tartjátok nemde? ’s mégis mi óriási aka
dálya ez az értelmes tanulásnak, tudják velem együtt 
azok, kik tanítottak vagy tanítanak. Ha könyvet olvas
va benne nyomtatási hibát lelek, azt kijavíthatom ma
gam és tudom, hogy hiba; nem igya’falusi növendék. 
O'a’ hibásat hibásan ’s igy nem értve tanulván tudat
lan marad. Arravaló a’ tanító, hogy kijavítsa a’ hibá
kat, nemde? De hogyan? ónnal? ez hamar eltörlődik; 
tintával? ekkor elönti a’ betűket az itatóhoz hasonló 
papiros ’s következménye roszabb baj , mint az első. 
Itt más mód nincs , mint hibátlanul nyomatni a’ köny
veket. A’ marhadög terjedését czélszerü rendszabá
lyokkal gátoljuk; a’helységet, mellyben az kiütött elzár
juk; beteg marhát vásároktól eltiltunk: ’s könyveket, mi
vel erszényünket közvetlenül nem duzzasztják , ha hi
básak i s , mégis szabadon hagyunk áruitatni? foly
vástadózzunk némellysajtómühely-tulajdonos’ mercan- 
tilis ezélainak? Hibás nyomtatás ellen fölemelé már 
szavát a’ Figyelmező is (1839. 612. sz.) én pedig saj,. 
tómühelyeink e’ dologgal nem gondolását egyenesen 
vétkes berészetnek szellem’ rovására nyilatkoztatom , 
melly megérdemli, hogy korlátok közé szorítsa a’ haza ;

Széchenyi István gr. elküszönío  
beszédei

(a ’ szederegyleti ebéd felett julius 26kdn 1841. Sopronyban.)
I. Tisztelt Egyesület! Legtisztább öröm tölti-el 

keblemet, itt honunk minden színezetű és állású lako
sit egybegyülve látni; ’s egybegyülve nem véletlen , 
nem minden következmény nélküli időtöltés és lakoma 
végett, de egybegyülve magvat hintó egyesület által! 
Több évvel ezelőtt azt valék bátor állitni: Magyaror
szág mindenben hátra van; ’s jóllehet állításom akkor 
úgy szólván közbotrányt szült, most alkalmasint a’ na
gyobb rész velem nemcsak egyértelműben van, de a’ 
legélénkebb óhajtás is él benne: kilépni minélelőbb a" 
hátramaradás és középszerűség azon köréből, melly- 
nek dísztelen határi közt még mindig sovárgunk , és 
mellyekközt olly nemzetnek, mint a’ magyar lehetne, 
létezni valóban szégyen! — ’S miután hála az egeknek , 
illyest óhajt, illyes után szomjadoz hazánknak igen 
sok, tán legtöbb lakosa: ám itt van ideje, hátrama
radásunk okait is minden oldalról kinyomozni, ’s min
den öncsalás és mások ámitgatása nélkül. Midőn én 
tétova nélkül ki merem mondani, hogy a’ magyar köz- 
léleknek parányi volta, lehet mondani híja, teszi egyik 
legfőbb okát nemzeti fejletlenségünk’ — ’s pangásunk
nak. — Nem értjük egymást. -— ’S hogyanis értenök, 
hiszen úgy szólván soha nem jövünk barátságos, ke
zet fogó , vállat vető érintkezésbe. ’S így nem csuda , 
ha honunkban minden pang , mi gyakorlati, *s inkább 
csak sikeretlen theoriákba párolog el azon erő , melly 
felébrede ’s munkában van. — Áldom azért a’ mai na
pot , mert hiszem , és erősen hiszem, hogy , jóllehet 
csak szederlevelekről, és egy dísztelen féregről van 
szó , és bizonyosan gunykaczajt gerjesztendünk azok
ban , kik semmiben valami nemesbet, ’s magasbat nem 
kepesek látni — olly intézet lép életbe, melly a’ hon 
legkülön — és szétágazóbb lakosit összesíti egybe; ’s 
legyenek ezek csak összesítve, mi nem egyéb mint köz-



lélek,’s Magyarország előmenetele bizonyos. Mi pedig a 
tárgyat magát illeti, az által nyeri fontosságát, hogy ok
vetlen neveli,ha jól kezeltetik, a’ nemzet gazdagságát, mi 
pedig a’nemzet gazdagságát legkisebb mértekben ne
veli is , azt mindenkinek tehetsége szerint előmozdítani 
legszentebb kötelessége,minthogy—és ezen axiómát so
ha ne felejtsük-el—koldus nemzet a’ mai körülmények és 
emberi események közt, de még csak a’ vak függet
lenség határi közt sem tarthatja-fen többé magát, em
berhez illő polgári szabadságra pedig soha , de soha 
sem emelkedhetik fe l.— Legyen azért honunk gazdag, 
erős és dicső, és e’ czél elérésére járuljon Magyar- 
ország minden lakosa őszintén és tehetsége szerint! 
— Ámde ki mozdithatna illyest inkább elő , és nagyobb 
hatással, mint a’ fejdelem és fenséges családja? Min
denek előtt mélyen tisztelt Urunk fenséges nevére, ’s 
fejdelmi házának megtiszteltetésére emelem tehát e’ po
harat. Adja az egek ura, hogy a’ békesség ezen ál
dott szaka alatt a’ kormánynak bölcs tanácsa és lel
kes útmutatása után mindinkább viruljon sokszor félre 
ismert, és tán soha nem méltatott nemzetünk, és egy 
illy dicső aerának időszaka a’ mostan uralkodó fejdel- 
münk élete alatt vegye kezdetét. Éljen! Éljenek!

Ií. LegközelebbrőlMagyarországhölgyeinek meg
tiszteltetésére emelem e’ poharat, kiknek olly száma 
szerencsésít ma megtisztelő jelenlétével. Ok azok, 
kik a’ legnemesbre buzdíthatják az ifjút, kiknek fen
séges tisztük, szilárd állhatatosságra lelkesitni a’ fér
fiút, ’s kik kezeiből reményű a’ honáért élő aggastyán 
egykor megnyerhetni a’ megismerésnek koszorúját is. 
0 ! az egek ura ismertesse-meg velük gyönyörű hiva
tásukat: ’s Magyarországnak felvirulása bizonyos. — 
Jóllehet igen ohajtám, és vajmi jól esett volna lelkem
nek, egyesületünknek számosb tagjait tisztelhetni itt , 
mert hiszen nem annyira pénzre van itt szükség, mint 
kézfogásra és értelmi kifejtésre : nem mulaszthatom-el 
mégis az itt nem levők *s egyszersmind a’ tisztelt itt levő 
tagtársimnak legmélyebb háladatoraat kijelenteni hogy 
csekély fáradozásimat olly nagylelküleg pártolni mél- 
tóztattak. Nem fogok pihenni mig lihegek, hogy meny
nyire tőlem telik , bőkezűségöket ne bánják meg. Ad
jon Isten mindnyájoknak szerencsét ’s boldogságot,’« 
legalább az ifjabbaknak életet: Magyarországot egykor 
olly fényben láthatni, mint az képzeletimen villan néha 
keresztül, mit látni is fognak, ha minden magyar bi
zonyos kötelességérzést ébreszt, ’s tart magában-fen, 
mellyszerint kész legyen bár nagyban bár kicsinben 
szolgálni a’ hont.

E l e g y t á r .
( T a l á l ó s  f e l e l e t . )  A’ tréfás Warburton hg 

egykor beszéd közben a’ felsőházban egy bibliai tör
ténetet hozott-'el; a' mellette ülő püspök kevés idő 
múlva megrántá ruháját ’s kérdé tőle: „mikor hagy 
már Ön fel a’.papolással ?“ A’ hg rögtön válaszolá: „mi
helyt püspök leszek.“

( N a p o l e o n  mi nt  s h a k j á t s z ó . )  Napoleon 
teljes életeben szenvedélyes előszeretettel viseltetett 
a’ shakjáték iránt, és minden körben, minden helyen, 
palotában , táborban , őrtűznél , Egyiptusban , Rusz- 
sziaban, Elba és sz. Helena szigetin örömest játszott. 
Fogsága alatt utóbbi helyen egy nemes angolcsa- 
lad pompás shakjátekot küldött neki, de örzöjinem adák 
kezibe , mivel a’ bábokon a’ császári czímer díszel
gett. Azon shakjátekot, mellyen Napoleon Sz. Helénán 
] endesen játszott, mosta’ 9dik angol ezred tisztjei bír
ják. Egyébiránt Napoleon nem valami kitűnő shakját- 
szó volt, lelkenek tagabb mezőre volt szüksége * az 
indulást többnyire rosszul kezdette, és nagyon türel

metlenvolt, ha ellenfele a’ menést nagyon sokáig szá
mította. De ha a’ játék élénkebb lett, figyelme is növe
kedett. Ha elvesztette a’ játékot, nem titkolta el bé
kétlenségét, kegyenczei azonban ritkán okoztak neki 
illy bosszúságot. Midőn Napoleon az oroszországi tábo
rozásra készült,egy estve a’tuilleriákban Bei thier tábor- 
nagygyalshakozott ’s a’perzsa követ bebocsáttatást kér
vén bebocsáttatott.Napoleon a’játékot nem hagyta el, de 
azért a’ követet töménytelen kérdéssel öntötte-el mig 
végre az,mint ügyes diplomata olly állásba helyezkedett, 
hogy ő is beszélhetett. A’ perzsa lovasságot kezdette 
el dicsérni és minden másnak felibe tette. A’ császár 
ellenmondott, a’ követ állítása mellett maradt ’s Na
poleon monda : „holnap ön látni fogja lovasságunk szem
léjét.“ A’ perzsa eltávozott ’s a’játéknak még nem volt 
vége. Mig uj menésen gondolkozott hirtelen több pa
rancsot irt Napoleon , miszerint minden lovasezrednek 
a’ főváros közelébe a’ tuilleriákba kellett jönni. A’ szem
léről több szó nem volt, de másnap reggel a’ tuille- 
riákban 40 ezer lovas léptetett-el a’ császár és per
zsa követ előtt. Páris ekkor utoljára látta e’ szép se
reget, mert néhány nappal azután Oroszországba in
dult. —

( T á r s a s á g i  nap az  é j s z a k a m e r i k a i  e l 
n ö k n é l . )  Az elnök laka nagy tömör épület az angol 
alsóbb rendű nemesség mezei lakának modorában épít
ve , de koránsem olly nagy és ragyogó , mint a’ főbb 
nemesség várai. A’ bútorok meglehetős kényelmesek és 
takarosak , de épen nem díszelgők vagy költségesek. 
Az egész épület és a’ mi hozzá tartozik , egyszerű lakást 
árul el minden csillogó fény nélkül, és azért legjob
ban illik ez ország republicanus szerkezetihez ’s egy- 
szerüségihez. Az elnök — 18 millió szabad polgár első 
tisztviselője — állva fogadá a’ vendégeket egy kis to- 
jásdad szoba közepén az alsori nagy terem áltál-elle
nében. A’ személyeket a’ városi felügyelő vezette b er 
ki a’belépők neveit megnevezte; minden kezet szorí
tott az elnökkel, néhány társalgási szót intézett hozzá 
és azzal bement a’ szomszéd szobába, hogy mások
nak helyt adjon. Az elnök egész egyszerűn feketébe 
volt öltözve , a’ felügyelő szinte ; őr sem kívül a’ kapu 
előtt nem volt, sem beiül, mint szinte paszomántos inas 
sem. Még a’ követek i s , kiket láttam, csak feketében 
jelentek meg; egyenruhát csak néhány amerikai ha
jóstiszten láttam. — A’ hölgyek ruhája nagyobb részint 
díszelgő volt, de legtöbb egyszerűsége által tünt-ki, 
és drágaköveket nem vettem észre rajta. A’ társaság, bár 
2000 felé volt, koránsem vala azért olly ragyogó , mint 
illy társaság Angliában, v. egy fashionable estvély Pá- 
risban , de ám sokkal kellemesebb és nyugalmasabb mint 
bármellyik mellyet valaha Európában láttam.Mivel rang
különbség nincs (még az elnök is csak közönséges pol
gár , ki bizonyos ideig bizonyos hivatalt visel) senki sem 
törekedett hogy előbb lehessen. Minden olly meggyőző
déssel cselekedett és beszélt,hogy ő minden jelenlevővel 
egyenlő fokon á ll, és ha valakit kitüntettek azt csak sze
mélyes érdeminek lehetett tulajdonítani. Még az alsóbb 
osztályú személyek is , kik közül pedig sokan voltak je
len , mivel az elnök társaságába minden amerikai polgár 
szabadon mehet, egész illedelmesen viselték magokat, 
és bár a’tolongás néha nagy volt mivel 2000 ember lehe
tett a’ szobában, mégis egy csintalan szó sem vala hall
ható , egy csintalan tekintet sem látható. Midőn a’ társa
ság 11 és 12 óra közt eloszlott, a’ kocsi-előhivásnál, pe- 
digsok volt, koránsem vala olly zaj és zavar, mint illy al
kalommal sokkal kisebb társaságnál Európában szokott 
lenni. Káromkodást, durczás szót még a’kocsisoktulsem 
lehetett hallani.—
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\ alanii a’ házasságokról.
E’ napokban vevék egyik jó barátomtul levelet, 

ki nem reg házasodván-meg máris sajnálja teltét, 's 
többes panaszra fakad , sajnosán leginkább azt emle
getvén , hogy mennyire eddig tapasztala , neje inkább 
szeret a pipereasztallal minta’ ház’ belső kormányá
val foglalatoskodni, \s a’ mi legfőbb , hogy reménye 
anyagi tekintetben egészen meghiúsult. E’ levél alkal
mat adott jelen soraim Írására, reménylvén, hogy bár 
a’ tárgy elegendően ki nem meríttetik általam , mégis 
némellyeknél legalább további gondolkodásra nyújthat 
okot. —

Van elég jeles munka, de elég silány is , melly 
a’ házasságokról szol, sőt a’ philosophiaazon osztá
lyában is, hol a’ polgári szemesség ( prudenfia politi
co) tárgyaltatok, a’ házasságok iigye szinte előfordul , 
de én ezek idézgetésével az olvasót most untatni nem 
akarom, ’s egyedül némelly egyes, habár mások ta
pasztalásául merített, nézetimet szándékom közleni.

V házasság a' házi boldogságnak vagy boldogta
lanságnak lényeges alapja; melly szempontbul indulva, 
valóban csudálhatni; hogy kivevén a’ mellékes okokat. 
az, az alsóbb osztályuaknál sokkal erősb lábon á ll, mint 
a felsőbbieknél; sőt tapasztalásból mondhatom, hogy 
az alsóbb osztályuaknál ha megzavarfatik . az többnyi
re csak idő haladtával szokott történni , holott a’ fel- 
*őbbieknél már kezdetén színlelt elégiilíséggel palás- 
toltatvan , később szokásból természetté válik. A zclé-  
gületlenségnek sokféle okai lehetnek ’s vannak is , de 
rendesen egyik vagy másik , vagy épen mind a’két fél 
igényeibeni csalatkozáson alapul, szóval ott liol a’ 
legnagyobb őszinteség volna kívánatos, rendesenleg- 
löbb raszedés , ármány, tettetés és sziniés, van napi 
renden. Igaz, hogy valakinek belsejét helyesen kiös- 
mérni majd lehetlen,’s azisigaz, hogy gyakran egyes 
tettek, ha azok indító-okát pontosan nem . üsmérjük , 
az egyes ember jelleme megítélésében bal magyará
zatot idézhetnek-elő , sőt az is tagadhatlan, hogy mi 
magunk magunkat gyakran félreösmérjük, ’s azért itt 
belső fulajdon.ságinkróJ szó sem lebet, ’s cn csak a’ 
külsőket értem. Már most a’kenyértöréshez.—-A’há
zasulandó ifjú, annak, kit nőül megkérni szándéko
zik kegyét, a’ sok bókoJgatás és bukfenezkedésen kí
vül , fény és pompa által, bár az gyakran erejét is túl
haladja , iparkodik rendesen megnyerni, ’s minthogy 
illy külfényről tehető*!» állapotot következtetünk, mi 
csuda, ha a’ menyasszony lakodalom után üres kam
rára akad , ’s az ő kedvéért p o m p a c $ z k ö z l é s r e  
csinált adósságok lerovásáról kénytelen mézeshetei 
folytatása helyett gondoskodni. Hogy az illy remé- 
nyekbeni csalatkozás egy gyengéd hölgyre elcgültsé- 
gi benyomást nem tehet , az természetes. így történik 
a’ férfiakkal is; ezek a’ helyett, midőn menyekző al
kalmával néhány ezernyi segítségre számitnak , csak 
csekélységet vagy épen semmit sem kapnak , és ősz 
napjaikban, midőn ip ’s napájokat túlélni szerencsé
sek, örülnek, ha fiatal álmaik legalább felében nyer
nek valósulást, mert gyakran kénytelenek megeléged
ni egy tizeddel is. Igaz , hogy ős törvényink szerint 
köteles a'férfi nejét minden szükségessel ellátni, sőt az

is igaz,hogy őseink mielőtt valami hozományt követeltek 
nejüket ajándékok által vették-meg, innen veszi a’ 
mostis divatos „eladó leán y  szó származását; de Tem
pora mutantur et nos mutamur in illis, ez már jelenre 
nem alkalmazható, ’s miután a’ sok oldalú követelések 
immár jóval megszaporodtak’s napról napra szaporod
nak, nem említvén a’ gyermeknevelési roppant költ
ségeket , természetes igazságnál fogva kívánhatja a' 
férfi, hogy az illy terhek viselésében a’nő is aránylag 
részesüljön, ’s az illy segítséget nem valami kegy- 
nyujtásnak, de szoros kötelességének tartsa. Ezeket 
elórebocsátváu , hogy az illy csalatkozásokat el lehes
sen hárítani, legczélszcrübbnek vélem, ha más nemze
tek, nem egyedül a’ zsidók, példáját követvén, és a’ 
viszonyosság elvét elfogadván, a’ nyilványo3ság nyo
mán , mcllyet olly anny ira kívánunk , nyílt sisakkal lép
nénk—ÍVH ’s a’ jegyesek jövendő sorsát, mielőtt a’ há
zasság véghezvitetnék közös egyetértéssel megállapí
tott szerződés által biztosítanék anyagi tekintetben. 
Hog y itt is csalódások történhetnének , vitatni nem aka
rom , de hogy legalább nem olly durvák ’s nem olly 
gyakoriak, az kétségtelen, mert kétes esetben gyön
gédség (delicatesse) ellen kifogást (enni nem lehetne , 
ha néha hiteles bizonyítványokat, úgy a’ szerződés 
pontos teljesítésére nézve k e z e s s é g e t  is köve
telne egyik fél a’ másiktól. Most illyesmit szóba hoz
ni igen csiklandós, ’s egyik fél a' másik állapofját csak 
holmi tekervénycs utakon törekszik kiösmérni, ha 
t.i. külfény állal magát elámittatni nem hagyja. Azon- 
bait az illy tudakozás többnyire vagy nem elég hite
les adatokon alapúi, ’s gyakran attól függ: vájjon a’ 
tudósiíástevu annak, kiről szól barátja é vagy sem? 
kívánatos volna tehát a’nőszemélyekre nézve általában , 
kivéven legföljebb az árvákat, hol a’ vagyonértéke 
mégis legalaposabban megtudható, a’ férfiaknál pedig 
kivált azokra, kiknek szüleik cinek ’s testvéreikkel 
osztatlanok, hogy házasságkötés esetén jövendő sor
sukat minden tétovázás nélkül erőteljes szerződés ál
tál egyáltalján biztosítsák magoknak. Tudom hogy ezen 
tanácsom némellyeknél egy kis clmosolyodást eszköz- 
lend, némellyeknél helyeslésre, másoknál ellenben 
roszalásra találand ; azért is valcat, quantum vnlere 
potest, engem legalább az kecsegtet, hogy a’sok ja 
vaslat közt nem lesz első, ’s tán nemis utolsó, melly 
hasonló sorsban osztozik ; ’s miután legőszintébb szán
dékom mellett czélom elérésén kételkedném , a’ házas
ságra vágj ó terjfiakat legalább következőkre figjcl- 
meztetni nem tartom fölöslegnek: J) A’ külfény áltál 
áltáljában véve magokat elámittatni ne hagyják. 2) 
Leginkább az anyai hozomány’mibenlétét hitelesen ki
puhatolni (igyekezzenek. 3)OtthoI az ősi javakon kívül 
szerzemények vannak, de több testvér, kivált fiú, é l, 
szerzeményekben! részesülésre nagjr számot ne igen 
tartsanak, mert bár kéz alatt Ígéretek történnek mégis 
többnyire a’ leányok vallván kudarezot, csak a’ fiuk 
boldogulnak. 4) Nehezen hiszem, hogy valaki lompos 
feleséget óhajtson, errenézve nem árt ha látogatásit 
néha előre megmondja, másszor pedig egészen ex im- 
proviso megjeleli, főleg olly időtájban , midőn már má
sítani nem lehet p. o. pontban 12 órakor, vagy esfve
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vacsora idején A’reggel’ megjelenés nem olly tanul
ságos, mert akkor az álarezkodásra még elég idő van. 
Itt példa nem. csak tapasztalás használ, ’s az ellen
tétet legjobban muíafja-ki. 5) Pazar szülék, ha pazar- 
ságuk egyedül a'jövedelem-elköltésre szorítkozik, sok
kal ajánlatosbaka’ vöknek minta’ fösvények , mert azok 
jóindulatból segítik vejöket, ellenben a’ fösvények, 
ha csak point d'honneur, vagy könyörülő» nem indít
ja—meg szivöket, csak önmagoknak élnek. Tudnék olly 
példát előhozni, hol az ipa mindenben , következőleg 
pénzben is bővelkedett, ’s vején, egy különben igen 
köztisztcletü férfin, ki bizonyos balesetek által legna
gyobb ínségre jutott, ’s attól egyezer forinttal meg
menthető vala, különben több gyermek atyján csak ak
kor segített, mikor már semmije sem volt; holott an
nak idején nyiijtott segedelem egész vagyonát meg
menthette volna . sőt aránylag száz forint ezret tart 
meg; ára! de Exempla sunt odiosa, térjünk a'dolog
hoz. A’ pazarság áltáljában véve sokkal szembeötlőbb 
mint sem annak kitudására valami rendkívüli eszközök- 
hez kellene nyúlni ; de nem így mindig a* fösvénység . 
mert ez rendesen takarékosság palástjába burkolko- 
zik , ’s hogy ezen palástnak némi színe is legyen ,né- 
hanéha egy szempillanatra adakozás, ’s neraeslelkű- 
ség bélyegét viseli, ámbár azt későbben fukarság ál
tal ismét helyrehozni vagy kipótolni buzog. Az illy— 
nemű fösvénységet előre megmondott, ’s azután ex im- 
proviso, de nem vasárnapon vagy ünnepen, vagy mi
kor vendégek vannak a’ háznál, csak ismételt látoga
tás által leplezhetni le legjobban. Többet lehetnemég- 
mondani, de szóljanak kivált ollyanok, kik saját ká
rukon okultak.

M e s e.
Éli egy keleti regét tudok. Az Isten monda egy

szer jó kedvében : teremtsünk egy gyönyörű hölgyet. 
És ime! teremtve lön egy gyönyörű hölgy. Idomainak 
ékes arányzata , kecseinek vakító tündesége , szelle
mi és anyagi elsőbbségeinek feltűnő gazdagsága irigy
ségre Jobbantá ellenségeit. Ezek elmenének L e v i a 
t ha n  h o z — az ármányoknak nagymesteréhez — ’s 
kérték öt : vesztené-el a’ rájok nézt veszedelmes 
hölgyet. Mosolygott a’ gonoszságnak s z e l l e m e  ’s 
mondá : „ j e r t e k v e l e m ! “ — Aluva és kényelme
sen nyugodva találták ők egy tágas és igen gazdag 
gyümölcsös pázsint szőnyegén az irigylett hölgyet. 
A’ mellette nagy zörejjel elhaladó ellenek nesze sem 
ébresztő öt fel — mély álmából. H a l k a n  lopód- 
zék melléje Leviathan j ’s kajan irigységgel legeltető 
görcsös tenyerét a’ gyönyörű idomokon. Mig azon hely
re jutott, hol dobogni érzette a’ szűt. Vizsga füllelhall- 
gatá annak csendes de ép verését ’s ekkép gondolko- 
zék magában : ,,e’ kis helvecskét üresen felejtő a’ te
remtő , tegyünk belé egy nagy átkot !ct És örömszik
rát villámlék vérmes szeme, midőn éles fogait vicsorít
va ekkép kiálta-fel: „Enyém ő . . .  ’s tiétek is !“ . . . .  
Azzal fölkelt, mákot hintett az alvó hölgyre ’s tovább 
ballagott. És társai nem tudák felfogni szavainak ér
telmét. ,.Hogyan?“ — mondának — ,,és te itt hagyod 
öt ? s te öt nem veszted-el ?“ — „Elveszti ö, önma
gát,“ mond ördögi diadallal a’ gonosz szellem.— „És 
mikep?" Kérdek öszhangulag az irigv ellenségek. -— 
„Egy űrt találtam a Szép szivében — mond komolyan 
Leviathan az irigységnek , ’s az ö ezerfójű magza
tának az egyet nem értésnek teszem azt fészkévé?“ 
— Es ha még kérdezné valaki: ki légyen az én me

sémben az alvó hölgy? annak azt felelném: az én me
sémben az alvó hölgy . . .  Hunnia.

Meszsze vinne — habár elég bőven lehetne merit- 
ni az adatokat — mesém’ egyes részeihez illeszteni a' 
valóságot. Ilonunk’ evrajzainak majd minden lapja szól
jon helyettem, én csak a’ jelenre szorítkozom.—

Mi tette füstté honunk’ legszebb reményit újabb 
időkben? Annyi fenséges, annyi áldást hozandó insti- 
tutióknak tervei miért hangozának-el az űrbe? ki oka 
hogy holt betű a’ magyar alkotvány ? hogy a’ sza
badság egy torzalak? . . A’ felelet rövid, gyors, és 
igen keserves ; mert az igy hangzik : a z E g y e t 
nem  é r t é s !  — ’S vájjon ezen átkozott egyetnemér- 
tésnek ki oka? ki veti hátra századokra a’ eonstitutio- 
nalis haladás szent ügyét ? .. Ki teszi járhatlanná az 
egyetlenegy utat, mellyen haladni üdv — mellyen kí
vül haladni lehet, de átok?. .  Ki oka, mondom , ezen 
egyet nem értésnek ? . .  . Gyors a’ felelet, és rövid,de 
igen keserves ám , mert az így hangzik: ö n m a g a  a 
m a g y a  r, Magyarország hatalinasbjai. . .  ’S ha kérd
jük tovább mi az oka, hogy a’ díszes rend között nincs 
egye tértés ? Mi az oka hogy Magyarországban a’ két 
tábla gyakran két ellenséges elv gyanánt fenekük az 
összeolvadni kellcndö nemzeti érdekek’ lombikában, 
Azt gondolják uraim hogy ezt olly bajos kitalálni?.. 
Nem épen. I g a z i  oka  a’ t á r s a s á g i — mo nd
hat nám a’ s a 1 o n i é l e t ’ v i s z n y a i b a n k e r e -  
s e n d ö. —

Lehetne-é reinélleni, hogy két testvér— kik szü
letésük óta külön neveltetve, egy egész életen á t, nem 
mondom különvált érdekek, hanem különböző elvekés 
elöitéletek által teljesen elszigetelve valának, egymást 
testvérileg szeresse, összetartson, és .egy értelemben 
és egy utón induljon keresni közös boldogságot? ’S mi 
a’ két különvált nagy testülettől kívánjuk azt, mit 
egyes individuumok — mit két magányos testvértől kí
vánni lehetlen? Ne csaljuk-meg magunkat uraim ! közös 
ezéJra közös sympathiák kellenek.

Engedjék-meg Ngtok, hogy én mint nem magyar- 
országi , tehát e’ kérdésben mint egy harmadik ollyan. 
ki személyére nézve minden érdekeltség nélkül léphc 
föl a’ fövényre — azt merjem követelni, mikép én a’ 
távúiból tán jobban láthatára azt, mit Ngytok— magok 
lévén a’ pártvitázók — egy könnyen tán észre sem ve
hetőnek. Több évi folytonos tarlózásom a’ két ns test
vérhonban a’ constitutionalis életeszmék, ’s hogy úgy 
mondjam a’ nemzeti lé'ekíani szemléletek dús mezején 
gondolnám, mintegy jogositnak arra, hogy Ngytoknak 
kik között értebb koromnak olly tetemes szakát leélni 
szerencsém volt — azon vizsgáládások’ és clmélések’ 
rövid eredvényét — resultatumát— épen c’ kedvező al
kalommal néhány szóval de őszintén födözzem-fel.

Engedjék tehát megmondanom , hogy mig Magyar- 
országban a’ két fentebb érdeklettem Rendnek társa
sági , sőt legprivátabb négy falközötti érdekeik öszsze 
nem olvadandnak , mindaddig hasztalan minden egyéb 
óhajtás. Kiterjedtebb vendégszeretet, üszszetartóbb 
szomszédságok , szorosb baráti viszonyok, megosztott 
családi örömek, öszszeházasságok , nőik’ magyarodá- 
sa ;— vagyis más szókkal: magyar nyiltkeblűség, kö
zös bizodalom, és szeretet — ezek azon hatalmas és 
biztos rugók, mellyek M.országot egykor a’ czélsze- 
rűebben kiegyenlített társaság’ roppant szárnyain eme- 
lendik oda, hol állanak más országok, ’s hova e z e k  
n é l k ü l  — v é l e m é n y e m  szerint — el nem jufand 
s o h a !  —
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De felébredt már —Istennek hála—az alvó hölgy.Egy 
véletlen, mert a’véletlennek mindig nagy szerepet enge- 
dének az Istenek a! nemzetek’ életének drámáiban—egy 
véletlen , mondom, rázta őt fel hosszas álmaiból ,’s egy 
más, ha lehet, már szerencsésb véletlen közelebb hoz
ta a’két ellenséges elemet. Mint két daliás levente úgy 
állott szem közt egy mással— de mindig bizonyos táv
ban— eddigelé a’ magyar nemességnek e’ két osztá
lya — egy anyának gyermekei. Az egyik nyilt sisak — 
és nem más paizszsal, mint mit a’ büszke önérzet ad a' 
nemes kebelnek, sem előrelépni, sem hátrálni nem 
tudó. llő keblét hideg aczéllal, nemes képét zárt si
sakkal elrostélyozva ; a’ másik egymást, nem rettegve 
de nem is keresve,nem gyűlölve egymást talán,de nemis 
szeretve. M iglen— mondom — egy véletlen közel nem 
hozta őket egymáshoz, ’s íme! a’ nyiltkeblű lovag’ne
mes melle rokon szívre talált a’ hideg érez alatt, mig 
a’ felnyitott rostély alóli meglepett tekintet hasonlag 
testvéri arczvonalmakra bukkant, férfiasokra — daliá
sokra !!! Szívemelö gerjelemtnel rázámeg egymásnak 
férfias jobbját a' levente -  pár , ’s e* két lovag , ki egy 
mást ez óráig nem ösmeré tehát nem is szeretheté — 
most midőn a’ közfal lehullott, hő testvéri csatlakozás
sal vált-el a’ harezmezön egymástól, lovagi parolát 
adva , és fogadva : miképen ók inneniül fáradhatlan buz
galommal, és híven összevetett váltókkal harczoland- 
nak: Egy Istenért egy Hazáért!!!

’8 irae nagy eszmék’ magvait liintegeté-cl már 
illy rövid idő alatt is ezen Isten-áldotta frigykötés. Alig
látszó apró magvacskák azok, de mikből terepül idő
vel a’ százados cserfa. Más nemzetek’Múltjában tük
rözi magát Hunnia’ Jelenje, ’s e’ szerencsés okult-  
ság biztosítja Jövőjét. Mert a’ terepély-fa, mellynek 
gyökere a’ Múltba vág , a' Jövendőnek okvetlen kifog
ja tárni dós lombjait. És az utókor fog annak édes ár
nyában pihenni, mit égető nap’ hevében daczára az 
ellenséges elemeknek ültetett, ápolt, ’s nevelni kez
dett a’ Jelen Kicsiny — igen kicsiny a’ tojáska , mit ápol 
a’ gondos elölátás ; de midőn meleg van cs kikel— tró
nok kölcsönzhetik tőle a’ bíbort!!!

P. Horváth Lázár.
E g y  r 0 p i r a 1.

Ismered, jó olvasóm, a’ , Ke I e t  n é p e  1841.4 
*;zímű munkát; ’s midőn hallád , hogy megjelent, miu
tán olvasád, kétségkívül megvillant a' gondolat fejed
ben : „majd terem e’ mű röpiratokat, munkákat, majd 
olvasunk, majd politizálunk* majd. . . . ,raajd tudj* is 
ten mit nem érünk? ’S ím , minden ,majd‘ot megelőz
ve, napvilágra jött egy röpirat; czíme: ,A’ k e l e t  né
pe  k ö z t  e g y  e mb e r  1841.* nyomtatta Beimel Jó
zsef kis 8dr. 82. I. ára: 40. (mondom: n e g y v e n )  
krajez. c. p.

Vannak dolgok, ’s dolgok közt elmeszülemények , 
mellyekről a’ német közmondás azt tartja ,e s i s t  un
t e r  a l l e r  Kri t ik.* —Ezek közé sorzandó a’ jelen 
mű is; raellyról koránsem akarunk critice , vagy nyel
vünkön szólva: b i r á l ó l a g  írni: mert azt röviden 
’s kereken kimondva, nem érdemli. Ha mégis szólunk 
felőle , oka az , hogy a’ közönséget figyelmeztessük , 
miképen pénzét ’s drága idejét e’ ,semmiségek semmi
ségére* ne pazarolja.

M it, mit nem akart ,nagy* Széchenyink legújabb 
munkájával utolérni, miután a’ munkát végig olvastuk 
valóban gyanítnunk lehet inkább, mint tudnunk? na- 
nem annyit merünk állítani, hogy ha a’ derék szerző 
sejditette volna, miszerint illy kontárkén mártandja tol

lát ,honi tintába*, ’s mázoiand nem ismért, nem aej- 
dített political tárgyakról sorokat papírra; hogy sza
tírául , e g y  ember* lépend ki a’ kelet népéből, ká 
megmutandja, miként—nem tudva felfogni az ügy szent
ségét, nagyságát és magasztosságát— D u l c a m a 
ra módjára , bá j i t a  1* vignette alatt gerezdcsutkák
ból facsart ,b o n l e a u x i t *  áruland , hogy szép mód
jával pénzt ,szerezzen* a’kiváncsi közönség zsebéből, 
melly a’ pompakocsit körűlállja — tán akkor. . . .  ? — De 
miért nem írt volna akkoris ?

Ezen egész , e g y  e mbe r be n*  (a’ röpiratot ér
tem) nincs egy ép gondolat, nincs ép nyelv, melly 
azt — habár ferde is — kifejezni tudná, szóval ezen 
egész , cgy  e mbe r be n*  nincs ,semmi*! 8 midé.» 
az ,ember* átolvasá nyolezadik égben repkedő , ’s azért 
szegény mindennapi eszünkkel fel nem fogható ször
nyű magas — szörnyű mély eszmeszökdécseléseit, va
lóban nem tudja: szánakodjék-e ezen ,egy ember*ből 
lett ,bogár‘on? vagy mérgelődjék, hogy rászedetett ? 
avagy mosolyogjon inkább saját cgyügyűségén ’s mo
hó kíváncsiságán, mellyet mióta él, soha oily gono
szul nem láta kielégíttetni, mint ez egyszer. Ugyan 
i s , silány allegóriái képekben kezdi beszédét ezen 
,egy ember*: ’s miután 81. lapon keresztül ,ostobásko- 
dott mint liba* (az egy ember saját szavai) , azon egyet
len jó ötlet ( ’s ezt jó félgondolatnak mondhatnék) me- 
rűlt-fel agyában , vagy inkább hártyaszárnya tollában 
hogy a’ mit mint , e g y  e mbe r 1 kezdett, azt mint ,e g y 
b o g á r* a’,keleti raj*ból végezze.

Lehetne fájdalmas érzelmekbe merülve , okoskod
nunk azon szomor felett, melly e’ lidérczi tünemény
re keblünket elfogó, meggondolva: minő fonákságra 
képes nálunk , egy ember* ifjú feje! De miért komoly
kodjunk hiába? kár is volna szót pazarolni. — Figyel
meztettünk , o publicum ; higy szavainknak ! . .  Azon
ban , mintha már látnék, hogy nem hiszesz, nem 
akarsz kárunkon— más kárán— okulni :’s megveszed 
e’ könyvecskében a’ ,semmit*, kidobva értekét húsza
sodat; neki ülsz, heveredel vagy állasz, és olvasod 
azt , és elpazarlod egy , v. másfél drága órádat.. . . !

Ám tedd, mi nem szólunk többet, ’s ha csakugyan 
tevéd, akkor tagadd, ha képes vagy, hogy tanácsunk 
nem volt őszinte? De akkor is egyre kérünk: ne hidd 
hogy az e’ tárgyban jövendő szózatok mind illy ha-, 
szontalan bogárzizergések leendnek.

Isten veled szegény ,bogár*, vonulj te helyedre ! 
—-Bestén, auguszt. 8d. 1841. Harusztlnj Samu.

M a g y a r ÍV c g i s é g.
Múlt hónapi utazásom alkalmával t. Vasmegyében 

Kemenesalján olly ősi nemzetségeknél volt szerencsém 
tiszteletem tenni, mellyeknck vagy levéltárokat , vagy 
hirtelenében azoknak elenchusait átpillantván , azok
nak eredetieiket sok század’ homályaiban híjában vizs
gálóm. Unalmas nekünk az olly genealógiai kivonato
kat nyomozni, mellyek Nimródig vagy feljebb is sze
rettek őseikről ábrándozni. Nagyobb örömmel telik-el 
a’ hazafi keble, midőn a’ szentségesített oklevelek tud
tára adják a’ késő élőknek, hogy egy Xoszlopi mint fő
nök a’ Szer pusztán együtt-osztozott Árpáddal, ’silly  
családok többek is jönek világosságra, minekutána az 
évezredes sötétségre kárhoztatott irományok vas-bör
töneikből felszabadulhatnak.A’ Szelestey nemzetség le
véltára ugyan Tciállotta a’ nyolez százados becsukást 
’s már a’ világosságnak örül; de annak főbirtokosa 
tb. t. Szelestey József ur által is töménytelen soksága
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miatt, különben is mint szorgalmas atya elfoglal
tatva. rendbeszedetésük mindeddig elmaradt, hacsak a’ 
nagy reményű úrfiak magokra nem vállalják. A’ nagy 
hírű nevű Ostfi nemzetsége Ostfi-asszonyfán alkalma
sint jobb rendben van , ’s elenchusábul kitetszik , hogy 
a’ mogol pusztítást elkerülte, de ezen hajdan olly ha
talmas dynastáknak még más levéltára családi hagyo
mányoknál fogva ősi várokban volt, egy kútba nagy 
gonddal elrejtetett, ’s ezen kút hol létére Ostfi-asz- 
szonyfán a’ legöregebb ember sem emlékszik. Vajha! 
ezen nemzetségnek egyetlen fiatal sarjadéka dicső el- 
dődi temetkező-boltját, melly azon szentegyház alatt 
rejtezik titokban, mellyet a’ nagyOstflak emeltek, ’s 
hol Ostfi Domokos macsói bán’ porai is nyugosznak , 
azon dombon, mellyen annyi század vihari után, mais 
rtstfiurultátik,a’nemzet története’nyomozása tekintetébűl 
is felbontatná, de arról többet másszor; most valamit 
a’ törökökről. Egyszer'másszor több példával bebizo
nyítottam hogy mohammedánus szomszédink ’s eom- 
possessorink nyelvünket örömmel tanulták, t. Soprony 
vmcgyében Locson főbíró t. Kramarits Miklós ur’ le
véltáráidul közlöm ezen levelét egy al-agának, mellj -  
ból annak keresztyén atyafiai iránt kitűnő szeleteiét, 
azon sötétes időbül, tudniillik becsületes voltát, helyes 
és szép írásmódját , ’s kedves magyarságát megfon
tolva, óhajtanám, ha találkoznék valaki, ki megfejt
őé, ha ezen minden magyar előtt kedves emlékezetű 
ifjú pogány, Esztergomban , Egerben , Debreczenben , 
Pápán, vagy privatim tanulta é a’ morált, és a’ ma
gyar orthographiát ! ? A’ levél belsején két fekete ta- 
lizman-pecsét van felütve , veres spanyol-viaszszal volt 
bezárva. Külsőjén :

A’ nemes nemzetes és vitézleő gyeongyeosi Nagy 
Ferencz kedves bátyám uramnak eo kgvJmnek adassák 
ezenn atyaíiságos kis Írásom , tulajdon kezébe , ésaz 
^Szerelmes atyafiaknak ’s kedves háza népének evklmkk

Én Érsek uvvárban lakozo kgk atyafiusagoson ’s il
lendő képpen szolgáló Eötse Esztergamy Kari Asmán 
da ifflui All Aga Ajánlom sok atyafiui hozzám illendő 
szolgálatomat kdk mint kedves Bátyám Urk In sok jók
kal álgya megh kgydt.

Egy egész Esztendeje lészen nem sokká hogy én 
Érsekújvárba lakojul jöttem és egy néhány Ízben kdk 
itt létemet értésére adtam 's mégh is oly idegen atya- 
tiuságot mutat kgd hogy enny időtől fogvást czakegy 
kis Levele által sem talált megh kgd. Tagadhatatlan 
dologh a’ my atyaíiuságunk! sem a’ Vágh vize sem a’ 
Duna sem sémi féle víz el nem mossa a’ my afyafisá- 
gunkat. Anyámaszony is nagy Szivejfájdalmával hal
lotta a mikor megh mondottam hogy kgel közel lakván 
semmit sem irt sem üzent nekem enyi időtől fogvást, 
Eő kgylme is az el múlt héten ide jővén hozzám ju 
egésséghben Ink hálá. kdt véllem égyütt igen igen 
kéreti ezen nemes Kürthy emberséges ember által jó 
egéssége felöli hová hamarább tudosiltson kgd. Az 
attyafiainak is a’ kgld szerelmes házastársának és szép 
magzatinak szolgalatomat ajallom , adgya In jó hirt 
halhassak kgth felcöl egy kis atyafiui ajándékot is kül
denek kgteknek czak tudnánk bizonjos időbe bizo
nyoŝ  lakását kglkk. In sokáigh tartza és szerenezé- 
sen éltesse kglteket minth fejenként. Datum Érsekúj
vár die 26. Augusti Ao 1675.

közli /> Nemen Süninél.

N y i 1 a t k o a á s * }
Barátim ’s nembarátim közül sok azt gyanítja, 

hogy a’ ,,Kelet népe közt egy ember“ hyeroglyph kön
töse toliamból folyt legyen, azon egjrszerű okból , mi
vel Beimel nyomdaintézetében foglalkozom. Minélfog
va bizonyítom _’s vallom e’ következőket: 1) Az érin
tett munkára nem volt egyéb befolyásom , mint hogy 
az első nyomatott ivén az igen sok v a 1 a-t száműztem. 
2) Elolvasván belőle némi dirib-darabokat, utilevc- 
let adtam egypár szembeötlő nyelvtani botránynak; 
egyébiránt pedig azt tartáni felőle : üres hordó , üres 
hang. Épen ezért. 3) Intettem a’ szerzőt: mutasson 
legalább nagylelkűséget. ’s adja egy húszasért remek
művét; de rá nem bírhattam , mert alkalmasint nem 
mondhatja m ég: „Nem bánom, zsebeim telvék.“ 4) 
Javasiám Beimel úrral együtt a’ szerzőnek : tenné-kí 
nevét,.mivel illy tárgyban illőbb lenne talán névtelen- 
ségi burok nélkül megjelenni, de ö jobbnak tartotta 
bogárrá sanzsírozni magát. 5) Nagyon jól érzem ma
gamat mint ember, nincs tehát kedvem, bogárrá al- 
jasulni ; végre 6) Bajt szerzett ugyan nekem a’ bogár; 
de még sem nevezem-meg , mert úgy sem nyomandja 
reá pecsétét aJ halhatatlanság’ osztogatója. Pestenaug. 
1 Okéii Dr. Zhna János.

P ó t 1 c k l á r.
(E g y e s t v e a’ s t r a s z b u r g i s z í n h á z b a n . )  

A’ franezia zendüléskor a’ kehli hídfőt megtámadták; 
a’ straszburgi nemzetőrség viszszaverte ugyan az el
lenséget , de a’ győzödelmet nagy áron vette-meg : az 
álgyuk egyre dörögtek, midőn a’ színház már telve 
volt és „Brutust“ adták. Fleury,ki Titusf játszotta, aznap 
egy golyóiul nehéz sebet kapott karján ’s azt felkötve 
hordta, miért midőn kijött dörgő éjjennel üdvözöltetett- 
— A’ második darab , mellyet ez estve kellett volna ad
ui „a’ faláb“ vol t, majd egészen ocsmány idyll Du- 
mousliertül. Az első darab vége után a’ függöny is
mét felgördült , és Fleury kijött, megindult hangon je
lentvén hogy Fromont aszszony, kinek a’ darabban né
hány a szszonyszerepet kellene játszani, a'kehli híd ótal- 
mazásánál mind atyját mind férjét elvesztette, azért most 
lehetetlen játszania, és a’ közönség legyen szíves egy 
kis daljátékkal megelégülni. A’ közönség csak nem egy
hangúlag megnyugodt e’ változtatáson, midőn egy va
laki az erkéljren beszélni kezdett. „Az Tetreli, a’ nép ba
rátja“ kiáltó ezer hang, és a’nép elhallgatott. Kardja 
az erkélyen kívül csörögve függött. 0 öklével a’ karfá
ra ütött és menj dörgő hangon mondá : „hogy mernek re- 
publicanusokelőtt illy gyáva mentséget hozni fel? két 
ember elesett a' hazáért; örök dicsőség kövesse emlékű
ket ! A’ spártai nők ünnepi köntöseiket ölték fel haatyjok 
férjük vagy fiók elesett az ütközetben. Fromont asszony 
szép; szeretőkben nem fog szükséget látni,mert nem min
den straszburgi fiatal esct(-el a’ kehli hídnál. üt semmi 
csapás nem érte, hanem egy álgyúlővés által egy koszo- 
rut mátkatál, egy koszorút özvegyi bér, egjr nagy népet 
családja gyanánt nyert. Azért lépjen föl és énekeljen ’s 
különösen a’ sirástul kíméljen meg bennünket. Mai nap 
győzödelem napja. Néhány perez múlva a’ darabot el
kezdték,és képzelje az ember magának az enyelgő pász
tori játékot álgyuk durrogása közt, a’ mos olyt a’gyá
szoló színésznő ajkán,kinek szemébül könny csörgött! —

* )  K é r i  a ’ töb bi  s z e r k e s z t ő  u r a k a t  i s  , e n y i l a t k o z á s n a k  
l a p j a i k b a  i k t a t á s á r a  / i n a  J á n .
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A  * ö rö k  m egváltásró l.
A’ sokat szenvedett jobbágyság pihenni kezd , ’s 

anyagilag erősödik jobléte előmozdifására, ’s mivel ezen 
néposztály, melly a’ mellett, hogy azon hontól, melly- 
nek védelmére mindenkor áldozott ritkán nyert a’ ma
ga boldogittatására eszközöket , méltán megérdem
li sőt követelheti, hogy a’ földi élet egyik legbecsesb 
kincse, az önállás megszerzésére képességet nyerjen 
’s ezen képesség megszerzése ismét senki által ne kor- 
látoztassék, hanem csak önmunkásság’s igyekezet ered- 
vénye legyen, szóval törvény által ki kell mondani, hogy 
ha a’ törvény-kiszabta feltételeket a’ jobbágyság kö- 
'/ül bárki teljesítené , az örök megváltást gátolni többé 
senkinek sem lehet. Ezen áldozattal, ha ugyan annak 
tekinthetni, az örök igazságnak , józan politikának és 
szeretetnek tartozunk. De szintén tekintetbe kell ven
nünk a’ tulajdon szentségét is , mert illetni ezt még 
a’ törvényhozónak is csak egy magasb szempontból sza
bad, miilyennek itt méltán lehet a’ hon érdekét tekin
tenünk, és mivel a’ tulajdont kárpótlás nélkül csakzsa- 
nok veszi e l , tehát a’ tulajdon kérdését az örök meg
váltási eszmével válhatatlan kapcsolatba keli hozni, és 
szükségkép egyiknek a’ másikat feltételezni. Az örök 
megváltást a’Tetétleni, és Berenczei javaslatjok sze
rint a’ Pesti Hírlap 20ik ’s 33ik számaiban kifejtve 
eszközölni nem lenne ugyan lehetetlen , de hogy a’ 
az biztosan ésczélszerüleg történhessék,következőknek 
kellene történni, szükség lennel) állandó békességnek 
uralkodni legalább 30 évig, mig a’ megváltási ősz vég le
rovatnék; 2) a’ megváltási sommát képező országos pa
pirosokért kormány jótállásának,hogy honunkon kivül is 
érvényesek lehessenek , 3) nagyobb kereskedésnek, ösi- 
ség-eltörlésnek , a’ zálogok és ideiglenes cserék meg- 
semmitésének, mert ezen föltételek nélkül csak zava
rok, és számnélküli pörök keletkeznének, ’s már ed
dig is ki nem látja a’ sok érdekei: vájjon reménylhetö 
é , hogy ezek a’ törvény hozatalakor háttérbe vonul
nának ! nekem legalább ezen eszme törvénynyé válha- 
tása iránt erős kétségem van , mert csak vegyük azon 
előítéletet, melly a’ hon egy nagy részében létezik, 
az ingatlannak ingóvá tétele ellen , különösen azok
n á l, kik a’ devalvatiónak szemtanúji vajának; mértén 
megüsinerem ugyan, hogy a’ felszabadítandó jobbágy
ságnál a’ megváltási öszvegre nézve elegendő biz
tosság van, de tegyíik-fel, hogy több éven által egy
más után szűk termés, marhadög lenne, és igy a’ le- 
törlesztendő öszveg be nem vétethetnék, vagy háború 
ütvén-ki a’ nagyobb adó miatt, mi szintén nem lehetet
len,  a’ Jetörlesztés gátoltatnék, már akkor a’ jobbá
gyok is a’ földesúri tartozások telljesitésétől, a’ tör
vény kihirdetésével fölmentetve leven és igy azokat a’ 
földesur használni megsszünvén , mit fogna tenni a’tu
lajdonos, ki a’ nekie kifizetett pénz-képező jegyeket 
felvevén , azokat a’ név becsén senkinek sem adhat- 
ja -el, minthogy a’ letörlesztés gátoltatván belbecsét 
a’ mondott esetekben nem birandja, ’s igy hihetőleg 
a’ megváltási jegyek valódi értékének csökkentével 
előbb ugyan kielégitettnek látszott, de valódilag tökéle
tes kárpótlását ez esetben nem kaphafja-meg , mi nagy 
elégületlenségeí és zavart fogna szülni.

De továbbá mit tennénk a’ beszedhetlenségekkel, 
mellyek a’ szegényebb megyékben a’ tisztviselők min
den szigorúsága mellett is számosak lennének, így az 
ezen jobbágyok megváltási sommájával felérő jegyek 
örökre érvénytelenek lesznek, az azoknak megfelelő 
megváltási sommák be nem fizetése ’s igy azon jegyek 
be nem válíliatása miatt, tehát ezen öszveget vagy is
mét a’ többiekre kellene kivetni, a’ mi igaztalanság 
lenne, és a’ jobb jobb tehetségüek elpusztulását is maga 
után vonná, vagy pedig a’ fizetésre képteleneket a’ 
megváltásból ki kellene hagyni, miben hihetőleg a’ 
földesurak nehezen fognának megegyezni, több körül
ményt nem is tekintve.

Véleményem tehát az , hogy mivel tapasztalás 
szerint is az 1840 : Vlldik csak engedő törvény e’ rész
ben nem elegendő, minthogy most a’ jobbágy bár 1 
ft. tartozása alóli megváltásáért ha ezer forintot aján
lana is, a’ földesúr a’ megváltást megengedni nem kö
teles , törvény által ki kellene mondani azon maximu
mot, mit ha teljesít a’ jobbágy, és kifizet, az örök 
megváltást gátolni ne lehessen , a’ maximumon alóli 
megváltás szabad egyezkedésre hagyatván fel: például, 
minthogy Magyarországban a’ legnagyobb bátorság és 
biztosíték mellett kevesebb ezáztólira mint 4re tőkét 
kapni nem igen lehet, törvény által ki kellene mondani, 
hogy a’ melly jobbágy összes urbér szerint számítandó 
évenkénti tartozásinak , meliyekhez a’ kilenczed is já
rulna, száztól négyes tókéjét, nevezetesen ha ez S fíra 
menne, 2 00 fr. leteend , akkor ő magát örökre megvált
hatja , minthogy csakugyan többen lennének, kik ma
gokat igy is örömest, és megromlásuk nélkül megvált
hatnák ; de viszont mivel Marmarosban ’s több felsőbb 
megyében a’ földesur örülne, ha jobbágya tartozásainak 
száztól: fitos tőkéjét is érték-eladatva , vagy felszaba
dhatva megkaphatná, és igy mind reá, mind a’ jobbá
gyokra nézve a’ száztóli négy meghatározás káros , ’s 
felettébb való lenne, általányosan fen kellene hagyni, 
hogy a’ száztóli négyen alól való sommás megváltás 
csak kölcsönös egyezkedés utján történhető; már most 
az eleinte kevesebb számmal ugyan, de mégis a’ mos
tani törvény szerint a’ jelenleginél magokat többen 
megváltók — minthogy ez az egyes jobbágyokra Is ki 
lenne terjesztendő — példája a’ többieket munkásság
ra ingerlené és ki tudja, hogy a’ tulajdon becse milly 
ösztönző, nem fogja tagadni, hogy sokkal több siker lesz 
reménylhetö , ’s igy mind a’ tulajdon mind a’ megvál
tás (örvény pártfogása alá vétetvén , a’megváltási esz
me az országban kedvesebb hangulatú leend , ’s hihe
tőleg a’ földesurak is ön javoKat tekintve az örök meg
váltásra inkább fognak hajolni, jól tudván és tapasz
talván, hogy a’ kényszeritett munkának ritkán van üdvös 
sikere, a'jobbágyok is azon honhoz ,%ielly munkás
ságuk után nekik tulajdont ígér és ad, erősebb kötelé
kekkel lesznek lekötve, a’ külföld által pedig, — azon 
előítélet, hogy nálunk a’ nem nemesnek városokon kí
vül örököt szerezni nem lehet, elmúlván, inkább meg 
fog kedveUeíni, ’s több szorgalmas nép beköltözése ál
tal most kopár pusztáink életet nyereuduek.

Szállőst Balázs.
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Feleletet váró Kurta kérdés.
Van Magyarhonban egy helység*, mellyet Alsó- 

Babusnak hinab. Noha nem az óperenczián’s tengeren 
túl fekszik, hihetőleg még is sokan honfitársim közűi 
mindaddig nem ismerték azt, mig 1839 december ha
vában egy nagy Apollo támadt ottan, ki magát az 1840- 
diki Társalkodó’ lsö számában, jelesen a’ 4dik lap’ 
első hasábján „/? . # K  . . eínak nevezi. Ezen nagy 
férfiú felülvén tripusára, a’ plectrumot cziterájához 
igazgatva, illy értelemilcg barsogtatta szavát a’ ma
gyar közönséghez: „Halljátok Magyarok! (i minded
d ig  bolondok voltatok, ’s bolond volt veletek együtt 
„az egész világ: én magam voltam és vagyok csak 
„okos ember köztetek. A’ ti országtobban , mit t i , lát— 
„ván eddig nem láttatok, tudván nem tudtatok, sok 
„messze kiterjedő kártékony futó- vagy siványhomok 
„találtatik, raelly a’ széltől hordáivá, folyvást elbo- 
„ritgatja haszonvehető jó földeiteket. Eotapasztalásom 
„után szólok; mert mikor országtok’ nagy részét nem 
„ám bezárt kocsin vagy nyilt bombin, hanem saját lá
dáimmal becsatangoltam, nem egyszer voltam kény
telen az illy szélhordta nagy homokhullámok közt úsz- 
„ni, per se lábaimmal, mert uszószárnyaimat egyszer 
„kinyílt, másszor bezárt kocsimban feledtem. Föltet
tem  magamban, hogy e’ szörnyű pusztító elemet kö
zelebbről megvizsgáljam ’s annyiból rám nézve árt- 
„batlanná tegyem, hogy máskor is szárnyaimat honfe- 
„ledve, végkép el ne merüljek ’s ha lehet , titeket is 
„az elbukástól megmentselek. Nagyobb sükernyerhe* 
„tés végett vittem magammal két üveget, egy nagyí
tó t , és egy kicsinyítót 5 de mivel a’ nagyító mindent 
„igen nagynak, a’ gombát is libanusi czedrusnak, a’ 
„kicsinyítő mindent igen kicsinynek, a’ Mátra hegyét 
„is vakondtúrásnak mutatta,’s nem tudtam a’ kettő kö- 
„zül: mellyibneb higyek, saját szemeimre hagytam a’ 
„corpus delicti kinyomozását. Nyomába akadván ennek, 
„különösen azon jártatám elmém’ : mi módon lehetne 
„illy homoktérekethaszonhajtókká tenni, vagy legalább 
„meggátolni a’ futóhomok’ tovább terjedését, úgy hogy 
„a’ jó földeket az többé ne borítsa-el, hanem marad- 
„jon-meg régi helyén. Most már örüljetek ; mint jó 
„próféta, hirdetek nektek nagy örömet; mert ollyter
h e t adok elötekbe,mellynek követése által a’ szélhord- 
„ta futóhomokot tökéletesen megköthetni, hogy el ne 
„szökhes8ék ’s a’ hazátokban létező valamennyi roppant 
„’s nagy kiterjedésű homokhalmok ’s térségeket haszon- 
„vehetókké tehetni, még pedig a’ nélkül, hogy a’ fo- 
„ganatosítás legkisebb károtokra legyen, vagy legpa- 
„rányibb kölfségtekbe kerüljön, mert sülve akarom a’ 
„galambot szájatokba röpíteni. Ez által 800 évi tespe- 
„déstek után, én B . . K . . , észre hozlak bennete
ket. Nagyratörekvó , fáradhatlan lélek vagyok én, ki 
„előtt nincs lehetlenség; igyekezetemet bármi ellenál
lá s  nem lankaszthatja-el, ’s én bátran állíthatom, hogy 
„legföljebb tiz év alatt a’ kecskeméti pusztát Édenné, 
„az amerikai pampas-savannákat Eldoradóvá, Arábia’ si
vatagjait és Saharát, ha Mehemed Ali kiváüja, Utópiá- 
„va bűvölöm, olly formán, hogy egy hold sem leend, 
„mellynek hasznát venni ne lehessen. Azonban e’ ter
vemet egy év’ lefolyta előtt nem fogom veletek meg- 
„ismértetni, nem azért ugyanf mintha attól tartanék, 
„hogy tapasztalásimat a’ tiéitek talán meghaladják, vagy 
„legalább az cnyeimmel összevágnak, hanem azért, 
„hogy addig is rágjátok körmeiteket a’ feladat’ nagy-
, szerűségén, és ismerjctek-meg,hogy én vagyok B ___
, .K ............Alsó-Dabasról !‘* E’ szavak után a’ czite-
ráról a’ húrok lepattogtak, ’s az oraculumi szózat el

némult. — E’ szózat soknak tetszett; soknak nem. 
Tetszett pedig a’ nagy*ígéret, az abból reménylhető 
haszon , a’ kár’ es költség’ kizárása , a’ terv’ garan- 
tiájának ünnepélyes megigérése; de nem tetszett a’ 
terv’ felfödözésének egy egész álló évig lett elhalasz
tása , melly ellen legelőször is e’ lapok’ t. szerkesztő
sége emelte-föl szavát, 's ezen utón indulva majd két
ségkívül többen is felszólaltak volna, ha mindenik azt 
nem gondolja valaí oda neki, egy év nem mind a’ vi
lág, legyünk békével! — B. ur állítólag azért akart ter
vének tudatásával egy évig késni, mivel reményiét te, 
hogy „azalatt több lelkes hazafi felelend e’ hasznos vál
lalat’ létesítésére, ’s igy a’ javítási mód annál tökéletesb 
és bizonyosabb leend.fí Mert hogy 13. ur’ ,,tapaszta
láéival összevágjon, vagy azokat szinte meghaladja, 
„ezt várni annyival kevesebbé lehetett, mivel ez el
lentétben állott volna a’ tisztelt urnák kürtőit azon min
denhatóságával, melly szerint ö, „kineksemmi dolog 
sem l e h e t l e n a ’ semmiből is, tud remeket teremteni. 
Sőt följebb idézett reményével is mit akart legyen , ’s 
miként gondolhatta az általa ajánlott javítási módhoz 
több lelkes hazafi szükséges szólását tervével össze- 
egyeztethetönek, teljességgel nem érthetjük. Hát e’ 
nélkül az ajánlott mód nem tökéletest annak alkalma
zása nem bizonyost a’ vállalat nem létesíthetőt Ta
lálkoztak csakugyan még is, kik a’ tervet szivükre ve- 
vén , gondolataikat e’ felszólítás után a’ közönséggel 
közlötték. Illyenek többek közül Jánik Ferencz (Tár
saik. 1840. lld . s z .) , Szabó István (Társaik. 1840. 
2oá. e z .) , és egy magyar gazdatiszt (Társaik. 1840. 
4id. s z .) , kik jeles, velős, alapos, de nem minden 
munkát és költséget száműző javaslatokat adtak. Több
re nem is volt szükség; mert már ezekben , úgy gon
doljuk , a’ lehetségig ki van merítve a’ feladott tárgy. 
B. ur azonban csak hallgat, mint pap a’ zsákban , és 
sem a’ tervet ki nem sütésem a’ kicsalt értekezésekről nem 
raondja-ki ítéletét: ha vájjon összevágnak-é azok az 
ő bölcseségével vagy nem, vagy ezt talán még meg 
is haladják ? úgy hogy most már nem tudjuk, eljő-é 
még valaha azon idő, méllyé’ homokbuczka-lepteMa
gyarországot paradicsommá fogja varázsolni.

Régi ismeretes példabeszéd: promissum cadit in de- 
bitum — ígéret adományt vár. A’ mi éveink csak 12 
hónapból állnak; miután pedig már isten’ jóvoltából a’ 
20dik hónapba léptünk, ha AIsó-Dabason is az éveket 
ugyanazon polgári és astronoraiai törvények alá vetik, 
’s nem annyiba tudják, mint hajdan egy aerát, vagy 
olympiást, tehát ideje, hogy a’ homok megköthetésének 
B ur által szőnyegre hozott módja felől egy kicsit tu
dakozódjunk, tett ígéretére emlékeztetvén, őt nehogy 
vagy B. ur meghaljon, mielőtt tervét tudatná, vagy a’ 
tervezett theoriára nézve a’ praeseriptiónak helye legyen.

Kérdés tehát: él-e B. . . .  K........ ur? mikor telik
ki az ö esztendeje? és mit akar homokkötó tervével? 
Mind ezen kérdésekre egy rövid utón adandó egyenes 
választ kérünk akár B. úrtól, akár az alsó-dabasiaktól, 
különben vagy azt kell kérnünk, hogy B. ur a’ magyar 
,,év‘c nevezetet a’ latin ,,aevum‘fíól származtatván, Ci
cero’ örök idejével azonítsa (iden(ificálja) vagy azt,  
hogy tervének nyilványitása’ esetén a’ vajúdó hegyről 
israére^es mese’ ime’ szavaitól fél: paríuriuní monte*, 
nascetur ridiculus mus. Gödörházi Gödör József.

még egy röpirat
. Kelet népe nyugaton td y  Andrástól.* 

k i s  8 a d r .  3 2 .1 .  á r a  : 2 5 .  e. kr .

ím mit az előbbi röpiratról szóltomban mondók 
részben teljesült. Nem holmi .bogárzizergés^, hanem
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egy férfias szózatot mutatok-be ezennel, valódi benső 
Örömmel a’ közönségnek. Fáynk, a’ fáradhatlan, mind
inkább kedvesebb tollú Fáynk, kit mint tiszta’s hő ér
zésű hazafit, mint a’ ,leány nevelésről , ’s legújabban a’ 
csak megcsonkítva közlött, de ígyisolly kedves, olly 
igen korszerű ,kegyeletek1 czímű értekezések szerzőjét, 
olly sok és méltó okunk van tisztelni, nem hagyá, ’s 
mint tárgyismeretéhez egyenes férfias lelkületéhez illő
— nem hagyhatá szó nélkül Kelet népet 1 8 4 1 .4; 
’s mi csak örvendhetünk, hogy szólt. Röviden, hanem 
velősen; harminczkét lapon csak , de annyit, hogy ti
zenkét évnek tiszta nedűje van azokon összeszűrve.
— Komolyan fogá-fel az ügyet, benne a’ haza szent 
ügyét tekintve; ’s a’ nemes gróf iránt, ,kit mivel — 
mint mondja—4 99szer tiszta keblű honfinak bizonyítá 
magát, és századikszor ínyünk ellen nyilatkozott, jó
zanon nincs okunk gyanúsítani4 — egész, kellő kímé
lettel;— bár kimondja (29.1.) , miképen a’ nemes gróf
nak abbeli szándékát, hogy több tárgyra nézve csak 
azért nem nyilatkozott kedvezöleg, hogy a’ reactiót 
felköltse , ö is gyanítá. — Nem taglalom a’ műt, ne
hogy hosszasan’s hiányosan mondjam-el a’ sok igazat 
’s fontosat, mi röviden’s olly helyesen van benne elő
adva. Kettőt azonban említtetlenül nem hagyhatok : 1) 
a’ szerepek felosztását; ’s 2) a’ törvények teljesítése 
iránt különösen megyei hatóságinkhoz intézett szóza
tát, mellyel iratát bezárja. Amabban mély belátással 
’s igenigen helyes tapintattal háromfelé osztályozva 
minden közéletünkbe vágó ügyeinket, kitűzi: mi való 
mindenek előtt a’ hírlapi térre; mi a’könyviralom kö
rébe ’s mi végre , egyedül diaetán lelkesek egymás 
közti értesülésökre.4 Bár vennék fontolóra hazám min
den rendű polgárai, a’ Pesti Hírlap szerkesztőjét ’s a’
,kelet népe4 íróját sem véve ki — ezen aranyszavakat, 
hogy sokan túlbuzgó hevökben, legszentebb szándék 
mellett, ne rontanának a’ nagy ügyön e’ szerepek olly 
gyakor el- és fölcserélésivel! Végszavában inti tör
vényhatóságinkat a’ törvény szentül megtartására, 
tisztelésére; ,,mert — mond a’ lelkes iró — az illy tör
vényhatósági önkények kárai kiszámíthatlanok. Köny- 
nyen ürügyet nyújtanak azok a’ végrehajtó hatalom
nak, minek abban mind módja, mind alkalma több van, 
hasonló törvényszegésekre ; ’s ez esetekre már előre 
vesztve van, a’ rósz példával előment törvényható
ságnál, azon tiszta öntudat és feddetlenség , melly jo
got és hatást ad, erőteljesen léphetni-felazok ellen; 
süllyedésnek indul a’ hazában legszentebbike a’ pol
gári kegyeleteknek — a’ törvény tisztelés ; mert ha e- 
gyik törvényt szabad megszegnünk , miért ne a’ mási
kat, mihelyt czélunkat jónak vitathatjuk ?“ ’stb. Nem
de aranyszavak ezek ? Oh véssük azokat veséinkbe , 
uraira! honfiak! talpkövei azok az álladalmi békének , 
polgári csendnek, és mi e’ kettőt mulhatlanul föltéte
lezi , a’ honboldogságnak. — Figyelmet érdemel még 
különösen ez iratkának, a’ hadi  a d ó n a k  neme
sek általi viselését illető szakasza , melly tárgyban 
a’ derék szerző nincs egy értelemben a’ ,kelet népe4 
Írójával . . . .  De hiszen, miért mondjam-el az egé
szet , melly egészen érdekes és tanulságos; olvassátok 
azt, ’s ha a’ keleti raj egy zizergő bogáráért sárba- 
vetett 40 c. krtokat sajnáljátok , jutalmasan fog benne
teket megengesztelni a’ ,liefet népe nyugaton,e — Én 
életet ’s erőt kívánva több illy munkára szívesen üd- 
vezlem derék Fáynkat. Pesten aug. 14d. 1841.

Harasztiig Samu.

Hatalm as ovószer a9 patkányok  
ellen*

( Ba bo na s á g - r o v á s u l ) .
A’ patkány igen ravasz állat, tőrök, csapdák, 

méregpor, vesztólapdacsok ritkán fognak-ki rajta. Sok
kal okosabb ez sok magyarnál, kiről példabeszéddé vált, 
bogy kárán tanul. A’ patkányok közűi csak egy essék 
veszélybe, már a’ többi tudja magát mihez tartani. Ra
vaszsága együtt halad a’ politikai világgal, ’s nem 
csuda, hogy Klimius Miklós utazásában ez állatfajból 
molnármesterekre is talált. Mert oh csudák csudája! 
időnkben már a’ patkányok olvasni is tudnak. De épen 
ez a’ legnagyobb szerencsétlenségök, ez a’ nekik gyá
szos tudomány adta őket vissza az egész földet biro
dalma alá hajlani tudó legneinesb lény ’s minden állati 
fortélyt okkal móddal legyőzni képes emberi okosság 
hatalmába. Nevetve várják most tudom érdemes olva
sóim, hogy mi lesz ebből? De én komolyan szólok: 
risum teueatis amici!

A’ patkányok sok kárt tesznek a’ házakban , csű
rökben , pinezében , éléstárban, konyhában, búza- és 
jégvermekben; hús , vaj ,szalonna , zsir , liszt, sőt még 
ruha és bőr ’stöbbe’ félében. Nagy lesz hát a’ szeren
cse,nagy a’ haszon, ha tőlük megszabad jlhatunk. Azért 
bár hiábavalóságnak látszik is a’ tiszte lt olvasók előtt 
a’ mit mondani akarok; mégis a’ szép nyereség’ szép re
ménye az é. olvasótól szép béketürést érdemel, melly- 
nek soraim végpontja illő jutalma leend.

Az ovószer titkos, ’s ki tudja meddig maradt volna 
illyenkép sok gazdák’ ’s gazdasszonyok kárára, ha ezt
egy érdemes ref. lelkész B........vgyében T. T ........... -
ban nem födözte volna föl. Ki maga szinte sok utána
járás, rimánykodás, sok hathatós ékesszólás’s közjóért 
buzgó rábeszélés után tudván csak V . . .  n lakó 0. P. 
gazdatiszt barátjától e’ szép találmányt kicsalni, azt 
mint főbenjáró titkot , még eddig nem köziötte ugyan 
senkivel. De jó szive e’ fatális zárkózottságot misze
rint talán barátjának is tett fogadása miatt, de leg
inkább , mivel ön nyilatkozása szerint a’ szer erejét 
vesztené, a’ titkot csak maga akarja bírni, bőven kipótolja 
az által, hogy a1 ho! lehet használ ’s véghez visz min
dent és mindenütt, hol magas tetejű kalapja járhatást 
enged. így mindenek előtt saját lakhelyét biztosítván, 
tüstint másodikul a’ valóban nemes lelkű ’s nemcsak 
a’ lelkésztől hanem az egész helységtől forró hálát 
érdemlő földesuraság’ minden épületeiben, *) szobák, 
pincze, pad, kamra, éléstár, magtár, marha- Jud- 
tyúk- sertésól, hizlaló és árnyékszék’ ajtajin, a’ rejí- 
vénye8 de komoly munkálatot saját kezeivel véghez 
vinni szíveskedett, 's naponkint több jó barátit és honi
jait szerencsései szerencsés tudományával. — ,,Mi kell 
egyéb hozzá? nem tudom, de tudom azt, a’ mit láttam 
(igy adá elő egy hallgatója) minden ajtó-hevederre, 
zsíros bödöny fdlire, szalonnás szekrény sarkára’s a’ t. 
fölkeli e’ nevet írni: Ottilia. Hát aztán? kérdém ki
váncsi figyelemmel. Ezen névtől, de még más valamit is 
kell akkor mondani, mind eldöglik vagy elszalad a’ 
patkány. Hát hiszi kend azt? ,,Biz én soha sem hittem 
volna, feleié, ha tiszteletes uram nem mondotta volna, 
de az való, és már most hiszem, mert meg is próbál
tam. Es igy már probalum is ! ! !

f )  A  m a g a s  l e l k ű  f ö l d e s u r  , a t ...............r. o s k o l á h o z  n a g y  s z á 
mú ’s  m in d e n n e m ű  i s k o l a i  k é z i - k ö n y v e k e t  v e t t  a' t a n u 
l ó k  s z á m á r a , m e l l y e k  k ö z ö t t ü k  m in d e n  k ü l ö n b s é g  n é l 
k ü l  o s z t o g a t t a t n a k  k i.  V a ló b a n  s z ü k s é g e s  i s  h o g y  a ‘ h o l  
a  s ö t é t s é g  f e j d e l m e  f á t y o l t  v o n  , o d a  k ü ld j ö n  a ’ g o n d v i 

s e l é s  v i l á g o s s á g '  a n g y a l á t  i s .
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Hogy az érdemes Olvasóknak , kik Ottilia
nevét a’ patkányok abominatiójával összekötni nem 
tudnák, a’ név hatásáról fogalmok lehessen, szükség 
megemlítnera , hogy Ot t i l i a  az ötödik század
ban . Ai l a l r i k  és B e r z i n d a  leánya volt, ki mi
vel mint a’ patkányok, vakon született, csak nevétől 
is annyira iszonyodnak ezen impertinens állatok, hogy 
mihelyt azt hallják ’s felírva látják és olvassák , tüs- 
tint kezdenek a’ háztól takarodni ’s elfutnak: hova 
hova nem , még az óperentzián is túl. Az egész tu
dósítás valóságárul kezeskedik a’ felirás, melly mind a’ 
papiakon mind az uraságháznál ’s ki tudja még hol, hol 
nem, minden lehető ajtóhevederen látható ’s hihetőleg még 
e’ közlés után egy pár hétig vagy tovább is látható lesz. — 
Mert Tiszteletesünk ujságlapot teljességgel nem, szónok
latot is vasárnapokon ’s csupán a’ hivatalos órákon olvas. 
Kár hogy nem tudjuk minernü igékkel hathatósitott ráolva
sást használ az érdemes T. ur felírása foganatosítására, mi 
nélkül a’ munkálat bizonyosan nem eshetik-meg. RemélI- 
jük azonban hogy szép kérelmünkre 0. P. ur közleni fogja 
az egész tudomást. Oh tudomány! te ember’ koronája Isten 
képe a' poron ! Oh jámbor hívek! Oh Abraxas ! Oh Abra- 
ka-da-bra ! Miként lehet egy ezer létekből álló nyájnak
illyeneket hívő’s terjesztő pásztora ??? Szegény T ..........!
Szerencsétlen A ......... ! Miskolczról a’ buzavásárból,

Ts. I.
F e l e l e t

To in ka Ká l má n  u r n á k  a z  i d e i  T á r s a l k o 
dóban k ö z l ő i t  e g y p á r  m e g j e g y z é s i r e .

Midőn , uram , czikkelyét átolvastam , föltevém 
magamban ’s okosnak tartám, ön gúnyoló firkálására 
nem felelni ’s miután egyszer magam védelmezésre 
tollhoz fogtam ’s érzésemet ’s az ellenem felhozott vád 
semmiségét kinyilatkoztattam ’s vitattam , ön ál
tal ismételt rágalmakra hallgatni; de mivel nevét alá
írta ’s a’ dolgot, mint ha a’ mesélt történeteknél ta
nukép lett jelen, volna elbeszéli ’s vitatja, szándékommal 
felhagyám ’s ön ellen utószor tollat fogtam. Megszúr- 
ta önt, hihetőleg érzékenyül a’ 34dik számban meg
jelent igazolásom, mi miatt jónak hitte előbbeni ez5»« 
álorczáját megváltoztatni ’s ismét más személyképen 
gúnyolásokkal fellépni. Hogy a’ jegyzékeiben említett 
nevetséges tettek szemtelen kikürtölése után elpirul
tam volna, az csak hiú ’s önszeretetével megegyező 
képzelgése ’s ábrándozása, mert azon becstelen ki
kürtölés bennem, egyéb változást nem okozott, mint 
csupán fölgerjesztette indulatomat illy roszakaró ’s go
nosz ócsárlások ellen. El is pirultam, de nem tetteim 
hanem ön miatt! — Mivel pedig j e g y z é k e i b e n  
a z t  mo n d j a ,  hogy saját s z e m e i v e l  látta az 
ott elószámlált tetteket, itt keményen kívánom, hogy 
azon dévényi ünnepélynek , mellyen a’ vár ormain mág
lya rakatott, boszorkány -  táncz körülte tánczolta- 
tott, magyar könyvek ’s honunk dicsöfiaiképeikmeg- 
égettettek évét s napját , határozza-meg ’s azon tettek 
bebizonyítására tanukat hozzon-eló. Azt kérdi ugyan 
is ! hogy kivánandom é ezeket bebizonyittatni ’s igy 
okosan már előre akarja elmellőzni ezen nyilatkozá
somat, mire en azt válaszolom, hogy bizony kívánom 
s keményen kívánom, 's azt is ide csatlom, hogyha 

nem ludandja bebizonyítani azokat, más eszközök
höz fogok , mert becsületemet sértetlenül megtartani 
s vedni kész es kepes vagvok, mellyet ön összeti
porni akart. Habe nem bizonyítja, akkor Homér Iliász 
225ik versét olvassa át ’s vonja magára.

Mi pedig azt illeti, hogy én magyarnak mondot
tam magamat, megérthette szavaimból, mire vonatko
zik art, t. i. hazámra , nem nemzetiségemre. Én az el
ső tekintetben mindig Magyarnak (Hungarus) mondám 
’s mondom is magamat, de nemzetiségi tekintetben soha 
nem, mert én S z l á v  v a g y o k  ’s az  i s  ma r a 
dandók.  Nemzetiséggel nem lehet ’s nem is szabad 
tetszésünk szerint id e’s tova tétovázni’s játszani , mert 
ez egész létünkben alapul ’s minden nemzetnek szent 
tulajdona, mellyet én sem enyimnél sem másénál so
ha nem sértettem, sérteni sem fogok. Az is csalódik, 
ki azt gondolja, hogy midőn ajkaival másnak mondja 
magát, mint minek született, már kivetkezett előbbi 
nemzetiségéből ’s talán ön is az illyenekhez tartozik. 
Végül még azt kell megjegyeznem , hogy én azon lecz- 
kéjére, mellyet ön nekem a’haza iránti kötelességekről 
tart, nem szorultam, 03ztogathatja ezt ollyanoknak, 
kik tanítására ’s akármiféle segítségére szorulnak, de 
illy szegényekhez engem ne számláljon.

Stúr Lajos.
E l e g y t á r .

(Szükségben ismeri meg az ember barátját) He
ron, Fouquier Tinville közvádló titoknoka, köv. tör- 
ténetecskét beszéli. Kevéssel Robespierre megbukta 
előtt egy barátja a’ törvényszéki terem sorompjához 
Heronhoz ment, mivel Fouquier szüntelen ott volt, ott 
evett és ott aludt’s titoknokának is mindig vele kellett 
lenni. A’ barát hát, egykor tauulótárs, mosolygva He
ronhoz ment és kezet fogott vele. , ,Helyes Heron pol
gár , moudá, a’ munka sebesen megy; ma ötvenné
gyet ítéltek e l ! Mennyi lesz holnapra ? — ,Nem épen 
annyi, de mégi s  tűrhető számmal“. — ,,Be van már 
ön névjegyzéke zárva , ’s Fouquier polgáriul aláírva? 
— Még nincs , de miért kérdi ön , tán valami aristo- 
kratát akar bevádolni V — „Fájdalom! nem de egy kis 
fáradságra kérném önt édes barátom , mett ön ugye ba
rátom nekem ? Tegye meg hát azl a’ kis baráti szol
gálatot, Írja fel nőm nevét a’ lajstromra“. — ,Az ön 
nejéét ? ön tréfál*. „Becsületemre, komolyan beszé
lek,  és mondhatom önnek, az által igen nagy kedvem 
szerint cselekednék“. ,Lehetetlen , mondá Heron, né
hány nappal ezelőtt vacsoráltunk együtt, és ön meg- 
elégültnek látszott polgár nejével*. — Azóta vélemé
nyem változott; ő aristokrata , azt be tudom bizonyí
tani“. ,Ön dőre; az ön neje derék nő, ön azt csak hamar 
meg iPognábánni? „Soha, soha; no’s? akarja nyakti
ló alá juttatni nőmet ? Tegye meg értem azt a’ barát
ságot. Igen ?“ — ,Épen nem ; arrul semmit sem aka
rok tudni'. — „No , igy bízzék az ember legjobb ba
rátjához is !“ morgá a’férj, és olly haraggal távozott 
Herontul, mintha az néhány száz franknyi kölcsönt 
tagadott volna meg tőle. E’ történetben a’ különös 
hogy azon ember ezután még 30 esztendeig a’ leg
boldogabban élt nejével, és neje sohasem tudta meg, 
mint akart egyszer férje megszabadulni tőle. —

F. évi jul. 16án az aldunai utjából ’s tiszaszmik- 
lósi és kisjenői uradalmai látogatásából visszatérő 
főhg Nádorunk ő fensége Félegyházáról reggeli 6 óra
kor a’ Buda felé utazandó fens. Nádor útnak indulva 
nagy kísérettel, Jakabszálláson futtatással mulattaték. 
Kerekegyházán pedig — hol a’ Jász kapitány üdvözlöt- 
te legválogatottabb szépségű jász hölgyek által laka- 
dalom tartaték,midőn az arany csipkés menyasszony sze
rencsés volt Nádor ő fenségét almával kínálni, ki is né
hányat magához vevéu ; m a g y a r  n y e l v e n  kü- 
szönte-meg.
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lH u t a t v á ii y o k
Petrichevich Horváth Lázár’ illy czimű kéziratából: Levelek 

Emíliához E let, Irodalom és művészet köréből.
XXXVI. le v é l.# )

(Ikervár sept. l ő ,  1 8 4 0 .)
Édes Emíliám ! Ila tán azt hiszed, hogy falun nincs 

az embernek egyéb dolga, mint pontosan válaszolni le
velekre, miket kedvesink, vagy ösmerósinktől kapunk, 
úgy te igen csalatkozol. Nem emlékszem szakára éle
temnek, mellyben olly rövid idő alatt faluhelyt annyi 
mulatság, lakomák, ünnepek, szóval annyi dinomdá- 
nom, annyi elszórakozás üldözött volna, mint azon né
hány hét alatt, mióta utóbbi levelem Írtam , ’s mialatt 
két vagy három leveledre — I n f a n d u m  R e g i n a !  
— nem válaszolók. Miért is fejemre hamvat hintve, ’s 
ha kedved tartja, Ludasnak öltözve kérem bocsányo- 
dat.—Elsője tehát ezen ünnepélyeknek volt a’ zala
egerszegi, mellyet múlt levelemben már előlegesen 
érintettem vala. Hogy D e á k  F e r e n c z  egyike az 
európai genialitásoknak, azt tudom, mióta ösmerem; 
de hogy legyen szónok a’világon , kit én ötödfél óráig 
egyhuzamban, és minden r e s p i r i u m  nélkül a’ leg
nagyobb , a’ legfeszültebb figyelem, és mélyebb,va
lóbb , sőt müvészetiebb elragadtatással tudjak meg
hallgatni, sem mint a’ legjelesb olasz operát, vagy a’ 
világ’ leghíresb hangmüvészeit: azt csakugyan fel nem 
tettem volna soha! Sok dicséretest mondottak e'beszéd
ről. Én csak azt mondom: hogy az a’ polgárisodott 
o r s z á g o k ’ akármellyik l e g g e n i a l i s a b b  p r e 
mi e r  ministerének dicsőségére vált volna; a’ mint
hogy D e á k  F e r e n c z  bárraellyik országban szüles
sék — hol ész és tökélyre fejlett emberi értelem szám
lálnak valamit, a’ lángszellem pedig, ’s ritka geniali- 
tas jogaikból kizárva nincsenek : — mindenhol az első 
rendű politikai l e a d e r e k  (vezérek) közzé tartoz
nék. Ha D e á k  F e r e n c z  történetesen brittnek vagy 
francziának szülessék, tán Európa’ sorsát forgatná ma 
hatalmas kezében. ’S ki tudja lőne-é annyi bakot, mint 
a’ világhíres genialitásu T h i e r s  ur , avagy ama’ di
cső négyes szövetség’ nagyszerűkovácsolőja — a’ min
denre elhatározott vitéz P a l me r s t o n l o r d ? — Deák 
F e r e n c z ’ individualitása érdekes, személye kedves, 
társalkodása könnyűd és szeszélyes, lelkes és elraga
dó, mély és tanulságos, miként a’ tárgy és kör kíván
ják, mi körül és a’ mellyben forog. D e á k  F e r e n c z  
mint követ kimondhatlan sokat használand még a’ hon
nak , mellyben fájdalom! ez majd az egyetlenegy pá
lya, hol némi biztos sikkerrel hathatni a’ közjóra, ’s ál-

*) 65. ßz. Társalkodónk értesítvén már e’ kézirati munkának 
a’ kötött szerződés ellenére történt kiadatási elmaradta 
okáról, annak jelessége kitüntetése végett közöljük e" mu
tatványt is, mellyből szembeötlő a’ szerzőnek résziről fő
leg fensöbb társalgási köreinknek ’s egyéb élet-viszo- 
nyinknak állásunkhoz illesztett biztos és kellő tapintatu 
kiemelése’s a'jelesb bélés külföldi tüneményeknek a’politika 
’s irodalom mezején korszerű méltatása, melly szempon
tokba , mivel azt a’ munka megjelenéséig folytatandó- 
nak ígérte a’ szerző, teljes meggyőződésünkből vagyunk 
ajánlani bátrak a’ nagyérdemű közönségnek annálinkább, 
mivel illy szellemű ’s főleg társalgási érdekinket híven 
tükröző müvekben mindeddig valódi hézagot pótlandana 
ki jelenszaki literaturánkban. A’ szerk;

dás árasztólag munkálkodni a’ honfinak. De ák F e 
r e n c z  egy derék, szilárd lelkes férfi. De Deák Fe- 
reneznek egy nagy hibája van: az hogy nem akar, 
vagy legalább nem siet iró lenni. Pedig a’ literatu- 
rának olly mezején, melly minálunk eddig teljes par
lagban hever, melly épen olly dicső, mint áldás-tel
jes , ’s melly a’ F i l a n g i e r i ,  M o n t e s q u i e u ,  
Be n t h a m é s P ő l i t z e k e t  halhatatlanitotta! ’S pe
dig mind hiábau! Deákból iró lesz előbb utóbb — meg
lássátok! — Bármint óvakodjék ellene a’ fentenkelő 
szárnyak körülszabásátol viszszaborzadó értelem.Mind 
hiában: „Est Deus in nobis, agitante calescimus illő !;í 
Gyűlés végével többen — többnyire a’ szomszéd me
gyékből — táblabirókká hitelteténk ; képzelheted hogy 
Erdély részéről nem sok volt kívülem. Este bál ada
ték , mellyben több igen müveit zalai hölgy, néhány 
tűzről pattant szép leány, és számos csinos fiatalság, 
nagy számú vendégekkel együtt valóban fo rró  részt 
vettenek. Az igaz magyaros vendégszivesség e’ lelkes 
megyében még divatozik, valamint a’ n e m e s i  r e nd  
közt az majd az egész magyar honban feltalálható !— 
Örömmel láttam újra, több év múltával, tisztelt barátomat 
ama nők’ kedvenezét,ifjak bálványát,öregek díszét,Hun
nia’ legnépszerűebb költőjét Kisfaludy Sándort. Előző 
szívessége által megtiszteltetve ’s csekély működésim- 
nek érdemfölötti méltánylása által csak lelkesítve érzem 
magam a’ pályára, mit ő olly dicsőn futott, ’s melly- 
nek én még eddig csak töviseit érzém.

Második ünnepüuk egy nagyszerű vizi tréfa volt. 
Érdekes a r g o n a u t a i  e x p e d i t i o  a’ Rába vizén 
egy kis yachtban, melly merész vállalat hajótöréssel 
végződött. Az idevaló malomzugóhoz felkényszeritni ha
jónkat — a’ habdagályos rettentő sebesség daczára — 
miután ezer más akadályon férfiasán diadalmaskodánk 
— volt a’ feladat. Melly annyival inkább ingerelte há
zi-gazdánk ínyét, minthogy azt már egyszer pár év 
előtt szerencsésen valósítottuk. Ez úttal — mert derék 
evezőkben nem volt hijány — hihetőleg magasb ’s te
hát sebesb lévén az ár,nem sikerült a’ dolog. Kétszer 
sarkantyúztuk fel a’ habzó zugó széléig hajónkat; mind 
kétszer nyilsebességgel lökött viszsza ágas bogos fák 
alá, mellyek olly mélyen hajlának a’ malom árkába, 
hogy csak a’ hajósnép hii télén hasraborulásával simul
hatott el hajónk a’ sürü ágak alatt. Végzetről egy 3ik 
mindenre elszánt kísérlet tétetek. Én úszni nem tudó 
egy vad szigetre számúzetém, miként hagyatott sze
gény Ariadne hajdanta Naxos csúcsain. Ekkor végső 
erőfeszítéssel és renditlen bátorsággal neki mentek a’ 
vésznek korunk ezen uj argonautái. # )  A’ hajó nem 
tűrve tovább zsarnokierőtetését; a’ habzó hullámok alá 
sülyedett, magával ragadva vakmerő evezőjit. E’ lát
vány valóban festői volt; ’s mind a’ mellett, hogy illy 
kicsiny scalában és csaknem eleve kiszámítva; mon
dom neked, fölötte érdekes.... majd majd borzasztó. 
Csak néhány másodpercz múlva ütötte fel fejét itt, ott 
a’ sebes hullámok közül egyegy lelkes hajós, mig vég
re mind négyen szerencsésen partot érének nevetve 
fáradságos működéseik’ tragikai sikerén ’s tapsolva e’ 
vizi kaland érdekes kimenetelének. Hogy illyes vész- *)

*) Házigazdánk’gr. Batthyány Lajos, a’ kedves daliásságok- 
ról ösmeretes Wenkheim Béla és László bárók,’s egy 
Ci p r i a n o  nevű olasz hajós L a g o  di Como partjairól.
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kísérte mulatságok igazán illenek lelkesb férfiakhoz , 
ki fogja tagadni?

Harmadik ünnepünket Czenken ülltiik. Ez már va
lóságos ünnep volt; mert névnapjára gyűltünk Sszsze 
honunk egyik legnagyobb férfiának gr. Széchenyi Ist
vánnak. Hogy neked a’ czenki l«k’ kényelmeiről némi 
eszméd legyen, csak annyit mondok : hogy 64 vendég
szoba, mindnyájalegkényelmesebben elintézve és búto
rozva—állott készen vendégek’ számára; szükség ese
tében még több szoba is hasonló czélra fordithatandő lé
vén. Minden várt vendég’ neve kis czédulára Írva ál
lott azon szoba pamlagelőtti asztalán, melly számára 
rendelteték, mi által mint látod — minden beszálláso- 
zási zavar és szobahajhászás félresitvék (mellőztetvék). 
Legkitűnőbb rend vala lelke e’ nagyszerű falusi cső
dületnek. Mise után öszszesereglettünk a’ kertben, hon
nan javaslatomra Deák F e r e n c  z’ szónoksága alatt 
az ősiterembe raenénk üdvözlendők a’ férfit, kinek ho
nunk annyit köszönhet. Szónokunk hevenyészett; de 
úgy hevenyészett, hogy beszéde közben nemcsak egy 
szem valakönybe lábadva. A’ pompás ebéd mintegy 76 
személyt vendégle , mellyen különböző toastok között 
feles poharak ürültek, enyém, melly ( á l ’ anglaise) 
hoszszabb vala, semmint az a’ hallgatók nagy részé
nél helyeslést arathatott volna, a’ magnási és nemesi 
rendnek annyira kívánatos amalgamatiójára vala ürítve. 
Nem akarlak téged is untatni e’ politikai toastom’ fel
hozásával , annyival inkább nem, mert voltak ott más 
toastok enyémnél sokkal érdekesb és becsesbek. # )  
Ez alkalommal ösmerkedém meg azon érdemes fér
fival, kit fáradhatlan működései, müveit értelmessé- 
ge ’s magyar litteratura iránti félszázados buzgósá- 
gáról már rég óta ösmerék, értem a’most is fiatal szel
lemű üreg K is J á n o s t ,  a’ dunántúli evang. lelkes 
superintendensét. — A’ tömött salonu estvélyek fecse
gés , zongora, ének és néhány jelesb magyar költe- 
ményink szép ajkak általi szavalása köztenyésztek el, 
sőt még a’széltöl dagasztottFertő tava dühöngő hullámai 
sem valának mentek az adótul, mellyel a’ hajózni sze
rető vendégek’ élvezetéhez járulniok kellett.

Negyedik ünnepünk csak hamar követé amazt. 
Lajos napja tartaték Ikervárott. Az idevaló gyönyörű 
e t a b l i s s e m e n t  (telep) változatos bájai, a’ park’ 
nagyszerűsége, a’ sok szép drága virág, a’ még drá
gább külhoni borocskák, a’ vígkedvű fesztelenség, 
annak bájteljes vidám vezetője a’ kedvesházinő, ’s végre 
a’mindenfelölöszszecsődültrokonszenvüvendégek tar
tós vidorsága egy több napra nyúlt kellemes falusi ün
nepet alkotónak, mellynek néhány érdekesb részletei 
Deák Ferecz’ jelenlétének megtiszteltetésére valának 
intézve.

A’ vasvármegyei közgyűlés múlt hó utolsó nap
ján (Szombathelyen) az ünnepek ötödik sorába járul, 
egy számos tagból álló étvágykészifő unalmas gyűlés, 
Egy nem kevésb számú éhes és szomjas törvényhozót 
untig kielégítő vidám, fesztelen, mondhatni lármás ebéd 
(Magyarország’ egyik le’kesb első alispánjánál V i- 
dos Józsefnél) este pedig egy k i c s i n y k e  színpadra 
kelt n a g y  n e m z e t i  mutatvány: ezek valának a’ 
megyei ünnep’ szokott főbb részletei. A’ vándor szi- *)

*) A dalias levciitepúr (a magnási *s nemesi rend) boldog- 
sugara, a köztük örök időkre kötött frigy rendithetlen- 
scgcre vagy is a mi annyit tess -  a’ Honnak e’ kct dí
szes Rend folytonos amalgumatiója általi örökös egyetér
tésére,emelem ez áldomást. Vesszen Leviathan! (viszálko- 
dás) Éljen az Egyetértés ! Rijcn a’ Haza! P. Horváth L,

nészek S a l u z z o i  C o r o n á t  adák. Köztük egyD é- 
zsi nevű honunk’ fia nem kevés drámai ügyességgel 
bir. De a’ nők . . . .  Rettentők!

Végezetre hogy világi hiúságokra némileg az áj- 
tatosság bélyege is átessék:#a’ tegnapi nap egy sok
szoros czimmel öszszekötött a’ vidékben régen várt ’s 
meszsze földre elhirelt roppant ünnepnek vala tanúja 
szomszédságunkban Hegyfalun. A’gazdag birtokos ál
tal nem rég épített díszes egyházszentelés ünnepe, a* 
csak idén elkészült szép kastély’ felszentelése ’s vé
gezetre és föleg : egyházi rendbe lépett fiatal roko
nának Ilugonnay grófnak első miséje (primitiája) vala 
tartandó egy az ü n n e p h e z  illő, mozsárdurrogások 
közt tartatott p o m p á s  i s t e n i  szolgálat, egy több 
száz személyre adott lakoma ’s végre tánczmulatság 
által, mellyre, ha ki a’ más kettőről, kivált az el
sőről el is maradt — minden megjelent, kinek csak el- 
ványolandó lába ’s egy pár zöld sárgára izzasztan- 
dó fehér keztyűje volt. E’ szerint látod kedves Emíli
ám hogy itt nincs mit tréfálni. Egyik ünnep másikat 
pofozza; az emberfia alig érkezik magához jönni a’ sok 
dinomdánomtól, ’s ti még is azt kívánjátok: hogy az 
ember egy-járást pontos levelező is legyen. Ab amicis 
nisi justa petenda ; azt mondja nem tudom mellyik latin 
iró ; mi magyarul annyit tesz mint: nem minden falu 
falu,’s nem minden falusi élet pendfil egy huron.Quod 
e r a t  d e mo n s t r a n d u m .  Szegény pater Buzna jus 
eszembe, valahányszor e’ szókra bukkanok. A’ kedves jó 
ember! Mennyit bolygatok, mennyit bosszantók éret
len csintalanságinkkal. De haj! hol vannak az idők, mi
dőn a’miilyen fiatalok és vásottak valánk: a’ kedvencz 
hypothenusa négyszegét olly komolyan és nagyokat 
képzelő minákkal feszegetek! ! ___Látom minden kor
nak megvannak a’ maga képzelődései, álmai, illusióji. 
A’ serdülő kornak az ő tulcsapongó képzetei, az if
júságnak az ó fellengó ábrándjai, az érett kornak a’ 
maga nagyravágyó álmai, ’s az agg kebelnek a’ köl- 
tészitlenitett jelenhez mért b o l d o g  idők csalékony 
ingere ! —

A’ hírlapok telvék Meheraed Ali ’s Laffargené ü- 
gyeikkel. Ki hitte volna, hogy igy végződjék e’nagy
szerű epizód kelet’ érdekes drámájában? De én nem 
tartom ám bevégzettnek. Az igazi peripetia— hitem sze
rint —még távul van. Europa lángjai világitandják ben
ne a’ végábrázolatot. A’ L a f f a r g e - ü g y  egyike a’ 
legérdekesbeknek, mellyek e’ nemben valaha Assi- 
zek elébe kerültek. Minden nap uj érdek, uj bonyolo- 
dás, uj inger. De hiába vergődik már a’ szánandó ál
dozat a’ halál nehéz szárnyai alatt. Még néhány nap 
’s elfojtva a’ menekvésnek minden legkissebb rése.Még 
néhány nap, ’s az áldozat elesett! De sajnálni a’ mé- 
regkeverőt is lehet; mert Mdd el édes Emíliám! az em- 
ber-szivben több, jóval, több (csedás, ’s alig ma
gyarázható) érzeménynek van helye,mint az ember gon
dolná; kivált az ollyan , kinek magának szive nincs. 
Ah! a’ s z í v ! a’ szív ! ama Jegkiáltóbb következetlen
ségek tanyája! Sajnálni — mondom a’ boldogtalan mé- 
regkeverőt is lehet; de annyira sympathizálni vele, 
hogy kétségbeesett ügyének szerencsés kimenetelt, 
kétségen kívüli súlyos vétkének bírói feloldozást majd 
egy hangulag kívánjon a’ közvélemény : íme a’ fran- 
czia élet drámája! LaíFarge aszszonyság valóságos 
megtestesülése a’ Hugo Victorfeie drámaiskolának. 0  
egy szeretetre méltó érdekes külsejű lelkes no; és a’ 
közönség, melly e’ hóditó külsőségekért előszeretettel 
vonzódik a’ vétkeshez, egyszersmind megszokja ben
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ne szeretni a’ vétket! # )  Avagy nem úgy van e ? 
Czáfoljon meg a’ ki tud! E’ levél inár hihetőleg ott
hon lelend, a’ kis Jobbágyfalvában letelepültem Alig 
várom bevégezve épitésteket. Jövő évben — mint irod 
-—nem lészsz többé bajban illő elfogadásom iránt. A h  
^a! Ennek fele sem tréfa. Adjatok nekem egy jó kis 
szobát, belé egy r ó s z  n a g y  asztalt, arra egy csor
ba tintatartót, egy konczot ama’ durva görgényi papi- 
rosbul, ’s egy faczérozó tollseprüt: ’sime meg van 
az i l l ő  e l f o g a d á s .  Aztán reggel egy flndzsácska 
finom Chocolade, ebédhez egy jó szakács, estve pedig 
egy változatokban dús theeasztal: ezek az én szerény
ke követelésim. Egy általában a’ múzsa — mint látod 
— kevéssel beéri. 6  szegényke — csak amúgy jócskán 
tartsák — miben szegény házunknál hiba soha sem 
volt, megteszi részéről a’ szolgálatot; ha egyébaránt 
költői vénánk még teljesen kiapadva nincs! ’S im ez 
eseményekkel teljes levelem számláld három helyett. 
Kedves levelid tehát ezennel megfelelteknek tekinteni 
méltóztassál. Néhány nap múlva ide hagyom e’ szép 
tanyát, mit már többször és régebben teszek vala , ha 
gazdára szives marasztásinak nem engedek. Azonban 
nagy ideje már távoznom. Legjobb ösraerőink megun
hatják végre az embert liúzamosb idő váltával. Kinek 
tapintása van, ne várja e’ perczet be. Pozsonyból, hol 
a’ köpcsényi p ar f o r c e  vadászatokban néhányszor 
részesülni akarok, le Pestre, hol majd továbbad ösz- 
szeszedem a’ sátorfát megint, ’s aztán el! el! Valen- 
czia felé“ ! Isten veletek addig is ! —

A’ legjobb modor és taktika!
Sietek a’ t. Szerkesztőséggel tudatni egy esetet, 

melly N. városban B. és G. urak közt történt ’s könnyen 
komoly következést vonhatott volna maga után , az eset 
ez: B. ur G. ur előtt állitá: hogy a’ művészet iránt 
Budapest lakosi nagy tisztelettel viseltetnek, avatottjait 
kellőleg méltánylani is tudják:— ellenben G. ur erő
sítő : hogy alig lesz város, hol a’ művész kitünőbb 
részvétlenséggel fogadtatik, mint Budapesten. E’ fe
lett a’ nevezett urak közt heves vita támadt, ’s a’ ke
délyek annyira felbőszültek, hogy B. ur G. urat pár
viadalra kihivá. Ettől a’ kihívás elfogadtatván mindket
ten barátaikhoz sietnek, őket segédekül megkérendők. 
Másnap reggel B. G. urak segédeikkel a’ párviadal 
helyén megjelennek. A’ segédek a’ dolgot barátságos 
utón elintézni óhajtván, M. ur G. ur’ segédje eként 
szólala fel: G. barátom a’ legjobb hiedelemben vádo- 
lá a’ budapesti közönséget művészet iránti részvétlen- 
ségröl , mert a’ P e s t i  H í r l a p ,  45dik számában 
S i v o r i  C a mi l l o  h a n g v e r s e n y é t  illetőleg eze
ket közli: „ S i v o r i  C a mi l l o ,  hegedüvirtuóz------
annyira elbájolá a’—,művészeti ízlésünk szégyenére le
gyen mondva — “ feltűnő kis számú hallgatóságot, — 
mi pestiek természetesen nem vagyunk szokva illy sze
rény föllépésekhez; mi, kik Miss Baba ’s a’ Beduinok’ 
előadásira seregesen tódultunk a’ művészet templo
mába, ’s már végtelen sokat képzelünk magunkról, ha 
Devrien Emilt egyszer amúgy ujságvágyból megnéztük 
(mert a’ megfogásról szó sincsen) ’s művészet forró 
pártolóinak akarunk tartatni, ha a’ casinói hangverse
nyeket párszor az évben ingyen meglátogatjuk. Va
lóban nem minden ok nélkül vonakodik a’ valódi mű
vész Pestre jöni, mert ,.,alig lesz város , hol kitünőbb
részvéllenséggel fogadtatik, mint illC:í------ Uraim és
asszonyaim! ne hagyjuk o t, az idegent, azon keserű *)
*) E’ hely előbbi leveleimben több helyen felhozott's bőveb

ben motivált nézetimre hivatkozik.

érzéssel elválni tőlünk, hogy nekünk nincs művészi 
Ízlésünk, hogy csak oily emberek (?) számíthatnak 
nálunk részvétre , kiket bérlett zsoldosaik stentori dics
csövekkel ajánlottak néhány zugolylapjainkban (?) — 
legyünk méltányosak a’ szerény művészek iránt, ’s ne 
ragadtassunk el charlatanok által“ !“ J«s)

Alig végzé M. ur c’ felolvasást, tüstint P, urB. ur se
gédje— zsebéből kihúzván ugyanazon P e s t i  Hí r 
l ap 59dik és 63dik számait ezt raondá : „uraim / “ e’ 
számokban ugyanazon iró ismét e z e k e t  írja fővá
rosaink közönségéről:------ „Ez alkalommal kötelessé
günk említeni, hogy mind a’ Dunapartnál, mind az éji 
zenénél, hol a’ tisztelt vendég fogadására tömérdek 
nép csoportosult öszve, a’ legpéldásabb rend uralkodck- 
mi által a’ ,,,budapesti közönség újra f ! ? ! j  bebizo , 
nyitói, hogy valamint a’ művészet iránt legnagyobb tisz
telettel viseltetik, úgy annak avatottjait------ méltányol
ni és becsülni tudja'11------ a’ 65. számában pedig ezek
olvashatók: „ ------ “ a’ páholyok és zártszékek na
gyobb része a’ 2dik előadásra is előlegezve van: leg
szebb 's legféngesb jele annak , hogy a’ budapesti kö
zönség valamint hőpártolója «’ művészetnek, agy a’ szen
vedő emberiség iránt meleg részvéttel viseltetik.

Ezen felolvasásokra eleinte bámultan tátott szájjal 
néztek ezen urak egymásra, de csak hamar hangos 
kaczajra fakadtak e’ mirifica Önmegczáfolás következté
ben, mert, mi mellesleg megjegyzendő — B .’s G. urak 
soha Budapesten nem voltak, és annak közönségéről ho
zott Ítéletükben egyedül a’pesti újdonságok’ adatai után 
indultak — ’s történetesen az egyik a’ 45. a’ má«ik pe
dig egyedül az 59. és 63. számot olvasta. E’ tréfás 
jelenet következtében kibékülvén az illető felek, ut- 
jokat hazafelé vetiék ,— útközben M. ur a’ P. Hírlap 
fennebb idézett 59 számát forgatván, felkiált: híjába 
kaczagtunk a’ p. újdonságok’ írójának mirifica követ
kezetlenségén , vagy önmegozáfolásán, rajtunk a’ sor 
öt ezért megkövetni; — mert íme itt akadok Puky Mik
lós urnák nyílt levelére, mellyben bizonyittatik: „hogy 
ns Heves megyében egy vezérczikkecske a’ gyülé«ek 
tartásának engesztelőbb fordulatát’s a’ játékosságnak 
adott halálos döfését előidézte.“—Ha itta’ hírlapi meg
rovás— „recipe“ csudálatosán gyógyulást eszközlött, 
épen nem valószínűtlen , sőt igen is bizonyos — mint 
2 ) ( 2  = 4 , — hogy a’pesti újdonságok írójának 45.szám- 
bani keserű recipéje a’ pesti közönségen illy hirtelen 
reformot elővarázsolni képes volt, — ’s Uraim ! mint
hogy itt nem kevésbröl van szó , mint arról, hogy 
Budapestnek művészetet ’s annak avatottjait nem be
csülő nem tisztelő közönségéből június 5től julius 24ig 
azaz: hét hét alatt! miivészetmél'ányló ’s tisztelő kö
zönség vált; — nem lehet e’ roppant javuláson , ez óri
ási haladáson— mellyet bizonyosan ismét a’ p. Hírlap 
megrovásának köszönhetni, hálásan nem örvendeni, és 
a’ p. Hírlap ebbeli fényes ’s ragyogó érdemének mél
tánylását a’ közönség elibe nem juttatni, annálinkább,
— és erre jól vigyázzunk uraira! — mert az újdonsá
gok’ szerény Írója ezen körülményről egészen hallgat, 
noha neki, épen az idézett 59. számbeli vezérczikkben, 
hol a’ játékosság’ megszűnése iránti csekély érdem ön- 
hizelgöleg kiemeltetik, — legjobb alkalma lett volna
— egy füst alatt — mindjárt e’ szép diadalát is meg
érinteni ! —

») B. ur ekkor felkiált: de legyünk egyszer'sm’nd,,méltányos^ 
„szerény“ újdonság írók is , főként, midőn fővárosaink 
roppant közönségéről szólunk, s el ne „ragadtassunk“ 
szenvedély vagy pártoskodás által!
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Erre mindnyájan egy szívvel lélekkel felkiálta
nak : „pótoljuk tehát mi ezen hiányt, iktassuk az ese
tet körülményeivel együtt a’ honi hírlapokba,— éljen 
a’ szerénység, éljen az igazság, eljen a’ pesti új
donságok írójának modorja , taktikája , — melly illy 
fényes adatok után bizonyosan a’legjobb, éljen a’ nyilvá-
nyosság, súrlódás !........tehát: ki nupfenyre uraim ! for
ever!!! 0

magyar Bank
( F o g a r a s i  J á n o s t ó l )

E’ napokban jelent meg irodalmunkban egy neve
zetes uj*ág, olvasó közönségünk előtt nem nagyon is
meretes tárgyban, czime : Magyar bank. írta Fogarasi 
János. Főbb pontjai: Minden, kinek pénzre van szük
sége és elég biztosságot nyújt, a’ banktól kölcsön, 
száztóli 4 kamatra, pénzt kaphat, hatos kamattal pedig 
40 év alatt magát az adóssági tőkét is leróhatja; és a’ 
kinek heverő vagy tőkepénze van, ezt a’ bankba úgy 
teheti, hogy az haton felül egész tizenegy századbé
rig (procentig) kamatozzon. E’ titok egyszerűen abban 
á ll , hogy ha például valakinek (itt a’ banknak) ezer 
forintja van, és joga volna vagy sikerülne neki há
rom annyiról szóló olly kötelezvényeket vagy jegye
ket (mint közönségesen híják czédulákat) mellyeket 
mindenki papírpénz gyanánt elfogadna, készíteni, lát
ni való, hogy ezer forintja 3szor 4, annyi mint 12 szá
zadbért kamatozna, sőt ha 4 annyi czédulát bocsát- 
na ki, már 3 századbér is meghozná neki a’ 12 ka
matot. Joga lesz pedig a’ banknak illy jegyeket kibo- 
csátni, ha erre országos törvény felhatalmazza és 
sikerülni fog neki, ha a’ kibocsátott jegyek mindenkor 
födözvék, azaz készpénzzel vagy aranynyal ezüsttel 
mindenkor beválthatók. Ez pedig mind tapasztalás sze
rinti adatokkal (a’ londoni, ausztriai, bajorhoni ban
kok példájával) támogatva, mind különösen előterjesz
tett gyakorlati példa szerint csak úgy lehető, ha a’ 
kibocsátandó jegyek teljes biztosság mellett és csak 
rövid időre kölcsönöztetnek k i; hogy ha t. i. a’ kö
zönség akármikor bizalmát a’ bankhoz vesztené is, 
míg a’ bankban letett egy harmadrésznyi jóértékü pénz 
vagy arany-ezüst elfogyna, a’ rövid időre adott köl
csönök addig visszafizettetvén, a’ beváltás végett elő
mutatott jegyek is azokkal mind beválthatók volnának. 
Hogy pedig fekvő vagyonra is, különösen földbirtokra 
(mellyre fő figyelmét látszik szerző fordítani) húzamos 
időre is lehessen kölcsönzeni, erre nézve (a’ bajor
bank szabályai szerint is) fekvő vagyonra egy harmad 
vagy egy negyedrészszel mindig kevesebb kölcsönöz- 
tessék annál, mint a’ mi jó értékű pénzben vagy ér
tékben a’ banknál van. ’S ekképen szerző kiszámította, 
hogy ha a’ bank kezelése is rendében megyen, mire 
nézve szinte czélszerü szabályokat ’s különösen nyil- 
ványosságot ajánl, a’ magyar banknak, míg az ország 
fennáll, bukásától, és a’ bankjegyek devalvatiojától 
soha sem tarthatni. — lie hol vegyük az alapot vagyis 
a pénzt? Erre szerző két módot (együtt) javasol, elő
ször részvények utjáni aláírást, úgy hogy az illy rész
vényesekre száztól tizenegy kamat várakozik, másod
szor es főképen az ország törvényhatóságainak házi 
adótarat, a’ domestica cassát, ’s kiszámítja, hogy a’ 
penzetleneknek es pénzeseknek nyújtandó, fölebb elő
adott hasznokon felül maga az ország is 20 év alatt 
mintegy 60 millió forintot nyerne pengőben. A’ vázlat
ból is látható,milly erdekes tárgygyal foglalkodik e’ mun

ka úgy hogy nem ajánlhatjuk ezt eléggé minden olvasni 
szeretőnek, főleg pedig azoknak figyelmébe, kik j§- 
vö törvényhozásunkba tettleg és szóval résztveende- 
nek, ’s mindenek fölött a’ törvényhatóságoknak és na
gyobb földbirtokosaknak.

E 1 e g y t á r
(A’ m o r m o n o k  v a l l á s o s  f e l e k e z e  te). 

A’ mormonok vallásos felekezetét Schmidt József ala- 
pitá, ’s előszóra’ Missouri mellett laktak,de onnan elker- 
gettetvéna’ Mississippi nyugati partján települtek meg, 
és most valóságos hadias egyházat képeznek. Prófétájok 
Joe Smith, katonailag rendezé követójít, az isteni tiszte
letet két ezer főnyi gyakorlott sereg kíséretében tartja 
melly hozzá utolsó csep vérig hű, és napiparancsot bo
csát ki ha sühedereit predikaczióra akarja híni. Egyik 
utóbbi intő levele köv. hangzik: „Holnap,,az újabb szen- 
tek“ünepélyes isteni tiszteletén fognak jelen lenni, melly 
9 órakor e’ vagy ama téren tartatik. JoeSmith próféta ma
ga is jelen fog lenni, ’s a’ liivók számára isten kegyelmét 
kérni.Az első dandár azért készen tartsamagát.A’lovas- 
ságaz erdő szélinél vesz állomást. Első helyen állnak a’ 
könnyüvasasok,aztán az önkéntesek,ezek utána’lovasál- 
gyutelep. Ez utóbbi megett áll a’ könnyű gyalogság’s a’ 
tartaléksereget a’vadászok és gyorslövók képzik.Fenyi- 
ték a’keresztyén első kötelessége; azért a’ próféta paran
cs a pontos teljesítésit varja.“ Egyébiránt Joe Smith nem 
vakbuzgó ; elvei rendkívül szabadok, ’s kivált tanítása 
az égrül és pokolrul sokkal szerényebb mint a’ presby- 
terianusoké és más felekezeteké.Számuk naponkint sza
porodik, és lehet hogy utoljára a’ hódítás is eszükbe jut, 
és isteni tiszteletük gyakorlása helyéül egy darab földet 
körülbelül elly nagyot mint Texas keresnek.

(A’ l e g d r á g á b b  pi pa. )  Batáviában egy gaz
dag kereskedő él, ki legfőbb boldogságát biztos hű ba
rátokban és olly költséges házbutorozásiban tartja, 
minőt csak ritkán láthatni. Legnagyobb kincse a’ drá
ga huka vagy pipa, mellyetDelhiben készíttetett.Mi
vel ez általányos ujságkívánat tárgya , palotájában ál- 
littatta-fel azt ’s egy becses ’s tömör arannyal kirakott 
ében faasztalon áll. Feje szegletre köszörült hegyi 
kristálybul van, és a’kissé kiálló négy szegleten igen 
szép r u b i n b a  foglalva ragyog a’ birtokos neve, ki 
Mourat; a’ szár, mellyen a’ füst vízbe megy, gyé
mánttal igen gazdagon kirakott t ö mö r  aranybul van. 
A’ tíz ölnyi hosszú kigyódzó szár arany pettyekkel 
vanbehintve, és c e y l o n i  türkisszel, bányavirággal 
(amethyst) és topázzal kirakva. Ezen pipa, melly 150 
ezer tallért ér, legdrágább a’ világon , ’s a’gazdagMou- 
raínak mindennap ebédután nagy teketóriával sok inas 
adja szájába.

( K ü l ö n ö s  f o g o l y . )  James Swan amerikai ke
reskedő 1808ban jul. 28kán '625,640 franknyi adóssá
gért Párisban fogságra vitetett, és azt először csak 
akkor hagyta-el, midőn 1830ben jul. 28kán a’ népki
nyitotta, és így 22 esztendő múlva. Ez ember, ki 4 mil
lió franknyi értékkel bírt, tagadta a’ követelés igaz
ságos létét és feltette magában, hogy inkább tömlöcz- 
ben hal-meg, mint azt fizesse, a’ mivel hiedelme sze
rint nem adós. Nejének ’s gyermekeinek megmondotta 
hogy az örökségbül kitagadja, ha az adósságot kifize
tik ; fogházát fejdelmíleg butoroztatá, ’s általellenben 
barátinak lakást ’sa’t. bérlett, kiknek számára két kocsit 
tartott, mellyben kedvök szerint kocsizhattak. Három 
nap múlva önként viszsza akart börtönébe térni, de 
a’ guta megütötte ’s meghalt. —

S zerkeszti H e l  m e o z y . — N yom tatjaan golgyors-sajtón  T r a t t n  e r - K á r o l y i ,  ú r i-u tc z a .  453
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Az úrbéri örök. megváltási törvé
nynek kötelező erejűvé tétele 

iránt. Biharból f§41
Az úrbéri örökös megváltás elve az 1840dik évi 

VHdik törvényezikkely 9dik §sa által ki van mondva, 
és igy a z , ki úrbéri használatai után járó földesúri 
tartozásit kiszabott utón örökösen megválthatta, bizto
sítva van törvény által, melly szerint örök-kötését a’ 
szerződő földes ur örökösei vagy bárminémű követke- 
zőji az ősiség, vagy lideicoramissuinok, fiscus örökö
södési , vagy akármi más földes-uri jogok színe alatt 
fel nem bonthatják , ’s minteddig meg nem erötlenit- 
hetik. Meg van oldva tehát a’ csomó, melly annyi ide
ig lebilincselve tartotta a’ mezei szorgalom ’s nem
zeti ipar kifejlődését, szunnyadásban a’ gazdálkodást, 
elégüíetlenségben a’ föld népét, tespedésben az erőt, 
melly annyijót, annyi hasznost létesíthet ’s haladásunk 
kerekeinek gyorsabb mozgást adhat vala. Ugyan mi 
lehet aggasztóbb, mi elkedretlenitőbb, mint másnak 
szüntelen lekötelezettje lenni, mi keservesb, mint még 
reménytől is megfosztatni a’ valahai kiraenekülhetésre, 
s a’ polgári szabadság elérhetésére? Vallja meg bár

ki , hogy ilJy helyzetű néposztálytól l e h e t  é a’ 
polgári társaságban azon szilárd igyekezetei ’s az erők
nek teljes kifejtését várni, minőt a’ közérdek, a’ haza 
java 's előmenetele kívánnak? márpedig hogy az úr
béri tartozások évenkinti teljesítésének kötelessége a’ 
föld népét lebilincselve tartja, kitagadhatja? ha én min
den esztendő egy részét, midőn két kezem munkáját 
talán épen magam szüksége kívánná, másnak szolga
latjában vagyok töltenig kénytelen, intézhetem é oily 
szabadon ’s czélszerüleg dolgaimat, mint azt körül- 
ményim ’s előmenetelem kívánná? hiszen nem vagyok 
szabad az idővel, ’s illy kényszerült állapotban mi igye
kezettel szokott az úrbéri munka végrehajtatni, közön
ségesen tudaíik; nemde sikeretlenűl pazéroltatik az erő, 
mellytől különben sokkal több jót ’s hasznot lehetne 
várni; vagy ha azon szolgálatokat csak évenkinti meg
váltott bérrel róhatja is le a’ jobbágy, éldeli é fárad
sága gyümölcsét olly nyugodtan ’s megelégülve, mint 
az, ki nem háborgattatik minden évben, hogy jöve
delmének egy részét másnak íizetgesse? hát nincse
nek é adósak, kik mihelyest tehetségükben áll, önként 
felmondják ’s visszafizetik a' tőkét, csakhogy az éven
kénti kamatfizetés alkalmatlanságitól ’s lekötelezéstól 
megmenekedjenek ? — Tehát illy örökös lekötelezésű 
’s egy talp alattnyi földnekis független ura nem lehe
tő népos/.tály lehet é olly hű, olly háladatos hazája iránt, 
hogy attól a’ Hon java ’s dicsőségére minden áldoza
tot biztosan lehetne reményleni? Ha czélt érni óhaj
tunk, ’s mindenkitől a’ Haza iránti kötelességek buz
gó teljesítését, annak java, fénye, egyesült közös erő- 
veli előmozdítását, melly áldását mindnyájunkra arasz
b a _megkívánjuk, részesítsük polgártársinkat annak
hasznaiban is, éreztessük velük polgári egyesületünk 
boldogító áldásit is. Éhez közelitett bölcs törvényho
zásunk , midőn a’ földesurrali szabad egyezkedés ut
ján kötendő úrbéri örök megváltási szerződéseket ér
vényeseknek ’s törvényszerűknek nyilványitá, remény- 
sugárt lövelt ez áltál az elcsüggedt hanyag leiekre, 
serkentvén a’ jobbágyot szorgalmasb szerzésre, hogy

magát tehetősebbé tevén , képes legyen földesurával 
alkudozhatni ’s magát az úrbéri tartozásoknak éven
kénti terhétől örökösen megszabadítani, — eltörlötte a* 
kivergódés lehetetlenségét’s földerité a’ földmives bo
rús arczát, ’s enyhelyet mutatott ki neki, mellyen ma
gát biztosabban kipihenheti. Minő ösztön a’ megváltás
ra , bár pénzbe kerüljön is, az önállóvá tétel, ’s azon 
édes érzet maradékinak is olly földbeli vagyont hagy
hatni, melly másnak járó szolgálatok’ terhétől felsza
badítva nyugodtan kényelmesebben használtathatván, 
azért annak eszközlője hamvaibanis áldatik. Tett ugyan 
már a’ törvényhozás a’ jobbágyok biztosabb ’s kedve
zőbb állására nézve e’ részben előbb is lépéseket, ne
vezetesen az 183%ik évi úrbéri törvények által, mi
dőn főkép a’ telek haszonvételének (usufructuatio) sza
bad eladhatását ’s vételét megengedte, de ez még ma
gában nem olly hatású, mint az örök megváltás sza
badsága , amaz inkább csak anyagi, ebben pedig már 
a’ szellemi jótékonyság több, mert az állandó leköte
lezéstól lett szabaduláson erejének kénye szerinti hasz- 
uálhatása, az idővel lehető szabadabb élés, más szol
gálatitól lett megkönnyebbülés, szóval a’szabadságaz 
ember egész valójának ’s érzelmének más irányt ad. 
Valóban akkor hasadt hazánknak hajnala, midőn ezen 
törvényt a’ fejedelem ’s nemzet bölcsesége alkotta , 
ettől számlálom én a’ nemzet emelkedése kezdetét, 
ezen törvény rejti magában magvát ’s csiráját még sok jó 
intézvénynek, mellyek hazánk egén fényleni ’s alkotvá- 
nyunk mezején még d szleni ’s virítani fognak. — Mi 
szép, ’s kecsegtető kilátás! melly az úrbéri örök meg
váltásból Ígérkezik! De vájjon ezen szép remények igy, 
a’ minta’ törvény áll, mentüleíóhb kívánt mértékben va
lósulhatnak é? nehezen; mert igaz, hogy az úrbéri 
örök-megváltások törvényesítve ’s biztosítva vannak, 
de csak úgy , ha a’ földesur egyezésével megköttet
tek, tehát még ezen törvény által csak remény ’s né
mi vigasztalás van nyujiva; ha t. i. a' földesurnak tet
szik szerződésre lépni jobbágyával, akkor az örökmeg
váltás felbonthatatlan ; de hogy magát a’ jobbágy, mi
dőn akarja ’s módja van, bizonyosan megválthassa, és 
igy a’ törvény engedelmével minden időben ’s akadály 
nélkül élhessen, arra a’ törvény biztos utat nem nyi
tott, mert azt a’ földesur önkényétől függesztő fel, 
ha akar é , van é szándéka jobbágyával egyezkedni, 
és igy még ezen törvény által azon haszon ’s előme
netel, melly olly szép jövendővel kecsegtet, eléggé 
eszközölve nincsen. A’ gazdag nradalmakban, az egy
házi ’s egyéb köz alapitványu jószágokban aligha lé
tesülhet a’ törvény ezen engedvénye; olly nagy vált
sági bért követelhetnek a’ földesurak , kik arra kivált 
nem szorultak vagy kedvük a’ megváltásra nincsen, 
kivált ha csak egyes jobbágyok akarnák magokat meg
váltani, hogy azt teljesíteni a’ magát megváltani aka
rónak nehéz vagy épen lehetetlen, és igy nagy részé
ben a’ hazának többnyire elmaradván az üdvös szer
ződés , kívánt siker c’ nagyszerű törvényt nem koro
názza. — Hogy tehát az úrbéri örökmegváltásból ke
letkező közhaszon biztosabban eszközöltessék, nem
csak lehetővé de bizonyossá ’s mentői inkább valósul- 
hatóvá is kell tenni a’ törvény által engedett úrbéri 
örökmegváltást, és igy a’ törvénynek kötelező erőt. 
kell adni. íín hiszem is, hogy a’ törvényhozás, melly-
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nek bölcsesége lépcsőnként haladni,— ennek kívána
tos létét általlátván, tovább fog menni rendelkezésiben, 
’s az úrbéri örökmegváltási törvényteredvénydusab- 
bá, ’s oily erejűvé fogja emelni, mclly bizonyosabban 
’a biztosabban vezessen czélhoz. Bizonyossá kell tehát 
tenni az úrbéri örökmegváltás elérhetését, melly vé
leményem szerint, a’ maga természetes menetelét (rend
kívüli módokról itt szólani nem akarván) egyébből nem 
állhat, mint: ,,ha a’ földesur törvény által köteleztetni fog 
arra, hogy az illendő ’s igazságos örök megváltási 
bér-lefizetés mellett az örök szerződést megkötvén, a* 
jobbágy örök megváltása véghez menjen“. — Hogy pe
dig ez az osztó igazság elvei szerint mikép történjék? 
mielőtt véleményemet előadnám, két előgördittetni szo
kott ellenvetésre kívánom észrevételiraet megtenni.

Azt mondják először: ,,a’ tulajdonost nem lehet 
kénytetni vagy szorítani arra, hogy ennyiért vagy an
nyiért adja el tulajdonát.“ De ez, noha az 183 %Vilik 
törvény szerint a’ jobbágy által miveit föld tulajdona 
a’ földesurat illeti, nem egészen alkalmazható az úrbéri 
földekre,mert jólleheta’gyökeres tulajdonosság a’földes- 
urat illette legyen is, még sem olly szabad tulajdona ez 
a’ földesurnak mint egyéb vagyona vagy más majorság- 
beli földje , mert az úrbéri földekről kénye szerint nem 
rendelkezhetik,szabad tetszése szerint nemhasználhat
ja, hanem azoktól csak a’ törvény által meghatározott 
bizonyos adózásokat vehet, ’s köteles az illy földeket 
használás végett, másnak, a’ kiszabott tartozások mel
lett ugyan, állandóul általengedni; de közadó alapja 
is lett már az, és igy nem annyira kizárólag a’ föl— 
desuré, mint a’ statusé is , mellynek hasonlóul attól 
adó fizettetik. Eredetileg ugyan szabad rendelkezése 
alá tartozó tulajdona volt az is a’ földesurnak, mellyel 
legelőbb is a’ helyette dolgozó ’s terheket viselő nép
osztálynak maga könnyebbsége végett is adott által bi
zonyos adózások mellett, melly földeket a’ nép mivel- 
vén, javítván, beépítvén, ’s azokért idő jártával elég
gé megszolgálván , némileg, legalább abba fektetett 
szorgalma által, azt magáévá is tette, ’s innen eredt az, 
hogy mivel az országnak különben is ezen dolgozó , 
földmiveló osztályra szüksége volt, annak fentartásá- 
ért, a’ földesúri önkény ’s méltatlan zsarolások ellen 
a’törvény őket védelme alá vette, ’s már régibb törvé- 
nyink sem mellőzték el gondoskodásukat,mig különböző 
változásokon át, végre a’ földesur ’s jobbágy közötti köl
csönös viszonyok a’rendes úrbéri törvények által határ- 
zottanmegállapittattak.Ataladván tehát előbb a’ földesur 
azt a’földmivelö osztálynak, azután az ország igazgatási 
’s védelmi rendszere változtával közadó alapjaul is ki
mutatta,’s ez értelemben általadván a’ statusnak is, az 
teljes tulajdona lenni megszűnt, által is kellett azt ad
nia, ha magát fentartani, egyéb javait biztosítani, ’s 
a’ köznépet, mellyre a’ közállomány erősítése, sza
bad alkotványunk ótalmazása, úgy az ipar ’s jó-lé
tet munkáló erő tekintetéből elkerűlhetlen szüksége van, 
kímélni, az elenyészéstől megóni, sorsát javítani ’s a* 
köz terhek visslésére, melly nélkül ország fel nem áll— 
hata, alkalmatosbakká tenni akarta. A’ közállomány 
szüksége kívánta tehát annak általbocsáttatását, és igy 
a’ földesurnak azokhozi tulajdonossága a’ szónak csak 
azon értelmében á ll, a’ mennyiben azoktul mint, ere
detileg tőle vettektöl, neki is bizonyos szolgálatok s 
adózások járulnak , még pedig olly tartozások, mel- 
lyeket a’ törvény szabályozott, ’«meghatározta, hogy 
mit kívánhat a’ földesur jobbágyától, ’s viszont, — el- 
törlötte a’ kissebb adózásokat u. m. a’ csirkét, tojást, 
vajat ’sat. a’ miilyen joggal tehette azt a’ törvényho

zás , olly joggal állapith&tja meg azt is még inkább: 
minő elvek szerint tartozzék a’ földesur az őrök meg
váltásban megegyezni a’ nélkül, hogy igazaibau vagy 

jövedelmében csonkulást szenvedjen, melly még keve
sebbé állittathatik tulajdonsértésnek mintha minden kár
pótlás nélkül tőle akármi csekélység is elvétetik. A’ 
kisájátitás eszméjét is már bevették törvényink ’s né- 
melly esetekben mint a’ köz gyarapodás egyik eszkö
zét már el is rendelték. — Midőn tehát a’földesur sem
mit sem vészit, mert ugyanannyi erőt kap, a’ közál
lomány pedig nyer ’s erősödik, erről törvényt hozni 
nem hogy tulajdonsértés volna, sőt a’közjó kivánatai 
közzé tartozik; — itt pedig a’ földhöz, mellyel maga 
használatára még meg sem vehet, hanem csak az at
tól járuló kiszabott szolgálatok ’s adózásokhoz van jo
ga, mellyekról a’ törvény mindenkor rendelkezett, azok
ban változást is tett , sőt azokhoz kötött némelly jo
gokat mint p. o. véteíbeli elsőséget, úgy az említett 
kisebb adózásokat minden pótlás nélkül el is törlötte; 
ha rendelkezésit tovább is folytatja ’s oda módosítja , 
hogy ezután a’ földesur az úrbéri tartozásokat ne ter
mészetben , vagy évenkinti váltságban , hanem azon 
tartozások értékének egyszerre letett tőkéje kamatjai 
által szedje , igazságtalannak vagy tulajdonsértésnek 
nem mondhatni. A’ megváltás nem is eladás, hanem 
csak más ugyanannyit érővel felcserélés, mellyre kény
szerítő törvényt hozni, ha a’ köz jó gyarapodása, az 
általányos jobblét, a’ haza java ’s virágzása kívánja, 
a’ kisajátítás példája szerint, nemcsak lehet, nemcsak 
igazságos, sót szükséges, és a’ törvényhozás feladata.

Másik ellenvetés az : „Ha a* fuldesurat szorítani 
lehet az úrbéri örökös megváltás elfogadására, a’ köl
csönös igazság viszonyosságot is kíván, melly szerint 
a’ földesur is kényszerithesse jobbágyát az örökmeg
váltásra, mellyet ha a’ földesur nem gyakorolhat, tör
vényesen őt sem lehetne orra kötelezni.“ — Erre azt 
jegyzem meg: óhajtanám, bár lehetne szorítani a’ job
bágyot is a’ maga örök megváltására, de ez nem tel
jesíthető az ország mostani állapotában másképen, 
mint hamás tartományok példájára is a’ kormány ’s tör
vényhozásgondoskodnának az ahoz megkivántató esz
közökről, p.o.kölcsönrül,hitelbankok felállításáról,pénz- 
szerezhetési módokról ’sat. de mivel ezek még több 
előzvényt is kívánnak, mellyet az állandó szilárd aka
rat ’s józan kivetett számítás létesíthetnek ugyan, de ad
dig is, mig ezek valósulnának, mindent el kell követni 
az úrbéri üdvös örök megváltás életbehozására, mi ha
zánk jelen állásában is hatalmunkban á l l .# ) — Igen 
mindent kell tenni, mit körülményink, az idő ‘a hely en
gednek, addig is mig többet tehetünk,’s mig a’ gondol
kozásmódok ’s tiszta fogai mák terjedelmesbülnek, mert 
hiszenmégigen számos van hazánkban, ki a’ statusadós
ságoktól irtózik, pedig a’nélkül melly mindig hitelt föl
tételez,egy virágzó ország sem létezett.Miben állhat te
hát törekvésünk az úrbéri örök megváltásokbiztosb léti- 
tése körül? talán földesurat kötelező törvényben?De vaj- 
kon lehet é a’ földesurat viszonyosság nélkül arra kö
telezni? bizonyosan lehet, mert itt, hol a’ törvény ren

*) Szép közleményt olvastam én erről a'p. Hírlap íOdik szá
mában Telétleni név alatt, mellyben egy úrbéri váltsági 
hitelbank által javasoltatik az egész ország urbériségének 
egyszerre leendő megváltása. Valóban dicső s nagyszerű 
javaslat. Ez hát általányos rs az ország minden úrbéri 
ta tozásinak azonnal egyszerre! megszüntetésére szolgai, 
midőn az én javaslatom addig i s , mig amaz eszközöltet
hetnék , az egyenkénti megváltások biztos létesithetéset 
is tárgyazza a1 jelen körülmények között. T. J.
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delkezése alá tartozó bánásmód változtatása ’s tarto
zások szabályozása forog szőnyegen, a’ viszonyosság
ról szó sem lehet. Hol valakinek úgy szólván felsza- 
badittatása van kérdés alatt, ott nem a’ viszonyosság 
eszméje határoz, hanem azon egyednek, kit a’ felsza
badítás ille t, szabad akaratja, és a’ feltételekre te- 
hetóssége. A’ földesur minden pillanatban készen le
het a’ megváltásra , mert ö ott nem ad, csak vesz, 
azt pedig minden időben teheti; de vájjon a’ jobbágy 
minden órában kész lehet é arra hogy adjon, azaz: 
jövendőbeli szolgálatinak megszüntetéséért rögtön ele
get tegyen, vagyis pénze, tehetsége legyen? ha viszo
nyosságot akarunk gyakorolni, tegyük olly állapotba 
a’ jobbágyot is, hogy minden időben, midón a’ földes- 
ur akarja, készen álljon annyi értékkel, hogy a’ ki
szabott megváltási dijt azonnal lefizethesse, de illy vi
szonnyal nem dicsekhetik’s így látnivaló magából a’dolog 
természetéből, hogy az úrbéri örök-megváltás elfoga
dásának kötelességét a’ viszonyosságtól felfüggesz
teni képtelenség volna. Vagy talán, mint néraellyek a- 
karják, a’ jobbágyot várakozás mellett lehetne szorí
tani maga-megváltására, hogy t. i. bizonyos idősza
konként tartozzék a’ váltsági bér mennyiségét lefizet
ni . — De ennek ismét semmi sikerét nem reménylhetni; 
mert ott, hol a’ jobbágy az örök-megváltásra eróte- 
tett, nem nagy igyekezetei fog fordíthatni tartozásinak 
lerovására,’s igy ha annak idejében nem fizetne, bírói 
foglalásnak kellene következni; de mi exequáltatnék 
tőle? az úrbéri föld tőle nem vétethetik el, mert azaz  
adó fundusa, a’ jobbágy csak haszonvételeinek lévén 
törvényes birtokosa; de ha azon föld elvétetvén tőle 
másnak adatnék is, akkor a’ megváltási bérrel nem ő, 
hanem az, kinek általadatott, tartoznék és ha ez sem fi
zetné le a’ megváltási bért, nincsen ok miért elvenni 
amattól; ha pedig lefizetné is a’ váltsági bért, azon
kívül tartoznék kielégíteni az előbbenit nemcsak a’ 
telekbe fektetett javításiért, de a’ telek haszonvételéért 
is , ’s meglehet, még nagyobb terheket is tartoznék 
kifizetni, miután a' szabad adásvevés megengedtetett, 
fog é akadni illyen vállalkozó? vagy ha egy két eset
ben akadna is, kérdés: mindenkor fog é találkozni? 
— De egyébiránt is igaztalanság volna egy jobbágyot 
telekbeli illetőségeitől, ki haszonvételeinek törvényes 
birtokosa , megfosztani azért, hogy az örök-megvál
tás árát lenem fizetheti, ha különben tartozásit rende
sen teljesíti.— Tehát egyéb javait kellene biróilag el
foglalni, u. m. házi eszközeit, vagy lábas jószágát, 
mellyel miveli a’ földet’s teljesiti a’ köz szolgálatokat, 
vagy élelemszereit; (mert hiszen, a’ kinek egyéb 
javai vannak, !s tehetős, az nem várja be az execu- 
tiót) ez által ismét tehetetlenné válnék a’ jobbágy te
lekbeli illetősége mivelésére, 's az adó alapja továb
bi használatára ’s köz terhek viselésére ’sat. ’s ekkor 
ismét mi nyereség volna illy örök-megváltásból? — 
De egyébiránt is a’megváltás minden bírói foglalást ki
zár, ha csak önkéntes kötelezés közbe nem jött, mert 
hogy a’ bírói foglalás kedvetlen ’s a’ megváltási bérnél 
terhesb következményit is érezze a’ magát arra sza
bad akarattal nem kötelezett fél, az az igazsággal ösz- 
sze nem férhető. — Kitetszik hogy még bizonyos ha
táridők adása mellett is a’ viszonyosságot az úrbéri 
megváltásoknál gyakorlani nem lehetvén, az igazság
gal ’s dolog természetével nem ellenkezik, hogy a’ föl— 
desur kötelezlesséka’ magát örökösen megváltani aka
ró jobbágygyal tökéletes annyi érőért megegyezni.)

(V é g e  következik .)

Harmadik ropiat*
,A ’ pesti hírlap ellen i gyanúsítások es haladási 

Ina Záborszky Alajos. Pesten, kiadta és nyomtatta Länderer 
és Heckenast. n 8-adr. 54. 1. áia: 40 ki*, c. p.

Záborszky barátunk egyike azon lelkes honfiaknak 
kik egész lelkűkből óhajtják a’ haza boldogságát, ’s 
hol meg vannak győződve, hogy azt előmozdíthatják, 
készek az ügy mellett tiszta kebellel küzdeni. E’ineggyő- 
zödéssel szállt ó síkra a’ pesti Hírlap mellett már előbb, 
mint a’ , Kelet népe 1 8 4 1  é  megjelenne : némi gyanú- 
sítgatásokkal akarván megvíni, szól aztán a’ haladás
ról , és végül ,,a’ földmivelők szegénységéről.“ E’ 
munka megérdemli, hogy felőle bővebben szóljunk, 
és szavainkat motiváljuk.—E’ röpiratnak van előszava , 
mellyben mi, többek közt, t. barátunk egy állításával 
nem tudunk megbarátkozni. Azt mondja ő: ,ki a’ je
lennek, azaz a’ status-quis-nek vadászsza tetszését, 
azt a’ jövendő átka fogja kisérni/ (7d. 1.) Ezen téte
len , bármiként magyarázzuk is azt, nem tudunk eli
gazodni; nem tudjuk: mit ért ö ,,status-quisí (legnjabb 
publicistáink:,status quo -nak mondák azt a’ confcren- 
tialis jegyzőkönyvekben) alatt reánk nézve? Tán de
rék Fáynk ,political hitvallása K ét ágazatiban* csak 
nem akarna, a’ status-quo-ra nézve tenni változtatást* 
’s mibizonyossá mernőköttenni, hogy nem volna oka át
kot várni a’jövő kortól, ha némellyekben legalább a’ ,sta- 
tus-quo* embereinek vadászná tetszését: mert habár sem 
optimisták sem pessimisták lenni nem akarunk, talá
lunk némellyekre institutióinkban,mellyckre nézve a'sta- 
tnsquo fentartása mindenbuzgó magyarpolgárnak csak 
kívánatos lehet! KülönbenZáborszky barátunk félistenek
ké akar bennünket ’s magát is tenni; mert mi, bár mondja, 
mégsem hisszük neki, hogy csupán ésegyedül csak a’jö- 
vö kor háláját’s áldását tűzi ki hazafiúi fáradozásai ju
talmául. Embertől emberit várjunk; emberről emberit 
hisz csak és hihet az ember. De különben is, ki a’ ,je
lennek nem bírja tetszését, azt mi csak sajnálni tudjuk 
jóakaratáért: mert a’ nélkül legjobb szándék mellett 
sem képes tenni maradandót, miért a’ jövő kor áld
hatná !

Mint máremlitém, a’ munka előbb készült, sem
mint a’ ,,Kelet népe' czimű megjelent,’s így ez utób
bira alig vonatkozik; mottóul azonban, ha nem csaló
dunk — a’ ,pesti Hírlap* épen azon szavait vévé, melly 
a’ ,kelet népének létet adott: „velők és általuk ha nekik 
tetszik, nélkülük sül ellenük ha kell.“ De engedje t. 
barátunk, ha a’ motto-választásban ízlését nem osztjuk: 
mert épen e’ szavakban van valami gyanúsnak tetsző, 
mit neki eloszlatni, nem pedig alap-vagy vezérjelül ki
tűzni kell vaja— olly munkában, melly épen a’ gyanúsí
tásokat akarja elhárítani. — Az A—F alatt felhozott 
gyanúsítások közül, nekünk úgy látszik, a’ három 
elsőnek lehetne legnagyobb nyomadéka; de mondhat
juk , ha mi valaha azon gyanúval voltunk, vagy le
hettünk volna a’ pesti Hírlap iránt, mellyel t. barátunk 
A. B. C. embereit lenni mondja, akkor ő gyanúnkat fel
hozott okaival nem oszlatta volna el egészen: mert ő- 
szintén megvallva, illy hatalmas vádak megczáfolásá- 
ra, azon enyelgéssel vegyes komoly ,modort* mellyel 
t. barátunk é l, nem hiszsziik alkalmasnak; kivált mi
dőn iróniái olly gyengék, mint az , mellyben a’ Duna 
forrásának betöraŐjét említi. — A’ 34. 1. bevégezve a* 
pesti hirlap védelmét, áttér a’ ,haladásraí , ’s ennek 
végczéljaul a’ .jogúra Ioné és igazság' utolérését tűzi ki, 
•*s magát a’ jelen kor általányos haladási mozgalmát, 
az e’ kettő utáni törekvésben és a’ társas élet főből-
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dogsága alapját e’ két tényezőben (factor) mondja lé
tezni. Azonban nem mutatja ki sem az irányt, mel
lyen ? — sem a’ módokat mellyek által oda eljut
hatnánk ? hanemha a’ 36-dik laponi szavait vesz- 
szük útnak és módnak ? — De akkor hazánk érde
kében készek vagyunk felkiáltani: „Uram i s t e n ,  
ments meg minket annak birtokától, mihez vér, pol
gártársaink vére által juthatunk csak !í£ Ezek ugyan 
is f. barátunk szavai az idézett lapon: „ a ’ népek,
a’ nemzetek bizonyosan olly erővel olhjvisszaélésekkel— 
mint tőlök el vétetett— vissza, bizonyosan viszszaszer- 
zendik vesztett kincseiket! (a’joguralmat és igazságot) 
fájdalom ! csak vérnyomon lehet biztosan eljutni az em
beriség történeteiben a’joguralom és igazság veszté
nek siralmas szakaira ..  . ’sat,“ Tisztelt barátunk meg
engedj , de illy tanokkal nem lehet gyanúkat oszlatni; 
ha te így akarsz haladni, ököllel és vérrel akarod visz- 
szavenni, mit talán ököl vérjog vett el, akkor mi nem 
haladunk veled ; és pedig még azon oknál fogva sem, 
hogy valamint te a’ 38. 1. „kész vagy lemondani a’ 
jog ’s igazság uralmában fenekló polgári hitedről tüs- 
tint, ha tud és képes valaki példát idézni elő arra, 
hogy valaha, vagy valahol a' jog és igazság uralma 
alatt emberek szenvedni, népek nyomorogni, nemzetek 
enyészni, országok hanyatlani kénytelenek voltak vol
na úgy mi készek vagyunk hinni , sőt bizonyosan 
tudjuk, hogy még vérnyomon sem foghatsz te, és kik 
veled e’pontban egyértelműek, eljutni azon tartomány
ba, hol ezen eszmének, gyönyörű phantasmának men
nyei—gondolat a’ gyarló emberek között valaha meg- 
testesedhetnék; ’s mi barátságosan kérünk téged: légy- 
tc képes és tudj nekünk például „csak“ egy emberi 
társaságot idézni elő arra, hogy valaha és valahol jog 
és igazság uralkodott volna ! ha teszed , kedves ba
rátunk, mi leborulva imádandunk tégedet! így mi nem 
akarunk a’ joguralom és igazság birtokába jutni, ,sem 
velők és (illáink, sem nélkülö/é, habár tetszenék is ne
kik! Végül a’ földművelők szegénységének* némelly 
okait hozván fel t. barátunk, azok legfóbbikét az egyed- 
árusághan helyezi; mi itt sem foghatunk vele kezet, 
hacsak a’ monopóliumot a’ földbirtokra nem érti: mert 
hitünk az,hogy a’ki fárad, tudni akarja: miért fárad? *s ha 
fáradsága dijának elnyeréséről biztosítva van, az egyed- 
áruságnak egyéb még nálunk létező nemei földműve
lőinkre nem fognának olly kártékonyán hathatni; ré
szint , mivel az ó adás-vevésökre nézve egyedáruság 
mai institutioinknál fogva különben sem igen léteznék 
’s részint mivel a’ műipari egyedáruságok is inkább 
szóruló mint táguló-félben vannak ; ’s ha reményünk 
nem csal, megszüntetésök ideje tán szinte nincs olly 
nagyon meszsze;itt azonban bátrak vagyunk jó szán
dékkal haladó publicistáinkat kérni: ne igen emleget
nék a’ szabad földbirtokot; mert jóllehet mi tudjuk is, 
mi az ; óhajtjuk is, hogy ez eszme az egész hazában 
testté váljék, még is sokan lehetnek, kik azon szó
nak más értelmében vétele által a’ szent ügynek töb
bet árthatnának, mint használni képesek. — Az 52 1. 
Ígéri t. barátunk , hogy az általányos elszegényülés 
több formairól tán máskor különösen fog értekezni; 
mi bízva Ígéretében, örömmel várjuk munkáját ’s csak 
arra kérjük: a' pesti hírlapot legalább úgy, mint most 
—* többé ne védelmezze ; ’s a’ haladásról — úgy, mint 
most — ne írjon. — Addig is pedig, míg ismét szeren
csénk leszt. Záborszky barátunkat az írói pályán üd
vözölhetni, erőt es kedvet kívánunk neki fönebb emlí
tett ígérete teljesítéséhez. Pest aug. 18d. 1841.

Ilarusxthy Satnn.

Mápoleon Ítélete a’ müveit európai 
nemzetek jellemzetérol.

Francziaország — mondá Napoleon — még minden 
országok közül az, hol az uralkodó, alattvalóinak tár
sasági viszonyairól és szelleméről, legkönyebben sze
rezhet magának tndoraást. A’ franczia, minthogy kedélye 
több nyíltsággal ’s ingerlékenységgel bir, mint a’töb
bi népeké , legkevesebbé titkolhatja, mi ó és mit gon
dol, kinek szüksége van ót ismerni tanulni, nem sok 
fáradsággal úgy olvashat szivében, mint egy kitárt 
könyvben. Az ó szerelme, gyülölsége, aggódásai, 
legkevésbet jelentő szavaibul is kitűnnek, ’s igy ó so
ha nemleend képes öszszeesküvést vezérleni. A’ fran- 
eziának vele született szeretefe van fejedelme iránt, ne
ki fájdalmasabb volna más nemzetnél, ha azt gyűlölnie 
kellene. Ha ezen ót megyugíató szerctetet nekie lehe
tetlenné tették— szenved miatta. Úgy van ó mint egy 
családfő, ki szereti, ha házában nyugalom és egyes- 
ség uralkodnak. Ha fejedelmének ellenében a’ franczia 
szive nem örömtül dobog, — je le , haragjának vagy 
szerencsétlenségének. Ezen helyzet hibázhatlan hév- 
mérője szerencséjének vagy szenvedéseinek. Hűsége, 
dicsérete, ’s bírálata, arányban áll szerencséjével vagy 
viszontagságival. Hlyen volt a’ franczia lázadás előtt 
’sillyen ó most is.—Az angol haragba jóne, ha a’ tör
vényeknek , mellyek egyenesen az uralkodó akaratjá- 
bul alkotvák, engedelmeskednie kellene. 0  csak azo
kat ösmeri el, mellyek országa intézkedésein alapul
nak, üdvösek é? vagy kárhozatosak, reá nézve? azon 
nem sokat aggódik, elég hogy nem a’ királyi gyárból 
valók. O hasonlít a’ rabszolgához, ki örömest hordja 
lánczait, mivel maga választó azokat, kik nekie ko
vácsolják. Ellenben a’ franczia az illyes lánczokat, 
készítette volna azokat bárki, kezében méregetné és 
morogna. — A’ spanyol igen nagy hézagothagy maga 
’s fejedelme között, hűsége ámbár nagy—rideg, tiszte
lete bár komor, szokáson alapul. Dicsvágyó’s Vik Ká
roly alatt harczia8 vala, most csuklyás-barát, ’s kirá
lyokat kivan, kikindolentiájához és fanatismusához kel
lően simulnak. A’ franczia ellenben szereti, ha kirá
lya hírére ’s kivánatira szilárd.

A’ német, fejedelmében főnökeit tekinti, engedel
meskedik nekick tulságoskodás nélkül. Tisztelkedik 
nekik, minden csapongó örömzajongást mellőzve— ’s 
azokat sajnálkozás nélkül veszti el. Ez azon nép, mel- 
lyet urai legkönnyebben adhatnak vagy cserélhetnek 
el. A’ franczia nem tartja magát senki birtokának, rosz- 
szul járna a z , kinek eszébe jönne ót elcserélni vagy 
eladni akarni. Lanka Gusztáv.

P ó t l é k t á r *
Egy jeles nemzetségü angol nemrég önmaga ve

tett véget eleiének, miután sok éren által egy pél
dátlan kórság ostromlotta. 20 év lefolyta alatt t. i. min
den hat hónapban egy egy uj koporsót csináltatott ma
gának, mellyet megpróbált, de az soha sem elégítette 
ki különcz izlését.Beléfeküdt’s vagy hoszúnak vagy szé
lesnek találta, majd vállait nyomta, majd alacsony- 
lotta, majd rövidlette. Szóval különféle 11 asztalos dol
gozott e’ csudálatos angol számára a’ nélkül hogy ki
elégíthette volna. Végre a’ 12iknek sikerült ízlését 
eltalálhatni, mire az angol jelenté barátinak, hogy már 
most szívesen meghal ’s meghiván azokat̂ , miután mér
gét vett be, belé feküdt a’ koporsóba előttük ’s* meg
halt benne.
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Az urbéri örolimegváltász törvé
nynek kötelező erejűvé tétele 

Iránt- SSiliarból fl§41
( V é g e )

Javaslatom a’ törvény által is már bevett kisajá
títás elvein alapszik, t. i. ha ugyan-annyit érő fizet
tetik a’ jobbágy általa’ földesurnak, a’ mennyi a’ meg
váltandó urbéri telek után évenként teljesítendő tarto
zások igazságos becsének árát értékét száztoli 6 fo
rint kamattal számítva évenként, behozza és igy igaz
ságos ’s kidolgozott törvényes becsű szerint kármen
tesítve lesz , köteleztessék a’ földesur ebben meg
nyugodni ’s az örök megváltás végre jutásának sem
mi gátot nem vetni. De miképen vétessék az foganat
ba ? Talán minden egész urbéri telek után egy általá- 
nyosan meghatározott váltsági árt kellene a’ törvény- 
hozásnak megállapítani? Ez még akkor sem felelne meg 
az osztó igazságnak és az egyenlő értéknek, ha bi
zonyos osztályozat állíttatnék is fel, mert igy is na
gyobb kisebb mértékben általányos volna , ’s minden 
helybeli körülményekhez szabott hason-érő nem lenne, 
holott a’ megváltásnak igazságosnak, ’s mint a’ kisajá
tításoknál egyenlő értékűnek ’s annyi hasznot hajtónak 
kell lenni, mennyit az eddigi jövedelem tett; már pe
dig tudjuk hogy á’ földek minémüsége melly különbö
ző, inég ugyanazon osztályozat alá tartozók között is, 
nem „csak termékenységökre , hanem munkálásra és 
fekvésökre nézve is , egyik határban sőt dűlőben is 
megad a’ föld rendszerint tizszemet sőt többet i s i i 
dén a’ másik határban vagy csak nagyobb szorga
lom mellett is alig ad öt vagy három szemet, melly 
szerint amabból már több dézmajóbe mint ebből ámbár 
egy egész telek-utáni föld mind a’ kettő, és igy már 
amaz után nagyobbnak kell a’ váltságárnak lenni; e- 
gyik földet háromszor kell szántani, midőn a’ másikat 
csak egyszer , egyik térségen, a’ másik hegyoldalban 
’s nehezebb menetelő helyen fekszik, egyiket rendsze
rint kell trágyáztatni, másikat ritkábban: egyik föld 
becsesebb termést ad ínint a’ másik, és igy többet érő 
dézmát mint a’ másik, ’sat. De továbbá, némelly he
lyeken az urbéri telekhez több haszonvétel van köt
ve mint a’ másikban p. o. fájzás, nádiás, — némelly 
helységekben rendesenüst ’s bolttaksa is nagyobb mér
tékben jövedelmez, mint máshol; egyiknek köz lege
lője nagyobb mint a’ másiknak, vagy már a’ rendbe
szedett helyeken több legelő hasittatott ki vagy jobb 
is , mint a» másikban , ’s ennél fogvást amaz több ’s 
erősebb marhát tarthatván, alkalmatosabban teljesítheti 
urbéri munkáját, melly a’ megváltáshoz mind tekin
tetbe jöhet; némelly helyeken a’ telekebeli rendes il
letőségen felül az urbér szerint még más tartozékok is 
vannak a’ telekhez kötve, p. o. kenderföldek, szőlős- 
gyümölcsös vagy káposztás-kertek sat. mellyből szint
úgy meghatározott állandó adózások járnak, midőn 
más helyeken ezeknek nyoma sincs. De egy helyen 
az élelemmód is nagyobb mint a’ másikban, p. o. a’ 
kereskedés élénkebb, több a’ keresési mód, az illy he
lyeken sokkal becscsb lehet a’ jobbágy napszáma és 
mert illy helyeken drágább a’ munkás is; egyik hely
ség közelebb esik a’ vásáros helyekhez mint a’ másik ,
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útja is jobb lehetmint a* másiknak ’sat ’sat. ezeket és több 
lehető körülményt mind tekintetbe kell venni, ha igaz 
becs szerinti kárpótlást kívánunk szerezni, mellyek a’ 
helybeli körülményekhez képest különbözők ’s változók 
lévén minden egész telek után egy közönséges váltsági 
bért, ha mindjárt különös osztályozat v. általányos el
vek szerint is csak egy megyére is, annál kevesebbé az 
egészországra igazságosan megállapítani nem lehet. 
Igaz,hogy kevés kivétellel a’jobbágy urbéri tartozásit a’ 
törvény az egész országban egyenlóképen szabta ki, 
nem tekintvén a’ vidékek minemüségére, pedig csak
ugyan Békés vagy Bács vármegyében egy telek után 
örömestebb lehet az 52. marhás robotot leszolgálni, 
mint Turócz , vagy Mármaros megyék terméketlen he
gyes vidékin tizedrész hasznot sem hajtó telek után. 
De az illy körülményeket a’ hely kedvezésinek vagy 
mostohaságinak kéll tulajdonítani, meglehet, hogy a’ 
fogyatkozásokat ottan a’ természet másban pótolta ki; 
de azért, hogy egy egész telek-utáni szolgálatokat a’ 
törvény egyenlőképen szabott ki az egész országban, 
nem következik, hogy az örök megváltási bér is e-  
gyenlő legyen minden helyen , mert valamint a’ sze
rencse által kedvezőbb határral biró földesur csaku
gyan természetben is többet érő dézmát vesz be, mint 
a’ mostohább helyzetű falu birtokosa, illő ’s igazságos, 
hogy az örökváltsági bér is azzal felérjen , különben 
a’ földesur kármentesítve nem lenne. Csak Bihar vár
megyében is a’ Rézalján, Körös völgyén, ’s Belényes 
vidékén nem lehetne egy egész telek megváltásértan- 
nyit adni, mint a Sárréten, vagy az Er mentén , ’s e- 
gyéb kedvezőbb helyzetű vidékin. Mit kell tehát tenni 
a’ czél elérésére . ’s a hasonértékü (aequivaleus) ki
számítására nézve ? Tervem ez.

Ila a’ magát örökösen megváltani akaró jobbágy 
vagy egész község is földesurával az örökmegváltási 
summa iránt meg nem egyezhetnek, folyamodjék a’me
gyei közgyűlésre, az nevezzen kiküldöttséget, melly 
mentőlelébb egy előre hírül adandó napon a’ hely szí
nére kiinenvén , a’ barátságos egyességet eszközölje, 
melly ha sikerül, megköttetvén a’ szerződés , azt a’ 
a’ közgyűlésre mutassa be; ha pedig nem sikerülne, 
kihallgatván a’ feleket, t. i. mind a’ földesurat, mind 
a’ jobbágyot, vagy községet, tudja meg: mi akadá
lyoztatja a’ szerződés végbemenetelét, mit ajánl a’job
bágy ’s mit kíván a’ földesur, micsoda okokbul vagy 
számítás szerint, ’s ezekre a’ kölcsönös feleleteket v. 
észrevételeket is fogadják c l; minden esetre a’ hely
beli körülményeket szemmel is , sőt ha szükségesnek 
látnák , ahhoz értők alkalmazásival is minden oldalról 
vizsgálják meg, nevezetesen végére járván annak: 
mikből állnak azon megváltandó urbéri haszonvételek, 
’s micsoda és mennyi szolgálatok ’s adózások teljesit- 
tetnek azoktól, mellyeknek valóságos értékét, árát a’ 
helybeli körülményekhez képest használható adatokból, 
becsükből, felek előadásiból ’s próbáiból kidolg.izván, 
flgyclmezve több évi jövedelemre, állapítsák meg, melly 
öszvegnek száztól 6. forint kamattal számítandó (őkéje 
tenné az örökmegváitás bérét és ha ezzel meg nem e-  
1 égülne valamellyik fél, az egész munkálkodás be
mutatásával tegyen a’küldöttség a’közgyűlésre jelen
tést, honnan az irományok tétessenek által a’ törvény-
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«zékre, hol az előadattakból biróilag fog meghatároz- 
tatni az örökmegváltási ár mennyisége, melly azon tar
tozásoknak valóságos érteket felerje; ha pedig a1 tör
vényszék valami körül állás iránt bővebb felvilágositást 
látna még szükségesnek , az iránt egyenesen a’ kül
döttséget szólítsa fe l, melly az illető felek kihallga
tásával is annak bővebben végire járván, tudósítását 
egyenesen a’ törvényszékre teszi. Ha valamellyik fél 
a> törvényszék határozatában sem nyugodnék meg, azt 
bővebb ellátás végett a’ n. m. Helytartó-tanácshoz, v. 
a’kir. táblára feljebb viheti, mellynek végzésében meg
nyugodni köteleztetvén, az ekkép meghatározott sum
ma , mint törvényesen megállapittatott kárpótlás leté
telével , a’ jobbágy örök megváltása azonnal végbe 
megyen. A’ küldöttségben minden esetre a’ jobbágy 
részére egy pártfogó ügyvéd kinevezése is szükséges 
leszen. — A’ földesuraságot ugyan arra nem kötelez
hetni, hanem akarja, hogy a’ váltsági bért részenkint 
vegye fö l, mindazáltal az igy biróilag megállapított 
kárpótlási árt a’ jobbágy három vagy négy év alatt 
egyszerre akármikor letehesse, addig szolgálatit tel
jesítvén, de ha tovább halasztaná a’ lefizetést, mint
hogy azalatt a’ körülmények változhatnak, ismét kül
döttség utján az előbbi módszerint eszközölheti örök 
megváltását, melly ha a’ körülményeknek semmi vál
tozását nem találná, egyedül csak a’ törvényszékre 
megengedhető feljebbvitel mellett az előbbi megállapí
tott váltsági bért továbbra is megállónak Ítélet által ki
mondja.—Egyébre nézve megmaradván az 1840ki Vilik 
törvény 9dik §sának e’ tárgyban hozott rendeletéi.

A’ váltsági bérnek, mint aequivalensnek kidol
gozásában ’s megállapításában ezen elveket lehetne kö
vetni: a) A’ telekuiáni rendes szolgálatoknak vagy is 
napszámoknak, gyalog úgymint a’ marhás robot bé
rét a’ helybeli körülményekhez képest meg lehetne ál
lapítani a’ szerint, a’ mint helyben rendesen fizetni 
szokták a’ fogadott munkásokat, nem vevén fel séma’ 
legsürgeiősb sem a’ legritkább munka idejét, sem a’ 
leghoszszabb sem a’ legrövidebb n»pot, sem a’ leg
könnyebb sem a’ legnehezebb munkát, figyelemmel lé
vén a’ marhás robotban arra is , hogy azt a’ törvény 
csak két marhával rendeli végrehajtatni. Ezen napi 
szolgálatokhoz sorozandó lévén az eltörlesztett hosszú 
fuvar helyett két marhával rendelt két napi szolgálat 
is, valamint a’három napi vadászatbeli szolgálat, úgy 
egyéb netalán a’ helység urbére szerint járandó napi 
szolgálatok, b) A’ hol fájzás vagy nádiás használatá
ban vannak a’ jobbágyok, ottan a’ teljesittet ni szokott 
ölfavágásnak rendes alkudott ára ’s az illető helyre 
szállitf.si bére, mintha azt pénzért fogadott szekeres ál
tal teljesittetnék, kileendő, valamint a’ nádlásra néz
ve az is kipuhatolandó, hogy 20. v. 40. kéve nád le
vágása mennyi napszámba kerülhet, ’s annak ára fog 
kitétetni, valamint öszszehordásának is a’ távolság 
tekintetbe véleléveli végére járt szokott fuvar bére. na 
netalán tartani lehetne attól, hogy a’ fájzás vagy nád- 
las az erdő kipusztitásával, vagy rétek kiszárításával 
nem sokára megszűnnek, és igy a’ jobbágy ezen ha
szonvételtől elesnék, nehogy méltatlanul terheltessék 
annak üiökös megváltási ára lefizetésével, de az ura- 
Mig se károsodjék, azt vagy a’ rendes bérnek a’ sejdi- 
tett körülményekhez alkalmazható lejebb szállításával, 
vagy annak azonnali megszüntetésével , minthogy az 
úgy sem sokáig tartana, vagy marisaiig használtat
hatnék, kellene kiegyenlíteni. Vagy ha idővel az örök
megváltás után előre nem láthatott okokból véletlenü l

szűntek volna meg ezen használatok, ha ez az örök
megváltás után tiz tizenkét év alatt történt, akkor az ar
ra esett örökváltságibért a’ jobbágy visszakövetelhes
se attól, vagy maradékától, kinek azt fizette; de ha 
ezen évek múlva későbben szűnnek meg, már akkor 
tekintetbe vétessék’svagy a’megmaradt erdő vagy ná
das helyéből pótoltassek ki. c) A’ háztaksát vagyis füst
pénzt, mint az flzetietik, egy pengő forinttal v. ennél 
könnyebb bérrel kell kitenni, d.) Az adni szokott ki- 
lenczednek ’s dézmáknak értéke, hiteles adatokból, p.
0. néhány évi dézmálajstromokból, kölcsönös előadá
sokból , ’s egyéb bizonyítványok ’s tapasztaltakból ki
dolgozandó, felvevén először is a’ dézma’alá tartozó, 
termesztetni szokott termékek nemeit, azok mennyi
ségét , a' tavaszi ’s ószi tarmékeket, azokból adatni 
szokott dézmarészt, azután ezeknek a’ helybeli körül
ményekhez képest több évi árjegyzékekből is megha
tározandó középárát kell megállapítani. Hol kender
földek is vannak, vagy kenderterinesztés is divatozik, 
ott az az után járó szolgálatot, vagy kilenczedet kell 
szintúgy felvenni, vagy ha attól zsák avagy fonás tel- 
jesittetik, a’ fonás vagy zsák rendes ára állapittassék 
meg , úgy a’ hol szólőkbül vagy akárminemü más tár
gyakból természetben adatik dézma , vagy hegyvám 
fizettetik, a’ dézmának rendes ára számíttassák ki, vagy 
az állandó hegyvám tétessék, ki. e) Minthogy vannak 
olly haszonvételei is a’ jobbágynak , mellyekkel nem 
rendesen él, de azokkal akármikor bizonyos taksa fize
tés mellett élhet, miilyenek a’ pályinkaégetés és bolt
nyitás , hogy errenézve is kármentesítve legyen az u- 
raság, megkivántatik, hogy a’ helybeli körülmények
hez képest e’ részben isvalamelly ár állapittassék meg; 
vannak ugyanis ollyan helységek, hol rendszerint szok
ták gyakorlani a’ pályinkaégetést, ott rendesen szá
mításba is jöhet az üsttaksa, némelly helyen gyéreb
ben használják, már ott talán csak fél üsttabsát lehet
ne felvenni, más helyeken pedig épen nem gyakorol
ják és számos év éta üstöt sem tartanak; de mivel 
gyakorlani szabadságukban van, ’s azzal idővel is él
hetnek, mert a’ törvény megengedi, nehogy a’földes- 
ur ezen jövedelmétől elessék, az üsttaksának egyne
gyed részét lehetne tekintetbe venni, minden jobbágy 
megváltásakor.— Továbbá vannak olly helységek, hol 
rendesen van bolt, vagy olJyan helység is ,  hol nin
csen, de még is lehetne egy egy boltocska, vannak u- 
tóljára ollyan szegletbe eső kis helységek, mellyekben 
nincsenek boltok, de nem is létezhetnek; már ha az 
egész közönség kívánja magát megváltani, ott a’ kö- 
rülállásokhoz képest minő a’hely, lehetne általányosan 
ennek fejében egy summát kitenni, a’ mint azon helyen 
egy vagy két holt haszonnal létezhetik, és pedig lsö  
2ik vagy 3ik osztályú, a’ szerint ’s annyi bolttaksa 
kiteendó; de ha egyesek váltják meg magokat, akkor 
a’ helyezefhez képest vagy van már azon helyen bolt, 
mellyet a’ communitas, vagy más lakos tart ’s attól a’ 
rendes taksát fizetik az uraságnak, és igy már több 
bolt ottan nem nyitható; vagy nincsen bolt, de lehet
ne egy; első esetben a’ magát megváltandó jobbágyra 
nincsen alap miért róni valamit, hacsak csupán a’ bolt- 
nyithatás szabadságáért a’ körülményekhez képest a’ 
3ik osztályzatú bolttaksának p. o. l/ioe& r®sze s *gy
1. ft. nem tétetik ki reá; a’ második esetben szintúgy 
a’ körümények határozhatják el, hányád résznyi bolt- 
taksa tétessék ki reá, vagy ha telke p. o. az arra leg- 
alkaimatosb helyen esnék, több is. A hol pedig egy 
altaljában bolt nem nyittathatik, mint holmi kis felre
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v. zugban eső helységekben,ezen czím alatt vagy sem
mi ne tétessék k i, vagy a’ boltnyithatás jusáért csu
pán egy két garas számittassék a’ megváltandó telek 
után. 0  Ezeken felül, ha volna még a’ megváltás alá 
cső valami tárgy, az azoktól járó minden szolgálat és 
adózás is pénzre fordittattván, számitassanak ki, ’s az 
előbbiekhez adatván, ha ezek p. o. egy egész telek után 
mindöszsze 48. pengő forintot tennének, ennek mint 
évenként járuló kamatnak tőkéje, t.i. 800. ezüst forint, 
lenne váltsági bére. —• Ott hol a’ községeknek külön 
haszonvételeik vannak, azok után levő tartozások is a’ 
fenirtak szerint fordittassanak pénzre. A’ hol pedig már 
megállapított évenkénti váltságbérrel rovatnak le az 
úrbéri tartozások, vagy örökös kötelezvényi summa 
divatoz, az ollyan helyeken a’már megállapított éven
kénti váltságbérnek, vagy az évenként teljesített con- 
tractualis öszvegnek tőkéje tegye az általányosan le
fizetendő örökmegváltás árát. —

Ezek lévén nézetim, ha ennél könnyebb, czél- 
szerűbb , ’s jobb utat módot mutat valaki az egyes 
jobbágyok örök megváltásának bizonyosabb elérésére, 
addig is , mig egy általányos mód minden urbériséget 
megszüntethet, örömmel, és őszinte elismeréssel, ’s 
hazafiéi érzettel fogom mind azt fogadni, mi hazám 
java, haladása ’s boldogságának czélzatából buzgó 
törekvésimet felülmúlja. Kelt Marcziházán Thúr zó Ján.

IVagy Pété? egy napja Parisban 
1917

XHdik Károly meggyőzője, azon férfi, ki semmi 
lehetetlenség előtt nem hátrált, kit semmi akadály nem 
tartóztatott viszsza, Nagy Péter, 1689ben Parist kí
vánta látni ’s e’ végett irt a’ franczia udvarnak. XIV- 
dik Lajos, ki vagy féltékeny volt a’ czár dicsőségére, 
vagy más politikai oka lehetett, követe által Pétervárott 
jelenteté , hogy a’ szándokba vett látogatás neki kel
lemetlenül fogna esni, ’s ezért Péter jobb időre ha
lászta útját. XIV. Lajos 1715ben meghalván, a’ czár 
máj. elején 1717ben isméretlenül Parisba jött és a’ 
Lesdiguiéres vendéglőbe szállott. A’ regens XV. La
jos nevében, ki még gyermek volt, rangjához képest 
fogadta, és szolgálatára néhány urat adott, kiknek őt 
mindenhova vinniök és kisérniök kelle. De egy hősnek 
szeszélyei vannak. Ila a’ czár daljátékba akart men
ni, tüstint tudósították felőle a’zenészeket és tánczo- 
sakat. Péter azonban hirtelen megváltoztatá szándokát, 
és a’ helyett, hogy színházba ment volna , hol vár
ták, egyedül és gyalog egy különös városrészben a’ sok 
közönséges vendégfogadót látogatta meg. Ha mondta, 
hogy az akadémia ülésében szeretne lenni jelen, tüstint 
hirt adtak minden akadémikusnak. Péter a’ helyett a’ 
terraészettörténeti gyűjtemény csarnokába vagy a’ fü- 
vészkeftbe kocsizott, nem mivel a’ szónoklatot és köl
tészetet nem szerette volna, hanem mivel azt hitte, hogy 
a’ gyakorlati mesterségek ’s a’ tettleges tudományok 
hasznosabbak az oroszoknak. 17i7ben máj. 13kán vég
re egyszer , midőn legelőször a’ versaillesi udvarhoz 
várták, meglátogató a’ rokkant katonák házát.

Péteren ekkor semmi ollyas jel nem volt, mirül 
rangját meglehetett volna ismerni; öltözete követke
ző vala: durva zöld posztójulengyel dolmány,asztrakán- 
bór süveg, rövid szűk szarvasbór nadrág, nagy saru a- 
czél sarkantyúval, széles fekete bőröv, mellyen réz 
markolatu kurdja függött. így  ment a’kormányzó laká
ba. ,.Uram, monda a’ kormányzónak, Belle-Isle tábor
noknak, kihez jelentés nélkül mentbe“ a’ rokkantak

házat szeretném meglátni. Legyen ön ollyan jó, vezet
tessen ei egy emberével, de tüstint, ha kérnem sza
bad, mert sietek; még ma Versaillesba kell mennem.
— ,Ön szócjtéséből, monda a’ kormányzó, lá'om hogy 
ön idegen. Azért kénytelen vagyok önnek kijelenteni, 
hogy kívánságát nem teljesíthetem. A’ regens paran
csai e’ részben igen határzottak ; én a’ rokkantak há
zát semmi idegennek, akárki fia legyen is , nem mu
tathatom meg, hacsak erre a’ hadminisztertül különös 
engedelmet nem kap. Szerezzen azért ön magának 
engedelmet, és én azonnal különös szerencsémnek tar
tom , ha önt mindenütt , mint kívánja , meghordozha
tom?— „Mit!“ monda Péter oldalrul nézvén az öreg 
tábornokra ,,a’ hadminiszter parancsára van szükség, 
hogy a’ kir. rokkantházat megnézhesse az ember? 
Nekem olly parancsom nincs, mondá tovább a’ czár, 
és mégis meg fogom látni.“ — Abbul nehezen lesz va
lami uram/ — ,,Nem olly nehezen, mint ön gondolja. 
Ilej!“ kiálta Péter ,,vezessen valaki engem tüstint a’ 
fegyvertárba, mert kormányzó ur nem akarja azon kis 
fáradságot, hogy engem oda elkísérjen.“ E’ szavak 
után erősen kopogtatott Péter kardja markolatjával egy 
ajtón. ,Lassan, uram, lassan /  mondá szilárd hangon 
a’ tábornok ,tudja ön , mit csinál, ha nálam igy viseli 
magát? A’ rokkantak háza királyi intézet é s .. /  ,,Azt 
tudom, féibenszakitá Péter, és épen azért akarom lát
ni.“ — ,Még egyszer mondom, kötelességem nem en
gedi ön kívánságát teljesilnem. Ha un, mint külsejé
ből látom, katona, engedjen meg, ha önnek nyíltan meg
mondom, hogy ön nem ismeri azon tiszteletet, mellyel 
a’ király akaratja iránt kell viseltetni, mint szinte azon 
figyelmet sem, mellyet ollyan ember, mint én, ollyan ide
gentől, mint ön , méltán megvárhatok/ — ,,Ismétlem 
önnek hogy a’ házat látni akarom, és hogy, bárszint- 
olly jó családbul való vagyok mint ön, mégis előtte ka
tona akarok lenni, ’s mint katona meglátogatni a’kato
nákat. Ne mondhassa senki, hogy ide a’ Lesdiguiéres 
vendéglőből híjában jöttem“ mondá a’ czár midőn ha
ragja már gyuladni kezdett. A’ feleselés még indulato
sabb lesz vala, ha e' pillanatban Charnancé ma'-quis és 
az ifjú Saint Florentiu gr. be nem lépnek, kiknek a’ 
czárt Versaillesba kelle kisérniök. Édes tábornok, mon
dó a’ marquis, ő fels. a’ minden oroszok czárja enge- 
delem nélkül is meglá’hatja a’ rokkantak házát; a’ 
pulfawai győző mindenütt otthon van , hol hős és di
csőség van.“ Ennek hallására Belle -  Isle hirtelen meg
változott, nagyokat pillantott, a’ czár előtt letérdelt és 
rebegve mondá: ,M it.. lehetséges volna, hogy... ah 
Sire, meg fog valaha felséged bocsátni ? Nem tudtam4
— ,,Önnek minden meg van bocsátva, mondá Péter meg
fogván a’ tábornok kezét, hogy felemelje:,,illy közön
séges katonaiuhában, millyet én viselek, senki nem 
ismérte volna meg a’ franczia király rokonát. Sót in
kább még nekem kell ön előtt magam mentegetnem. Én 
a’ két szeretetre méltó urat, kik ötleteimet olly nagy ud- 
varisan szívelik,’ egy hoszszu, unalmas úttól akartam 
megkímélni; de ők mind a’ mellett is eljöttek, és most 
kettős hálával tartozom nekik, hogy eljövetelük egy 
ba’ga csinytul ’s gorombaságtul visszatartóztat.“ E’ 
pillanatban a’ rokkantház tisztjei szobába léptek, mi
vel Saint Florentin gr. tudtokul adá azoroszczár jelen
létét.,Uraim, mondá a’ tábornok, tüstint riadót veres
senek, a’ rokkantak fegyvert fogjanak és a’ dísztéren 
csatarendbe álljanak? ,,Nem édes tábornok, mondá 
Péter mosolyogva, mondottam önnek, hogy katona va
gyok é s  ismétlem, h o g y  mo s t  csak a’ k a t o n a ,
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nem a’ czár látogatja meg a’ f r a n e z i a  katoná
kat... Nem akarom, hogy ön megháboritsa a’ deréke
ket. Mit csinálnak épen most Kérdé élénken egy 
tisztiül. ,Sire! monda a’ tábornok, most ebéd ideje van, 
épen most az ebédlőben vannak/ „Úgy az ebédlőben 
látogatón meg őket. Menjünk uraim, mondá’s bizodal- 
masan karon fogá a’ tábornokot , jójön ön velünk , ha 
más dolga nincs/'Péter lassan ment lefelé a’ hágcsón, 
mert a’ tábornok köszvényes lábú létére nem birt se
besen menni és őket a’ tisztikar, Charnancé marquis, 
Saint Florentiii gróf és igen sok szolga követé. Nem 
sokára a’ nagy ebédlő-terembe jutottak.

A’ hosszú asztal látásán, melly mellett 400 ember 
egészséges és egyszerű ételt evett, a gondos ápoláson 
mellyben a’ legöregebbek részesültek, a’ csend és nyu
galmon, mellyet csak egy altiszt szava zavart meg, ki a’ 
nagy hadvezérek történetét olvasta, nem titkolhatta el 
Péter megindulását, köny csordult szemeiből, és elfo- 
gódva az öreg tábornok karjaira támaszkodott. De csak 
hamar még nagyobb lett megindulása, ’s omlott a’ könyü 
szemeibül, midőn a’ pultavai ütközet történetét hallá ol
vastatni, mellyet ő Xlldik Károly svéd király ellen meg
nyert. E’ helynél, mellyet az altiszt lassan; és nyoma- 
dékosan olvasott: ,,Péter e’ nevezetes napon halhatatlan 
dicsőséget szerzett. Úgy harczolt mint oroszlán, és gyó- 
zödelem után mindkét fél sebesülteire kiferjeszté atyai 
gondját“ , mint egy ember hallgatva fölkeltek a’ rokkan
tak, balkezüket kalapjokhoz vitték, jobbal pedig poharat 
emeltek, és szemeiket mindnyájan Péterre függesztek. 
E’ néma de megható jelenetnél a’ czár nem tartóztat
hatta tovább magát, hanem zokogva a’ tábornokhoz haj
lott és mondá: „Illy meglépést csak francziák csinál
hatnak, édes tábornokom, ön engem sirni készt az öröm 
és szerencse miatt !“Decsak hamar erőt vesz e’nagy felin
duláson , ismét katona lesz és kezét kinyújtván kiálta: 
,,barátim adjatok egy poharat nekem!“ Egy királyi inas 
(akkor még királyi inasok szolgáltak a’ rokkant kato
náknak) egy ezüst poharat adott s a’ tábornok maga 
pinczéje borábul akarta megtöitetni.,.Nem, nem! kiáltott 
a’ czár viszautasitván a’ palaczkot, én ollyan poharat kivá- 
nok mint itt a’ vitézeké, és ollyan bort mint az övék. 
tötte altiszt ónpoharat adott neki. Péter maga teli töl— 
Egy, fölemelte és stentori hangjával kiáltá : „Bajtársak ! 
Péter az orosz czár iszik egészségiekért.“ És a’ po
harat egy huzamban kiitta. Azután még a franezia ki
rály egészségéért ivott, és e’ szavakkal távozott: isten 
hozzátok öreg bajtársak, elfeledni nem foglak titeket. 
A’ czár kiséröjivel együtt megnézte az épület minden 
részeit. Mély belátása által jobban meg tudta ítélni, mint 
magyarázások után,a’ dolgok czélszerüségét,vagy szük
séges létét mint szinte a' javítást is felfedezni f melly 
még felillett volna. Mindent látni akart, alvólermet, pin- 
ezét, konyhát, kórházat, sót még a’ temetőt is, melly 
akkor az épületet környezte, most pedig sétatérré van 
változtatva. Különösen csudálkozi i látszott a’ renden és 
tisztaságon, melly mindenütt uralkodott. „Ha isten éltet, 
mond a’ kormányzónak , XlVdik Lajos e’ müvét sz. Pé- 
tervárott utánzóm ’s én is rokkantak házát épitfetek.Már- 
ványom , fám, vasam lesz az építéshez: csak olJy em
bereim nem lesznek , mint önök uraim , illy nemes in
tézet okos kormányzására. De , folytatá fohászkodva, 
elkezdhetek én mindent a’ nélkül, hogy tudnám, kit ha
gyok magam után, ki azt bevégezze ? —“ ,,4 z  isten 
Sire, mond válaszul az öreg Charnancé marquis, ki a’ 
nagy birodalmakat ótalmazza , midőn a’ nagy emberek 
már nincsenek.“ A’ kormányzó titkon parancsot adott 
hogy a’ rokkantak gyűljenek öszsze , mielőtt a’ czár a’ 
házat elhagyná. Miután a’ czár mindent gondosan szem

ü g y re  vett, B elle-Isle  táb. a ’ té rre  veze té , hol a z  ö reg  
katonák csatarendben  állo ttak . A ’ c z á r , ki e ’ h irte len
öszszegyülésen csudálkozott, mondá mosolyogva: „va
lóban tábornok ur ön egyik meglépésből a ’ másikba visz; 
mi ezt nem tudnok olly elmésen tenni, azért nyíltan 
mondom önnek, hogy önt a’ sz. András keresztjével a -  
jándékozom-meg, és mihelyt viszszatérek, a’ rokkantak 
háza betegei számára 50 akó eriváni bort küldök/4 A* 
bor 1719ben sept. 28kán csakugyan meg is érkezett 
Parisba. —
Intés könyvárusokra nézve, kik 

egyszersmind könyvnyomtatók.
H . G. p e s ti k ö n y v á ru s  u r  a ’ „ B u d a p e s t i  

S zem le“  é r te k e z é s e i  k ö z t  E ö tv e s  J ó z s e f  b. sze llem d ú s 
h az á n k f ia  je le s  é r te k e z é s é t  a ’ „ Z s id ó k  em a n c ip a tió -  
j a r ó l “  is k ia d v á n , én  a n n a k  le fo rd ítá s á ra  a já n lk o -  
zá in  ;H .  u r  azo n b an  a já n la to m a t nem  f o g a d á - e l , m o n d 
v án  , h o g y  a '  zs idó  nem  vesz  k ö n y v e t , h an em  e g y  
k ik ö lc s ö n z ö tt  p é ld á n y t k é z rő l k é z re  s z o k o tt  a d n i .E n  
t e h á t , h o g y  k ia d ó i és tu la jd o n o s i jo g á t  ne  s é r ts e m -  
m eg  , ’s eg y sze rsm in d  m a g ám a t m inden  to v áb b i 
e l le n z é s re  n ézv e  b iz to s ítsam  , k ö lc sö n ö s  m e g eg y e zé s  
u tá n  H . u r n á k , m ég  p ed ig  s a já t  k ív á n s á g a  s z e r in t  
e l ő r e ,  200  p en g ő  fo r in to t  f iz e t te m , m i á l ta l  k é t 
s é g te le n  tu la jd o n o sá v á  le v é k  az  á l t a l a m  f o r d í 
t o t t  4  í v n y i  r ö p i r a tn a k , ’s c s a k u g y a n  b iz to s ítv a  
is h ih e té m  m a g a m a t. B e b iz o n y u lt a z o n b a n , h o g y  a ’ 
zs id ó  c sa k u g y a n  v á s á ro l k ö n y v e k e t ,  m e r t  ezen  e m 
b e r s z e re te t  le h e lő  m u n k á c sk a  n é h á n y  h é t  a l a t t , c su 
p án  i t t  P e s te n ,  a ’ n é lk ü l ,  h o g y  k ö n y v k e re s k e d é s b e  
ju to t t  v o ln a  , m a jd  eg é sz e n  e lk e lt .  A ’ fo ly to n o s  , é s  
k ü lö n ö se n  k ü lf ö ld r ő l , é rk e z ő  tu d a k o z ó d á so k  ÍJdik 
k ia d á s t  s z iik s é g e s i te t te k , m it én  az o n n a l s ie té k  e sz 
k ö z le n i ,  de a b b a n  H . u r  illő  h e ly e n  t e t t  e l le n m o n 
d á sa  á l ta l  e g y  id e ig  m e g  tu d o tt  a k a d á ly o z ta tn i. A z  
a k a d á ly  a ’ t. S ze rz ő  u r  sz em é ly es  k ö z b e n já ru lta  u tá n  
m e g szű n v é n  , fo rd ítá so m a t m á so d szo ri n y o m ta tá s ra  
b o c s á to tta m . D e  H . u r ,  k ö n y v á ru s  és eg y sze rsm in d  
k ö n y v n y o m ta tó , a ’ k é rd é s e s  rö p ira to t  4  nap  a la t t  k i -  
n y o m a ié  , h o g y  en g em  m e g e lő z h e s s e n , ’s ezen  2 ik  
k ia d á s á t  e lég  g y ö n g é d te le n  v o lt m é g  n y ilv á n y o sa n k i 
is  h ird e tn i a ’ T a g e b la t tb a n .  U g y a n  nem  k é n y te le n  ó  
az  em b er a k a ra t la n u l  is illy  o k o s k o d á s ra  f a k a d n i : v á j
jo n  c sa k u g y a n  n é g y  n a p  a l a t t  k é s z ü lt  é  e l e z en  
2 d ik  k ia d á s  , e fan n y ira  , h o g y  4 d ik  n apon  m ár b e k ö t
ve  á r u i t a to t t  is H. u r b o lt já b a n , v ag y  ta lá n  in k á b b  
e lső  k ia d áso m n á l m á r am ú g y  s u tto n b a n  m ag a  r é s z é 
r e  n y o m a to tt tud tom  n é lk ü l n é h á n y  s z á z ,  v a g y  é p e n  
e z e r  p é ld á n y t?  E z  u tó b b i v é lem é n y  a n n á l v a ló b b sz i-  
n ü ,  m ivel a ’ lipcse i v á s á r i  k ö n y v je g y z é k b e n ,  m á r  
k é t  h ó n ap  e lő tt  je le n tv e  v o lt a ’ z s id ó k  e in a n c ip a tió ja  
m in t H . k ö l t s é g  i n  m e g je le n t m u n k a  15 k ro n  ,  
h o lo tt  H . u r n é h á n y  p é ld á n y t tő le m  4 8 ,  az  az  n e g y 
v ennyo lc  x k ro n  v e t t .  m in t m o n d á ,  i t t e n i  re n d e s  
vev ő ji s z á m á ra ;  p ed ig  tu d ju k ,  h o g y  az i t t  k ijö v ő  
k ö n y v e k  k ü lfö ld ö n  nem  o lc s ó b b a n , h an em  in k á b b  
v a lam iv e l d rá g á b b a n  s z o k ta k  á ru ita tn i .  ím e  t e h á t ,  
o k u ljo n  e b b ő l , «m inden í r ó , k i  iro d a lm i m u n k ásság  
g y ü m ö lc sév e l k é n y te le n  te n g e tn i  é l e t t é , m időn o lly  
k ö n y v á ru s sa l van  d o lg a , k i  eg y sze rsm in d  kön y v n y o m 
ta tó . V eg y e  g o n d o ló ra  m in d en  ig a z s á g b a iá t : h o v á  
ju ta n d  az  é r te lm is é g  és  szellem i m u n k ásság  ü g y e  M a 
g y a ro rsz á g b a n , ho l le g ú jab b  időben  anny i ü dvös h a -  
t á r z a t  h o z a to tt  az  an y ag i tu la jd o n  b iz to s í t á s á r a , h a  
az  iró  á lm a tlan  é js z a k á in a k  sze llem i s z ü lö ttje i to 
v á b b ra  is  n y e re s r^ v z o m ja s  k ö n y v á ru so k  k á ro s  ö n k é 
n y é n e k  m a ra d u ak  k i té te tv e !  P e s t ,  au g . 2 5 d ik én  
1841. K lein  Hennán e.k.



Úti szemlék az élet mezején-
(B ihari levelek I)—Zs—hoz)

X. a’ fiatalság és érettkor.
Megycgyülésből jövök édes Zs—ra , hol majd min

den pillanatban haliám a’ panaszt a’ korral haladni ’s 
elöküzdeni lomha idősb férfiaktól: hogy a’ fiatalság ma
gát okosbnak hiszi az öregeknél, pedig csak az idősb 
kor hozza-meg az élet-tapasztalást, ’s bölcseséget; ’s 
hol gyakran neheztelve puszta irigységből harczra kel
tek a’ szilaj fiatal ellen : ki elég vákmerő volt fellep
lezni , hogy a’ ki folytonosan nem tanul, ’s vizsga sze
mekkel nem kiséri a’ világ önkényű folyását, az ebben 
nem leli honn magát ’s egész évtizedekkel marad hátra ; 
’s ki bizonyságot tevő arról, hogy a’ szorgalmas ifjú 
néhány év alatt képes annyi isméreti gazdagság bir
tokába emelkedni, mennyit a’ lomha idősb évei hosz- 
szabb során álíal tehetetlen volt megszerezni. — Édes 
Zs—m valóban nevetség, midőn az ősi szokásként nap
jait a’ boldog dolce far nientc karjai közt átevő, átpipá
zó ’s átszunnyadozó férfi, ki iskolás korában ugyan 
az eminensek közé számiáltatott, mert a’szemetlen sors 
tens urfl czímet akasztott nyakába, ’s ki hogy munkát- 
lan élte unalmai közé egyegy élénkítő intermezzot fűz
zön, ’s ősi joga használatából ki ne essék, ollykor 
ollykor betekint a’ megyegyülésekre; ’s legfeljebb a’ 
chaoszok egyik példaképét a’corpus jurist méltatá azon 
tiszteletre, hogy a’ néhai szükség eseteiben ebből a’ 
violentia , oppositio ’sa ’ t. következményeit kiszámít
hassa,— midőn mondom az illy tetőtől talpig kifogás
talan hazafit őszülő hajfürtjei azon édes hiedelemben 
ringatják, hogy ő több tudomány — ’s életbölcseség- 
gel bir, mint azon ifjú, kinek most pelyhesedik ugyan 
ajka , de mint halvány arcza ’s férfias meggondoltsága 
tükrözi, fiatal évei munkátlan ízelhető élveit csak mér
sékelve éldelé 's napjai javát komoly tanulásra, a’je
len idők állása- eszméi- és szellemének, a’ haladás 
fokozatai- ’s emeltyűinek ellesésire, ’s teljes ismerési
re szentelé.— Ha azon boldog álhit állana: úgy balga 
az ifjú hogy örömbe fulasztható erőteljes napjait a’ mo
gorva tanulmányoknak áldozza , mert hisz e’ nélkül is 
az őszülő fürtök, a’ korábbi ruganyosságát vesztő ide
gek , a’ hűlő vér ’s a’ ránezosuló homlok feljogosítják 
öt, hogy nagyobb tudományosságot, mélyebb belátást 
követeljen magának az éjeit tanulmányiba sülyedve (tán 
későbbi önkínjára) átélő ifjú felett. — De nézzük-meg 
közelebbről e’ balvéleményt. Isméretinknek két utón ju
tunk birtokába: tanulás és tapasztalás által; ezekszerez- 
hetésére lelk>tehetség kell; a’ lelkitehetséget azonban 
teremíönk olly változatos egyenetlen mértékkel osztja 
ki emberei közt, hogy ezeknek élte folyamát szemlél
vén , gyakran bukkanunk azon gondolatra : vájjon , mint 
az írás hirdeti, mindén embert a’ maga képére’s ha
sonlatosságára teremtett-é az ur ? ! De továbbá az em
bert azzá, a’ mi  legtöbbször polgári állása, ebből fo
lyó neveltetése, ’s körülményei teszik, ezek mérik ki 
a’ lelki tehetség pályáját ’s hatási körét.— Vegyük el
sőbb is az űgymondhatólag csupán testtel munkálkodó
kat a’ kézműveseket. A’ testi ügyességnek a’ tapasztalás 
és gyakorlottságlegföbb alapja, mégis nem minden ol
dalról szemlélhetjük-é, hogy egyik bár fiatal kézmű

ves sokkal ügyesb, sokkal korosb mestertársánál; ’s 
honnan ez? mert amannak több lelkitehetség, hajlam 
és szorgalom jutván, ügyesebben forgolódhatik mun
kássága körében. — Jó urak ! itt kézzel fogható a’ pél
da, mit ismert egyedekre alkalmazás által még kézzel 
foghatóbbá tehettek. — Ha e’ szerint az inkább a’kor
hoz fűződött testi ügyességben sem ad az életidő fel- 
sőbbséget, lelkiben mennyivel kevésbbé adhat. — A’ 
lelki kifejlettségnek a’ lelkitehetség forrása , a’ nevel
tetés alapja ’s neveléstől formált lelkitehetségnek ered- 
vénye a’ tudományosság ’s meggondoltság. Ha állana 
az,hogy idösbnekkora töb tudományt’s meggondoltságot 
ad az ifjabb felett, akkor állani kellene annak is, hogy 
az e g y k o r ú n k n a k  e g y f o r m a  t u d o m á n y u k  
’s m e g g o n d o l t s á g u k  v a n ,  mert hisz egy ko
rúak , ha pedig nem egy korúak, úgy a’ korosb a’ fia
talnak felette van. Sokan azonban átlátják, miszerint 
balga követelés az : hogy a’ folyton szorgalmas tanu
lásban fáradozott ifjúnál okosabb legyen egy élte ja
vát asztagjai közt leélt t—ó ur, csak azt nemakarják 
megfogni, hogy az ifjúnak mikép lehetne annyi tapasz
talása mint az idősbnek. — A’ tapasztalások felfogása 
bevehetése is a’ lelkitehetség erejétől függ , egyik el
me sokkal nagyobb vizsgálódási hajlammal bir, mint 
a1 másik , -szemfül, mindent a’ mi szükséges, azonnal 
észreveszen tapasztalása gyarapítására, mig a’ másik
nak eszébe sem jut, hogy valamelly előtte mindenna
pos dolgot megvizsgáljon , ’s arról helyes ismére- 
tet szerezzen magának. A’ tapasztalás , ha fürge vizs
gálódási szellem nem eleveníti a’ lelket, kopár mező , 
mellyen csak a’ kénytelenségből oda jutott isméretek 
foganszanak-meg. A’ figyelmesség, vizsgálódási haj
landóság, nincs korhoz kötve, nyűgözve, hanem a’lé
leknek sajátszerü hajlama.

Végre vannak, kik elismerik, hogy a’ tanultság 
és tapasztaltság, nem az idősb kor, de a’lelki tehet
ség és szorgalom sajáti, ’s csak a’ meggondoltság , 
higadt vérű előreszámítást akarják az idősb kornak tu
lajdonítani.— Ez ismét a’ lelkitehetség és véralkattól 
függ, mennyiben az utolsót az első mérsékelni képes. 
Ismerek édes Zs—m nyolezvan éves bírót, ki sokkal 
dühösb , egy teljes korába most lépő ifjúnál, ismérek 
férfit, kinek deresednek fürtjei, mégis meggondolatla- 
nabb , az éietfolyamán evezni most kezdő saját fiánál. 
És illyet mindenki láthat, tapasztalhat. — E’ szerint bal
ga elme akarhatja édes Z s—-m általányos szabályul 
felállítani: hogy a’puszta idősb kor az ifjú kor felett 
tanultsági ’s tapasztaltsági felsöbbséget ad. Szerintem 
ez relative áll, t.i. egy ugyan olly lelki tehetség-, 
véralkat- nevelés- és polgári állással biró ifjú felett 
bírhat csak felsőbbséggel, egy mind azon tulajdonnal 
egyenlően felruházott idősb; ellenkező esetben a’ ma- 
gasb lelki tehetségek ébrebb vizsgálódási szellem- ’s 
véralkata hevülésit fékezni képes észszel biró ifjú bi
zonyosan felette áll a’ mind ezeknek kisebb mértékben 
örülhető idősb felett.

Tiszteld a^ ősz hajakat: súgja gyakran szivünk 
a’ méltóságos alakú ősz ellenében; ’s én olly örömest 
oda áldozom e’ tisztelet érzelminek magamat , ha tu
dom , hogy férfias munkásság, évek hosszú fáradalmi 
füzek az aggkor koszorúját a’gyakran izzadt homlok
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ra; ’s bálványolására szeretnék minden fiatal szivet 
hajtani; és ekkor mindig erősbödő hévvel dagasztja 
keblemet a’ sóvár óhajtás , és benső fogadás : hogy bár 
rám is munkás pályán haladva alkonyodjék őszkorom. 
7Ín édes Zs—m sem  a' f i a t a l  s e m az  a g g k o r t  
ne m t a r t o m b ö l c s e s é g  k o r á n a k ;  a’ tudatlan 
’s munkátlan ősz előtt szemet hunyok , mert miért tisz
telném őt ?! Azért, hogy a’ természet hamarább hivá 
létre; hogy az élettenyésztő nap sugárai régebben vi- 
lágitnak m u n k á t l a n  p á l y á j á r a ?  Tisztelt é- 
des Zs—m az ő s z  f ü r t ö k e t ,  de akkor ha rá érde
mesek , ha az őszhajak olly élet koronájaként ragyog
nak , mellynek folyamán az emberi ’s társasági köte
lességek ’s a’ lét valódi iránya felé küzdés mellőzve, 
megfojtva nem valának.

(Folytatása követkéz k )

U  i r 1 a i> k ö r .
Midőn Paget angol iró 1839dik évben megjelent 

’s honunkról értekező munkájában5«1) magyar alkotvá- 
nyunkat illető illy hitét nyilványitá: „Igen különös , 
mikép egész népességének nagyobb fele semmibe sem 
számittatik politikai tekintetben“ ; akkor önmagába szállt 
keblemnek sújtott önérzetével ismerém-meg honunk
ról ez angol hit’ politikai ágazatának valódiságát; ’s 
feltűnő vala megszomorult lelkemnek a’ részvét némi 
érzeményét tanusitó ,igen különös4 szavak jelentősé
ge , melly az Írónak véleményét olly alakban tükrözi 
mintha ő ,a’ nagyobb fél néptömeg4 politikai éltének 
megtagadását nem helyesnek, nem épen rendesnek, 
hanem különösnek sőt ,igen különösnek4 találta volna. 
— Úgy van, semmi p o l i t i k a i  élete nincs a’ nem 
n e m e s  m a g y a r  n é p ö s z v e g n e k ;  úgy van,  
semmi közvetlen, s e mmi  k ö z v e t e t t  p o l i t i k a i  
befolyása , mert ő a’ magyar szent koronának számit- 
tatlan tagja, mert ő a’ nyilványos élet kitagadott gyer
meke közönyös kedélyének ösztöntelen állapotában 
hagyatva. Egy közvetett politikai ut nyílt nem rég a’ 
nemnemes értelmességnek , mellyen szerény igény nél
küli véleményét, méltányos óhajtását a’ képviselő osz
tályzatnak közre tegye ’s ezen u t, részére, egyedül 
a’ magyar időszaki hírlapok nyilt mezején tágul,mert 
itt , és csak itt adhat elfogulatlan politikai nézetének 
nyilványosságot a’ nem-nemes; itt helyeslöleg vagy 
czáfolólag szólhat a’ politikai vélemények, vagy in
tézkedések helyes vagy helytelenségéről, itt eszéhez 
képest bölcselkedhetik, vagy szivéhez szavalhat ma
gyarhoni felkentjeinek, megszorított polgári viszonyá
nak,— mellyről a’ lelkes Széchenyi István gr. is azt
h iszi, miszerint e’ tekintelben „ugyszólva------ legalább
ahozképest mit saját ítélete szerint elérnünk kell“ nem 
tettünk , — jogszerű ’s törvényes útoni tagittatása iránt; 
szóval ez ut nyilt’s nyílik csak (?) a’ magyar közvé
lemény , pedig „közvéleményen kívül nincs egyéb ál
landó erő e’ világon“ mond a Siede (franczia lap) tel
jes kitudhstására. — Itt versenyt futhat a* nem-nemes 
osztály ertelmessége — melly nála legtöbbnyire viszo
nyai  ̂ következtiben alkalmazatlan marad — a’ kiváltsá
goséval a’törvenyhozási kérdések megvitatásában, meg- 
hányásáhan ; itt némileg önérdekét, igazát, mulhatlan

« )  Uly czim alatt: Hanga-y and Traneilvania whit remarks 
on their condition social, political, and economical. Lon
don 1839.

szükségét képviselheti; ’s igy ezen mód csep enyhet 
’s csekély tápelemet nyújt p o l i t i k a i  semmiségük 
öntudatának. Itt n y i l a t k o z h a t n a k  könnyen és üd
vösen a’ legrészletesb nézetek, taglalgatások, bírála
tok a’ törvényhozási kérdések tekintetében; itten tör
ténhetnek csak a’ törvényes haladás fontos feladatára 
vonatkozó vélemények némelly tekintetbeni módosítá
suknak — nemtelen egyedektölis— indítványozása, né
melly részekbení megczáfolása vagy hozzá adása ; mind 
ezt kiküszöböltnek kell ismernünk legott, ha hogy a’ 
törvényhozási kérdéseket csupán könyvirodai ómra szo
rítani óhajtásunk; kitiltanók leginkább a’ nem-nemes 
értelmességet, főleg a’ részletes hozzá szólhatástól, 
mert egyes nézetekért, módosítási, vagy hozzáadási 
javaslatért, melly hírlap által olly kényelmesen történ
hetik, mindjárt könyvet— mellyel a* többi alkalmat
lanságon ’s nehézségeken kívül még havi idóvesztege- 
tések is öszkapcsoltatvák — Írni akarni, hogy akkor 
olvashassák — kivált országgyűlés alkalmakor — mi
dőn a’ tárgy már elavult, vagy eldöntetett, mondom 
így könyvet írni akarni úgy hiszem valódi czéltalan- 
ság ; úgy annyira hogy a z , ki ennek fontosságát, ’s 
czélszeruségét nagyon sürgetné, szinte méltán azon 
gyanúba eshetnék: hogy önző szükszivüsége ez által 
a’ nem-nemes osztályt csak hamar csekély nyilványos- 
ságának ’s értelmességi befolyhatásánakreményhorgo- 
nyátol újra szívtelenül elmozdítani törekszik. — Hírla
pi törvény vitatkozásoknak rögtöni súrlódásában, szel
lemünk is lel tápnedvet, pedig „csak úgy reméllhetünk 
reánk ’s utódinkra nézve üdvöt, ha szellemi alapon nyug
szik jelenünk, ’s jövendőnk , ha szellemi alapokon emel
kedik anyagi kiképeztetésünk, ’s nem viszont, (gróf 
Széchenyi István.)

Tagadhatlanul igaz , hogy más alkotványos nem
zeteknél a’ szabad sajtónak vitatásai kifejtenek minden 
tárgyat, mielőtt törvényhozás a’ felett határoz; de ezt 
csak ott, hanem okvetlenül szükségesnek tartják „hol 
az alkotvány ,központosítási4 alapra van állítva, ’s hol 
a’ nemzet képviselöji korlátlanul működhetnek a’ nem
zet javára ’s a’ nemzetet csupán képviselőinek politikai 
hitvallása biztosítja nézeteiknek helyességéről.“ Ezek 
azon tévhiedelemben élnek, miszerint „illy alkotványos 
országban teremt csak és képez a’ szabad sajtó vita
tása közvéleményt“; de nem igy szeretik ók ezt hinni 
magyar alkotványos rendszerünknél; — mellyről a’ fen- 
czimzet Paget ir : „Magyarország az alkotványos ál
lásnak egy nemét képezi, kormányi igazgatósága (ad- 
ministratio) pedig a’ képviselési (repraesentativ) kép
zeletnek valami faját“ — mert úgy mondják „itt az idő
szaki sajtó — még most legalább — közvéleményt nem 
állithat-eló.“ Én őszinte vallomással nyilványitom, mi
szerint ezektől e* szót ,közvélemény4 itt nem tulajdon 
értelmében használtatni vélem, hanem általok azono
sítottnak hiszem és pedig nem legszerencsésebben a’ 
törvényhozók, vagy ezek választóinak szótöbbségé
vel ; — me r t  én e g y  a l k o t v á n y n y  al  , de bí
ró nemzetben is akarok közvéleményt hinni, noha itt 
a’ törvényhozásban a’ nép személyesen vagy képvise
löji által részt nem vészén, minthogy illy nemzetnél 
a’ törvényhozó hatalom egy személyben öszpontosul; 
de igen is, nagy befolyást gyakorol itt is úgy mint más 
bármilly országiás nemében a’ nép közvéleményemért 
egy jó ’s bölcs belátásu kormányzó csak imez szerint 
irányozhatja ü d v ö s e n  t ö r v é n y h o z á s i  hatalmát 
és ezen k ö z v é l e m é n y  kivanatához ’s irányához 
•zabott t ö r v é n y e k  állandóságát , es sikeres fio-
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ganatját biztosítandja e’ közvélemény, mellyen kivit! a’ 
Siécle szerint nincs egyéb tartósság e’világon— mert 
bizonnyal előbb utóbb megrendíti a’ közelégületlenség, 
véleménye , óhajtása ellenébe hozott törvényeket- Hol 
a* törvényhozás népfenségi alapon sarkallik , ott a’ nép 
érdeke kivánatához a’ törvények alkotásában közvet
len részt vesz ’s igy illy népnél a’ közvélemény — mely- 
lyet itt helyesen a’szótöbbség kitételével azon tudósítha
tunk maga szabja a’ törvényt magának. — A’ hol főren- 
dű uralkodás vagyon, a’ főrend osztályosa a’ törvény- 
hozásnak, ’s itt a’ képviseletien nép öt törvényhozó
nak tekinti, bármilly szövedékesen alakítsa is aztán 
m ag át e z e n  f ó r e n d ű  t ö r v é n y h o z á s .  — És 
illy törvényhozási módban, ’s igy épen honnnkban hi
szem a’ képviseletien nép közvéleményét azon tengely
nek, melly körül foroghat üdvösen a’ magyar törvény- 
hozás ; a’ kiváltságos főrendű osztályt hiszem pedig azon 
magyar törvényhozó testületnek, mellynek e’ közvéle
ményre figyelni ’s mellyre e’közvéleménynek szükség
kép ’s okvetlenül hatnia kell. így állván a’ dolog , kér
dem már: mi utón tegye, vagy teheti törvényhozójának 
inkább közre véleményét óhajtását, v. szükségét a’ nagy 
képviseletien néprész? mi utón és módon ismérje ’s puha
tolja v.puhatolhatja ki inkább azt a’ lelkes törv.hozó test 
ki annak személye, és vagyona , élte ’s halála felett 
üdvösen rendelkezni óhajt, mint hírlapi nyilatkozások 
által? mellyek mellett a’vélemények minden árnyékla
tinak leend képviselője ’s ezeknek a’ felkapott ’s vita
tott eszmék tartózkodás nélküli szétbonczolása hihe- 
tölegkisüti a’ fenforgó tárgyak minden fény- ’s árnyék
oldalait. És én'bátor vagyok akkint nyilatkozni, mi
szerint sehol e’ föld tekén nem volt, ’s most sem szük
séges annyira, mint minálunk — kik felkarolni, ’s min
den ingadozás nélkül felkarolni óhajtjuk a’magyar ha
zának képviseletien nagy népöszvegét— nemcsak azon 
közhasznú tárgyak hírlapi előkészítése , mik már léte
ző törvényink köreiben szabadelmü haladás kivánatá
hoz képest egyesek, testületek, sőt törvényhatóságok 
által létesíthetők; hanem azon sőt legüdvösebben ép 
azon tárgyak előkészítése i s , nem a’ könyvirodalom 
mezejére, hanem h í r l a p  k ö r b e  tartozó, mik a’ 
lefelé adandó jogokra’s engedvényekre nézve uj t ö r 
v é n y a l k o t á s t  ’s mellett és ellen minden oldalróli 
megvitatást, hányást vetést kívánnak/ Épen e’tárgy
ban nyissunk hírlapi kört, ’s főkép azoknak, kiket a’ 
sors é r t e l m i s é g ü k  a z e r é n y  életmódjok el
lenére a’ tanácskozási termekben csendhallgatásrau- 
talt. Itt mozogjanak, kik maguknak Nyáry Pál mon- 
dásakint önlétet— melly szóban sok igen sok fekszik —  
víttak-ki, itt nyilatkozzék azon nép vélemény melly a’ 
törvényhozásnak belsőbb termeibe csak ekként hathat 
el. Ezen nézetekből indulva nem tartom olly szívtelen 
dolognaka’ hírlapok törvényhozási—r.yilványosság üdv
teljes malasztjátol eltiltani azon népet,melly tanácskozási 
körökben h a n g o z t a t h a t j a  é l ő  hangját, mint 
azon gyámoltalan néprészt, melly reménycsillagkint 
üdvözli azon kis nyilványos eszközét, mellyre óhajtá
sát holtbetükkel illesztve azt törvényhozójának igy át
küldeni sovárog. —

Mi azon ellenvetést illeti, menélfogva „előbb ma
gunk (t.i. kiváltságosak) közt kellene az ebéd felől ér
tekeznünk ,’s azt előbb megfőznünk, kik szakácsok va
gyunk,’s aztán jó szívvel ültetni a’kiváltságtalant kész
ebédünkhöz.“ Erre mindenkinek örök emlékezetébe csak 
azon természeti ösztönét hivom-fel, melly az önálló mun
kás férfi kebelben sértettnek érzi magát, midőn ön ér

demén kívül részére mindig más fózdegel, melly máar 
kegyének belső nyugodtsággal csak úgy örül, ha az
zal a’ méltányosság’ , igazság’ ’s érdemesség’ simító 
bélyege párosul. Illy férfias kebel nem kívánja, nem 
is akarhatja hogy valaki önmegcsonkitásával, v. rö
vidítésével áldozzák számára, hanem azt méltán óhajt
ja , mit az örök igazság ’s jogszerűség sugal; ’s az 
álladalrai közjóllét elve javai. Illy kebel inkább örvend 
olly ebédhez ülhetni, mellynek kiegészítéséhez ó is 
csekély tehetsége szerint járulva, igy annak étkét ke
gyelemmel vegyült igénnyel ízlelheti, ha hogy kivált 
szakácsának is előre megsughatá , hogy kedvencz éte
lét illy vagy amollyan miségben szeretné készíttetni, 
’s ez nagylelkűleg kérelmére hajolt.

Azért szabad vélemény -  súrlódást törvényhozási 
kérdéseknél a’ hírlapok mezején is ez átalakulási ko
runkban minden magyarnak, főkép annak, kinek erre 
még csak ez egy ö s v é n y  n y í l i k ,  mert ha en
nek örvendhet valamelly nép, akkor egy ösztönös, ’s 
munkás vizsga vágy (Forschbegier)szállja meg ót,mely- 
lyel az osztó igazságot önmagáért felkeresi ’s mellyel 
a’ tudományosság boldogító országában fáradhatlanul 
működik. (Wenn Freiheit der Meinung begünstigt wird , 
so ergreift die Menschen eine rege , und thälige Forsch
begier; sie suchen die Warheit um ihrer selbst willen 
auf, und arbeiten unermfidet im Reiche der Wissen
schaft) (Politische Bemerkungen) mert akkor képvisel
ve lesz legalább hírlapokban azon ezer érdek , melly 
honunknak nyolcz százas boltozata alatt elrejtve nyug
szik , ’s melly ezer érdek közül kilenczszáz képvisel
ve eddig alig vagyon. Már illy szempontból vevén a’ 
dolgot, szerény véleményemmel a’ magyar időszaki saj
tónak — a’ törvényhozási tárgyakat illetőleg— nyom osb 
feladatot szentebb tisztet hiszek’s vallók, mint föld
gömbünk bármilly más országáénál; ’s kivált most, mi
dőn t ö r v é n y h o z á s i  kérdésekben egész m a g y a r  
népünket, k é p v i s e l n i  látszatik; most midőn kor
szerű törvénykérdések bonyolultabb szövedékit lehető
leg előlegesen fejtegetve országgyülésiköltségek’s idő
vesztegetés hosszabb rovatától ha csak kevéssé is men
tesíthet. — Azért illy érintettem hatáskörben mozogjon 
’s mozoghat csak időszaki sajtónk üdvösen, ha e’ szent
körén innen vesztegel, úgy elhanyagolta kellő hivatását 
melly vétkének s u.1 y o s bünhödése , e n y é s z e t e ,  
leend.

Gitúlér tj János mk.

Felelet a ’ Hornok ügyében kitűzött 
kérdésre,

A’ Társalkodó 66dik számában G. G. J. felszólít
ván, feleljek, mit akarok homokkötő tervemmel, mint
hogy pedig az alsó dabasi tek. közbirtokos urak is fel 
vannak szólítva: azért, hogy másnak ne kelljen helyet
tem felelni, sietek a’ válasszal. — Galambi szelidség- 
<re 1 ’s vigyázó lélekkel kívánom azt tenni, hogy sen
kit ne sérthessek-raeg. Először is ellenmondok annak, 
hogy homokjavithatási tervem nyilatkoztatásával, én 
valakit, annyival inkább az egész világot bolondnak 
neveztem ’s magamat legokosabbnak kiáltottam, oh nem , 
sőt elmémben sem fordult-meg illy éretlen gondolat.— 
Azt sem említettem , hogy én nagyitó és kicsinyítő üve
gek segítsége által tettem tapasztalásomat, hanem testi 
szemeim ’s lábaimmal, mellyből nem következik, hogy 
ezért valakit csatangolónak nevezzünk, mintG. G. J*
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nr a’ czáfolók székéből kiáltozhat, melly csúfos kitételt 
tulajdonaimnak el nem ismérek. Prófétának sem ismé
rem el magamat azért, hogy a’ kártékony homokok hasz- 
nálhatásukröli tervemet kivánom édes hazám lelkes fiai
val közleni, sőt azt is tagadom, hogy legkisebb em
lítést tettem |legyen arrról, miszerint tervem követése 
által a’ földünk több kültartományaiban találtatható ho
mokokat, meg, vagy nem javíthatni, hanem világosan 
azt Ígértem csak, hogy a’ magyar hazában találtató 
haszonvehetlen homokokat tervem követése által, a’nél- 
kül hogy a’ birtokosaknak legkisebb kárukra legyen v. 
legparányibb költségökbe kerüljön, haszonvehetókké 
tehetni, mellyet most is elismérek igaznak lenni, de 
azért épen nem következhetik, hogy valakinek sülve 
akarnám röpiteni a’ galambot szájába. Itt van, a’ mit 
érteni szükséges t. i. (a’ birtokosakra nézve nem fog 
legkisebb kárukra lenni, vagy legparányibb költségök
be kerülni) Ezek jelentéséből azért még nem követ
kezik , hogy nincs előttem semmi lehetetlenség, vagy 
a’mi még képtelenebb, magamnak, erőtlen teremtés 
létemre, az Isten legfőbb tökéletességit, ’s mindenha
tóságot kívánnék tulajdonítani; oh távol legyen , ezt 
csak gondolni is, annyival inkább még, kívánni vétek, 
és n a g y  g y e n g e s é g  vo l na ,  mint szinte, tá
vol legyen tőlem az is, mintha bennem azon mocskos 
érzés ’s alacsony-lelküség uralkodnék, hogy csak azért 
kívánnám tervemet közönségelibe terjeszteni, misze
rint az által nevem ’s lakhelyemet megismértessem; oh 
erre épen nincs legkisebb szükségem, mivel már né
hány év előtt isméretessé lettem többek előtt, midőn é- 
des hazám lelkes fiainak egy kis gazdasági munkám
mal kívántam szolgálni. Midőn pedig ezt kértem ha
zám lelkes fiaitól, hogy ha valaki, valami tapasztalá
sokat tett volna a’ kártékony homokok használhatásuk- 
ban , tehát szíveskedjék velem közleni, melly szives ké
résemet, úgy ítélem, illetlen ’s törvénytelennek nem ma
gyarázhatja senki annyival kevésbbé nevezheti kicsalás
nak, mert nem erőíettem kérésemmel nem sértettem 
senkit, gyalázattal pedig annyival kevésbbé illettem. 
Kérni nem szégyen, lopni gyalázat és vétek, tanulni, 
és tudni szép, nem tanulni és nem tudni, csúf és gyáva
ság. Közlőit is megvallom különösen két lelkes férfi ala
pos és hasznos tapasztalásokat, kik irántis tartozó szi
ves köszönetemet azonnal bemutatnia’Társalkodóban el 
nem mulasztottam, mire nézve itt is világos , hogy mél
tatlanul vádoltatom hálátlanságról.

Képtelen gondolat volna ’s emberi méltóságot leala
csonyító, haazon vad gondolatra vetemülnék hogy ezen 
megvilágosult században csak egy legalsóbb falusi isko
lás gyermeket el akarnék hitetni ’s csábítani, hogy oily 
nagy munkát,mint a’ sivány homokoknak haszonvehetők
ké tétele, csak valamelly bűbájos és varázsló-szavak el
mondása által véghez lehetne vinni, mint G. G. J. ur vé
lekedése , ezen sértegető szavaiból nyilván kiteszik: — 
eljő é még azon idő valaha,mellyben e’homokbuczka lep
te Magyarországot paradicsommá fogja B.K. varázsolni; 
oh távol legyen , hogy csak gondolatomban megfordult 
volna illy gyenge ’s alacsonylelküség. Ne hitesse G. G. 
J. ur azt el magával, hogy az iskola porai közt is nem 
találkozhatnék elrejtve nagy lélek’s a’ homályos dolgok- 
ba is belátó értelem, mert valamint az megtörtént, sót 
mégis történhetik , hogy néha a’ drága gyöngyök ’s gyé
mántok hevernek, ’s hevertek a’ szemétdombokon, úgy 
szinte ez sem lehetetlen. Hogy a’ honnak használhatá- 
sárol tervemet közönségessé szándékozom tenni, azért

senki sem állíthatja hogy én azzal valakinek kezét meg
akarnám fogni, hogy ő is ne írjon a’ mit tud, sót nyil
ván kitetszik abból, hogy magam kértem szólitottam- 
fel másokat hogy tapaeztalásikat szíveskedjenek má
sokkal is tudatni ’s ha bár semmit nem tennék is töb
bet annál, már eleget (?) tettem ; írjon azért kinek tet
szik , mert csupán akkor használ igazán mindenki a’ 
hazának, midőn annak szorgalma ’s tapasztalási gyü
mölcsével kíván áldozni. Nagyon jól tudom én az em
lített példabeszédet: — az Ígéret adományt vár : sőt 
nemcsak puszta hangnak tartom hanem olly szent köte
lességnek egyszersmind, mellyet mindenkinek teljesíte
ni mulhatlan kötelessége, de ha szinte kevéssé késtem 
is Ígéretem teljesítésében, azt mondja bölcs Salamon : 
nincs uj dolog a’ nap alatt“ és igy nem vagyok első, 
ki Ígéretemmel e l k é s t e m ,  sót nem én lennek első, 
ha elhallgatnék is vele végképen, miáltal úgy hiszem 
senkit nem sérthetnék m eg, legalább szándékom nin
csen; ellenben ezen megczáfolhatlan igazságot is jól 
tudjuk: HomoproponitDeus, disponit. Vájjon beláthat 
e’ egy véges értelmű teremtési a’ jövendők setét fellege 
alá, hogy tudhassa előre,micsoda változások’s történetek 
várakoznak reá; én is olly előre nem várt sőt nem is 
reménylett körülmények közzé jutottam , mellyek miatt 
minden ügyekezetim ellenére mind eddig nem teljesít
hettem ígéretemet. Mivel tehát a’ kitűzött időt el kel
le mulasztanom bizonyos akadályok miatt, azon gondo
latra tértem,hogy megbővitsem fölvett tervemről irt mun
kámat, ’s ne Hírlapokban közönségesitsem, hanem egy 
olly kis könyvet alakítsak belőle, mellyet kisebb birto- 
ku fölelinivelők is használhassanak magok szükségei
hez alkalmazna, még pedig azon törekedtem, hogy azt 
a’ szegényebb sorsú földmivelők, vagy épen fizetés 
nélkül, vagy pedig minél csekélyebb áron szerezhes
sék meg. Nyilván kitetszik tehát az érintettekből, hogy 
nem vagyok feledékeny ígéretem teljesítésében , sőt 
már két hónap előtt, mióta a’ törvényes megvizsgáltatás 
helyén czélirányosnak ismértetett tervem és szabadság 
engedtetett a’ kinyomtatásra, mit is , mihelyt hivata
los bokros foglalatosságim engedendik , teljesíteni fogok 
de újra megvallom jó lélekkel, hogy nem úgy kivá
nom fennevezett munkámat a’ t. közönség elibe bocsá
tani, mint valami bűbájos vagy varázsló — kinek mai 
időben legkisebb hitelt sem szabad tulajdonítani. Vég
re nyúljon ön keblébe G. G. J. ur’s tapogassa meg szi
vét : vájjon nem ezen erkölcsi oktatást fogja é neki 
szüntelen foglalatossági közt is dobogni: A’ mit akartok 
hogy cselekedjenek az emberek tiveletek,’ ugyanazont 
cselekedjétek ti is azokkal; ne foszszon-meg kivált mél
tatlanul , legdrágább kincsemtől, t. i. jó hirem, nevem, be
csületemtől, mert ez kivánatosb a’nagy gazdagságnál, 
ezüstnél és aranynál jobb a’ kedvesség. Mindenki tudja 
azt, nincs könnyebb tett mint valakinek becsületét leron
tani , ellenben azt is tudja , hogy nincs nehezebb munka , 
mint azt helyreállítani, v. előbbi tisztaságába viszszahe- 
lyeztetni Bevégzem ez okbul G. G. J. ur által előmbe tű
zött kérdésére adott feleletemet, e’szavakkal: senkit nem 
akarok gondolkodásában, véleményében, ’s cselekedeti- 
beu szabályozni, tehát kinek mint tetszik, gondolkodjék 
Ítéljen ’s vélekedjék felőlem a’szerint,én mindenkor nyu- 
gott lélekkel vagytok , mert a’ mit cselekedtem , szóltam , 
sót gondoltam, mind azt tiszta ’s jó lélekkel tettem , nem 
kívántam senkit sérteni sem senkit legdrágább kincsétől 
t. i. becsületétől megfosztani, ’s e’ miatt nem bánt lelkem 
ismérete. B. K.



Uli szem lék az élet’mezején-
CBihari levelek 1)—Zs—hoz)

(Folytatás)
Xi.  A’ S  Z A L M A T  Ú Z.

Édes Zs—m! Van egy hires tűz Magyarország
ban , mellyet minden, hazája’ ügyével törődő, jól is
mer ; ez a’ hiresneves m a g y a r  s z a l m a t ű z .  Cse
kély elmém több Ízben bajlódott annak fölleplezésével: 
mi elemek lobbantják létre azon hires tüzet. Eleinte 
azt véltem , mit a’ nagyobb szám , t. i. hogy a’ termé
szettől enthusiast» magyar’ jellemében ’s vérében fek
szik e* szalmatüzűség; azonban úgy tapasztalára: nem 
annyira a’ nemzeti jellemből, mint inkább az ennek 
irányt-adó eszközbiil a’ nevelésből veszi e’ szalmatü
zűség eredetét. Mi magyarok melegkeblü enthusiasták 
vagyunk, egyszersmind büszkék ’s nemes tettekkel ke- 
vélykedni óhajtók ; minket egy hevült szónok’ lelkes 
serkentése, vagy egy pályázásra szólító példa olJy 
tettre ébreszt, mellyet különben nem tettünk volna ; ’s 
így , mivel tettinknek nem saját meggyőződésünk ’s ipa
runk adott léteit, nem ezekből eredtek, hanem legin
kább a’ most említett tünékeny forrásokbul, t.i. vetélkedni 
’s fényleni akarásból ’s hazaliságbul: azért készségünk 
és szorgalmunk csak addig tart, míg az említett for
rásokbul eredő indulatok ’s vágyak ellobbannak, míg 
a’ szép szó elhangzik ’s a’ tett’ újsága elvesz. És ez 
nem történnék akkor , ha tetteink a’ kiművelt elme után 
haladó szívből ’s mély megfontolásból erednének. Ilogy 
ezek hijányoznak nálunk ’s gondolkodásmódunk nem 
elég szilárd ’s türelmünk nem kifáradhatlan , ennek fő 
oka az alapos nevelésből származó meggondoltság’ ’s 
állhatatos elhatározottság’ hijánya; mi úgy vélem , bosz- 
szas fejtegetés nélkül is átlátható. Megengedsz, hae’ 
miatt nevelési rendszerünkről, rövid vázlatban ’s ész- 
revételimmel kisérve néhány szót teszek, és pedig nem 
csupán elméletileg , mivel igy tömérdek összevissza
beszéd , badar szóhalmaz ’s ébresztgetés jelent már 
meg , hanem gyakorlatilag alkalmaztatva.

A’ nevelés, úgy hiszem , kétfélekép történik; t. i. 
a’ nevelő-intézetekbe járás ’s oktatók’ munkálkodása, 
szóval: a’ tulajdonképi n e v e l é s  ’s az emberekkeli 
t á r s a i  k o d á s  által. A’ mi először is n y i l v á n y o s  
n e v e l é s i  m ó d s z e r ü n k e t  illeti, erre nézve azt 
jegyzem-meg: hogy ennek három neme van, a’ mint 
t.i. hazánkban három külön-vallácu felekezet létezik , 
nevezetesen a’ katholikusok’ , protestánsok’ ’s az óhi— 
tüek’ nevelési rendszereik. E’ 3 nevelési rendszer egé
szen eikülönözve áll ’s él hazánkban egymás mellett. 
Mi elsőbb is a’ katholikusok’ 'iskolaügyét ’s nevelés
módszerét illeti: erről csak a’ következőket jegyzem- 
meg : hogy ennek állapotja ’s létminemüsége egészen 
a’ k o r m á n y ’ ’» e g y h á z n a k  vezérlése ’s belátá
sától függ; ’s hogy hajdani uralkodóink a’kathol. pap
ságnak azért ajándékozták jószágikat , hogy jövedel
meikből az anyaszentegyházat gyámolítsák , a’ vallá
sosságot éltessék, az erkölcsiséget terjeszszék ’s a’ 
népet neveljék. Mi költetik e’ czélra ezekből ’s milly 
állapotban van katholikusoknál a’ nevelés ’s miilyen 
nevelési módszerük, ezt »’ figyelmes férfiak tudhatják. 
— A’ protestánsok intézeteikről nyíltabban szólhatni,

tehát hozzájok szólok’s terjedelmesebben szólok. — A’ 
protestánsok’nevelési módszere újólag kétfelé különöz- 
hetö, t.i. a’ lutheránusoké és reformátusokéra, mely- 
lyek közt ugyan fő vonalmikra nézve kevés a’ különb
ség , terjedelmességök ’s hatékonyságukra nézve azon
ban a’ reformátusoké fontosabb. Én itt csupán »’refor
mátusok’ nevelési módszerérül szólok.

A’ reformátusok’ nevelési rendszere ezen feleke- 
zet’ szabad tetszésétől, erejétől’s belátásátul függ mind 
a’ nép-, mind a’tudományos nevelésre nézve, a’kor
mányt csak a’ legfensőbb felügyelés illetvén. Mi el
sőbb is a’ népnevelést ’s nevelő intézeteket illeti: bíz
vást merem állítani, hogy Magyarország’ népségének 
a’ ref. vallásu lakosok legműveltebb ’s tanultabb részét 
aligha nem teszik; ’s bámulásra méltó azon csügged- 
hetlen ügyekezet, mellyel a’ legszegényebb reform, 
egyházak is létesílnek iskolákat ’s tártnak önköltségi
kön keblükben, ’s hogy népnevelésök még nem emelke
dett oda, hova emelkednie kellene, ennek egyaránt oka 
az anyagi és szellemi erő’ hijánya : mert míg egyfelől a’ 
szegény falusi lakosoknak papot ’s iskolákat önköltségi
kön kell tartaniok, másfelől hijányzik a’ jó oktató ’s okta
tásmód ’s eszköz.A’ ref. népnevelök’választása a’legjobb 
mód szerint történik,mellyet csak gondolhatni, t.i. az alsó 
’s elemi oskolákba tanítókul olly ifjak lépnek, kikvala- 
mellyik főiskolában végezvén a’ felsőbb tudományokat, 
hogy egész tanulói pályájokat bevégezhessék, pénz
keresés végett valamelly falusi oskolába mennek 1—3  
évig oktatónak— rectornak , praeceptornak. E’ rend
szerben igen sok jó van, mert: először a’ tanító fiatal 
’s nőtlen, ennélfogvást az idősséggel együttjáró rest
ség , hivatali kölelesség’ megunása ’s annak gépileg 
teljesítése itt az ifjúság ’s kérés időig tartó hivatalko
dás miatt nem töriénhetik; továbbá az oktató, mivel 
nőtelen , nincs a’ háztartás’ és családi gyakran csüg- 
gesztó gondoklul elfoglalva ’s mint magányos ember 
kevés fizetésével (mi nálunk fő dolog) nemcsak megéri 
hanem abból még meg is takarí'gat;— ’s végre ha a’ 
tanító alkalmatlan hivatalára , kevés ideig tartván hi
vatala , nem kínozza a’ népséget 30—40 évjg hálát
lan szolgálatával; nem árt számos éven át a’ külön
ben is s'/ egény közönségnek , sőt időközbeni elmozdít- 
tatása is illy magányos személynek majd mindig baj 
nélkül eszközölhető. E’rövid figyelmeztetésből kivilág
lik : mennyire helyes a’ reformátusok’ népiskolai taní
tóikat i letö intézkedései; ’s e’tekintetből óhajtanám, 
hogy az egyidő óta némelJy helységekben divatozni 
kezdő szokás, t.i. hogy a’ rectorok 3 éven túl is meg
maradnak ’s folytatják hivaíaljokat, sőt meg is háza
sodnak, tiltassék-el, mert épen abban áll ez intézke
dés’ legfőbb g haszna : hoy a’fizetés szűk leven, »’ta
nító nőtlen legyen s hogy a’ hivatal igen hosszú időig, 
minélfogva viselésébe a’ hivatalnok bele un , ne tart
son-— Ez intézkedés tehát a’szűk fizetésen, az anya
gi erő’ nemlétén némileg segít, míg a’ másik, t. i. 
a’ szellemi erő’ hijánya igen érezhető, mert 1) nincs 
a’ tanítóknak elég v. kellő készületjük hivatalokhoz - 
’s 2) hijányzik »’könyv, mellyből az oktatást alaposan 
végezhetnék. Mi az elsőt illeti, a’ rectorságra menők 
épen semmi oktatást nem nyernek azon tanulmányok
ban, mellycket tanítniok kell, ’s abban sem, mikép

I
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kell oktatni; hanem legföljebb is elődeiktől kénytelenek
tudakozódni a /  iránt: mikép ’s mit kell tanítniok. Ezen 
bajt átlátta a’ debreozeni collegium’ elöjárósága ’s azért 
az már ezelőtt mintegy 4 evvel — úgy tudom — meg
bízván egy professort (Kerekes Ferencz urat) azon 
terv’ kidolgozására: melly tudományokat szükséges a’ 
collegiumi felsőbb tudományt tanulóknak mind á 11 a 1 á- 
n y o s a n  és s z a k i l a g  tanulni, ezen tervben, úgy 
hallám magától Kerekes úrtól, azis javasoltatott, hogy 
állíttassák a’ coilegiumban egy p a e d a g o g i c u m  se- 
m i n a r i u m ,  azaz: egy professor, a’ mostani neve
lés-tudomány’ oktatója (ki most épen nem rendelteté
sének megfelelő tudomány’ tanításával tölti az időt) ta
nítsa a’ leendő rectorokat ’s néptanítókat elméletileg 
’s gyakorlatilag nevelésre, t. i. a’ rectorságuk alatt ál
tatok tanítandó tudományocskákra ’s azoknak miképeni 
tanítására, ’s már a’ collegium’ keblében vezesse abba 
gyakorlatilag tanít ványit, mivel ezeknek, mint úgyne
vezett p r i v a t u s  t a n í t ó k n a k  kezeik alá adatnak 
a' helybeli nemzeti ’s alsóbb iskolák’ növendékei, ’s 
ezeket épen azokra kell oktatni, mikre a’ falusi osko
lák’ növendékit. E’ terv tehát, mennyire én megérthe
tem , igen üdves volna , csakhogy mint szokás , bár ez 
előtt tán 4 évvel elkészült ’s megrostálás végett bea
datott : mindeddig legkisebb hírét sem haliám valóso- 
dásba-vétel felé közepesének. Ez pedig egy krba.sem 
kerülne ’s minden pillanatban hosszasb készület nélkül 
létesíthető. — Azonban még itt sem kellene megálla
podni , mert az emberek’ nagy része csak a’ készből ’s 
kész szerint tud dolgozni: ennélfogva elkerülhetlenül 
szükséges, hogy a’ népiskolai tanítók’ ’s növendékek’ 
számára alkalmas kézikönyv készíttessék, sót ollyan , 
melly később még az iskolából kikerülőknek is hasz
nos olvasó k ö n y v ü l  szolgáljon. Illy kézi könyvül 
használtathatnék némi toldalékokkal a’ kévés idő alatt 
közkedvességíivé lett Edvi Illés Pál’ k é z i k ö n y v e .  
Az illy' k é z i k ö n y v r e  nézve azt óhajtóm, hogy 
azt az egyházi kerületek elkészíttetvén, általányos 
használtatását rendeljék-el s magok nyomassák-ki, 
hogy így minél olcsóbb áron kaphassa meg a’ szegény 
köznép, Sok német status maga gondolkodik az iskolai 
könyvek’ nyomatása ’s eladatásáról, hogy így a’ sze
gény nép minél olcsóbban jusson ahhoz. £*)

A’ reform, közönség igen jól tenné, ha a' népne
velés’ tárgyában az igazgatóság-’s felügyelesre néz
ve is haladást tanúsít na. Most minden nemzeti osko
lának legközelebb felügyelője a’ helybeli lelkész ; ezen
felül az egész egyházvidék’ iskoláira az esperes. Azon
ban ezen intézkedést nem hagyhatni egészen helyben; 
mert ha valaki, kivált idős kora miatti érdeminél fogva es
peres-égre aikalmas , azért még nevelési felvigyázó
nak nem az, annyival is inkább, mivel az agg lelké
szekről minden megszégyenítés nélkül megvallhatni, 
hogy jobbadán a’ nagy ’s tudományos világiéi távol és 
s/.uken élősködvén , attól többnyire elmaradnak ; neve
lési felvigyázóul pedig a’ világ’ menetelétől elmaradó 
alig alkalmas, annyival is inkább : mivel ezen hiva
tásra nemcsak t é t e t n i ,  hanem hajlammal ’s ügyes
séggel is kell bí rni .  l)e továbbá én aJ felvigyázók
kal,  még ha a" hivatalt szorgalommal viselik, sem e- 
iégszcm-meg , hanem óhajtóm, hogy az illető kerületi

*3 Ed'-i Illés kézi-könyvének árára nézve azt jegyez- 
hetni-meg , hogy az magas; s úgy tetszik, nem vétetett 
még az illő figyelembe, hogy kiknek s  mi czélbul k é 
szült , s hogy a kath. iskolai könyvek árához s z a b j a  a z  
art , mert a  reform, iskolai könyvek olly o l c s ó k ,  hogy 
o l c s ó b b a t  alig kívánhatni

egyházi felsőségnek tegyenek minden’évben jelentést 
a’ kezök alatti oskolák’ állapotjarol, mert ez míg egy- 
részrül szorgalmokra nézve ellenőrül szolgálna , más- 
részrül az elöljáróság egészen értesittetnék folyton az 
annyira fontos népnevelés’ állapotjárul.

(Vege következik.)

Az egy liáz igazgatók ’ nem ességéről.
Résó-Ensel Sándor ur pestmegyei tb. f. é. Jelen

kor 66dik számában, a’ lisztesebbek szavazhatásiju- 
sárol ertekezven , ezt egyenesen megtagadja a’megyés 
papoktól (kiket lelkészeknek nevez) és azok’ segédei
tő l, ha azok nem született nemesek; állitván: hogy 
azok, hivataloknál fogva pusztán, soha nemeseknek 
nem ismertettek; azt azonban nem tagadja: hogy az 
egyházak’ igazgatóji, kik a’ törvényekben R e c  to
re s  E c c l e s i a r u m  nevezettel jelöltetnek, neme
seknek tartatnak és nemesi kiváltságokkal bírnak ma is; 
hanem azt állítja a’ d64dik lapon: hogy a’ rendes lel
készek nem alkalmazhatják magokra ezen czimet: E c- 
e l e s i a r u m  R e c t o r e s ,  mert Ulászló VII. 51. czik- 
kelyebol világosan kitetszik, hogy ecclesiarum recto
res czimet csak azok viselhetnek, kik egész papi me
gyét ’s több lelkészt kormányoznak.

Az egyházi férfiakat, minden keresztyén fejdelem 
megkülönböztette; nemesi jusokkal ruházta-fel azokat 
koronás királyunk ’s nemzetünk’ apostola sz. István , 
mint megtetszik törvényei I. könyv, l é s  3dik fejezetei
ből ; nemesi jusokkal ékesiték őket sz. fejedelmünk utó- 
di is; hogy többekrül rövidség okáért hallgassak: ide 
iktatom Ild. András királynak, ugyanazon 1222d. év
ben , mellyben a’ világi nemesek’szabadságit arany pe
csétül levelével megerősíté, az egyházi férfiak’részére 
kelt és kiváltságaikat megerősítő levelének ide illő fog
lalatát; melly oklevelet Kollár Adám , mind azl765ki 
országgyűlésből kinevezte'ett haza atyjaitól,mind pedig 
az anyaszentegyház fejétől kárhoztatott ezen czimű 
könyvében: „De originibus et usu perpetuo potestatis 
legislatoriae circa Sacra apostolicorum Regum Hungá
riáé MDCCLXIV“ 8rét ugyanazon pápai lajstrombul, 
mellybe az ország’ arany-szabadságlevele beiktattatni 
országul kéretett, a’ 93—95. lapján köztudomásra bo
csátott ’s a’ mellyet I. Lajostól és I. Máriától szintúgy, 
mintáz aranyszabadság levelét megerősítettnek állít; 
igy vagyon pedig, a’ mi ide való , szorul szóra : „Nos 
itaque jam dictarum ammoniti serie rationum , univer- 
sis rerum dispositionibus Regalem in Secularibus , Cle- 
riealem in Spirilualibus praeferentes dignitatem , om
nibus in regno nostro constitutis S a c e r d o t i b u s ,  
D i a c o n i s ,  S u b d i a c o n i s ,  A c o l y t i s ,  E x o r 
c i s t  i s ,  quibusrlibet, in sortem Domini per t o n s u- 
r a in c l e r i c a l e m  i n s i g n i t i s ,  talem ac tantani , 
auctoritate Regia conferimus libertatéin : utsiquispiam 
laicorum ex his aliquem sive de possessorio seudefur- 
to , seu de terris, seu quocunque alio actionis titulo 
praesumserit ad Judicem trahere secularem , ipselaicus 
eo ipso suae causae praejudicium fuciat: quia volumus 
et statuimus, u t n u l l u s  Cl e r i c o r u i u  ante perso
nam trahatur secularem, nec cuiquam laicorum, dum 
videlicet a laico impetitur. in foro secularium Judicum 
respondere teneatur. Sicut enim ordo rationis exigit, 
ut, si laicus Ciericum de quocunque convincere volue- 
rit , Praelatis ordini Clericatus deputatis, Archiepis- 
copis , Episcopis , Praepositis , Archidiaconis , seu 
Decanis, vel quibuslibet aliis ecclesiasticis Judicibus 
suae causae proponat seriem: similiter volumus, ut si 
quispiam Clericorum cum laico de causis secularibus
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voluerit agere, coram seculari jadice conveniat, etsi- 
cnt Clericalem decet honestatem habito debitae cautio- 
nis moderamine, jus suum in foro judicum secularium 
exequatur. Si enim persona Clericalisalaico ad judices 
seculares traheretur; confusio magis , quam ordo, ser- 
varetur, et violentia juri potius , quam jusfitiae , infer- 
retur : Séd utrinqueprovidentes, sicut ordini spirituá
lis apicis nihil subtrahi; sic in nullo laicali dignitati 
tarnen in his, quae ad foruin laicale pertinent, volu- 
mus derogari. Praeterea pari llrmitate sancivimus , ut 
n u l l u s  h o mi n u m t o n s u r a m h a b e n s  C l e r i -  
ó a l e m  l i b e r o s  d e n a r i o s ,  v e i  p o n d e r a  s e n  
q u e m c u n q u e  c e ns um,  ad f i s c u m p e r t i n e n 
t e m,  s o l u e r e  t e n e a t u r :  etsi collector publico- 
rum vectigalium haec ab eis exigere, vei super eos 
descendere voluerit; manu valida tamquam fur et ra
ptor turpiter expellatur. Si quis etiam nostrorum Joba- 
gionum, quantumcunque magnus , horum aliquod facé
ré super eos atíemptaverit; idem ei confusionis oppo- 
briuminferatur, etregiaeindignationis sententiara gra- 
viter mereatur: decet enim, ut sicut a laicis clerici 
ministerio , nec non cultu , sunt dispares, sic in divini 
libertatém oíficii, secularis gravamine sint expertes. 
I s t u d t a m en au c t o ri t a t e E e g i a  f i r mi t e r  
p r a e c i p i m u s ,  q u a t e n u s  n u l l u s  n o s t r o 
rum V d v v o r n i c o r u m ,  seu c i v i l i u m ,  s i v e  
e u j u s c u n q u e  s e r v i t u t i s  j u g o  subdi t orura  
ad t o n s u r a m  C l e r i c a l e m  a b a l i q u o  P r a e -  
l a t o r u m  a d mi t t a t u r . “

E/.en oklevélből nyilván kitetszik: hogy egyházi 
férfiaknak vétettek nemcsak a’ teljesen telavatott, ha
nem mind azon papok, kik a’ kisebb rendeket felvet
ték, kik pilist, vagyis papkoszorút nyertek, és azok 
mindnyájan kiváltságokkal bírtak; de kitetszik az is: 
hogy tilalmas vala a’ főpapoknak ollyanokat papságra 
koszorúztatni, kik királyi udvarnokok akár városiak , 
akár valamelly szolgálatra lekötelezve voltak ; tehát 
nemtelen is lehetett pap lehetett a’ királyi tételes szol
ga is , ha a’ király feloldozta szolgálatától, és sza
badossá tette ; nem is volt soha elkerülhetlen szükség 
születési nemességre: hogy valaki pappá lehessen; 
megadta azt neki hivatása, megadta papi állása; bizo
nyítja ezt a’ Réső-Ensel ur felhozta Ulászló VII. tör
vényének 24dik agazata is , mellynek tulajdon szavai 
ezek: „Neme de rustica progenie natus in E p i s c o -  
pum vei A r c h i e p i s c o p u m  (ob perpetuam prae- 
missae rusticanae proditionis memóriám) per Regiam 
Majestatem promoveatur.“ De neü az ó értelmében , t.i. 
hogy az érsekek püspökök csak ép^n nemesi szárma
zásúak lehetnek, mert azzal: hogy a’ paraszt zendü
lés emlékezete okáért, paraszt származású érseket v. 
püspököt nem nevezhetett a’ király, nem volt megköt
ve keze : hogy azokból más nemű főpapot nevezhes
sen; és nemesi származásuakon kívül még más osztály 
is van , melly a’ parasztokhoz nem számittatik , és ér
sek vagy püspök lehetett! különben a’ törvény világos 
szavakkal megmondhatta volna : Nemo nisi de N o b i 
l i  p r o s a p i a  natus in episcopum vei archiepiscopum , 
per Regiara Majestatem promoveatur. —

Egyébiránt, miután Réső-Ensel ur nem tagadja: 
hogy az egyházigazgatók nemesi jussal bírnak , ha
nem azt állítja: hogy a’ megyés papok nem alkalmaz
hatják magukra a’ Rectores Ecelesiaruin nevezetet; 
csak azt kell vala bebizonyítanom: hogy az Egyház
igazgatók, Rectores Ecclesiarum , valóban a’ megyés 
papok,, plébánusok voltak; legyen tehát: A’ „Glossa
rium ad scriptores mediae et infimae latinitaüs, Au-

ctore Carolo Dufresne. MDCCXXXIV 2do czimü könyv 
könyv ötödik kötetének 1194dik szeletén ez áll „RE
CTOR. R e c t o r e s  E cc 1 e s i a r u m , Praelafi, Epi- 
scopi, Abbafes , PAROCI1IARUM PRESBYTERI in 
Lege Longob. Lib. 3. Tit. 1 §. 42. tit. 10. §. 4. in capi- 
tularibus Caroli Mag. Lib. 3. tit. 75. etc. Maxime R e c- 
tor  E c c l e s i a e  dicitur, qui vulgo C u r i o ,  seu 
Cur a tus , ut in charta Alaman. 43. apud Goldastum, 
et alibi saepissime ’s a’ t. — RECTORIA, Dignitas Cu
rio nis vei Ecclesia parochialis. — Ha pedig ez nem ele
gendő: szóljanak az oklevelek, mellyeknek másutt egész 
terjedelmükben ki adandó másolatit eredeti példányok
ról vettem:

1) János mester borsodi esperestnek a’ belejtei Já
nos pőrében,1341 évben kelt ügyhalasztó levele így szól 
,,Nos magister J h o a n e s  Arcbydiaconus Borsadiensis 
vicariusque venerabilis in chrisfo patris domini N i-  
c h o l a i  dei et apostolién gratia Episcopi Agriensis 
ín spiritualibus generalis daraus pro memoria, quod nos 
eausam , quam J h o a n e s filius M o r t u n u s de P e
l e i t  h e pro quo B e n e d i c t u s  litterafus cum litte- 
ris procurators doraini P e t r i  Sacerdotis, RECTO- 
RI8 ECCLE8IE de Therebes vice archydiaconi de 
Chungos, astitit contra nobiles dominas Alias J h o a -  
n i s fily S y m o n y s  E l i z a b e t h  et Chal a .  ’satb.
2) Azon 1349iki oklevélben , mellyet az 183<>ki Tu
dományos Gyűjtemény IXik kötetének 80 és 87. lapján 
egész terjedelmében kiadtam, a’ 63ik lapon olvasható 
ezen figyelmeztetésemmel: „Miklós Pap csomaközi 
e&yhfM igazgatója (bizonyosan nem püspök, mint je
len korban a’rectores ecclesiarum szavakat magyaráz- 
gatják, a’ megyés papokat, plébánusokat, törvényes 
szabadalmaiktól megfosztani akarók) és szathmári B u 1- 
ch u  Mesternek Alesperestje ’s a’ í. ezek olvashatók: 
„Nos J o h a n n e s  plebanus de Nemp'hy vicarius ve
nerabilis in chrisfo patris domini Andree dei et apos- 
tolicae sedis gratia Episcopi Transiluani de exteriori 
parte Mezes generalis, Significamus Tenore praesen- 
tium tam presentibus quam futuris quibus expedit uni- 
versis. Ónod expirari possunt de facili gestis presentis 
temporis nisi robur accipiant ab apicibus sigillatis , 
Proinde N y c o l a u s  Sacerdos RECTOR ECCLESIE 
de Ch urnákoz ac vice Archidiaconus magistri Bul- 
chunis de Zothranr , et Stephanus Sacerdos parochialis 
de Karul ex una, ac domina Katerina Relicta Magistri 
Nycolai fily Andree Nobilis de eadem Karul. ’sa ’t .—
3) Vagyon hűségemre bízva I350dik évi egy csonka, 
de kétségtelenül hiteles , oklevél , mellynek kezdete 
így vagyon : „Discreto viro et hone*to domino eorura 
raagistro J o h a n n i archidiacono Borsodiensi vicari 
0qUe— — — — — dei et apostolica gratia Episcopi 
agriensis in spiritualibus — — — — — Marie vir- 
ginis gloriose de T h e r e b e s ,  nec non Magister K y- 
I iá n  us ac RECTOR ECCLESIE beate Mariemagda- 
lenae de Z e e c h oraciones. ’s a’ t. — 4) Kálmán győri 
püspöknek két megyés paphoz intézett 1356ki Szent 
Mihály ünnepe tizenötöd napján csütörtökön (M. sz. h. 
13) kelt parancsolatának tárgyjelesitő szavai ezek:„Nos 
C o l o ma n u s  dei et apostolica gr«fia Episcopus eccle- 
sie J a u r i e n s i s  vobis diseretis víris et honestis vy- 
cearchydiacono do Rab ak u s T h o in e de Myh a ly  
et T h o me  de Baledy ECCLESIARUM RERTORÍ- 
BUS salutem paterna cum benedictione ’s a’ t. — 5) Bí
rom még egy puszta másolatát ugyanazon ILI. Ulász
ló kirá'y leve’ének, kinek törvényére hivatkozás tör
tént ’« ezzel Nagy Bánya városának, megy és-papját 
szabadon válaszhatójusát, 1492ik ővbo.i, épen azúr
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szag közgyűlése alatt megerősíti, ’s benne a’ nagybá
nyai megyés pap két Ízben , R e c t o r  P l e b a n i e  ne
veztetik. Nevezetes ezen oklevélben még az is: hogy 
a’ király az egész országbeli megyés papok kinevez- 
hetését. elődei és önmaga kiváló jusának kétszer is 
mondja \ ezen szavakkal: „Sive per mortem, sive per 
translaúonem vei alias qualitereunque ejusdem P 1 e- 
b a ni a e  veri et legitimi possessoris tunc de jure va- 
caturam,aut h o r it a te J u r i s p a t r o n a t u s  no-  
s t r i  R e g a l i s , q u o d  g e n e r a  l i t e r  in o mn i b u s  
E c c l e s i j s  R e g n i n o s t r i  i ns t ar  p r a e d e c e s -  
sorúm R e g  um H u n g á r i á é  d i g n o s c e r e r a u s  
’s a’ t. nevezetes pedig azért: mert épen ide vág a’ 
Harmas Törvény I. R. 10. czime, holott a’ 3dik §ban 
mondatik : „Praeterea eunctorum quoque Dominorum, 
Praelatorum , et virorum Ecclesiasticorum , Princeps 
ipse noster verus pariter et legitimus successor est; 
non quantum ad bonorum, etjurium possessonariorura 
ab Ecclesia ablationem et sequestrationem, séd quan
tum alteri (vacantibus Praelaturarum sedibus et E c- 
c l e s i a r u m  R e c t o r  a t i b u s )  ad g u b e r  nan
dum cum  E c c l e s i a  c o l l a t i o n e m .  Salvo jure 
confirmationis Archiepiscopatuum, et Episcopatuum quae 
jurisdictioni sacrosanctae Romane duntaxat Ecclesiae, 
sub esse dignoscitur.“

Megyés pap , vagy plébános jelentésben vette Ver- 
boczy a’Rector Ecclesiae nevezetet az idéztem helyen, 
de ebben veszi az 1. Rész 2dik czimében is ,  holott a’ 
nemességet az egyházi, és világi férfiakra nézve e- 
gyenlőnek mondja e'képen : „Et quamvis personae spi
rituales (quarum medio salutem humanam Dominus et 
Salvator noster administrari voluit) personis saecula- 
ribus digniores habeantur, tarnen omnes Domini Prae- 
lati et E c c l e s i a r u m  R e c t o  r é s ,  ac caeteriMag- 
nateß , atque Nobiles et Proceres Regni hujus Hungá
riáé , et ratione nobilitatis, et bonorum temporalium, 
una eademque libertafis, exemptionis, et immunitatis 
praerogativa gaudent: nec habet Dominorum aliquis 
plus, nec nobilis quispiam minus de libertatéi Ilinc 
eiiam una, eademque lege et consuetudine, ac uno et 
eodem juridico processu , in judieiis utuntur, homa- 
giorura duntaxat quíintitas variatur.“ Melly helyet a’ 
Verbőczy törv énykönyvének magyar forditóji, igy ad
nak nevezetesen pedig az, mellyet Fodoróczy Meny
hért debreczeni könyvnyomtató , iktári gr. Bethlen Pé
ternek „Debrec énben , Pünkös havanak tizenhatodik 
napján , az Ezer hat száz harmintzkilentzedik Esz
tendőben“ kelt levele által ajánlva 4rétb. kiadott, ho
lott olvasható : „Jóllehet penig az egyházi szemellyek 
(úgy mint kik áltál urunk Idvözitőnk hirdetetni akarta 
minekünk az idvösseges tudomant) böcsületeshek a’ kül
ső rendbelieknél: mindazonalial minden Papi rendek
nek , Plebanusoknak , a’szabad es Nagyságos urakkal 
Nemesekkel,es Magy. országi fö Nepekkel, nemességekre 
8 jószágokra való kepest egyenlő szabadsagok es 
méltóságuk vagyon : Es az urak közzül is eggyiknek 

is nincsen nagyob szabadsaga, mint akarmelly Ne
mes embernek: es ez okon ugyan azon egy törvénnyel 
es azon szokassa!, es az törvények azon egy folya- 
lönböznek^ Min‘l azon áltál, dijokkal egymastul kü-

Hogy pedig a Plébánusok igaz magyar szólással 
megyespapok, világos abból: hegy kerlsztyénségünk

kezdetében egész megyéket nyertek; mert sz. István 
király Ild. könyvének 34dik fejezetében, nyilván áll: 
„Decem villáé Ecclesiam aedificent,quam duabus mansio— 
nibus , totideraque mancipiis dotent, equo et jumento , 
sex bobus, et duabus vaccis, triginta quatvor minu- 
tis bestiis.“ És most is , tekintsen bárki például a’ szath- 
raári püspökmegye névkönyvébe, látni fogja: hogy a» 
megyéspapok között ollyan is van, kinek hatósága na
gyobb tért foglal-el, mint egy némelly vármegye ; 
illyen többek között a’ munkácsi, kinek megyéjében, 
egy pusztával egyetemben , száz negyven , ’s közöt
tük több egyházas , és több 20—24 órányi távolság
ra fekvő helység vagyon; de tudjuk azt is közönsé
gesen : hogy Parochia : vármegyét is , egyházi megyét 
is jelent; a’ megyéspapnak , v. is plébánosnak : „Pa- 
rochus„neve; és,királyink törvényeiben is illykép jö- 
nek elé; egyebeken kívül: Ild. András aranypecsétes 
levelében a’ vármegye ispánja C o m e s P a r o c h i a -  
n us  az ődik ágazat szerint; Kálmán király II. törvény 
könyvének5ik fejezete szerint; a’ pleba’nus vagy me
gyés : P a r o c h i a n u s  P r e s b i t e r  szavakkal je
löltetik. — Pesten , 1841dik esztendei Kisaszszony ha
va 31dik napján

Wallherr László
Esztergom-megyei táblabiró,

E m lék ü l €>•£■ b ará tom n ak .
Édes hazádnak 's nemzetednek éltél ,
Híven követve a' szív’ ösztönét;
0  megvivád-e hát a’ mit remélltél :
Érző szivednek milly magas dijt nyertél.
Hogy értök adta üdvét, mindenét?

Ne szólj ne szólj! ismerem a' világot.
Ismérem a' kajánság ördögét:
Letépte ösvényedről a’ virágot,
Peklá tévé a’ nyájas ifjúságot,
Mert törni kezdéd a' szivek jegét.

És vihatatlan lelked nem remeg:
Folyton hazádnak‘s nemzetednek élsz;
’S mint ha a' krívánt villám csapja-meg 
S bámulva nézi a. nagy néptömeg: 

Rendíthetetlenül állsz és reméllsz!

Mély hála néked o nemes barát!
Vedd érzclemdűs szívemet ezért,
'S ha vészed újra 's folyton ,küzdene ,
És életet csak élet mentene :
Engedd kivívnom a’ halál-babért!

Figyelj reám! értsd-meg jól hangomat!
Nem czifra mezt-öltött kígyó vagyok,
Mellytöl megborzada’ szerény kebel ,
Midőn reá fagyos tekercsivei 
A’ rút hízelgés fényében ragyog.

Mert addig szól igy csak mig magyar lesz,
’S csak addig, mig a’ jobb elv' bajnoka,—
Ha harezos őseink rég hűk valának 
Ádáz viharja közt a' vércsatának:
Csendben maradhat hu az onoka.

-'S ha távol tőled én hűtlen lehetnék;
Tárd-fel boszúra tárd-fel kebeled,
És mennydörögd-fel égbe átkodat,
Hogy megboszúlja álbaraíodat 
Édes hazádért s most isten veled!

Sz e l e s t e y  László.

Szerkeszti H e l m c c z y .  — Nyomtatja angol gyors-sajtón T r a t t n e r - K á r o l y i  uri-utcza 453.



Titoknoki jelentés a’ ni. t. társaság
liiftbeli munkálkodásairól«
A’ magyar tudós társaság ax 1830. évi dicső or

szággyűlés alatt alakítva, pályafutása első tizedét múlt 
1840d. novemberében fejezte-be. Mennyiben igyeke
zett ez intézet, melly majd minden eszközök nélkül, 
kevés a’ kitűzött czélra voltákép elkészült erővel, kis
ded és részvétlen, vagy szigorú közönség elébe lé
pett; rendeltetésének azon évkörben eleget tenni: ki- 
veheté a’ figyelmes hazafi mind azon tudósításainkból, 
mellyeket e’ helyt hazafi hallgatóink elé évenként ter
jesztettünk ; mind az igazgatóság jelentéseiből, mik
kel az ország törvényhatóságainak számolt; mind Év
könyveinkből , mellyekben kötelességünknek tartók 
őszintén ’s inkább kicsinyes bőséggel mint előkelő rö
vidséggel foglalatosságaink’ menetelét előadni; kive- 
hetendi végre összefüggő áttekintetben egy különmun
kából , mellynek Írására az academia engem méltóz- 
tatott megbízni, ’s melly immár készülőben van. Nincs 
tehát academiai életünk második tizede elején a’ múlt
ról egyéb mondani valóm, minthogy, kifejtvén minden 
irányaiban academiai testületünk életmüségét, a’ leg
fontosabb munkálatok előkészületeit megtevén,’s az iro
dalmi nyelvet formáiban és szavaiban bizonyos pontig 
megállapítván, a’ tudományos értekeződésnck, újon 
rendezett héti üléseinkben tágasabb mezőt nyitottunk. 
Ez uj rendszerrel kezdettük -  meg 1840. nov. ltjkán 
munkálkodásaink tizenegyedik évét; mellyet e’ mai köz
ülésünkkel berekesztvén , róla részletesben szóló tu
dósításomra a’ tisztelt gyülekezet figyelmét kikérem.

Első helyt említem a’ nyelv körüli munkálkodáso
kat. A’ n a g y  s z ó t á r ’ dolgozása folyt, sőt a’nyelv- 
tudományi osztályból Czuczor Gergely, a’ philosophiai- 
ból Horváth Cyrill, Iletényi János , és Kállay Ferencz , 
a’ törvénytudományiból Szlemenics Pál illetőségeik egy 
részét vizsgálat alá is bocsátották. A’ hadtudományi 
múszólár dolgozása hasonlókép folyt, ’s különösen b. 
Lakos János t. és Kiss Károly rt. munkálkodások egy 
részét elő is terjesztették. A’munkába vett bányászati 
műszótár körül Bugát, FrivaJdszky és Kacskovics fá
radoztak; ’s időközben a’segedelem-nyújtásra felszó
lított magyar és erdélyi bányakormányok közül a’ fel
sőbányái az ott már divatozó műszók lajstromát kül- 
dötte-be , az alsómagyarországi rövid idő múlva egy 
tetemesb munkálat közlését ígérte. Végre a’ T áj s z ó 
t á r h o z  újra is Horváth János rt. vasi éshonti, Dr- 
novszky Ferencz nyitrai, Fabó András nógrádi, Ma- 
tusik János tatai, Vass József göcseji tájszók küldé
sével járultak. — A’ magyar s z ó k ü t é s ’ szabályai’ 
nyomozásában a’ nyelvtudományi osztályból Czuczor, 
Fábián , Nagy János és Vörösmarty jártak-el: melly 
munkálat mihelyt kiegészítve és a’ társaság által meg
vizsgálva és elfogadva leszen, a’közönség elébe fog 
terjesztetni. N y e l v r é g i s é g e k  keresése és gyűj
tésével folyvást Döbrenlei Gábor rt. foglalkodott, ki
nek szerkesztése alatt a’ régi m. nyelvemlékek Ild. kö
tete meg is jelent.

A’ nagy és kis gyűlésekben szőnyegen volt tudo
mányos tárgyak különféle osztályokból vétettek. F o- 
g a r a s i  J á n o s  lt. a’ magyar ig é k  természetét fej

tegette; Ká l l a y  F e r e n c z  rt. a’finn és magyar nyel
vek összehasonlítási vizsgálatának köztünki történeteit 
és eredvényeitálIitotta-elő,’sazujabb külföldi fölfede
zéseket és tudományos nézeteket e’ tárgy körül meg
vizsgálva, Possart lapp és Jablentz syrjän nyelvtanait 
ismertette folytonos tekintettel a’ magyar nyelv’ rokon 
sajátságaira; B l o c h  M ó r i c z  lt. a’ nyelvhasonlítás
ról , különösen a’magyar nyelv rokonságairól értekezvén 
annak a’syrjanneli hasonlatosságait emelte-ki, ’s azt al
kotására nézve a’ sinai és sémita nyelveknél felebb ál
lónak mutogatta ; ismét B1 o c h Mó r i c z  a’ héberköl
tészet jelleméről olvasott, hasonlítva a’ hellénnel és 
sanscrittal; P o d h r a d c z k y  J ó z s e f i t  Erdősi Já
nos XVI. századbeli szerző némelly eddig lappangott 
Írását ismertetíe-raeg; S z e m ere Pá l  rt. a’szépmü
vek kritikájáról általában, különösen pedig Vörösmar
ty’ némi daláról adta elő elmélkedéseit; P u l s z k y  
F e r e n c z  rt. a’ régi műemlékek befolyásáról az uj 
művészetre, H e t é n y i  J á n o s  rt. az ész , és philo- 
sophia’ fölségéről értekezett; L u k á c s  M ó r i c z  lt. 
a’ büntetőjogi Iheoriákat adván el ő, különösen az 
igazság és haszon elveit fejtegette, ’s az utolsóra töb
bek által felhozott ellenvetéseket czáfolgatván ; meg
igyekezett mutatni, hogy a’ jól értett haszonelvben 
az igazság elve is ben foglaltatik; B r i e d l  F i d e l  
lt az aestheticai lángészről elmélkedett ; G y ö r y  
S á n d o r  rt. a’ hasznos ismeretek terjesztése módjai
ról adta-elö nézeteit; V a j d a  P é t e r  lt. a’ termé
szettudományok befolyását a’ társaságra fejtegette: — 
C z e c h  J á n o s  rt. a’ zsidók polgári állapotait Ma
gyarországban nyomozza; Ho r v á t h  M i h á l y  lt az 
I514ki magyar pórhad okait és következményeit adta 
elő; ugyanő az Anjouk hatását állitotta-elő hazánkra, 
országiások szellemét, a’ közigazgatást, egyházi 
erkölcsi és népi életet tekintve; J e r n e y  J á n o s rt. 
a’ hazánkat IV. Béla alatt pusztított mongolok ewyik 
vezérének Kadánnak oklevelét magyarázván , a’neve
zett királyunk pénzeivel találtatni szokott, de minded
dig meg nem határozott rézpénzeket a’ mongolok ál
tal forgásba hozottaknak igyekezett megmutatni, K á 1- 
la y  F e r e n c z  rt. a’ Frangepáni nemzetségről, — 
S z t r o k a y  An t a l  rt.Cházár András életéről ’s tudo
mányos és philanthropiai hatásáról értekezett; Ho r 
vát h  M i h á 1 y lt. és S c h e de 1 F e r e n c z  több ren
dű, hazánkat illető történeti munkákat ismertettek meg a’ 
társasággal;L u c z e n b a c h e r  J á n o s rt. Róbert Ká
roly király némelly általa Buda városának adott áru
lerakói kiváltságára vonatkozó ritka ezüst pénzeit mu
tatta elő , azokról egyszersmind értekezvén ; igy Ká l 
l ay  F e r e n c z  rt. némelly legújabban Erdélyben , 
az Orbai székben találtatott arany régiségek rajzai elő- 
mutatását kísérte észrevételei; ’s társaságon kívüli 
hazafiak közül R ö m e r  Flórián Zudar László egykori 
pannonhalmi főapát sírkövét, — ’s Nagy-Ajtai Kovács 
István némelly a’ Kolozsvár régi várfalán találtatott 
magyar síriratokat közlék rajzokban ’s egyszersmind 
magyarázataikkal is kisérék ; — K i s s  K á r o l y  rt. 
a’ franczia köztársaság’ hadi szerencséje’ ok*it igye
kezett meghatározni; más ízben a’ legújabb hadi iro
dalmat ismertette, tekintettel eddigi kísérleteinkre e’ 
nemben; N a g y  K á r o l y  rt. uj elrendelésit égtekét, 
az elsőt magyar nyelven, készite, ’s annak előrauta-



tását egyszeritései igazlásával kisérte; Ta ub  ne r 
K á r o l y  It. a’ mértan előadása módszerét ’s különö
sen a’ mértani irodalomnak hazánkban hazai nyelvün
kön? mibenlétét terjeszté-eló , V á s á r h e l y i  Pálrt .  
folyóvizeknél a’ sebességek fokozatáról értekezett, fel
világosítván e’ kérdést egy a’ Dunán mért keresztraet- 
szés és abban talált sebességek által, nemkülönben a’ 
Duna vízemésztéséről különböző vízállomásoknál; — 
t S z I e me n i c s  P á l  rt. a’ magyar törvények történe
teit nyomozta az ország keletkeztétól az Árpádok ki
haltáig ; J e r n e y  J á n o s  rt. törvénykönyvünk leg
nagyobb nyomtatási hibájáról egy betűben értekezvén, 
kimutatta , miképen I. Lajos decretuma lld . czikkelyé- 
ben „universi v i r i  nobiles“ hibásan áll v e r i  helyett 
melly helytelen olvasásra Kollár ’s utána többen egy 
hamis közjogi tételt alapítottak; Tót h L ő r i n c z  It. 
a’ becstelenítés büntetéséről általában, ’s különösen 
ennek liazánkbani alkalmazásáról elmélkedett; K á 11 a y 
F e r e n c z  rt. a’ magyarországi részek visszakapcso
lása kérdését vizsgálván , tekintettel az eddigi vitat
kozásokra , az ügy további kiegyenlítésére szolgáló 
pontokat igyekezett kijelelni; F o g a r a s i J á n o s rt. 
egy magyar bankról fej tette—ki nézeteit; — B u g á t  
Pál  rt. az orvosrend miképeni emeléséről Magyaror
szágban értekezett ; S c h o e p f f  A u g u s z t l t .  a’ kan
csalság műtételét adván -  elő , számos egyedet mű
tét előtt ’s után, különféle időszakaiban a’ gyógyulás
nak állított a' társaság elébe; S c h e d e l  F e r e n c z  
egy Magyarország határain belül talált lithographiai 
követ ismertetett-meg. — Gyász- és eralékbeszédeket 
elhunytaink felett Péczely , Schedel, Szírokay és Zsol
dos készítettek.

Nyomtatás végett húsz kézirat terjesztetett ez év 
lefolyta alatt az academia elébe : nyelv és literatúrai 
4 , classica-literaturai 2 , philosophia ’s nevelési 3 , 
történeíirási és rokon <>, mathematicai 1 , ’s természet- 
tudományi 3; mellyek közül a’ következőknek kinyo- 
rnatása határoztatott: a) Szerém vármegye ismérete 
lloblik Márton lttól; b) Cuvier Allatországa második 
kötete Vajda P. lttól; c) Magy. könyvtár, készítette Jan- 
kOAvich Miklós tt; d) Plutarch Parallelái, ford. Szé
kács és Taubner 11. tt .; e) Miss Sara Sampson Lessing 
után Kazinczy Ferencztől; f) Edvi Illés Pál Közhasz
nú Kézikönyvének harmadik kiadása. — A’ magyar tör- 
ténettár első része, u. m. Verbőczy István hármas
könyve Bertha Sándor , Fogarasi János , Luczenbacher 
János, Szalay László és Tóth Lőrincz rt. és II. tt. ál
tal fordítva most vagyon vizsgálat alatt.

A’ Tudománytárban kiadás végett 31 kézirat kül- 
detett-be , különösen 3 literatúrai, 5 philos. ’s neve
lési, 9 történeti, 6 mathematicai, 1 had,l mű-tudo- 
uiányi, 3 törvény- , ’s ugyanannyi történettudományi; 
mellyek közül 21 fogadtatott e l , és pedig academiai 
tagoktól a’ következő mégnem idézettek: H e t é n y i  
J á n o s  r. tagé az academiák hasznairól, B r i e d 1 F i
d e l  1. tagé a’ kisdedovó intézetek történetileg ; ’s egy 
oskolaleczkei czélszerü terv készítésének lényeges és 
mellékes bélyegei; P o d h r a d c z k y  J ó z s e f  l.tagé 
Beigei Illés magyar történetíróról; J e r n e y  J á n o s  
i tagéi azon kérdés felett: való-e hogy az oroszbirodalom 
alapítói magyarok voltak; továbbá a’ bői convent em- 
lekezetenek felélesztése; ismét: a’ váczi püspökség 
birtokjovedelmet mutató XVId. századi m. oklevelek ; 
J a s z a y  1 <t 1 1. ágtól a’ kassai kisebb országgyűlés 
ezikkelyei; T a u b n e r  K á r o l y  I. tagtól : a’ fourieri 
módszer a’ felsőbb fokú egyenletekről; V á l l a s  An
t a l  rendes tagtól: a’ hold fogyatkozásokról; T a re zy

L a j o s  r. tagtol a’ természeti tudományok régi tör“ 
tenetei, es S c h ő p f f  A u g u s t  lttag értekezése a* 
korcsvegyekről.

Megjelentek, utolsó köz ülés [óta, az academia 
költségein:

1) A’m. t. táré.  É v k ö n y v e i .  Negyedik kötet.
2) T u d o m á n y t á r .  12 füzet.
3) R é g i  m a g y a r  n y el  v e ml é kék. Második

kötet.
4) M a g y a r  h e l y e s í r á s  és szóragasztás’fóbb 

szabályai. Ötödik kiadás.
5 — 7 )  E r e d e t i  j á t é k s z í n ,  kiadja a’ m. t 

v i l i .  IX. X. kötet.
8) A’ f e l s ő b b  a n a l y s i s  elemei , Győry Sá 

dórtól. Második füzet.
9) S z á m o l á s i  s e g é d  a’ köz életben előfor

duló pénz-számolások tábláit ’s egyszerű szabályait 
példákkal világosítva foglaló. Ilradnay Ferencztől.

10) A z á l l a t o r s z á g  fölosztva alkotása szerint 
Cuvier ut. Vajda Pétertől. Első kötet.

11) N é p s z e r ű  e r k ö l c s t u d o r a á n y .  Zsoldos 
Ignácztól.

12) Magyar tud. társasági névkönyv as t r ó n  o- 
in iai n a p l ó v a l  és kalendáriommal 1841 re.

A’ napokban jelennek meg :
1) T ö r t é n e t t u d o m á n y i  p á l y a m u n k á k  

első kötete Hetényi János pályamunkájával honi vá
rosaink befolyásáról nemzeti fejlődésünkre; és

2) F e l s ő b b  e g y e n l e t e k  egy ismeretlennel 
Vállas Antaltól.

Sajtó alatt a’ nyelvemlékek és Tudománytár folyó 
kötetein ’s a’ Törvénytud. műszótáron kívül

1) Az É v k ö n y v e k  V. k ö t e t e .
2) E d v i  I l l é s P á l  K ö s z h a s z n u  K é z i 

k ö n y v  ének harmadik kiadása.
3) A’ n é m e t - m a g y a r  z s e b s z é t á r  má

sodik kiadása.
Örömmel jelenthetem itt még gróf Batthyányi Káz- 

raér és Nagy Károly urak hazaflui tét töket, miszerint 
az ő költségükön készült’s a’két haza fő’s közép isko
láiknak ajándékozott első magyar föld és égtekék ké
születeit , minden költségpótlás nélkül, az academiá- 
nak engedék által, melly ezután gondoskodni fog, hogy 
necsak magányosak az előállítási áron szerezhessék 
meg e’ tekéket, hanem a’ netalán még keletkezendő is
kolai intézetek is azokkal ingyen láttassanak-el.

Az országos alaprajz által a’ társaság gondjaiba 
ajánlott nemzed szinügy érdekeben 1833 óta fenálló vá
lasztmány ez évben ismét 28 fordított színmüvei gaz
dagította a’ magyar repertóriumot.

N a g y  jutalom, valamint az osztálybeli jutalmak 
mibenléte is egy külön jelentésben fog előterjesztetni.

Tudományos utazás’ eszközlésére a’társaság most 
sem birt elegendő pénzeróvel: azonban Re g u  ly An- 
t a 1 jelennen az európai éjszakon utazó hazánkfia kész
ségét megértvén az academia által vele közlendő tu
dományos megbizásokbani eljárásra , neki pótlék sege
delem rendeltetett. D ö b r e n t e i  Gá bo r  rt. legköze
lebb a’ székely földön utazván, érdekes adatokat hozott 
moldvai magyar népfeleink jelenlegi mibenlétéről, mely- 
lyek sanyarú sorsok enyhülésére mutatnak,’s a’ társaság 
Tudománytárában a’ közönség elébe terjesztve lesznek; 
F r i v a l d s z k y  I mr e  rt. pedig jelennen a centrális 
Kárpátokat járja meg természettudományi tekintetben , 
melly út eredvényei a’maga idejeben hasonlag elő lesz- 
uek terjesztve.
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A’ k ö n y v t á r ,  mellynek bővítői közt az acade
mia ez évben is főleg elnökének nagylelkű bőkezűségét 
tapasztalta őszinte hálaérzéssel, öszveiratása bevégez
tetett , ’s már most rendszeres felállítása van munkában; 
a’ p é n z g y ü j t e m é n y ,  mellynek alapítóját hasonlag 
intézetünk főnökében tiszteljük, magyar osztálya I. Ist
vántól I. Józsefig, őrzője által nemcsak rendezve, de 
szoros tudományilag leírva is van. ’S így közelít az idő , 
midőn az academia tudományos eszközei használatában 
is részeltetni foghatja a’ közönséget.

Külföldi viszonyainkat illetőleg, ez évben az ame
rikai philosophiai társaság’s a’bajor, cseh, porosz és 
skót kir. academiák és társaságok küldeményeiben vet
tük folytonos flgyelmök örvendeztető zálogait.

Tagjaink sorában, ez év, fájdalom, sűrűbben ejte 
hézagokat. Igazgatóságunk P é c h y  I mr e  septera- 
virben igen buzgó tagját vesztette-el. Tiszteleti tár
saink sorából egy köztiszteletü férfiú dőlt-ki irodalmuk
nak, egy kevesbbé derült korban, munkás mívelője, 
Bu d a i  Ez  s a j á s  superintendens ; a’ rendesek közül 
K ö s s  ovi  eh K á r o l y ,  fáradhatatlan férfiú, egy 
történet ’s egy törvénytudományi pályamunka koszorús 
írója; a’ levelezők sorából Bar i  e z  G y ö r g y ,  épen 
midőn a’ társaságot a’ hadtudományi műnyelv dolgo
zásában kezdé segíteni; C s a t ó  P á l ,  derék szépli- 
teraturai írónk , ’s több hasznos nyelvmunka szerzője; 
l l o f f n e r  J ó z s e f  szorgalmatos orvosirónk és M a g- 
d a P á l ,  egyik philosophusunk és egy jeles m. statis- 
tica szerzője ; végre a’ külföldi tagok közül D u p o n- 
c e a u  P é t e r ,  az amerikai phil. társaság elnöke, a’ 
keleti-nyelvtudomány egyik bajnoka.

Adja isten, hogy a’ hiányokat, miket ők tudo
mányban és életben hagytanak, újabb erők által mi- 
nélelóbb pótolva lássuk; de neveik akkor is az érdem
nek tartozott méltánylással legyenek említve közöttünk.

üti szemlék az élet’mezején-
C B ih ari levelek D — Z s — h oz)

XI. A’ S Z A L M A T Ű  Z.

( F olyta tás)
A’ mi 3) a’ reform, tudományos nevelést ’s neve

lő-intézeteket érdekli, úgy hiszem, mindenki elisme
ri e’ tekintetben is : hogy egyéb vallásbeli felekezet’ 
nevelő-intézetei fölött állnak a’ reformátusokéi 's hogy 
a’ reform, nevelési intézkedések igen nagy befolyá- 
suak hazánk’ tudományos műveltsége’ emelésire ; mind 
e’ mellett még sok igazítnivaló van ezen iskolákra ’s ne
velési intézkedésekre nézve is ’s igen messze állnak még 
a’ tökély’ fokától. — Mi a) a’ reform, grammatikai is
kolákat ’s gymnasiumokat illeti: ezek is igen messze 
vannak még a’ jó rendeztetéstől ’s a’ bennök 7—8 é- 
vig kínlódó növendék igen keveset tanul ollyast,minek az 
iskola’ falain kívül, sőt jobbadán belül is valódi hasz
nát vehetné. Ennélfogva szükséges, hogy a’ tanítási 
tárgyak czélirányosabban választassanak-ki. b) A’ fel
sőbb tudományos intézetekre nézve azt jegyezhetem- 
m eg: hogy rám nézve nem örvendeztető jelenet a’ fő
iskolák számának szerfölötti növekedése ; és pedig köv. 
okokbul: a’ ref. felső iskolák , t. i. a’ lyceumok, colle- 
giumok nem a’ status — hanem (mint az alsóbb isko
lák) magányosak alapítványaikból élnek, ezen alapítvá
nyok még a’ leggazdagabb iskoláknál sem olly nagy 
tőkéjüek'7 hogy az intézet minden szükségií meggyőz
hetnék, nevezetesen hogy a’ tanítók illő -  gazdagon 
fizettethetnének ’s a’ tudományokat kellő készületekkel 
taníthatnák. Én ezeknél fogva szerencsétlen vágynak

’s ügyekezetnek hiszem azt, hogy a’ ref. gymnaaiu- 
mok lyceumokká, a’ lyceumok pedig collegiumokká 
iparkodnak hirtelen emelkedni. E’ szegény intézetekbe 
jól készült férfi (a’ ki nálunk még mindig ritkaság) 
nem megyen, mert hogy menjen ollyan hivatalra , hol 
sem érdeme ilióleg nem méltányoltatik’s jutalmaztatik , 
sem magasbra emelkedhetés’ reménye nem kecsegtet
heti ót? De ha vállalkoznának is jól készült oktatók: 
hogy teljesíthetnék olly terjedelemben hivatafjokat, mi
kép az tólök kívántatik; hogy adhatnának naponként 
4—6 tudományból alapos oktatást, mint a’ lyceumok’ 
nagy részében szokás, mivel kevés az oktató személy. 
Egy oktatónak elég legföljebb két rokon tudományt ta
nítani , mint szinte egy egyednek elég , sőt lehetlen, 
hogy egy tudománynál többen t ö k é l e t e s  készűle- 
tű ’s alapos és folyton haladó, sőt a’ tudományt vizs
gálódásival tökéletesitó legyen : mihez még az is já
rul : hogy mivel egyegy tudományt az oktató halmo
zott kötelességi miatt terjedelmesen ’s kísérletekkel kö
vetve nem taníthat, a’ növendék legföljebb félszeg is- 
méretekre, béna vázolatokra ’s elidősült óságokra tesz 
szert annyival is inkább,hogy a’ legszükségesb tudomá
nyok tanításához,raillyenek a’ természet- vegy és kőtan, 
csillagászat, mathesis ’sa’t. nincsenek meg a’ legszüksé
gesb műszerek, nem hogy kisebb, de legnagyobb isko
láinkban is ’s a’ könyvtárak szegények. Ezek igazlétét 
úgy hiszem minden, ki a’ ref. nevelő intézetekkel isme
rős, megvallja, a’legszegényebb felső iskolától fogva a’ 
leggazdagabbig; mert hogy többet ne említsek, tekintse 
bárki a’ debreczeni collegium szegény physikai, mathe- 
matikai, astronomiai vegytani ’s’at. készületeit’s műsze
reit, lehetetlen , hogy ezek szegénységén ne csodál
kozzék. ’s azt ne mondja : hogy a’ készületek ’s előadá
sok azon tudományoknak múlt századbeli állapotjáboz 
illők, ’s hogy lehetlen itt azon (adományokat nem nagy, 
de csak valódi haszonnal is tanítani, ’s tanulni. Ha tehát, 
még a’ leggazdagabb ref. főiskola is illy kevés haszon
nal taníthat, a’ minden tekintetben még szegényebb 
’s jó formán alamizsnából élő kisebb rendű ref felső 
iskolák, mennyivel kevesbet teljesíthetnek. Ezeknél fogva 
én óhajtanám : az egyes egyházkerületek határoznák el, 
hogy a’ kerületenkénti e g y  collegium mellett (például) 
két lyceum legyen. Az hogy gymnasium mennyi legyen, 
kevés fontosságú, mivel eddig itt még nem valamelly 
életbe vágó tudományokat tanúnak ; ’s ez minél több lé
tezik , annál jobb. Azonban mivel a’ ref. felső iskolák
nak ’s az ezekben alapítandó oktatószékeknek száma 
’s mineműsége a’ hívek bőkezűségétől függ, igen jó 
lenne igy meghatározva a’ collegiumok’ számár, a’ ne
velésre alapítni akarókat oda utasítni: hogy inkább mint 
egy a’ nemzeti iskolákat végzőknek műveltségi pályá- 
jok tovább folytatása végeit felsőbb iskolákul szolgáló 
kezmiüuni ’s gazdasági iskolákat alapítsanak és segítse
nek létre, mért nekünk ügyes és tanult gazdák! a ’s 
kézművesekre ezintolly szükségünk van, mint tudásokra; 
’s különös, hogy nálunk — mezei gazdaságból élő nem
zetnél — tudósak nevelésére olly sok szép alapítvány 
t étetett már, kézműipart ’s gazdaságot tanító iskolákra 
pedig majd semmi sem fordittatott eddig. Ezen iskolák 
növendékeinek, a’ collegiumok, oktatószékeik számo- 
sodásával szintúgy szolgálhatnának felsőbb iskolákul 
mint az egyedül tudós pályán haladóknak. Ilogyolly isko
lákra miily nagy szükségünk van, mutatják: a’megszűnt 
rohonczi g*zd. iskola, hol a’ tauulók száma renden túl 
sok vala,’s azon környülmeny, hogy bár a’ műlan több 
év óta faniüatik a’ debreczeni ccdlegiumban, ennek sem
mi foganatja nincs; ’s az egy időbe» ott taníttatni kezdett
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^nitéfl*et tanítását hallgatók nem léte miatt abban kelje 
hagyni. Illy tudományok haszonnali tanulhatásához elő
készület , ’s bajiam is kell, ’« az főleg akkor lenne ha
szonhajtó,ha olly növendékségtanittatnék rajok, mellynek 
szakához-artozik.’Sollyan tudományokat egy rövid kézirat 
végig futásával minden kísérlet ’« minta nélkül 4 hónap 
alatt nem emészthetni meg. A’ debr. Collegiumban még 
azon bo’dogtalan eszme is uralkodik: hogy az ifjú min
dent tanuljon. Nem a’ sok hanem a’ jól megemésztett 
tanulmány nevel férjílakat, ’s neai az összevissza ta
nulás ’s kapkodás, hanem a’ szaktudományok alapos 
terjedelmes tanulása ’s taníttatása tehet valamelly férjfit 
szaktudományában alapossá , otthonossá ’s tökéJyesitóve.

(Folytatása követkéz k )

fielet né|»e és pesti Hírlap
Irta b. Eötvös József Pesten n,8adr. 120 lap. ára 40 hr.

Elolvasok e’ munkát, melly röpiratként legér
dekesebb napi tárgyaink egyikétj — a’ Kelet népe ’s 
pesti Hírlap közti a itályt—foglalja magában; elolva
sok, ’s megelégiilve tevők le a’ könyvet, mellyben 
a* már különben is isméretes jeles iró és szónok szép 
tehetségeinek raká le tanúságait. Egész, az ügy fon
tosságához illő komolysággal vitte keresztül munká
ját, tisztelve a’ személyeket, kikre a’ világos ügy 
tartozik; kimutatva a’ .Kelet népe1 ns. szerzője né
hány botlásait, clőadásábani következetlenségeit; 
kimutatva más részről a’ .pesti Hírlap4 ellen támasz
tott legfőbb vádak alaptalanságát is. ’S mi az utóbbit 
illeti, valóban szerencsésnek tartjuk a’ p. Hírlap szer
kesztőjét, hogy — ha szüksége volt ügyvédre — illy 
jeles védője akadott. A’ munka tartalmának részletes 
vizsgálatába bocsátkozni helyén kívüli lenne; a’ derék 
szerző főbb nézetei említését azonban nem hisszük mel
lőzhet őnek ; spedig annál kevésbbé mennél inkább meg
győződtünk munkája olvasása közben arról, hogy ő a: 
haladás és javítás bő barátja ugyan,de nem idegen egy
szersmind attól, sem hogy a’ módok megválasztására 
gonddal legyünk: azaz hogy mindent.mit tenni akarunk, 
jól megfontoljunk. így szól ugyan is mindjárt munkája 
elején (2. J.): „ha valaha volt időszak, mellyben a’haza 
ügyeinek elrendelésében a’ legnagyobb gond kivánta- 
1 ot i; ha volt, mellyben minden tévedéstől őrizkednünk 
kelle, —ez mellyben élünk, bizonyára azok közé tarto
zik.— A’ vetésnek i d ej e ’s mó d j a  az, mi termésünk
ről határoz;44 rsa't. Ne volna bár hazánkban ember, ki 
e’tekintetben szerzővel egy értelemben ne volnalDe hi
szen. a legnagyobb rész meg lévén győződve a’ haladás 
szüksége felől, a’ vélemények csak az }i d ő4 és.m ó d4 
körül oszlanak meg jobbadán; itt pedig miután a’ czél 
mindennél, ki haladni akar, szent: türelemmel kelle
ne lennünk;’« ha tűrni tudnék a’ különböző véleménye
ket, azok előterjesztéséből leginkább kifejlődnék ez 
• i dő1 és.ni  ód-,  melly szerintünk is ala| ja a’ gyümöl
csözendő vetésnek , azaz javításoknak. Itt használom 
az alkalmat, a iszg/ahiízni egy véleményemet.mellyel a’ 
,K e 1 e t n é p o n y ü g at o n4 czirnű röpiratka ismér- 
tetcse alkalmakor az abban ajánlott sorozat iránt nyil- 
>ánitoltnm.Kedvesr n hatott iám akkor az. esvme, hogy 
a tön én> hozás körébe vágó tárgyakról.az időszaki saj
tó — mint körébe nem tartozókról, ne szóljon, bőveb
ben gondolkozván azóta e'lárgyról, meggyőződtem , 
hogy a pesti Ilu lap szerkesztőjének e’ pontban igaza 
tan; meri ha ezen tárgyak az időszaki sajtótól elvonat- 
nának, az, alkotvanyo» országban, minő hazánk is, leg

főbb feladásától fosztatnék meg, mi különösen abban 
áll, hogy a’ vetendő magvakat megrostálja,’s a’ földet, 
niellybe vetni készülünk, kellőleg elkészítse; csakhogy 
ne legyen e’ sajtó egyoldalú,ne csak egy színben tüntes
se fel mindig ’s mindenütt a’ tárgyakat. AzértAngliához, 
Francziaországhoz távúiról se mérjük sajtónk hatását, 
melly a’megeresztett korlátok után is jobbadán csakegy 
párt érdekeit képviseli;min segíteni azonban szinte ma
gától a’ sajtótól függ; volna t. i. képviselve nálunk is a’ 
kormány,az aristocratia.a’polgárság és nép érdeke kel
lően: a’ törvényhozás körébe tartozók sajtó általi meg
vitatása ekkor bizonyosan még szebb credvényekkel ke
csegtethetne, mint most,hanem meglehet, hogy tán épen a’ 
.Kelet népe'és.p.Hírlap közötti vitály hoz sajtónkba is né
mi változást, a’ véleményekbenémibatárz.oítságot ésmeg- 
állapodást?Tán nem csallódunk,ha a’ Jelenkor és világ utol
sóbb számaiban látható elv- és irányfejtegetéseket elópos- 
tái gyanánt tekintjük azon alkotványos országban csak ál
dáshozó megállapodásnak, midőn a’ mégoszloit vélemé
nyek, mint a’ haza köz boldogsága — e’ fó ezél és elv-kü- 
lönbüzö kisugárzásai, minden harag és gyanúsítás nélkül 
fognak viszonyosán eltűretni. és a’ szabadabb sajtó által 
képviseltetni,— Haraszt/iy Samu.

( Vege következik.)

P ó t l é k t á r .
(Tudomány és philanthropia) Ezelőtt mintegy 15 

évvel a’ tudomány párosulva a’ philanthropiával ko
csonyát talált fel, azaz egy uj táplálékot,mellyet csont- 
bul főznek. Azóta a’ betegeket a’ kórházban, szegé
nyeket a’ szegények házában, rabokat a’ tömlöcz- 
ben a’ hires csontkocsonyával táplálták. Végre a’ fran- 
czia katona-laktanyába is be akarták vinni , de egy 
valaki azt monda: ..jól van, de először kísérletet te
szünk , vájjon azon táplálék csakugyan láplálék e ?14 
E’ különös észrevételen csudálkoztak, de még is meg 
kellett engedni a’kísérletet. Kísérlet után a’ hires Ma- 
gendie, Chevreul és Thenard tudósitásáhul kijött, 
hogy a’ csontkocsonyában épen nincs tápláló tulaj
donság, és hogy hét kutya közül, mellyek egyiké
nek csontkocsonyát, másiknak csupán vizet adtak, to
vább élt az, melly vizet kapott. Szóval 15 év óta azok, 
kiket a’ kór-, szegényházakban, tömlöczben kocso
nyával tartottak, éhen haltak meg a’ szó betü-sze- 
rinti értelmében. —

(Thiers.) Blessington grófnő következőleg írja le a’ 
most Németországban utazó Thierst: Thiers igen ne
vezetes , élénk, nyugtalan és vizsgálódó ember. Sem
mi sem kerüli el figyelmét, cs minden észrevételéül 
átható és biztos értelem szól. 7.0n a' legnagyobb gyö
nyört találom a’ vele mulatásban, meliy ment minden 
követelő szokatlanságtul, de azért mégis igen eredeti, és 
mély benyomást tesz. Mignetnek, ki elválhatlan ba
rátja, nagy hasonlatossága van Byronnal. Thiers arra 
látszik hivatva lenni, hogy koriársaira hasson; ó iga
zi Prometheus, kinek teremtói lelke életet és mozgást 
terjeszt-el maga körül. Szemei,bár szemüveget visel, 
rendkívül ragyogók, és arc/vonása minden változási
ban követi sebes beszédét. Ila c' két emberről gondo
latom él akarom mondani, oda megy ki, miszerint Mig- 
net egészen alkalmas arra hogy egy Thierstül támasz
tott zendülés történetét megírja. Tliiers t. i. n’ franczia 
nemzet ingerlékenységével égő szövetnek egy rakás* 
puskapor mellett.
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Egy practices iirbarialista szava az 
örök megváltás tárgyában.

Úgy látszik , a’ közvélemény megállapodott már 
abban, hogy hazánk felvirágzásának nélkülözhetlen 
feltételei: az úrbéri földnek kilenczed és tized alól fel
szabadítása és a’ robot’ megszüntetése; mert amaz a’ 
termesztésbeli szorgalmat tartja bilincsen , ez pedig 
szintúgy neme a’ rabszolgaságnak mint a’ f e b r i s i n- 
te r  m i t t e n s  neme a’ hideglelésnek. Nem is esnék sé
relem a’ jogszerűségen , mint esett az úrbéri apróbb 
adózatok elengedésével, ha a’ földesurak kármentesit- 
tetnének ; ’s valamint újabb úrbéri törvényeink alko
tása alkalmakor engedélyek jővén szóba, jelszavam ez 
volt : i n g y e n  s e m m i t , e g y e t é r ö é r t  mi nde nt ,  
úgy most sem tudom magammal elhitetni, hogy volna 
olly flnancz-ember kerek földünkön , ki azt megmu
tatni képes legyen , hogy károsodnának a’ földesurak, 
ha igaz érőjöket a’ megváltás utján megkapnák, minél
fogva ezen erkölcsszabályhoz képest: a’ mi nekem 
nem ár t ,  m á s n a k  p e d i g  h a s z n á l ,  a z t  c s e 
l e k e d n i  k ö t e l e s  v a g y o k ,  minden földesurnak 
erkölcsi kötelességében áll a’ megváltást nem cllenze- 
n i, sót mint hazafinak azt némi áldozattal is clőmoz- 
ditni ’s ekképen e’ haza néhány millió szabad polgár
ral mcgajándékoztatásában dicsó részt venni.

Módjára nézve ez örök megváltásnak, többféle 
eszme villant már meg hírlapjainkban: de fontos lévén 
a’ tárgy, nem lesz talán fölösleges , ha következő cse
kély nézeteimet én is közrebocsátom : lször En a’ ház
helybért (füstpénzt) nem gondolnám megváltandónak ; 
mert a) ez a’szorgalmat és személyes szabadságot nem 
gátolván , a’ robot és tized iránt fenn forgó okok reá 
ki nem terjednek, szükségtelen rendelkezésekkel bí
belődni pedig a’törvényhozóságnak czélszerü nem vol
na ; b) ha a’ házhelybér fenmaradna, a’ váltság dija 
ennyivel kisebb leendvén , ekképen a’ megváltás köny- 
nyebbülne; c) az úri törvényhatóság valamint a’ meg
váltás iránt hozott e n g e d ő  törvényben fennhagya
tott : úgy a’ meghozandó k é n y s z e r í t ő  törvény ál
tal is kétségkívül fennhagyandó lévén, ezen úri hata
lom -  alattiság valamelly eriteriumának másutt is de 
föképen a’nemesekkel , kik úrbéri helyeket is már sze
rezhetnek , ’s nemesi udvartelkekkel vegyes helysé
gekben fenn kellene maradni; mi maradhatna pedig ar- 
tatlanabbul fenn, mint a’ csekély egyegy forintnyi ház- 
he!ybér?A’könnyen költözhető házatlanzsellérekre néz
ve , kik előre láthatólag folyvást szaporodni fognak , 
más megváltás, mint a’ 12 napi robot egyeférőjének 
évenkénti megadása , amúgy is képzelhetetlen lévén , 
ezzel együtt a’ házhelybér is tehát az örök megváltá
si czél sérelme nélkül évenkénti megadásra fenn ma
radható lévén, örökmegváltás tárgyainak nézetem sze
rint csak a’ robotnak , tizednek és kilenczednek kelle
ne lenni. Sszor Urbérileg nem szabályzóit helyeken, 
ha csak az uraságok törvényben gyökerezett szabály
zási jogokról le nem mondanának , az örökmegváltás 
állandó alapon nem épülhetvén, szükséges volna a’ 
rendezéssel hátra levő földesurakat törvénnyel kötelez
ni, hogy jobbágyaikat kiszabandó idő határig szabá
lyozzák. Különben is kevés kivétellel bátran állíthatni
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hogy a’ hol az úrbéri rendbeszedés az uraságnak hasz
nos lehetett, majd mindenütt végrehajtatott már, ’s ott 
van leginkább hátra, hol az úrbéri birtok nem felel- 
meg a’ divatozó szolgálatoknak, ’s néhány holtkéz
nél , mellyek a’ jövendőség kedvéért költségeskedni 
idegenkednek. 3szor Nem köthetni senkinek a’ jótétet 
erővel nyakára ’s igy a’ jobbágyságot kötelezni maga 
megváltására jogszerű nem volna ; midőn pedig job
bágynépünk többségének vastag tudatlanságát, ’s an
nak szülöttét ama’ bizodalmatlanságot ismerjük, mellyel 
ezen néposztály nagyobb része földesurai ’s az azok
ból alakult törvényhozó testületek ellenében viseltetik, 
az illy kényszerítéssel bizonyosan fel kell hagynunk , 
hanem ha azt akarnék , hogy a’ megváltásból semmi 
se legyen. Benne fekszik emberi természetünkben , még 
a’ pór népnél is a’ szabadságra vágyás ösztöne, ez , 
és a’példák szükségtelenné teszik a’törvénnyeli kény
szerítést, főkép ha az a’ bal fogás nem jövend közbe, 
hogy a’ megváltott földre és személyre nyomban több 
adó vettessék mint a’ meg nem váltottra. 4szer Tetét- 
leni és Berenczei p. Hírlap 20 ’s 33dik számaiban köz
lőit örökmegváltási terveiket a’ Társalkodó 66d. szá
mában előadott okokból, ’s még azért sem tartom én 
is elfogadhatóknak, mivel azokban a’ jobbágyság kény
szerítésére van ezélzás ; valamint azon Társalkodó ér- 
tekezőjének tervében sem nyughatom meg, miszerint 
törvénnyel valamelly ma x i mumo t  kíván meghatároz- 
tatni, min alól egyezkedésnek lenne helye; mert az 
egyezkedés késő ’s' bizonytalan kimenetele többször 
ott is a’ ma x i mu m elfogadására hajtaná a’ jobbágy
ságot, hol az nyilványos kárával történik; holott az ö 
szabadságra vágyásával viszszaélni sem a’ földesúri 
nemes lelküséggel öszsze nem férhet, sem a’ közadó 
alapjának rovására meg nem engedtethető, őször A’ 
mód iránti csekély véleményem tehát oda megy k i: 
mondassék ki törvénnyel, hogy mihelyt urbérileg sza
bályozott jobbágyok vagy zsellérek, egyesleg vagy 
többen együtt robotbeli szolgálatjokat, v. kilenczed- 
jöket, akár egyszerre , akár tehetségök úgy engedvén 
egymásután különkülön megváltani kívánnák , azt az 
illető földesur ’s főpapság a’ haza közjava tekinteté
ből ne ellenezhessék ’s ha a’ jobbágyság kértére ki
küldendő megyei Választmánynak az egyetérőség meg
határozására nézve egyességet eszközleni nem sike
rülne , a’ megye részéről nagy figyelemmel választan
dó törvényszék biróiképen állapítsa meg azt , fenma- 
radván a’ felsőbb székek által gyakorlatidé fej del mi fel- 
ü gyei és joga.

Ha majd egy illy törvény áldott napja felvirad : ak
kor édes jobbágy gazdám! szedd öszveminden erődet, 
kettóztesd szorgalmadat, a’ kárhozatos pálinka- ’s bor
itallal hagyj fel, részes aratót cséplőt vagy nyomta
tót magad ’s háznéped helyett ne tarts, dajkáld ’s ne
veld szorgalommal marháidat, ’s jól tartott teheneidet 
a’ bánsági svábok példája szerint járomba fogván helyet- 
tök egy pár ökrödet, úgy nélkülözhető’s kisebb hasz
nú javaidat tedd pénzzé ’s ezen és ezekkel rokon más 
módokkal miket helyzeted önként kináland, siess első
ben is megváltani a’ kilenczedet és tizedet hogy meg
mentsd termésednek nemcsak egy, de ama’ másik ötö
dét is , melly a’ tizedlésre várakozó kepékben esők 
madarak és marhák által el szokott veszni! Termésed
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ezen két ötödének Öszszegyüjtendő árán, főkép ha 
ollyas jövedelmezőbb termékeket is mivelendesz , miket 
eddig a’ tizedlési rendszer mellett mivelned nem lehe
tett , hidd-el: négy — öt év múlva megválthatod ro
botodat is , ’s ha saját erődet kölcsönnel kellene pó
tolnod, kaphatsz azt az országos bankból, hova más 
tőkéken kivül a’ papi és kamarai jobbágyok váltságdí
ja is mint legbiztosabb helyre kétségkívül be fog foly
ni; ha pedig valaraelly jobbágytársod ekként tán mé
lyen eladósulna : add neki tanácsul, hogy adjon helyt 
másnak, eladván megváltott jobbágy-helyét, és sze
rezzen terhei letisztázása után fenmaradó erejéből más 
kisebbet, vagy még akkor meg nem váltottat, vagy 
válaszszon olly életmódot miilyenre külföldiek hozzánk 
beköltözvén, köztünk többnyire meggazdagodnak.

I l ly  móddal az  ö rökm egvá ltá s  nem u g r ik  u g y an  
mint D e u s  e x  m a c h i n a  e g y s z e r r e  elő , de e rő te -  
tés  nélkü l a laposan  ’s b iz tosan  fog v ég h e z  m e n n i ; az  
ip a r  és szo rg a lo m  nem külső k én y s ze r í té s  á l t a l ,  h a 
nem a ’ sz a b a d sá g  benső ösz tönétő l fog  é le sz te tn i  , ’s 
h a b á r  e ’ n a g y  munka —  eg y  k ilencz  sz á z a d o s  o r s z á 
g o s  ál lapo t m e g v á l to z ta tá sa  olly  la ssan  haladna  is e lőre  
h o g y  reá  fé lsz áz ad  k iv án ta tn ék  : abban  leend  v ig a s z 
ta lásunk ,  h o g y  s a t c i t o ,  s i  s a t  b e n e .  Orsi.

Kelet népe és pesti Hírlap.
Irta b. Eötvös József Pesten n. Sadr. 120 lap, ára 1 fr.

( V  e g e.)
Miket a‘ t. szerző a’ népnevelésről, börtönja- 

vitásról, kisdedovó intézetek — ’s műipar -  egyesü
letről ’s a’ t. mond, úgy hisszük, azokban a’ legna
gyobb rész köz óhajtását— mellyhez csekély magun
két is kapcsoljuk — fejezé-ki; ’s mi fel sem tehetjük, 
de nem is hisszük, hogy a’ „Kelet népe“ nemes írója, 
ki maga olly sokat tett már illy jótékony intézetek kö
rül, az itt felhozottak valamellyikének ellensége le 
hessen : sőt meg vagyunk győződve , hogy magas lel
ke , mind a’ mellett is , hogy egyikhez vagy másik
hoz nem ő gyujta eszmét első , nem fogja megvonni 
hatalmas ápoló kezét azoktól; mert in ultima analysi, 
csak ő marad mindig az, ki első ébreszté-fel bennünk 
az egyesülési szellemet, ’s így , édes atyai érzések 
közt szoríthatja keblére mind azon jót és hasznost, 
mit e’ tekintetben a’ haza fel fog mutathatni. — Hogy 
hosszúra nem terjedjünk, miután megjegyezzünk, hogy 
a’ vita munkában is nem elvek, nem irány, hanem,mo
dor* iránt foly csak; 's miután kinyilatkoztatjuk hogy 
részünkről a’ pesti Hírlap modorát igen jelesnek tart
juk mind mai napig, ’s hogy irányát is szeretjük, bár 
elvre nézve ,m i n d e n b e n* vele nem osztozhatunk, 
csak két észrevételt vagyunk bátrak tenni, az elsőt: 
a’ ,Kelet népe* és jelen röpirat t. szerzője a’ nemzeti
séget illető megegyező véleményökre nézve. Mindket
ten tartózkodást ajánlanak minden erőszákos módoktól, 
mclly a' velünk lakó idegen ajkunkban visszahatást 
szülhetne; ’s ebben mindkettejükkel tökéletesen egyet 
értünk; de hogy a’ bal szárnyat megállítsuk, ’s az al- 
kotványi jobbal előre vonuljunk, annak nem hiszszük 
iU ,i d ej é t* illy általányosan ; ’s megvalljuk őszin
tén , a mod maga sem tetszik. Koránsem vagyunk el
lene , hog> az alkotvánv tetőzete tágíttassék , de csak 
,m a g > árok* befogadására : mert mit nyertünk , ha 
maholnap a’ világ minden nemzetségiből feles szám
mal fogunk ott állam, ’s minden inkább leszünk, csak 
nem magyarok í Mi a nemzetisedés progressiőját még 
nem latjuk olly lobon állani, hogy azzal , mit eddig

tevénk, beérve most már csak alkotványunk négy fa
lait toljuk külebb ! még nincs elég ereje, hogy csupán 
defensiv-állásban maradhasson a’ bal szárny; hanem 
az offensivákat szelídeknek , humanusoknak szeretnék 
látni, ’s különösen a’ népnevelésben hisszük e’ tekin- 
tetbeni leghatalmasabb , legczélszerübb fegyverünket. 
Ezzel tehát előre! Nem tartjuk ugyan ns Borsod me
gyének azon határozatát, mellyben a’ tisztességeseb
beknek szavazati jogot adott, törvényesnek: mertilly 
jogot csak az o r s z á g  t ö r v é n y h o z á s a  tulajdo
níthat, ’s nem soha egyes hatóság; de szerettük leg
alább e’ határozatában e1 záradékot: „’s a’ h a z a i  
n y e l v e t  b e s z é l i k “ olvashatni; melly záradékkal 
nyilván kimondották e’ ns megye Rendei, hogy alkot
ványunk szárnyai alá, csak ,ma g y a r o k a t *  készek 
fölvenni: mi Magyarországban, csekély belátásunk 
szerint, nemzetiségünket föltételezi.

Másik észrevételünk a’ veszélyt illeti, mellyet a’
,Kelet népe* ns irója olly nagynak; jelen röpirat de
rék szerzője pedig igen csekélynek hirdettek. Ha okos
kodásunkat egyedül a’ p. Hírlapra szorítjuk— mint ez 
esetben kell i s , — akkor b. Eötvössel tartunk; mert 
ím , nemcsak szörnyű veszély nem tolul fejünkre a’ 
hírlapi fergetegek után, sőt imitt — amott derűt is lá
tunk már; ha pedig a’ sajtót általában értenök, akkor 
a’ kettő közt középen hisszük az igazat: Megelőző 
könyvvizsgálat mellett, bár szabadabb legyen is e z , 
veszély nem jöhet; hogy a’ nélkül jött—-’s pedig ná
lunknál erősb lábon álló nemzetekre is jött — sajtó ál
tal ínség , a’ történetek mutatják , mi tehát óhajtottuk 
volna , hogy a’ ,Kelet népe* ns irója ne hirdetett volna 
olly nagy vészt, ’s ne hathatott volna kevésbbé ked- 
vezőleg sajtó-körülményeinkre ; más részről pedig , 
hogy a’ nemzet készíttetett volna el előre a’ szabadabb 
megelőző rendszer által egy törvényektől korlátott saj
tószabadságra , mellyre — mint fájdalommal tapasztal
tuk—még annak hő bajnokai sincsenek mindnyájan tö
kéletesen megérve ! Hanem befejezzük szerény ismer
tetésünket azon forró ohajtattal: vajha közel volna az 
idő, midőn a’ különböző véleményüek egymással olly 
tiszteletteljesen találkozandnakmajd a’ politikai pályán, 
mint itt találkozott a’ két nemes dalia; vajha tudjuk 
már egyszer eltűrni a’ fő élv — a’haza boldogsága — 
különböző kisugárzásait , — a’ különböző véleménye
ket egymásnál,— mint alkotványos országban lakó pol
gárokhoz illik; egyesült erővel iparkodván mindig ’s 
mindenütt a’ fő czélt elérni— Pesten sept. Íjén 1841.

Harasztiig Samu.

Úti szemlék az élet’mezején-
( Bihari levelek ÍJ—Z s—hoz)

XI.  A’ S Z A L M A T Ú Z .

O  « si eJ
A’ tőlem ajánlott pályát dicséretesen kezdette meg 

a’ n. körösi lyceum; ’s rája nézve azt óhajtóm: hogy 
bár egészen népnevelőt képező ’s gazdasági iskolává 
változnék,úgy azonban,hogyolly ügyes tanítókat válasz- 
szón mint a’ rohonczi gazd. iskola. — Találkozhatik , 
ki azt mondja: hogy az illy gazdasági ’s műtani is
kolák nem tartoznak az egyházi felsőség munkálkodá- 
si köréhez! Én ezt tagadom, mivel a’gyakorlat ellen
kezőt mutat, ’s azt hiszem hegy a’reform, egyházi fel- 
söségnek nevelés iránti gondoskodása alá tartozik mind 
az, a’ mi a’ reform, ifjak lelki müvclteteset illeti, es 
pedig annálinkább, mivel a’ reform, statust, egyha
zat , és nevelést vezérlő egyházkerületi consistoriu-
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raok nem egyebek az azon kerületben levő minden ren
dű művelt reformátusok közgyűléseinél.

Végül a’ d e b r e c z e n i  c o l l e g i u m r é l  kivan 
lak némi tudósításokkal megbusítani. A’múlt évi Athe
naeum valaraellyik számában közlött azon óhajtása Nagy 
T—nek: hogy bár valaha a’ debr. collegium reform, 
egyetemmé növekednék ! igen érdekes és helyes ; ’s nem 
is lehetlen, mert ha tőkepénzét lélekisméretes pontos
ság- és szorgalommal kezelnék, már három oktatószék
kel többje lehetne mint jelenleg van, mivel képzeld 
csak: alapítványai a’ kamatok pontatlan fizetései miatt 
3 y 2 procent körül gyümölcsöznek ; és most közel száz
ezer forintnyi kamat hever fizetteílen ! Szép mennyi
ség !! Én ezen adatok egész pontosságáról ugyan nem 
kezeskedem, mivel s z á m a d á s h o z  , r a e l l y b ő l  
legjobban lehetne tudni, nemjuthatni, hanem, — mond
hatom— olly férjfitól hallottam, ki a’ collegium dol
gaiba, mint elöljáró be van avatva. Én e’ hibás pénz
tári kezelést a’ nyilványosság ’s évenkénti nyilványos 
számolás hiányának tulajdonítom. Kivántatott volna 
b e1«*) csak évenként szorosan és vizsgáltatott volna 
meg a’ pénztári számadás , így mindez máskép lenne, 
valamint telje3 joggal reméllhetö , hogy az uj kormány 
’s intézkedések által mind ez más alakba’s lábra jutand.

Csatári/ Oltó.

A’ pestmegyei liu§-ái*$%abá§ró!!
Ts Pestmegyének van egy statútuma, mellynek követ

keztében a’ hus-árszabás évenkint csak kétszer , tavaszi 
’s őszi közgyűlésen tárgyaltathassék’s szabathassék meg 
de a’ két fővárosi mészáros ezéh valamint soha el nem mu- 
Jasztá a’ hús-ár feljebb emeléséért folyamodni úgy 
most is igen eleven színekkel adá elő folyamodásában 
miként ha a’hús-ár továbbra is jelen árában megbagya- 
tik, végromlásuknak szükségképen bekövetkezni kell;
— és valóban ha fontolóra vesszük a’ sok szomorukör- 
nyülmény , mcllyek jelenleg Pannónia felettesapás
ként lebegnek, úgymint: a’ rég óta a’ hazának majd 
egy majd más részében dühösködő dögvészt, az egy
mást követő terméketlen éveket, ’slegfókép a’ marha
tenyésztésnek nálunk mindinkábbielsilányulását: igen 
aggasztó jövendőnek nézünk elébe. De mindezen ba
jok a’ közönség nagy érdekéhez képest a’ hús-ársza
básnak kulcsai egyáltalában nem lehetnek, ’s ettől egé
szen különböző intézkedést várnak. — A’ hus-árszabás- 
nál mindenek felett három főpontot kell szemünk előtt 
tartanunk. Első : hogy a’ közönség concurrentia h iá 
nyában mérsékelt áron fizesse a’ húst; második, hogy 
a’ mészáros ezéh ne sujtassék, és a’ marha-vásárlás 
arányban álljon a’ kiméréssel; és harmadik, ’s tán leg
fontosabb a’ kiállítók érdeke, és mintegy biztosítása.
— Az elsőre nézve azt állítom, miként a’közönség ez 
egész országban már régóta nem mérsékelt hanem arány
talanul magas áron fizeti a’ húst, mert Magyarország 
még mindig tetemes mennyiséget állít elő (bár keve
sebbet is , mint az előtt) ide járul még a’ moldvai és 
lengyel marhák nagy számban behajtása, mellyeknek 
első piacza Pest, úgy hogy itten a’ marhának illő ára
— lehet mondani — igen ritkán van , ’s marháinkkal ép’ 
agy vagyunk mint gyapjúnkkal, — örülünk ha nagy 
veszteség nélkül tőlök megszabadulhatunk, ’s a’ mé- 
azárosak taktikája által vezetve , tulságig magas áron 
fizetjük a’ font húst, mint szinte a’ rőf posztót.—

* ] A’ szigeti collcgiumtól megkívánja az cgyházkerületi fel
sőség mind a* tudományos előmenetelről , mind a’ pénztár 
állapotjárói az évenkénti számadásnak elibe terjeszté
sét A" beküldő. —

A’ mi a’ másodikat illeti, t. i. hogy a’ mészárosok: 
ne Bujtassanak: hogy ettől félni nem lehet, ezt aJ ta
pasztalás mutatja , mert ha csak rendkívüli környülmé- 
nyek nem jöttek közbe, pesti és budai mészáros még 
tudtomra egy sem bukott-meg , sőt inkább e’ mostani szo
morú évek alatt is csak gyarapodásukat tapasztaljuk , 
mi bizonyosan nem igy volna, ha veszteséggel kényte- 
lenittetnének húst mérni, sőt a’ jobb magabíró mészá
rosok nagy áldozatokra is készek,hogy Pestre bejöhes
senek. — De közíudomás szerint van honunkban még 
sok nemes falu, hol szabad húsmérés van, és ott 
a’ mészárosok hat — hét krért képesek jó húst mérni, 
— mondom jó húst, mert ennél jobbat Pesten is nem 
mindenkor kaphatunk — ’s ez előtt négy évvel találko
zott egy egyed, ki Budapestet 10 krért állandóan a’ leg
jobb hússal ellátni Ígérkezett; a’ mi valóban figyelmet 
érdemel. — Volt egy szózat a’ megye teremében, melly 
azt álliíá: nem lehet a' mészárost kényszeríteni, hogy 
annak ne adja áruját ki érte jobban fizet, ’s itt fsak 
ollyan marhát vágjon , mellynek ára arányban áll a’ hús
árral. Én azt hiszem, a’ hús-árszabásnak természeté
ben fekszik , és egyenes feltétele az , hogy azért sza- 
batik a’ lehető legmagasabb ár, hogy azért a’ mészáros 
jó húst adni tartozzék, ’s ez mintegy kölcsönös szer
ződés , hol a’ megyék kötelesek a’ húsnak illendő árt 
szabni, a’ mészárosok pedig tartoznak ezen árért jó 
hússal ellátni a’ közönséget.

A’ harmadik’s legfőbb érdek végre a’ kiállítók ér
deke , ’s itt valóban úgy látszik , a’ marha ára emelke
dését a’ hús-ár szökkenése föltételezi, vagy megfor
dítva. De ha egy kissé vizsgáljuk, azt fogjuk találni 
hogy a’ pesti piaczra a’ húsár felemelésének semmi ha
tása nincsen. A’ ns megye ugyanis tekintetbe vevén a’ 
teleltetés terhes voltát, a’ téli hónapokra rendesen föl
jebb szokta emelni a’ húsárt, azonban a’ marhának ára 
folyvást egyenlő marad ’s néha még igen is lejebb száll. 
A’ kiállítók a’ legjobb remény fejében felhajtják Pestre 
eladó marháikat, de vevőre nem találnak mert a’ két fő
városi mészárosok igenis jól tudják: miként a’ vissza
hajtás felette sok bajjal és veszteséggel jár, azért 
hétről hétre elkinlódtaíják , raig a’ legnagyobb szoron- 
gatások közt levő kiállítók könnyeik hullása közt kény
telenek a’ mészárosoknak ál falok már előre kitűzött 
árért oda adni, és ók igen könnyen kisegítik az alatt 
magokat, mert Rákos mezején tengődő gőbölyeikből 
naponkint a’szükséges marhákat behajtatják,’s midőn ol
csó áron bevásároltak, azokat ismét kiegészítik. Több 
ízben voltam már szemmel látott tanúja, midőn a’ ma
gyar úgy , mint a’ moldvai és lengyel kiállítók köny- 
nyezve ’s átkozva hagyák-cl Pestet, ide marhával soha 
vissza nemtérendők. Csak látni kell e’ fogásokat a’hely 
színén és fájdalmasan fog meggyőződni erről mindenki. 
Épen a’ pesti mészárosok vannak olly kellemes hely
zetben hogy nekikhelyökbe hajtják a’ marhát, ’s még 
is ö tólök a’ legtöbb panasz. Gondolatom szerint leg- 
czélszerűbb lenne állandó árt szabni a’ téli és úgy a’ 
nyári hónopokra is ’s csak olly rendkívüli esetben emelni 
feljebb , midőn egy négy mázsás marhánál egy mázsa 
hús ára feljebb rúgna 25 v. forintnál, a’ mit Magyar- 
országban alig hiszek lehetőnek, — Pest sepfemb. 4dik 
1841. Horváth.

Ali a’ reform* ’s mi annak sarkkő* 
ve ? mi alapja ?

Azon milliárd élő lény közül, mellyek földgo
lyónkon honosak ’s raellyek czélja nem több , mint len
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ni, tenyészni ’s egy őt követő újabb nemzedéknek helyt 
adván megszűnni, — egyedül az ember ’s emberiség 
az , miknek rendeltetésében fekszik és szent köteles
sége a’ tökéletesedés felé törekvés. Áll ez a’ teremtés 
óta, ’s állani is fog, raig földünk a’ mindenség űrébe 
le nem tűnik. Üssük-fel a’ természet, a’ történetek 
könyveit ’s megannyi esalhatlan bizonyítvány tükröz- 
ködik élőnkbe. Az örök igazság e’ változhatlan tör
vényét, a’ rendeltetés e’világerővel biro folyamát meg
akasztani , embernek vagy emberi társulatnak gyakran 
már sikerült ugyan; de valamint minden a’ természe
ten elkövetett hűtlenség, úgy ez is mindenkor ke
gyetlenül szokta magát megboszulni. Együtt van tehat 
teremtve , ’s elválhatlan kapcsolatban áll a’ tökeletese- 
dés felé törekvés az emberrel, ’s ez nem emberi mű 
hanem istenség munkája , ’s az ember csak eszköz e 
czélra munkálásban; ’s ha fonákságot, ha a’ czeltol 
inkább eltérő, mint alioz vezető utakat látunk a’ hala
dásra kimutatva , ’s ha sokszor akaratunkkal, többször 
észrevétlenül azon már haladtunk is , abban csak az 
embernek, a’ gyarlónak müvét tekintsük, kinek csal- 
hatlanul intézkedhetni’s örök időkre építhetni nem ada
tott. E’ tévutakról eltérés , ’s az idő és kor kivánata 
szerinti rendelkezés , az elavult, ’s már inkább hátra
maradást, mint üdvöt és haladást eszközló intézkedé
sek kijavítása, vagy ha ez nem lehet, azok helyett 
újak alkotása , ’s igy a’ polgári lét virágoztatásának 
czéJja ’s jobblétének eszközlése : a’ reform. Sokan olly 
hiedelemben vannak, mintha c’ szó „reform1* valami 
uj varázs, mintha ez a’ 18ésl9dik századok szülötte 
volna csak ’s jámbor elódinknek erről fogalmok sem 
lett volna; de a’ lelki szegények legkisebbé sem is
mérik az emberiség rendeltetését ’s czélját. Volt ez , 
és lesz is ; ne is ringassa senki magát azon csalóka 
álomban , mintha mostani intézkedésinkre örökké tartós
ság bélyege volna ütve; csak pillanatnyi tartósságu 
lehet minden emberi mű, ’s csak pillanatnyira idézhe
ti a’ jobb , vagy a’ mi szintúgy lehetséges, a’ rosszabb 
létet életre, ’s az ember többnyire pontos kiszámit- 
hatás hijányában csak tapasztaláson okulhat. Tekintsük 
tehát a’ reformot igy , ’s érezvén magunk , mint mü
veink gyarlóságát, ’s e’ súlyos érzet bírjon bennün
ket arra, hogy javítási intézkedő r ink szilárd alapra 
építtessenek ,’s ne legyen ennek hijányában támadásuk ’s 
egyszersmind enyészetüknek előjele. De kérditek: hol az 
a’ szilárd alap? Be édes erre a’ felelet! kebelünkben 
kell annak lenni, ’s ez a’ kölcsönös szeretet és bizo- 
dalom. Kimondottam a’ nagy szói, ’s hallom mint hang
zik minden jobb kebelből az „ugyu ige vissza. A’ cse
csemő születésekor elszakadnak azon kötelékek, mely- 
lyek őt az anyai s z í v  alatt tartották, és a’ szeretet 
láncza köti ezentúl anyát a’ csecsemővel ’s csecsemőt 
az anyával össze,’s ha itt a’ természet magát meghazud
tolja, azt a‘ lélek szenvedésinek őrültségig hágó ere
je okozza; polgárt polgárral csak szeretet egyesit- 
k.et’ 8 raég is ti a’ reform álpapjai! meg nem szűn
tök a szeretetlei ség magvait szórni, ’s egyik nép- 
osztalyt a’ másik ellen felböszitni , ti kik vérözön közt 
szeretnetek egyik osztálytól a’ másik osztálynak elve- 
szett jogait visszaszerezni, meggondoltátok é hogy 
uszkot vetettetek a' szeretet oltárára , meggondoltá
tok e hogy a közbizodalmát lassú kínzással gyilkol

játok; tudjátok c hogy az elkeseredést, ha fellobban, 
mérsékelni többé nincs hatalmatokban? Én nem kétel
kedem szándékotok őszinteségén, miszerint a’ nagyobb 
tömeget boldogitni akarjátok; de kebletek tüze maga
sabban lobog agyvelőtöknél, ’s ez forró láz sympto- 
mája. Tanítsátok inkább a’ népet kímélettel és tiszte
lettel viseltetni a’ multkornak még hibái iránt is , ’s 
ezzel kölcsönös szeretetet öntendeíek keblökbe a’ jelen , 
és bizodalmát a’jövendő iránt. Xe hitessétek-el a’ nép
pel : mintha eleink mindig csak hibáztak volna, ’s csu
pán az ó megromlásukra törekedtek. Voltak idők, mi
dőn ugyanazon intézkedések, mellyek most kárhoza- 
tosak, üdvösek voltak. ’S egyes ember levetkezhetu- 
gyan minden embertársai iránti kötelességet; de egy 
törvényhozó test, mint most, úgy mindig csak a’ köz
jót tartható szem előtt. Sngjátok-meg a’ népnek , hogy 
a’ haza múlt kora ollyan, mint egy szeretett atya éle
te , minek történeteiről öszkorában tolongó gyermekei
nek beszél. Hallgatják azok a’ veszélyeket, a’ fájdal
mat, dicsőséget: ’s mind ezek nem atyáéi már egyedül. 
O elhuny, de fájdalma és dicsősége gyermekeire ma
radnak osztályrészül. Xecsak a’fájdalmakat tehát, ha
nem reá maradott dicsőségét is éreztessétek vele, ’s 
ő nyugalommal és bizodalmasan várja a’ jövőtől, mit 
a’ múlt és jelen neki nem adhatott. Volt idő, midőn a’ 
fejdelmek az őket környező eleven pártiak czélaiktól ’s 
azok sokaságától mérték trónjaik biztosságát, belülről 
úgy mint kívülről, de, bála az égnek! Europa leg
több fejedelmei elismérték már, miként csak az álta
lányos szeretet malaszfja teheti renditheílenné királyi 
székeiket. így  áll ez mindennel, és szereteten kívül 
nincs üdvösség. Azért kérlek benneteket nemzetünk 
fejlődésére, minek szentnek kell lenni előttetek, ne 
kezdjétek azon a’„reformuot, hogy egy osztállyal a’ má
sikat megutáltassátok; igyekezzetek inkább szorosabb
ra fűzni azon kapcsokat, mellyek a’ testvéreket egy
befoglalják, de mellyek az idő és körülmények sebes 
kifejlődésinél fogva már a’ nélkül is igen tágakká lettek; 
ne tegyétek a’ kiváltságos osztályt a’ más osztály szemé
ben azzá, mivé a’ rabszolga szemében az ültetvényes 
lett, és mondjátok meg hogy épen e’ kiváltságos osztály 
az, melly Európában egyedül, minden mellékczélt utálva 
őszinte keblében hordozza polgártársai fájdalmait’s a’ 
legtisztább lelkesedéssel igyekszik testvéreit magához 
felemelni.

If o r v «  1 h.

P ó t l é k t á r .
(Tizcnnyolcz száz esztendős ékszer.) Lyonban je

lenleg a’ romaiak forum vetus-án egy épület alapját ás- 
kálják, ’s többek közt egy teli ékszerládácskát talál
tak, melly ezelőtt mintegy tizennyolezszáz évvel egy 
gazdag római hölgyé lehetett. Van benne egy smaragd 
nyakláncz hozzá való fülönfüggővel; egy más ék
szer , hihetőleg bányavirág (amethyst) de a’ melly kissé 
meg van sérülve; egy jeles, legalább két röfnyi láncz; 
gyűrűk mellyek egyikén latin név és e’ felirás van : „Ve- 
nusnak szentelve“;három pár karperecz; továbbá igen jó, 
nagyszemü gyöngy. Az arany a’ karkötőn és más éksze
ren olly tiszta , olly ragyogó , mintha most hozták volna 
az ékszerárustól.—

Szerkeszti H e 1 m e c z y. — Nyomtatja angol gyors-sajtón T r a 11 n e r -K  á r o I y i uri-utcza 345
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P esti m ükiállitás l§ li>
Dolgaim Pestre-menetelemet kívánták; azonban 

hogy utam kétszeres hasznot nyújtson, úgy intézem 
azt, hogy egyszersmind a’műkiállítás’ gyönyöreit, melly- 
hez múlt évben szerencsém nem lehetett, ez idén él
vezhessem. Mulatásom csak két nap tartott, és e’ rö
vid időbül is csak fél napot áldozhaték a’ művek’ meg
tekintésire , minélfogva ezek benső értékéről keveset 
szólhatok ; esak elősorolni fogom tehát azon darabo
kat, mellyek figyelmemet magokra vonák , de mennyi
re emlékezetem visszahat, némi megjegyzéseketis en
gedek magamnak.— E’ lapokban még az idén igen ke
vés szó volt a’ műkiállításról, ezért nem lesz tán feles
leg ha körülményeiről is teszek említést. A’ beküldött 
müvek száma (közel 400) ez idén nagyobb volt mint 
múlt évben; nem találjuk ugyan a’művészek névsorá
ban mind a’ tavali jeles neveket,de örömünkre szolgálhat 
az , hogy honi művészeinknél nagyobb részvétet ta
pasztaláig a’ vállalat iránt. A’ kiállítás a1 német szín
ház-épület tereméiben 6 osztályból állott, mellyekben 
a’ müvek’ elrendelését— mint látszik — részint azok 
jiagysága , részint érkezésük ideje határozó , mi miatt 
az egy szaku daraboknak összehasonlításaik és meg
ítélésük nagy feladat lett volna. Az egész mint egy váczi- 
utczaikereskedő-bolt kirakása , a’ legtarkább egyveleg 
volt, akkép rendezve: hogy a’ darabok szemlélőnek 
tetszését minél inkább megnyerhessék ; és igy helye
sen , mert az egész — véleményem szerint — nem egyéb 
képvásárnál, melly egyszersmind a’ művészek’ ajánlá
sául szolgáljon.

Az első osztályban melly rajzolás-, réz- és aczél- 
metszéseket, kőnyomatokat, miniatűr- és aquarell-v. 
is vízzel vegyitett festékkel dolgozott müveket és da- 
guerrotyp-arczképeketfoglalt, következő daraboktün- 
tek-ki mint jelesbek : a’ 3—9 számmal jelelt porczel- 
lán-festvények; Eybl igen hív arczképei (Fáy , Kos
suth és Iliid) ; Gaal tájképei és a’ 32d. számú Ferst- 
ler tanítóé Becsben , melly Homer után Odysseust ábrá
zolja , ki kivont karddal támadja-meg Kirkä (Circe) 
varázsnőt és megöléssel fenyegeti, ha sertésekké vál
toztatott társait ismét emberekké át (vissza) nem ala
kítja. E’ kép becsesebb ugyan a’ többinél, de mivel a’ 
figyelmet főleg magára vonja, az ennek ára (300ar.) 
és midőn ezt láttam, elkellett mosolyodnom. Kedvem 
volna e’ műnél egy kissé hosszabban elmélkedni, de 
sajnálom az időt és papirost, különösen pedig a’ türel
mes olvasót; azonban engedjék-raeg tiszteltjeim még 
js e’ kérdésta’ művészhez: vájjon ki becsülte-megmü- 
vét? önmaga, ekkor egy kissé túlságba esett, azért is : 
mert benső becset tekintve művésznek az , mit tud, nem 
olly felette nagybecsű; vagy mások becsülték azt? ek
kor néki okosabbnak kell valn lenni. Elisinérem mint 
tapasztalt, hogy a’ művésznek e’ darabbal rendkívüli 
munkája volt, de miért fáradozik hálaadatlan munká
val ? vagy ha kedve tartja , ne kívánja másokkal meg
fizettetni. Előttem általán az aquarell festésnek papi
roson igen csekély becse van, sajnálom az időt reá 
vesztegetni; de nem is való egyébre, mint kezdőknek 
magokat finomabb munkában gyakorlásra ,, vagy holmi 
csecsebecse aprólékos ajándékok’készítésére. Egyek— 
kép dolgozott darab bár rnilly jeles munkával i s , nem

számolhat arra, hogy mint ritka mű valamelly képtárt 
századokig diszesitsen ; ’s igy egyéb czélja nem lehet, 
mint hogy művész jeles coinpositiőját papirosra tevén , 
munkáját valamelly nyerészkedő azért vásárolja-meg , 
hogy réz- aczél- vagy kőre metszetve számos példá
nyok eladása által magának hasznot szerezzen ; azon
ban , hogy ílly kinézésből nyerészkedő művész com- 
positiojaért 303 aranyat adhasson , úgy hiszem kiki 
képzelheti, bogy ennek ollyannak kell lenni, melly rit
ka tetszésre számolhat ; — művészünk Odysseusát én 
illyennek nem találom sem compositioi érdemben, sem 
tárgyára nézve. Megtekintésre méltók valónak még a’ 
daguerrotypok, mellyek mindazonáltal csak a’ feltaláló 
érdemét hozzák emlékezetbe.

A’ többi osztály általán olajfestvényeket foglalt, 
kivevőn, hogy a’ második osztályban néhány szobrász 
müveket láthatónk, és ezek között csak Libay Beszter- 
cze-Bányai aranyművesnek b. Ferencz cs. és kir. 65 
ezernél több ezüst darabbul összeállított mellszobra 
’s Szentpéterynek Mazeppáí ábrázoló ezüst dombor 
műve (gr. B&tthányi Kázmér tulajdona) érdemlénekki- 
tünő figyelmet. Az érdekesbnek talált olajfestvények 
sorszám szerint következők # )  : 2. téli tájkép , Balkay- 
tól , Egerben; 3—14, vadászatok , Jenik Bécsben ; 16 
egy kápolna belseje gyertyavilágnál , Ernsttől szinte 
B .; 18, tájkép, Endcrtől B .; 36, egy lelkész áldása, 
Lavoss B .; 43 , falu München mellett, Adam München
ből ; 50 , kilátás egy ablakból a’ Dunára téli zajláskor, 
Kiss Bálint. Pesten; 55 , az elfogott dugárus, Sterrer. 
B .; 73 , virágok, Strorr. B .; 82 , lófeje , Hess. B. ; 85, 
virágok, Brunner. B .; 87, tájkép, reggel, Balkay.; 
89, zárda sejtlik 324 p. ft.!) Bayer. Münch.; 93 , szoba 
goth ízléssel, Kandier. Prágáb.; 95, Sardanapal asz- 
szonyaival elégetteti magát, Geyling. B .; 107, tájkép 
Finkernagel. B .; 111, Kärgling. Pesten; 114, leány
ka alvó ölebével, Tikos Kassán ; 119 , Ieskelődő rabló, 
Kam. P-ten; 123, úti jelenet, Kiss. P .; 124, barom
fiak , Balkay.; 125, rózsák , Gruber. B .; 139 , tájkép , 
Abbiati. B. ; 140 , vak Tóbiás gyógyítása, Balkay ; 142, 
reggel, Reiter. B .; 151, Schódelné mint Norma, Ba
rabás. Pesten; 155, Nápoly része, Müller P .; 159, 
szalagfii, Barabás; 170 , Lebrochée , 171, Sedelmayer- 
tól tájképek, Münch.; 173, Amerling-; 175, Tikos
tól, arczképek ; 179, tájkép, Barbarini.; 182, cse- 
resnyevásár Stayerhonban, Ritter.; 187, állatcsoport, 
Swoboda ; 188 , tájkép , Hardt.; 189 , zsákmányra akadt 
partilakosok, Kovács; 190, csendélet, Borsostól, mind 
a’ hat Becsből; 193, Argia férjének holt testénél (éjji 
darab), Sartorini, Bolognában; 196 Hunyady Ján. a’ 
rigómezei csata után fegyvertelen két rabló ellen, Kiss 
Bálint; 198 , Pozsony vidéke ,Ransmayr. B. (igen szor
galmas mű); 199, egy nemeslélkü adománya , Reiter ; 
210, madonna gyermekkel; 211, két olasz leány kút- 
nál, Enderíül; 229, Gara nádor védi Mária’s Erzsé
bet királynékat, Herbsthofer. B .; 233, politizáló pa
rasztok. Weide. Budán ;243, csíkosok a’ pusztán , Hei- 
cke. B. ; 247 , Árpád fővezér a’ m. nemzet főnökeivel *

*1 Miután c lapok t. olvasói közt igen számosán lehetnek , 
kik sem a műkiállitást nem láthatók , de még müvek 
lajstromával sem bírnak; ennélfogva érdekesnek találom 
reájok nézve az elösorolást.



394

törvényeket alkot, Smidt B .; 254, egy anya leányát 
meglesi, Kreul. Nürnbergben ; 256 fogolymadarak ; 261, 
gyümölcs üvegben, Gruber. B.; 263 , a’ Dogek palo
tája Velencéében . Gail. Münch.; 264 , családkép, Ba
rabás.; 267, Kocheltó , Seeger. Darmstadt.; 271 ,ma- 
dárfiak fészekben, Gruber; 279, virágárus leányka, 
Waldmüller ; 280 , tájkép , Kaiser. Münch, (ára 585 ft. 
p. sok) ; 282 , a’ fölfedezett levél, Francoi; 283, az 
ulmi székegyház ; 285 sz. Lőrincz egyház Nürnberg
ben , Ainmüller. Münch, (jeles művek, az utóbbinak 
ára 750 p. ft. sok) ; 286 , egy olasz meglepi gyümölcs
vivő kedvesét, Hannsonn. M. (legdrágább az olajfest- 
vények közt, ez idén, ára 850 p. ft. igen sok); 289 tá j
kép; 290, juhok, Münch.; 292, gyermekek ablaknál, 
Waldmüller; 296, gyümölcs és virágok. Gruber Fér.; 
297 , olajfa erdő Athen környékén , Ross. Münch, (ára 
675 fr. p.) ; 298, egy római r.ő haját fonja, Rahl Ro
mában ; 300, tájkép , Waldmüller.; 302 , arczkép, Ba
rabástól; 305, vadkácsák, Ilartingertől; 314 tivoli me
nyegző gyertyavilágnál, Müller.; 315, marhavásár, 
Marr.; 317 , tájkép Róma mellett, Bürkei. Münch. ; 
320, Kölcsey arczképe , Einsle. B.; 322, egy nyugvó 
nő, Clarat. Prága.; 323, tájkép. Milani; 324, kincs
ásók , Geyer. M .; 325, Don Quixotte és Sancho Pan- 
sa , Geyer N. Augsburgban. A’ később érkezett dara
bok közül megnevezhetők Dolliner művei Bécsből, több
nyire építészeti tárgyak ; továbbá Z. jeggyel, töredel
mes Magdolna, Dub. B. ; CC , hegytájék, Dorner,M.; 
GG , vízesés , Negelfiirst; HH , egy leány világgal ke
zében , Tomincz. Triestben; 0 0 ,  kolostor romok nap- 
költekor , Melchior, Münch.; PP, a* barátság; UU, 
a’ zene , mind keltő Schiavonitól; végre ZZ , Einsle 
arczképe. — Ezek azon művek, mellyek mint mondám 
figyelmemet magokra vonák; meglehet, vannak még 
ezeken kívül említésre méltó darabok, de időm rövid
sége szigorú vizsgálatot nem engedett, ’s némellyek- 
ről mégis feledkezhettem. Azonban igen csalatkoznék 
olvasó, ha ez elősorolt müveket mind tökéleteseknek 
hinné; mindenikben vannak részletek jelesen dolgozva 
de sokban hibákat is fedeztem-fel rajzban, vagy szí
nezetben ; általán pedig ha szoros vizsgálat alá ven
nék , aligha találkoznék mellyben egy vagy másikunk 
hibát nem lelne; kimerítő bírálatot Írni ennyi műről: 
ahhoz vizsgálhatási alkalom és évek kívántainak, de 
itt czélomon is túl van, és gyengébbnek érzem maga
mat , hogy sem efféle tanítással felléphetnék a’ közön
ség előtt; megjegyzéseimet tehát csak következőkre 
szorítom:

Az olvasó kétségkívül már csak e’ tudósításból is 
megértette, hogy némelly müveknek (nálunk)szokat
lan magas ár vala kitűzve , mellyekból azután (mint ed
dig értésemre esett) nem sok kelt-el; de ezen ársza
bások nem is voltak mindeniknél aránylag azok benső 
becsűkhez alkalmazva. Véleményem szerint kettő az 
mi festvénynek becsét meghatározza, ’s ezek : meste
ri tökély és tartalom; hogy tehát valamelly festvény 
nagybecsűvé váljék , szükséges hogy mind a’ két te
kintetben jeles legyen. A’ mesteri tökélyt helyezem én 
a hibátlan rajzban , természetim színezetben és szor
galmas kidolgozásban; a’ tartalmi érdem áll a’ tárgy 
jelességeben es a részletek mennyiségében. így pél
dául eg> történeti előadás becsesb bármilly tökéllyel 
dolgozott arczképnél : de tisztelt ember arczképe is be
csesebb egy érdektelen személyénél, egy szép nőé 
kedvesebb bármilly természetim bányáénál igaz hogy 
minden művész érdemét csak mesteri kidolgozás - és 
részek összeállításában keresheti; de eszméje_tár

gya emeli művét, melly ha jeles, közérdekű, akkor 
megörökíti annak becsét, mert életet is adott néki, mi 
által szó l, eszmét költ az emberben. Illy mű termé
szetesen csak történeti darab lehet; tekintsétek-meg 
Norma-Schodelnét és Schodelné arczképét, némi rész
ben tudni fogjátok a’ különbséget. Ez idei műkiállítás
ban érdekes történeti darabot igen keveset láttunk; de 
annál több volt a’ táj- és egyéb természeti tárgyak’ ké- 
pezése , mellyeken művészek természetim -  színezést 
tehetségeiket probálgaták. Néhány tájkép jól vala dol
gozva, de árokat aránylag szerfelettinek találtam , sőt 
kisérő barátom is egyiknél azon kérdést intéző hoz
zám : vájjon mi van ezen 500 forint ára ? és igaza volt, 
mert láttam már rézbográcsot is lefestve ’s tán terraé- 
szethűbben , mint az előttünk volt tájkép, de még is 
többet adnék ezért; mert az egyenlően színezett papi
ros is szép , de nem nagy bccsü. Az egyszeri sza- 
bó-föstésznek Farao seregét elborított vöröstengere is 
szép lehetett, de bizonnyal érdekesb lett volna az el
bontás pillanata, A’ mübecsét tehát a’ részletek men
nyisége is határozza. Mindezekre azonban b. Eötvös 
Józseffel csak ezt mondom: ,,a’ természet hív utánzója 
még nem művész , csak ki képébe önlelkét öntheti-át 
csak ki benső világának sugárjait áraszthatja-el müve 
felett, hogy mint Isten e’ nagy világon, úgy terem
tésében ő álljon élénkbe; csak kinek színei szókká vál
nak , mellyekkel gondolatait kimondja — az művész“ — 
(Árvizkönyv 5 , Carth. Ilid. rész.)

Különösnek találom továbbá történeti föstészeink- 
nél azt: hogy leggyakrabban érdektelen köznapi ese
ményeket választanak tárgyul, mellyek a’ műnek csak 
pillanatnyi becset adnak; és nem ritkán történik, hogy 
póröltözetből ürias szép arez és karok tünnek-eló , st. 
efféle még jelentés nélküli szerepben is. Igaz „múltúm 
licet pictoribus" ’stb.; de úgy hiszem még is csak jobb , 
ha a’ mű tárgya is bír valami érdekkel. Es akarjátok 
tudni, vájjon mit érnek az illy müvek? tegyétek a’ 
titeket elragadtatásig érdeklett darabot lakszobátokba, 
hol naponkint szemlélhetitek, és egy év múlva mond- 
játok-meg, mit adtok érette? ezen ár fogja meghatá
rozni becsét.— Csak a’ lélek, melly a’ műből szól, 
ennek állandó érdeme. — És miként a’ rendetlen hang
zavar, bár különben jól egyezzék i s , mi becset sem 
ad a’ hangának, ha értelme, lelke nincs: úgy a’ fös- 
tésznek sem azért kell festeni, hogy csak fessen vala
mit ; hanem gondoljon arra i s , hogy müvének tárgya 
érdekkel bírjon; — ezt mester teszi, amazt gyakorló 
művész. Egyébiránt a’ jól dolgozott érdektelen tárgyú 
darabok is használhatók kivált képgyűjteményekben, 
hol mivel ritkán láthatni, érdekük inkább megmarad ; 
’s hol a’ mesteri kivitel is illő méltatásra számolhat. A’ 
dolog valódilag igy áll; és ez ellen mit sem bizonyít, 
hogy néha régi mesterek érdektelen tárgyú müveikért 
is nagy summa fizettetik; mert ez esetben főleg az jő 
tekintetbe, hogy a’ meghalt jeles müvét bírjuk, esnem 
annyira : mit bírunk. — És ezek , mik véleményem sze
rint föstvény becsének elhatározásában irányul szol
gálhatnak; némi mentségül lehet mindazonáltal külföl
di művészeknek, kiknek müveik előttünk olly szokat
lan magasárban állanak , hogy ők ez árszabásnál nem 
vehetők azon pénzbecset irányul, mellyben ez nálunk 
van. E’ művészek honában a’ pénz is olcsóbb , a mü
vek is nagyobb becsben tartatnak.

Miután a’ festvények valódi becséről ennyit szo- 
lottam , és ekkép — bár közvetve minden kiállított 
egyes műértéke iránt bíráló határozatot tévék; igen 
óhajtanám tudni, mellyek azon darabok, mellyeket az
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egyesület megbízottai mint jobbakat megvásárlásra ér
demesítettek ? egyedül azért, hogy némi hasonlítást 
téve beláthassam, mennyiben egyezének-meg a’ vá
lasztmány Ítéletei nézetimmel. Azonban bár két hét óta 
várok ez iránt hírlapi tudósítást, mind eddig mi sem 
történt, pedig már a’ sorshúzás is rég elmúlt; de ál
talán ez idén olly keveset olvastunk az egyesület’ in
tézkedéseiről, hogy nem volna csuda , ha vidékiek ha
nyagságról vádolnék a’ jegyzóséget; én magam tudok 
több rendbeli g y ű l é s t ,  mellyek tárgyairól és ered
ményeiről mi épen semmit sem hallottunk, Illy körül
ményekben vidékinek felette nehéz valamihez szóla- 
ni; ez okbul tehát csak két dologra fogok itt észrevé
telt tenni. Először: minthogy a’ műegyesület egyéb 
czéljai mellett lehetetlen , hogy egyszersmind czéljául 
ne ismerné honi művészinknek igyekezetre, szorgalom
ra buzdítását; ennélfogva ezeknekpártfogolásuk némi
leg kötelességévé vált. Nem tagadhatni ugyan, hogy 
buzdításra szolgál a’ kiállíthatási alkalom is; de ha mi 
azt hisszük, hogy honi művészeink majdan évenkint 
képeket festegetnek , azoknak aranyzott rámákat készít
tetnek és egyéb mellékes költekezések után azokat ren
desen a’ kiállításra beküldik, hogy itt néhány hetet 
töltve nem kevés bajjal ismét visszakapják, és e’ mel
lett hazafiuskodásból talán még részvényesek is legye
nek ; — ekkor felette csalatkozunk. Honi művészeink 
kevesen vannak azon helyzetben, hogy évenkint csak 
100 v. f(0t is áldozhassanak, ennyibe pedig igen belé 
kerül, csak egy két nagyobb darabot küldjenek is be ; 
már ha ezek kiállított (és így csakugyan nem elvető) 
sőt többnyire meg is dicsért darabjaiból csak felette 
ritkán, vagy épen nem vásárol az egyesület, úgy hi
szem művészeink rövid idő alatt falhagyandanak a’ be
küldéssel; és ha teszik, igen okosan. Nem kívánom én 
a z t , hogy rósz darabjaik is megvétessenek; de a’ha
sonlók között még is elsőség illetné a’ honi műveket, 
és ezt annyival inkább raegtehetni, miután itt a’hason
lítás felette bajos, és tekintetbe főleg csak az vétet
hetik: vájjon a’ műnek becséhez képest illő ára vane? 
mert hiszen a’ legjobb darabokat is , ha igen drágák 
nem vesszük-meg. Egészen más eset a z , midőn egy 
tárgyú darabok között kell jutalmat oda ítélni, de igy 
könnyen megtehetni azt, hogy a’ jobbaknak egy tűr
hető darabkájok buzdítás okáért megvásároltassék. Mű- 
kiállításunk mostani rendszere úgy sem fog nagy mű
vészeket teremteni — hazánkfiaiból sem; a’ külföldiek 
pedig— o! uraim, ezek szorgalmát nem nagyon fog
juk előmozdítani; ha lesznek kész darabjaik, ők bi
zonnyal elküldik az illy niüvásárokra. — A’ másik mire 
az egyesületet figyelmeztetni bátor vagyok az : gondos
kodjék, hogy az alapszabályok rendeletéi szorosan 
megtartassanak. Ha nem csalatkozom az alapszabályok 
egy pontjában az áll, hogy a’beküldött kiállításra mél
tónak talált mivek s z á l l í t á s i  t e r h é t  az egylet 
viseli. Én tudok esetet, hogy midőn az é’ pont értel
mében utasított által adó (teljes hitelű személy) a’ szál
lítás' díját kifizettetni kérte, ebbéli kötelességről az át
vevő mit sem tudott, vagy akart tudni. Nem szólnék 
ez esetről, ha egyedüli volna, de miután ez a’ múlt 
évben is így történt, sőt éppen vélem , ki egy műnek 
beküldési ügyét magamra vállalván, nem csak hogy 
beküldéskor a’ szállítási díjt ki kellett fizetni, hanem 
midőn az akkori pénztárnok által hozzám visszakülde
tett, utasítás szerint a’ hozatal bére tőlem követelte- 
tett és mit, minthogy csekély vala, bár kedvetlenül ki 
is fizettem. Azonban nem tudom— meglehet — e’ pont 
kedvezése csak a’ külföldieket érdekli; de ekkor vilá

gosan ki kell fejezni, mert az illy (talán) félre érté
sek nem kedvezők az egyesületre, ’s én ezek követ
kezésében nem egy gyanúsító nyilatkozást hallottam, 
kiválta’ múlt évi történtekre emlékezve, az egyesület 
ügyei felöl, mit csak sajnálani lehet. Különös az is , 
hogy az általvett műdarabokról nyugtatványok nem a- 
datnak ; vagy talán csak akkor, ha nem-kéretnek ? hol 
rend van , ott kiki tudja kötelességét, és megtörtén
hetnék, hogyegy nyugtatvány nem lenne fölösleges.— 
Ennyit az idei mükiállításról és az egyesület némi in
tézkedéseiről; azonban miután némelly mükiállítási bí
rálók a’ műegyesületet magasb szempontbul is kezdik 
tekinteni ’s annak munkálódási irányára is kiterjesztik 
figyelmöket: alkalmat veszek ezennel én is ez ügyben 
néhány megjegyzés tételére.

(Vege következik.)

Vísszaigaziáasul K lein  urnák.
A’ Társalkodó 6\9dik számában Klein Hermann ur 

rágalmazó , becsületemet és kiadói hitelemet egyaránt 
sértő vádakkal lép fel ellenem , mellyekben hány szó 
annyi zavar, ’s mellyek épen ezért figyelmet sem ér
demelnének, ha a’ J e l e n k o r  ugyanazon számában 
némi okoskodások nem főzetnének hozzájok , épen olly 
alaptalanok, mint az előzmények, mellyekhez kötvek. 
Fölvilágositásul a’ t. ez. közönségnek és visszaigazi- 
tásul a’ megtámadónak szolgáljanak következők.

Klein Hermann ur megbizatván tőlem, hogybaro 
Eötvös József urnák a’ Bu d a p e s t i  s z e m l e b e n .  
„A’ z s i d ó k  e m a n c i p a t i ő j a “ czim alatt megje
lent értekezését, ívenkint 15 ezüst forintban megálla
pított tiszteletdij mellett németre fordítsa, e’ munkára 
és a’ „ C a r t h a u s i “ fordítására előlegesen 200 ezüst 
forintot vett fel tőlem, és igy az e manci p a ti o ne
met fordítása, inellyet a’ mondottak szerint Klein úr
tól alkuszerüleg megvásárlók, jogos és korlátozhaí- 
lan tulajdonommá lön, ’s én mint tulajdonos nyujtám 
azt be az illető könyvvizsgáló hivatalnak. Mikor az em
lített röpiratnak már utolsó íve volt sajtó alatt, hoz
zám jő Klein ur ’s azon ajánlást teszi nekem : adnám 
el neki az egész 1000 példányból álló kiadást, mint
hogy nekiejobb alkalma van a’ röpiratnak hitsorsosai 
közt keletet szerezni. Én az ajánlást elfogadám, és 
mérsékelt nyereség mellett az egész kiadást — 1000 
példányból állott— már fűzve— eladám Klein urnák. 
A’ röpirat bolti árát 40 ezüst krra tevém. Még nyomás 
elején elküldém a’ munka hirdetését a’ lipcsei vásári 
lajstrom számára, hol a' könyvecske mint saját kiadási 
czikkem 12 garassal (45 krral p. p.) van fölemlítve. 
Még mielöít átvenné tőlem Klein ur példányait, kije
lenté előttem , hogy a’ röpiratkát 1 ezüst forintjával fog
ja adogatni. Én mint kiadó haíárzottan ellenzőm e’ sze
rénytelen árremelést, melly szinte véget veteaz alku
nak , mert nem türhetém, hogy egy röpirat, mellynek 
megjelenése már jó előre saját kiadási czikkemül vala 
hirdetv e , másod kézből uzsorával — úgy szólva —dobra 
veressék. Klein ur végre kénytelen vala megegyezni, 
hogy példányait ne drágábban mint 48 kron p. p. ad
hassa. Miután Klein urnák az átvett 1000 példány el
adása sikerült, Braun ur a’ pesti izracl község jegy
zője, ki a’ példányok eladásában legmunkásb eszköz 
vala, késznek nyilatkozék még nagyobb számú pél
dányoknak is keletet szerezni: de Klein ur kijelenté, 
Braun urnák , hogy második kiadás iránt előbb velem 
kellene , mint jogszerű tulajdonossal egyezkednie. Er
ről szükség esetében Braun ur törvényes tanuságtétel-
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je is késznek ajánlkozik. Klein urnák azonban érettebb 
fontolás után hihetőleg hasznosbnak látszék utánnyo
m ásh oz nyúlni, mert tudtom és megegyezésem nél
kül uj kiadást szándékozék egy budai nyomtató inté
zetben eszközölni. E’ közben általam is elkészülímint- 
egy nyolcz nap alatt, és kereskedésbe ment a’munka 
második jogszerű kiadása. Ezen — Klein ur által sem 
tagadható — tényekből következik : hogy Klein ur s e m 
mint  f o r d í t ó  (fordítások, némelly ritka’s előre ki
kötött eseteken kivül mindig a’ fordítást eszbözlő és 
megvásárló kiadóéi maradnak), sem  mi nt  az 1000 
p é l d á n y b ó l  á l l ó k i a d á s m e g v á s á r l ó j a  (illy 
vétel akár tömegben akár példányonkint még nem fog
lal magában kiadói jogot) nem v a l a  j o g o s í t v a  
a’ mu n ka  m á s o d i k  k i a d á s  ára;  e’ kiadás követ
kezőleg világos és czáfolhatlan utánnyomat. Én türém 
e’ jogtalanságot, mert a’ perlekedésnek nem vagyok 
barátja, és mert a’ dolgot magában sokkal csekélyebb
nek tartám, sem hogy miatta csak szót is emelnék. De 
elnézésem Klein urat olly vakmerővé tévé , hogy félre 
téve minden jogtekintetet, engem a’ közönség előtt 
piszkaival illetni merészel, ’s mivel czáfolhatlan kia
dói jogomat nem sikerült máskép megtámadni és kétség
behozni , szükségesnek tartá a’dolognak zavart és ha
mis előadásával engem mint könyvnyomíafót gyanúba 
hozni, mintha első kiadás alkalmával a’ kötött alku elle
nére nagyobb számú példányokat nyomattam volna. E’ 
szemtelen rágalomért, melly a’ legkézzelfoghatóbb za
var és ellenmondás mellett, minden bizonyithatás nélkül 
csak a’ legelvetemültebb gondolkozásból eredhete,ön, 
Klein Hermann ur , Länderer és Heckenast firmájának, 
melly hitelét és becsületét megtorlatlanul bemocskol- 
tatni soha nem engedendi, annak idején törvényszék 
előtt számoland, és én nem késendera elégte telemül 
a’ közönséget nyilványosan értesíteni, mint szoktak 
fenyíteni olly csínt, minőt elkövetni ön , Klein Her
mann ur, elég elvetemült vala.

Ön hívatlan ügyvédének gyűlöletet lehellő jegy
zeteire pedig csak azt jegyzem-meg, hogy ennek az 
N. I. urnák mégis csak kissé pirulnia kellene olly ne
vetséges állítások miatt, minőket a’ Jelenkor 69dik 
számabeli naplójában összemázolgaíotf. Sem az ere- 
deli értekezés jeles szerzőjének, sem a’ kiadónak nem 
juthatott soha eszébe fordításra engedelmezést adni és 
ezért dijt igényleni; mert erre egyikünknek sem vala 
joga. Mit csevegőn hát, N.I. ur, 200 p. for. tiszte- 
letdijról négy ívért? Mit ön Gutzkowról mond, X. I. 
ur, legtávolabbról sem alkalmazható ez esetre, mert 
ön kéziratot fordított, mit a’ szerző tudta és engedelme- 
zése nélkül nem tehete. Magyarán szólva, nem válik kü
lönös becsületére önnek, hogy mint iró irodalmi ügyek
ben olly zavart fogalmakkal bir’s hogy az irói tulajdon 
körüli viszonyokról olly silány ismeretei vannak, jó vol
na talán kissé stúdiummá tenni e’nálunk is egyszer sző
nyegre kerülendő tárgyat, ’s aztán úgy vállalni el Pythia 
szerepét, ne hogy minden lépten köznevetség tárgyává 
tegyük magunkat. Heckenasl Gusztáv. # )

*0 Jegyzet M CI. urnák
Ezen 14 nap alatt összeférczelíetett badar beszédre 

Klein Hermann ur köteles felelni, mit Bécsből vissza- 
érkezte után azonna, meg is fog tenni, mikép erről 
bennünket távoztakor bizonyossá tett, még egyszer e— 
rősitv en , kog\ a l .»rsalkodo 69ik számában elmondott 
vádja e g é s z é n  a l a p o s ,  ’s hogy azt törvényesen 
be is fogja bizonyítani, mihelyt Becsből visszaérke
zik. E’ szerint addig nem itélhetjük-el, kettő közül 
mellyiknek van a’ dolog érdemére nézve igaza, ’sigy

tulajdonkép észrevétel nélkül kellene hagynunk az e- 
gész botrányos tárgyat; de mivel II. G. még jónak látá 
saját csekélységemet is minden ok nélkül illy illetle
nül megtámadni, tehát előre is bocsánatot kell a’ tek. 
közönségtől kérnem , ha én is viszont kénytelen vagyok 
H. G. urnák a’ maga kíméletlen modorjában válaszolni. 
Hallja Ön, könyvárus ur, mikép merészel Ön egyirót 
hivatlan ügyvédnek nevezni, mivel az egy más iró ál
tal saját neve aláirtával közlött, következéskép hite
lesnek tekinthetett tényt például idéz föl állítása támo
gatására ? Azért tartja talán Ön magát ez által sértve , 
mivel erére ’s eszméjére hatott? ’S mind e’ mellett ad 
é ez önnek jogot illy személyeskedésre? n egyetlen 
szóval sem sértém önt, ’s Ön mégis olly dísztelen ki
fejezéseket használ ellenem, miket talán utolsó boltos 
legényének sem mondhatna rovatlanul! Ha Klein ur 
nem igazat szólott, úgy ellene forduljon Ön, mert sa
ját neve alatt jött ki vádja, következéskép én hiteles
nek tarthatám a zt, ’s most is nyíltan kimondom azon 
egyedi meggyőződésemet, hogy én Klein ur vádját 
valónak hiszem , mert az Ön puszta tagadása mit sem 
bizonyít; Klein ur is csak egy ember, és ön is csak 
e g y , puszta állításra nézve tehát egyedileg egyik sem 
követelhet teljes hitelt, legkevésbé pedig Ön , édes mü
veit könyvárus ur , mert Klein úrról, ’s bárki másról 
senki nem fogja föltenni azt, hogy saját neve aláírása 
mellett nyilványosan merészeljen valakit alap nélkül 
megtámadni, a’ si fecisti nega ellenben sok vádlottnak 
fegyvere szokott lenni. Hagyja-el Ön tehát a’ méltat
lankodást, mellyre Önnek okot nem adtam ’s idézze 
törvény elibe Klein urat, ha általa magát jogtalanul 
sértettnek tartja, és én örvendni fogok, ha Ön gyöx 
i s , mert a’ nyilványosságnak czélja nem egyes embe
rek alaptalan magasztalása vagy gyalázása , hanem az. 
igazságnak n a p f é n y r e juttatása. Egyébiránt édes 
k ö n y v á r u s  u r a m,  ki még csak nem is ér
ti annyira nemzeti nyelvünket hogy szent lélek nélkül 
irodalmunk termékeire józan Ítéletet hozhatna, hátrább 
egy k issé— maradjon kaptája mellett, ’s ha tetszik ne
vessen bízvást zsoldosaival mázolgatásim fölött, én 
azokra nézve Önt feleletre méltónak nem tartom, ’s 
izetlenkedéseitöl most és mindenktfrra koránsem pirul
va , hanem nyugott öntudatu megvetéssel fordulok e l , 
azt jegyezvén még meg , hogy stúdiumaimra nézve Ön 
tanácsára legkevésbé sem szorultam , ’s jobb lesz ha 
Ön,illy Önt épen nem illethető leczkézéshelyett csak 
szép bölcsen magáról gondoskodik , és ügykezelésire 
nézve szorgalmas stúdiumot forditand a’ lehető leg
nagyobb méltányra ’s lélekisméretes pontosságra. Kü
lönben pedig tudja meg Ön, hogy ezen igazságtalan 
m e g t á m a d á s  engem még csak boszantani sem 
képes , mert Önt minden tekintetben olly egyednek tar
tom , kinek helyeslése vagy roszalása irói munkálko
dásom s i k e r é r e  sem f é n y t  sem h o m á l y t  nem 
áraszthat, —

X. I.
P ó t l é k t á r «

(Különös boszu.) D. asszonyságnak igen szép macs
kája volt, mellyet a’ vadászatkedvelö C. egykor agyon
lőtt. D. asszonyság saját ’s barátai házában azonnal min
denféle egérfogókat állíttatott—föl. Miután sikerült mint
egy 300 egeret összefogdosnia , élve egy ládába záratá 
azokat és elküldé C.ur nejének.Ez nem is gyanítván tar
talmát , maga nyitá föl a’ ládát, mellyben holmi divatáru
kat vélt találandni; ekkor az egerek kiugráltak és egész 
lakását elárasztották. A’ láda fenekén levélkét ’s ebben e’ 
szavakat leié : „Asszonyom , ön férje meglövé macskámat 
imé itt küldöm egereimet.“ —
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Beestelenités és büntetése-
A’ becstelenités , (rágalom, gyalázat) oily vétek , 

melly által valakinek jó hírneve vagy becsülete szó
v a l, írásban, vagy ezekkel egy értelmű jelekkel (fes
téssel , tagjártatással) r o s z s z á n d é k b u l  sértetik. 
Büntetése : nemesek közt 100-, polgárok közt hason- 
lag 100- , nemtelenek közt Kittonics szerint (9d. feje
zet , 20. 1.) 20 ftban határoztatik, a’ gyakorlat azon
ban fótörvényszékünk példája után helyesbnek tartja 
a’ nemtelent pálcza-ütésreÍtélni még akkor is ,h a  ne
mest rágalmaz. A’ birság’ 2/ 3 bírót, >/3 pedig felperest 
illet; perköltség az 1723: 57: 3—4 szerint nemitél- 
tetik-meg; némelly megyékben azonban a’ gyakorlat el
lenkező. K i e l é g i t ö - é  e z e n  b ü n t e t é s ?  — A’pol- 
gári társulat’ czélja , hogy tagjai kül- ’s belveszély- 
től mentesíttessenek. Amazt nerazetjog, politika és fegy
veres erő eszközük , bár egykét catastropbra — melly 
népéleten nemzetjog’ világos és oknélküli sértésével 
vágott halálos eret— szomorún emlékezhetünk, imez el
len törvényekben találunk menedéket; melly rang , kor, 
’s nemi tekintetben mindennek kimutatván az ösvényt, 
a’ jó rend’ , kölcsönös jogok’ ’s ezekkel szükséges vi
szonyban álló kötelezettségek’ utján, gyöngét véd, erő
set fékez. Szigorúnak kell a’ törvénynek lenni, hogy 
viszszarezzentsen gonosz hatalmast és goromba dúst; 
erősnek , nehogy pókháló-fonalai közt csak erőtlen légy 
találja sírját. Különben megsemmisül a’ társulat czél
ja , ’s a’ gyűlöletes ököljognak csak neve ment ki divat- 
bul. És kérdem már most: vájjon a’rósz akarat, mely- 
lyet szenvedély ingerel, gazdagság és hatalom bizto
sítva érlelnek, megdöbben-é a’ mondott büntetésre, 
fölhagy é gonosz szándékával: marczongojni más be
csületét, meggyilkolni egy polgári életet? En azt mon
dom: nem. Hiszen a’ fondor lélek előtt, melly álnok 
cseleinek kivitelére gyakran ezereket pazarol, 100 ft. 
semmivel ugyanazonos: ugyanazért szerintem a’ becste- 
lenités’ büntetése ellenkezik a’ társaságos élet’ czéljá- 
val. — Ellentétben áll továbbá a’ vétek minőségével. 
Arányban kell lenni tettel büntetésnek ; különben meg
hiúsul a’ törvényhozó nézete. Egyesek, milly ranguak, 
közönség, vagy mind kettő ellen ’s milly vétek,mi
nő fokozatban követtetett-el: e’ körülmény ad irányt a’ 
büntetés-szabásban. Vélekedjék kinek hogy tetszik, ré- 
szemrül azt tartom: kedvesebb a* becsületes halál gya
lázatos életnél. És az, ki élő halottá gyötrött enge- 
met, ki polgári éltem’ világát erőszakosan oltá-el, száz 
forinton vásárolhat nekem uj életet ? Azon ellenvetést 
lehetne ugyan itt tenni, hogy inig valakire a’ gyalá
zat’ bélyege törvényszerüleg sütve nincs, addig sért- 
hetlen becsülete törvény’ szárnyai alatt védelmet talál. 
Igaz, de a’ mellett, hogy a’ merény csakugyan elkö
vettetett, ’s mind addig mig pörrel megtoroltatnék, raj
tam szárad: a’ nagy sokaság előtt, melly még nem igen 
szeret okoskodni, azon gyakorlati elvénél fogva „nem 
mondaná ha úgy nem volna“ mégis homályosul jó hír
nevem ; ’s vájjon az évek múlva nyilványitandó ítélet 
képes-é behegeszteni sebét az érzékeny kebelnek?én 
kétlem, kétlem pedig annyival inkább, mivel sok sze
gény becsületes ember, mintsem saját kárával pörle- 
kedjék— saját kárával mondom, mert a’ birság / 3da- 
nál,m i a’ sértett felet illeti, a’ perköltség, mit rende

sen nem itélnek-meg, jóval többre rúg — inkább abban 
hagyja a’ dolgot. Hátha,— mivel hasonló és más testi 
pörökben , a’ biró szóváltások’s bizonyítékok után tar
tozik ítélni — alperesnek a’ törvény’feddését kijátszani 
sikerülend? hol vészén ekkor az alaptalanul sértett 
fél gyógyszert fájdalmára ; ’s nem inkább erősödik-é 
meg a’ sokaság ama’ véleményében, hogy ő csak
ugyan nem becsületes ember? Ez ugyan — hallom el
lenvetésül — akkor is megtörténhetnék, ha nagyobb 
büntetése lenne a’ becstelenitésnek. Igen, de ritkább 
lenne az eset; mert szigorú büntetés inkább féken tart 
mint csekély feddés.

De ezen vétek fajainak megfelelő büntetésekközt 
sincs arány. T e k i n t s ü k  a) A’ f e l s é g s é r t é s t ,  
mellynek büntetése fej-és jószágvesztés. Nem bocsát
kozom én e’büntetés’ taglalgatásába ; sőt valamint erő
sen meg vagyok győződve, miszerint csak oily ország 
lehet boldog és virágzó, hol a’ főnek engedelmeskednek 
a’ tagok : úgy nézetem szerint e’ felséges helyzetű fő 
elleni vétség a’ legkeményebb büntetéssel fenyitendő. 
Igenis, ki a’hon’fejedelmét káromlani merészli, érez
te  a’ törvény legnagyobb súlyát, legyen neve gyalá
zat és utálat: de ugyanakkor azt óhajtóm és kívánom , 
hogy a’ nemesnek becsülete, ki a’ szent korona tag
ja , ki a’ f e j d e 1 e m m el törvényhozásban részesül , 
ne s z á z  f o r i n t o s  értékű legyen, b) A’ p o l g á 
rok’ b e c s t e l e n i t é s é t .  Szükségtelen mondanom , 
hogy polgárnak koránt sincs annyi kiváltsága, joga , 
’s oily szép állása mint egy nemesnek; mit eléggé iga
zol már csak az is , hogy csak testületjök azaz királyi 
város tdkintetik egy nemes személynek. ’S honnan mégis 
ezen betudásbeli egyformaság ?

Vessünk egy pillanatot, a’ n e m t e l e n e k  b e c s -  
t e l e n i t é s é n e k  m e g t o r l á s á r a .  1) Ha n e me s  
r á g a l m a z  n e m t e l e n t ,  20 ftig bünhöszik. Egy 
megyei tisztecske , midőn tőle a’ nemes panaszos , nem
telen által ellene követett vétségért elégtételt kérne , 
jut eszembe — fültanu valék — igy válaszolt: „miért 
nem ütötted agyon fijam , hiszen parasztbőr úgyis csak 
negyven ítos.“ Hajlandó vagyok hinni, hogy az embe
riség javára ’s hivatal méltóságára sikerülend korunk
nak ’s journalistikánknak háttérbe szorítani az e’ fajta 
minorum gentium uracsokat; de megvallom, hogy a’ 
fentisztelt egyed iránt érzett neheztelésem egy részé
től a’ törvény’ rendeletét sem óhatám-meg. Mit mond
junk ekkor a’ 20 ftos paraszt-becsületrül ? Hogy e’te
kintetben lényeges változás óhajtható, nagyon termé
szetes. Korunkban megismerteték már, hogy a’ nem
telen ember sem dolog; elmúlt azon idő, midőn azúr 
torlá meg vadászebe ’s jobbágya sérelmét — az elsőt 
rendesen nagyobb foganattal— mert az 1836: 13 tör- 
vényczikk szerint minden nem nemes akár úri hatalom 
alatti, akár nem , bármelly követeléseit vagy s z e m é 
l y e  s é r t é s é t  akárki ellen t u l a j d o n  f e l p e r e s 
s é  g e  m e l l e t t  keresheti. E’czikk, valamint több ha
son , — e s  u j a b b k o r i  t ö r v é n y  a’ nemtelennek 
e m b e r i  m é l t ó s á g á t  és személyes becsét igye
kezik visszaadni. Azonban ha egyfelől annak személyi 
tekintetét emelni akarjuk, emelnünk kell az azzal vi
szonyban levő jogokat is ; mert az elméletilegszép tör
vény rendelete majd hajótörést szenved a’ gyakorlat’
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szikláján. Különben is én azt tartom, hogy a’ nemte
len’ morális bocsülete épen ollyan mint a’ nemesé; ’s 
ha ennek polgári állása követeléseket teszen is — mint 
mostani helyzetünkben tennie kell — vélekedésem sze
rint annak úgy tehetni eleget, hogy a’ rang -  arány 
megtartása mellett a’ nemtelenre nagyobb tekintet még 
is fordittathatik. Vegyük a’ vétség nagyságát, a’hely
zetek valódi állását, egymáshozi arányát; ’s e’ szem- 
pontbul hozassák törvény, melly mind a’ nemes’ mind 
a’ nemtelen’ becstelenítését a’ mostaninál sokkal kemé
nyebben büntesse. 2) Ha n e m t e l e n  b e c s t e l  e-  
ni t  n e me s t  v a g y  n e m t e l e n t ;  a’ tettes, gya
korlat szerint pálczázással fenyíttetik. Szelídülő ko
runkban sok szerencsés toll, sok köztekintetben álló 
egyed rajzolá már,még pedig szívrehatólag az állati 
bánásmód’ czéliránytalanságát; ’s reméllem hogy ked
vező állást nyert journalistikánk , egyes esetek’ közre- 
tétele után, e’ tekintetben is jótékonyan fog hatni az 
emberiség mivelésére : én tehát ezúttal csak azt emlí
tem , hogy bottal verni valakibe a’ becsületesség’ esz
méjét épen ollyan , mint gyermeket azért verni, — hogy 
jobbkedvü legyen. Végzetül egy pár szót a’ b í r ó i  i l -  
1 é t é  krül  a l t a l j á b a n .  Korunkban nem egykét ala
pos vitára adóit alkalmat a’ bírói függetlenség. Tiszte
lem én e’ függetlenséget ha az rendületlen mint szikla, 
’s ment mind nzonbefolyásoktul, mellyck a’ biró mél- 
tóságos tekintetére káros hatással működnének: de tud
ja isten ezen méltósággal ’s függetlenséggel olly kü
lönös ellentétben áll a’ pénzosztalék, és a’ bírói ter
hesen szép állást mintegy kenyérkereseti móddá látta
tik aljasítni. Innen van , raikép gyakran egyik rész aka
ratja ellen is úgy tekinti a’ birót— kihez ragaszkodó 
tisztelettel kellene viseltetnie — mint ellenfelét, ki csak 
azért is elmaraszt, hogy pénzt kaphasson ; ’s olly fur
csa szint ad ezen mód a’ dolognak, nem ritkán olly 
balvéleraényt szül, mintha jó Ítéletet pénzen is le
hetne vásárolni; a’ biró’ és pénz’ eszméjét annyirau- 
gyanazonosítja, hogy nem igen mer perlekedő, üres 
kézzel menni birájához. Vannak ugyan igenszép kivé
telek , ’s ezek kevés számához annyival buzgóbb tisz
telettel ragaszkodik a’ méltányosság, minél ritkább je
lenet azok : de hogy sok helyen elakad a’ kerék, ha nem 
kenetik az is bizonyos. A’ honnan, a’ különben is ör
vendetes , és dús eredvényü múlt országgyűlés vég
zetei közt, megvallom , igen kedves olvasmányt nyúj
tott a’ IXd. törvényezikk’ 43. gának ama’ rendelete , 
melly b í r s á g o k a t  i l l e t ő  h a t ó s á g o k ’ p é n z 
t á r á b a  fizetett; és a’ X X II: 81d. §ának b) pontja , 
hol az határoztatik , hogy a’ megyei törvényszékek 
előtt folyó csődületiperekbeli b í r ó i  e l j á r á s  d í j a  
a’m e g y e h á z  p é n z t á r á b a  f i z e t e n d  ó.Legyen 
a’ bírónak állásához mért elegendő fizetése ’s inkább 
az egész érezze kicsinyben a’ terhet, mint egyes ese
tek csökkentsék annak tekintetét; vagy fordittassék a’ 
házi pénztárba folyt eljárási díj és bírságok öszvege 
birák fizetésére: de birság és járandóság czíme alatt 
soha se essék bírónak. Varrta Somi ügyvéd.

r e s t i  a n iik iá l l í tá s  1 8 « .
( Y  e g e j

A több rendbeli értekezések közül különösen Henszl- 
mann Imre ur az , ki a’ műegyesület- vagy is általán 
a kepezo művészét ügyét kitüntbb figyelemre méltatta 
és c’ tárgyról néhány igen jeles értekezéssel gazda
ggá irodalmunkat. Különösen pesti egyesületünkre vo
natkozólag szolidnak közelebb az Athenacumban meg

jelent „A’ müegyesületek“ czímű és a’ „Pesti hírlap“ 
ő9dik számábani czikkelyei. E’ czikkelyek H. urban 
egy olly műismerót állítanak elünkbe, ki a’ képező mű
vészetekkel nem csak felületesen foglalkozott hanem 
e’ részben alapos ismereteket is szerezni törekvék és 
valóban szerzett is. O nemcsak szívvel, lélekkel szól 
a’ művészet ügyében, hanem ésszel is; és buzgóan 
óhajtja, hogy e’ művészetek honunkban a’ lehető tö
kélyre fejlődjenek; a’ közönsége’ tárgybeli ízlésének 
pedig már most kezdetben helyes irány adassék. Ag
godalommal említi utóbbi czikkelyében, mikint a’ sok
féle jelentélyesség nélküli ’s csak ideiglenes hatásra 
számított, kicsicsoraázott müvek által tévutakra vezetett 
közönség ízlése már most is ingadozó. Fájdalommal 
adja-eló e’ zavarnak okait, mellyekrészint az akadé
miákon uralkodó különböző oktatói rendszerekben gyö
kereznek, részint pedig azon határozatlan álláspont
ban , mellyet ifiu művészeknél régibb mesterek külön
féle styljei idéznek-elő ; minélfogva majd egy majd más 
mester’ követését tűzvén-ki például, e’ változékony
ság által a’ közönség is zavarba hozatik. Elősorol itt 
néhány müvet az idei raűkiállításból, mellyek kitünte
tik, mikép igyekezének, mestereiké’ vagy ama’ régi 
mester modorát utánozni. Továbbá a’ közönség zavar
ba hozásának mint méltó okát hozza-fel még a’ mükiál- 
litás czélszerűtlen elrendezését, a’ plastikai müvek 
csekély létét, és a’ képekre f e l f ü g g e s z t e t t  
árszabást, mi az értetlen vagy vizsgálódásra tunyább 
közönségnek becs-itélési irányul szolgál. Végre a’za
var okául említi még a’ különböző iskolákat, menyek
ben majd egy majd más tárgyak és részletek nyer
nek nagyobb figyelmet mig mások elhanyagoltainak. — 
Az előadottak által szülcmlett és még inkább terjed
hető zavarnak kikerülésére tehát n e m z e t i  m ű v é 
s z e t  kifejtését javasolja;melly n e m z e t i  tárgyaknak 
nemzeti színezettel és lélekkel előadásában, és vala- 
melly sajátlagos honi művészeink által előidézett styl- 
ben állana. Elismeri ugyan H. ur, hogy egy nemzeti 
művészet teremtésében nehéz a’ kezdet; „de való az 
i s , hogy gyenge alapkőre soha nagyot nem építhet
ni, ’s így ha még eleinte sem akarunk bajlódni nem
zeti művészetünk alapköve helyzésével: földszinti há
zét ugyan nyerhetünk, — de jeles palotát, vagy tem
plomot építeni, mellyekben még a’ múzsák istene is 
ellakhatnék, sóba képesek nem leszünk.“ A’ czélelé
résére mik volnának teendők? c’ részben addig is , mig 
szerző egy terjedelmes munkában véleményét elóadand- 
ja, olvasót közlött értekezésére a’ B u d a p e s t i  s z e m 
le Ild. kötetében, és a’ fenebb érdeklett a t h e n e u -  
mi czikkelyre utasítja; mellesleg pedig ajánlja: elő
ször r é g i  c l a s s i c u s  mü v e k  g y ű j t e m é n y é 
ne k  szerzését, és e’ tekintetből gyűjteményekkel bi- 
ré nagy hazánkfiait országosan megkéretni véli, hogy 
sajátjokat nemzeti múzeumunkban központosítsák; a’ hiá
nyokat egyéb szinte czélszerű utakon javasolja kielégí
teni ; és igy miután oktató gyűjteménnyel bírunk : má
sodszor kapcsoljunk hozzá m a g y a r  n e m z e t i  i s 
k o l á t  mellyben a’ növendékek régi classicus müvek
ből tanulják a’ nemzeti életet; az iskola távol legyen 
minden academiai iránytól, és minden más nemzeti mű
vészek modorjait kizárva, önmagából fejtsen-ki egy 
sajátlagos stylt és nemzeti művészetet. \  egre addig 
is , mig műgyüjteményünk és nemzeti műiskolánk len
ne. mostani mű egyesületünk előszitőleg igyekezzék a’ 
művészetnek jobb irányt adni, főleg az által, hogy 
ma g y a r  n e m z e t i  m ü e g y e s ü l e t  lenni töreked
jék. Ezt eszközölhetné pedig akkép, tűzzön-ki éven-
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kint jutalmakat, mellyeket azok nyerjenek-el, kik az 
egyesület által feladott nemzeti tárgyakat legjobban 
előadni tudták. A’ megítélésre választassanak kevés, 
de a h h o z  é r t ő  ’s nem p á r t o s  emberek , kikre 
egyszersmind a’ kiállítások elrendezése is bizassék;a’ 
müvekről pedig kimerítőbb bírálati lajstrom készíttes
sék. Az egyesület alapszabályai szinte vizsgáltassanak 
meg újra ’s a’ nemzet’ körülményeihez képest javíttas- 
sanak-ki. —

Ezek H. ur javaslatai, valódi tárgyismerótül czél- 
ravezetóleg kidolgozva, és szép reménnyel a’ jövőre , 
ha teljesiilendök. Azonban korunk helyzetére ’s körül
ményeinkre gondolván, fájdalommal kell elhinnem , 
hogy a’ szép eszmék is nagyobb részint csak papiro
son maradnak , bár valóban azon irányfelé vezetnének 
bennünket, hová törekednünk kell. És e’ tekintetből 
különösen két pontra kívánok megjegyzést tenni.

Értelmes műbirálók korunk mükiállításinál csak
nem általán az elrendezésbeni czélszerű rend hiányát és 
művészeknek ingadozásukat valamelly modor követé
sében kárhoztatják; ezektől függetlenséget és állha
tatosságot követelnek, kiállításokban pedig különböző 
önállásu újabb iskolák nyomait keresik; sőt voltak — 
hajói emlékezem— kik sajnálkodva emlitéka’ múlt évi 
kiállításról, hogy abban magyar iskolára nem akadtak. 
Ha az előadások értelmét jól fogtam-fel, bírálók két 
értelemben veszik az i s k o l a  szót; egy rész t. i. azt 
valódilag véve, érti alatta a’ külön academiákat, más 
rész pedig — úgy látszik— a’művészek által használt 
különböző stylekre ruházza; mert csak ez az , mit ho
nunkban várni és talán magyar iskola névvel bélyegez
ni lehetett. Hogy azonban bírálók a’ tapasztalt zavar 
és művészi ünállásnélküliség következésében az isko
lákkal akár egy akár más értelemben nincsenek meg
elégedve, az igen természetes. De én mind ezen ba
joknak okát nem annyira művészeinkben, hanem a’ kö
rülményekben vélem feltalálni. — A’ régi időkben akad
tak férfiak, kik egyedül a’ művészetnek kívántak élni, 
’s készek bármilly nyomort is eltűrni, csak hogyked- 
vencz tárgyaikkal foglalkozhassanak ; a’ kortalan szel
lemibb volt, és a’ tudományos művészet-kedvelők in
kább lélekben éltek. De voltak ezek között magas hely
zetűek és gazdagok is , kika’ művészetethasonlíthat- 
lanul pártfogolták, és ha itt ott művészi tehetséget fe- 
deztek-fel, annak kifejtésére mindent elkövettek; gyak
ran a’ művészeket magokhoz édesgették minden szük
ségeiket kipótolták , és ekképen módot adtak arra , hogy 
egyedül a’ művészetnek szentelhessék létöket. Legyen 
bár, hogy a’ pártfogók kedvelék-meg a’ művész styl- 
jé t , vagy ez alkalmazá azt amannak ízléséhez, elég 
az , hogy neki e’helyzetben módja volt valamelly állandó 
styl’ követése által a’ tökély magasb fokára juthatni. 
A’ már pártfogolás által is híressé lett művészeknek 
számosabb tanítványaik akadtak, kiknek tanításaikat 
művészet iránti szeretetból tevék, ’s kik viszont taní
tóiknak szorgalmas követői lettek, és velők mulatni, 
társalkodni volt a’ mesterek legfőbb örömük. így ala
kulónak e’ korban az iskolák , mellyek mimlenikc va
lamelly stylnek bélyegét viseli. Hogy a’ hajdani isko
lák színezeti modorában nagy rokonság létezik, ez bi
zonnyal onnan van , hogy mind ezen iskolák alapitóji 
többnyire egy forrásból meríték a’művészetet. A’ ké
sőbb korban, midőn a’ művészetek iránti álfalányosabb 
vonzalom ezeknek terjesztését több tanítóval ellátott 
academiai iskolák által eszközölni kívánta, a’ tanítók 
által követett különböző stylek egy helyen központo- 
sultak, mellyeket néha tán féltékenység vagy tetszeni

vágyódás még nagyobb ellentiségek ezen közelsége le
hetett talán az , mi a’ tanulókra káros befolyással volt, 
és azon ingatagságnak alapokul szolgált, melly ko- 
ruukban már minden képzeletet halad. Ezen tulcsapon- 
gó ingadozásnak és zavarnak vájjon lehetne é helyes 
irányt adni ? én kételkedem. Ugyan hány művész van 
korunkban, ki egyedül művészetének él vagy élhet? 
A’ nagyobb rész csak azért dolgozik, hogy élhessen, 
és ez okbul a’ nagy közönség ízléséhez kénytelen al
kalmazni magát, innen a’ mindenhez kapkodás. Korunk
ban a’ művésznek is sok szükségei vannak, és hajdan 
irgalomból is jobban kipótolhatta azokat, mint most 
minden szorgalma után. Hát a’ hajdankori pártfogók, 
uraim! Nem mondom, hogy nem találkoznak most is 
pártfogóji a’ művészetnek, de csakugyan keveset mond
hatnánk, ki azért, hogy egy művésznek nyugalmas 
helyzetet szerezzen , saját kényelmeitől a’ szükséges 
mennyiséget elvonni kívánja. De azt mondjátok tán : 
van elég művész, ki élelmi tekintetben biztosíttatik, és 
még sem tapasztaljuk nálok azon önálló magasra törek
vést. Ezen biztosított műrészeket a’ tanítókban szem
lélhetjük; de hány van ezek között is , ki a’művészet
nek él? — és a’ ki nem egyedül ezért él és fárad , ha
nem él magának , családjának, és fárad a’ fizetésért, 
ez azt tartja: nekem is jó volna egy pompás ház , öreg
ségemre kényelmes élet és családomnak ebbeli biztosí
tása; rajta tehát dolgozzunk mindent, hogy szerez
hessünk, és nem hogy valamelly művészi stylt előidéz
zünk. De ezt várni sem lehet, miután az ingadozás 
még tanuló korában természetévé vált. Különben is 
most minden művész R a f a e l ,  A n g e l o ,  T i z i a n  
’stb. akar lenni , szóval magában minden régi mes
ternek tökélyeit öszpontosítni kívánja ; ezt bizonyítja 
a z , hogy ifiu művészek elkezdik egyik iskola müveit 
tanulni, és sorra tanulják mindeniket, azaz minden is
kolából másolnak-Ie valamelly megkedvelt vagy jeles
nek tartott darabot, ezeket állandó példányul veendők; 
így zavarják össze önmagokban az ízlést,— Már váj
jon hasznosabb lenne é művészeknek valamelly styl ki
vívására törekedni, mint a’ közönség kedvezését ke
resni? a’ tapasztalás azt mutatja, hogy a’ legjelesb 
művészek sem nyernek kielégítő pártoltatást, még fe
jedelmeknél sem ; hátha még sokan volnának? Nem 
marad tehát egyéb hátra, mint gyengébb művészeknek 
(legyenek bár tanítók) ha élni, vagyont szerezni óhaj
tanak, a’ nagy közönségnek, mellyfe támaszkodnak e- 
gyedül lehet , kedvezését kivíni, mit csak a’ meg
szokott változatosság által eszközölhetnek. De vájjon 
hány művész vart, ki magát gyengének tartja? és ez 
elbizottság is sokat erősbít meg a’tévúton, kivált ollya- 
kat, kik abban tartják jelességöket: hogy különféle 
modor szerint tndnak dolgozni. És ezekben alapul az 
iskolák zavart helyzetük, mellyről hogya’ müncheni is
kolát kevésbbé vádolhatni egyebeknél, csak az teszi, 
hogy egy magas pártfogója van , kit a’ művészet föl
di-angyalának méltán nevezhetni. De a’ tanítóknak ta
nulók iránti viseleté sem mindig az, melly czélra ve
zetne; azonban nem csuda, mert ki akar magánál na
gyobb mestert teremteni ? —

A’ művészek nagyobb számát egyébiránt a’ nagy 
közönség sem képes már kielégíteni; ez eleinte tetszeni 
vágyódást szült, és midőn raégigy sem boldogultak, 
mukiállítasokat czélozva, műegyesületeket alkotónak, 
hogy a’művészet megkedvelését előmozdítván nagyobb 
kelendőséget eszközöljenek, sajállag pedig, hogy da
rabjaikat a’ műegyesületek által jő áron megvétethes
sék. így nyílt vetélkedésnek tág mezeje van a’nagykő-
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zönség tetszését arathatni; miután pedig minden mű
vész sokat akar előmutatni, nincsen idejűk valameily 
sajátlagos styl felett gondolkozni, hanem példányul ve
szik azon mestert, kinek színezeti modorát a’ közön
ségre nézve leghatályosabbnak vélik. Azonban a’ régi 
mestereknek ezen követését nem tartom én olly felette 
nagy hibának, mint II. ur, hanem óhajtanám, hogy 
igyekeznének helyes választás utána’ követett modor
ban minél nagyobb tökélyre jutni. Vájjon mi magyarok 
fogunk é a’ művészetnek helyes irányt adhatni és egy 
önálló nemzeti művészetet, mit a’ németek, francziák 
és angolok előállítani képesek nem valának, teremt
hetni ? az idő fogja megmutatni.

Második észrevételem II. urnák a’műegyesület ál
tal teendők iránti javaslatát érdekli. A’ p e s t i  h í r 
l a p b a n  közlött e’ részbeni javaslata nem kimerítő, 
’s igy ez iránt nem is vagyok tisztában; mennyire em
lékezem azonban,e’ tárgyra a z a t h a e n e u m i  czikkely 
némi világot deríthet. A’kettőből igy fejtem-meg a’ja
vaslatot : hogy túzzön-ki az egyesület jutalmakat nem
zeti életünkből vett tárgyak’ előadására; a’ beküldött 
müvek tétessenek közszemlére ’s a’ legjobbnak Ítélt és 
jutalmazott darabok az egyesületé vagy inkább a’ nem
zeti múzeumé legyenek. Ezeken felül az egyesület vá
sároljon időnkint régi mesterek jeles müveit, mellyek 
szinte megtartatván egy oktató gyűjteménynek alapul 
szolgáljanak. A’ sorsolás szünjék-meg és a’ részvénye
sek pusztán hazaflságból áldozzanak. — Ha a’ javaslat 
értelme e z , úgy igen kételkedem a’ kivihetőségen, miu
tán épen áltól fosztatnék meg az egyesület, mi irán
ta illy nem várt részvétet szült: t. i. a’ sorsolás-és mű
lapok kiosztásától. A’ műegyesület mintegy két ezer 
részvénnyel bir , és e’ fényes sikert mondhatni egye
dül az iménti kedvezések eszközlék ’s épen nem ha- 
zafiuság, sőt e’ kedvezések mellett is bizonyosan ta
lálkoznak, kik — miért tagadnék — félig meddig kény
szerítve vonattak részvételre. Ha tehát a’ kedvezése
ket megszüntetnők, aligha sokkal csekélyebb részvé
telt nem tapasztalnánk. Én csak többi egyesületünket 
veszem például: a’ műegyesületnek mintegy 10 ezer p. 
ft. évi jövedelme van ; a’ gazdaságinak valamivel több 
ÖOOOnél; a’ kisdedovó-intézeteket terjesztő egyletnek 
kevesebb 4000nél; hát az ipar-egyesület vájjon mit 
nyerend? — Nékem szerencsém van némelly honi egye
sület ügyviselősége által megtiszteltetve lenni, 's így 
tapasztalásból mondhatom, hogy midőn a’ műegyesület
nek Egerből közel 30 részvényt küldöttem-be , a’gaz
dasági és iparegyesületeknek még ez időig egy rész
vényest sem tudtam szerezni, pedig csak nem tagad
hatjuk, hogy az utóbbi egyesületek szükségesbek és 
közvetve sokkal több hasznot árasztanak az egész hon
ra. A’ kedvezések’ megtagadása tehát kétségtelen csök
kenést vonna maga után; és magam is azt mondom, 
hogy csupán hazaflságból, miután kevés áldozni-valóm 
van , e> keveset inkább ama’ szükségesb intézkedések
re adnám. Egyébiránt csekélységemet tekintve én el
fogadom a’ javaslatot, és készvagyok a’ sorsolástól el- 
allani; csak azt kívánnám : hogy a’ jutalmat nyerendő 
darabok kimetszetvén , azok lenyomataikkal tiszteltet- 
nek-meg minden részvényes, én egy pár illyenjó da
rabbal megelégedném, sőt mára’ múlt év’ végével és 
egy e’ lapok számára irt czikkelyemben, mellyet el- 
késesc miatt annak idejében nem közöltethetvén — 
ettől elvontam, bátor valék részvényesek kecsegtetése 
tekintetebol ajánlani : cgyeznék-meg a’ pesti egyesü
let valameily külföldivel akkép: hogy választott mű

lapjaikról részvényeseik számára kölcsönösen lenyo
matokat juttassanak. Mások szavai után mindazonáltal 
el kell hinnem azt, hogy a’ műegyesületnek önmagá
ért még a’ sorsolásról sem lehet lemondani. De úgy 
látszik lehetne egyeztetni a’ dolgot. A’ műegyesület
tűzzön-ki jutalmakat két tárgyra , egyre egyre 4_600
aranyat. A’ tárgyak’ egyike legyen a’ nemzet’ törté
neteiből , másika közéletéből (mellyekre bő anyagot 
nyújtanának talán Jósika regényei) véve; a’ feladás 
tétessék közönségessé magyar, német, franczia , olasz 
és tán angol nyelveken ; a’ kidolgozás olajba festve, 
vagy ha alkalmas a’ tárgy, dombor-műben is történ
jék. A’ koszoruzott darabok legyenek a’ nemz. múzeu
mé , kimetszetvén pedig lenyomatokat nyerjen minden 
részvényes. E’ költségből fenmaradandó pénzen vásá
roljon az egyesület az egyéb tárgyú beküldött, de csak 
megítélés után kiállított darabokból, mellyek azután sor- 
soltassanak-el.Ha kevés darab lesz is mit sem tesz;szük- 
séges lenne azonban meghatározni, hogy csak két legfe- 
lebb 300 ftos mű vásároltassék (ekkor majd nem lenné
nek a’ művészek olly szerfelett drágások.) — így bi
zonnyal elfogadható volna a’ javaslat # )  , és meglehet 
H. urnák is ez az eszméje, minthogy javaslatában kiál
lítások elrendezéséről és képek tárgyainak megneve
zéséről is szól, mellyutóbbi a’ pályázó müvekre nézve 
talán szükségtelen volna.

Legnagyobb baj lennne azonban nálunk a’ bíráló 
választmány előállítása; úgy hiszem igen kevesen ta
lálkoznának, kik magokat azon kritikának kitenni sze
retnék, melly ez esetben el nem maradna; mert egé
szen más egy tárgyú pályázó müveket bírálni’s a’ju
talmat elítélni, mint a’ szokásbani kiállítás’ alkalmával 
valameily darabot megvásárolni, hol a’ tárgy és előadás 
iránti vonzalom , a’ műnek ára is igénybe vétetik. — 
Különben probáljuk-meg a’ dolgot, talán boldogulunk; 
mindenesetre az egyesület három évre kötelezett tag
jait nyilatkozásra fel keli szólítani. Joo János.

P ó t l é k t á l * .
Folyó év első felében a’ párisi sajtók 4170 uj mun

kát segítettek napfényre. — Egy irlandi törvény meg
engedi az egyházi áldás-megtagadást a’ házasuló pártól, 
mihelyt az asszony olvasni nem tud. — Egy málhás nője 
Livornóban minap olly fiút szült, mellynek jobb ol
dala holló febeteségü, bal pedig szokott fejérségű. 
Ugyan volt e’ férjének öröme illy ritka-magzaton? — 
Cercolini prof. Sienában sok próbatét után a’ hold su- 
gárai által Daguerreféle képeket készít. A’rajz vona
lai gyengébbek ugyan a’ napsugár által nyert képekéi
nél , de bájos világosulatjok sokkal meglepőbb amazoké- 
nál.— Kir. rendelet által német nyelvtanitó szék állítta
tott Parisban, hova tanítóul Chasles Philaret (Jean Paul 
Titánjának fordítója) neveztetett-ki.

*) Én inkább óhajtanám, ha a‘ sorsolás is elmaradna; ek- 
kép többet lehetne jutalmazásra fordítani. Óhajtanám meg" 
azt, hogy a’ művészeknek szabadabb tőr is engedtessék 
tehetsegük kifejtésére, és e’ tekintetből egy nemzetünk 
történeteiből a’ művész tetszése szerint választott tárgy
ra is tfuetnék-kí vagy 600 arany, mellyet a" legérde- 
kesb tárgynak legjobb előadója nyerjen-el j lehetne tán 
másod jutalmat is adni-ki. A1 kiállítás ezészerűbb elren- 
dezhetéseéi t pedig a’ festvény nagyságának mértékét is 
meghatározni. A’ jutalmazott darabokat metszésekben 
nyerjék a’ részvényesek. — IIly rendszer véleményem 
szerint az egyesület részvényeseit rendkivfil megszapo— 
ritaqá, mert a1 közönség két három szép metszvénnyel 
bőven megjutalmazva taiálandná részvételét. J. J.
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XVII. L e v é l .
I Thomson tavasza. Körmöczbánya. lilát ni cta. Zniú-i Dul

camara. Turóczitánczok. Vág' völgye. Margit—csúcs. Sztrecs- 
no. Árvavár. Vanitas vaniiatuin. Mátyás király. Kralováni 
tölgy. Hzklabinai vár, Vidck, Lakúk, l ’/iylopoemcn. Követ vá
lasztás. li lat niczai vár. Szár hegy. Ole-liull. *A* szellemdús 
kenyér síi tő s ázsiaifáj dalmatlanság. Berekesztés. )

Bírtnicza ma}. 16 1839
„Still let my song n nobler note assume 
And sing th'infusivc force of Spring on man :
When heav n and earth , as if contending , vie 
To raise his being, and serene his soul,
Can he forbear to join the gen’ral smile 
Of nature ? Can fierce passions vex his breast 
While evry gale is peace, and ev'ry grove 
Is melody ?“

Mi szépen énekli a’ tavaszt a’ halliatlan Thomson 
éd 38 Emíliám! A’ költő’ forró keble mi szendén ömlik 
el a’ kies természet’ bájain! Ah! be boldog egy illy 
Thomson-kedély; be fölötte irigylendő a’ természet’ 
enbere! Mert, mint az álom, úgy a’természet is csak 
a’ boldognak balzara. Dúlt kebel’ csendjét nem adják ők 
viszsza soha. Emésztheti-e ádáz szenvedély a’ szű t, 
mig minden szellet békebájt, minden bokor zenehan
gokat lebeg feléje? Ezt kérdi az É v s z a k o k ’ boldog 
dalnoka Th o ms o n ,  ügy van , emésztheti. Jaj an
nak, édes Emíliám, ki férget hordoz lelke’ gyökerén , 
’s magányt keres. Sötét neki, mint az ő lelke, a’ vi
rító természet; a’ bimbózó kikelet csak tövist ad , ’s 
mig a’ naponnan báj lóbb természet, ’s annak boldogai 
uj erő’ malasztját aratják az álom’csendlakta völgyein : 
vastag harnvgömbök közzül felcsapó viasz-lángok mel
lett viraszt a’ sebhedt szn , ’s lapokra ömleni kényte
len: mert nyugta nincs. Szomorú menedék'! Mintama’ 
boldogtalané, ki emésztő lángok’ zsákmánya lenni ir
tózván, magát dúló ár’mérges hullámi közzé veti. Ke
veset gondol ó azzal, hová ragadják a’ habok? Ha 
partra-e, ha nem-e? O csak menekedni kivan : de rae-
nekedni minden áron! .............

T h o m s o n ’ tavaszát olvasom a’ turóczi szép ha
vasok között, ’s ime jó Milim, a’ britt költő’ szende 
lantja minő mogorva viszhangra lelt a’ városi kiaszott 
kebelben. De vannak jajok, miknek, szabad rézstad
ni nem lehet. Igen szentek azok, semmint hideg ke
zek’ bonczolására bízathatnának. Lelkünk’ márvány ol
tárai , hol csak Isten’ keze áldozhatik.

Magyarország’ havasos tájait még nem ösraervén , 
örömmel kisérém ki ösmerőim’ egyikét turóczmegyei 
urodalmába. Az erdélyies szépségű Barsmegyén ke
resztül él énk a’ turóczi szélekre , mellyek tökélete
sen a’ Csik és Gyergyó székek közti vidékekhez hason
lók. Utunk a’ hires Körmöcz-bányán ’s néhány kisebb 
bányán kígyózott át. Amaz kellemetlen fekvésű kopár kis 
városka, mellynek tájszépségi elsősége nincs. Úgy lát
szik , mintha a’ minden utjain bölcs anya — a’ nagy ter
mészet— itt is igazságosan akarta volna elosztani ja
vait. Kopár , és kietlen hegyek’ gyomrában lakik a’ drá
ga érez, mint tetszetlen külső néha szebb lelkek’haj
ioka. A’ város’ alakja egészen r o c o c o  ’s mutatja, 
mi ős idők óta hizlalták e’ bányák királyink’tárait. Az 
épületek stílje egészen á la szász Besztercze , mit igen 
ösmersz te is. Számos , roppant kiterjedésű aknáit le

írnom annyi volna , mint learatott mezőn tarlózni, azért 
csak azt jegyzem-meg futólag : mikép a’ közel fekvő 
Selraeczbányán, mint te is tudod, több erdélyi is tanul
ja a’ bányászi tudományokat ’s hogy azok, mint itten 
hallani, majd mindig a’ legszorgalmasb tanulók közzé 
számíttatnak, pedig azon súlyos körülmény’ daczára 
miszerint a’ német nyelvet többnyire itt kell előbb tanul- 
niok. Csodálva szánakozék rajtunk erdélyieken egy kör- 
möczbányai, hogy — mond ő — ifjaink németül sem tud
nak ! Én megforditám a’dolgot ’s őt szánám , a’ jám
bor magyart, ki magyarul sem tud. Hiszen igaz, szép 
éskivánatoslenne németül jól tudniifjainknak ; de hogy- 
sem azt a’ nemzeti nyelv’ árán vásárolják, inkább ma
radjanak e’ részben örökre tudatlanok. Nálunk erdé
lyieknél hála istennek magyarul beszél minden magyar, 
magyarul a’ kormány , magyarul a’ megyék, hölgye
ink ú gy , ’s g e n t l e m e n i n k ,  magyarul még a’leg- 
hegykébb d a n d y  — is; mig Pannónia’ sok vidékein 
fehér-holló a’magyar szó,’s csak a’ nem tudás, v.nem aka
rás körül forog mindig búsan a’ szomorú miért ? — Alig 
érsz , e’ regényes fekvésű megye’ határira , íme ! már 
fenyves sötétíti a’ hegyek’ ormait. Fenyűdús hegyge- 
rinczek, keskeny völgyszorosak ’s néhol festői cso- 
portozatban emelkedő sziklacsúcsok bájolák utunkat, 
az ittott előtűnő várromok pedig még inkább regénye- 
siték azt.

Blatnicza gyöngén menedékes téren fekszik egy 
hatalmas sziklahegy5 fokán. Kristály patak hömpölyg 
a’ szép falun keresztül, fűrész-’s más malmoknak ker
getve kerekeit. Gazdájí jól bírják magokat, mint több
nyire minden falvaiban e’ szép megyének, mellynek keb
lében ipar és kereskedés csinosan virágzik. Mi ér
dekessé teszi azt, többi között, az is: hogy sokan e’ 
tótok közzül Lengyel és Oroszországot, sót annak leg
távolabb tartományit is , több Ízben , öszsze visszajárják. 
Ezeket 01 a j k á r o knak és S á fr á n y o s o knak híják 
azaz ollyanoknak, kik bizonyos nemével az olajnak 
megindulnak, ’s utón és útfélen gyégyitnak. Valóságos 
Dulcamárák , kiknek charlatánságuk — mint az úgyne
vezett sáfrányosoké is , kik selyemneműkkel keresked
nek inkább, sem mint sáfránnyal, — oily derekasan si
kerül, hogy néha több ezer forinttal térhetnek viszsza 
a’ v i l á g b ó l ,  mint ók szokták magokat kifejezni. Egyet 
mást hoznak aztán ezek viszsza; muszka lovak, ke
leti, vagy más drágább fegyverek nélkül ritkán tér- 
meg valamellyike , miken megint, többnyire nagy ha
szonnal, tovább adnak. Annyira megy e’ világot látott 
parasztok’ polgárisodása , hogy épen most is egy ide
való , mai napig is orosz földön tartózkodó parasztnak 
derék szamovája füstölög előttem , mellynek gőzöl
gő vizével ugyancsak id evaló jobbágytól vett orosz theá- 
nak önlözgetem Ízes levélkéit. ’S mondhatom neked 
édes Emíliám, hogy ennél pompásb salonokban is it
tam én már csekélyebb theát. Ezelőtt nem régen egy 
zniói Ba r t  os  nevű paraszthoz levél érkezett külföld
ről illy czim alatt: Mr. Mr. de ß a r t o s  D o c t e u r  
en M é d i c i n e  áZni o .  Egyik a’ megye tisztjei köz
zül kérdé tőle: miként tudá paraszt ruhájával ’s kül
sőjével elhitetni tanárságát? Oh! mond e z , tehéns

*1 Orosz thea-maschina.
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aram, nem úgy járunk ám mi ott mint itthon, hanem fel
öltözve , szépen, mint a’ nagyságos urak. A’ paraszt 
lakok átalán csinosak pitvar és két két szobával. Szép 
zöld mázos kályha bennök, ’s azonkívül egy három lá
bú kerek tűzhely fölött, fel fordított trombita formára, 
csakugyan mázos cserépből függ le kürtő, melly a’ pad-*- 
láson °megy-ki. E’ tűzhely’ fényű-lángjai nemcsak a’ 
léget tisztítják, hanem egyszersmind gyertyavilágul is 
szolgálnak a’ családnak ,’s minden turóczi paraszt szo
bájában láthatók. Finom porczellán tányérok , csészék, 
mindennemű csinos edények és üvegneműk diszlenek a’ 
tehetösbek’ falain, ’s mutatják— még derék zsoltáros 
könyvük is — hogy az idevaló paraszt szép kivétel a’ 
bús szabályból. Vájjon édes Emíliám, hesdáti vagy 
borszéki mokányink mit mondanának , ha nálok szatno- 
vát, orosz theát, chinai porczellánt és szafián-bőrbe 
kötött bibliát keresnénk ? . . Szövés teszi főbb fogla
latosságát a’ nőknek, kik hihetlen mennyiségű vásznat 
bírnak évenkint készitni. Mostéppena’ falvak, kertek 
és mezők fehérek a’ sok kiterített vászontól, mit sza
kadatlanul üntözgctni nem szűnnek. Múlt vasárnap táncz 
vala. Udvarába hozatá azt kedvemért a’ falu’ birtoko
sa. w) Nők ’s férfiak tisztán öltöznek. Amazok nagyobb 
részt csinos képüek. A’ íánczok’nemei, miket szemem 
előtt eljárának, ezek: első ’s leggyakoribb a’ magyar 
táncz, úgynevezett nemzeti f r i s k ó ;  ezt a’ tót c o n  
am ore aprózza, bár majd a’ nevetségig hiányzik ná
la a’ magyar karcsúság , pajkosság ’s mi legfőbb, ama 
nemzeti bélyeg: a’ bajusz. Nem kevesbbé kedvenczök 
a’ német táncz N y e m e c z k y , mit olly formán járnak 
mint nálunk a’ szász atyafiak. Azután jő a’ Z a h r a d -  
o i t z k y  (kertész-táncz) mi sem több, sem kevésb , 
mint egy első elemeire viszsza-került f r a n ^ a i s e ,  
vagy e o n t r e d a n c e .  Igen nagy magasztaltsággal 
járják a’ kozákot is , Z b o j n i t z k y  ( tolvaj-táncz.)  
Ebben csupán férfiak vesznek részt. Leírni neked fölös
leges volna e’ furcsa tánczot, kinek hű emlékében van
nak még — reményiem — boldog emlékezetű kedves 
C z e c z  Antalunk’ bájfeljes kozák lépései, ww) Azu
tán jő a‘ k o z s u c h ,  melly a’ radovecskának egy ne
me , mit elvégre a’ R u s n y i c s k o v i  (kendő-táncz) 
szokott követni, rokona az ösmeretes párna-táncznak , 
melly csakugyan ok nélkül bírja szép szabadalmit, mert 
ebben egy tót hölgy sem akar csókolódni.

Mi fölötte érdekelt e’ vidéken, az a’ Vág’- é s  Ár
va’ folyóinak gyönyörű völgye; nyolcz nap mást nem 
tettem, mint völgyiül völgyre kocsiztam, hajóztam, 
’s mászkáltam. Két napot a’ trencsénymegyei Vágnak 
áldoztam, hol a’ legfestőibb romok rajnásitják a’ völ
gyek legszebbjeit. Kis csolnakkal szántam a’ sebes hul
lámokat, miknek dagadt mérgük e1 napokban még né
hány áldozatot ragadt. Több tutaj (itten talp) csapkod
ván rettentő sziklák’ éléhez , azok néhány kormányosa 
habokba veszett. A’ vészteljesb sziklák’ egyike , az 
úgynevezett M a r g i t - c s ú c s .  mellyneknevet egy ősi 
mo: da kölcsönöz. A’ szép romokban most is élő Sztrecs- 
no v á r á b a n lakott t.i. egy nő , második hitvese a’ vár 
néhai urának , szép és fiatal özvegy ,’s férje’ leánya-* 
nak mostohája. A' derék szomszédok’ egyike , szép 
magyar levente,, sokszor hallata kürtjéta’ vár’ sorom
pói alatt. A szép özvegy mindig örömmel vonatta-fel 
a Linczhidat , midőn nyerítni hallá az ösmert paripát.

• )  b l’rónay Gábor. J

•* ) Egy már csak néhai ártatlan bolond, kmck minden úri 
házhoz szabad bejárasa s ki az Író’ szüleinek házánál 
néhány évig udvari bolond volt. Ki a d d

De a" levente vasvértének vonzaezélja nem ó volt. Mar
git, a’ kökény-szemű sztrecsnói Margit — a’ várurnak 
egyetlen leánya — volt a’ maszlag.— A’szerelem mig 
csendes , vak ; ezer szemű, ha zajlani kezd. A’ szép 
alkony sétára osalá a’ dulikeblű mostohát ; Vág feletti 
szikla élen találta ez leányát, esengvc a’ szellő után, 
melly kedvese felől fű vala, ’s kérdezve haboktul: ha 
vájjon szeretve-é? Illy édes merengésben lelte őt az 
enyészet , mert a’kar , melly atyját ölelte , okozta vesz
tét. A’ sebes hullámok nyelték-el a’ szép hölgyet; csak 
neve maradt fen , a’ hús sziklára ruházott. E’ vidék 
általában dús népmondában.

Előbb, semmint a* sztrecsnói várromok, sötétle
nek Ó v á r’ dfiledékei a’ vándor’ szemébe. Tekintetük 
meglepő , kivált ha magán a’ sebes folyamon , nem pe
dig a’ hegybérczeken utazol. A’ bolondság azon nemé
vel— többiek közt — mindig bírtam én , édes Emíliám, 
keresni néha , mi egy kissé veszélvesb. Tegnap is visz- 
szajövet tutajon boesátkozám le a’ sebes Árva’ vi
zén,  egy völgyen , melly pompásb a’ felségesnél. A’ 
hires Árva-várt megtekintendő, kocsira lilék, ’s ma
gam mellé véve tolmács és utiiárs gyanánt, egy ide
való becsületes nemes ifjat, egyikén a’ legszebb völ
gyeknek hatottam Árva megyébe. Gyönyörű utak , de
rék hidak és szembájoló vidékek között értem est felé 
egy tetőre, mellyról közép kor’dicsősége— ama’ gyö
nyörű Á r v a - v á r  mutatkozék. Különös érzés lepett- 
meg e’ tünde-fészek’ látásán. Mintha néhány század
dal hátrább tette volna lelkemet, ’s egyikévé azon erő
seknek , kik e’ hires vár’ krónikáiban szerepet játszá- 
nak. Nyisd fel a’ magyar társalkodási lexicon! , vag 
Budai Ferenczet; akár pedig az újabb magyar stafis- 
ticusok’ valamelyikének lapjait , ’s meg fogod lelni mind 
azt, mi nevezeteste’ szép várról tudhatni. De mit azok 
le nem irhatának, az ama’ vadon regényes érzet, mit 
bennem e’ látovány’ első benyomása élesztett. Müveit 
szellemű világpolgár mig egyfelől örvend , hogy ezen 
szikla-vár’ utczáin csak kisérteteik tanyáznak az elhalt 
lovagoknak; búsul másfelől a’ magyar vándor: a’leg- 
hatalom-teljesb önkénynek illy sikeres raennyköfogóji 
miért csak alig többek már most, mint ős idők’ regé
je? A’ vár magas hegyen áll; ’s mégis négy száz’s 
néhány grádicsfok vezet annak legfelsőbb ormaira. A’ 
kilátás, tetejéről pompás. Daemonkisértő jelenése a’ tán- 
torithatlan istenfivel jut az embernek készakartalan is 
eszébe. „Nevezz uradnak, ’s minden, a’mit látsz, a’ 
tiéd.“ Heh felséges példája a’ nem ingadó szilárdság
nak ! . .  ’S vájjon hányán tudának ellenállni végetlenűl 
kisszerűbb kisértetek csábjainakis? . .  Századunk’ ele
jén ép. és ősi fényben áll vala még Árva; de egy ir- 
tózíató égéscsak néhány pompás romra szoritá az egy
kor olly dicső vártornyokat. Az uradalom lelkesb bir
tokosai átallván vég pusztulásnak adni át a’ hatalmas 
T h u r z ú  családnak ez ősi fészkét, fedél alá tetették 
az egészet, ’s lakhatóvá annak egy részecskéjét, mint
egy huszonöt szobát. Tegnapelőtt estve még az ősi 
várkápolnában mulaték Thurzú nádor nagyszerű fehér 
márvány szoborképe előtt. Alatta égig magasztaló la
tin versek azon óhajtással: vajha örökre virágozzék 
a’ dicső Thurzó ivadék!! Iliu óhajtás! Az erős tör
zsök’ férfi ága rég kihalt már, ’s maga a* sziklavár, 
csak homályos nyomára mutat ama’ pompának, mi va
laha lehetett. ’S ki tudja carrarai márvány-vonások is 
meddig daczolhatnak még az idű’ rothasztó fogaival ? 
— — Nincs . — valóban nincs hiuságosb valami, sem 
mint örök név5 reménye síron túl — hacsak életet nem 
*dott halálunk a' szabadságnak , avagy életünk enyhet
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««emberiségnek , hacsak hasznára nem valánk a’ rény- 
nek , ’s kifejtésére az emberi szűk értelemnek. Szikla
várak, bástya-ormok, márványszobor, és rozsdás vér
tek , — mind ezen néma jelentései ama’ lármás feuda- 
lismusnak •— romlandók 's oily hamar eltűnhetnek mint 
a’ kor, melly őket kedveié. Cato, Cincinna’u s , Brutus 
élnek és élni fognak még akkor is, midőn a’ márvány- 
tábla, mellynek sziklájába Árva htalmas uravésetett, 
tán tűzhelyül szolgáland az egyszerű pásztornak, ki 
bárgyú marháit, lehet épen azonfűszönyeges márvány 
fokokon legeltetendi, miket egykor ama' hatalmasok — 
amaz úgynevezett hatalmasok— sem raertenek fedett 
fővel taposni! ’S midőn majd — inegeshetik csak egy 
pár század múlva— e’regényes völgynek akad utazó
ja , mint ősi hagyományt fogják mondani annak ősz 
lakóji: „Uram! ama’ hegyen állott egykor Árva vára; 
sok szép regét mesélnek felőle;“ mig ugyanazon ván
dor Thermopilae’ szorosánál, akkor is szentebb ihlet 
feszítette kebellel fog állani, ’s hogy emlékezzék, nem 
lesz szüksége pásztorokra.

Láttam a’ két öl hosszú ’s alig }/> öl szélességű 
lyukacskátmel lvben tartá, mint mondatik, legke
vesebb világosság nélkül fogva, élte fogytáig , a’ sze
gény Péter püspököt igazságos voltáról annyira híreit 
Mátyás király, Ifin nem tudom, de ha egy megtörött 
ószhaju férfit, ha vétkes is , illy rettentő börtönbe zá
ratni igazság: vájjon mit nevezzünk akkor zsarnok
ságnak? Vannak bizonyos bitorlóit reputatiók , raellyek 
mint egy ajkról ajkra szállnak a’ késő ivadékra, mig 
végre szentirási hitelre vergődnek.

Ezért kiált-fel igy egyik legelmésb munkájában 
a’ lelkes Chateaubriand: „Elég bolond — mond ö — ki 
a’ históriának hisz ! A’ história merő csalás ; ’s az ma
rad , a’ mivé valami nagy iró mázolta és tatarozta ki őt. 
Ha olly hagyományok födöztetnének-fel; mellyek vál
tig be tudnák bizonyitni, miszerint Tacitus merő ha
zugságokat férczelt össze Agricola erényeinek, ’s Ti
ber’ bűneinek elősorolásában : Agricola, és Tiberius 
még is csak azok maradnának , mikké őket Tacitus csi
nálta.“ Hlyen forma talán, ha nem hibázom , a’ különben 
olly nagy Hunyadi Mátyás’ igazságos volta is ! Hanem 
ót korának szelleme némileg igazolja. N a g y  Sándor 
nagy kényur volt, ’s az Napoleon is. De a’ macedó
niai félisten épen úgy, mint a’ corsicai, csak koruk
nak ragadák-meg szellemét; mert nem vala még sen
ki nagy, ki erős karral ezt fékezni nem tudá. Haidónk- 
ben — teszem épen most — még ollyakatis kellene ér
nünk , ha gyérebben is , mikre elég bőven tanít Cor
vin’ fényes szaka: vájjon minek bélyegezhetnék utó- 
dink ama’ nagy király’ utódját?. . . .

f  I etje következik.)

A' gyárháxi gyermek Angliában.
,Nyisd-fel szájadat, kisleány! úgy ! igen jól van! 

megvannak ; mind a’ négy megvan/ —• „Istenem, hiszen 
ó még kicsiny, nagyon kicsiny !“ — ,Igenis , uram; de 
látja ön , itt a’ csalhatatlan jel. Mint mondám önnek, 
mind a’ négy m egvan/— „Látom , de ő mégis . . .  rend
kívül kicsiny.“ — E’ párbeszéd egy részét tévé a’ be
szélgetésnek egy vizsgáló sebész ’s egy gyapotgyár* 
ügyelője közt, mellybe egy kis, nyomoru tekintetű, 
halvány, mintegy 7 éves leánykanapszáraosnéulakart 
fölvétetni. .Mégis Enamel ur, a’ competens férfi, miu
tán száját bölcs vizsgálata alá vévé, a’ törvény sze
rint alkalmas volt Brown’ és Jones’ gyárában dolgoz
n i, kik más gyárnokok* példájaként a’ f o g a k a t  fo-

gadák-el a’ kor’ ismertető bélyegéül, mellyet a’ kézmű
vesek majd csalhatatlannak tartanak. — „Jól van tehát ha 
meg van ön győződve../hozzátéve az ügyelő —,IIa meg 
vagyok é győződve! Nézzen ide , uram. nyied-fel szá
jadat kis leány./ — ’S a’ gyermek aggodalmasan néz
ve a’ vizsgálóra., újra felnyitó száját ’s Enamel ur — 
ki a’ fogakat’s foghúst az figyelőnek mutatá, mi alatt 
a’ fájdalom, mellyet az állkapczák’ hosszas nyitva tar
tása okozott, arczán lepotyogó könyeket sajtolt a’ sze
gény lyányka’ szemeiből— tanítói hangon folytató:
,Nézzen ide, uram! mint megjegyzém, a’ kilenczedik 
év’ kifejlése már egészen megtörtént. Kilenczedik év
ben a’ csecsfogak’ helyét mindkét sorban 4 harapófog 
foglalja-el ’s az állcsontok' (csendesen légy , kis le
ány !) az állcsontok’ egyaránya mutatja, hogy a' nö
vésnek mi akadály sem gördült elibe . . /  — „Mind jól 
van , Enamel ur, rendén van minden.“ — ,Harapófogak
ból mindig kivehetni ’a azok , uram , megvannak/ — 
’S Enamel ur diadalmi arczczal mutatott a’ gyermek- 
elefánt-fogkoszorújára. — ,Menjünk már máshoz* foly
tató. A’ sebészt fogvizsgálattal hagyjuk bajlódni, csu
pán a’ kis lyánynyal foglalkod/»ndunk , ki fogai bizo
nyítványa szerint elérte a’ kilenczedik évet ’s öröm
telve futott szüléihez , velük szerencséjét tudatandó. 
Be van fogadva! munkabért huzand ! harapófogai van
nak ! — Gyárházi gyermekünk tehát 9 éves , ő nem gyer
mek többé, hanem nő kicsinyben. Gyermek éveit sze
génységben ’s éhhel tölté. Leggyöngédebb kora óta 
felvigyázat nélkül egész napokon át magára hagyat
va nem érzé az anyai szeretet’ édét,  mellytől távol 
tartá az emberszivet megmerevítő, kiszárító, inegke- 
ményitó nyomor. Az anya nem kéntelen é házából ki 
’s munkára menni, lyányát táplálandó? Isten tudja, 
hogy tanul ezjárni: nem sokára második gyermek igényli 
a’ kevés számú órát vagy inkább -félórát, mellyeket 
különben munkára fordított az anya : azután harmadik . 
negyedik gyermek következik ’s gyárházi kisleányunk 
ti éves korában pesztonka ’s karjain félmeztelen test
vérét ringatja. Nem sokára nincs ereje őt hintálni , 
hanem botorkázva ’s inogva jár vele szerte, azután 
ajtózugba ül, vagy az utczákon ballag, hol szelleme 
jövendő ki fej 1 é-e’ magvait szedi. Szerencsés véleilen , 
ha ott jó példákat lát ’s mégis ellenkező esetben a’ be
csületesbek esodálkozandnak romlottságán. — így tölti 
a’ gyermek 9 évét. Milly gyermekkor! Elsatnyulva, 
megsoványodva , nyomortól el ’s megcsigázva , halvány 
arczczal, a’ nyomor látványon , melly ót környezi, szo- 
morkodva fiatal , úgy látszik, soha nem volk A’ sze
líd szivérzelraeket, a’ békét’s örömet, mellyek a’ gaz
dagok’ keblében keletkeznek ’s kifejlenek, israeré vr/ 
valaha? Illy gyermeknek az élet puszta örömek-, gyö , 
nyörök- , remény- ’s kenyérben. Laka a’ meztelensé
gé vala; a’ férfi, a’ teremtés’ ura, saját házában rab
ja volt a’ legmindennapibb szükségeknek, nyomorát 
nem mindig némán szenvedé. A’ férj’ durvaságának , 
az atya’ közönyösségének mi gyakran nyomor az oka; 
a’ heves, kegyetlen magaviselet, mellyet a’ szegények 
egymás iránt mutatnak, sokszor csak az elviselhetlen 
kínok' vad kitörése ! ’s mindezt gyárházi kis lyányunk 
látá ’s arczára nyomorárny csék. —

Kisérjük a’ gyermeket gyárházba. Miljy zivatar 
Mint üvölt a' szél, a’ hideg eső hevesen csapódik a-! 
kövekhez! A’ föld keményre fagyott, éjszaki szél met
szi a’ léget, hó elfogja a’ napsugárokat. Reggeli 5 
óra, a’ gyermek nyomoru rongyokba burkoltan hideg 
miatt dideregve megy az utczán. Szegény gyermek ! 
Vére körmeiig elfagyott; csizmáin féltuczat repedés ;
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lábain fagydaganatok ’s fáradsággal tipeg tova. Atyja , 
napszámos ugyanazon gyárban, hátára veszi őt, útját 
morogva folytatja , küzdve , hogy ne káromkodjék, ma
gával. A’ kis , 9 éves leányt zordon télhói reggelen 
hideg- és sötétben félmeztelenül munkára czipelik! — 
A’ lyányka már gyárházban van. E’ pillanat óta meg
szűnt gyermek lenni ; ó az érett-kor’ minden viszályi
nak alávetett nő. Munkára naponkint 9 órát fordít; a’ 
24 órából mi még fenmarad , azt . . .  mire használja? 
Az ifjúság’ örömeire, gyermekiszerencsés és ártatlan 
mulatságokra.Nem.Másfél órátreggeli’s ebéd melett tölt. 
Marad még néhány óra? Ilogy’ kell ezeket eltölteni? 
A’ gyermeket tán nevelései lemekre tanítják ? Kilencz 
órai folytonos munka után a’ gyárban honnan venne 
erőt ’s buzgalmat a’ tanuláshoz ? hogyan volna benyo
másokra képes, mellyck az embert vágószék alá szánt 
állat fölibe emelik? — A’ gyárházi gyermek haza tér ; 
mit tehet egyebet alvásnál, hogy elfeledje a’ gépzö
rejt, mellyet egész nap hallgatni kénfelen volt? ki ke
seríthetné meg neki az édes álmot, midőn néha meg- 
pihenésről, szerencséről álmodik ? Minek tudjon olvas
ni és írni ? azt mind elfeledi. — Újra a’ gyárba men
jünk. B o l t b a  lép a’ gyermek, számba veszi a’ már 
munkálkodó gyermeksereget. Azt fogjátok ellenvctni, 
hogy minden ember munkára született ’s hasztalan- 
ságnál több azok iránt rokonszenvet ébreszteni akar
n i, kik az alatt szenvednek. Meglehet; de ha az an
gyalok valaha sírnak, az bizonyosan akkor történik, 
midőn e’ kis munkásokra a’ gyárakban lepillantanak , 
e’ gyermekekre gyermekiség nélkül, kik arczveriték- 
kel kéntelenek keresni kemény kenyerökeí. —• A’ gyár
ban kiadják a’ munkát; milly munka ! Itt a’ gyermek 
a’ roppant géphez van mintegy lánczolva, ezen óriási 
lényhez, melly élni látszik ’s az özönvíz előtti álla
tok’ ereje- 's nagyságára emlékeztet, melly mintegy 
életerő ösztöntül izgattatva fáradhatlan munkássággal 
mozog, vas szörny, mellynek ütcre g ő z .— A’ gép
mozgás’ kábító egyhangúsága, a’ fojtó hőség, melly 
sokszor 98°ra rúg Fahrenheit szerint, a’ szünetlen zö
rej , a* napszámosak’ résziről megkívántaié folytonos 
szorgalom a’ helyet ’s foglalkodást elviselhetlenné te
szik. — így a’ szegény gyárházi gyermekeknek épen 
semmi megnyugvásuk sincs ? Épen semmi módot sem 
adnak nekik foglalkodasuk’ unalmai’ megédesitéseül ? 
Ki nem szökhetnek a’ gyárból helyzetök’ szerencsét
lenségét legalább pár perczig elfeledendök ? Ila olva
sónk e’ kérdéseket tévé , azokra ezt felelhetjük : né- 
melly gyárakban meg van engedve a’ dolgozó gyer
mekeknek az éneklés, de istenes énekeké , mert vilá
gi dalok szigorúan tiltatvák. — Gyárba léptekor egy 
gazdag, igen gazdag férfi’ szivének végtelenül nyo- 
masztottnak kellene magát éreznie, ha e’ nyomoru öl
tözetű , roszul táplált, munkától elgyöngült gyerme
kek’ halvány ajkiról sz. igéket hallana! Az emberi ön
zésre ez a’ legfinomabb, legborzasztóbb méreg. Nincs 
szó a’ bibliában, melly gyilokszurás nem volna az em
beri igaztalanságnak kemény szivének!— De kisérjük 
tovább gyárházi Jyánykánk’ sorsát. Néhány év múlt ’s 
ü evében alkalmasint feleség; férje egy évvel ná
lánál idősb lehet. Ekkor mindketten újra kezdik szü
leik’ nyomoru élettörténetét; egyazon sovány, eltör
pült faj , a gyermekek’ egyazon feláldozása a’ gép- 
nek , egyazon nélkülözések ugyanazon kétségbeesés ,

egyazon kora kiházasitás, egyazon halvány, gyöngél
kedő ivadék!

Ligetfy Andor.

tokaji és ménesi mesterséges 
aszúkor .í6

Uly felírás alatt tudatja Magyar nepom. János ur 
kun-hegyesi patikás , az idei Ismertető 72d. számában 
1148dik hasábon, a’ két testvérhaza nagy érdemű ol
vasó közönségével: hogy ő is egyike azoknak, kika’ 
vifág-hirü tokaji aszúbor név alatt ösméretes csemege 
bort hamisítják; a’ mit, fájdalom! számtalanok mivei
nek, és az által, különben is csökkent hitelünk cson
kítására munkálkodnak: A’ mi igy lévén:

Bátorkodom egész illendőséggel figyelmeztetni ha
zám tiszt, törvényhatóságit: hogy minekutána itt a’ 
tettes maga adja magát fel, de feladja azon vakmerő csá
bitót is : ki a’ f. e. Pesti Hirlap 67d. sz. nz 568 lapon 
biztosítékul felvett „Jótáll Vilmos“ név alatt — még 
nyereséget vadász, és hajhász a’ finomabb borok ha
misítására oktatásból; méltóztassanak a’ borok, a’ ma
gyar nemzeti gazdaság ezen nevezetes ága tekinteté
ben szükséges hitel helyreállítása végett hozatott, neve
zetesen pedig a’ hegyaljai vagy köznéven : tokaji aszú 
borok hírben és becsben felemelésére országul alka- 
toft, és most is élő üdvös förvényinket, és ugyan: az 
1723: 118. 1729. 12. 1741: 29. 1807: XXII. és 1827. 
XXXI. törvényezikkelyeket, sikeresíteni, vagysikere- 
stfésükben közre munkálni; és mindazokat, kik e’rész
ben , az élő törvények lábbal tapodását, és a’ jóléta
lapjának, a’ nemzeti hitelnek teljes eldöntését töre- 
kesznek eszközleni, a’ törvényszabta büntetéssel meg
fenyíteni. —■

Egyébiránt: ha ki , nemcsak a’ negyalján, ha
nem másutt is ,  hol nemesebb feh  ér borok termesz- 
tefnek, jó idővel, és a’ szőlő-töpedésnek bevárta u- 
tán, aszúborokat, de valódiakat, készíteni akar, ha
szonnal megolvashatja Szirmay Antal 40 lapra terje
dő , ’s illy czim alatt: „A’ tokaji vagy is hegyaljai 
szőlőknek ültetéséről , jól mivelésérül a’ szüretelésröl, 
a’ boroknak csinálásától és megtartásáról“ 1810dik év
ben Trattnernél nyomatott 8rétü munkácskáját.— Költ 
Pesten 1841. Sz.m.bava 13dik napján-

IV a l t h e r  /> a s z / o .

P ó t l é k t á r .
( F u r c s a  f e l í r á s . )  Egy felső ausztriai tem

plomajtón illy bélyegző felírást olvashatni: „Praesens 
imperfectum , et perfectum plus quam perfectum futu
rum azaz: a’ jelen tökéletlen, ’s a’ tökéletes egy
kor még tökéletesb leend. —

( T a l p r a e s e t t  v á l á s  z.) Egy külföldi szín
házi titoknok boszuságát akarván kifejezni bizonyos 
hirlap ellen, melly egy énekesnő elbocsáttatását gán- 
csolá, igy szóla egy színészhez : ,Mondom Ö n n e k ,  
mindenkit el kell csapni, ha kötelességét nem telje
síti , ezen szabály alól még magamat sem veszem -  k i , 
engem is el kell csapni, ha kötelességemet nem t̂el
jesíthetem.‘ „Helyesen— szóla nyugottan a’ színész, 
— a’ tekintetes urat is elkeli csapni.“

Szerkeszti H e m e c z y .  — Nyomtatja angol gyors-sajtón T r a 11 n e r-K á r o 1 y i uri-utcza 345
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XVII. L e v é l .
[ Krnlováni völgy. Szklabi/iai vár, Vidék, Irakak, l ’/iylo- 

poemeti. Követrúlaszlás. fJlatniczai vár. Szár/tcgy. Ole-Hull. 
A ’ szellemdús kenyérsütő ,s ázsiai fájdalmat lanság. Here- 
ketités.j Blatnicza máj. 16. 1839.

( V e g e.J
Árváról megint azon utonjövék vissza, csakhogy 

a’ gyönyörű kralováni vöigyszoros’ regényes bájait — 
mint felebb már emlitém — talpon úszkálva le élvezem. 
E ’ völgy lakóji négy egész hónapig nélkülözik a’ nap 
melengetősugárit; most is, égető Phoebus’ daczára jó 
nagy tömegben állott előttem azut’ éjszaki szögletei
ben felhalmozott hórakás. Utam délután a’ szép szkla- 
binai vár felé vettem, Turóczmegye’ szélén emelke
dik egy fenyves sziklaél fölött. Részét most is lakják, 
régi fegyverek, néhány kép ’s némi silány hatalomfor
gácsok tartatnak a’ még jó karban álló tereroekben. A’ 
vár’ legnagyobb része romos diiledék, csudás ellen
tétben azon tizenkét hatalmas álgyuval mellyek a* vár’ 
fokára fenyegető hadi állásban telepitvék. Mintha holt 
tetemeknek az élet’ létegét, (orgánumát) a’szólni-te- 
hetséget nyújtanák oda, olly furcsán teszik nyöször
gő kisértetté e’jó karban tartott roppant érczcsövek a’ 
íuróczmegyei örökös főispánok ez ősi birtokát. Utam 
Blatniczára vissza e’ megyének keleti részén kanyar
góit, melly olly igen hasonlít raezőségünk’ erdősb he
lyeihez. Ezen szögét kivéve, Turóczmegye, egészen , 
mint van, egy gyönyörű angol kert, mellyet szirtván- 
kosu havasi patakok , galócza és pisztrángdúsfolyók , 
’s minden irányban szétágazó rakott utak kigyóznak- 
át. Lakóji szívesek és vendégszeretők , elóbbkelő csa
ládi müveitek és barátságosak, csak magyarok nem. 
De hiszem és érzem, 's érzik ők is , hogy ennek is 
ütni fog órája. Az öszs’ze forradás’ korszaka elérke
zett. Nemzeti hő szellem kezdi nyaldosni a’Kárpáthok’ 
Örök havait is , hatalmas szellem , minek hevénél előbb 
utóbb minden egygyé olvadand. Csak ne erötessük ug
rani az óriást; önkéntes lépése már haladás; mert 
hiszen ö óriás. Az első ösztönt kilökte már nyilából ha
ladó korunk’ nemtője; csak férflaink legyenek, kik 
annak helyes irányt adni tudjanak. ’S itt újra a’ lelkes, 
a’ derék Széchenyi István jut eszembe, édes Emíliám ; 
kinek minden ügyekezete, áldozatai és hontöleló lel
kesedése irigyek és elfogultakkal, ármánykodó önzés
sel és a’ félreösmertetés’ legkeservesb tőreivel talál
kozik. Vajha azok, kik még mindig becsmérlem sze
retik őt és tetteit most, mig szerencsések vagyunk öt’ 
élve bírni, vajha mondom, ne lennének kénytelenek 
— majd midőn nem lesz többé •— ama’ keserves béke
híré által kiengesztelt magyarok akkép felkiáltani meg- 
dicsöült honfitársokrul, miként felkiáltának két ezer év 
előtt a’ görögök ama’ római történetíróval, kinek hires 
ónjáé’ szókat irá : „P hi 1 o p o e m e n v o l t  az u t o l 
s ó  g ö r ö g /  — Szomorú, de ig a z: hogy csak akkor 
tudjuk inkább méltánylani az érdemest, midőn nélkü
lözni tanuljuk öt. Ne búsuljatok mogorván károgó fekete 
szárnyosai honunk’ derengő látkörének ! Ne búsuljatok ; 
majd újra rátok kerül a’ sor megint. Talán ti fogtok majd 
egy szebb,egy dicsőbb aerat nyitni Hunnia’ évrajzaiban 1 
Phoebus’szekerébe van fogva a’tropusok’ szárnyasa,majd 
fájdalom ! csak igen is majd lefu'ja pályáját a’ dicső vi
lágmadár, ’s akkor— ba nektek az inkább tetszik —

tomboljatok az éj’ rohadt palástja alatt! Csak addig 
nyugodjatok — ha lehet— engedjétek néha kényére pi
henni a’ jármatok alatt görbédét, az értetek szárnya
iét ! — Tegnap követválasztás vala Szent-Mártonban 
# )  nagy zaj , fuladásig tömött terem , néhány sajgó üt- 
leg , örökös eszemiszom, zenelárma, ’s egydiplomati 
nagy ebéd, ezek szoktak több vagy kevesbbé lénye- 
gesb elemei lenni a’ választásoknak. A’ nüancirozá— 
sok minden megyében különbözők; ’s nómellyekben fáj
dalom ! több az árnyoldal semhogy feltétlenül örven
deni lehetne ez ősi nemesi jognak; mert boldog tiszt- 
ujitási ünnep az még itt magyarhonban, mikora’ bor 
mámoros tivornyákat, ezen , úgyszólván , constitutio- 
nalis dinom-dánomokat nem árnyékozzák a’ De p ro
fun  d i s o k’ mogorva hangjai##.) Ideje volna pedig 
gyógyszert lelni e’ fenének is melly a’ magyar alkot-  
ványnak épen gyökerén rágódik. Gyűlés’ végével 
táblabirónak neveztetém, mit magyar kebel és ajakkal 
köszönt-meg az erdélyi vándor, ’s tehát — mint tudod 
— a’ szép Turócz már nem első megyéje a’ szomszéd 
Magyarországnak , melly e’ megtiszteltetésre mélta
tott. — Ma este egy vadregényes gyönyörű völgyet 
szemlélék-meg háta megett a’ hegynek mellynek alján 
Blatnicza fekszik.Thorda'hasadékához lehetne azt merőn 
hasonlitni, ha buja fenyves csoportok nem különböz
tetnék ezt amattól. így  a’mint van, olly vadon bájoló 
hogy csupán egyetlenegy, a’ sziklák oldalában vágat
hatandó gyalog-ösvény, ’s a’szép patak mentében át- 
kigyóztatható szekérút, a’legpompásb angolkertté va
rázsolnák azt. Keleti végén roppant sziklacsúcs őrkö
dik a’ völgy felett, mellynek tetejérűl festői romokban 
tekint-le Blatnicza’ vára, hajdanta templáriusok’ bir
toka. Mondják, nem olly felette rég leltek légyen egy 
falba vakolt csontvázat, mellynek koponyája , ott, hol 
a’ fogak voltak, ércz-lakatot tartott. A’ rendnek e’ bol
dogtalan vitéze a’ kolostornak mi fontos titkát árulta 
légyénél, ’s bűnét illy irtóztatókivégezés követte. Ezt 
mondja a’ legenda.

Általában — édes Emíliám! — írónak havasok közt 
kellene lakni, vagy legalább gyakran mulatnia. A’ tü
dő tágul a’ nagyszerű természet’ hófehér emlőin , és 
szabadabb tért nyit magának szellemünk. Részemről ha 
hivatást érzenék regényes balladák , vagy történeti re
gények’ írásához S z á r h e g y  volna az, mit lakom
nak választanék. Egész Gyergyó széke— amaz igazi 
Scythafészek — látszik ősi kastélyunk’ ablakából, kö
rözve gyönyörű havasoktul. Ott fogok én egykor lak
ni hihetőleg, mert oda vágyik az én lelkem a’ legfé- 
nyesb körökből i s , ’s a’ melly teremben született vala 
dédanyáink’ egyikétől ama’ nagy fejdelem, kit kirá
lyok rettegni, és tisztelni tanultak###), fogják tán egy
kor felütni sátrukat a’ pihenni szerető szerény músák, 
’s fűtözni velők együtt szurkos fényű táplálta kandal
lójának ropogó tüzénél azoknak alázatos tisztelőjük. 
— De míg ez megtörténnék, térjünk a’ szép blatni- 
czai völgybe vissza.

Bájolva lepett meg haza tértemkor a’ havasi c&ím- 
polyának pásztori hangja; pátriárkák’ meséit juttatá 
eszembe, ’s ama’ nomád élet’ egyszerű bájait, ’s aztán

*) Turóczmegye praetoriuma Sz. Mártonban van.
**1 Mióta ez íratott sok dicséretes történt e’ tárgyban.

***) Bethlen ®ábor5 anyja volt Szárhegyi Lázár Druziána.
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a’ hires hegedűst: O le Bui l t .  Csudálkozál ugy-e 
kedves Emíliám, hogy eddig szót sem irtára amaz el- 
hiresedett művészről? ’S tán még inkább, hogy a’ 
blatniczai völgyet kelle bejárnom hogy Öle Bulira buk
kanjon kalandos toliam. Nagy szellemek annyira ha
sonlónak a’ természethez ! ’s e’ mester’ nyiretyüje olly 
hatalmasan utánozta minap gyönyörű ,norvégi álmában* * 
csompolya hangjait,hogy lehetlen lesz vala e’ hangokban 
Öle Bull’ zenéjének viszhangjaira,vagyis jobban mondva, 
a’ művészi másolat szende eredetijére nem találni. 
Ö le  Bu l l  a’ világ’ leghiresb hegedűseinek kétségen 
kivül egyike; hanem bravour, és sajátiság emelik őt 
inkább művészi hírére , mert van számos hegedűs kik 
nek zenéjük sokkal szebb ’s kedvesebb. Paganinihez 
hasonlítják öt némellyek,’s ez már magában sok volna. 
Én nem vagyok ugyan azon boldogok közzűl, kiknek 
ama’ bűvölő hegedűst hallhatni alkalmok volt: de ér
zek magamban egy fogalmat azt súgót, Ö le  B u l l  
épen nem non p l u s  u l t r á j a  a’ hegedűseknek. 
Azonban fel kell venni azt is hogy Paganini, midőn 
művészete’ hírével először özönlé el a’ világot, negy
ven éves volt; ez pedig csak húsz’s néhány esztendős. 
Ámbár másfelől a’ fiatalabb V i u x t e m p s ’ játéka — 
nekem legalább — jobban tetszett; noha Ö le  B u ll’ 
P o l a c c a  g u e r r i e r á j a i s ,  meg a’ N o r v é g álmai 
törölhetlen benyomást hagyának lelkemben. Elfogad
tatása elég zajos volt, ’s érkezését előző híréhez illő. 
Négy rendbeli hangversenye néhány ezer magyar fo
rinttal gazdagitá a’ norvégi hangász’ erszényét. Győ
riek , mint mondják küldöttséggel hivák-meg falaik 
közzé e’ művészt; ’s én akkor is , midőn némellyek tán 
nevetségesitni vágytak e’ lelkesedést,— részemről csak 
üdvözelhetera a’ nemes keblű győrieket. Vajha honunk’ 
minden lakóji ekkép bírnák méltányolni a’ művészetet 
’s annak fölkent képviselőit; — ama’ szellemdúsakat, 
kik látatlan szálokkal kötik a’ földtekét az éghez. ím e! 
a’ lelkes franczia nemzet caesari diadalmokat járat egy 
eddig alig ösmert nimesi sütővel w ), mert a’ hátra vo
nult polgár’ agyában egy ér fakadt, nehéz a’ költészet’ 
termésaranyától. Ki ne vágynék születni honban, melly 
ekkép tudja becsülni fiait, élesztni a’ teremtő szelle
met ’s táplálni az isteni szikrát? Midőn más népek ma
gas lelkesedéssel dicsőítik művészeik , és költőiket: a’ 
magyarság’ nagy része ázsiai fájdalmatlansággal sze
reti magát körtilárkolni, bolondnak nyilványitva a’mű
vészet’ enthusiastáját. Ha valaha egy Ma l i  b r a n ’ v. 
T a g l i o n i ’ kocsiját ős, törzsökös hun ivadék kez
dené örömittasan vonczolgatni, kétségbeesve csapnék 
öszsze kezeinket, ’s fejcsóválva kiáltanánk: „Kacza- 
gányos Árpád’ szelleme! Oh nézd, nézd, mi lett a’ 
magyarból“ . . . Pedig — miért ne mondjuk ki egye
nesen?— mig költőinket ünnepelni, művészinket gaz- 
dagitni ’s honfi erényeket bálványozni nem tanulunk : 
bizony mondom neked édes Emíliám , addig nagy nem
zet nem leszünk!

Holnap indulok Pestre. Mondhatom, nem szívesen 
válom-meg e’ kies tájtól. Hazámra emlékeztetnek e’ 
szép havasok , fenyüdús völgyeik, ’s a’ szives lakosok. 
Feltettem magamban visszajöni még valaha e’ bajos me
gyékbe. Úgyis kedvencz eszmém Magyarországot egy
szer egészen, — szilárd utazóként — öszszejárni, ta
risznyával  ̂ vállamon , vándorbottal kezemben. — Majd 
fogod hiret hallani jámbor zarándokságomnak; habár 
előre biztosíthatlak : mikep a’ te zarándokod nem lesz ám 
Chi l de  Ha r o l d .  Sot szűkén hiszem hogy ama' raj-

*] Reboul kiről annyit irtak a' hírlapok.

nai collegájával is megmerne mérkőzni. # )  Addig is 
kedves Emíliám , az egek malasztja szálljon reád ,’s mu- 
langjon feletted örökre! Isten veled ! P. Horváth L. # )

A’ falusi oskolák, és tanítók*
( n e v e l é s i  s z e mp o n t b u l . )

A’ népnevelés úgy látszik közönségesen magára 
vonta minden jóra , szépre , és nagyra törekvő lelkek 
figyelmét elannyira , hogy szinte közohajtássá vált: va- 
lahára már a’ pórnépet is kiemelni a’ tudatlanság, bu
ta babona veszedelmes sarából,’s czélszerű nevelés ál
tal emberi méltóságára figyelmessé tenni. Ez mondom 
olly közönséges óhajtás, hogy majd minden müveit tár
saságban szőnyegre kerül és méltán , mert hogy em
berekké születtünk a’ természet’rendes utának köszön
jük; de hogy szoros értelemben emberek lehessünk, 
csupán a’ nevelés jótékony müvének érdeme , követke
zése. A’ népnevelés közohajtása szivemen is a’ legér
zékenyebb húrt pendité-meg, annyival is inkább mint
hogy tisztemre nézve szent kötelességemnek ösmérem 
ezen k ö z b o l d o g s á g r a  szentelt oltáron lerakni ál
dozatomat. —

Az ember, nevelés ’s tökéletesedésre nézve há
rom osztályzatú tanulópályát szokott közönségesen meg
futni. Az lsö mindjárt az , midőn a’ gondviselés őt any
ja méhéből ugyanennek dajkáló karjai közéhelyzi mind 
addig, míg azon kort elérte, hogy nyilványos intéze
tekbe küldethessék. Ez tehát amaz érdekes osztály, 
mellynek jó vagy rósz bevégezte a’ többi két osztá
lyra, sőt az életre nézve sokszor igen nagy követke- 
zésü szokott lenni. Ez igen természetes , mert ezen kis
ded osztályba a’ nevelők ’s tanítók a’ szülék, kiket 
egyenesen a’ természet nevezett azokká. Itt lép az em
ber emberisége első lépcsőjére , itt szíja be édes any
ja tejével sokszor a’ jót, sokszor a’ roszat; ezen osz
tályban még lágy viasz a’ növendék szive , melly igen 
könnyen vesz-fel minden jó vagy rósz alakot. A’ jö
vendő boldogságnak halkan öldöklő mételye többnyire 
a’ szivekbe szokta magát befészkelni, ha a’ természe
tes nevelők, oktatók ebbeli hivatásukról megfeledkezvén 
azzal megelégesznek, hogy embert nemzettek, kinek 
utóbbi boldogságával mitsemgondolva, a’hazának nem 
hasznos embert, hanem szörnyeteget indulnak nevelni 
— ha nem jut eszökbe , hogy a’ haza az ó karjokból 
is várja boldogságára bátorságára ügyelő polgárit, erős 
oszlopit. Soha meg nem bocsátható bűn, örökös szé
gyenfolt, ’s lélekisméret-furdolás marad a’ szülékre, 
ha majom-szereteíök által növendékeik gyenge szivé
ben elfojtják a’ csirát, melly egykor hasznos gyümöl
csé érhetett volna.— Az ember e’földön bizonyos fog
lalatosságra lévén hiva, melly által magának a’ szük
séges életmódot megszerezze, gyermekeire nézve ne
velői tanítói hivatalát sokáig nem folytathatja , hanem 
bővebb kiképezés végett őket a’ nyilványos iskolákba 
kénytelenek küldeni. Erre igen is van a’ mennyire any- 
nyira ügyelet hogy minden fáluban találkoznak nép
iskolák, raellyek még a’ legszegényebb anyának kar
jai közül is befogadják a’ növendékeket; 's ezt ha nem

(*  Bulwer.
*0 Egy pár eddig közlött mutatvány szerint e‘ leveleket ki

tűnő jelességeik miatt bátrak voltunk a' n é. olvasó közön
ség pártfogásába ajánlani, most különösen a‘ kiadókéba 
ajánljuk azokat nemcsak sok oldalú érdekességük miatt,ha
nem azon szempontbul is , hogy mivel e’ levelek napjainkig 
lesznek hasonló könnyű s kellemes modorral folytatva, 
azok mind múltúnk mind jelenünk igen gyönyörű caleido- 
sccpját tükrözgetik az olvasd elibe's igy mit szerfölött von
zó olvasmány szerfölött érdemes vállalkozási tárgyul is 
tekinthetők a'rainelelőbbi kiadásra. A’ szcrk.
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csalódom nevezhetjük a’ művelés 2dik osztályának. 3d. 
osztálynak nevezem a’ felsőbb külön fokú intézeteket, 
mellyekben kívánsága vagy hivatása szerint magát bi
zonyos hivatalra képezi kiki,’s ezt mint nem thesist elmel- 
jőzvén csak a’ 2dik osztályrul szólok.—

Nem akarván a’ tisztelt olvasó közönséget statis- 
tikai kiszámításokkal untatni, mivel úgyis elég világos 
a’ dolog , csak azt jegyzem-meg hogy sokkal nagyobb 
azok száma, kik a’ népiskolai nevelés által minden ta
nulói pályájokat megfutották, semhogy azoké, kiknek 
annyi tehetségök van, hogy rendszeres oskolákba ké- 
peztethessenek. így fogva-fel a’ dolgot, midőn a’ n é p 
n e v e l é s  jelszóvá lett, tudom hogy e’beli fohászok a’ 
falusi oskolákra igazitvák.

Uraim! ha egy vadfát nemesíteni, hasznos és szép 
gyümölcstermővé akarunk tenni, nemde gyenge hajtá- 
siba , még pedig mentül alantabb oltunk , hacsak siker 
nélkül dolgozni nem akarunk? a’ gyermekek még pe
dig a’ falusi borzasdiak nem gyenge és vad hajtások- 
e, mellyek a’ nevelés általi nemesülésre várakoznak? 
a’ falusi tanuló intézetek leven azon faiskolák, mely- 
lyekben az emberiség nagyobb részének csajvadékát 
nemesíteni szükség, szemeim előtt fekszik ezen inté
zetek siralmas arczképe.— Tudva van, hogy a’ falusi 
gyermekek’ tanítására nevelésére, mint az emberiség 
művelődésének 2dik osztályába az úgynevezett iskola- 
mesterek rendeltetnek. Ha ezen emberosztályt figyelem
mel áttekintjük, tapasztaljuk hogy többnyire hivatá
suknak meg nem felelnek, vagy épen nem felelhetnek 
meg, ha egyébiránt egy tanító tulajdonival fel volná
nak is ruházva. Hogy nem felelnek-meg többnyire az 
oka, hogy ók magok sem tudják azt , mire a’ növen
dékeket tanitani kellene. 11a tetszik elég példát fogok 
felhozni (hát mások mennyit hozhatnak-fel!) hogy egy 
csavargó dologtalan takács vagy szabólegény csupán 
azért hogy imigy amúgy Írni, és a’ lelkikincsböl egy 
kévéssé olvasni tudott, de az egyszeregynek tán hí
rét sem hallotta, falusi oskoláinkba tanítónak alkalmaz
tatott, ’s igy ollyasmit tanított, mit maga sem tudott, 
csoda tehát ha a'vak vezeti a’ világtalant azokban ? vár
hatni é igy hogy a’ népnevelés jobb viradásra derül
jön? ki fog-e igy fejlődni a’ reménybimbó , ’s fog-é a* 
hazának gyümölcsözni ? ? Igaz hogy tanítói fizetése még 
annyira sem rúg , mint kontáros mesterségéből nyert héti 
bére tett: de hisz ennyit sem érdemel, mert többet ront 
mint épit. Azonban midaddig takács vagy szabó legé
nyeknél különb falusi tanítókra nem számíthatunk; míg 
illendően nem fizettetnek — bezzeg itt ám a’ gordiusi 
csomói — Ismét tapasztalásból beszélek, tudok olly 
esetet hogy a’ falusi oskolamester nyáron , míg növen- 
déki a’ porban fürdőitek , kéregetett, hogy legyen té
len miből élnie ha tanítói pályáját folytatandja — bol
dog Isten koldult! innen eredhetett volna ama: quem 
Dii ödere, paedagogum fecere.“ Hát ha még arrólis meg
emlékezünk „cantores amant humores“ ? a’ kontár falu
si mester— no no megbocsáson dne magister csak a’ hi- 
bárul szólok — crapulájában a’ praelectio időt szuny- 
nyadva tölti, no már igy mesze megyünk! A’ falusi 
oskolatanitók mellett néinellykor az ngyneveztet prae- 
ceptorok is fáradoznak, kik azonban igen kevés vagv 
semmi fizeíésök lévén , inkább zenebandák tagjai mint 
tanítók , és igy a’ tanító éjszakákon át sok erkölcste
lenség, kihágás ’s veszekedésnek még indulót fu, ha 
pedig eszébe jut hogy ő mégis tanító ’s azért béke- 
ségre kell a’ lázadó mulatókat bírni még azt nyeri vele, 
hogy jól megdöngetik — prosit dne promagister— ily— 
lyes társaságokban már jó formán megszereti »’hu

moré  s-t ’s utóbb mi lesz belőle ? iskolamester — bra
vo ! — Azonban nem akarok ezen kontártanitókrol szó
lam, ne hogy még inkább elszomorodjunk, hanem azok
ról, kik ezeknél jobbak, alkalraatosbak. Ezek ismét 
ha hivatásuknak meg akarnának is felelni, nem felel
hetnek meg , mert közönségesen a’ tanítói hivatallal a’ 
jegyzői is egybe van foglalva, mintha bizony a’ nép
nevelés nem volna olly nagyfontosságu, hogy ez ma
ga egy egész embert kívánna meg. Mint jegyző a’ fa
lusi bírónak írnoka, és annyiszor a’ mennyiszer a’bí
rónak tetszik foglalatosságot ad néki még akkor is , 
mikor tanítói fő hivatalában foglalatos; pedig ez nagy 
igaztalanság, mert fő jövedelmök a’ tanítói hivatalért 
vagyon midőn a’ jegyzőért alig kapnak valamit. Ha fel
vesszük, mint jegyzőknek mennyi időt kell tölteni a’ 
helység bonyolult számadásival, árvákéval, futó vagy 
körlevelek leírásával, ’s egyeb firkálással, az adó-ki
vetéssel ’s a’ t. hiba nélkül mondhatjuk, hogy az óhaj
tott népnevelésre még a’jobb tanító kbul is alig jut V3 
ember. És igy ha óhajtjuk a’ népnek czélszerübb ne
veltetését, eszköslenünk kell azt i s , hogy a’ tanítói 
hivatallal a’ jegyzői ne legyen összekapcsolva, mert 
ez, mint láttuk amannak nagy akadálya még a’jobb egye- 
deknél is. 2dik főakadály a’ népnevelésben a’ szülők vét
kes hanyagsága, hogy gyermekeiket az iskolába kivált 
nyaratszaka épen nem küldik,hanem a^rendőrségi paran
csok és illető hatóságok rendelési daczára nemcsak köz 
■hanem ünnep is vasárnapokon is barmaikat a’rendes pász
tortól külön szakítva a’ tilosokban mások legnagyobb ká
rával legeltetik. Itt míg barmaikkal kárt tétetnek, ma
gok erkölcsisége is veszélyeztetik, mert a’kisebbek tár
saságába nagyobb korhelyek is vegyülnek’s igy olly tár
saság alakul, hol erkölcstelen beszédek , káromkodások 
’sa’t. igen könnyen hatnak a’ gyenge szivekre. Igen nagy 
köszönettel tartozunk több lelkes hatóságnak, hogy a’ 
szüléknek illy kárhozatos gondatlanságukatgátolni akar
ván , testi és pénzbeli büntetések által ügyekszenek a’ 
szüléket kényszeríteni hogy gyermekeiket iskolába já
rassák ; azonban mind ezen kegyes rendeletek , mind a’ 
helybeli oskolaigazgatók által tett feddések, dorgálások 
daczára is csak ott vagyunk , a’ hol voltunk. Szabad le
gyen már most kérdezni: hogy a’ „compelle intrare“ vé
gett még hová folyamodjunk??Igaz hogy a’szegény adó
zó nép dolgai kivált kaszálás és áratáskor olly halmo- 
zottak, hogy ezekre nézve még iskolás gyermekeik sem 
nélkülezhetők — nemjólenne-é tehát a’ szokott szün
napok helyett a’kaszálási és aratási időt azokká tenni? 
de hisz minek azokká tenni ? minden engedelem nélkül is 
azok — ’s fájdalom ! igazán véve a’ dolgot, falusi osko
láinkban a’ szünnapok 8 hónapig tartanak , hacsak azzal 
nem elégszünk-meg, hogy helységekben hol 80—90 is
kolás gyermek van, 8 hónapon által csak 5—6 legapróbb 
gyermek jár az iskolába — és igy mint megmutat
tam hogy a’ hol a’ tanítói hivatallal a’jegyzői egybe van 
kapcsolva, ott a’ tanításra csak l/ 3 ember jut— szintúgy 
itt is az egész évből csak ]/3 rész a’ tanulásra — fájda
lom! mindenütt csak tört szárnak!!—A’ mondottakra visz- 
szapillantva látjuk, hogy a’népnevelés hiányi miatt kitört 
fohászokat csak úgy szüntethetni meg, ha a’ tanítói hiva
tal a’jegyzőitől különszakasztatik, ha tanítóink jobbacs- 
kán fizettetnek és tanítói hivatalra ollyanok alkalmaztat
nak, kik iigyességök ’s természeti hajlamok mellett külö
nösen erre neveltettek; mert tudjuk hogy csupán a’ czél- 
szerü nevelés és képezés által lehetünk azok, mik lenni 
akarunk. Jelen körülményekben kik szokták magokatkö- 
zönségesen a’ falusi tanítói hivatalra szentelni? csupán 
azok kik egyébre nem alkalmaztatnak— dologkerülők,
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rósz , kicsapott diákok, kik ásni kapálni nem akarván 
azokká lesznek mik lehetnek t. i. iskolamesterek, mert 
ezen pálya legtágasb ’s legkönnyebben megfutható. Igen 
Keveset találunk kik elhatárzott szándokkal szánták volna 
éltök elejétől fogva falusi tanító hivatalra magokat, mert 
tudják hogy ezen felséges hivatalra még akkor is léphet
nek ha egyébre semmire nem léphettek ; ’s nem csoda, 
mert tanítói hivatalt viselni,’s mellette ínséggel szegény
séggel küzdeni, bizony méltán visszarettent mindenkit 
mindaddig, míg előtte más hivatalra nézve a’ sorompó 
nem csukult. Igaz, nehéz dolognak látszik a’ tanítók
nak jövedelmét megjobbitani, mert az ember mindent 
örömest megtesz , csupán fizetni nem akar, nem szeret, 
pedig rég elcsépelt szalma, hogy czélt nem érünk ha
csak eszközöket nem nyújtunk azonban mégsemkiví- 
hatlan nehézségek, csak eltökélett akarat legyen. De 
ha a’ tanítók fizetése megjavittatott, ’s a’ gyermekek 
az iskolába kergettetíek i s , még egészen czélt nemér
tünk hanem még szükséges tanítókat nevelni, képezni. 
E’ tekintetben ezer köszönet némelly nagylelkű egy
házi testületek és személyeknek kik e’ közinséget szi
vükön viselvén , nem kevés áldozat által tanítói hiva
talra képező intézeteket alapítottak, de mind ezen va
lóban tetemes áldozat honunk köz szükségét tekintve 
csak egy két csepp a’világ tengerében. Hlyen képez® 
intézetek minden püspökmegyében szükségesek volná
nak , mert felveszem hogy egy középszerű megyében 
hol 200 plébánia van ’s a’ papnevelő intézetben 30— 
40 egyed képeztetik ’s évenkint 5—10 küldetik lelki
pásztori hivatalra, az illy megyében mondom, mégpe
dig jó lélekkel mondhatom , legalább is 400 mesteri 
hivatal vagyon, melly többnyire alkalmas egyedekben 
hijányt szenved. ’S valamint a’ papi hivatalra felveen
dők számát a’ megye szüksége határozza e l , úgy a* * 
tanítói hivatalra felveendőkét is az határozhatná-el: 
ugyanezen intézetekbe képeztethetnének amaz eléggé 
soha nem dicsérhető ’s hazánkban több helyen létező 
kisdedovó-intézetekbeli tanítók i s , ésigy hazánk e’ kis 
polgári is örvendenének e’ jótékony intézeteknek. — 
Igen jól tudom hogy ezen , századokon át öszszeforrtt 
és csomósuk tölgyet egy vágásra le nem dönthetni; de 
ha ez az egész világnak botrányul szolgál ’s elháríta
ni akarjuk, csakugyan meg kell egyszer az első vá
gást tenni, mert ha soha nem küzdünk, soha sem is 
végzünk. Ezen terhet nem szándékom egészen a’ püs
pökségekre vagy káptalanokra róni, nem — illy igaz
ságtalan nem vagyok , mert ez a’ közboldogságot ér
dekli, azért közös vállakon kell viselni kinekkinek te
hetsége szerint. Nem is állíthatom hogy épen e’ felvi- 
lágosodási században legyen valaki olly következet
len , hogy a’ népnevelés hiánya felett kitört fohászait 
minden hozzá járuló eszköz és mód nélkül akarná meg
szüntetni, mert ez lehetetlen. ’S valóban nem is esem 
kétségbe ezen köz jót érdeklő dolognak egykori sike
rülése iránt, mert mindenki tudja hogy olly században 
elünk, mellyben az értelmesség, igazság fáklyája élén
ken lobog— minden nagynak, jónak, szépnek előmoz
dítása köz törekvés , és igy nem félhetni hogy épen 
a’ nepnevelés, melly a’ nemzet, a’ haza boldogságára 
olly nagy befolyású, jusson vég alkonyára? reményl- 
hetni hogy százados szomorú pangásából kellő hajna
lára derülend.- Nincs ’s nem is leszen a’ világon so
ha olly vállalat, mellynek létesitési terveinél ezer

akadály ne bukant volna elő még pedig oIlyanok,mel]yek 
majd mindent visszarezzentettek a’ vállalattól; azon
ban férfias elhatárzottság , a’ közügy helyes fontolga
tása s az eltökelett áldozat minden nehézséget legyőzött, 
mert a’ szilárd akarat legbizonyosabb lépés a’ létesí
tésre — igy szokott ez lenni mindenben._Sok olly üd
vös intézet áll fen ,az egeknek hála, mellyekröl néhány 
év előtt talán senki nem isálmadozott ’s ime most railly 
hasznos sikerrel virágzanak! mert a’jó istenek fárad
ságért, áldozatért mindent áruba bocsátnak.— Neve
lés ! nevelés! boldog eszme! nélküled édes hazánk
nak olly polgári sarjadoznak , kikegykor jótékony keb
lét betöltik , földének áldott gyümölcsét megemésztik , 
szép szabaditékival, arany szabadságival kérkednek 
ugyan, de boldogságára bátorságára, nézve nem lesz
nek egyebek, mint irántai hálátlanság rémvázai! —

Reperger Pál.
Aiitobiograi>liia.

A’ Pesti hírlap érdemes szerkesztője hol csak le
het önszemélyéről beszél, ’s ezt teszi ott’sakkor, mi
dőn az önmagáróli emlékezetek a’ tárgyal mellybe szö
vetnek szoros kapcsolatban nincsenek ; — így pél
dául akadunk a’ p. hírlapban fölös parenthesiskékre, 
mellyekben az érd. szerkesztő a’ nehéz próbát kiál
lott szilárd jellemét — a’ minden viharoknak daczoló 
viszontagságok edzette sziklakeblét,— tántoríthatlan 
függetlenségét emlegeti, — gyakran kerül szőnyegre 
nemi kis variátiókkal: hogy az érd. szerkesztő mun
kának, szenvedésnek, kínoknak sőt l e g n a g y o b b  
k í n o k n a k  embere, — sokszor hozatnak elő az idők , 
mellyekben feje fölött nagy zivatarok— fekete fellegek 
húzódtak össze ’s vállain megnehezültek. # )  Sót ér
dekesnek vélte a’ tek. szerkesztő ur értesíteni a’ kö
zönséget háziviszonyairól is , miszerint tudjuk: hogy 
a’ szerkesztő urnák 150. darab juhoeskái vannak, hogy 
éjjel nem alszik — hogy esőben sárban gyalog, 
porban kocsin jár — hogy 38 éves , ágostai vallásé, 
zempléni születésű ’s feleséges — hogy ki szeretett- ’s 
ki tisztelve szeretett barátja, hogy a’ zempléni földet 
á la Julius Caesar (?) majd megcsókolta — hogy hó
dító főfájásokban szenvedett — hogy sirt, hogy szo
morú— hogy beteg vagy gyöngélkedő volt, — „con- 
flteálja“ hogy ifjúkorában a’ drága időt elhanyagolta — 
sokat kártyázott ’s t. ef. — miből látjuk , hogy sok ér
dektelent tálal a’közönség elibe kedves önszemélyéről 
az , ki magát, — porszeranek“’s a’ leggyengébbek egyi
kének“ nevezi, ’s autobiographiát lobbant szemére 
a n n a k ,  kit önmaga is ,,a’ magyarok legnagyobbiká
nak , az erősek legerősbikének!4 annyiszor hirdet és 
vall! ------ Bizonyossá teszem a’ p. h. érd. szerkesz
tőjét, hogy neki a’ n a g y  Honf i  bokros érdemeire 
homályt vetni soha nem sikerülend — nem — az ellene 
felhozott méltatlan gyanúsítások bármilly sűrű emle
getésével is !

^ I lly é se k  sűrű ö n f e l f r i s s i t é s e k  által becsükből 
sokat vesztenek, — ,,bizony bizony mondom nektek, hogy 
már néha néha eszünkbe jutának egy ismeretes német 
színdarab eme'szavai : „ich war zwei Jahre in Paris“;— !

*) a’ Dunajegének ez idén éji 11. óra tájbani elindulását 
sűrű robajos lövöldözések hirdették , — ezeket a’ pesti h. 
érd. Szerkesztője nyájas Collegájával együtt reggeli 2. 
órakor hallatta csak, —jele: hogy azon éjjel mind ket
ten a merveille jól aludtak — S -  ban sept. 9. 1841.
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Adatok a’ Hajdúkerületről.
( E l s ő  k ö z l é s . )

Sine ira et studio , quorum causas procul habeo.
Bihar és Zabolcsmegye ’s az úgynevezett alföld 

és Nyír között, fekszik egy kis törvényhatóság, melly- 
nek neve Hajdúkerület. Eredetét magyar és erdélyor- 
szági fejdelem kismarjaiBocskay Istvántól a’ hires Mic- 
bánok bíboros ivadékától veszi, ki az akkor nem ke
vés vitézség hírében álló hajdúkat — a’ véghelyek ak
kori őreit, — pártjának megnyervén, győzedelmes zász- 
lóji alá összegyűjtötte , és kereki, sólyomkői várak’s 
Álmosd alatt kezdettés Pozsony körül végzett szeren
csés ütközetei után , érdemlett szolgálataik jutalmául 
előbb ugyan I605ben télelő első napján a’ Korponán 
összegyűlt országos Rendek köz megegyezésivel 9 , 
254 gyalog vitéz hajdút Kalló egész város , Nánás, Do- 
rog, Varjas egész puszták, Hadház , Vámos -  Pércs 
Sima és Vid helységbeli részjószágokkal, később pe
dig 1606ban télutó 2kán Kassán kelt adomány levele 
által, a’ halasi Fekete Péter kapitánysága’s több had
nagy alat szolgáló lovas hajdú vitézeket Szoboszló egész 
helységgel mind a’két ágra megajándékozta.Később Bá- 
thori Gábor erdélyi fejdelem — a’ kállai várban levő ki
rályi őrsereg és a’ Várost bíró hajdú vitézek közt több 
rendbeli viszálkodás történvén , hogy azokat megszün
tesse 1609 őszelő 13kán Váradon kelt adománylevele 
által Böszörmény várost a’ pródi pusztával együtt cse
rébe, százezer forint reáfizetés mellett, a’ kállai haj
dú vitézeknek ajándékozta,— és mind ezen adományo
zás — később 1613ban Ildik Mátyás , — 1626b. Bethlen 
Gábor , 1631b. Ildik Ferdinánd, 1656ban R á k ó c z y 
György és Illdik Ferdinánd által adott uj -  adományok 
és királyi megerősítésekkel együtt— törvényes kihir
detés és beiktatással , kivevén Simát mellyre nézvebir- 
tokbul történt az ellenmondás , megerősítettet. # )  Vid- 
helységbeli rész Böszörmény birtokába menvén, igy 
alakult a’ most is fen álló hat hajdú-város , mellyek 
majd egy századon át külön hat kapitány alatt mago
kat katonailag igazgatván, csak a’XVIIdik század vé
gin 1699 Dézsán István kapitánysága alatt egyesül
tek ’s egy főkapitány alatt képezik a’ Hajdú-kerüle
tet. # # )  —

Kik lehettek ezen hajdú vitézek, mutogatni, vagy 
azok történetét megírni, nem czélom, hanem hogy 
Erdély és Magyarhon nem birtokos nemeseiből alakultak 
többnyire öszsze , a’ szoboszlai hajdú vitézeknek adott *]

*] A’ hajdúknak adott adományozásokat és kiváltságokat 
megerősítette még lsö  Leopold 1666 1687. 16.00. (1687 és 
1692ben németül) 1693. és 1695ben továbbá Illik Károly 
1715. végre Ilik József 1780 a’ nm. m.k.H. tanács utján , 
mclly utolsó így hangzik : Sua mattas 0 0 , Hajdonicalía 
in Juribus, privileges, libertatibus , immunilatibus illiba- 
te inviolabiliterque conservare, nec iisdem quaquaratio- 
nc derogare velit etc

##) Tulajdonképen eleinte két Hajdú város volt mivel azon
ban Polgárinak adott adománylevél nyomára nem akad
hattam, "s későbben az egri káptalan urasága és Za- 
bolosmegye hatósága alá esett, arról itten hallgatok, 
annyi bizonyos: hogy Ilik Mátyás 1613han emlékezik ró
la és már Illdik Károly úgy említi 1715ben, mint melly 
az egri káptalan urasága alá vettetett. Varsa nevű pusz
ta hova létéről sem tudok oklevelileg szólani

adománylevé] azon tételeiből, hogy a’ hajdúk egyen
ként és nyilván a’ mennyiben azelőtt megnemesitve nem 
lettek volna, megnemesittetnek w ); és gr. Pálfy Já
nosnak 1745ben adott véleményiböl ve#), következte
tem , honnan ritka törzsökös család az a’ hajdúk közül 
melly már külön czímeres levelű nemességét vagy ed
dig meg nem mutatta vagy nxt, ha akarná, ’s eldődei 
e’ részben nagyon hanyagok nem voltak , meg nem mu
tathatná. Nem czélom értekezést írnia’ hajdúknak adott 
adománylevelek érvényességiről sem , csak annyit mon
dok , hogy a’ mit közbéke és törvény által elismert 
törvényes fejdelmek jogszerűen adtak, mit annyi koro
nás fő megerősített és szentül fogadott (1622 és 1636i 
királyi hitlevél 16dik pontjában , ’s több hitlevélben)., 
mit végre több rendbeli országgyűlés törvénnyel és tet
tel megismert; annak nem állani a’ békés haladás ut
ján , mellynek jelszava méltányosság ,’s a’ nélkül hogy 
a’ századok által megszentelt legitimitás tiszteletre mél
tó elvét meg ne sértenék’s azt a’mi annyi küzdéssel vi
tatott ki jogfalanúl el ne rabolnék , lehetetlen. Szava
mat csak azért emelem , hogy csekély erőmmel némi 
világosságot terjesszek ezen saját szerkezetű kis hon 
jelen állására ’s ismertetésire. Lássuk tehát:

Fekszik mondám a’ Hajdúkerület Bihar és Zabolcs 
megyék közt. Sokan azon Véleményben vannak, hogy 
a’ Hajdúkerület Zabolcsraegyébe épen úgy van kebe
lezve , mint a’ sz.k. városoka’ megyékbe. Én nem azt 
tartom. A’ Hajdúkerület mióta Zabolcs-megyétől — 
Illdik Károlynak 1733ban kiadott rendelete és az 1790 
25 ’s 29. t. ez. által Zabolcsmegyének minden követe
lése örökre elenyészhetvén , — egészen elkülönzött ha
tóságot képez , ’s hazánk municipalitásának egy olly 
gyöngye, melly egyik vagy másik törvényhatóságtól 
sem függhetvén, teljesen ünállásu. Nem igy a’ királyi 
városokkal ; mert bár saját körükben azok is külön ha
tósággal bírnak, de már csak a’ húsárszabályozást és 
a’ nemesek személyeit véve is fe l, hogy az illető me
gyék körébe tartoznak és igy teljes önállósággal nem 
bírhatnak, világos. Zabolcsmegyének a’Hajdúkerületre 
többé semmi befolyásanem lehet, ’s az, hogy hajdan 
a’ tisztelt megyéhez tartozott, a’ dologra semmit sem 
tesz, — mivel ha két sőt három megye is egygyé le
hetett a’ nélkül hogy külön hatóságot képezne ; épen 
azon logica szerint, lehet egy hatóságból kettő, sőt 
különben nem is leh et,— a’ nélkül ho£y egyik a’ má
sikhoz tartozzék, az öszszetétel és elválás visz'onyza- 
tosak leven. Azt szokták ugyan mondani, hogy a’ Haj
dúkerület fölkelő nemes egyedeit Zabolcsmegye fölke
lő nemes sergéhez sorozván, és a’ hajduvárosokat 
lakó nemzetségi nemeseknek, nemesi uilevelét Zabolcs
megye tisztviselőji adván, ez által a’ tisztelt megyé
nek a’ Hajdúkerületre tettleges befolyása van , de ez

#)  Si qui ex ipsis praeclara nobilitatís praerogativa nondum 
gauderent, és ismét vei eos etiam si qui lianc praero- 
gativam praeclaro aliquo facinore adepti essent denuo 
ite.rumq. exspeciali gratia in vetum verorum regni no- 
bilium adoptamus et cet.

#)  Sciendum quod 100 Hajdonicalium incolac fuerint «semper 
homines liberi, militari servitio addicti , et ideo etiam 
militari Jurisdictoni subjecti, et cum ex hac ratione, tum 
veio quod plurimi eorum jam antea etiam nobiles erant , 
et cet.
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véleményem szerintiiem áll. Mert mi az elsőt illeti, az 
nem egyéb lévén kormányi rendeletnél, egyedül a’ szom- 
szédságos viszonynak és a’ kormány úgy és nem más
képen tetszésének , valamint azon természetes követ
kezetességnek is tulajdonítható, miszerint mindenkor a’ 
nagyobb csuka nyeli be a’ kisebbiket ’s nem megfor
dítva , és ha a’ fenséges kormánynak tetszenék , hogy 
a’ Hajdúkerület Biharmegyéhez állítsa nemes egyedeit 
nem tudom mi ellenvetésük lehetne a’ tisztelt megye 
Rendéinek. A’ másodikra nézve sem úgy áll a’ dolog, 
mert a’ tisztelt megye tisztjei csak annyiban adnak ne
mesi útleveleket a’ hajdú városokon lakó nemességnek 
a’ mennyiben azok azon megyében fekvő némelly pusz
tákban birtokosak, — a’ honnan Biharmegye tisztvise
lői is szinte úgy adnak útleveleket a’ kebelökbeli birto
kosaknak , például a’ kötelesi pusztában birtokos szo- 
boszlai nemességnek, de azért Biharmegye befolyását 
a’ hajdúkerületre vagy hogy az Biharmegyébe volna 
kebelezve, kiállította valaha? pedig az, szinte azon 
logica szerint következnék ; kérdés, hogy hát azon ne
meseknek, kiknek egyik megyében is birtokuk nincs, 
ki adjon útlevelet ? Én azt tartom, hogy azon katona 
eredetű kerület vagy elnökkapitány és városi tanács v. 
elnök hadnagy, melly a’ nemes ember személyéről min
denben és mindenkoron, a’ felségsértési bűnöket ki
véve, ítélhet, melly a’ nemes ember életének és halá
lának , hogy úgy szóljak, ura és bírája, miért ne ad
hatna akármelly hajdú városon lakó bármi sorsú nemes 
személynek érvényes és akárkitől, mint ollyas elfogad
ható nemesi útlevelet ? én legalább nem látom által, — 
csakhogy megvallom több rendbeli elfogultság miatt a’ 
törvényhozás utján szeretném azt nyilván kimondatni. 
— A’ Hajdúkerület tehát, véleményem szerint Zabolcs- 
megyétől semmiben sem függhetvén , teljesen önállásu 
egészet tészen, és saját magában, nem Zabolcsmegyé- 
ben fekszik.

Mindezeket azért, hogy a’ Hajdúkerületnek Za- 
bolcsmegyéhezi állását megismértessem, és a’ nyilvá- 
nyosság útjára tegyem azt, hogy bár a’ tisztelt megye 
Rendei élméletileg a’ törvényeknek hódolólag a’Hajdu- 
kerület önállóságát elismerik, sőt a’ mint követőknek 
# )  az 1832(G évi országgyűlésen tett kijelentésébül 
következtetni lehet, ahoz nemcsak semmi jogot nem 
tartanak, sőt inkább azt mindenben külön vármegyei 
lábra kívánnák állíttatni; mindazáltal gyakorlatilag az
zal , — nem tudom a^ri s t ocrat ai  meggondoltságból 
e ,  — mivel a’ Jelenkor 68dik számában igen alaptala
nul vádoltatnak , vagy lenézésből — hivatalos levele
zésbe sem kívánnak, mint már azt más megyék régóta 
teszik, ereszkedni, a’ közlekedésre nézve az elnöki 
utat választván, — minek természetesen, ha válaszol
ni kell, v.sszatorlás a’ következése, sót sokan, — bi
zonyosan hamis felfogás és elfogultságból annak belé- 
telében is kívánnának, ha lehetne , bocsátkozni, pedig 
meg vagyon irva „falcem in alienam messem immittere 
vagy ott is aratni a’ hol nem vetettünk, nem lehet. Le
gyünk tisztában egymással ’s ne adjunk okot az inge
rültségre , és ha már lelkűnkben meg vagyunk győ
ződve a felől, hogy a’ hatósági rendszer kedves ha
zánk az imádott magyarhon alkotványának egy olly lé
nyeges faktora , melly a’ központosítás minden káros 
következésivei egyedül képes daczolni: ne irigyeljük 
ezen kis hontul a’ teljes függetlenség édes öntudatát, 
nem lenyomni, banem magunkhoz igyekezzünk fölemel
ni, mert a szép minicipalitást csak némi részben is *]

*] Néhai b, Vay Jánosnak.

gyámság alatt sorvadni látni, abnormis és igazsággal 
ellenkező. Iligyük-el, hogy a’ hajdúk szintollyan di
csőül víttak a’ borongos idők századjaiban, midőn a’ 
magyar szabadság és vele a’ nemzetiség hajszálon füg
gött, mint Árpád nagy országának egykori meghódi- 
tóji, mert non minor est virtus, quam querere, parta 
tueri, és győződjünk meg a’ felől hogy ha az a’ ma
gyar jellem mindenkor kitűnő hűséggel viseltetett föl
ként törvényes királyához , a’ hajdúk, miután a’ fel
séges ausztriai sas szárnya alá visszatérvén, az ural
kodóháznak hódoltak, a’ fejdelem iránti hűségben ’s 
a’ haza iránti szolgálatban senkitől magukat megelőz- 
tetni nem hagyták. De ha reájok a’ múlt idők viharai
ból nem homály hárulna is, én mint igazi magyar és 
monarchocratista nyilván kimondom, hogy a’ haza és 
fejdelem iránti hűséget még tévedéseiben is magasz
talni tudom. Adjuk-meg tehát kinek kinek a’ magáét, 
az igazság szent szava kívánja azt. Ezek véleményem 
a’ hajdúkról és a’ kerület külső viszonyairól, mellye- 
ket azonban okokkal meggyőzeivé , mindenkor kész le
szek megváltoztatni.

Kössélyvülgyi.

Egy pillanat a’ llom oeopatliiára.
Szellemi műveltség, nagy tekintet, dicsőség vagy 

kül kellemek becses ajándéki ugyan a’ kedvező sors
nak: raindazáltal csak annyiban feltételezik boldog lé
tünket , mennyiben vidor egészséggel füszerezvék. Csak 
ezzel édes, nélküle unalmas az élet! E’ szempontbul, 
’s hivatásommal társult kötelességem’ érzetéből indul
va , reményiem , méltányolni fogja a’ t. közönség azon 
törekvésemet, mi szerint habár vázlatban olly gyógy
módról szólamlom-meg , melly az elveszett legbecsesb 
kincset, az egészséget egyszerűen, költségkimélet- 
tel, undor, és további veszélyes következvények’ fé
lelme nélkül szinte visszavarázsolja ; olly gyógymód- 
rul, mellyet az ezt nem ismerők theoriájának nehéz 
felfogása, vagy mint újnak noha jónak gyűlölése miatt 
gdnykaczajjal illetnek ugyan , ’s megvetnek (!) de töb
ben ugyanazon gyógymód’ üdvös eredvényein okulva 
elfogadnak, ’s óhajtott sikerrel használnak. Századok 
során tanúsít ugyan a’ tapasztalás , hogy a’ természet’ 
végtelen mezején tett legüdvösb találmányoknak is egy 
ideig küzdeniük kelle az ősidő sűrű moha alatt buján 
tenyészett előítéletekkel; míg végre a’ sors’ boszújá- 
nak napja feltűnvén ’s az előítéletek’ vastag ködeszé- 
lyedvén a’ győző igazságnak örömtelve hódúit az ezt 
kereső emberfaj, de mi a’ haladás' századában élünk, 
’s hogy anyagiakban és szellemiekben egy iránt a’régi 
jó helyett a’ jobb újat elfogadni készek vagyunk, fen 
hangon ’s büszkélkedve hirdetjük; csupán legfőbb kin
csünk, egészségünk maradjon az anyagi érdekek’ mö
gött annyira , hogy fentartása jobb eszközeit konokul 
megvessük, ’s azok szava, kik ezekkel tapasztalások 
után jó lélekismérettel kínálnak bennünket viszhangra 
ne találjon, hanem elveszszen a’pusztában kiáltó ván
doréként? Nem, ez most, midőn minden jónak elfoga
dására kész kezet nyújtunk, nem történhetik; azért 
örömtelve fogok ismét tollat azon balvélemények’elosz
latására mellyek mint fekete fergetegborúk takarják 
az igazságot. — Illy balvélemények: hogy a’homoeo- 
pathia méreggel gyógyít; hogy az itt használandó kis 
adagok’ munkálata lehetetlen, hogy itt egyedül a’ kép
zelődés , vagy a’ szoros diaeta használ. Ezekről tehát 
röviden.

Vannak nem kevesen, kik orvosuktól*, mondom fáj
dalom ! orvosuktól baliák, ’s azért erősen hiszik, hogy
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a’ homoeopathia méreggel gyógyít, noha mi azon or
vosságokkal élünk, mellyekkel a’ régibb gyógymód , 
csakhogy ezeket máskép készítjük, máskép használ
juk. Az orvosságok ekép készíttetnek; veszünk p. o. egy 
növénynek edénybe kifacsart nedvéből egy csepet; 
ehez száz csep lepárlóit borszeszt, vagy vizet keve
rünk, és az e’ keverékkel töltött üvegcsét hosszasan, 
hogy ez által a’ vegyítés tökéletes legyen, rázzuk; 
az első hígítás — ebbőlujolag egy csepetmás száz csep 
lepárolt borszeszszel, vagy vizzel vegyítve, a’ má
sodik , harmadik, 's a’ t. hígítást is készítjük. — A’ ke
mény testekkel pedig így történik; vétetik egy szemer 
(gran) arany, ez száz szemer téjczukorral üveg, v. 
porczellán-edényben egész óráig dörzsöltetik, — az el
ső vegyíték; — ebből ismét egy szemer téjczukorral 
hasonlóul dörzsöltetve , a’ második , ’s a’ t. vegyíté- 
ket adja. Eddig esetem nem vala, hogy higítatlan szert 
kellett volna használnom, tehát méreggel gyógyít a’ ho
moeopathia! lehet ez adagban a’ legerősebb szert is 
méregnek tartani, holott a’ legnagyobb orvosoknak 
mindenkor az volt hitök, hogy van adag és körülmény 
mellyben az okos’ kezében mi sem, az oktalanéban pe
dig minden méreg!

De sokkal többen meg nem foghatják e’ kis ada
gok’ hatását; melly tárgy’ felvilágosítása kedviért nem 
akarom előhozni, hogy a’ beteg test hajlandóbb min
den kül-benyomást elfogadni, és pedig annyira,hogy 
midőn ezek az egészségesre épen nem hatottak, p. o. 
zörgés, mások’ léptei, vagy beszéde, a’beteget rend
kívül izgatják; — nem akarom a’ dolog’ könnyebb fel
fogása tekintetéből előhozni az electricitás , magnetis- 
mus’ végtelen erejét; nem akarom említeni a’ hold*, ’s 
idő változásoknak az emberi testre hatását; nem aka
rom említeni, hogy soknál némelly állatoknak csak je
lenléte is legkinosb görcsöket okoz ; (idiosyncrasia) 
csupán egy mindenki általigaznak ismértphysikaielv
vel élek : n i n c s e n  h a t á s  ok n é l k ü l  (non datur 
effectus absque causa.) E’ szerint ha százezerszer di- 
luáltatik is bizonyos szer, migaz változást képes elő
hozni a’ betegnél, kell orvosi erővel birnia; márpedig 
minden tapasztalt tudja , hogy a’ kis adagok bevétele 
után főkép sürgetőbb nyavalyákban nem sokára válto
zás (p. o. izzadás), ez után javulás és egészség áll— 
be: fog-e még tehát kétkedni valaki a’ kis adagok’ere
jéről? Vagy talán ön ereje által is hozhat elő a’ ter
mészet illy jótékony változást, és gyógyíthat? igen 
is ,  sokszor gyógyít a’ természet ön ereje által i s ; de 
valóban, csudálatos lenne, ha épen bevétel után or
vosság segedelme nélkül kezdene működni a’ jótékony 
természet, midón még bevétel előtt sem criticus vál
tozást, sem javulást nem tapasztalt a’ beteg! csodála
tos mondom , és majd lehetlen , hogy több száz beteg
nél a’ szunnyadozó természet akkor ébredjen-fel ma
gától azon dicső munkálatának véghezvitelére , mellyet 
az orvosok jó crisisnek neveznek, midőn az orvosság 
headatott! így  ha a’ kis adagok gyógyerővel nem bír
nak , varázs erővel kell birnia a’ homoeopathicus or
vos személyének! ? Azonban nem személyinkben, ha
nem gyógyszereinkben van az orvosi erő, ezt mutatja 
a’ tapasztalás. Vajha tapasztalásukra méltatnák az or
vosok legalább olly betegségekben, mellyek’ gyógyí
tása mind az újabb, mind a’ régibb gyógymód szerint 
egy orvossággal történik ! hol a’ nagyobb adagoknak 
nem lehet nem ártaniok, mihelyt a’ kis adagok is sze
rencsésen gyözik-meg azon nyavalyát. E’ betegségek’ 
’s orvosságok’ elószámlálásával talán untatnám a’ t. 
közönséget, mindazáltal nem lehet meg nem említnem

a’ c h i n á t , melly haszonszenvi adagban gyógyít né
melly hidegleléseket; nem fölöeleg-e tehát, nem ár
talmas -  e ugyan azon szert az említett betegségben 
nagy adagban nyújtani? Jól tudom, hogy illy adagok 
által is elnyomatik a’ hidegláz , de egészségesek-e ak
kor a’ szegény szenvedők ? egészségesek-e , midőn a' 
paroxismus bizonyos nap elmarad ugyan , de a’ helyett 
sápadt szín, puffadt arcz, beesett bágyadt szemek, 
kemény, ’s dagadt has, elveszett étvágy, szorulás, 
nyugtalan álom, levert kedv’s a’ t. tűnnek-felnem egy
szer , mint ugyanannyi nyilványos jele egy lappangó, 
az elnyomott bidegláznál még veszélyesb nyavalyának 
a’ chinabetegségnek. Illy china-okozta ártalmas követ- 
kezvények által nem intetünk-e ennek kisebb mérték- 
beni adására ? Hasonló, vagy ártalmasb következése
ket szül a’ M e r c u r i u s ,  midőn ez szokás szerint 
nagy adagban adatik; ennek ártalmát az allopathia has
hajtókkal igyekszik elhárítani, de a’ mindennapi ta
pasztalás’ szomorú tanúsítása szerint ezek által czélt 
nem érhet; mert a’ mesterségesen készített Mercurius 
átmegy a’ nedvekbe, mirigyekbe, csontokba, honnét 
hashajtók által még legkevésbé üzethefik-ki, hanem 
többször legkinosb fájdalmak közt elöli a’szánandó em
bert! Ezt tudjuk, látjuk, majd mindennap tapasztal
juk, és még i s ................ ! ! Igen ám, ha a’ kis ada
gok gyógyíthatnának — gyógyít hizony a’képzelődés , 
mondják elleneink ; ennek nagyobb hatása van , mint 
egész üvegcse horaoeop. gyógyszernek ! — Szegény 
képzelődés ! korunkban , a’ sok anyagi és szellemi ta
lálmány’ századában neked is uj ’s szélesb mezőt für
készett ki a’ fürge emberész ; ’s midőn minden fogla
lás ellenszegül a’ kimért határok közé szorított világ- 
állapot , neked, minden visszakövetelés nélkül uj fog
lalásokat tenni hagytak ; ’s ezt a’ homoeopathiának kö
szönheted ! Részemről eddig azt hivém , hogy okos
kodva képzelődni csak ember tud , de mióta gyógyrend- 
szerem fenáll, e’ hitelről is le kell mondanom, mert 
midőn én egy marhát betegségéből kigyógyítok ,  ̂ezt 
nem parányi adagimnak, hanem a’marha’ képzelődé
sének kell tulajdonítanom!?

Sokan állítják hogy a’ homoeopathiában nemazorvos- 
ság, hanem egyedül a’ szoros életrend (diaeta) hasz
nál. Részemről megengedek annyit enni,mennyit a’gyo
mor’ emésztő ereje megenged. Tiltatnak ugyan az or
vosi erővel biró anyagok, de igen természetesen, mi
vel a’ physikaből tudjuk, hogy a’nagyobb erő elnyom
ja a’ gyengébbet (vis fortior opprimit debiliorem) igy 
tehát a’ hasonszenvi adagok’ erejét is előlendi minden 
nagyobb adagban vett fűszeres , szeszes ’s a’ t. anyag. 
Andalító bűhangokat csalhat-ki fuvolyájából az epedó 
városi szerelmes , — ez szolgáljon nemi hasonlatossá
gul mégis a’ döczögő kövezet’ áthatóbb nappali kocsi
zaja miatt épen a’ ház alatt alig hallja azt a’ rokon ér- 
zemény , ’s el halad hidegen a’ philoméla-hangok mel
lett; ellenben szelíd estcsendben a’ zörejek’ lecsila- 
pulta után távolra is elhat, magához csalogat, távol is 
érzeményeket majd hevít, majd ringat a’ bájzenge- 
mény. Ha egyébiránt levest, húst, tésztás , tejes ele
deltehetni, és pedig annyit , mennyit kíván a’beteg — 
ez éhség általi gyógyítás? ez a’ szoros diaeta ? hát 
hol a’ nagy beteg mitsem ehetik, ott is a’ diaeta gyó
gyít? —

Az említett physikai oknál fogva a’ homoeopathia 
egy időben csak egy orvosságot használ, bármi be
tegségnek bizonyos formája ellen. Es mikép győzheti 
le ezt egy orvosság, holott a’ betegséget olly különb
féle Symptoma képezi ? lehet-e, hogy annyi egy idő-
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Tien történt megtámadtatások ellen csak egy védhes
se a’ veszélyben forgó életet ? Igen, és pedig úgy le
hetséges , valamint bizonyos, hogy egy oknak nem
csak egy, hanem több következvénye lehet; és ha egy 
meghütés , egy diaeticai hiba következésében nem csak 
e’ vagy ama’ rész szenved, hanem viszonyuk miatt 
szenved a’ test’ több része is, miért ne lehetne azon 
egy ok által okozott ’s a’ testben egyszerre jelenlévő 
bajokat egy szerrel gyógyítani? Én legalább a’beteg
séget úgy képzelem mint valami egészet (unum ali— 
quod totum) mellynek részei a’ betegséget képező kór
jelek; mert mi is a’ betegség, mint minden beteges 
symptoma összesége? ha tehát van orvosság az egesz 
ellen, minek akkor részei ellen i s , mellyek többnyire 
természetes összeköttetésben vannak , mást használ
ni ? minek egyes symptoma ellen különös szert adni, 
midőn ez a’ többivel összesen a’ betegség’ egy for
máját teszi? minek egy principalis orvosság mellett a’ 
sok vendégszerepet játszó mellékszer? Vannak ugyan 
complicalt esetek miket egy szerrel nem mindig gyó
gyíthatni, de illyenkor nem természeteeb é előbb a’ 
sürgetőbb bajt gyógyítani egy szerrel, és annak elű
zése után egy más orvossággal orvosolni a’ még hát
ra maradt kört, mint többet öszszekeverni, ezek közül 
mindegyiket bizonyos hivatallal felruházni, egyik t. i. 
tisztitsa a’ beleket, másik hűtsőn, harmadik szomjol
tó legyen, negyedik májbaj ellen szolgáljon de mint
ha az orvosságok egy rendelkező orvos’ képzelődés 
szülte parancsának engedelmeskedhetnének! mintha 
több orvosság jutván egyszerre a’ gyomorba, itt az 
orvos commandójára egymástól elválhatnának köteles
ségüket végzendők, ’s pedig a’ nélkül , hogy a’ tör
tént keverés által erejök változnék! (chemia !) Van
nak müveit orvosok, kik bár hasonszenvi adagokat 
nem használnak is , mellőzik mindazáltala’ keveréket, 
mennyire lehet, egyszerű orvosságot rendelnek; de 
nincsenek-e többen , kik a’ gyógyszereket majd min
den látogatás alkalmakor változtatják ? nincsenek-e , 
kik a’ szenvedő megnyugtatásaúl fogván a’ papirost, 
a’ gyógyszertár drága étkeiből olly hosszú étlapot ké
szítenek , hogy alája nevöket bigygyeszteni alig ma
radt hely? melJyik segített már ennyi közül? a’ rend
be elrakott, majd félig kiürített, majd alig Ízlelt, is
mét alig kikötött üvegek, porok, pilulák, theák, ke
nőcsök ’s a’ t. mind összesen? (!) — (Itt csak azon 
schlendrianokat értem, kik a’ régi szokást uj jobbal 
nem akarják , vagy már nem is tudnák felváltani.)

Mi egy időben csak egy , a’ betegséghez illő or-' 
vossággal gyógyítunk , és több esztendei számtalan 
tapasztalásim után jó lelkiismérettel mondhatom: hála 
H a h n e m a n n a k ,  szerencsésen gyógyítunk! De ta
lán czélszerűbb is volna, minden vegyíték nélkül egy 
gyógyszerrel gyógyitni ? így kifürkészvén az orvo
sok minemü symptomák jelenlétében használt az a . mi- 
nemű kórjelek’ összeségénél ugyanazon betegségben 
a’ b c d. orvosság, bizonyos természeten alapúit tör
vény szerint hasonló körülmények közt biztosabban , ’s 
v a l ó s z í n ü e b b e n  g y ó g y í t a n á n a k  ugyan azon 
szerrel! —

Egyébiránt nem czélom mások’ tetteit birálgatni, 
ellenállhatlan akaratom egyedül embertársimmal a’job
bat megismertetni, miért is meleg kéz-szorítást re
ményiek fokép azoktól, kik a’ homoeopathiának siker- 
hatasat, s igy a’ két gyógymód közti különbséget már

íapasztalák. Azokat, kik a’ nélkül, hogy az újabb 
gyógymódot tapasztalásukra méltatnák már e’ szóra 
„ h o m o e o p a t h i a “ gúnykaczajrafakadnak, kérdem : 
itélhetnek-e a’ tapasztalási tudományban megvetvén 
az itten legfőbb argumentumot: a’ tapasztalást? Min
den gonoolkodni tudóiul hallom a’ „ n e m “ feleletet, 
és ezzel megelégszem, mert amúgy csak gyávák gú
nyolódhatnak. Iráni Váczon

Argenti Döme orvostanár.

Á r p a  «1.
Midőn paizs-tetőn

Emelt az össereg
’S népeskü zúgta hogy : —

,Pártvész nem rontja meg ‘

Nagy nemzetalkotó,
.Magas szived felett

A’ legszentebb erény
— Egy ország sorsa lett

Szent volt a’ honfihit.,
Hogy a‘ magyar hazát;

A’ sors daczára még 
Népüdv lobogja át.

S mióta sirodon 
* Több ezredév viraszt

Sokszor viharza vész ,
Kedves volt a’ malaszt.

Oh! törj —ki sirodon
És jöjj közinkbe fe l;

Talán ha lát e' hon
— A’ szent ügy nem esz el.

Lanka Gustáv.

Mirczáfolat.
A’ „Literatúrai Lapok“ legközelebbi száma azon új

donságot közié, miszerint jövő évben a’ „Nemzeti új
ságot“ én fogom szerkeszteni, mire egyszerűn csak azt 
jegyzem-meg , hogy én arról mit sem tudok, ’s hogy 
e’ szerint ezen bir az alaptalan ráfogások sorába tar
tozik. N ('9!J Igriárz.

P ó t I é  k t á r.
(Rabszolga büszkeség.) Castelnau gr. múlt évben 

az egyesült szabad tartományokat utazván b e, igen 
ember-szerető érzelmektől vezéreltetve először is a’ 
rabszolgavásárt látogató meg , melly a’ ,,szabad“ A-  
merikában rendesen tartatik. E’helyett, hogy bánkód
nának , mikép képzelé, legjobb kedvben látá egymás
sal tréfálgatni a’ feketéket. Csak egy sirt keservesen, 
a’ gr. tehát azonnal hozzá siete és legnagyobb rész
véttel tudakolá baját; de mennyire bámult, midőn a’sze
rencsétlen rabszolgától e’szavakat hallá: .,Uram, engem 
csak 600 dollárért adtak e l, holott a’ sokkal erőtlenebb 
Jakabért 700 dollárt fizettek. Ez által örökre meg va
gyok gyaláztatva !“ Az emberszerető Castelnau ezen
túl sokkal csekélyebb ingerültséggel birta elnézni a’ 
rabszolgaság keserveit.

(Oxford gr. és a’ tánczmester.)Egy francziatáncz- 
mester egykor kérdé barátjátul : való é , hogy Harley 
oxfordi gróf és Anglia lordkincstárnobává lett? ’S az 
igenlő válaszra ezt jegyzé megCsodál om , hogy il-  
lyesmire használhatják, hiszen én két évig tanitám öt, 
és semmire sem mehettem vele

Szerkeszti H e l m e c z y ,  — Nyomtatja angol gyors-sajtón T r a t t n e r - K á r o l y i  uri-utcza 345
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K isdedo vó-f n tézetek*
G er and o franczia pair, Francziaországban és 

több más európai tartományban tett utazásakor meglá- 
togatá a’ kórházakat ’s a’ könyörületesség’jótékony in- 
tézvényeit. Gyűjtött nagy érdekű okleveleit, még fon
tos levelezéssel szaporitottakat, e’ czím alatt bocsátá 
közre: „ N y i l v á n y o s  j ó t é k o n y s á g r ó l . “ (De 
la bien faisance publique.) Páris, 1839. 4. kötet, 8r. 
30 franc. — Jó ideje már, hogy e’ művel foglalkodott 
’s önmaga élte’ müvének nevezi; tudománya, magas 
állása , előbbi foglalkodásai ’s azon rang raellyet a’ nyil
ványos szegénységi intézetek’ kormányzatában visel , 
képesítik őt illy terjedelmes tárgy’ taglalatára. Bárha 
e’ roppant munkát, egy társasági életkérdést eldöntőt, 
honi nyelvünkön olvashatnék. — Addig is míg ez óhaj
tásunk teljesül, következő érdekes czikkjét közöljük.

Valamennyi intézvény közt, miket a’ keresztyén 
kegyesség ’s könyör’ szelleme hozott létre, egy sincs 
olly örvendeztető és szeretetteljes, mint azok, hol 
gondos felvigyázat alatt számos kis gyermek a’ leg- 
gyöngédebb módon vezéreltetik, ’s a’nélkül hogy tud
nák , komolyabb neveltetésökre képeztetnek. Nem ko- 
moritja ott el a* szemet nyomor , szenvedés és gyó- 
gyithatlan bajak, miket a’ jótékonyság ma mindenütt 
talál, hova menteni ’s vigasztalni siet. Nem sérti ott 
az emberbarátot a’ legirtóztatóbb bűnöknek látványa, 
mellyek igen gyakran kezet fognak a’ nyomorral; nem 
folynak itt könyűk , nem hangzik itt a’ bánat’ sóhaja, 
’s a’ kétségbeesés’ jajongása. Nem kell itt a’könyör- 
nek semmi aggodalmat vagy előitéletet legyőzni; nincs 
veszélyben hogy ajándéki használata által megcsala- 
tik, nem történik itt vele visszaélés, ’s hálátlanság 
nem jutalma itt. Látogassátok az illy intézeteket; már 
csak puszta tekinteíök is kellemes csodálkozásra ger
je sz t, kellemes benyomást szül itt minden a’ nézőre; 
annyi gyermek jelenléte a’ leggyöngébb korbul. V i- 
dámságjok, egészséges tekintetök , a* tisztaság’s rend 
melly mindenütt uralkodik, a’ gyakorlások, mellyek 
olly nagy pontossággal '’s öszhangzással végeztetnek , 
’s mi mellett e’ kisdedek’ lélekereje ’s érzelme legsze
lídebb ’s nyájasb vezérlet által képeztetnek. A’ nyo
mor’ jelei elenyésznek ’s a1 szerencsés megelégedés 
vidám képei váltják-fel, vallás ’s erkölcsiség uralko
dik e’ gyermeki gyülekezel’körében , és szavaikat ér
zékeny ’s kellemes hangokban hallatják. Kedvező haj
nal veszi körül reménysugárival ez ifjú lényeket, vi
rágágy az, melly a’ jótékonyság’ léptei alatt illatos 
kelyhet tár. Ha a’ fösté§zet, a’ könyör’ müvei törté
netének megőrzését tette volna feladásául,érdemes tárgy 
lett volna egy Albánonak. —

Illy intézetnek az anyai szeretet’ hatása által kel
le létesülni ’s fentartatni ; asszonyok’ munkájának kel
le lennie; ’s valóban ők azok kik első eszméjét felfo- 
gák ’s létesiték; ők valának fokép mind ez ideig, kik 
annak rendeztetését kormányzók ’s előmozdítók. — Még 
sem kell felednünk, hogy a’ legelső intézetek’ egyi
két Ob e r i m érdcmteljes steinhali lelkész, nejével 
egyesülten még a’ múlt században alapitá. A’ voge- 
zok ama’ csúcsára gyűjtöttek össze gondviselonő fel- 
vigyázata alatt egy csoport kis gyermeket magok kö
rül , és szolgálójok Shleppler Luiza híven és segitő-

leg állott oldaluk mellett ez uj intézvényben.— De ez 
áldásteljes alapítvány majd egészen ismeretlen maradt; 
csak később e’ század’ kezdetén , teve egy jótékony 
nő , marquire Pastoret illy próbát Páriában. Néhány 
évvel ezután Angliában , g y e r r a e k í s k o l a ‘ neve alatt 
létesültek bizonyos számú hasonló intézetek, miknek 
vezérlésében hathatós részt vevének az angol nők. A* 
legelső példányiskola New-lanarkban Buchanan Ró
berttól 1810ben alapittatott. Következő évben London
ba hivaték-meg 12. részvényes aláíró költségin gyer
mekiskolák’ rendeztetésére, kik közt Brougham , Lans- 
dovvne marquis és többen tündöklének. Franczia phi- 
lantropok dicsérék e’ szerencsés próbatételt; egy nő 
meglátogató Londonban a’ gyermekiskolákat ’s Páris- 
ba vitte át tervöket, mit még tökéletesbite ’s szoká
sokhoz alkalmaztató. Nő-egyesület állító a’ legelső 
intézetet Párisban ez uj minta szerint ’s tíz év alatt 
minden iskolára ügyelt, mellyek ótalmuk alatt majd na
ponként a’ főváros’ minden részeiben keletkeztek se 
név alatt: „menedékhely gyermekek’ számára“ nem so
kára méltó utánzást nyertek minden megyében. Annál 
élénkebb hálát kell mondanunk e’ nőknek önfeláldozá
sukért , mert főkép nemökhez tartozik az illy intéze
teket kormányozni, azok’ valódi szellemét éleszteni, 
’s azoknak minden kis kellékeit elrendezni. Európa’ min
den tartományiban a’ nők hő buzgalommal kaptak ezen 
alkalmon azon jótékonyság’gyakorlatára , melly annyi
ra tulajdonuk; örvendének ez uj intézvényen , mint uj 
hódulaton, melly hatáskörüket tágitá. A’ kis lények 
örömzajra fakadnak megjelenésükön ’s mosolyjok ezt 
látszik jótévőnéiknek mondani: „melly szerencsések 
vagyunk, illy szeretetteljes gyámanyákkal bírhatni!“

Angliában, mint már említők, e’jeles intézkedé
sek legelébb ’s leghamarább terjedtek-el, hála a’tár
sulat’ szellemének, melly itt a’ könyör’ minden müvé
nek ílly nevezetes élénk életet ad. 1834ben Londonban 
e’ végre két társaság alakult, ’s már a’ következőben 
50. Angol város és falu volt hasonló intézettel ellátva. 
1837ben Londonban már lOOnál több illy iskola létezett 
miket legalább 20,000 gyermek látogatott; Angliában, 
Skótziában ’s Irlandban együtvéve több van ezernél. 
E’ mód szerint ágzott-el ez intézet az egyesült király
ságokban, ha bár ott törvényesen elrendelt intézetek 
jellemét nem viselek is , mivel tulajdonkép a’ kormány 
sem elrendeztetésökre sem felügyeletére nem gondol; 
Angliában általában nincs semmi nyilványos kormány- 
rendszer a’ tanításra nézve. A’kis gyermekek’példány
iskolája Glasgowban e’ város nevelő-íársaságátul ala- 
pítatott (1832.) ’s azóta lOOnál több tanítót képezett 
Skótzia külön részeire; illy férfiakat Irlandba sőt Kc- 
letindíába is küldött.

Párisban 1826ban ez intézvény egy jótékony tár
saság ’s önkéntes ajánlatok által létesült, nem sokára 
tetemes segedelmet nyert a’ kórbázak-kormányzó elöl
járóságaiul a’ jótékonysági egyesületek ’s a’ városi 
igazgatóságtól; 21. hasonló intézet állott-fel lassan- 
kint a’ fővárosban. — Több nagy város, mint Strass
burg, Lyon, Bordeaux, Nantes, Toalouse, Rouen, 
Arras, Versailles, Angouleme, Brest, Nimes , Angers 
követék e’ példát’s részt vönek a’ jótétben. Az első ir
galom e’ végre megtörtént, ’s így nem sokára több ön
kéntes intézetek létesülének , vagy társaságok vagy
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jótevő egyesemberek által,kik gyakran iskolákat álitottak 
saját költségükön valóban példányul szolgálhatókat. A' 
városi igazgatóságok megdícserék az illy vállalato
kat, és gyakran magok is hathatósan munkálkodának; 
sok helyen a’ papság is nagy részt vön. Bordeauxban 
mintegy csodakép 12. illy intézet állott föl egyszerre 
egy érdemes apát felügyelése alatt ’s egy munkás pap’ 
fáradhatlan buzgalma által. Mégis 1834beu csak 102. 
illy intézet vala 34 megyében (dapartament) elosztva. 
De a’ közvélemény meilettök nyilatkozott, minden jó
zan gondolkozásu magasztalá , ’s az üdvös befolyás , 
mellyet gyakorlának, sőt csak puszta tekintetök is nem 
sokára közrészvétet : yertek számukra. A’ kormány 
ineggyözödék ez intézetek fontosságáról, ’s mivel épen 
azon időben dicséretes buzgalommal ügyekeztek Fran- 
cziaországban az elemi nevelés’ javításán meggondo- 
lák, hogy illy intézetek természetöknél fogvást az ele
mi iskolákhoz tartoznak, mivel a’ gyermekek erre el- 
készitvék. A’ kisded-növendékség’ helyei három osz
tályúak lőnek , némellyek csak magányos vállalatok, 
mások ellenben nyilványos intézetek, ’s a’ harmadik 
osztály melly többséggelbirt, vegyes-nemű vala , mi
vel egyszerre mindkét forrásból tartaték fon. De mint 
eredetökre nézve jótékony intézetekhez úgy czéljokra 
nézve nevelő házakhoz tartozának. 1837ben a’ minis- 
terium által ’s ez utóbbiak törvényei ’s rendelkezése 
alá tétettek, ’s nem sokára aztán egy királyi irat az 
egész tanítás’módját elrendelé, határozott czélt ’s ha
tárt szabó elkülönzé a’ nyilványos ’s magány intéze
teket , meghatárzá igazgatását, szabadalmait ’s az igaz
gatás -  ’s felvigyázatokkal megbízandó személyeket. 
Bölcs előlátással meghatároztatott, hogy mindegyik 
iskola egy igazgató vagy felvigyázónő alatt legyen , 
ha bár egy igazgató vagy felügyelő’ társulata is né- 
melly esetekben megengedtetett. Azon személyek meg
vizsgálása , kik e’ hivatalrajelentkezének , ház-anyák’ 
gyülekezetére bizatik , ’s ez elnöknőknek kötelessége
kül tétetik, mindennap meglátogatni az intézeteket ’s 
megvizsgálni. Egyébiránt e’ menedékhelyek, az ele
min kezdő tanítások szabályai szerint’s a’ törvényesen 
meghatározott tisztviselők fő f e l ü g y e l é s e  alá té- 
tetvék. —

E’ meghatározások következtiben , az elemi isko
lák felügyelőji minden "menedékházat meglátogattak, 
mik 1837ben Francziaországban léteztek. Jelentősök 
szerint akkor 328 intézet volt 62. m e g y é b e n ,  ’s 
19 városban elosztva; 28,000 gyermek látogatá azo
kat , a’ község e’ végett 164,607 franknyi summát ada, 
’s ä ’ még ezenkívül szükségest magány ajándékok pót
iák. E’ számadásban a’ sajnai és oisei megyék nem 
foglaltatnak, hol akkor 13 menedékhely volt, hol534 
fi ’s 539 leány, tehát összesen 1073 gyermek vala, 
kik közül 831 szabadtanuló ’s 242 egy kis fizetéssel. 
Tehát majd 30,000 gyermek élvezi most Francziaor
szágban ez uj intézetné] fogva leggyöngébb korától 
a’ J® nevelés elsőségeit, 23 departament a’ fenemli- 
tett időpontig mitsem tett hasonló intézetek felállításá
ra , de magányosak Francziaország külön részeiben 
tulajdon javokból állítanak illy menedékhelyeket, ’s oily 
gazdagon ajándékozák-meg azokat hogy ez állal létök 
szilárdul biztosítva van.
, Mega mi kisdedovó-intézetünkról kelle szólnunk. 

Aldas read, lelkes nő, ki azt először létesité , ’sreád 
nag> E m b̂ e r , ki saját szemvilagoddal akarád szét
verni, e nép lelekejenek cgyptusi sötétjét!

Rarkoczi/ M.

A’ teremtés czélja? Tökéletesedés.
A’ teremtés’ remeke , (mint az embert nevezik) 

már természeténél fogva képes a’ tökéletesülésre, ’s bár 
az átmenetikor megsemmíteni láttatik is ezen állítást, 
épen ezen átmenetiség, épen ezen látszat erősíti va
lóságát. — Míg az emberek nagy tömegének egyes nem
zeti részei az átmenetikor négy szakain anyagilag’s 
szellemileg áthatolnak , t. i. a’ fejlődés , virágzás , mes
terség ’s az ismét előbbeni helyzetébe visszaesés’ sza
kaira ; addig az egész, ezen egyesek’ fölemelke
désein,’s bukásukon építi a’ tökéletesülésre elóhaladá- 
sát. Ez a’ nagy természet’ tiszta rendszerén alap
szik , ’s egybe van kötve átalányosan a’ világ’ rend
szerével.— Vegyük-fel a’ történetek’ évkönyveit’s kí
sérjük figyelemmel a’ már történteket; vessünk egy 
pillanatot magunk körül ’s az általunk történtekre — 
és tapasztalni fogjuk , hogy minden tárgy igazolja ez 
állítást. Nemzetek’ belértéke, a’ föld’ anyagi terem
tései alávettetvék e’ rendszerességnek; csak azért, hogy 
illy időszaki változásokon a’ világ’ tökéletesülése tük
rözze magát.— Kínos érzését szülné’s e’lkedvetlenü- 
lését a’ tiszta kebelnek,’s lankadását az ész’ minden
ható tüzének, ha ezen átmeneti-korok, azon nagy esz
mével, a’ tökéletesülés’ fokozatával egybeköttetve nem 
volnának. — A’ természet igaztalan nem lehet terem
tésiben,'s az őlegtisztábban szabályzott rendszeres
sége következetlenséget szülne; ha a’ tökéletesülés 
eszméjének megsemmisülni kellene, épen az átmeneti 
kornál fogva. — És milly különös ! a’ természet’ e’ gyö
nyörű munkálkodása, valamint a’ nagy egészre hat, 
úgy legcsekélyebb egyes tárgyait éri isteni erejével : 
így e’ kicsinységek’ közremunkálásávat teremti magát 
a’ világ’ szép rendszere , melly a’ maga alkotásában 
csudálás és iraádásra készíi az emberi véges elmét. — 
A’ természet szabadon és szabadnak tereraté c' nagy 
raindenséget, — tererntményit egyiránt szerelemmel szü
l i , ’s ha a’visszaesés’ átmenetikorát átélték, szere
lemmel öleli vissza; hogy pályájukon uj ’s nemesebb 
virányokat nevelhessen. A’ természetben minden ki
csinységnek megvan ható ereje, a’ kitűzött czél’eléré
sében t. i. a’ tökéletesülésre. — És ha emberiség’ érzel
me dagasztja a’ kebelt, melly elszomorodik, ha visz- 
szanéz a’ népek történetire, ne csüggedjen el, ne ölje 
el szép reményit; mert ennek azért kellene igy lenni: 
hogy az utókor’ mivelődése közelebb lépjen a’ mive— 
lődéshez.— Népek, országok enyésztek századok’ hosz- 
szú során e l , midőn már az átmenetikor’ négy szakait 
átélték; ám ez elenyészés méhében hordá a’ halott’ 
hamvain ujraszülettek’ tökéletesbülésöket. A’ népek 
nagyszerű sírjait dicsőség’ bájvirági termék,’s féniksz- 
ként hamvaiból száll-fel azuj nemzedék’mivelődése. —• 
A’ természet’ átmeneti-rendszeressége ne tegyen ben
nünket honfiakat munkátlanokká; ne legyünk kislelküek, 
szükbeblüséget ne mutassunk azért; mintha ez ideig- 
leni virágzás nem érdemlené-meg köteles fáradozásin- 
kat: mert úgy is a’ természet’ rendszerénél fogva eljő 
az idő az elsemmisülés’ ideje. Durva volna ez és meg- 
csalatkozás a’ természetben. Igaz, hogy mi aratni ma
gas kebleink gyümölcsét aligha fogjuk; de az utókor’ 
ajkain hála fog felzengeni; v. nem elég jutalma lchet- 
e egy nemes kebelnek öntudata, melly égi hangon 
fogja dallani, hogy a’ természettől kötelességekre lett 
felhívását megérté ’s teljesifé is?

Azért is tennünk kell honfiak, tennünk mindent, 
mit erőnkkel áldozatokkal tehetünk, — nem a’ jelenért 
hanem egy jövőért. Nemzetünk, melly más nemzetek’
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porain emelkedik-fel, a’ gyermekkora’ fejlődés’átme 
netiszakáhan van, és mielőtt egykét uj nemzedék vál- 
taná-fel öreginket; át kellene lépnünk az ifjú kor’ t. i. 
a’ virágzás’ szakába. — Engem szép reményekkel táplál 
nemzedékünknek az emberiségért fellángoló érzete, — 
magasan röpkedő honszerelme ’s közremunkálkodásiü- 
gyekezete. — —

Uly ’s e’féle gondolatok (egyébiránt ki irhatná-le 
mind azt,  mit mélyen érez?) sugárzák körül lelkeraet, 
midőn , (örömmel mondom) szerencsés valék a’ Jelen
kor’ egyik számában a’ szatmármegyei közgyűlés 
határzatit olvasni. — íme tehát honom érdemes fijai 
fel fogak a’ teremtés’ nagy czélját ’s hónuk gyerraek- 
ségiben is már óriási eszméit a’ méltányosságnak a’ 
tökéletesedésnek nemcsak érezik , de tetteikben fejtik 
ki. — Élvezetek’ legszebb gyönyöre látni a’ haladás’ 
emberének ; midőn egy fejlödésikorban lévő nép’ fel
világosodásának előhaladtában , az értelmiség’ fénysu- 
gára keresztül tör a’ homályon ’s e’ gyönge világnál 
lobogtatja-fel a’ fáklyát, mellynek tiszta fénye elhat 
minden kebelbe, ’s a’ szabadság tiszta érzetét világítja 
fel ott. — És van-e , kinek lelke örömében ne mosolyg- 
na fel, midőn Szatmármegye által, a’ jövő hongyü- 
lés ntasitásit eleve dolgozó küldöttségnek , olly nagy
szerű vezér-ut tüxeteít-ki pályázásul? ’s ki lehetne az 
ki é ’ czélszerü rendelkezés magas, hasznos oldalit fel 
nem foghatva, méltánylani képes nem lenne? — Alig 
hiszem , hogy e’ józan, békés haladás ’s felvilágoso
dás századában találkozhatnék illy törpe lélek — Nem 
lehet elégé helyeslenem azon módot, hogy a’ törvény- 
hatóságok eleve kidolgozzák jövendő utasításukat. En
nek igen sok jó oldala van ’s ezeket igenis jól átlátta 
’s felfogta Bihar , Szatraár , ’s Vasmegye is ; (bár egy 
oldalulag) igen jól tudták azt e’ megyék , hogy hosszabb 
idő alatt hidegebb megfontolással tanácskozhatnak, — 
hogy véleményiket az alkotványjavitásban , körleveleik
kel , vagy hírlapjaink állal tudatva a’ hazával; véle
mény-súrlódás közt, a’ kor’ ’s haza’ minden rendűki- 
vánatához ekkép alkalmazhatják. Szép erkölcsi erő fek
szik e’ rendelkezésben ’s következései csak jók lehet
nek. Szatmármegye országgyűlésre utasításul felállí
tott vezérelvei (hála inditványzójának) magokban fog
lalják mind azt, mi eszközli a’ haza’ jövendő nagysá
gát , miveltebb nemzetek közzé lépését ’s majd (ulha- 
ladását, virágzását, az emberiség’ méltányos tiszte
letét, ’s a’ világ népeinek becsülését, egy még idegen 
’s már is nagy nemzet’ erkölcsi erejének óriása iránt. 
-— Csak felfognunk , ’s megérlelnünk kell az illy szük
séges javítási módokat’s nincs kebel, melly örömben 
ne dobogna-fel, nincs lélek melly erejét ne áldozná, 
illy czélelérésének közremunkálásával.— Es az önér
zet’ magas istensége emelendi lelkét, ki közre is mun
kálkodott.— Igaz , a’ pálya rögös , akadályok gördül
nek elő a’ haladásban ’s tév-utak vezetnek rajta, ha 
kitfirési jellem nem szövetkezett a’ szív’ jóakaratához. 
— Igaza van derék hazánkfiának, hogy erős akarattal 
van mindenünk ; és ha akarni tudunk , akarni akarunk 
i s ,  akkor némi optimismussal elmondom, hogy a’nép, 
(mellytől Széchenyi elmondá „hogy nem volt, de lesz“)  
hogy e’ nép dicső és nagy nemzetté válik; hogy, a’ 
most szerteszaggatott osztályos érdekiben , egyitve ro- 
konulva szabadság’ érzetével keblökben, munkáland- 
ják hazájok üdvét. — Becsületes , jó szív , ’s egy érte
lem szükséges csak, hogy meg legyünk győződve, 
mikép Szatmár általa’ választmány elibe adott elvek 12 
pontja (mellyek’ némellyeit mi bihariak már a’ múlt or
szággyűlésre követinknek utasításul adni szerencsések

valánk) nemzetünkre a’ jövendő’ magas üdvét hordják 
méhökben ; és ha akadna is szív, részvétlen ’s hideg 
— vagy elfogult elme — bízom a’ méltányos igazság- 
osztó nagy mindenségben , ’s honfitársaim szép, jó ’s 
igaz iránt hevüiő kebleikben , hogy e’ pulyaságok fe
lett kiküzdendik a’ népek’ jogait, ’s igazságuk ér
zetében a’ népnek ki eszközlendik azt, mit a’ min
deneket alkotó természet, már természetüknél fogva 
sajátjokkká tett.

Magasztaltság üli lelkemet, ha elgondolom , hogy 
a’ hon’ polgárai megérvék már nagyobbszerü eszmék* 
felfogása ’s valósítására ; hogy a’ szabadság ’s e- 
gyenlőség értelmök ’s élvezhetésük varázs -  erejével 
megszállta lelkűket, ’s erejöbet e’ párszó gyönyörűsé
gének feláldozni tudandják ; — mondom magasztalva va
gyok illyenkor ’s a’ sír’ már felhányt hantjairól, mely- 
lyen küzdők életemmel,’s mellyen elhalok, szelíd öröm
mel tekintek hazám szép jövőjébe, és illy dicsőült ér
zettel áldom a’ kor’ szellemét, melly meghozza ha
zámra az üdvezülés’ napját. — Marcziházán.

TZiurzó Miklós.

Az ©roszlásiy törvény nap ja-
Az állatok’ királya egykor törvényt tartott az erdő 

zöld födele alatt. Több e m b e r f o g o l y  hozatott elé
b e , kik fölött ítéletet kelle hoznia; az emberiség ’s 
természet ellen különféle vétekkel vádoltatvák. Az 
oroszlány egyiket másik után 1 épteté—elő, ’s midőn az 
első trónja elébe jött, kérdé: „mit vétett ez.“

E l e f á n t .  Királya az állatoknak! Egy vizslája 
volt ’s 15 évig híven ’s becsületesen szolgálá , de mi
dőn öreg lön , terhére volt, ’s megölte a’ szegényt.

Or o s z l á n y .  Ismerek embert, ki leghűbb szol
gáját, 30 évi szolgálat után vénségében elhagyá, ’s 
kikergeté házából ú gy , hogy az elhagyatott nyomo
ra , szalmán halt-meg. Ha igy bánik ember emberrel, 
mit kívánhat tőle az állat?------ Vezessétek-el ez em
bert, tette é r z é s h i á n y  volt. — Most a’ másik lcpe 
fö l .-------

O r o s z l á n y .  Mit vétett e z ?
E l e f á n t .  E’ férfiú sintér volt, és sok ezer álla

tot megölt.
Or o s z l á n y .  Miért tevéd azt ?
S in  tér.  Hivatalom volt. Sintérségbol kelle ma

gamat táplálnom.
Or o s z l á n y .  Jó! hagyátok az állatsintért élni. 

Csak megne változtasd hivatalod.
El e f á n t .  Itt egy bűnös , ki az állattesteket szent- 

ségtelenité , ’s csontaikból kardnyeleket esztergázott.
0 r o s z 1 á n y. Különös mesterségtek van nektek 

embereknek, miért tevéd azt?
Vá d l o t t .  Hogy magamat tápláljam.
O r o s z l á n y ,  ügy tehát az egyik mindig a’ má

sik rovására táplálja magát.
E 1 e fá n t. Királya az állatoknak! e’ fogoly ki most 

előtted áll, hálókötő, ’s vádoltatik: hogy egyetértés
ben van a’ vadászokkal, a’ szegény állatok’ élete után 
ólálkodó.

O r o s z l á n y .  Az persze nem jó. Az állatok tör
vénye szerint h a l á l b ü n ö s  volna, mégis mint em
b e r t ,  az emberek törvénye szerint kell ítélnem, ’s 
igy mitsera vétett. F o n d  csak hálóidat mindig az 
á l l a t o k n a k ,  de ne c s i n á l j  e mbe r  hál ó  kát.  
Madarakat foghatsz, csak a’ becsületet ne hozd háló
ba. Bocsássátok szabadon a’ madarászt; az embereknek 
szükségük van rá.
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E l e f á n t .  Itt egy szakács oroszlányom! ki sok 
állattal kegyetlenül bánt ’s azokat darabokra vágta.

O r o s z l á n y .  Szegény gyermek te ! Látod , most 
nyomorű vagy csirkevágóddal; ha hadfi levél ’s ezer 
embert aprítottál vala össze, a’ világ babérral ékesí
tett ’s hősnek nevezett volna. — Bocsássátok szaba
don ’s adjátok neki Napoleon’történeteit olvasni, hadd 
tanulja-meg, mint darabolják fel a’ félvilágot.

E l e f á n t .  Itt van még nehány gonosztevő kirá
lyom ! Ez p. o. könyvkötő, ’s azzal vádoltatik, hogy 
nagyon sok állatbőrt használ-fel.

O r o s z l á n y .  Pfuj ! Te tudományos ember vagy, 
mi dolgod állatbőrökkel ?

Kö n y v k ö t ő .  Én a’ lélek’ munkáit fűzöm ösz- 
sz e , és így kéntelen vagyok állatbőrt dolgozni-föl.

Or o s z l á n y .  Cicero’munkáit sörtés , Socratesét 
szamárbőrbe kötni— o tempóra, o mores! ez régiség’ 
szentségtelenitése. E g y  s z a b á l y t  adok n e k e d ;  
— iparkodj mindig, a’ könyv -  bekötést tartalmával 
arányba tenni, csak a’ bírálókat vedd k i, mert ezeknek 
lényegök után gyakran sörtés- ’s bakbőrben, kellene 
megjelenni; de Jupiter őrizzen 1 ez állatok’ egész nemé
nek ki kellene irtatni, mert hiszen több recensensvan 
mint munka. Kössél csak mindig könyveket; némelly 
szerzőnek az egy leend bármilly öltözetben jelenjék- 
m eg, és semmit sem tesz a’ dologra, ha néha pár 
lapot becsirizelsz i s , újabb időben legtöbb könyv re
keszben áll még pedig érintetlen!

E l e f á n t .  Császárja az állatoknak! Ez ember 
az állatok iránti különféle vétségéért áll itt. Elvagdal
ja a’ lovak’ farkát, ’s lemetszi az ölebek’ füleit.

Or o s z l á n y .  Tevéd ezt ?
V á d l o t t .  Igen, e’ mesterséggel táplálom ma

gam. —
O r o s z l á n y .  Mint megfertöztetiaz ember ezen 

szót, hogy már a’ fül vágást is mesterségnek nevezi! Tör
vényetek szerint ártatlan vagy metsző-művész. — Föl
mentelek; menj vissza feleidhez, ’s mondd: az álla
tok nem helyeslik fogalmaikat Hát azon öreg kicsoda, 
ki olly juhképet csinál ?

V á d l o t t .  Toliárus vagyok, ’s a’ludak adtak fel 
nagy király.

O r o s z l á n y .  A’ ludak?— Csak kereskedj to
vább , minthogy a’ ludak nem írástudók , nehány tol
latnélkülözhetnek. Mégis csöndesen, én hibázhattam. 
Menj róka! ’s tudakozódj ha igazán nem i r n a k - e a ’ 
l u d a k ?  Most mindenki ir ; nem régiben több holmit 
olvastam, fogadni mernék, l u d a k ’ szerzeményét, de 
talán nem is. — Siess és jöjj hamar. — — Bocsássd 
társadat.

E z. Nagy oroszlány! a’ halak vádoltak be nálad, 
mert halász vagyok.

O r o s z l á n y .  Szinte művész? — De miért öltök 
meg mindent mi földön , levegőben és vízben el ? Nem 
ismerek olly nyalánk állatot mint az ember. Mondd a’ 
halaknak , az oroszlány jelenti nekik: egy állat sem 
talál menedék-helyt az ember’ üldözése ellen. De lás
suk tovább mit kell még tenni.

A’ többi vádló közt a’ s z a r v a s o k  is megje
lentek, ’s panaszkodának , hogy azon ékesség mit ne
kik természet adott, az emberek közt is főkép a’ f é r 
f i a k ná l  divat lón, ’s hogy azt nekik közönségesen

h ö l g y e i k  teszik föl----„Panaszkodtak az ékesítet
tek?“ kérdé az oroszlány.— „Nem“ lön a’ felelet. „No 
hát hizonyosan a’ bon t o n h o z  tartozik, mond az ál- 
álatkirály , ’s úgy nincs ellene mit szólni.__

Az udvarias ártatlanok elbocsátattak ’s az ülés
nek most vége lön. Csebbi.

A’ suliguli ásványvíznek hathatós 
ereje a’ gyomor görcs ellen.

Egy úri ember hazánk alsó részibül Mármarosba 
utazván , Ugocsamegyébe Tisza-Ujlak kamrai városban 
a’ gyomorgörcs meglepte, a’ városban lakó orvosok 
közül egy sem levéli odahaza, a’ tisza-ujlakiigen de
rék gyógyszereshez folyamodik. De az orvosszerek 
rajta nem segítvén , v e n d é g l ő b e n  evőszobában a ’ 
pamlagra dűlt ’s egy jelenlevő ugocsai jó barátjá
nak nagy tekintetű ’s tisztelt urnák kivel véletlenül 
találkozott ’s együtt e b é d e l n i  k í v á n t ,  nagy fáj— 
dalmit panaszolva közelgető kimúlását emlegette, ’s 
nagy szomja enyhítésére kérte az érintett jó barátot, 
ki is a’ szenvedőnek elkékült arozulatábul a’halál kö- 
zelgetését gyanítva , a’ megtérített asztalon levő üveg 
suliguli savanyuvizbül egy közönséges ivópohárral ki
önt és a’ betegnek nyújtja; ez azt megiván , nyomban 
c s e n d e s  á l o m  állott elő, ’s kis idomulva fájdal- 
mitól egészen megszabadult, és a’suliguli forrást’s jó 
barátját áldva vigan ebédelt, ebéd után pedig vidámon 
folytatta útját Mármarosnak.

még egy liírczáfolat.
A’ Tageblatt 232dik száma azt mondja , hogy Nagy 

Ignácz ur után a’ naplószerkesztést én vettem által. 
Igaz, egy pár naplót írtam , ’s ha nekem úgy tetszik 
Írni fogok még többet is ; hogy azonban azon köteles
séget szerződés következtiben formaszerint vettem 
volna által, a’ Jelenkor’ szerkesztősége velem együtt 
arról semmit sem tud. V a r g a  Soma.

P ó t l é k t á r
(Pénzügy az észak-amerikai egyesült tartományok

ban.) A’ kincstári titoknok hivatalos tudósítása szerint 
1839ben az Egyesület’ bevétele 37.217,812; kiadása pe
dig 35.661,385 dollar volt; mihezképest a’ fölösleg dec. 
31 kén 1.556,385 dollárt tett. A’ kivitel ugyanakkor 
118.359,004 dollárnyi értékű ’s így  9.872,383al több 
volt mint 1838b Bevittek 157.699,560 dollárt érő holmit; 
melly somma az 1838kinál 43.192,156 dollárral több. A’ 
bevitel tehát 39.250,556 dollárral haladja a’kivitelt; mi 
pénzszükinek tulajdonítható.

(A’ vétkes mint tanító.) Az oroszkormány, eltörölvén 
a’lengyel iskolákat orosz szerkezetű kerületi tanodákat 
állított fe l, azokat orosz tanítókkal látván el. Ez oktatók, 
alkalmas egyedek hijányában mert idegenek kivált néme
tek világosan kizáratvák, miilyenek lehetnek , kitetszik 
onnan, hogy minap olly orosz rendelteték igazgatóul egy 
orosz-lengyel iskolába, ki a’ rendelmény szavai szerint, 
„több becstelen tettéért katonaságtól elküldetett , hanem 
sokoldalú ismerete ’s tudományossága miatt felsőbb taní
tói osztályba helyezteték.“ *]

*] A’ másikat lásd múlt számunkban.
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A’pap is nemes.
Különös időket élünk, haladást emlegetünk, ha

ladni vágyunk ’s törekszünk, és mégis azonegy nyom
ban tespedünk ; oka az ezerektól kimondott, századok
kal tettleg bebizonyított egyenetlenség. — Hazánknak 
csaknem minden megyéiben megpendítetett azon húr, 
mélly a’ honoratioroknak tisztujitásakon szavazásijo
got akar hangzani; az okok tudvák miért ? fejtegetni 
nem is czélom; annyit mondhatok hogy azokat én is tör
vényekbe ütközőknek látom, mellyek csakugyan nemesek 
által kívánják >álasztatni a’ tisztviselőket mintZsigm. V : 
6 ,8  ; V I: 8,17; Ulászló 1:34; V : 2. t.czikkek igazolják; 
de annyit is tudok hogy a’gyakorlat— melJy hazánkban 
nem csekély tekintetű nem igen szigorún vette a’ törvény 
szavait, mert még köznemeseink szántottak, vetettek 
’s hasznosbat mint most cselekedtek, addig számos ’s 
tchetősb nemességből ’s papságból álló gyülekezet meg
választotta tisztviselőit; de a’ választók közt voltak nem 
nemesek is , és gyakran sok nyers torkú kántor, kik 
ok nélkül rendeltettek oda, szinte kiáltotta azokat ki
ket ohajtott,azonban tisztek lettek kiket az értelmes rész 
választott; igy volt régen és nem igen régen, hogy 
van most, kiki tudjade kevés józan helyesli. Folyó évi 
Jelenkor’ 66d. számában Réső-Ensel Sándor pestme
gyei táblabiró ur a’ honoratiorok szavazási jog-enge
dése ellen okoskodik; de úgy hiszem , hogy azon ne
mes megyék, mellyek nemesi szabadságaikat miveit 
polgártársaikkal megosztani akarják, azon okokat szin
te ismerék, de mivel még is tették, nyomosabb okok
nál fogva cselekvőnek. — A’ tisztválasztási jog neme
si jog igaz, de nem sarkalatos nemesi kiváltság, mert 
a’ nemes sem gyakorolhatja minden megyében e’ jogát 
1492 : 24 ; 1348 : 70 ; 1723 : 56 ; törv. czikkek sze
rint. Azonban hogy tárgyamhoz közelítsek, szívesen 
megegyezem a’ honoratiorok’ szavazatában; szívesen 
kezet fogok ezen nemesi szabadság — melly már nem
telenre indul fajulni— korlátozásában is. Nem elég- 
szik-meg fentisztelt collega uram a’ honoratiorokról 
értekezni, hanem mi leginkább szivén fekszik, mi már 
sok tinta, papiros, és drága időbe került, a’régit ke
veri mondván : «Sok vitatkozás volt már a’ felett is : ha 
vájjon a’ lelkészek és káplánok, kik t. i. nem született 
nemesek tisztujitásakon szavazhatnak-e ?“ És miután 
tetszése szerint kiokoskodta magát, a’vigyáztalant ha
mar horogra kerítő törvények’ idézésével igy végzi 
mondását: „a’ lelkészek és káplánok , ha csak nem szü
letett nemesek tisztujitáskor szavazattal nem bírhat
nak.“ Különös biz az hogy nem bírhatnak és mégis 
bírnak. Bátor vagyok kérdezni c o l l e g a  uramat :  
mióta ezen tárgy n a p i r e n d r ő l  eltűnt, talán nem 
volt itthon ? hiszen ez unalomig meg van vitatva, és 
minden megye, szokása szerint tisztválasztásra bo- 
csájtja r. k a t h o l i k u s  papjait ú gy , mint századok 
előtt- kárillyesmivel töltenihirl a p j a i nka  t , hiszen 
még élnek soka::, kik azt, mit R. E. ur felhozott egy 
szóig felhozták húsz esztendő előtt, ’s kik megezá- 
folták szinte nem múltak még mind ki ez árnyékvi- 
lágbóL Hosszas lennék ha minden mondását toll alá 
venném R. E. urnák, dehogy régen tudva levő fölfede
zéseiben valami nagyot ne gyanítsanak, azok kedveert, 
kik ezen tárgybeli vitáknál kévéssé később születtek

vagy azok vizsgálatára időt nem fordítottak , töredé
keimet fölkeresem régi irományim közt. így  szól R. E. 
ur: „láthatjuk törvényinkból, hogy ők — a’ papok — 
fejadótól, katonai szálásolástól, a’ réven és vámon 
fizetéstől fölmentettek; de nemeseknek sohasem is
mertettek ; mert az ország nemeseit maga a’ koronás 
király teheti.“ Ez el van mondva, de semmi sincs be
bizonyítva ; p u s z t a  s z a v á r a  pedig minden tisz
teletem mellett sem vagyok bátor elhinni, annál inkább 
mivel tapasztalam — mint alább kitetszik — hogy Cor
pus Jurisa nehány lapjára aligha tinta nem dőlt, mert 
a’ lapokat nem mindenütt felülről kezdi olvasni. Azért 
én is állítom : hogy a’ r. katholikus papok mindenkor ne
meseknek tartattak, nemesi szabadságokkal éltek, és 
csak akkor adóztak , mikor minden nemes , püspök, apát, 
prépost; — kiknek nemességén collega uram sem ké
telkedik , sőt ezt vitatja , — országbíró adózott, bizo
nyos rendkívüli szükségekben , a’ törvény által még 
is biztosítva. Ezen szavak: nemesnek lenni, nemesi 
kiváltsággal élni, törvénykönyvünkben változtatva for
dulnak elé,  de mindenkor egvet tesznek, a’ mint ezt 
az 1723 : 5. 6d. czikkból nyilván észrevehetjük. Az 
3d. czikkben mondatik: „hogy főpapok mágnások, és 
nemesek pörbe idéztetése rendes és szokásban lévő tör
vények szerint történjék minden esetek ’s körülmé
nyek közt,“ és hozzátétetik : „neque ullus n o b i l i -  
t ar i  p r a e r o g a t i v a  gaudens , non citatus, nec de- 
bito juris ordine convictus , in persona aut bonisv suis 
quoquo modo damnificetur.“ A’ 6d. czikk 1. §. „0 cs. 
kir. felsége a’ KK. és RR. mind a’ birtokos földes ura
kat, mind más n e me s i  k i v á l t s á g g a l  bírókat, 
minden adóktól örökre felmentetni kegyesen meghatá
rozta.“ Tehát nemcsak a’ fejadótul ? hanem minden adók- 
tul. A’ ki tehát nemesi kiváltsággal bir, annak e’ há
rom status egyikéhez kell tartoznia, t. i. vagy főpa
pokéhoz, vagy mágnásokéhoz, vagy nemesekéhez. Hogy 
a’ r. katb. papság átalányosan kik nem prelátusok a’ ne
mességhez tartoznak, mind szabadalmaik, mind ter
heik’ egyenlősége mutatja. — Ha a’ dologba tekintünk , 
világos törvények nem létében is meggyőződhetnénk, 
hogy a’ papok maguknak csak megszerezték azon sza
badságokat királyaiból — kiknél hogy sokat tehettek 
tagadni nem lehet— mellyeket mások bírtak; sőt Sz. 
István II: 4dík törv. ez. szerint a’ papokat még többre 
tartja érdemesnek. A’ Ilárm. könyv I: 2. 9, 12. II: 
4d.cz. értelmében azon egy törvénnyel, szokással, 
's törvénykezéssel élni rendeltetnek. Hogy ezen tör
vények és szokások már Verbőczy előtt is igy voltak 
az 1486. 28. t. czikk bizonyítja. Minthogy tehát nem 
csak a’ prelátusok, hanem minden egyházi férfi a’ne
mesekkel köztörvényszék és bírák előtt, saját perel- 
hetőségök alatt akárkivel is perlekedhetnek; senki az 
egyházi személyeket, valamint a’ világi nemeseket, 
idézés, törvényszerinti elmarasztalás nélkül sehol le 
nem tartóztathatja, be nem fogathatja bár miként vá- 
doltassanak: világos hogy főnemesi sarkalatos kivált
sággal bírtak és bírnak. Második sarkalatos kiváltsága 
a’ nemességnek: hogy minden adózó szolgálattól men
tes legyen , a’ mit megerősít az 1723. 6d. törv. czikk. 
Hogy a’ r. kath. papság ezen kiváltsággal birt és bir, 
még senki tudtomra nem tagadta R. E. uron kívül, úgy
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okoskodván mint az egyszeri: „szentirásban á ll: nincs 
Isten, tehát nincs Isten.“ Csakhogy midőn utána néző
nek igy találák: „dixit insipiens in corde suo non est 
Deus.“ Minő arczcza 1 hivathozhatik R. E. ur az 1537 : 
17; 1543 : 17d. t. czikkekre , azt akarván megmutatni: 
hogy mivel papok adóztak, tehát nemeseknek nem tar
tattak. Ej ej! hadd olvassuk az idézett 1537: 17. 
előtti 13. 14. 15. 16. czikkeket is , hol ki deákul tud 
értheti: hogy a’ szükség miatt — Salva nobilitatis prae- 
rogativa— adót vetettek mindenkire, mi nem most volt 
először, hanem az előtt, és azóta számtalanszor. Szinte 
illyen lélekkel hozatik-fel az 1545dik törv. czikk hol 
elég világos: ,, Ecclesiarum parochialium Plebani etc. 
ad praesentem necessitatem decimam partem proven- 
tuum suorum contribuant.“ De olvassa csak az előtte 
álló czikkeket is látni fogja, hogy ezt minden jóravaló 
hazafinak kellett és illett tennie. így  tehát a’ felhozott 
czikkek nem a’papok ellen, hanem mellettök használ
hatók, mert miután személyesen katonáskodni letiltat- 
tak , katonát tartoztak küldeni valamint más azon neme
sek , kik személyesen nem mehettek.

Mondá R. E. ur: ,,mert az ország nemeseit maga 
a’ koronás király teheti.“ Megengedjen itt hibás az elv, 
mert vágynak hazánkban sok nemzetségek’ unokái kik 
nem királyainktól nyerték nemességöket, hanem Asiá- 
ból idejöttök óta azok voltak és maradtak : legalább 
az erdélyi székelyek őseink’ első bejötté óta nemesek: 
igy az állítás’ e l v e  k i t e r j e d é s b e n  sem áll. — 
Azonban a’ papság a’ törvényesen koronázott királyok 
engedelmétöl származtatja mind statusa, mind személy 
szerint nemesi kiváltságait, miket Sz. István idejétől 
fogva, mind a’ szokás mind az későbbi törvények tö
kéletesen megerősítettek. Mert valamint az atya’ nemes
sége , mit a’ király adott, származás utján átmegy a’ 
törvényes fiakra , úgy a’ papi statusnak adatott nemes
ség is , melly szinte a’ királytól engedtetett, ennek 
engedelmével ’s egyezésivei átmegy mindazokra , 
kik papságra felszenteltetésök által választatnak. A’ 
papság ezen személyszerinti nemessége törvényesen 
koronázott fejdelmektől mindig megerősítetett, mikor 
a’ nemesség és papság kiváltságaira törvények hozat
tak , mire a’ nyolczszázados szokás hiteles tanú. De 
Ild. Ulászló is midőn Verböczy’ Hármaskönyvét meg- 
erösíté (1514. 19. nov.) minden fejezeteire, czikkelyei- 
re következésképen az I. R. 2. czímere nézve is , hol 
a’ szentegyház igazgatók nemeseknek mondatnak , nyil
ván igy szól decretuma’ zárszavaival : ,, hogy min
den abban foglalt szokásokat, jogokat elfogad , hely
benhagy ’s megerősít minden prelátusokra és bá
rókra, minden nemesekre és főemberekre nézve Ma
gyarországban , azoknak mi n d e n  k ö v e t ő i k r e , ’s 
örököseikre nézve. De vágynak több plebánusok, apá
tok’s prépostok, kik nem a’ királytól hanem más urasá- 
goktól kapták prépostságaikat , apátságaikat ’s mik
kel nagy kiterjedésű földek vágynak összekapcsolva 
s. e?ek"ek apátjai prépostjai az 1608. koronázás utá
ni törvény czikkek szerint üléssel és szavazattal bír
nak o r s z á g g y ű l é s e k e n ,  kiknek nemességét R. 
E. ur is védelmezi, és kik az 1662. t. ez. 5. § .szerint 
kisebb birtokos nemeseknek hivatnak, vájjon ezek a’ 
kegjur áltál, kitől egyházi javaikat kapták nemesitet
tek r epen nem; hanem egyházi helyzetöknél fogvást 
mar személy szerinti n e m e s s é g g e l  birván prépost- 
sagokra apatsagokra emeltethettek , ’s emeltettek. Hogy 
a papság személy szerinti nemességéről kétség nem 
volt elegge mutatják az iskolai könyvek, igy nagy tör- 
venytudosunk Kelemen, sok ideig nyilván tanította és

irta: Institut. Juris Hung. Priv. 1818. Lib. I. de perso- 
nis; mellyet Csövek István igy fordított : ,,A’ magyar 
nemesség mai szokás szerint tekintvén azt, lször Ren
dé , vagy statusé, melly bizonyos polgári rendhez úgy 
hozzá van köttetve, hogy valaki abba törvényes utón 
és módon bevétetik , mig annak tagja lesz és marad , 
mindaddig személyére nézve,az ország nemesi jussaival 
él, de úgy hogy azt maradékaira ha volnának által nem 
szálíthatja. 1723. 69. t. czikk. Illyen nemességei él a’ 
magyarországi tiszt, papi rend, és pedig nem csak ösz- 
szefoglalva hanem különösen személy szerint is. Hárm.
K. I •* 2; 11:11. ez.“ Kelemennek ezen tanítása mind 
a’ főméit, kanczellariától, mind a’ kir. II.-tanácstól 
helybenhagyatva tanitatott; melly tanítását a’ nagyte- 
kintetü férfinnak senki nem sértegette.

Azt is mondja R. E. ur: ,,a’ rendes lelkészek nem 
alkalmazhatják magokra ezen ezimet: Ecclesiarum rec- 
tores, mert Ulászló VII. 51. t. czikkeíyéböl világosan 
kitetszik,, hogy ecclasiarum rectores ezimet csak azok 
viselhetnek, kik egész papi megyét, ’s több lelkészt 
kormányoznak.“ Hogy prelátus és egyház igazgató egy 
értelmű szó legyen, az mind a’ czéllal mind a’ törvény’ 
értelmével ellenkezik, annál is inkább, hogy igen fe
lesleges dolog lett volna a’ prelátusok után tenni re
ctores ecclesiarum, ha ez Verböczy’ értelme szerint nem 
különbözött volna, és bátor tagadhatlan , hogy a’ pre
látusok’ kivált ha püspökök , egyházak igazgatói is , 
még pedig fenséges értelemben , mindazáltal sem egy
házi, sem polgári törvények lapjairól példát senki nem 
mutathat, hogy midőn püspökökről vagyon szó, ők 
csupán csak ecclesiarum rectores-eknek mondatnának 
ezen mellékszó nélkül: Summi vagy Supreni ecclesia
rum rectores ; és az Ulászló felhozott V II: 51d. törv. 
czikkelye meg nem czáfolja, mert nem hiszem hogy 
azon törvényt más is úgy értse. — Ellenben szám
talan cs hiteles okot hozhatok-fel; hogy Verböczy’ ide
jében rectores ecclesiarum nevezet alatt a’ fő és al-es- 
pereseket, plébánosokat értették. Rövidség okáért mel
lőzvén azokat, mik ezen tárgy iránt egyházi rendele
tekben találtatnak, nevezetesen a’ honi zsinatokban 
1796b. IV. László ; 1460b. Mátyás király ’s llyppolitus 
Bibornok és érsek alatt; 1494b. Verböczy idejében, nyit- 
rai 1494b. veszprémi II. Lajos kir. alatt, és a1 közön
séges tridenti zsinat 21. ülésének 4 fejezetét, mely- 
lyekben közönségesen szokott irás és szólás szerint a’ 
plébánosok ecclesiarum rectores mondatnak: Zsigmond 
1400b. az árván született László 1354b. kelt leveleiket 
említem , hol a’ plébánosok ecclesiarum rectores nevez
tetnek. Végre magok a’ törvények is II. Ulászló, Isö 
Ferdinand alatt, — következésképen midőn a’ Hárm. 
könyv’Írója élt — világosan szólnak, és ugyanazt bi
zonyítják. Ulászló V: 12; I. Ferdinand 1557: 11. t.cz. 
igy szól: „Si autem Plebani et Rectores ipsi beneficio- 
rum hoc facéré nollent; aut non possent; aut non au- 
derent ; tunc Praelatis quoque et superioribus eorum- 
dem benefleiorum idem semper liceat.“ Ha ezekből el 
nem hiszi R. E. ur hogy Rectores ecclesiarum alatta’ 
plébánosok is értetnek már többek’ felhozásával most 
nem fáradok, azonegy megjegyzéssel: hogy \ eyko~ 
czy Hárm. Könyvének I. részének 2d. ezimet l56o 
1698 mind az ötszöri kiadásban ezen szavakat Recto
res ecclesiarum „plébánosoknak“ fordítva találom; azt 
pedig okosan nem hihetjük, hogy ezen fordítok nem tud
ták volna kiket értenek a’ rectores ecclesiarum alatt.

Mit akar R. E. ur ezzel: „a’ plébánosok és más vallásu 
lelkészek 1595: 12. t. ez. szerint egyformán taxáltat- 
tak?“ ha ez valamit bizonyít a* papok nemessége ellen ,
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feleljen, bizonyít-e valamit ha én mondom: a’ neme
sek a’ papokkal mindég egyformán taxáltattak, birál- 
tattak ’s a’ t. ? vagy csak ha akarom vemhes, ha aka
rom nem ?

‘ Mit akar bizonyítani Ulászló’ V II: 24. t. czikkével 
„hogy érsekek és püspökök csak nemesi származásúak 
lehetnek?“ hiszen azon törvényben nincs hogy a’ pa
pok parasztok; vagy nem ismert életében R. E. ur nem
telennek nemes fiát? — És Sz. Péter I. V. 2. szavaival 
mit akar ? ki tagadta hogy a’ plébánosok, káplánok nem 
egyházi szolgák? és ki tagadja hogy az apátok, pré
postok püspökök, pápák nem egyházi szolgák ? ezért kár 
volt a’bibliát kinyitni, ezt minden pap, barát első ta
lálkozáskor megmondta volna , és ha ezen szolgai czi- 
met, mellyet nem becsülnek kisebbre nemességüknél, 
tőlök megtagadni akarnék , szinte ellenkezőkre talál
nánk. Még sok mondani valóm volna, de az érdemes 
közönséget kimélem , azért röviden csak azt jegyzem- 
meg a’ papok’ tisztujitási szavazásáról: ha a’ szavazás 
nemesi jog, ezt minden r. kath. papnak megadatni rendeli 
mint szabadalmat a’ törvény, hogy azonban néhol a’ 
káplánok szavazásra nem bocsájtattak,azzal nem ne
mességük tagadtatoít-meg , egyedül csak azon elvből 
indulva, hogy nincs állandó lakásuk ’s minden órán 
változhatnak , zárattak-ki, valamint más nemesek kik 
nem megyebeli lakók vagy birtokosak. Még egy ész
revételem: gondolom R. E. ur nemes létét nem ab
ban tartja hogy nemesnek mondatik, én legalább 
nem abban tartom , hanem hogy nemesi kiváltságokkal 
élhetek; és gondolom ez az miről szó vagyon , ha pe
dig a’ dolog világos ne vetélkedjünk a’sza vakon mond
ja Verböczy. Azért véleményem szerint midőn ,,az egy
házi személyek különemlítetnek, külön ismét a’ ne
mesek“ ebben azon erő nincs mellyet lelni akar, mert 
ha külöuemlíti is őket, valamint a’ nemeseket is kü
lönemlíti az „uraktól“ de az uraknak nemeseknek és 
egyháziaknak azonegy szabadságot engednek — ide 
nem értve a’ privilégium fori— a’felhúzott 1538: 10; 
1513: 5 , 6 ;  1595: 2 7 ’ 1635: 46; 1647: 57. törv. 
czikkelyek.

De már félreteszem R. E. ur’ nézeteit, részemről ala- 
csonyságnak tartván , ha, midőn mindenki sorsán’s ter
hén könnyíteni akarunk, az papságot törekszünk nyolcz 
százados jogaiból kiforgatni, pedig „az egyházi rend’ 
összezavarásával szükség a’ többeknek is összezava
rodni 1567. 31. Megpróbálták a’ francziák a’papságot 
jószágaiból, polgári tekintetéből kivetköztetni, vél
vén , hogy azonnal a’ boldogság legmagosb lépcsőire 
emelik hónukat; de mi történt? elfogytak a’ lelkitaní
tók , kiüresedtek és pusztultak a’ templomok, vallás- 
talanság, erkölcstelenség borította el az országot; ki
vetkőzvén a’ nép az emberségből szinte a’ baromisá- 
gig alacsonyul. Erre f e 1 é b r e d v é n a’ demagógok, 
mindent elkövettek ugyan hogy a’ hazát sinyléséből fel
emeljék ’s helyreállítsák a’ polgári rendet; de erre 
czélszerübb eszközt csakugyan nem találhattak , mint 
ha a’ religiót isteni méltóságába, és a’ papságot előbbi 
tekintetébe ismét visszahelyeztetik: miért az érseke
ket született grófi, a’ püspököket született bárói, a’ 
másod rendbeli papságot pedig született nemesi rang
gal újra megtiszteltek. Saasdon

J ásnuhíj Lörincz táblabiró.

Javaslatok a’ falusi nép’Sieámára ké
szítendő kalemlárloimra nézve.

Időnkben minden tökéletesbülni indulván , régi ka- 
lendáriomiróink is ébredeznek álmukból, kik észreré-

vén, hogy eddig divatozó kalendáriomaink a’ köznép’ 
felvilágultságán jóval is alól vágynak lassankint töre
kednek régibb hibás véleményeikből kivergődni. Óhajt
va várta a’ nép e’ részben az uj világosság’ földerülé- 
sét, mígnem a’ magyar gazdasági egyesület dicső pá
lyát nyitott a’nép’ kielégítésére , kiadván a’nagy hév
vel kapott „Me ze i  Na p t á r t “ mellynél tökéletesbet 
várni sem lehetett gazdasági egyesülettől. — Nekem 
legkevésbé sem czélom, hogy e’hasznos kalendáriom’ 
birálgatásába ereszkedjem; de mivel ez köznép’ szá
mára készíttetett ’s készittetendik, azért átalányon ja
vaslatiul jövendőre erre is tartozhatnak , annyival in
kább , mivel, mint minden egyéb , úgy ez is tökéle- 
tesbithefő. —

Ha korunk’ nagy feladatát a’ népnevelést ragyo
góbb fényre akarjuk hozni: úgy e’ szent czéP eléré
sére kell a’ legcsekélyebbnek látszó eszközt is intéz
nünk. És mivel nincs könyv3 melly változtatva ’s az idő’ 
szükségeihez alkalmazva többször forduljon-meg nép 
kezén, mint a’ kalendáríon : azért e’ könyvet minden 
erővel úgy kell készitni , hogy ebből épüljön a’ nép 
mind testi mind lelki tekintetben. Mit tettek e’ tekintet
ben a’ régibb lőcsei formára készített kalendáriomok, 
nem szükség vitatni, — többet várunk az ezután készí
tendőktől. Mellyre nézve, mint minden szó, akár ó ,  
akár uj legyen az , úgy tökéletes , ha az az egész tár
gyat, mellyet általa jelenteni akarunk, minél világo
sabban kifejezi: úgy könyvünknek is ollyan czimet ad
junk melly annak tartalmát ’s kitűzött czélját legin
kább kitünteti; köznép’ számára készítendő kalendário- 
raot tehát, bár az mezei foglalatosságokat is adjon elő, 
még is jobbnak látnám „fa 1 u s i  n a k“ mint „ me z e i 
n e k “ neveztetni, mert a’ nép falun lakván, mezőn 
csak az év’ bizonyos részeiben , házánál pedig min
dennap van kötelessége ’s foglalatossága, azért az 
illy kalendáriomnak ha nem tartalmát is , de czélját job
ban kimutatja a’ „ f a l us i “ nevezet. — Mezei, latinul 
rusticus , nem tetsző nevezet, és a’köznép inkább sze
ret falusinak mondatni , — kalcndáriomát is hát igy sze
retné neveztetni. — „ K a l e n d á r i o m “ idegen szó , ’s 
nekünk magyaroknak nyelvünkre kellene ezt fordítani. 
De „Napt ár“ nem látszik előttem helybenhagyható 
nevezetnek, mert, magtár az miben mag, pénztár mi
ben pénz van: Naptár hát az volna, mellyben napok 
vannak. Ugydc kalendáriomban nap nincs , mert az idő’ 
része, melly időben van, mint egészben, nem pedig 
tériben , a’ kis kalendáriom-könyvecskében. Naptár hát 
maga az idő, vagy szorosabb értelemben az eszten
dő , melly napokat foglal magában. Kalendáriom in
kább lehetne „Névt ár“ vagy mivel a’ napok’ sora van 
benne feljegyezve: N a p s o r t á r ,  vagy míg jobb ne
vét nem találjuk, maradjon kalendáriom.—

Nem látom tökéleteseknek a’ hónapok’ újabb elne
vezésit is az újabb kalendáriomokban, mert hogy e’ ne
veket: „tavaszelő tavaszhó’stb.“ megérthessük , ’s ma
gunkat e’ tárgyban föltalálni tudjuk , úgy látom , szint
úgy, vagy még inkább elménkben kell tartani a’ hóna
pok’ régi deák neveit, mint mikor rég i, de magyarra 
fordított törvényeink’ megérti sére az eredeti deák tex
tust kellene használnunk. A’ hónapok neveztessenek ma
gyarul, de úgy, hogy minden délejtü nélkül egyszer
re tudjuk neveikről hol állunk az időben. Czélszerübb 
a’ hónapok neve, ha a z , nem csak az év’ részét, ha
nem az azon hóban előforduló nevezetesebb munkákat 
is eszünkbe juttatja. Mellyre nézve, mig alkalmasba- 
kat találnánk . addig én e’ neveket javasolnám: el ö-  
hó v. ke zdö hó  =  j a n u á r i  u s ,  — m á s o d h ó  =
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f e b r u a r i u s , — g c r g c l y h ó = m a j - t i u s , m e r t  
G e r g e l y n a p j a  n e v e z e t e s  a’ nép e l ő t t ,  — 
k i k e l e t h ó  =  a p r i l i s ,  — v i r á g h ó =  m á j u s,— 
k a s z á l á s h ó  v . k a s z á s h ó = j u n i u 8 ,  — a r a 
t á s h ó  v. s a r l ó s h ó = j u l i u s ,  — t a k a r á s h ó  =  
a u g u s t u s ,  — v e t é s h ó = s e p t e m b e r .  — s z ü 
r e t h ó  s= O c t o b e r ,  — e n y é s z e t h ó  # ) = n o -  
v e m b e r ,  — v é g h ó = d e c e m b e  r.“ — Itélje-meg 
bár az elfogulatlan olvasó, nem alkalmasb nevek-e ezek 
amazoknál, mellyek a’ nép által könnyen is érthetők’s 
őt fontosabb munkáira is emlékeztetők.—

Nép’ számára akarván írni, az őt illető tanításo
kat is czélszerübbnek látom, a’ mennyire csak a’ tárgy 
engedi, elbeszélésekben (de nem gúnyoló ’s azért nem 
is jobbító , hanem keményebbitó mesékben) adni-elő , 
miilyen Balásházy János Okos Gazdájában Kovács Jó
zsef' története, mint talán tudományos rendszerben, 
mert a’ nép gyönyörködve szeret tanulni, mit a’ rend
szeres ’s nehezebb tartalmú tanításban, mellyet nem 
magyarázva nem értvén-meg , csak veszedelmes fél
tudóssá lesz , fel nem találván , néhány sor elolvasása 
után unalommal veti el azt magától, mikor az elbe
szélést várván várva végig olvassa, mint a’ játéknéző 
végig nézi az egész drámát. — Azonban ne csak gaz
daságot illető tárgyakat foglaljon magában a’ népka- 
lendáriom, mert igy a’ nagy feladat a’ népnevelés in
kább tévesztve lesz , mint irányozva. így a’ népnek csak 
testi jóllétére adunk irányt, szellemi vagy inkább er
kölcsi jóllétét pedig feledjük. Népkalendáriom -  írónak 
tehát ismerni kell a’ népet, még pedig hosszas tapasz
talásból #w) , — tudni kell, hogy a’ népet a’ példák kü
lönösen vonják , mind jó mind rósz részre , — tudni kell, 
hogy a’ nép csak úgy gyözödik-meg némelly tettek
nek hasznos vagy káros voltáról, ha azokat példákban 
eleibe tükrözve szemléli. Népkalendáriomban tehát el
beszélésekben adassanak elő a’ házi ’s helységi rend
tartást , a’ nép’ javát, erkölcsét egészségét, a’ mér
sékletességet külső illendőséget illető szabályok , tör
vények kötelességek’s rendelések. Tükört tegyünk illy 
elbeszélésekben a’ nép és előjárók eleibe, lerajzol
ván a’ közjót, jó rendet szerető , törvénynek, felsöbb- 
ségnek engedelmeskedő , jó erkölcsű, istenfélő , va
sárnapot illően megtartó népet ’s előjáróságot. Taná
csoljuk illy elbeszélésekben a’ népet ’s elöjáróit, milly 
hasznos volna, ha , a’ helyett, hogy iváson kezdik ’s 
végzik az előjárók tanácsüléseiket ’s vasárnapi tanács
üléseik által néha a’ népet az isten házától is elvon
ják, inkább bizonyos évi fizetés rendeltetnék az előjá- 
róknak’s a* **) vasárnapi tanácsülések szűnnének -  meg. 
Valóban illy elbeszélések többet használnának, mint 
némelly különben is népfogalmat haladó tudományos
tárgyak.------ Az időjóslótok’ tapasztalás által igazult
szabályait is czélszerübbnek látom külön lapra Írni a’ 
kalendáriomi tárgyak közé, minta’hetekbe foglalt na
pok’ sora után jegyezni fel, mert ez igy könnyen té
vedést okoz, úgy pedig nem. — Gondolóra vevén hát 
kalendáriom-iróink, hogy ezen soraim nem bírálatok 
a’̂ már kiadott, hanem javaslatok az ezután kiadandó 
nepkalendáriomokra nézve : ha jóknak látják ezeket, jö
vendőre napkalendáriomot, vagy Falusi Napsortárt, v. 
Névtárt írjanak, — a’ hónapokat is nevök’ hallására ért- 
hctöleg fejezzék-ki, — és korunk’ nagy feladatát ’sk i- 
vánatát a’ népnevelést szivökön ’s elméjükön tartván ,

*) Andráshó még czelirányosb lenne. A' s z e r k .
**) T u d n i  kell,  mik a nép’ szükségei, hibái,  fogyatkozási

s ezeknek kútfejei , s gátjai.

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja angol gj

úgy készítsék kalendáriomaikat, hogy ezekgyönyör-  
ködtetó elbeszélésekben oktatván a’ népet, ennek ne 
csak anyagi, hanem szellemi ’s erköcsi jólléte’ elóbb- 
mozditására is irányoztassanak.

Csík Peter ref. lelkipásztor.

Rózsa lelke.
Rózsa nyilik illatozva 
Sziklás völgy terén,
Ambra-lelke szétömölve 
Tiszta lég körén.

Csörgedezve tiszta csermely 
Suttog mellette,
Bárányszinü bő felhöcske 
Leng el fölötte

Szellő játszik enyelegve 
Ép virágival,
Fürge madár dalt zeng rajta 
Csengő hangival

R ózsa, rózsa honnan vetted 
Bájos alakod,
Varázsolva mi titokkal 
Szállong illatod ?

Nép nincs a' melly nem szeretne.
Kedves , tégedet,
És miért jö? veszély reád 
Zúzni éltedet.

lm a’ felhő , szétterülve 
Elsötétedik
A’ kis patak tajtékozva 
El- kiözőnlik.

Szellő helyett, vihar támadt 
"S ront a’ hová csap ,
Rózsabokor ágaiba 
Kíméletlen' kap.

Fészkébe bútt a1 kis madár,
Elhalt szózata;
Felleg szakad, vészmorajnak 
Dörög hangzata.

Huh! dühöngve a’ zivatar,
Rózsát letöré ,
A’ megáradt víz elmosá ,
;S tövét elsöpré.

Borút űzi majd a' napfény ,
Vihar elvonul,
Újra játszik lanyha szellő ,
Ár visszanyomul.

Kis madár is újra szállong 
Dallal mellében,
Rózsa’ lakát keresgeti 
Sziklás völgyiben.

De rözsánek nyoma sincsen ,
Elnyelé vízár
De rózsának még sírját sem 
Leli a' madár.

A’völgynek legkiesebén 
Illat lengedez ,
Rózsa lelke oda lebbent,
S ottan epedez.

Madár a" mint röpültében 
Arra felé reng,
Rózsának beszija lelkét
-S dala szebben zeng. MALOM LUIZA

Közli D ö b r e n t e y  G.
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Egy szó a’ nevelés tárgyában.
Nincs fenségesebb , de egyszersmind érzékenyebb 

föladat korunkban, minta’ népnevelés; azon ezer ala
kú és oldalú tárgyaknak egyike ez , mellyek teljesen 
soha ki nem mentethetnek ; ez azon legdrágább kincs 
és örökség, melly, midőn más földi javak hamar enyész
nek ’s beesőket vesztik, az élet’ bármilly viszonyaiban 
jóságdús eredményű egy jövő századra, magvetés egész 
ivadékokra, melly a’ polgári társaságban a’ gonoszt 
elfojtja, a’ szellemi és erkölcsi jólétet pedig megtermi; 
ez azon megmérhetlen eszme, mellynek jótékony árja , 
még csak fájdalom, irodalmunk mezejét önté-el, a’ 
nélkül hogy az életbe a’ tárgy annyiszor ismételt sür- 
getésihez mérve, csak megnyugtató tettleges befolyást 
is gyakorolna. Igen! hírlapjaink telvék az annyira üd
vös népnevelési czikkekkel; e’ tárgyban megjelent kor
szerű könyvek lélekhatón szólnak hasznos és jótékony 
intézkedésiról; lélekrázón azon végtelen fájdalmakról, 
nyomorokról és szerencsétlenségről ,mellyekkel azany- 
nyira sürgetett nevelés hijánya miatt naponta érezhe
tőbben küszködik e’ nemzet. És annyi tűz, annyi lé
lek és e l e v e n s é g  s e m k é p e s  a’ n e v e l ő k e t  
ÍÖlinditani h o g y  t e t t l e g e s e n  nyúlnának a’ ne
velés boldogító létesítéséhez; nem képes fölrázni kár- 
hozatos hanyagságából, nem azon vétkes könyelmü- 
ségból e’ lelki élvet nem ismerő nép hijánya és ínsé
ge , meliyért maga emel szót, és eseng a’ nélkülöz- 
hetlen segélyért; — mert hogy egykét példa akad a’ 
nagy egészben , melly üdvös hatással fogá-föl korunk’ 
hijányát a’ nevelésben ’s czélszerüleg tüzé-ki a’ sza
bályt munkássága körében : e’ mind kevés annyi ha
nyag égre kiáltó közönyössége ellen , ’s azon számta
lan czikk ellenébe mik a’ nevelés’ tárgyában írattak , 
és olly sokszor, hogy untatnák az olvasót, boszúra 
ingerlenék a’ közönséget — nem magok a’czikkek , ha
nem a’részvétlenség , mondhatnék az irigység és meg
vetés , melly csak önmagát szereti, csak énjét imádja 
és bálványozza, melly nagy részben elfogámég ollya- 
nok keblét is — kiktől nem csak egyedek , de egész 
társulatok kívánnák, megvárnák hogy az egész jólé
tét ’s boldogságát előmozdítsák.

Ezen erhes vádak pedig az ollyan egyedeket ér
dekkel, kiknek értékök ’s hatalmuk van a’ nevelés ügyé
ben mind azt megtenniök mit tólök nemzet, haza és em
beriség méltó joggal követelhetnek; érdeklik az is
kola-tanítókat, de leginkább a’ lelkészeket, kiknek ha
talmukban van a’jóltevő világosságra is kivezetni. Nekik 
van legjobb módjok és alkalmuk az iskolákra fölvigyáz
ni , a’ tanítókat serkenteni, lelkesíteni és buzditni, ’s 
ha restek , meginteni és kényszeríteni a’ szorgalma
sabb tanításra; szóval lelkész urak , önöktől függ az 
iskolák virágzása, jóléte , boldogsága ’s mindene. Es 
miután ez hatalmukban van — de tudják, érzik és kö
telességük is , kérdem , megfelelnek-e lelkiismérete- 
sen hivataluk e’ fontos kivánatának? Rég látom már 
azon hanyagságot, mellyel több lelkészink az iskolák 
iránt viseltetnek , ’s okát nagy részint abban találtam , 
hogy majd minden lelkész örökös harezban és gyülöl- 
ségben él iskolatanítójával; ’s e’ miatt kell annyi ezer
nek nélkülözni azt, hogy tanult, miveit és emberséges 
polgár legyen. Hát lelkész urak! miveit ember lel-

kületéhez illik ez ? ’s önök jellemét bélyegezheti olly 
szenny, mellynek csak árnya sem közelítheté amaz me- 
nyci-tanitót, az eraberjézust annyi ellenei ’s üldözői 
daczára i s ; kit pedig mint legtökélletesb erényképet 
mintául tartoznának szivükben hordani, ki olly szívre 
hatŐlag ajánlja a’ békét és .türelmet, a’ szelídséget és 
alázatosságot ’s kivált a’ lelkitanitóknak , hogy az igaz
ság magvát, annál üdvösebben kezelhessék. Sokan rest
ség , henye idézés , többen nem akarás vagy vétkes 
gondatlanságból mellőzik a’ kötelességükké tett iskolai 
fölvigyázást, annyi ezer növendék tökéletesítése ’sbol- 
dogitására ezélzó szándékot. Va n n a k  lelkészek, 
kik figyelnek az idő szellemére, *értik a’ háza inté- 
sit; de a’ nagyobb rész, valljuk-meg őszintén , min
den szellemi élvet megtagad magától, ’s midőn min
den iparkodik és tör előre a’ nagy egésszel: vesztegel 
korszerű könyveket nem olvas, ismerek lelkészt ki,egyuj
könyvet cl nem olvasott, pedig 150 köpű méhe van........
Továbbá ismerek je les, valóban tudományos lelkésze
ket, kik nyelveket is értenek bő isméretök mellett,de 
mi haszna V az egész javára semmit nem tesznek, mun- 
kátlan élik-le napjaikat, ’s tollat, de hogy ragadnának
— pedig van tehetségök — hogy egy eszmével segíte
nék a’ kor szükségeit, vagy kivánatának akármellyik 
ágában megfelelnének, azonkívül ha száraz hitszó
noklataikat néha néha kénytelenségból megírják.

De átmegyek az iskola-tanítókra, nehogy csak 
lelkész urakat l á t t a s s a m  v á d o l n i  ê’ pangásról,
— Valóban el kell szomorodnunk azon s z e l l e m i  
és anyagi szegénységen, mellyel küszködnek az isko- 
latanitók századunk e’ nevelő és javító korában; — 
ámbár ha akarnak is a’ tehetősbek, kiknek értékök lenne 
mindennapi tespedésökből kiemelni, soknak lelkében 
vágy sincs a’ tökély felé haladni; sót gúnnyal távolí
tanak és vetnek-meg minden szilárd akaratot és előha- 
ladást, melly őket az emberi boldogság lépcsőjére ve
zethetné el annyira, hogy derék költőnkkel csaknem 
átalányosan elmondhsfjak a’ falusi tanítókról: hogy e’ 
nép félt a’ nemzetiség napján , göröngyök a’ haladási 
utón, és száraz galjak az ország életfáján. Igaz, 
hogy azon lelkesbeknek is , kik a’korkivánatának meg
felelni igyekeznének sok kedvetlen’s csak nem legyöz- 
hetlen akadályokkal kell küzdeniük? De van remény, 
egyéb szükségeit nem említvén a’ kornak, hogy a’ 
jövő országgyűlés a’ nevelés tárgyában minden hasz
nos és czélszerü intézkedést megteend , a’ szükséget 
és hijányokat kipótolja,, az annyira boszantó akadályo
kat elhárítja és tettlegesen járuland a’ kétszerte szá
nandó és nyomom sorsban tengő népnevelés ügye föl— 
segéllésihez. Mi csak tőletek várunk emberibb szel
lemtől ihletett nagyai hazánknak! mivel köztünk kik 
tehetősek, henye boldogságukban segédkezeket nem 
nyújtanak; mert hajh! nem érzik , legalább érezni nem 
akarják, miként fáj a’ szükség; a’ jószivü, segíteni 
akaró pedig tehetetlen ; így e’nem segíthet, ama nem 
akar. —

Ö r e g  e s p e r e s e i n k  is g o n d a t l a n o k ,  
lelki t ü z e t  ö n t e n i  vallásunk’ aluszékonyabb szol
gáiba ; nem iparkodnak a’ tanítókat magok is serken
teni, azokat izgatni és fenyíteni, hogy ébrednének bű
nös álmuk után. Valóban önök igen szerények uraim ! 
és igen is gyönge atyák rósz gyermekeik iránt; csak
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ezen egy erkölcsi, de megrögzött hibáját fedem még 
fel a’ falusi tanitóknak, mit olly kegyes szigorral szok
tak fenyiteni: a’ részegeskedést, melly iskola tanítóink 
közt napirenden van. Nem szólhatunk ugyan átalányo- 
san, de, k e v é s  k i v é t e l l e l .  E’ tanítson osztán 
már jó l , híven; e’ képezzen gyermeket józan , erköl
csös, becsületes emberré ; e’ neveljen a’ hazának jó és 
hasznos polgárokat ? midőn a’ mellett hogy tanulatlan 
és semmire nagyobb szüksége nem volna mint neve
lésre, még eszét is megissza. Hogy ne volna már ez 
szegény anyagilag, szegény szellemileg, mikor lelki 
és testi eledeléta’ torkának áldozza-föl, és hány ezer 
van, kit családostol torok vitt a’ vízre. Tudom hogy 
llzetésök többeknek igen csekély, de még sem hihe- 
tem , hogy a’ legrosszabbul is szűkén — de még is be
csületesen ki ne lehetne élni, ha az az átkozott torok 
nem volna. Ugyan! eszméljenek szét magok körül hol 
élünk? hiszen ha ébrendnének, már látniok kelletett 
volna hogy az utósó pór is megvetéssel tekint rájok, 
’s tekintélyűk és becsületök mennyire alá szállott a’ 
nép előtts«4) mit egyházi gyűléseken , hol mindent ki
beszélnek rájok , már t a p a s z t a l h a t t a k  és okul
hattak volna rajta. Viseljék magokat emberileg, úgy 
mint helyzetők kívánja tanítsanak híven szorgalmasan; 
a’ nép tisztelni, ’s a’ szülék szeretni fogják, és nem 
fognak nyomorogni'silány fizetésen hitvány helyeken; 
mert ha ezt teendik minden szüle igyekszik gyermekét 
taníttatni ’s nem kell őket szolgabiróval kényszeritetni, 
mit ugyan ezek sem igen tesznek. Akarat és ipar hi- 
jányzik ti nálatok, e’ pedig lelki tespedés ’s belső rot
hadás kórjele. Meddig alusszátok még a’ sötét szá
zadok hosszas álmát; mikor fogadjátok már nyílt lé
lekkel szózatát a’ kornak , intéseit a’ hazának, kivá- 
natát az emberiségnek ? Ti lelkesebbjei a’ honnak ! önt
setek erőt és tüzet a’ gyöngékbe, buzdítsátok a’ lan- 
kadtakat ’s verjétek-fól hosszas álmukból a’ tespedés 
hőseit. És ti lelkészek! felemelkedve a’ mindenna- 
piság szükköréból f o g é k o n y  kebellel nyújtsátok 
kezeiteket a’ hon javán ’s boldogságára munkáló lel
kesbeknek , serkentsétek még szendergő tiszttársaito
kat, kik gondolatlan veszteglésben, munkátlanúl élik 
le napjaikat; igyekezzetek lelket és elevenséget önteni 
beléjök; ismertessétek meg velők hasznos és jótékony 
hatását korunknak ; kedveltessétek-meg irodalmi vilá
gunkkal , hol annyi szép és üdvös eszmék hintetvék- 
e l , ’s mellyek dúsreménnyel biztatva örök boldogsá
gunkat teremthetik; — kénszeritsétek aziskolatanitókat 
a' munkásságra, önmagok és növendékeik tökélyesíté- 
sére, lelki és testi durvaságuk kimivelésére, közöl
jétek velők mind azt, halehet, miből szellemi élvet me
ríthetnek és lelkűket jó móddal képezhetik. Ha ti kor
szerű könyveket olvastok, hírlapokat járathattok, ad
jatok által nekik i s , hogy épüljenek , hogy javulja
nak hasznokra magoknak ’s boldogitására annyi növen
déknek. —

Legyetek békeszeretők és egyetértők; hitessétek 
el magatokkal hogy az iskolatanitók is olly hasznos és 
szükséges tagjai a’ társaságnak, mint ti ? Fogjatok 
hát kezet; hiszen egyik szarvát az oltárnak ők, má-

) .ne nc-z\c emlékeztetem elaggott lelkészinkct is, kik 
SJongeség miatt szinte tchetlenek e‘ hivatalra en

ni' og,\ a mintegy terhére \ annak a' nápnek: hogy ha már 
annyi ertekok van, miből liivataljok nélkül is elélhet- 
nC|" \ Cf i '  -f- , an,1-vi. kímélettel a’ nép iránt ’s mondja- nak e e külön jen rajok nézve terhes és nehéz hivatal
ról, vonuljanak-el nyugalmas és békés magányukba, hol 
csendesen nyughassanak el amaz örök álom ölén. 0. S.

sikat ti fogjátok; oda pedig tiszta lélekkel kelletik já
rulni , minden szeretetlenséget, haragot és gyülölsé- 
get levetkezve

Óhajtanám hogy e’ szavak ne lennének hasonlók 
a’ pusztában kiáltóéhoz, hanem minden , ki hanyag és 
rest, megindulva ismerné-meg bűnös tespedését és jő 
lélekkel felelne- meg korunk kivánatának ’s az idő 
intésinek. Otrokoesi Soma.

V örösm arty  ü lih á l1 íicviiimejie.
,Fény nevére , áldás életére !‘
Fenkíáltja minden hü ajak.

Sz. Mibál napjának elóestvején, fővárosunk egyik 
szűk utczáját meglepő fáklyafény deríté-föl, ’fe az ösz- 
szegyült népsokaság arczainak örömsugárzata mintegy 
versenyezve vegyült a’ nagyszerű világ özönébe; és 
hallani lehete ugyanott a’ fővárosban tanyázó olasz ka
tonaezred jeles hangúszkarától kedvelt és szivreható 
nemzeti zenemüveket, hallani lehetett a’ többi közt, 
színházunk kardalosainak ajkairól, nagy nemzeti éne
künket, a’ hatalmas S z ó z a t - o t ,  és hallani lehetett 
sok szív mélyéből föl az egekre ható éljenezcseket, — 
Kinek és miért ez? — Bizonyosan a’ bevett napirendü 
szokásként, ismét politikai pályánk valamelly jeles fér- 
flát illeti-raeg e’ fáklyás zene által nyilvánított tisztcl- 
kedés. Nem urak! Most ez egyszer a' szokás törvénye 
általunk megszegeték. És bocsánat ezért, bocsánat, 
hogy mint hű polgárok nem ismerve a’ haza életügyei 
közt egyedül uralkodót, egy más, bár a’ politikainál 
csendesb , igénytelenebb pálya, nemzeti irodalmunk sze
líd múzsájáról is raegakaránk emlékezni, ’s Themisz 
szűk boltozatu csarnokait, a’ haza költészetének szabad
ban álló virágos kertével váltók-fel. igen, mi napjaink
nak majdnem egyhangú politikai zajában, egy más nem
zeti fóérdekünk első képviselője iránt véltük leróni há
latartozásunkat, midőn V ö r ö s m a r t y  M i h á l t ,  ha
zánk legnagyobb költőjét, a’ tisztelkedés legszívesebb 
jelével keresők meg neve ünnepén , melly minden hazá
ját rendületlenül szerető magyar előtt leginkább ó miatta 
szent. — Vörösmarty Mihál, mint nyelvünk egyik leg
hatalmasabb e l e v e n í t ő  j e ,  mivelője, mint genialis 
sokoldalú tisztán e r e d e ti -  k ö 11 ó , és mint határta
lan becsületességei, szerény, és szép lelkületű ember, 
egyiránt nagy leven, több tekintetben érdemli meg 
az egész nemzet folytonosan emlékező őrfigyelmét. 
Es engedjétek meg, a’ névnapi tisztelkedés utóhang- 
jaiíl — magas érdemei iránt legmélyebb hódolatunkat 
még itt az irodalom nyilvános körében is egy két szó
val kifejeznünk.

Révay, Kazinczy és több pályatörő nemzeti nyel
vünk bányájában csak kijelölék a’ legnemesebb, leg
nagyobb értékű ásványokat: Vörösmarty nyelvbányánk 
aranyát és gyémántjait, müvekre használá-föl éke
zetül; -s nemcsak minemzetünk de az egész világ 
számára megteremte a5 legszebb, hangok és szavak 
bámulatos varázs-alkotványát. O mint valami égből 
szakadt óriás, süllyedt nyelvünket egyszerre a’ tökély 
lehető m a g a s  fokára emelé ; költői nyelvét aligha 
felül mulandja valaki e" h a z á b a n ,  és aligha lesz 
magyar (oil, melly az övénél szebben és hatalmasabban 
írhasson valaha. — ’S vájjon nemzeti ellünk múltjának 
romjaira költőink közül ki hintett nálánál szebb , dísze
sebb virágokat? kivetett bájosabb világot lefolyt időink 
sötét éjeiére, és harezviharaink szent emlékezetű hő
seinek hamvadozó csontvázait ki ícstesite-mcg nagyobb 
teremtő, elevenítő erővel? — Hazánk keleti fajú népé
nek V.iöösraarty ír mindenek közt lcgkcletiesebben ; 's
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míg gyöngéd kedves lantjával hölgyeink szivébe »’sze
relem istenítő szózatát olly elragadóing játsza-be: a’ 
férfiakat legnagyobb haziifiui lelkesedésre buzdítja nem 
egy , de számos hatalmas szózatával, melly s z a b a d 
s á g o n  kívül semmi más hangot nem akar ismerni. —* 
Vörösmarty az irodalmi pályán már másfél évtized óta 
működik, ’s kimeríthctlen költői termékenysége, ’s fá- 
radhatlan szorgalma még mindig ugyanaz. Többet és job
bat egy magyar költő sem íra nálánál. Az ő m ü v e i  
nemzetünk njabb korszakát — mint valami fiatal höl
gyet, nászkoszoruként övedzik; az ő müvei nemze
tiségünk és költészetünk nj csarnokában egyik leg
szebb alaposzlopiü tekinthetők, l'ő'rösmar/i/ra tehát 
büszke lehet minden magyar , mert az ő neve nem
zetünk jó novét a' világ előtt magasabbra emelni ha
talmasan segítő.Es vájjon ezen ifjú, igazán költői nép 
tudja-e illőleg méltányolni legnagyobb költője ma
gas érdemeit? Vérző szívvel kell a' nem „egészen“-1 
kimondanunk. Hisz e’ nép még silány színpadi éne
keseiről is bővebben gondoskodik mint a’ szabadság 
első dalnokáról, ki őt s z í v -  és lélekben legjobb atya- 
kint növeli. Azonban erkölcsileg nagyobb méltánylat 
éri ő t, mert jó neve és hire a' miveltebbek előtt 
mély tiszteletben tartatik. Es azok, kik öt most név
ünnepén legelőször megtisztelek, iránta csak a’ jelen 
emlékezetét akarák fölelevenitni, Ts mintegy erősebb 
alakban nyilvánítani. De mi az egyes ember , vagy 
a’ különszakadt kis körök örömnyilatkozata és di
csőítése legelső költőnk nagyságához képest ? sőt 
egész hazánk tisztelő inéltánylata milly csekély még 
most ellenében ? -------Azonban

Az nem lehet, hogy esz, erő,
És olly szent akarat 
Hiába sorvadozzanak 
Egy átoksuly alatt.
Még jőni kell , még jftni fog 
Egy jobb kor, melly után 
Buzgó imádság epedez 
Száz ezrek" ajakán.

Ig e n , a’ jo b b  k o r  m ég  jő n i fog , -s a ‘ nem  e lé g 
g é  m é ltó n y lo tt k ö ltő  , k i e z t o lly  lá tn o k i m a g a sz to s 
s á g g a l  m e g jó s o lá , am a  jo b b  k o r  em b ere i á l ta l  tö k é 
le te s e n  m e g is m e r te tv e , k é ts z e re s  ö rö m m el v ag y  in 
k á b b  h ijá n y  é rz e te  m ia tt legm élyebb  fá jd a lm ak  k ö z e 
p e i t  fog  d ie ső itt te tn i . M iné l nagyobb  le sz  h a z á n k , a n 
n á l nagyobb  lesz  az ő n ev e ,m e lly  m ajd  e g y k o r  ham 
v a in k  fö lö t t  nem  e g y e s e k , de  egész  n em ze tü n k  á ta -  
lá n y o s  és  ö rö k ö s  em lék ü n n ep lé séb en  n a g y sz e rű e n  r é -  
sz esü len d .

A’Pesti hírlap geneziséről.
Kossuth Lajos ur gr. Széchenyi Istvánnak adott 

feleletében az 58. és 59. lap. mondja: hogy öt Län
derer ur — mint a’ hírlap kiadó-tulajdonosa dec. 28. v. 
29. a’ szerkesztés elvállalásával megkínálta, ’s hogy 
ó azt komoly megfontolás után elfogadván, dec. utó
ján a’ bevezető czikk szerkesztéséhez fogott. Ez őszin
te ’s egyszerű genesis ellen észrevételem nincs; de 
a’ most idézett munka 8 i. lapján már c’fenhangzó ge- 
nesist olvasom: „a’ Pesti hírlap azon kort, mellynek 
kegyelem nem kell, melly jogot ’s igazságot követel 
népi teremtette, hanem ellenkezőleg azon kor terem
tette a’ pesti hírlapot, az hát e’ részben is a’ kornak 
idézetes, nem idézője.“—Nehogy ezen mystifikált sza
vak néhány még ártatlan ifjainfenál tévedést obozzanak 
mintha t. i. a’ Pesti hírlapnak „Üei gratia“ féle eredete 
volna ; ------- nem lesz fölös megjegyezni: miszerint

való igaz , hogy a’ P e s t i  h í r l a p  a z o n  kort ,  
me l l y n e k  k e g y e l e m  ne m k e l l ,  m e l l y  j o 
g o t  ’s i g a z s á g o t  k ö v e t e l  nem t e r e m t e t t e  
— de ezen kor nem is létez ám valóságban , hanem 
csak K. L. urnák felhevült phantasiájában — hanem el
lenkezőleg azt hiszem: hogy a’ Pesti hírlap valódi- 
iag születtetett a z o n  m é g  j e l e n l e g  l é t e z ő  kor
ban melly nem koldul ugyan begyeimért, de a’mellett 
hogy néhol jogot is követel, még is jó t, idvest, és 
hasznost — ha mindjárt némi kegyelem adagokkal ve
gyítve nyujtatik i s , okosan ’s hálásan elfogadja, — 
és czélszerűen cselekszik, ha e’ részben a’dolgot igen 
szigorúan nem veszi, megemlékezvén: hogy időszaki 
sajtónk jelen kedvezőbb állása is k e g y e l m e s e n  en- 
g e d e 1 m e z e 11 # )  hírlapokon ’s k e g y e l m e s e n  
t á g í t o t t  könyvvizsgálaton alapszik, ’s így:  hogy 
a’ fenebbi üres, semmit nem mondó de az ügynek csak 
ártható phrasisok mellöztévcl , a’ Pesti hírlapnak mos
tani alakjábani létezését is csupán’s tisztán azon v é 
l e t l e n  azon v a k t ö r t é n e t  teremtette: hogy Mun
kácsy János urnák kiadó-tulajdonosi joga Länderer La
jos urra, k e g y e l m e s e n  ruháztatott, — hogy ez 
(„jó vagy rósz számolással, az isten tudja) azon öt
letre jött, hogy hírlapjának szerkesztésével Kossuth 
Lajos urat kinálja-meg — és — a’ mi a’ dolog vele
je :— hogy e’ nagyszerű— dúskövetkezésű — de l eg-  
a l á z a t o s b a n  e l e v e  b e j e 1 e n t e 11 d o 1 o g a k a- 
d á l y r a  k e g y e l m e s e n  nem talált! — voila tout ! — 
8 —ban sept. 20.1841.

Utazási rajzok.
I. Müncheni-ut 1841. sept. 10.

A’ gyors-parasztokkal csakhamar Becsben tennénk. 
Onnét, a’ vidám L i n c z e n , és regényes S a l z b u r 
g o n ,  keresztül, B a j o r o r s z á gb a érkezénk. Alsó 
és felső A u s z t r i á t  a’ legdicséretesebb szorgalom 
bélyegzi. A’ jó , szilárd országút, folyvásti jegenye, 
körtvély , szilva ’s almafa-sorokkal van beültetve. Az 
utasnak akaratja ellen is eszébe ötlik azon gondolat: váj
jon nem lehelne-e honunkat is illy paradicsom-formává 
változtatni; még pedig auia’ mindeddig nem használt ’s 
együttvéve roppant physikai erő — ama’ föld alatt dolog 
nélkül tespedö, közelítőleg tán 10,000 rab kezei ál
tal; nem Ichctne-c így utakat készítetni, azokat fákkal 
beültetni, ’s még a’ gonosztévök pbysikai erejét is, a’ 
haza javára és szépítésére fordítani ? — Az u t - t i s z -  
t i t o k n a k  nyugodalmas comfortable munkálatjokra , az 
útközbe eső helységek szegényeit ’s az utón útfélen á- 
csorgó koldusokat, szinte optimo és finnissimo jure le
hetne alkalmazni.

Az ausztriai parasztság viseleté : hosszú , sarkig 
ért) kabát ’s egy csákó-formára közepén behajló magas 
kalap; az auszuiai nők a r a n y o s ,  a’ bajornök ezüs
tös főkötőkel viselnek. A’ baj or nép  felette ájtatos. 
T r a ii n s t e i n b a i i , egy, ezeréves templom emlékíró 
búcsú tartatván , az egész város zöld ágakkal, ’s győ
ző d el m i - virág ka púkkal volt feldíszítve, ’s közelről és 
távolról számtalan nép forrongott benne

M ü n e b e n ,  a’ főváros , már első tekintetre is kel
lemesen lepi-meg az utast. Piaczai szépek , utczáji egyes 
ncsek 's teresek, házai ízletesek és nagyszernek, ügy  
látszik. a’ m ű v é s z e t  g é n i u s z a ,  egyik kedvesebb

*) Nfcm h e n y e  szó ez a"Kelet-népében , és arra szint- 
ngy nem ártott vala K. L. urat emlékeztetni, valamint 
ü nem tartá henyének (fölösnek) a’ birtokosokat a’ v é- 
leti énül  nyert birtokukra toties quotics figyelmez
tetni.
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mulatóhelyéül e’ csinos fővárost választotta. Már első 
bejövetelkor, a’ p o s t a - h á z a t  festvények díszítik; 
»(ellenben a’ k i r á l y i - l a k ,  ’s oldalvást a’ nemzeti- 
játékszín szinte nagyszerű festvényekkel Js pompás lép
csős tornáczczal ékesek.

jv ép -gy  űj t e me n  ye (Pynakothek) európa szer
te hires. Oldal-folyosóját, egy hoszszu pompás folyo
sót apró boltozatokkal, a’ legszebb freskó-képekkel 
most festik; alól régi római u r n á k ,  ’s mindenféle 
házi-edény láthatók, mellyeknek beesők, műértökelőtt 
megmérhctlen. Azon tiszta termek, mcllyekben e’ rit
kaságok tartatnak , ezek iránti bálványozást árulnak-eJ.

A’ G l y p t o t h e k ,  vagy is az egyiptusi görög 
és római szobrok gyűjteménye, már maga megérdemli 
az ideutazást. A’ régiek művészetevei megfelelöleg ve
télkednek ugyanitt Canova Schwanthaler és Cornelius re
mekművei. r

L e i c h t e n b e r g  h e r c z e g  p a lo tá já b a n , több 
h aso n ló  rem ek m ű  k ö z t , C 'anovának  3 g rá c iá ja  —  a ’ 
le g id eá lisa b b  g y ö n g é d sé g  k ép e  lá th a tó . A z  O d e o n  
te re m  , tá n c z m u la ts á g , és  h a n g v e rse n y e k re  h a s z 
n á l a t i k ;  k a rz a ta  kü lönösen  n eve li k é n y e lm e it.

A* B a z á r ,  eg y  f re s k ó -k é p e k k e l d ísze lgő  h o sz 
szu  c o r r id o r , in e lly  a la t t  a ’ g a l a n t e r i a - b o l t o k  
v a n n a k , ’s e lő tte  a ’ s é t a t é r  a já n lk o z ik  á rn y é k o s  
n a g y  fá ji  ke llem év e l. I t t , e ’ b azári fo lyosó  a la tt ,  l á t 
tu k  az a s p h a l t  k ö v e z e t  k é s z ité s  m ó d já t.—  A z 
a sp h a lt sz u ro k  nem  —  az  h e l y s z í n e n  a lá g y u j-  
to t t  v as fa zé k o k b a  té te te k ;  h a  e lo lv a d t ap ró  k ö v ecse t 
v e tn e k  belé ’s a ’ tö m eg e t k á s á v á  ö sz sze k ev e rik . E k 
k o r  fé l h ü v e lk n y i m a g o s á n , a ’ té g lá v a l k i r a k o t t  ’s  
iz zó tüzze l elébb m c g m e le g ite tt  a la p k ö v e z e tre  eg y  ö l-  
n y i táb lák b a n  k iö n t ik ,  o tt, m in t a ’ f a lta p a s z t ( m a l 
t e r t )  , e g y e n e s re  k e n i k , e k k o r , fe lébe ism é t m ák  
g y a n á n t a p ró  k ö v ecse t s z itá ln a k  eg y  lapos su ly o k k k a l 
e ’ k ö v ecse t be le  v e r e g e t i k ; — ’s v o i lá j  k é s z  a* le g -  
és  le g fe lsé g ee eb b  k ö v e z e t ,  m e rt 40 p e rez  m ú lva  m ár 
k i h ű l t , k ő v é  v á lt ’s o ily  k e llem es  já r d á t  s z o lg á l ta 
t o t t ,  m e lly e l m inden  ty ú k sz e m e t sz ám k iv e té sb e  k ü ld -  
h e tn i. U ra im  b á n y á s z in k ! k u ta s s á to k - k i , az  e g e k é r t  
m in é l e lő b b , h o l r e j te z ik  h eg y e in k  g a z d a g  ö léb en  e ’ 
jó té k o n y  á sv án y  ?!! íg y  egy  év a la t t ,  k ö v e z e t tő l  ir tó d zó  
m a g y a r  v á ro s in k n a k , legpom pásabb  k ö v e z e te  le h e t. A ’ 
jó té k o n y in té z e te k  k ö z t  b ám u lv a  c su d á ltam  a ’ ro p p an t 
k ó rh á z a t m e llyben  a ’ sz ü rk e  a p á  c z á k (d ie  g rau e  
S c h w e s te rn )  áp o lják  a ' b e te g e t. A ’ le le n c z h á z z a l e g y 
b e k ö tö tt  á r v á h á z  sz in te  m u s tra  m ag a  n e m é b e n .’S  
e ’ jó té k o n y  in té z e te k e t M ünchen  v á ro s  k ö n n y en  á l-  
l i t á - e lő ,  m iu tá n , h ite le s  k ú tfő  s z e r in t ,  m ag áb ó l a ' 
se rb ő l 2 7 0 ,0 0 0 ; a ’ m észá ro so k tó l 4 3 ,0 0 0 ;  a ’ lisz tb ő l
4 2 ,0 0 0  b a jo r  p. fo r. vám ot v esz  é v e n k in t ; m iből 
é p i tte té  az  Iz á r  fe le tti  k ő h id a t  ’s a ’ n ag y  já té k s z ín t  
is. P ó s ta b é r ,  B u d á tó l id é ig  38 p f t.  H án y  ifjú  h a z á n k 
ba n e m  t e s z  unalm ábó l en n y it n é h a  eg y e tle n  egy  
k á r ty á ra !

S z e k r é n y e s  y.

P ó t l é k t á r -
Belgiumban jelenleg kutya gyapjúból legtartósb ha

risnyákat készitnek. Hiszik, hogy ezen uj iparág ré
szint a kutyatartásról szóló törvényeket lágyítni, ré

szint a’ juhtenyésztésből háramló gazdag nyereséget 
csökkentni fogja.

Scbropp P: urnák Becsben több évi vizsgálódása 
es fáradozása után sikerült, olly mozgonymintát készít- 
ni, melly nemcsak vas, hanem más, akár kövezett akár 
kövezctlen utón is használható ; fölfelé megy meredek 
utakon (1: 6 ); kocsival és szánnal; minden fáradság 
nélkül ’s tetszés szerint kormányeztatja magát, és egy 
igen egyszerű készület alkalmazásával maga magát is 
kormányozza, mindenütt, hol az út más irányt rész.

(E zü st fü le k .)  E zután öreg  és  fiatal urakat nem 
csak  szem ü veggel látandjuk sétá ln i, hanem  eg y szer-  
’sm ind d íszes ezü st-fü lek k el. U j-Y orkban  már k ö 
zön ségesen  v ise lik . F orm ájok  ollyan, m int az osz tr i
g a h éjé , csa k h o g y  ennél valam ivel m éllyebbek és k ét  
k is  rugotoll á lta l fü lhöz csatoltatvák. A ’ hangot an
nyira öregb ítik , h o g y  k ö zö n ség es  óráink verése  h a
rangzúgásnak  t e t s z ik ,  é s  egy halk  foh ászt 3 m ért- 
földnyire hallhatn i.

(Iparhaladás Oroszországban.) Darab idő óta Orosz
országban a’ gyárszorgalom olly sebesléptekkel halad 
hogy közfigyelmet von maga után , ’s a’ kormány is 
mindent elkövet, gyámolitandó azon élénk mozgalmat, 
melynek eredvényc nemzetgazdagságra már most is 
oliy jótékony hatást gyakorol. A’ gyárok ’s kézműhe
lyek száma 1839 óta 6,855re rúgott, a’ munkásoké 
pedig 412,931re; ide nem számítván a’ bányák éshá- 
morokbeli ’stb. dolgosokat. 1835ben csak 6045 gyár és 
kézműhely vala 279,675 napszámossal. Amazok három 
év alatt810 uj teleppel szaporodtak, imezek pedig két 
annyira növekedőnek. A’ nemzetipar azon ágai közt, 
mellyeknek gyarapodása legszembeszökőbb , említés
re méltók : posztó, ’s gyapjugyár 606 ; selyemgy. 
202 ; pamutgy. 467 ; vászon ’s hasonnemügy. 216. Fi
gyelmet érdemel a’ dohány kezelés is. 1838ben a’gyá- 
rokbul tavalyi maradékkal együtt kikerült: d o h á n y
3.800,000; burnót 2.200,000; szjpa pedig 62.500,000 
font. Bevittek 84,111 púd, — egy p u d =  40 font) és 
38 fontot, kivittek ellenben 50,646 p. 52 ft.: az ország
ban e l f o g y a s z t o t t  dohánytol fizetett adó pedig 
2.670,377% rubelt tesz.

Az Ízletes ínyű hg Talleyrand egyszer asztalnál 
azon észrevételt tévé, miszerint, ha tökéletes lakomát 
akarunk adni, háromféle szakácsra van szükségünk: 
egy francziára a’ levesekre és vastagételekre; egy 
angolra a’ pecsenyékre; ’s egy olaszra a’ csemegékre 
nézve; hol ezen 3 szakács együtt nem munkálkodik ott 
mindig valami ócsáriani való lesz. Fájdalom, tévé hoz
zá , megfoszta bennünket a’ lázadás azon eszköztől, 
miszerint e’ mestereket szolgálatban többé bírhat
nék; és most azért eszünk, mivel természetünk kíván
ja , holott máskor azért evénk, mivel öröm volt enni. 
Azt is monda Talleyrand, hogy a’ jó kávénak feketé
nek kell lenni mint az ördög, melegnek minta’pokol, 
’s [édesnek mint a’szerelem.

Fiam tegnap gőzhajón B ..be utazott; nem biztosít
hatná ön ötét ? — kérde valaki enyelegve egy kármente
sítőt. Engedjen-meg— felele im ez— biztositó intéze
tem csak becsbeli dolgokra szorítkozik.

Szerkeszti Helmeczy.  — Nyomtatja angol gyors-sajtón T r a t t n e r - K á r o i y i  uri-uiuzu * 0 0
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A liért ©Ily r itk a  tü n em én y  a 1 k o r -  
sz e r iile g  k im iv c lt  ifj ii k om in k b an ?

Sajnos, hogy eddi gélé csupán szelid fohászok, 
kegyes óhajtások mentek e’ tárgyban a’ bölcseség is
tenéhez, a’ nélkül, hogy e’ fontos kérdést valaki töké
letes megfejtésre méltatta volna ! Vannak fájdalom ! kik 
erővel el akarják hitetni magokkal, hogy hazánkban 
mindenki tudós , ha iskolai hosszas pályáját elvégzé. 
De ezen szerencsétlen könyenhivők saját csekély tudo
mányukat veszik mértékűi, ’s e’ szerint elégültek az
zal , ha áz iskoláinkból kikerült ifjú majd annyit tud , 
mint ők. -— Jól jegyzé-meg e’napokban egy fiatal orvos 
hogy az illy relativ tudós nem egyéb aztán , mint „ab- 
bas inter vaccas.“ Vannak ellenben , ’s szerencsére nem 
kevesen , kik szinte mindig egy nótát fiinak , azt neve
zetesen , hogy honunkban alig van 100 között egyet
lenegy korszerüleg miveit ifjú. Valóban igen jó , hogy 
illy ellenes véleményű bírók Ítélnek felettünk; mert 
máskép reánk fiatalokra is elragadna ama’ dögvészes 
hiedelem, hogy csakugyan tudósok vagyunk iskolai pá
lyánk végzetével. Véleményem szerint a"' feladott fon
tos kérdés helyes megfejtése nagyszerű következmény
nek lehet szülője.

A’ kik tudatlansággal vádolják ifjúságunkat, kü
lönböző okokkal támogatják állításaikat. Némellyek eiég 
oktalanul felkiáltanak, hogy ,,a’ magyar már természeti 
hajlamánál fogva képtelen magasabb miveltségre bár- 
milly tökéletes eszközökkel is.“ Mások az előítélete
ket említik, mellyek a’ tudományosságra homályt árasz
tanak , azt súgva ifjaink fülébe „hogy a’ magyarnak , 
ősi szokáskint tanulni szükségtelen.“ tíokan kizárólag 
a’ latin nyelvet tartják fő zsarnoknak, ’s szerintük „ki
halt nyelvnek szüleménye is csak tudomány-halál le
bet ! A’ két első állítást minden józan gondolkozó , pár
tos jelleműnek látván, figyelemre semméhatá; a’har
madik ellenben olly közkedvességet talált, hogy an
nak taglalását a’ nemzet képviselői vitatásaik egyik 
kedvencz tárgyául választók , ’s felette ketté törék a’ 
pálczát. Hogy fölvilágosult korunkban kihalt nyelv ne 
gyakoroljon zsarnok hatalmat, nem csak természete
sen , de egyszersmind szükségkép követelhetjük. Tár
sas életben ugyanis kihalt nyelvet nem tekinthetünk 
máskép, mint valamelly posvány fedte tájék bűzhödt 
levegőjét. Mindkettőt ki kell tisztítnunk ha egészséges 
léggel akarjuk körülvenni nemzeti életünket.

Nyelvegység nélkül nemzeti fennmaradás biztosít
va nincsen. — Róma csudába ugyan Hellas fönséges 
nyelvét; de hogy birodalmának állandóságot szerez
zen , mégis sajátját törekvők közönségesitni, ’s a’ta
nácsban is latinul beszélt, jóllehet tudományát a’ már 
mi veit görög nyelvből merítő. Hogy hát mindenki be
szélje honuukban is a’ magyar nyelvet, nemzetiségünk 
megalapítására okvetetlenűl megkivántatik; e’ czikk 
azonban az ifjúság tudományos kimivelődését tárgyaz- 
za közvetlenül, minthogy a’ nemzetiség is c su p án  ez 
által juthat szilárdabb alapra. Már most azt mondom 
a’ fenjegyzett kérdésre, hogy az alapos tudományos
ság h í j á n  y a : i s k o l a i  r e n d s z e r  e r e d v  e— 
n y e . “ Vannak ugyan i f j a k  h a z á n k b a n ,  ki
ket kedvező  körülményeik nem hagytak e ’ poros ren d 

szer martalékivá lenni; de bezzeg bámulunk is azilly 
ritkaságokon, ’s bámulatunk csak fájdalmat, többnyire 
kislelkű elcsüggedést szül bennünk , mig az áíalányo- 
san vett állítás czáfolhatlanul igaz marad! Ha ugyanis 
ifjaink egyedül iskolai tanulmányaikra szorítkoznak, 
kérdem kifejtheti-e a’ legfellengzöbb lágész is rejtett 
kincseit; avagy nem ellenkezik-e tanítási rendszerünk 
a’ szellemi erők kifejtésivel, midőn olly tudományok 
csarnokába vezetik az ifjút mellyekre előeszmékkel sem 
bír , mellyek tehetségét felülmúlják, ’s mellyekre en
nél fogvást semmi hajlamot nem érez , miket követke
zőleg utál, szolgailag és csak a’ tertiától-félelemál
tal kényszerítve tanúi? Vagy midőn valamelly hajla
mával egyező tudományra akarván egész tehetségét 
fordítani, azt nem teheti, mivel egyszerre 3—6 külön
nemű tanokra kénytelen azt szétosztani? ’S vájjon 
mi haszna lenne tanítás alatti nagy figyelemnek , mi
dőn két rövid óra alatt többnyire nem csak egy tudo
mány fejtegettetik? — Ki elég vakmerő serdülő ifjútól 
azt kívánni, hogy leczke után is eszében tartsa a’kü
lönböző , ’s jobbára uíólérhetlen ékesszólással mondott 
eszme-tömeget? — De minek is a’ 10—15 évi iskolába 
futkározás , ha épen a’ legszükségesb tudományok ta
níttatnak legnagyobb hanyagsággal ? Nyolcz évig ta
nulja az ifjú csak deákiskolákban a’ hittant, ’s midőn 
lelép a’ megúnt pályáról , legelőször is azon kételke
dik : van-e isten ? ’s minthogy a’ természettant a’ leg
nagyobb felületességgel hallgató , mert hiszen a’ phi- 
losophiában már csak auditor az ifjú, nem képes azon 
fölényig emelkedni, ki őt alkotá, ’s kit a’ természet- 
tan jól előadott terjedelméből bőven kiismerhetett vol
na! A’ szám, ész, (Dogica) történettan csak névről 
ismeretesek előtte, holott ezek tudása nélkül Roussean 
szerint csakugyan jobb lenne visszatérnünk polgári élet
ből az emberiség természeti állásába, hol kiki, nagy 
tudomány nélkül is boldog lehet.A’ ki nem hiszi, hogy 
állításaim s z o r u l  s z ó r a  i g a z a k ,  utazza -  be 
széles M a g y a r o r s z á go t , mondj» hogy hazud
tam ; szívemet a’ legédesb örömmel fogja eltölteni czá- 
folata. Van ugyan nehány felvilágosodott jeles tanító , 
kik nagyszerű hivatalukat türelem-edzett lélekkel tel
jesítik, az ifjú sarjadok egykori dicsőségét tekintve fő
szempontul ; de itt nem tanitókrul, hanem azon iskolai 
rendszerről van szó,  melly, úgy tetszik mintha épen 
szellemi erők t e s p e d ő  f e j l e t l e n s é g é t  czéloz- 
náaz e l l e n k e z ő  h e l y e t t !  Úgy tartom pedig, 
hogy nincs nemzet a’földön, melly természettől a’tu
dományosságra nagyobb képességgel bírna, mint az 
erőteljes magyar. Már gyermek éveiben , heves vér- 
alkatanál fogvást nagyságra, tökélyre ingercltetik. 
Vizsgáljuk játékiban , ’s látni fogjuk, miként erőködik 
társait felülhaladni, vagy miként irígyli győzelmöket, 
elsőségöket, ’s miként nyugtalankodik, míg újra nem 
mérheti össze társaiéval ügyességét. — Ismerek ifjakat, 
kikben , a’ legszerencsétlenebb körülmények közt csu
pán a’ folytonos vetélkedés , társaikkal vitatkozás fej
té ki a’ gondolkodásvágyat, melly később szellemi ere
jűket ismerteté-meg velők, ’s végre kettős szorgalom
mal tanulásra, olvasásra és literátori pályára édesgeté. 
De fájdalom lepett-meg más részről, midőn legtöbb 
nagy tehetségű pályatársimmal az ellenkező történt.
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Ismerek u g y a n i s  számtalanokat, k i k n e k  l á n g -  
e s z ö k  mi n d e n n a p i  e l mé k  s o r á b a  h a n y a t 
l o t t !  kiknek pedig nem kellett volna egyéb csak 
gondolkodásvágyokat f  öl g érj es z ten i , hogy egy
kor követendő példányokká váljanak a’ tudományos vi
lágban. Azonban rendszerünk a’mellékutakat is elzárja, 
mellyek az ifjút gondolkodásra vezetnék, ’s keblében 
az olvasás és tudomány iránt hő szerelmet gerjesztőé
nek, A’ szigorú, és kemény fenyitékek által erősített 
(sancíionált) iskolai törvényeket értem itt, mellyek már 
érettebb ifjainknak is, úgy szólván minden nyilványos- 
ságot kerülni parancsolnak. — Vájjon józan czél éretik 
e el az által ha a’ bölcselkedés- vagy joghallgatókat 
szinháztól eltiltjuk. E’ tilalom igen természetesen ama 
gondolatra vezeti az ifjút, hogy a’ színház koránsem 
erényiskola hanem épen ellenkező , minthogy ő külön
ben abból ki nem zárathatnék. ’S ennek ismét megint 
természetes következése az, hogy kimenekülve az is
kolai rabszolgaságból mohon és egyedül azon oldalába 
szeressen a’ színészetnek, melly a’ tévedéseket illeti, 
nem jutván eszébe, hogy vétkek épen azért vannak 
színre hozva, hogy a’ bünhődés is , mint bűn-követ
kezmény, feltüntethessék. Némellyek ellenvetik: az if
júságot épen azért kell kizárni színházból, mert he
vességénél fogvást igen hajlandó a’ színészetnek csu
pán rózsaszín oldalába ’s ennek csábjaiba szeretni; de 
<e’ gondolkodás csak azoknak lehet sajátja, kik az if
jút szolgai elvek szerint majmokká szeretnék nevelni. 
A’ színészet ugyanis nem eszünkre, hanem szivünkre 
hat közvetlenül $ ’s ha ez még elromolva nincsen vagy 
az élvezet e’ neméből eddig folyvást kizárva nem volt, 
tagadom, hogy az előtüntetett erkölcsi jó és rosztol 
épen az utolsót szemelné-ki.

Mert ha így van, akkor hölgyeket soha ne eresz- 
szünk színházba, mert inkább mulatságért mint morá
lért sietnek abba, ’s már ennélfogvástis hajlandóbbak 
felületet elébe tenni valónak. Hasonló tilalom zárja ki 
ifjainkat a’ farsangi világ ártatlan, lélek mivelö éde- 
neiből, a’ tánczvigalmakból is; most azonban, hála né
hány józan elöljáró és tanítók szellemének! ezen szi
gor nem átalányos. — Nevetséges ellentét: tapasztalni 
hogy a’ felsőbb iskolai ifjúság kizáratik tánczvigalmak- 
bul, mikben a’ nőnem gyönge szüzei részesek. Átlát
hatni ezekből, miért ül legtöbb ifjú homlokán a’classi- 
cus tudatlanság bélyege, ’s miért pislog-ki szemeik
ből a’ miveletlenség vadvilága.

Midőn tehát nemzetiségünk megalapítását, ’s if
júságunk tudományosságát czélozzuk, nem elég egye
dül a’ magyar nyelvnek iskoláinkba átalányos alkalma
zása, minthogy ekép csak féllépéssel jutnánk előbbre. 
E’ két feladat egymástól elválhatlan ; a’ magyar nyel
vet igenis, átalányosan alkalmazni szükség, de? gyö
keresen megváltoztatott tanítási rendszerre ! Ha egyéb 
nem ohajtatnáis rendszerünk változtatását, azon szem
pont, hogy életünk legszebb szakából 12— 15 évet 
elrabol, már elegendő ok követelésünkhöz szigorún-ra- 
gaszkodásra. Ha nem nyomatnék-el a’ fejlődző elme 
®—6 különnemű tanokkal egyszerre , hanem azokat e- 
gyenkint honi nyelvén, jól felfogva tanulhatná, nem 
volna-e eleg felényi idő is az iskolai pálya tökélete
sebb elvégzésére? ’s nem jobb volna-e az elpazarlott 
idővel életünk gyakorlati részét toldani-meg. Valóban 
természetelleni bűn legszebb ifjuéveinket ollysükeret- 
len , munkában tölteni! \  agy nem vagnunk-e képtelenek 
12 évi deákoskodás után magunkat egyedül tudományunk 
által illoleg fentarfani í Csak aztán az ekeszarvát ne szé—

gyelné megfogni iskolai tudósunk. De híjában, bőre vé
konyabb, mint a’ munka-szokett szántóvetöé, sőt ezenfe
lül tek. urnák készité iskolai rendszerünk. Mindazáltal az 
iskolai rendszer bármilly tökéletes is,nem vezet kizárólag 
a’ czélhoz. Az ugyanis, a’ szellemi tehetségeket csak 
kifejteni, ’s azokat bizonyos fokig érlelni tartozik. Hol 
már az ifjú szelleme önállóvá lesz , ott megszűnik az 
iskolai rendszer közvetlen munkálódása , ’s az ifjú ön
magának adatik vissza, hogy a’ tanultak vezérfonalát 
követve, olvasás által végezze azt be, mit az isko
lákban elkezdett. Innen következik, hogy hazánkban 
még legalább 50 évig akárm nemű tanítási rendszer 
csak akkor mondathatnék tökéletesnek, ha az alaptu
dományokon kívül i d e g e n  n y e l v e k  is taníttatnak. 
Sokan a’ pesti egyetembe csak azon boldogító remény
nyel sietnek, hogy bő nyelvisméretet szerzendnek rend
kívüli órákon. — ’S csak innen jő-ki aztán á’ nyelv
tudósak számos légiója.

E’ töredék egész alakját akará felölteni; de a’ te
hetség igen gyakran nem bírja kielégitni akaratunkat!

Keresztt’/ry J.

Utazási rajzok.
II. Frankfurti-ut.

1841: S e p t e m b e r  11 — J4kén.

Münchenből a’ német művészet pantheonjából vas
úton, 2 óra alatt A u g s b u r g b a  érkeztünk. — E’se
bes ut, a’ Lech vize nagy síkján— tán épen hajdani 
eleink hamvain — vitt keresztül; hol egykor a’bajorok 
őseinket megverték. A u g s b u r g , a ’ velenczeiek arany 
korában, az európai bel-kereskedés gyűlő pontja , még 
most is hajdani fénye romjait mutatja. Roppant v á- 
r o s h á z a ,  a’ szépMaximilián-utczában, két különöst 
foglal magában: a) az „ a r a n y o s - t e r e m e t “ hol 
némi birodalmi gyűlések is tartattak, és b) számos é pí 
t é s z i  m i n t a - t e r e m e t  (Modellen Saal) , mellyben 
egy , Holltól készített, de eddig nem valósított, igen 
szép városház-építési minta mutattatik , nagyszerű osz
lopos homlokzattal. Nagyszerű azon v i z i  e r ő mű  is 
melly a’ város egyik szegletéből, minden utczába, 
egyes házakba ,’s különösen a’ piaczokat díszesitö szö- 
kökutakba , egészséges forrásvizet nagy bőséggel ve
zet. A’ b ö r z e ,  a’ városházzal szemközt áll. A’ vál
tókkal való kereskedést 40 banquier éleszti, kik nyá
ron nagy házaikat odahagyva, város körüli villáikon 
mulatnak. A’ városon kívül emelkedik azon 5 emeletű 
l e n f o n ó - g y á r  is,  melly közel ezer embert és igy 
majd egy kisvárosi népességet foglalatoskodtat. Itt je— 
lenik-meg az„‘2ÍUgemeine-'3eitung"melly naponkint 10,000 
példány által lövelli-szét mint valamelly főrangú csil
lag , sugárait. Három kettős (és igy 6) gőz-sajtójá
nál, mellyeknek mind egyike óránként 2800 példányt 
nyomtat, csupa 12 —14 éves gyerkőezékalkalmazvák. 
A’ régi épületek közt egy várforma lakházat mutogat
nak , melly még állítólag a’ h u n n u s o k  i d e j é b ő l  
való. Ennyi időre nehezen vihetné-fel hihetőleg sok 
augsburgi-polgár családja genealógiáját, soknak neve, 
másunnan-ideszakadásra mutatván. Egy utczában p. o. 
három mesterember czimén, közel egymás mellett, e’ 
rimmel-csengő vezetéknevek olvashatók: „Gi ng e l e “ 
„ A b e l e “ “N & ngele.* A’ bajor főnemesség köztki- 
tünöbbek: Taxis, Wrede, Fugger herczegi, Schön- 
born , Arco , Thőring , Freising , Sensheim , Santizell, 
Seiboldstorf grófi családok, báró Gumpenberg ’slb. A’
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p o l g á r  i-k a t o n a s á g  is épen itt létünkkor, vasár
napdélután rukkolt-ki, hadi-gyakorlat végett, ezre
dese Mayer kalmár lakja előtt. Állott gránátosok, fü- 
zelirek és lovasukból. A’ főbb tiszteket lovas segédek 
környezek; ’s a’ commandírozás szinte nyers praeci- 
sióval történt. A’ b a j o r - k a t o n a s á g  egyenruhája 
mint a’ nemzeti szín , kék és fejér , csupán sisakot vi
s e l; a’ csákót egyedül polgári katonaság és városi őrök 
hordják vitézkötéssel. Augsburgból a’ gyorkocsin Nürn- 
bergbe érkeztünk. Lakossága 40,000; még most is ré
gi bástyáji körzik. O-szerü nagy házai , szilárd hid
ja i, szobrai, szökőkutjai, ’s utczáji elevensége, még 
most is a’ velenczei aranykorbeli Augsburggal együtt- 
virágzására mutatnak.

Egyik piaczát; hazánkfijának , D ű r e r A l b r e c h t -  
ne k  uj érczszobra diszesiti. A’ nagy óriás városház 
„császár-termében“ Dürernek allegóriái falfestvényei 
közt, feltűnő az, hogy egy kétszázad előtti esetnél, 
már a’ nyaktilóval kivégzés használtatik. Nürnberghez 
közel esik, Bajorország Birminghamja — F ü r t h  gyá
ri-város, mellyet amazzal azon vasút köt össze, melly 
Németországban legelőször készítetett; áruikat, „no- 
rimbergai czikkek“ neve alatt, az egész földkereksége 
ismeri. E’ tájon, dohányt és komlót szorgalmasan te- 
uyésztnek, egyébiránt a’magyar-dohány a’bajorok előtt 
igen jó hírben áll. Itt-ott kisebb juhnyájak is mutat
koznak; a’ juhász, hosszú kaputjában, háromszegletu 
kalapjával és hosszú botjával, úgy néz-ki, mintva- 
lamelly zarándok. Nürnbertöl, Kehlheimig már kész a’ 
L a j o s-c s a t o r na, melly va’ Majna folyót a’ Rajnával 
kapcsolandja-össze. V ü r c z b u r g o n ,  egy bajor egye
tem (universitás) lakhelyén, és A s c h a f f e n b u r -  
g o n ,  egy 4 tornyu királyi kastéllyal diszeskedő vá
roson keresztül, Branauba , a’ kurhesszek földére ér
kezve, hol a’ W r é d e  és N a p o l e o n  közti csata 
történt, beértünk F r a n k f u r t b a ,  hol épen most tart 
a’ messe (vásár.)

Frankfurt a’ német-birodalmi császárok koroná
záshelye, ’s jelenleg a’ német-szövetség székvárosa, 
a’ Majna folyón fekszik. Felséges homlokzata, 3 eme- 
letü házaival a’ Majnára néz, mellynek partja (quai) 
szép vas-rostélyzattal van a’ járkálok szálfiára bizto
sítva , ’s ezen rostély melletti járda lámpás-karókkal 
van ellátva, Az egész várost árnyékos séíatérek kör
nyékezik , mellyeken a’ virágok szabadon tenyésztet- 
nek, ’s körösleg nyájas villák és magányos kertek dí
szelegnek. Az apró kis-gyermekeknek, tán sehol olly 
jó dolgok, mint e’ sétatéreken , mellyeknek bokrai közt 
délutánként, szám nélkül játszilag futkároznak ; de vir- 
gonczak , megelégültek és kövérek is , mint valamelly 
kis fuvóangyal. A’ Majna partján van az úgynevezett 
„M aj n-L ü s t “ is , egy a’ drezdai brühli teraszhoz ha
sonló sétatér , hol a’ szépvilág esti törökzene mellett 
mulatozik. A’ város újabb utczái, szépek és térések, 
a’ régiek szükek és szegletesek. A’ banquierok házai
nál kapusok állnak , a’ kertek közt kitűnők Rothschild 
és Betheim banquierokéi; ez utóbbiban A r i a d n e  szép 
szobra látható Danneckertől. A’ közintézetek közt ne
vezetes a’ nagy városi k ö n y v t á r ,  a’ m ű e g y e s i i -  
l e t ,  mellynek festvényei közt kivált a’ „vheinsteini 
menyasszony“ kitűnő, — a’ muzeurn,  gazdag állat-, 
és ásvány-gyűjteményével és füvészkerttel, ’s alapitó
jának Senkenbergernek szobrával. Az állatok közt igen 
érdekesek a’ lajhárok (Faulthiere , más alakban nálunk 
is létező állatok), a’ vizi-lovak, a’ skeletek ’s egyip- 
tusi múmiák. Jótékony intézetek : az idegenek csinos

roppant épületü kórháza; hova idegen cselédek ’s jöve
vények ingyen vétetnek-fel, az árvaház, a’ p o l g á 
r i - k ó r h á z .

A’ városház teremében , római császárok képei lát
hatók. A’ polgármester háza előtt tiszteletbeli őr áll. 
A’ városi katonaság setétkék frakkot és fejér nadrá
got visel veres bokrétás csákóval ; egyébiránt a’német 
szövetség következtében ausztriai és porosz katonaság 
is tanyázik itt.

A’ bérkocsisok (4 kerekű hintajikba) csak e g y  
l o v a t  fognak két rúd közé ; mit a’ könyebb lótartás 
végett, nálunk is érdemes lenne követni. A’ városon 
kívüli t emet ő inkább egy angol, mint sir-kertnek lát
szó. Portálja nagyszerű, az utak sétaformában tisztán 
tartatvák. Egy hosszú nagy corridorba a’ gazdagabbak 
temetkeznek; egy egy család, t. i. egy táblát vesz 
meg; arra a’ família neve felül iratik, 's alája jön a’ 
halottak lajstroma. A’ szegényebbek sírjai, felől, la
pos négyszegre , virágágyák formájára, hagyatnak, ’s 
e’ felemelt lapos térre virágokat ültetnek. A’ halott 
kamrában 2—3 nap levő halottnak mind a’ tíz újára 
gyüszüket húznak, ’s ezeket egy csengetyühez kötik, 
melly a’ kamrák előtt keresztbe menő őrterembe szol
gál. Hogy az őr el ne aludjék , egy órában minden órát 
meg kell bizonyos ellenőrködő erőmű által jelölnie. A’ 
Bethraan család sírboltját 34,000 ftba került márvány 
basrelif ékesíti Thorwaldsentól. A’ vásár nem jónak 
mutatkozik , ellenkezőleg a’ volt utolsó pesti vásárral, 
mellyről az idevalók is megismerik hogy jó volt. Csak 
k e r e s k e d é s t ,  k e r e s k e d é s t ,  általa mindenünk 
lesz. —

III. Ra j n a  i-u t.
1B41 ki September 16—17kén.

A’ taunushegyi vasúton l ' /4 óra alatt Frankfurt
ból Ma i n z b a  értünk; hol a’ Majna vize a’ Rajnába 
ömlik. Maga a’ város, a’ darmstadti herczegé; de a’ 
f e l l e g v á r  a’ német-szövetségé, e’miatt hason szá
mú ausztriai és porosz őrizet van együtt benne. A* gőz
hajózás által született utazási kényelem, ’s az ezáltal 
okozott utazók sokasága, itt is , rövid idő alatt, 3 —4 
emeletü , pompás külsejű’s butorzatu fogadókat varázsolt 
elő. A’ városnak egyik piaczán G u t t e n b e r g n e k a ’ 
könyvnyomtatás feltalálójának, és igy , az emberiség 
egyik fó-jóltevöjének érczszobra, a’ várban pedig 
D r u s u s n a k  r ó ma i - t o r n y a  láthatók.

Mainzból, naponként 6 gőzös indul a’ Rajnán le
felé részint a’ kölni, részint a’ düsszeldoríi társaság
tól , reggeli 5 */2í 6 , 8 , 8 / 2 , ±0l/ 2 11 , és délutáni5 
órakor. Sőt, négyszer egy héten, a’hollandi társaság 
is járatván itt gőzösit, az nap, 7 induló vár az utasra. 
— E’ concurrentia mellett képzelhetni, hogy egyik tár
saság vetélkedik a’ másikkal minden lehető kényelem
ben. Az olcsó vitelbéren kivül, ide számolható az i s , 
hogy a’ váltott jegy egész évre érvényes, ’s az uta
zó , hol akar, időközben is kiszállhat ,’s később ugyan
azon társaság odaérkező bármellyik hajóján útját is
mét folytathatja. Versenyez a’ rajnai gőzösökkel még 
némileg a’ taunushegyi vasút is , melly napjában több
ször Frankfurtot M a i n z o n  és Bieberichen keresztül 
Wieszbadenig megy. Mind ez azt szüli, hogy az uta
zók száma itt mindenütt hangyakint pezseg, ’s mint 
Deukaleon idejében, ez idegenek serege a’földből lát
szik előteremni. Egyik gőzösön Mainzból, ^  óra alatt 
Bieberiehbe— Nassau herczeg egyik székvárosába —
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értünk 4 ’ veresló hcrczegi kastély körkúpjáról lo
bogó fejér muszelin zászló azt jelenté, hogy a’ fiatal 
(23 éves) fejedelem, most itt mulat. Katonaji egyen
ruhája zöld frakk, jejér nadrag sarga keresztszijakkal.

Bieberichből a’ másik , gozkocsival % órányi kö
zelfekvő székvárosba Wieszbadenbe az európai leg
híresebb ferdék egyikébe jutottunk. E’ város minden 
tekintetben valami meglepő. Bemenetkor , tiszta , egye
nes térés utczáknyilnak-meg , gránátosok módjára sor
ba állított szebbnél szebb palotákkal. Karókra kanya
rodott kígyók magosra felnyujtott fejekkel tartják az 
utra a’ lámpákat. A’ ferdók palotákban léteznek ,’s czím- 
jeikkel kínálkoznak. Legszebb látvány a’ „K u r s a a 1“ , 
az építészetnek ’s finom Ízlésnek egyik remeke. Két ol
dalszárnya , ugyanannyi hosszú corridort képez, ró
zsaszín oszlopokkal. E’ corridorok alatt árűs-boltok 
vannak, térés tiszta ashpalt kövezettel. A’ fenék-vo- 
nalt a’ Kursaal foglalja-el, az európai termek egyik 
leghiresebbike, oszlopokon nyugvó karzattal , piros 
bársonyos herczegi páhollyal, és szép fejér márvány- 
szobrokkal.— Egyébiránt a’ szép terem, nappal a’ já 
t é k  műhelye. A’ banquier— mint valamelly elnök — 
nyugodt arczczal ül a’ zöld asztal mellett; négy se
gédje előtt arany és ezüst pénz van rudakban össze- 
téve; a’ nézőkkel tömött teremben mély csend ural
kodik, mellyet csupán az egyik szószóló-segédnek eme 
csendes egyhangú mondata zavar egyegy tételnél meg: 
„Messieurs faites votre jeu.“ A’ nyereséget a’ segédek 
a’ nyerőnek könyeden hajítva odavetik, ’s a’ vesztesé
get, teke-őrök módjára egy h o r g o s  nyéllel a’ zöld 
posztón hidegvérű ügyességgel magokhoz rántják. Mi- 
rabile dictu, de való igazság, hogy e’ rouge et noir já
tékban még asszonyok is részt vesznek; a’ helyett, hogy 
inkább a’ felséges sétatéreket ’s virágutakat éldelnék. 
Másnap, Bieberichbe, a’ Rajna mellé visszarándulva , 
ismét gőzösre ültünk. Fesföibb utazást a’ rajnainál alig 
kívánhatni. Mig e’ folyót terhes vitorlás hajók és se
bes gőzösök fel és lefelé hasítják : a’ partokon egymást 
érő városkák és szőlőkertek, festői nyugalmas hely- 
hezetökbül, ez előttök úszkáló életre mintegy moso
lyogva tekintgetnek; a’ hegyek meredekeit halotti ko- 
szorukint díszesitö ruinákból pedig a’ hajdani regés né
metlovagok sisakos árnyai, a’ keverékben utazó ide
genekre bámulva néznek alá. E’ régi ruinák közt kü
lönösen szépek : Rheinstein Braubach és Stolzenfest.

A’ Rajna Mainztól Bi n g e r i g  balról Darmsíadté, 
jobbról közel Koblenzig Nassaué, a’ többi mind a’ két 
oldalról a’ Poroszé. J o h a n n i s b e r g  — a’ r a j n a i  
vidék Tokaja — egy magas hegytetőről, nemes önér
zettel uralkodólag tekint maga körűi. A’ kastélyon ki
tűzött zászló, birtokosának Metternich herczegnek itt 
mutatását jelentvén , ez uri-lak a’ gőzösrül 3 tisztelet
lövéssel üdvezeltetett, ’s felülről köszönőleg szinte 3 
lövés adatott válaszul.

A’ rajnai borok közt híresebbek a’ johannisbergi, 
steinbergi, bochheimi, rauenthali, rúdesheimi, estri- 
chi. Főtermesztók : a’nasszaui fejedelem, Metternich 
herczeg, Ingelheim, Passenheim grófok , Zwirlein ne
mes , Frankfurt város ’sa ’ t. Sok helyen a’ hegyek 
meredekein, a’ föld nagy szorgalommal, barázdás bás
tyákkal van keskeny szőlótábláknak felfogva — Estig 
tartott vizi-utunkban nagyobb városokul értük Kob- 
lcnczet, Bont és Kölnt. — Koblenz a’ Mózel torko
latján, varfalakkal ’s fellegvárral van megerősítve. Az

egész város homlokzata tarka a' «ok hotel óriás-betűs 
czimjeitől. Volt püspöki lakán , a’berlini t e l e  g r á f 
nak első kezdet-vonala látható. Vele szemközt fek
szik— mint Buda Pesttel — Ehrenbreitstein hires erős 
vár, ’s a’ Rajna birtokának egyik fökulcsa. A’ két vá
ros közti hajóhíd, a’ gőzösáteresztésekor , kerek-eró- 
mű által hirtelen ügyességgel nyittatott-ki ’s csukatott 
be. Ez állomásnál több gőzhajó rakván-ki ’s szed- 
vén-fel ez úttal ugyanazon egy időben utasokat: e’ nagy 
vizi-csudák , a’ két város közti fordulásaiknál, mint
egy valamelly nagyszerű contredanse-ot látszanak tán- 
czolni.

K ö l n t ,  a’ kölni viz (eau de Cologne) hazáját, 
a’ Rajna felöl, egész homlokzatban, szinte hotel-fel- 
irások tarkítják. Hires dom-temploma, melly szédítő 
magas boltozatokkal bir. Kitűnő az újonnan épült „Re
gierungehaus“ oszlopos előcsarnokkal. Igen érdekes 
végre egy itt felállított Panorama , Hoche generálnak 
a’ Rajnán 1797ben átkeltével.

A’ ki a’ szép Rajna vidékét igy láthatja könyen 
megérti Becker Miklós kölni írnoknak ama híres „raj
nai- dalát.“

.,$ie sollen ihn nicht haben ,
Den freien deutschen Rhein ,

So lang sich Herzen laben ,
An seinem Feuerwein.

So lang auf seinem Strome,
Noch stolze Masten gehn;

So lang sich hohe Dome ,
In seinem Spiegel sehn “

Szekrényes  y.

P ó t l é k t á r -
(Nászajándék.) Nem rég Java szigetén különös 

eset fordult elő: Lehmann György ott lakó német, nő
ül vön egy fiatal hollandínöt a’ statns árva intézetéből, 
hol az ország minden vallásu és rangú árvái neveltet
nek, ’s leányok férhezmenésig maradhatnak, mig ez 
idő alatt vagyonuk gondját a’ kormány viseli a’ nél
kül , hogy tudható lenne hagytak-e hátra szülei vala
mint vagy sem. Esketés után jelenté magát a’ vőle
gény az intézet igazgatójánál, a’ szokott 500 ftból át
ló status-nászajándék fölvételére. De minő nagy volt 
meglepetése, midőn ünnepélyesen nyilványiták neki, 
miszerint jelentést tőn a’ kormány, hogy neje 3 millió
val bir. Maga az intézet igazgatósága, mint közön
ségesen , erről mit sem tudott.

Egy öreg tanítója az ékesszólásnak, hallgatóinak 
következőkép magyarázta meg a’ különféle országlási 
rendszert: A’ demokratia, monda, olly g a z d a s á g  
mellyben tulajdonképen senki sem tudja, ki a’ szakács 
vagy ki a’ pinezér; az aristokratia egy sebes folyam 
mellyben miudenik felül szeretne úszkálni, mig végre 
mindnyájan lemerülnek; monarchia a z , hol csak egy 
beszél, és a’ többi azt mondja, alázatos szolgája. A- 
narchia az , hol az egyik nem tudja , mit akar , és 
a’ másik nem tesz, mit tennie kell.

Dryden költő nőül vévé Lady Howard Erzsébetet, 
azonban többet foglalkodék könyveivel mint nejével en
nek következtében csakhamar meguná magát neje, es 
egykor azon akaratját nyilványitá; miszerint öis könyv 
szeretne lenni. „Igen édesem“ felele Dryden „kalendá- 
riom.“ ’S miért épen kalendáriom? kérdé egész őszin- 
tességgel hitvese. „Mivel akkor minden evben újon
nan kapnálak.“

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja angol gyors-sajtón Trattner-Kár olyi  uri-utcza 453
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Néhány szó a’ gyihnölcsfateiiyésztés 
tárgyában.

Tíz évig társalkodám olly szenvedélyes kertészek
kel , kik kertjeiket csupán gyakorlatilag mivelték; Ta
nulni vágyván , a’ gyümölcsfa-tenyésztést érdeklő köny
veket legott megszerzém , ’s midőn e’ tanulmányban 
elméletileg jártas levék, gyakorlatba ereszkedtem.

Két, többnyire szilva’s almafákkal, de szeren
csémre v. tizenhat darab húsz éves körtvélyfával is 
beültetett, ’s csak reméllhető joggal birt kis kertemet 
kezelvén, mivel a’ körtvélyés medgy gyümölcsöt foké- 
pen kedvelem , a’ társaságilag megszerzett oltók pedig 
hijányosak valának: finom ’s tájunkon még nem létezett 
oltókat egyenesen a’ cs. kir. gréczi fóldmivelö társa
ságtól hozaték; miben pesti vasárus Heinrich Alajos ur 
szíveskedett eljárni, ’s iparkodám a’ fenérintett, talán 
még gothok utánf eninaradott, úgyszólván kemény édes 
körtvélyfáimba leendő nemesbítést létre hozni. Az oltás 
módjai közűi leginkább az összekötési módot (Copula- 
tiót) szeretém-meg, takarékosságból a’ fagalyakat épen 
hagyva, csak a’ tetején találtató multévi galyacskák- 
ba; azoknak vakbimbóit lecsipém, a’ vizben áztatott ol
tókat tavaszhó , vagy tavaszutó napjaiban , czérnával 
legalább egy oldalon, a’ galyacskák ’s oltóknak héjait 
pontosan összeillesztve,, összekötöttem , (copuláltam) 
nyulékony faviasszal # )  betapasztottam , ’s foganszás 
után , két vagy négy hét múlva , szab dabb növés elő
mozdításául lekötöttem. — Ezek következében az első 
osztálybeli húsz éves fámon, különféle nemű körtvélyt, 
sőt egy galyon háromfélét is láthatni jelesen: Schmeer- 
bim é-t, tovább egy lábnyira , schöne Amalia-t, ’s vé
gén Bergamotte Crasanne-t; miket azért tevék hogy 
korábbiak, ’s izletemre nem valának!

lször ezen kezelés hasznai: a) több gyümölcsfa- 
nemet bírhatni, ’s a’ gyümölcs minőségeit sokszor co- 
pulatio utáni második, de bizonyosan harmadik évben 
tapasztalhatni a’ nélkül, hogy a’ galynövést az össze
kötési nemesbítés által, hátráltatnék, b) a’ minden bi
zonnyal sikeresitett és sikeresitendó összekötési oltáson 
alóli gyümülescsel bővelkedő térségnek azon évben 
hasznát veszem, c) ha egy galyon levő harmadévi gyü 
mölcsfaj nem tetszik ’s nem akarom azon harmadévi 
galyacskát átoltani, azt a’ fa, vagy a’ galynövés kis 
sérelmével megsemmíthetem, a’ negyedévi fanem épség
ben megmaradván, d) ha egy fán külön időszaki gyü
mölcsöm van , nagyságára nézve tulajdonelleni válto
zást nem tapasztalok, mert a’ nyári galy gyümölcsét 
leszedvén, az által a’ pihenő állapotba tett gaJyból az 
őszi ’s téli galyakba szállt erővel hat a’ természet. Csak 
egy fám legyen mégis minden időszaki gyümölcscsel * 18

#) A’ legfinomabb faviasz készítésének módja: vegy 32 lat 
sárga viaszt, hozzáadván 24 lat olvasztatlan vajat, és
18 lat terpentint (nem kemény szurkot) tedd nagyobb 
serpenyűbe mint a millyet ezen vegyitek elfoglalna} (kü
lönben forrón könnyen kifuthatna) fácskával kavarva ele
ven szénen o lvaszd -fe l, egy készen álló vízzel meg- 
nedvesitett agyagból készült tányéron , valamelly ócska 
szita egv oldalán lecsurogtatva, mihelyest meghűl, kész. 
Az oltás' mellett, megnyálazott újakkal levélvékonyra 
nyujtatik, ’s a’ tapasztás véghez ment. így elkészült fa
viasznak jósága három évig is eltart sőt karacsontaj— 
ban is használható az összekötési oltás mellett.

dicsekszem ha kevéssel is. e) Több gyümölcsnemmei 
ellátott fa , minden évben gyümölcsözik, mert egy gyü
mölcsnemnek egyszer , másnak másszor van ideje ’s így  
a’ sokféle közül vagy egyikre vagy másikra tarthatok 
számot, f) Ha birsfákba oltott körtvélyek nemesbítését 
ohajfjuk, a’ Diel által javaslóit eszközbez kell nyúl
nunk , t. i. a’ birsfába előbb fehér vajkörtvélyt ebbe pe
dig idővel a’ kitűzött nemeket olíandom ’s ez áltaHino- 
mitom a’ gyümölcsöt.

2szor Ezen kezelés kárai: a) Miután nekem a’ gyü
mölcsfák , alakjokra nézve csak úgy tetszenek, — ha 
fenyvesek módjára tenyésztelek, azaz: hatörzsökük- 
böl hajtott oldalgalyaik egészen tetejökig nyúlnak , a’ 
törzsöknek másodikat (azaz villa formára nettekből az 
egyiket keletkezésinél) mindig, a’ meddig csak elér
hetni, legott levágván, el nem mellőzhetem a’ többféle 
fa idomtalanságát említeni, mi onnan ered, hogy egyik
nek terjedése erősb ’s bővebb mint másnak, b) Tizen
hat nemű fám melletttapasztalám , hogy két gyümölcs
nem , nevezetesen: téli Hermans-birne és Neil colraá- 
ri g y ü m ö l c s  három évtől fogva tulajdon nagyságát 
soha el nem érte, — a’ mit annak tulajdonítok, hogy, 
kivált oldalgalyakba a’ természetes erő egyformán nem 
hat — valamint azt, ugyanazon fa gyümölcsén is lehet 
tapasztalni , — mégis egy fámon : Erzherzog Ferdinand 
rostfarbige Butterbirne, Prinzessin Marianne ’s Merveil- 
le de charneau, körtvélyek természetes nagyságukban 
sikerültek— valóban azért, hogy az oltók a’ galyacs- 
kákhoz rokon-szenvvel viseltettek , vagy is természeti- 
leg hasonló hatásokkal bírtak, és a’ nevezett fajak, 
nem az oldalas, hanem a’ törzsökbül kelő főgalyakban 
oltottak, c) Olly vegyíték a’gyümölcsnek leszedését há
borgatja; azért, kinek tágas kérte van , minden fája egy
nemű legyen, és tapasztalásomnál fogyást: (az éghajlat 
különböző hatását nem érintve) az első osztályú körtvé- 
lyekből ezeket válassza: 1) nyárhavibol grűne Magda
lene Sparbirn«; 2) nyárutóiból: grűne hoyersvender, 
frühe schweitzer Bergamotte , Geisthirtenbirne : 3) ősz
előiből : englische Sommerbirne, gutegraue, rother Som
merdorn. 4) őszhavibol : Compel ette Aremberg , Berga
motte Crasanne , Weisherbstbutterbirne , Birne von Fu
sain, Herbstbirne ohne Schale, Rousselette von St. Vin
cent, Copiaumont’s Herbstbutterbirne, graue Herbstbut
terbirne , normannische rothe Herbstbirne , Merveille de 
Charneu, grosse grüne Majländerin , Prinzessin Maxian- 
ne. 5) őszutóiból: rostfarbige Butterbirne, Harden— 
pont’s Winterbutterbirne , Preul’s Colmar, Regentin , 
Diel’s Butterbirne , Forcellenbirne, Virgouleuse, engli
sche lange Winterbutterbirne. 6) télelőiböl: g r ü n e  
Winterhernerbirne , Ilardenpont’s späte Winterbutter
birne , Manna-Colmar, Kronprinz Ferdinand Oesterreich 
C o l o ma s  köstliche Winterbutteibirne. 7) félhaviból: 
Schönlin’s Stuttgarter, Mascon’s Colmar Callvillbirne. 
8) Tavaszelőiből : Dechant’sbirne neue späte. 9) ta- 
vaszhavibol: wahre Pfingstbergamotte , eltartnyárutóig 
— ámbár jó száraz piuczékben , alkalmas élésházakban 
fedett, légmentes edényekben , kivált az anthiia pneu- 
maticanálló légmentes üvegben, a’ fejér őszi vajkört
vélyt is és a’ szerettem Brune-grisetlet, talán évekig 
lehetne megtartani. — Némelly fajoknak csak egy rész- 
röli sikerével meg nem elégedvén; némellyeknek pedig
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mint: Hardepont’s delices, Doyenne Iris ’sa ?t. mine- 
műségei felől egész tapasztalásom nem leven , azokat 
most elő sem számlálom. A’ második osztályba tarto
zókhoz soroljuk még ezeket: 1) nyárutóiból: Schmalz
birne von Brest. 2 )  őszelőiből: Roussellette v. Rheims a’ 
legkisebb kertben se hijányozzék. —

Ámbár a’ fen kitett körtvélyfák gyümölcse legfino
mabb ; mégis általányos izletet nem állapíthatni; azért 
tapasztalásomnál fogvást szabad legyen följegyzenem 
hogy : 1) a’ szépnemé : gute graue , Roussellette vagy 
Rheims, Hardenpont’s v. b. b : Manna-Culmar. Ezszél- 
tül-ment helyen álljon , különben nehéz gyümölcsét a’ 
széllesujtja, mellynél fogvást e’ faj útkörzetre legjobb, 
2szor A’ finemé vegyes, különösen kedves gyümöl
csöm ez: grüne .Magdalena, grüne Hoyersvender , rot- 
her Sommerdorn , Bergamotte Crasanne , graue és weise 
Herbst b. b. ohne Schale , Preul’s Colmar , Forellenbir
ne, Virgouleuse, Mascon Colmar, Schönlins ; valamint 
a* medgyfákból: Königs Kirsche, Volgeskirsche, rothe 
Maikirsche, rothe Oranienkirsche , grosse Glaskirsche 
von Montmorence , grosse Glaskirsche, Bettenburger
kirsche von derNatte, späte schwartzeForellenkirsche. 
Mind a’ mellett, hogy illyen nemes gyümölcsfák any- 
nyira ajánltatnak , megkell jegyzenem némelly tenyész
tő panaszát, kik majd eg y , majd más finom fa enyé
szőfélbeli állapotját fájlalják. Itt Nagy-Róczén egy 
fenékig agyagos földből álló kertben, nemcsak kört
vélyfák , de az almafák i s , majd egészen kiszáradtak, 
holott az enyéim, és több tenyésztő fá i, legszebb ép
ségben élnek és gyümölcsöznek. így már azon kört- 
vélyfának, mellynek karógyökere, egyenesen föld- 
mély s égbe ereszkedék, válogatott inkább száraz, mint 
nedves hely, porhanyus , puha, raárganemü föld kell; 
hol ezt nem adá a’ természet, a’ fának óhajtott jöven
dőbeli élénkségihez arányozva, mesterségesen pótol- 
tassék-ki. Mi a’ fáknak fölneveltetésit illeti; Ilinkért 
a’ vadkörtvély magvaiból fölneveltetést ’s azokba leen
dő oltást ajánl; én, hol a’ vadtőkék megkaphatok, 
azokat egészen koronástul fölneveltetní, és alakitott 
koronájokba , az összekötés általi oltást javaslom; — 
nem tartván többé attól, hogy illyen vadtörzsököt a’ 
férgek megrágjanak. Ki varázsgyürűv^ bánást kiváii, 
Hempel munkácskáját olvassa; én szerencsésen mester
kedtem, ’s tapasztaltam is hasznát; azonban áltáljában 
azt javaslom , hogy kiki e’ részben inkább a’ természe
tet, mint a’ mesterséget kövesse. G oján G yörgy.

(Vege következik.)

Utazási rajzok.
IV. B r ü s s z e l .

1841ki September 18—20kán.
Kölnből, a’ Rajna partjáról, az uj vasúton Aache- 

n*S jöttünk. Az itteni főtemplomban fekszik eltemetve 
Nagy Károly, Uj játékszíne , 8 oszlopon nyugvó szép 
előcsarnokkal bir, ’s kénköves fiirdöjinél szépivó-pit- 
v ai t láthatni forrásig lemenő lépcsőkkel. L o u i s b e r g -  
r o a város mellett fekvő mulatóhelyről, mellyet 
egy franczia obeliszk is diszeeít, körösleg a’ városra 
es órnyekere felséges kilátás kínálkozik. E’ vasúton 
«i tunnelt (földalatti átmeneteit) értünk. Egyike egy an- 
go mer o dig tart, 130 lábnyira van a’ hegy alatt; ’s 
na un mégis, sokan azon esetre , ha a’ vasút létre 
JV  az Illyést, Buda vára alatt lehetlennek vélik. A’ 
gozos-vonal, 5 perez alatt suhant-át e’ gnómák sötét 
országán. AachentőlI Lüttichig a’ Rajna vidékét Belgium- 
mal eg>bekötő vasút, meg most lévén készülőben, e’

tért gyors-postával szükség áthaladni. Aachenen túl 
csakhamar elértünk a’ k i k ö r e z e t t-o r sz  á g  u t a k 
és v a s u t a k  honába — Belgiumba.

Az ut Lüttichig felette regényes. Ménd két oldal
ról messzeviruló völgyek nyilatkoznak, eleven sövény
nyel kerített földekkel. Fejér-fekete pettyegetésü kövér 
tehenek, nem kopár közlegelőkön, hanem sövényes zöld 
magányréteken kényelmesen legelésznek, ’s tölgyeiket 
egykedvüleg tartják oda a’ fejőknek, Az országút, mon
dom : az országút ! négyszegű kövekkel van folyvást 
kikövezve. Nálunk, e g é s z  v á r o s  ok nem tudják még 
definitiőját is annak „mi a’ kövezet?“ pedig, itt sein 
mindjárt az ut mellett terem ám a’ négyszegre faragott 
kő ! Hát még ahhoz mit mondanak sárosabb kis-város- 
káink , hogy itt a’ házak elejit, ’s az utczák köveze- 
ti t , plane — v í z z e l  mo s s á k .  L ü t t i c h  80,000 la
kossal ’s egy egyetemmel a’ Maas partján fekszik. Itt 
készülnek Coquerille eredetileg angol családnak hires 
erőmüvei. Már itt a’ belgiumi vasutak hálója elkezdő
dik ’s rajtok a’ még 30 mérföldnyire fekvő fővárosba, 
Brüsszelbe 4 óra alatt érhetni. E’ vasútnál két tárgy- 
gyal ismérkedtünk-meg: a) az emeletes o m ni b u s 
ókkal, és b) a’ belga vasutak szerkezetével. Az „o m- 
n i b u s “ hosszú társaság kocsi, melly az utasokat a’ 
vasúthoz, vagy onnét a’ fogadókba szállítja. Első eme
letébe a’ podgyász dobatik-fel, ’s a’ tüzesebb utazók 
mókusok módjára szinte oda kapaszkodnak-fel. Alul 20 
személy ül hosszában , egymással szemközt. Az ajtó 
hátulról ’s vele szemközt nagy tükör van. Az ajtón kí
vül , egy vaslépcsőn , a’ conducteur áll féllábon daru 
módjára, és csengettyű által ad jelt a’kocsisnak, haut- 
közben felülni kívánó találkozik. A’ kiszállás , holmik 
ledobálása , raegmázsálása, vasútra felrakatása, néhány 
perez alatt megy végbe. A’ fizetéskor, karzatos kor
látok, egyenkint eresztgetik az embert aJ pénztári abla
kokhoz , hogy a" tódulás zavart ne szüljön.

A’ kocsik négyfélék: a) diligencc-ok; b) raaggo- 
nok c) char-a-banc-ok és d) podgyász-kocsik. A’ di
l i g e n c e - o k ,  egy quasi előszobát és két benyílót ké
peznek. Az ülések, hát-táraasztók , ’s még a’ kalaptar- 
tó-rácsok is fölötte kényelmesek. A’ m a g g o n o k  2d. 
osztályúak; végre a’ char- a- banc- ok iskolás-padok 
formára sorba rakott faüléses hintók. Az indulóra-ké- 
szülést csengetés, magát az indulót trombitaszó jelen
ti ; az úttisztítókat az iránt, vájjon nincs e az útban va
lami akadék ? az erőműnek egyik csőjéből kibocsátott 
fülhasitó füttyentés kérdezi-meg; mire ezek jelekkel 
felelnek, ’s az arra suhanó karavánt, feszes positurá- 
ba állva köszöntik. A’ vasúti-tisztek nagyon is becsü
let-tudók és nyájasak. Állomásonkint „panaszkönyv“ 
van, mellybe az utazó-közönség panaszait ’s vágyait 
bejegyezheti A’ borravaló — ezazutasok átka — (ut- 
jegyileg) el van tiltva. T h i e r s  — külsejére nézve, 
kis termetű, gömbölyű képű, szalmakalapos, szemüve
ges , ószbevegyült, de még erőben látszó emberke — 
gyengélkedő fiatal nejével, ’s két nőszemélylyel egyik 
podgyász-kocsira feltett saját hintájában szinte velünk
jött. A’ Brüsszelből szemközt találkozó gőz-karavánok,
olly sebesen suhantak-el mellettünk, mint villám  ̂ ’s 
gondolat; úgy annyira, hogy e’ két lépésnyi távolság
ra , az elsuhanok képeit egy átalában nem iehete kivenni.

B r ü s s z e l ,  szép, kies, eleven főváros ; részint 
síkon, részint dombon fekszik. Újabb utczáji egyene
sek , tiszták ’s palotákkal diszeskedok. A’ királyiak előtt 
zöldellik a’ mul a t ó - park,  hosszú sétautakkal’s e -  
zeket elevenítő fejér szobrokkal. Ugyan itt feküsznek: 
az o r á n i a i-h e r c z e g p a 1 o t á j a , olly tübörtisz-
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ta paryueftel, hogy a’ temekbe menetkor az idegenek
nek mamuszkákat kell lábbelijökre huzniok,’s e’ szo
katlan menetök a’ jégen korcsolyázáshoz nagyon ha
sonló ; a’ k ö v e t e k  k a m a r á j a ,  az elnöki-szónoki 
titoknoki szószékkel, ’s a’ körösleg félholdformára já- 
tékszinileg felemelkedő követek padjaival. A’ városi 
tanácsteremben piros selyem tanácsnoki-székek, ritka 
falfestések, három nagy tükör , a’ városnak két aranyos 
kulcsa és zászlók láthatók. Az opera-játékszinbenDo
nizettinek „la Favorite-ja“ adatván, inig egy áriát a’ 
karzat vidámon énekelt, a* körön belül e’dalnak értel
mét zefirkönnyüségü üatal tánczosnők, tánczraozgal- 
mak által fejezék-ki. Ennél szemre’s szivrehatóbb föl
di gyönyört alig képzelhetni. Fődísze ez úttal Brüsz- 
szelnek a’ mostani műkiállitás. A’ legfinomabb brüsz- 
szeli csipkétől a’ legszilárdabb ércz-erőmüvekig min
den, egyes remek formában látható , mit csak vas szor
galom ’s művészeti tökéletesedés szülhet Mindennemű 
asztalos, szabó, varga, nyerges, festő ’st.b. munkák 
majd képzelhetlen bőségben vannak kirakva. Különösen 
kitűntek: egy czukorfőző óriás erőmű, melly Jamaika 
számára vétetett-raeg; egy igen s z é p b a t a r d ,  több 
uabriolet, egy pár aranynyal himzett czipe , két váll
fűző , mellyek, hogy körösleg láttassanak , két nő alak
kal , üvegboritékok alatt csendesen forgának; szebbnél 
szebb szőnyegek, üvegfestések, bútorok, compendiős 
zongorák, biliárdok, nyergek, ekék; különösen pedig 
a’ lakatos munkák. Néhány év előtt illyes műkiállitás 
nálunk is kezdetett; fájdalom, hogy e’ nemes fellob- 
banás csak szalmaláng volt. Egyébiránt a’ jót és hasz
nost soha sem késő újra kezdeni.

V. P á r i z s .
1841ki September végin.

Itt vagyunk már az örökké változékony divat fővá
rosában. Mindenütt élet, mozgás , elevenség mutatko
zik. A’ házak sok helyen tetőkig tarkásak a’ czimektől; 
az utczák folyvást telvék siető emberekkel ’s piperé- 
zett boltokkal. Sárga hosszú omnibus-ok, fiakkerek , 
cambriolettek, két kerekű terhes szekerek , uri-kocsik, 
erek gyanánt futják-át keresztül kosul a’ várost ’s él
tetik a’ közlekedést. Párizst a’ Szajna vize kétfelé oszt
ja. Jobb partján van a’ királyi-lak , p a l a i s  d e s  T u i -  
1 e r i e s ; vasrostélyos előudvarába szép diadalkapu (arc 
de triomphe du Carroussel) vezet-be. A’ kastély köze
pén nyílt bejárás van a’ t u i 11 e r ia-k e r tb e ; itt elől 
virágágyak , hátul árnyékos fák vannak , fejérlő mytho- 
logiai szobrokkal. E’ kertből Concordia-térre vezet-ki 
az ut, meily a’ legszebb ’s legtisztább hely az egész 
városban. Középett egy sárga egyptusi obeliszk áll me
reven ; körülte a’ tér a’ legszebb sima aszphalttal van 
kirakva; körösleg aranyozott lámpa-karók tündöklenek 
allegóriái szobrok fejérlenek, és mind jobbra, mind 
balra egyegy nagy szökőkút kellemes zúgással szök- 
delteti magasra aranyozott nymphák által tartott csőkbül 
viz-sugárait. Innét 4 szép kilátás nyílik : e lü l,a ’Tui- 
leria-kertre és kastélyra, hátul a’ Champs-Élysées , a’ 
párizsiak pratere , fasorain át a’ magas tetőn fekvő arc 
de triomphe de 1’ étoile nevű határkapura ’s oldalvást 
az uj építészet két remekére, egyfelől a’ szép görög 
sztilü M a d e l e i n e  templomra, másfelől a’ követek- 
házára (Chambre des deputes.) A’ Tuileria-kastélylyal 
összeköttetésben áll egy másik királyi-palota a’ p a 1 a i s 
du L o u v r e ,  mellyben festvények és szobrok galle- 
riáji léteznek. A’ képek közt különösen kitűnő: Psy
che és az I813ki oroszországi hátrálás. A’ P a l a i s -  
r o y a l  az , a’ mi Velenczében a’ szent Márk piacza.

Négyszegű nagy épület oszlopos folyosókkal, mellyek 
alatt boltok vannak, arany, drága gyöngy ’s egyéb 
fényüzési czikkelyekkel, a’ legfényesebb kávéházak
kal és traiteurökkel. E’ folyosók a’ gáz esti világánál 
tündöklő fényben ragyognak , ’s a’ tér közepén, hol fa
soros sétányok léteznek, a’ kis gyermekek űzik virgoncz 
játékaikat.

A’ V e n d ő m e  p i a c z á t  Napóleonnak magas 
szobra ékesíti. A’ b ö r z e  (bourse) egy igen szép sza
badon álló épület körösleg oszlopokkal, ’s belül galle- 
riával. Délutáni 2 órától ötig van kinyitva, ’s ekkora’ 
kereskedőség méh-rajkint forrong benne; az alkuszok 
egy kerek rostélyzaton belül állnak, ’s onnét közle
kednek a’ rostélyt körülvevő kereskedőkkel. A’ v á l 
t ó t ö r v é n y s z é k ,  melly egy elnök és 2 biróbul ál l , 
nyilván tartja ugyanitt gyűléseit. A’birák fekete tala- 
risban fejér elöinggel, hátul fölemeltebb helyen ülnek, 
előttök két jegyző; azután az ügyvédek fekete frakk
ban , a’ talaris helyett, signum pro re , csupán hátul
ról akasztván egy kis köpönyeg formát gallérjokra. Elő
adásukat részint könyv nélkül, kezeikkel hadarászva, 
’s oily sebesen mondják-el, mintha sarkokban volna az 
ellenség. A’ közönség az egész procedúrát hátrább a ’ 
hallgató-padokon ülve hallgatja. Hogy a’ jövőmenők 
kopogásaik által neszt ne okozzanak, a’ palló gyékény
nyel van beterítve.

A’ Szajna közepén 3 sziget van ; az elsőben a’ ré
gi hírű N o t r e - D a m e  templomán merész boltozatá
val, ’s a’ P a l a i s  de  J u s t i c e ,  vagy is a’ fenyitő- 
szék. A’ rabok zárt kocsikon szállíttatnak a’ rendes töm- 
löczből ide ; ’s elitéltetésük jelenlétükben történik. Fent 
az elnök ül két törrény-biróval; jobbról oldalvást van 
10 jury (választott polgár) , balról a’ rab ül két őr közt; 
előtte ül védügyész, lejebb a’ tanuk; hátul a’ hall
gatóközönség, ’s ez előtte’ felírás „Silence et respect.“ 
Elmondván a’ tisztiügyész a’ vádat, ’s a’ védügyész a’ 
védelmet; mind a’ bíróság, mind a’jnryk kimennek. Ek
kor a’ rab is kivitetik, ’s a’ hallgatóság felteszi kalap
ját. Kis vártatva a’juryk visszajőnek , a’ közönség őket 
kalapvétellel tiszteli; bejön a’ bíróság is , és miután a’ ju
ryk elsője , a’ vétkes szavazatot az elnökkel írásban köz- 
lötte, az elnök illető törvényt felolvassa, ésbirótársaival, 
elnöki széke mögé hátrafordul, egy ideig lassú hangon 
állva tanácskozik , ’s helyére leülve az Ítéletet kimondja. 
A’ Szajna bal partján van a’ Luxemburgi-palota, hol 
a’ pairek pompás kamarája most készül. Képgalériájá
ban több remek festést láthatni. Kertje a’ híresebbek 
közé számittatik. A’ kert végénél az O b s e r v a t o i -  
r e (a’ csillagvizsgáló torony) látszik , erről láttuk a’ 
telegrafot dolgozni a’ St. Sulpice templom-tornyán. A’ 
telegraf jelei illy formák voltak : T x  u  n  +  ’stb. 
’s a’ Montmartre tetőjén levő másik telegraf azonnal to
vább adta a’ vett hirt Straszburg felé. E’ tájon van a’ 
lelcncz-ház (hospice des enfans trouvés) is : van egy 
pinczeablak-forma nyiladék , mellybe a’ szemérmes anya 
általa el nem tartható szülöttjét éjjel beteszi, és egy 
jeladásra belül átvétetik, a’ nélkül hogy anyja neve 
megtudatnék. Ha később az anya gyermekére kívánna 
ráismerni, egy félig elszakított levelet tesz gyermeke 
mellé, ’s a’ levélnek másik, oda illő felét, tanulevél 
gyanánt magánál megtartja. E’ városrészen van még 
a’ királyi f ü v é s z k e r t ,  Cuvier szobrával, gazdag 
múzeumokkal és számos fajú vadállattal, mellyek közt 
kitűnő a’ magas giraft'a , ’s egy nagy drót-lilagoriában 
bohóskodó sok majom. A’ P a n t h e o n  kapuja felette* 
felírás van: „Aux grands homines la Patrie reconnais— 
saute.“ Itt látni lent Rousseau és Voltaire sírját; e
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gyébiránt még igen sok benne az üres hely- Annáig több 
nevezetes sir-emléket mutat a’ közönséges temető, a’ 
P e r e  la C h a i s e ,  melíy egy emlékek városa teli 
márvány-emlékekkel, miket r o k o n o k  ’s ismerősek 
csinált-virágkoszorukkal iliszesitnek idöszakonkint fel. 
Minden nyomon egyegy név áll a’ hideg kövön. Itt nyug
szanak : Bellini, Herold, Talma, Moliére, La Fontai
ne, Cambacéres, Mortier , Chappe (a’ telegraf felta
lálója) , Ney , Davoust, Massena , Lefebvre , Macdo
nald, Sieyes , Marét, ’s a’ két hiv szerelmes A b e i -  
] a r d  é s  I l e l o i s e ,  kiknek régi sir-emléköket most 
is idöszakonkint fris koszorúk diszesítik. A’ kilátás e’ 
nyugalom dombjáról az ember lábai alatt mozgó nagy 
városra valami leirhatlanul felséges. Napoleon a’ p a- 
l a i s  des  I n v a l i d e s  templomában fekszik, ideig- 
len egyik templom-üregben violaszin bársonnyal bevont 
kápolna - formában zászlóktól körülvétetve; inig majd 
a’ templom közepén örök nyugalomhelye elkészülend. 
Sírjának nézője naponkint most is tömérdek. A’ séta
helyek közé tartoznak a’Boulevardok , vagyis a’ belvá
ros és külvárosok közti széles ut, melly a’ házak mel
lett fákkal van beültetve, 's nagyobb részint asphalttal 
ki van kövezve. E’ Boulevardok folyvást telvék fény- 
üzési-boltokkal ’s kivált este , a’gáz fényénél egy tün
döklő nagy bazárt képeznek, mellyen a’ sok nép fel ’s 
alá hullámzik. F r a n c o  ni lovagjátékos társasága, a’ 
Champs-Elyséeeben egy igen szép C i r c u s b a n  ját
szik. Lovai egész francaiset tánczolnak, ’s kis bajaz- 
zója szerfeletti ügyességgel hányja a’ czigánykereket. 
Itt is a’ gázzal-világitás igen czélszerü és fényes. Az 
o p e r a-színházban G i s e l l e  balét van divatban. G r i- 
s i t á n e z o s n ö  táncza a’ légi lényekéhez hasonlít, 
’s az egész színen á t r e p ü 1 é s e a’ legszebb aetheri 
csalódás. V e r s a i l l e s b a n  múlt vasárnap épen ját
szottak a’ szökőkutak; mi, költséges léte miatt éven- 
kint, csak néhányszor történik. Két vasút tömérdek né
pet szállított-ki. A’ játék délután kezdődött; elébb a’ 
palotában létező tömérdek történeti-festvények és szob
rok mutattattak-meg a’ közönségnek.

Párizsnak egyik fónevezetessége közé számítan
dó a’ Gobelinféle szőnyeg-gyár; itt a’ szövés mes
tersége annyira vitetett, hogy a’ festett képek szövés 
által bámulandó hasonlatossággal másoltainak le. E’ majd 
milliónyi népességnek élelemmel-ellátására, k ü l ö n  
ha j l é ko k  ban (halles) tartatik a’ liszt, bor , zöldség, 
vaj, hal és virág szinte külön vásáron árulíatik. A’ vi
rágbokrétákat papiros-borítékokban szokás árulni. A’ 
hasznosabb intézetek közé tartozik az , hogy a’ mé
szárosoknak k ö z ö s  v á g ó h i d j o k  van, hol a’ rend
őrségi felügyelés is egyúttal könnyebb. M o r g u e-nak 
neveztetik azon intézet, hol az isméretlen talált halottat 
’s öngyilkost 3 napra kiteszik, hogy ismerősei által meg- 
ismértethessék. A’ holttestre folyvást viz csörgedez egy 
csöbülj’s ruháji- exuviae- felibe akasztatnak , ’s ha 3 nap 
alatt meg nemismertetnék, ruháji később is kitéve marad
nak. A’ bérkocsisok árjegyzékeiket, batárjok elejébe ra
gasztják, v. nyílt hintajok oldalára varrják. E’jegyzéken 
kocsijuk száma is reá van nyomtatva. Ezen kívül, a’ 
bérkocsi, elindulása előtt, egy papiros-darabon kocsija 
nyomtatott számát, még külön is odaadja a’ kocsiján me
nőnek a’ vegre , hogy ha ez valamit ott felejtene, vagy 
panasza lenne, étet felkerestethesse. A’ Szajnában tö
mérdek sok az ú s z ó i s k o l a :  a’ hölgyeké külön. Az, 
melly „l ecole royale de natation“ nevet visel egyeme
letes , es szép bútorzata benyílókkal bir; az egész csi- 
nosan van kifestve. Az itteni g ő z h a j ó k ,  miéinkhez

képest igen kicsinyek. Egyébiránt a’ Szajna partját 
több nagy d a r u  (Kranicb) látható, vagy is azon 
erőmű , melly, kutágas formában a’ terheket a’ hajók
ból, egy fordulattal a’ partra kiemeli. Az emberek 
é l e t m ó d j a  a’ miénktől sokban különbözik. Itt reg
gel 8 órakor kávét isznak irós-vajas zsemlyével, 11 
órakor tartják a’ villás reggelit, és esti 5—7 órakor 
az ebédet. Ekkor már meggyujtatik a’ gáz a’ Palais- 
royal folyosójin; a’ Boulevardok, a’ boltok tixndök- 
lenek, a’ kávéházak ragyognak; a’ közönség ezek előtt 
’s a’ passage-ok (tömérdek üveggel fedett kereszt-ut- 
czák) alatt fel ’s alá sétál, vagya’ mindenünnen ajánl
kozó színházakba takarodik; vagy M u s a r d n a k  — 
a’ párizsi Strausznak — esti hangversenyébe megy, 
hol francaiseket, ouverturákat és valzerokat hall, de 
bemeneteli 1 frankon (1 vfton) kívül, szokáskint, sem
mit nem költ.

Párizs tulajdonképen nem más mint bolt-bolt és 
bolt; és igya’ fényüzési-czikkelyeknek valóságos ten
gere. Mindenik bolt-tulajdonos vetélkedve törekszik a’ 
szemet magára vonni. A’kalmár ritka selyemszöveteit, 
a’ szabó készruha -  darabjait, a’ piperésznő ékáruit, 
a’ fodrász hajfürtös szép viasz-képeit, a’ vendéglő, 
ananászait, nagy baraczkjait, és czitromait, almáit, 
koppasztoít madarait "s nagy veres rákjait, az arany
míves és órás fényüzési czikkelyeiket égy rakják- k i, 
hogy az minél inkább feltűnjék; ezenkívül hívogató 
czimek vannak falakon, omnibusok oldalain, sőt még 
a’ sétálók lábai alatt az asphalton is. Adja az ég, e’ 
nagy concurrenfiátminélelébb nálunk is VSzekrényesy.

. P ó t l é k t á r *
Eustatius bizonyos történeti adatok szerint mond

ja , mikép a’ vízözön után egyedül pelasgusok tar
tották meg a’ betűket, és Plinius 7ik könyve 56 ré
szében ez á l l : „Latiumba pelasgusok által hozattak 
a’ betűk.“ ’S ime itt az o k , miszerint némellyek az 
eugubini táblák betűi közűi latinok. Diodór is 3dik 
könyve végin b eszéli, hogy a’ betűk, mikkel Or- 
feus , Linus ’s Pronapides — Homer tanítója — é l
tek , pelasgiak voltak. Innen van, hogy a’ legrégibb 
emlékmaradványokban a’ görög betűk majd ugyan 
azon alakúak a’ latinokkal, mint ezt Plinius ( 7  k. 58 
fej) bizonyos felírásból merité. Innen van hasonlóul, 
hogy a’ régi görögök F betűje ollyan volt mint a’ la
tinoké , Dionysius (I. k.) bizonysága szerint.

Ezek nyomán indulva megrendíttetik ama’ hie
delem, mintha a’ latin betűk a’ görögökbül származ
tak volna; ’s érvényesnek kell lennie az ellenkező
nek , hogy t. i. a’ régi görögök latinoktól kapták a’ 
betűket, és hogy a’ latinok is régibb nemzet mint a’ 
görögök mivel latinok és pelasgusok ugyanazok.

Találtattak római pénzek , mellyek sokkal régib
bek a’ consularis pénzeknél, ;s az előttünk ismere
tes római mythosznál. Ezek közül csak egy pénzne
met emelek k i , mellynek előlapján fő, hátlapján pe
dig vadkan láttatik R ó m a  aláírással, ez pedig nyilván 
peíasgiai eredetű ’s annak emlékéül szolgált, hogy 
Hercules megölte Erimantumban a’ vadkant. Innen 
következik , hogy Róma sokkal előbb építtetett k. e. 
752dik évnél. Erősiti ezt Dionysius, ki első könyve
ben siracusi Antiochus véleményét idézi, kit o régi
ségé és szilárdsága miatt nagyon tisztelt; ez pedig 
állítja, hogy Róma már a’trójai háború előtt megvolt.

dr. Zima János.

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja angol gyors-sajtón Trattner-Károlyi  uri-utcza 453
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K m l é k l r a t }
M ell// t. n. Pest} Pilis es Solt t.e. vármegyék Pest sza
bad kir. varosában levő udvarkazok Gránálos-ulcza fe
löli részén, az alapkőbe ö cs. kir. föligsége az Ország 

Nádora által 1 8 4 1 . oct. letételeit.
Magyarország királyának 2dik Lajosnak 1526dik 

aug. 29kén Mohácsnál történt halála és seregének a’ 
nemzet színével együtt Szolimán török császár győze
delmes hadai által, legnagyobb részben megsemmisít - 
tetése után, az ország nevezetes kiterjedésű része is , 
a’ hatalmas ellenség birtokába kerülvén, Pest Pilis ’s 
az ezelőtt Fejér megyéhez tartozott, de az 1569diki 
52dik t. czikknél fogva amazokhoz csatolt Solt megyék 
is azok közül voltak, mellyek a’ török hatalomnak hó
dolni ’s gyűléseik tartásának helyét az országnak az 
ellenség becsapási ellen eléggé biztosított helyeire ál- 
taltenni kényteleníttettek. Mennyiben e’ háborús idők
ből fenntaradott ’s feltalálható hiteles okiratok és me
gyei jegyzőkönyvek bizonyítják, ns Nógrád vgyében ke
belezett Fülek vára volt az , melly miután Jánosy Pál 
várkapitány vigyázatlansága miatt a) 1552ben a’ török 
által lett elfoglaltatása után 1593 évinov. 18kán Tief- 
fenbach Kristóf és Pálfl'y Miklós által visszavétetett és 
országos segedelemmel újra megerösíttetett, a’megyei 
gyűlések tartására folyvást és újólag biztos menedé
ket szolgáltatott. E’ várban tartattak a’ fölebb említett 
hármas megyék gyűléseik, Bethlen Gábor és Rhédey 
Ferencz seregeik által 1619ben ostrommal lett elfog
laltatása után isl620ban.b) Sőt jóllehet a’ perlekedők 
könnyebbsége tekintetéből az 1655ki 56dik t. czikköd. 
Sjnál fogva az rendeltetett: hogy Füleken egyedül csak 
ezen megyék tiszafelőli részében támadott panaszok f 
a’ dunamelléki részeket illetők pedig Szécsényben ha- 
tároztassanak-el, alig van még is eset, mellyben a’ 
megyei Rdek Szécsényben tartották volnagyüléseiket. 
1682ki jun. 5ke, melly napon Füleken utolsó gyűlés tar
tatott ’s nov. 25ke közt azonban a’ fő szeraskier pasa 
vezér Arnaud Uzun Ibrahim budai pasa, kihez honfi
társai ellen fegyvert fogott Tököly Imre gr. és Apafii 
Mihály erdélyi fejedelem sergeikkel csatlakoztak 17 
napi kemény ostrom után az említett két magyar vezér 
sergeinek segedelmök nélkül a’ füieki őrsereget Kohá- 
ry István várkapitánynak hathatós és állhatatos ellen
zése mellett is maga megadására kényszerítvén, a’ to

ft) Jánosy Pálnak Mohammed vallású szerccsen rabszolgája a’ 
fellegvár legmagasb sziklája tetején levő várfal végen 
volt ablakon által , mellyen a1 szemetet kötelessége szerint 
lehányni szokta, szabadsága visszanyerése kívánságától 
üsztönöztetve , alkalmat szerzett Szécsény vára kor
mányzójával Hamzabéggel a’ vár feladása iránt értekez
ni , ’s miután a' lehetőségről Hamzabéget meggyőzte : 100 
darab arany jutalomért Mehmed vezérlete alatt e’ czélra 
kirendelt 4  század török katonaságot, az említett ablakon 
által a’ várba felvezette , ’s e'képen nagy vérontás közt azt 
a’ törökök elfoglalták Lásdbövcbben N i c o l a i  Istvánffy 
Hist. de rebus ungaricis Coloniae Agrippinae 1621. pag. 
353.

V) Bizonyítja ezt Pest Pilis és Solt t. c. vgyéknek 1620martius 
19kén Füleken kiadott, ’s tb. 1.1. vadasi és jeszeniczei 
Jankovich M i k l ó s  úr njabb jeles gyűjteményében levő 
eredeti bizonyságlevele , mellyek szerint egy porta utá
ni adó Biall , most Bia helységnek tűz által lett megká
rosítása tekintetiböl, levonatott. —

rök fővezér parancsából különösen Apaffy Mihály se
rege által, három nap alatt az egész vár földig leron- 
tatotf. c) Füleknek illy borzasztó állapotja szükséges
sé tette, hogy Csemtiiczky Gáspár akkori megyei jegy
ző által a' leghevesb ostrom ideje atatt végveszélytől 
szerencsésen megmentett megyei levéltár biztosíttassék 
d) ’s gyűléseik tartásának más helyéről a’ Rdek gon
doskodjanak; ennélfogva gyűlések helyéül Losoncz, 
későbben Gács tüzetett-ki; de volt ollyan idő , melly
ben az ellenség háborgási miatt a’gyűlések csak sza
bad ég alatt tartattak, mint Losonez és Apátfalva kö
zött Losoncz folyó partján sátorok alatt tartatott 1687- 
ki lső napján , midőn az egri várban tartózkodó törö
kök kirohanásaik és rablásaik megzabolázására ns Nóg
rád vgye felkelvén , ezen vidék lakosainak biztossá
got szerzendó a’ törökök ellen táborba szállott. 1684- 
dik évi jun. hónapban Károly lotharingiai hg győze- 
zedelmes hadi sergének előmenetelét akadályozni szán
dékozó vezér Kara Muhammed budai pasának junius 
hónapban Vácznál szerencsésen történt megveretése 
következtében Pest városa is a’ cs. királyi hadi sergek 
által visszafoglaltatott, és September 4kén ezen hár
mas megyének Rdei Pest városában összeserégelvén , 
miután a’ hatalmas ellenségen nyert győzedelmért a’ 
mindenhatónak forró bálát adtak, ezen városban, mint 
gyűléseik tartásának a’ török által lett elfoglaltatása 
előtt is volt rendszerinti helyén, nagy örvendezések 
között tartották gyülésöket. De kevés időig tartó volt 
ez öröm, mert Pest városa újólag török iga alá kerül
vén, a’ gyűléseket Losonczon és felváltva Gácson kel
le ismét tartani mind addig: míg dicsőségesen uralko
dott lső Leopold császár és Magyarország királyának 
diadalmas serege Budát megszállván 1686ki sept. 2kán 
a’ várat, az azt vitézül oltalmazó és ostrom alatt éle
tét is vesztett vezér Arnaud Abdi basától visszafoglal
ta , minek következében az egész keresztyén Európá
nak nagy örömére Magyarország 154 éves török iga 
alól felszabadíttatván Pest Pilis és Solt megyék Rdei 
1689ki május 18kán a’ budai várba, hol már a’ mohá
csi ütközet előtt is szabad udvarházzal bírtak , vissza
tértek, ’s ottan tartották ismét közgyíilésöket. A’ gyü-

(c Iíörnyülállásosan lcirja ezt az erdélyi sereggel jelen volt 
Bethlen Miklós . a' kalocsai jeles könyvtárban levő kéz
irat 296dik lapján. —

d) Szabad legyen örök emlékül ’s az érdemes férfiú hamvai
nak tisztelkedöleg az 1686dik évi junius 2 0 kán Gács vá
rában tartatott tisztinjitó szék legközelebb feltalált jegy
ző-könyve sorait felhozni elkövetkezőkben : ,,Interim Ge- 
nerosi Domini Casparis Csemnitzky jurati antehac nota- 
rii laboré et industria fideliter circa negotia Cottuum bo
rúm parti sudores bene merendi studio grataque memoria 
recolendos esse, inter reliqua vei ex eo , quod dum prae- 
clarum nuper Fülekiense praesidium per Ottomanicum 
Christiani nominis hostem, gentem turcicam obsidione 
cingeretur, atque fatali excidio in cineres et favillas redí- 
geretur, archiva caeteraque Cottuum honim acta , nonim - 
memor fidci atque obligations suae , diligentissime ab o- 
mni inimicorum injuria vindicavit, et de tutiori eorundem 
conservatione aeque ac de rebus propriis fideliter consu- 
lu it, e faucibus inimicorum sub ipsa obsidione praedictae 
areis Fülek eripiendo ac secum deportando. Nem volt illy 
szerencsés nemes Nógrád megye, mert annak szinte a' fü- 
lcki várban volt levéltára sok nemzetség nevezetes régi 
irományaival királyi adomány-és egyéb okleveleivel egy- 
gyütt elégett és semmivé tétetett. Ns Nógiád vármegye 
ismertetése Mocsáry Antaltól 3 köt. 71. lap.
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léseknek Budán tartását azonban a‘ negyei Rdek kü
lönösen a’ Duna jege által téli hónapokban gátolt közle
kedés felakadása miatt, alkalmatlannak tapasztalván , a’ 
már feljebb említett május 18ki közgyűlésen, az or
szág nádora és kir. helytartó hg Eszterhazj Pál in
dítványára Pest városában egy ház vétele határoztatok 
el ’s az e’ czélra kivántató költségek fődözhetése végett 
minden porta után 10 tallér vetteteft-ki. Ezután a’ gyű
lések majd Budán majd Kecskeméten, Nagy-Kőrösön 
és Pesten is a’ királyi erősségben tartattak. Beszedet
vén a’ ház megszerezhetése végett kivetett költségek 
1696ki dec. lsö napján megvétetett hadi biztos eggens- 
dorffi Pachner János Richardnak Pesten az akkor ir
galmas barátok utczájának nevezett utczában volt 27 
öl széles, és 94 hosszú ház-telke 4000 forintért ’s 
nyugoti közhasználatra azonnal el is készíttetett. A’ 
hazában volt belnyugtalanságok és a’ szomszéd török
nek gyakortai fenyegetőzései miatt, a’ magyar tarto
mányok különösen német katonaság őrködése alatt lé
vén ezek merészsége annyira növekedett, hogy az ér
deklett megyei házat katonai szállásoknak elfoglalni ’s 
abban kicsapongásokat és zsarolásokat elkövetni nem 
átallották, ’s hatalmaskodtak mindaddig, mig dicsősé
gesen uralkodott lsö Leopold római császár és magyar 
király Bécs székes fővárosban 1697dik évi február 10- 
kén kiadott váltságlevele által hadi népét a’ megyei 
kérdéses házbani szállásozástól és zsarlásoktól hatha
tósan eltiltotta, és azt szabad udvarháznak, és mene
dékhelynek (Salva Guardia) ki nem jelentette.—Rákó- 
czy Ferencz erdélyi fejedelem által a’ magyar hazá
ban támasztott és huzamos ideig tartott nyugtalansá
gok miatt a’ megye Rdei ismét nem tarthatván Pesten 
folyvást gyűléseiket 1704 és 1716 közt Nagy-Kőrö
sön, Czegléden , Kókán , Zsámbobon, Aszódon , Ver- 
segen , Szent-Lörincz-Kátán , Boldogon , Hatvanban , 
Gedén ns Nógrádmegvében , Gyöngyösön, Apczon, 
Egerben, Eger városa sik mezején, Árok-Szálláson, 
ns Hevesmegyébeu keblezett Oroszi helységben, to
vábbá Czegléden és Ráezkeviben gyülekeztek össze.

Maga épségében állott a’ közigazgatási czélnak 
megfelelöleg 1637ben felépített és 1716kdn oct. 8tól 
fogva ismét gyüléshelyül szolgált pesti ház 1723ig, 
midőn Buda városában véletlen kiütött tűzveszély a’ vár
beli épületek legnagyobb részét ’s azok közt a’ megyei 
házat is elhamvasztván, a’ puskaporos raktár meggyu- 
lása és szétromboltatása által a’ megyének pesti háza 
is , melly a’ mennykő beütése által kevéssel azelőtt már 
különben is sokat szenvedett, tetemesen megrongálta- 
tott, ekkor mind a’ bét városbeli udvarháza újra föl - 
építtetett, e) A’ megye budai háza' közhasználatra ké
sőbben szükségesnek nem tartatván , 1806ban 18,000 
forintért eladatott b. Eötvösnek , a’ pestit pedig a’ me-

e) Szükséges tudomás, és azon balvélemény megczáfolása 
végett, hogy nemes Pest vmegye mostani vesztöhclyéneli 
telkét az udvarház telke éjszaki részén a’ sarkantyú- 
utczában magányosak birtokában levő háztelkek általenge- 
t esc mellett cserében kapta volna Pest városától, he- 

tom megjegyezni: hogy az udvarház‘szélességé- 
est városának semmi nem engedtetett által , mive 

a vesztőhelyet adta Pest városa a'n. m. magyar király 
helytartótanácsnak az 1723diki 73dik t.czikk rendele- 
cn̂ a apu es január lükén 1727bcn kelt parancsolatja 
o\e ez eien. Ezen vesztőhelynek, melly a'Soroksár

ra Aeze o országút közelében vagyon, szélessége 15 
hossza szinte 1;> ölre méretett-ki.' Az előbbi vesztőhely 
egv ike volt gubacsi pusztának soroksári útra dűlő éjszak 
részen, masika pedig O-Budán. Olv. Pest városának a 
nm, m. kir. helytartó-tanácshoz intézett felírását 1725 
észt. nov. lsö  nap.

gyei nemesség számának szaporodása, nemkülönben a’ 
börtönök czélszerűtlen volta ’s bevés száma miatt a’ 
Rdek elég tágasnak nem tartván, 18ilben annak, az
előtt csak nem üresen állott közép részét felépítették ; 
ezen rész az , mellyben jelenleg a’ gyűlési nagy és kis 

_ teremek, levéltár, száraosb börtön és némelly tiszti 
lakhelyek vannak. 1832ben a’ megyei nemesség és adó
zó nép költségin felépiltetett az udvarház telkének nap
keleti, vagyis Ujvilág-ulcza felöli része, mellyben 
ismét a’ naponkint mindinkább sürgető szükség miatt 
számosb börtönszoba és tiszti lakások készíttettek. — 
1837ról 1838ra általmenö télen volt rendkívüli hide
gek , a’ Duna jegét tömérdek vastagságra fagyasztván ; 
miután az a’ nevezetes magosságra megáradott viz ál
tal megindittatott és Csepel sziget orránál felakadt, 
a’ víznek szabad folyását annyira feltartóztatta , hogy 
az ebből martzius lókén bekövetkezett hallatlan magos- 
ságú árvíz Pest városának egyéb részeihez képest kü
lönben eléggé magos helyen fekvő megyeháznak nap
keleti vagy is Ujvilág-utcza felöli udvarába olly meny- 
nyiségben ,hogy olt csolnakkal kelle járni, betódulván 
egyszersmind ezelőtt irgalmas barátok, jelenleg pe
dig gránátos-uteza felöli épületnek, melly hajdan a’ 
gyűlési teremet is magában foglalta , de 1811ben jegy
zői hivatalos szobáknak állalválioztatott, pinezéjébe , 
és az udvar közepe táján volt csatornán az udvarba is , 
jóllehet kevesebb mennyiségben mint az Ujvilág-utcza 
felöli udvarba — berohant— ’s ezen régi épületet any- 
nyira összerepesztette, hogy különösen a’ déli sarkon 
volt pénztári hivatal, és fölötte az első emeleten^volt 
alispáni szállás tökéletesen lakhatatlanná lettek. O cs. 
kir. főhgsége J ó z s e f  A n t a l ,  ausztriai örökös fóhg 
és Magyarország szeretve tisztelt nádora ’s kir. hely
tartója, mint ezen hármas megye örökös főispánjának 
hathatós serkentése ’s föispáni hivatalának köztiszte
letben álló helytartója tótprónai b. P r ó n a y  A l b e r t  
úr ő nagysága ösztönzéseik hozzájárultával azonban 
a’ megyei KK és Rdek a’ fentebbiek szerint lakhatat
lanná vált kérdéses épületnek azonnali lerontatását ’s 
a’ kor kivánatának megfelelő díszszeli felépíttetését el
határozták. —

Minthogy pedig a’ gránátos utcza az udvarház előtt 
keskeny voltj a’ kocsiknak az udvarházba könnyebben 
leendő betérhetésök és az épület díszének emelése vé
gett az utcza szélesítésére egy öl szélességű térség 
az udvarháznak telkéből általengedtetett. Továbbá 
P f e i l  Jánosnak az éjszaki oldalon szomszédságban 
volt háza 2056. forint 12 kron pengőben megszereztet
vén , az épület nyugatnak 5 lábbal a’ Gránátos utcza 
felöl, 2 öl ’s 4 lábbal pedig a’ Sarkantyű-utczában , 
melly az udvarház éjszaki részén vagyon Kendelényi 
Ferencz úrral 200 pgö forintnak részére lett lefizeté
se mellett eszközlött csere szerint szélesbre tervezteték. 
Az építés Czitterbarth Mátyás épitőmesterre bízatván 

f  e’ czélra a’ kivántató költségek fejében a’megyei Rdek 
100 ezer pengő forint önkéntes ajánlattal járultak , ’s 
annak beszedetését megrendelvén az építést 1838ki 
aug. hónap 6dik napján megkezdették. Az erre kiván
tató költségek fejében a’ fentebbi summából ez időig 
ugyancsak 45 ezer pengő forint fizettetett be, de kö
vetkezést vonva ezen hármas megye Kdeinek az adó
zó nép pénztára kímélése iránt folyvást kitűnő szel
leméből,, kétség kívül a’ hátramaradott mennyiség is 
rövid idő alatt ösazegyiilend , ’s ennélfogvást a’ me
gyei adózó nép házi fő pénztárából felsőbb rendelés 
következtében az építésre fordított summák is azon 
pénztárnak vissza fognak téríttetni. Ekep emeltetett a
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megyének pesti udvarháza dicsőségesen országit) Vik 
Ferdinand Magyarország ap. királyának atyáskodó u- 
ralkodása alatt mostani formájára gyülekezeti helyül 
szolgálandó a’ megyei közigazgatásban törvényes befo
lyással hiró KK és Rdeknek; hajlékul a’ hazai törvé

n yek  betöltése eszközlésében és a’ közjó előmozdítá
sában fáradozó megyei tisztviselőknek. A’ kor szelíd 
szellemétől vezéreltetett Kk és Rdek a’ börtönöknek a’ 
gonosztevők jávitására eddigieknél czélszerűbb mód 
szerint leendő általváltozfatásukat is szükségesnek ta
lá lván ^ ’ részben már kellő lépések is tétettek, . vala
mint az is elhatároztatott: hogy az első udvarból az 
ujvilág-utcza felöli udvarba való átjárás a’ két foka
puval egyenes vonalban , vagy is a’ nagyterem alatt 
készítendő bolthajtásos nyílás által eszközöltessék. Az 
előadottakat a’jövendő kornak e’ ház történeti emléké
ül és emlékéül annak, hogy ő cs. kir. fóhgsége az 
országnak felebb is tisztelt Nádora mint P est, Pilis 
és Solt törv. egyesült vgyéknek 1796 óta kegyelmes 
örökös főispánjok kegyelmes vala ezen különösen az 
ó hathatós intézkedései által létesített épület talpkö
vét letenni, mellyben jelen Irat ő cs. kir. felségének 
dicsőségesen országló első Ferdinand ausztriai császár
nak ’s Magyarország e’ néven Vdik apóst, királyának 
többféle ez évben folyamatban levő arany és ezüst 
pénzeivel együtt lezáratott. (Ezután következnek az 
1830ki aug. 6kán mint az épités-megkezdés ’s az 1811 
octoberben mint az építés befejeztetcse korán, szol
gálatban volt megyei tisztviselők nevei. Kiadta Nagy 
István főjegyző.

Vélemény a’ tűzveszély-elleni ova- 
kodásról.

Bárhova tekintsünk honunk keblében, édes meg- 
elégüléssel nyugszanak szemeink azon bölcs intézvé- 
nyeken , mellyek a’közjóra czélszerűn törekvő megyei 
tisztviselők által tűzveszélyek elhárítására felállítatvák; 
— mindezek honunknak a’ mivelődés pályáján tett se
bes előhaladását bizonyítják , mintegy csiráji a’ polgári 
jólét erődús magvainak , mik honunknak nemcsak anya
gilag hanem szellemileg is termékeny földjébe esvén , 
csakhamar gyökereket vernek , a’ kibúvandó gyönge 
növénynek biztos alapul szolgálandókat, ’s majdan a’ 
szorgalmas kertésznek, a’ honi ipart és szorgalmat ápo
ló figyelmének hozzájárultával jólétünk csakhamar gyü
mölcsöző fává serdülend, melly jótékony adomanyit 
nekünk ’s utódainknak bőségben osztandja : minden
ki tehát,kire hazafluság czíme alkalmazható , tehetségei
hez aránylag járulni tartozván , ha tettel nem is de szó
val a’ nagyszerű egészhez, én is bátor vagyok némelly 
észrevételeketa’ tűzvészektől menekvés tekintetéből e- 
löterjeszteni. Hazánk fővárosaiban a’ polgári rendőrség 
vagya’ hol katonai laktanyák vannak, ezeknél is vagyon 
a’ tűz ellen biztosság; kisebb megyei városokban és falu
kon az elöljáróság tartozik figyelemmel rendelkezni az o- 
vási, és oltási rendszabályok iránt. Fövárosink ellát— 
váksokszerü óvó, és oltó műszerekkel, kisebb városink 
szinte állapotokhoz képest e’ részben jobb vagy ro- 
szabb karba helyhezvék, kis helységekben többnyire 
esak kézi edények, és az elöljárók vigyázata van mér
legen a’ tűzveszélyek ellenében ; falukon ugyan na
gyobb birtokosak udvariban találhatni fecskendőket ’s 
egyéb oltószercket, mellyek veszély idején szinte kö-

j Ezen pcstmegyei háznak történet-rajza Trattner-Károlyi 
intézetében különös csinnal nyomtatott n8 r. 24 lapos be
kötött könyvecske alakban osztatott ki azalapkö-letctelkor.

zös használatra kiadatnak. — Mindezen készületek azon
ban czélszerűségöket csak akkor érik-el, ha értelmes 
egyedek által kezeltetnek, ’s az egész kezelésnek bi
zonyos törvényszerűleg elhatározott rendszere gátot 
vetend azon bizonytalanságnak, melly jelenleg min
den tűzvész alkalmával a’megóvásra segédkezeket nyúj
tó közönség különböző irányiból ered, többnyire ezen 
ok, és a’ műszereket kezelők ügyetlensége a’ veszélyt 
terjeszti inkább , mintsem elnyomja, nagyobb részint 
magok az ovószerek , főleg a’ több részből szerke
zetiek belső építtetésökre nézve mind a’ felügyelésökre 
megbízottak, mind az azokat veszély idején kezelők 
előtt isméretlenek lévén ,’s igy az elsőbbek azoknak jő 
karban fentartását ’s romlástól megovatását, az utób
biak az oltási rendszabályokat gyakorlatba hozni nem 
tudván,részszerint a’már megromlottakat dologértő kéz
művesek hijánya miatt ki nem igazítatván , — a’ legjobb 
akarat mellett is , szükséges rendszabályok és isméret 
hijányozván, a’ terjedő veszélynek korlátot nem vethetni. 
Hogy ezen bajt czélszerűn orvoslani, és az ovakodási 
rendszabályokat lehetőségig (ökéletesítni lehessen, 
véleményem következendő : minden megyében állítás— 
sék-fö! egy tűzbiztos czimű hivatal, mellynek körébe 
tartoznék , időrül időre a’ megye minden helyét bejár
ván , az oltómüszerek megvizsgálása, azoknak jókar
ban tartására szükséges rendelvények tétele , megrom
lottak hibáinak kikémlése, és ahoz értő kézművesek 
által szóval, vagy rajzban adott tervszerinti kiigazít- 
tatása ; továbbá az ovakodási előleges rendszabályok : 
úgymint forró nyári napokon minden háznál tartandó 
vizmennyiségiránti parancsok, minden helységben ahoz 
értő polgárok, vagy lakosoknak tűzi őrségül kirende
lése, mindazon biztosítási czélszerű szabályok , mely- 
lytk a’ veszély elhárítására , vagy meggállására szük
ségesek. —

A’ tűzi rendőrségre városokban ’s nagyobb hely
ségekben, hol kézművesek nagy számmal vágynak, ezek 
legczélszerübben lennénekaz ovakodási rendszerhez al
kalmazandók és pedig illy móddal, hogy az építészethez 
tartozó ezéhek úgymint:ácsok,kőmivesek,kútásók,aszta
losak , cseréprakók , kiknek körébe nem tartozik az épü
let különböző részeinek ismérete, az ovó-rendszer tag
jaivá lennének alkalmazandók, ezen utóbbiak tiszte len
ne a’ gyuladások elhárítására őrködés , az elóbbeniek- 
hez tartoznék veszély idején a’tűzbiztos tói kiadott rend
szabályok szerint helyszínen megjelenni, mindenkinek 
külön tisztje szerint a’ fecskendők igazgatásához , vagy 
az iránti rendelkezéshez, vagy az épület körüli munká
hoz , födél lebontásához, ’sat. járulni. Hogy hasonló biz
tosítási intézkedések igen szükségesek volnának, köny- 
nyen kiviláglik, fölvevén a’ tűzvész mellett egyetér
tés nélküli gyakorta , hol a’ körülmények a’ vész ha
ladásának kedvezőbbek, fáradságos erőködéseknek s i-  
keretlenségit, hol sokszor tizednyi erővel rendszeres 
intézkedés mellett a’ tűz-elnyomásnak megfelelhetné
nek. Többször tűzveszély idején a’készen álló oltósze
reket használni nem lehet a’ felvigyázat elhanyagolása 
miatt , rninék csaknem minden esetben tanúja valék. 
Téli időben ugyanis, a’ fecskendőkben hagyott víz be
fagy ’s az anyacsöbe (@tiefeírÓ'í)rc) járó szivony(Ótoíben) 
mozgását megakadályoztatván a’ lőszert csak úgy le
het használni ha a’ csőbe öntött forróviz a’ jeget fel
oldja, mi sok időt kíván. A’ víznek befagyása még azon 
tekintetből is kártékony , hogy az anyacsőben ((Stiefel- 
rőíjre) jéggé alakulván, folyó állapotához képest na
gyobb tért foglal-el, ’s igy a’ csövet könnyen szét
nyomja, vagy legalább a’szelepeket (ventiilj meg-
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sértheti, mellyek hibátlansága föltételezi a’ lövés tö
kéletességét ; innen van , hogy a’ fecskendők tavaszszal 
rendesen használatlanok, csaknein minden nyomásnak 
fele elveszvén a’ levegő hozzáférése miatt. Nem aka
rom tovább terhelni olvasóimat a’ csövek különféle okok- 
bul származható bedugulása, és azon számtalan hiba 
elösorozásával, mellyeket értelmes egyedek kezelése 
által elkerülhetnénk ; hátra van azonban elhatározni, 
kire legyen ezen biztossági hivatal ruházandó? véle
ményem e’részben: hogy az erómüvészeti, és vizépi- 
tészeti azon elvek, mellyek a’ fecskendők *s más ol
tószerek szerkesztési mellett előfordulnak, úgy az épü
let különböző részeinek ismérete, és ennélfogvást az 
e’ körüli czélszerű rendelkezések a’ mértani pályára 
tartozván a’ tűzi biztosi hivatal legczélszerübben ruház- 
tatnék megyei mérnökre, ki mind e’ mellett más köte- 
lességinek is eleget tehetne.

N ó g r á d m e g y e  f. évi nyárutóinkén közgyű
lésiben úti mérnökség felállítását határozta; nem len
ne czéliránytalan, ha a’ megye összekapcsolván ezen két 
hivatalt, az úti mérnökben egyszersmind tűzbiztost is 
választana , ki a’ kebelebeli utak rendezése mellett köny- 
nyü móddal eljárhatna biztosi hivatalában is felruház- 
tatván azon joggal, hogy tűzi rendőrségre alkalmatos 
egyedeket választhasson, azokat rendszabályaival meg- 
ismértethesse, és a’ veszély idején teendő lépéseket 
köztudomásra juttathassa. Más megyékben, hol a’ me
gyei mérnökök hivataluk terheivel annyira elfoglalva 
nincsenek, kezelhetik ezen biztosítási rendszert.

Haynald Islvá/i mérnök.

Néhány szó a’ gyiimölcsfatenyésztés
tárgyában*

C Végé)
A* gyümölcsfa-tenyésztéssel felső Magyarországban 

másoknak Útmutatás által is szenvedélyesen foglalatos- 
kodók neveit nem lesz czéliránytalan emlitnem;— ne
vezetesen Gömör-Kis-Honthmegyében: R o z s n y ó n  
altaljában kedvelik a’ gyümölcsfa-tenyésztést, Cs é t 
nek  en: t. Fabriczius István elméletileg ’s gyakorla
tilag is gyümölcsfa-tenyésztő; tek. Szontagh Sámuel 
a’ Manna-Kolmart narancsnál is fölebb becsüli; Mada
rász András ’stb. O c h t i n á n  t. id. Márton János, ki 
főszolgabírói terhes hivatalát, a’ gyümölcsfa-tenyész
téssel enyhíti. L i c z é  n : t. Csernyus András , Dielnek 
müveit bírván elméleti és gyakorlati tekintetben rég
től fogvást hires f a , — de virág-tenyésztő is; kéjel- 
mes medgyfáit érés idején hálókkal takartatja-be, ma
darak rablásamegakadályoztatásavégett. L é v á r d o n :  
t. Csernyus Pál, Kö v i b e n :  Dalén Mihály, J o l s v á n  
t. Glósz Sámuel rendszeres tenyésztő, eleinte Diel és 
a’ gréczi társaság, most Leibiczer müvét bírja; Szudy 
János, Liegel György könyvecskéje szerint, dicsére
tes tenyésztő Glósz János; Vietorisz Sámuel, nem rég 
ültete kertjébe tolmácsi oltványokat de termesztményi- 
vel a’ korábbi tenyésztőket felülhaladá, Hinkert mü
vet bírja; Péchy János orvos, Vietorisz István, Bla- 
razits Ferencz , Laczo András tanító, Ferjencsik Sa
mu lelkész , Greiner Lajos, Coburg hg uradalmai fő er- 
dotisztje, ki az erdészetet gyakorlatilag is igen érti. Ál- 
tajaban mondhatni: hogy Jolsva lakosi a’gyümölcsfa- 
íenyesztest már régtől fogvást nagy sikerrel és számo
sán g>akoiolják. C h i s n y ó n :  Thomassek Samu lel

kész nem csupán kedvtöltésböl foglalatoskodik e’ szép 
tárgygyal, hanem a’ nép kertjeit is gyakorta vizsgál
ván, fatenyésztésben kit kit személyesen oktat, melly 
iparért méltán dicséretet érdemel; Szmik Pál, Czékus 
család vasgyárai kormányzója. A’ murányvölgyi vas
gyár-egylet tagja ’s főfelügyelője Benkár József, ám
bár jelenleg fris pudling-kohok ’s hengerművek létre
hozásán működik,a’ gyümölcsfa-tenyésztéstmégis kü
lönösen kedvelvén , a’ használatában levő nagy kertet 
uj gyümölcsfákkal bővíti; egyébiránt méltán említést 
érdemel bányászati jeles tudománya , — és szép pénz- 
gyüjtéménye i s ; t. Bartófl'y András , a’ gyümölcsfa-te
nyésztés kedvelője; JurikaJánosjolsvaialesperesnagy 
rőczei plébános korában papiak melletti kertjét váloga
tott fanemekkel díszité; Sebők Márton , kivált a’ fa- 
épségét és szépnövésit kedveli; Thomesz P á l  sáfár r 
H u d a c s e k  Mátyás tanító , — Antalik János, Stitnicz- 
ky András, Malyák István polgárok fatenyésztéssel 
igen szenvedélyesen foglalatoskodnak. -— H o s s z ú 
r é t e n :  Penczely Antal, lelkész, M u r á n y a l j á n  
t. Kovacsics György, Coburg hg. uradalmai kormány
zója most egy nagy kertet ültetett-be ’s rendszeres ke
zelésitől , Murány-alján is sikeres gyümölcs-tenyész
tést reméllhetni. T i s z o l c z o n :  f. t. Jozéfy Pál su- 
perintendens már régi gyümöcsfa-tenyésztő, hasznát is 
veszi fáinak, ’s lelkes iparát, minélfogvást több lel
készt szép móddal buzdít tenyésztésre, ’s oltványok
kal is elláttott, emlitni el nem mulaszthatom. Sze- 
pesmegyében jelesen L ő c s é n :  Páter Károly ügyvéd 
és Koller Sámuel tanitó szenvedélyes gyümölcsfa-te
nyésztők ; a’ lőcsei ipart e’ tekintetben kiváltkép magasz
talhatom. — HátNógrádraegyebeli T o l m á c s  helység
ben levő kertről, melly Szentirányi Mark tulajdona mit 
szóljak ? becses kert ez , már csak azért i s , hogy fi
nom oltványaival dicséretre méltó kertésze, K ó p l á r  
András által, majd egész Magyarországnak illő áron 
szolgál, — de még dicsérendőbb tulajdonosa , ki ez ál
tal is érdemesítő magát honunk előtt, azért is tiszte
let legyen jutalma a’ nemzetnél!! —

Imé előszámláltam azokat, kiket közelebbről ismé
rek ; előadtam honunk e’ részbeli szembetűnő haladá
sát: hát akkor milly czélt érnénk , ha uradalmi tisztek a’ 
jobbágyokat fatenyésztési kezelésben oktatnák ’s meg- 
tanitnák hogy a’kertjeikben álló haszontalan fák helyett, 
úgy szinte a’ másképen alig használható földeket hasz
not hajtó gyümölcsfákkal ültessék-be ? — Fölvéve tehát 
a’ gyümölcs-termesztés érdekeit, ki volna , kié’ tanul
mányt nem kedvelné?— melly szellemi, és anyagi te
kintetben fölötte jótékony! mert: midőn a’ tenyésztő 
a’ természet titkaiban búvárkodik p. o. narancsfák mód
jára tenyésztés által olly fajt termeszthet, mi eddig 
nem létezett. Úgy szinte hivatalos foglalatosságtól pi
henni akarván, a’ kertben ártatlanul mulathat, tekint
vén mennyire nőtt oltványa rövid idő alatt; nem-kü
lönben a’ tenyésztő teste kertmivelés által mozgás- 
bajon, mi az egészségre okvetetlen szükséges és azt 
előmozdítja. Végre: olly haszonvehetlen térséget, meliy- 
nek egyéb hasznát különben sem vette volna , haszná
latra fordíthat, mert a’ finom gyümölcsöt jó áron elad
hatja.— A’ narancs-fácskák tenyésztésinél kezdőfél
ben lévén, azok, ’s egyéb uj gyümölcsfajak sikeritese 
felől, a’ t. ez. közönséget, ha kedvesen veendi, erte- 
sitni fogom.

Guján György.
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Uj Iietvenkedések.
Quousqae tandem?!

Midőn az utolsó evang .  gyűlés olly mérsékleti 
szellemben hozott határzatot a’ magyar nyelv ügyé
ben , hogy általa mindkét résznek felizgatott szenve
délyeit lecsillapítani óhajtotta: azt hívők, hogy vala
mint a’ magyar nyelv baráti, úgy a’ szlávok corifeusai 
is hallgatni fognak, ’s beáll annyi vita után a’ szent 
béke. Előbbiek, mivel az említett gyűlés óhajtásuk sűke- 
rítéséhez hozájárult;utóbbiak mivel ugyanazon alkalom
mal teljes megnyugtatásukra kimondottnak hallották azon 
elvet, hogy a’ szláv nyelvet kiirtani, a’ szlávokat el
nyomni soha okos embernek eszébe sem jutott. Meny
nyire csalatkoztunk reményünkben , mutatja az egyete
mes gyűlés után néhány nappal tot nyelven megjelent 
illy czimú röpiratka: „Apologia, azaz védelem, melly- 
nek szándéka azon elfajultakat védnikik szláv nemze- 
tiségöktól távoznak, azokat pedig, kik benne állandók 
megerösítni.“ Ezen röpiratnak szerzője, ki magát elég
gé szerényen-e ? nem vizsgálom , Igazmondófalvai En- 
dretót-nak nevezi, minden eddigieket felülmúl v. meg
rögzött rósz akaratban , vagy bámulandó tadatlanság- 
han , vagy pedig, mit leghajlandóbb vagyok hinni, mind
kettőben, Egész okoskodása azon valótlan alapon nyug
szik , hogy a’ magyaroknak, különösen a’ törvényho
zásnak szándéka: megsemmitnia’ m a g y a r o r s z á g i  
szlávokat. Hogy a’ magyar közönség lássa ezen röpirat 
udvarias modorját ’s urbanitását, nem czáfolatul mire 
illy alaptalan állításoknál nincs szükség, hanem csak 
ismertetésül némelly állítását legyen szabad közlenem. 
Mindenek előtt, értekezése első czikkében az 1840ki 
országgyűlés magyarosodás ügyében hozott t. czikkét 
r o s  z a l j a ,  és öt pontban azt szándékozik megdönte- 
ni! Véleménye szerint i g a z t a l a n  ezen törvény I )  
mivel a’ t e r m é s z e t i  és n y i l v á n y o s  joggal el
lenkezik, midőn másnak tulajdonát— értsd a’ tót nyel
vet— elveszi. „Mitreméllhetnénk — szól folytatólag — 
Magyarországban, mintromlását és eltöröltetését nyel
vűnknek és nemzetünknek, ’s ez által eltöröltetését 
minden miveltségnek , (?) tudományosságnak, éser- 
kölcsiségnek , (??) ha ama’ kötelesség : ,hagyd-meg 
másnak, mi övé‘! érvénytelen lenne, ’s a’ magyarok
nak idei haszon— jólét — és dicsőségben tehetlenségét 
nem csillapítná , ’s az igazság trónját nem védné ? ne
hogy ezen (mellyik ?) rendetlenség lábra kapjon , melly- 
ből minden földi nemzet végveszélye okvetlenül követ
keznék, a’ természet törvénye által rendeltetett, hogy 
az ember hagyja-megmásiknak, mi övé. Hallgatni aka
rok most arról, hogy ezen törvény a’ magyarságról „de 
nobis, sine nobis“ alkottatott; a’ szlávoknak, mint 
ollyanoknak ott egy követe és képviselője sem volt, ’s 
nem is kérdezgettek , megegyeznek-e benne vagy sem ? 
Veibóczy Harm. k. I: 9d. ez. Vétkezem-e tehát, ha 
igaztalannak tartok illy törvényt, ’s visszakivánom , 
azt mi általa tőlünk szlávoktól elidegenítetett, ’s mi 
természeti törvény szerint minket illet?“ 2) ellenkezik
u. m. ezen törvény a’ s z e n t i r á s s a l .  Ennek bebizo
nyításául sikeretlenül hozza-fel a’ szentirásnak egé
szen más értelmű ezen helyeit V. Mózs.  27: 17; 1. 
Sam 13: 3;  1. Kor.  14: 39. Ezek után igy folytat
ja expectorátióját: „Az ész és vallás kívánja , hogyle-

h e t e 11 e n t senkitől se követeljünk ’s az aggkort kü
lönösen tiszteljük, mint az Írás parancsolja : ,A z őszt 
e mbe r  e l ő t t  k e l j - f e l  é s  t i s z t e l d  az ő s z e 
m é l y é t : 4 nem sértés-e az az aggkornak’s kisebbí
tése aa ősz főnek, ha szegény 60 — 70 éves papok, 
kiknek idejök isteni és mennyei dolgokra van rendelve 
még vénségökben is magyar nyelvtanokon , szóköny
veken , ejtéseken és hajlitásokon kénytelenek törni fe
jőket , hogy anyakönyveket és keresztleveleket írhas
sanak , és sirjokhoz közel tanulhassanak olly nyelvet, 
mellyet egy vagy két évig, még pedig hivataluk csak 
egy szakában használandnak I hány ártatlan könnyűt 
láttam hullani reszkető öregek szemeiből ezen irgal- 
matlanság miatt!“ — 3) Ezen törvény az a l k o t m á n y t  
veszélylyel fenyegeti. (!) Hogy, hogy ? mivel u. m. el
lenkezik az 1608 : 13; 1609: 64 és 1613: 40. t. czik- 
kekkel; mintha a’ törvényhozó hatalomnak nem lenne jo
ga ó törvényeket módositni, vagy alkalmasbakkal föl
váltani. 4) e’ törvény akadályoztatja a’ k ü l f ö l d d e 
l i  k ö z l e k e d é s t .  Miként? ezt sem eszmélkedésem- 
ből sem a’ tudós szerző bölcs magyarázatából megért
ei képes nem vagyok. 5) igaztalan azon törvény , mi
vel megfoszt azon n a g y  j ó t é t e m é n y t ő l ,  m e l y -  
l y e t  i s t e n  i g é j é n e k  n e m z e t i  n y e l v ü n k ö n  
e l ő a d á s á b a n  b í r unk .  Ezen czikkét illy felkiál
tásokkal végzi: „Azért ne gondoljatok sokat barátim! 
ezen törvénnyel, ’s ne is rettegjetek tőle!“ (1. 14) Ez- 
e törvények iránti engedelmesség, miről más helyen 
(1. 30) olly bölcsen beszél? Vagy pedig: ne retten
jetek-el, ne is engedjétek hogy megfosszanak a’ szláv 
nyelvtől, bár mi szépen vagy rútul fenyegessenek , ár
tani kívánván a’ magyarok. Nem illik arra hajtanotok, 
hiszen ebből végre csak jó füst fog származni; a’ma
gyarok haragja és nem kedvezése elmúlik, mint pára 
és köd nap elül.“ (1 15.)

Többi czikkeit nem szándékozom illy bőven előad
ni , nehogy ilJy esztelen beszédek ismétlése által a’ 
hasznosb czikkekre szánt helyet elfoglaljam , ’s unalmat 
gerjesszek az illy ízetlenségekhez nem szokott olvasók
ban. Csak néhány pontot fogok még idézni. ’„Igen, igen, 
ha cselekedeteitek sinórmértékeül a’ világi Ítélet szol
g á l, át kell mennetek a’ magyar latorbarlangba“ (1.18.) 
„Ti (a’ magy. nyelvet pártoló tótok) különös teremté
sek vagytok , ha semmitől sem kell tartanotok , erősek
nek és durczásoknak mutatkoztok ; de ha legkisebb el
lenségeskedést, m i n t m o s t n y e l v  é s  n e m z e t  
mi a t t i t  kell éleznetek, mindgyárt csügged szívetek 
’s annál kislelkűbbek vagytok, mondván: önkénytesen 
tesszük-e ezt ? szükség vasat tör; híjában. l)e ezen fé
lelmetek és vonakodástok gúny tárgyává tesz ’s gyűlöle
tesekké minden becsületes elött;ártalmatokra is lesz mert 
félénkek lévén, mit sem fogtok tapasztalni, elveszti
tek értelmeteket és emlékezésteket, nem fogtok tudni 
tanácsot adni magatoknak’s a’ makacs és falánk magyar 
farkasok által könnyen meg fogtok győzetni éscsalat- 
ni.“ (I. 25.) „Mások kérik az istent, hogy veszélybe 
’s romlásba ne vigye őket: ti (a’ magyar nyelvet ked
velő tótok) pedig, mi különös akarattal és örömmel 
siettek belé.“ (1.29.) „A’magyarok szeretik és keresik 
a’ szabadságot, de csak önmagoknak és tulajdon nem
zetüknek; ellenben a’ szorongatott szlávoknak nyakába 
még nagyobb szolgaságot és jármot (?) akarnak akaszt-
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ni.“ (1.31.) „Csaknem minden evang. és bath, iskolá
ban vannak magyar társaságok , magokat magyarság
ban gyakorlók, nemzetök dicsőségére ’s másoknakle- 
alacsonyitására. vagy megvetésire (?) beszédeket és 
szavalásokat tartók, ezeknek azt nem csak megenge
dik, de őket ezért dicsérik is; a’ szlávoknak pedig ha
sonlót tenni ,n e m s zabad*  ! Ez a’ szabadság ! a’ tót 
ifjúság zsebkönyvét hirdetett ,Xyitra‘ czim alatt; némelly 
(?) magyarok ezen czímet meg akarák tiltatni: ez a’ 
magyar szabadság! A’ magyarok az evangélikusokat 
és kálvinistákat (igy) erővel (mint Sámson a’ rókákat 
farkaikkal) akarják egyesítni a’ szlávok könnyebb ma- 
gyarosithatása végett: ez a’ szabadság! ők valami uj 
magyar, vallást akarnak teremteni, mint a’ Társalkodó 
írja: ,Xe legyünk—: u. m. se zsidók , se keresztyének, 
se katholikusob, se óhitüek, se protestánsok de — ma
gyarok1 (azaz valószínűleg pogányok). l}z é let, világ 
ész és szabadság!“ (I. 31 és 32.) „Most már ti (a’ma
gyar nyelvet kedvelő tótok) Pesten örömnapokat fog
tok élni, a’ magyar színházat látogatni, trombita , czim- 
balom és hegedűszónál Rákóczynak— tót által Sáros
ban felfödözett (?) — nótáján tánczolni (?) magyar kön
tösben viasz és egyéb ajándékokkal Árpádot (inellyneb 
mint mondják, márványból készült képe az említett vá
ros piaczán fog állani) dicsöítni fogjátok, csináltattok 
neki talán magyar inget, siuóros dolmányt, nadrágot 
és sarkantyűs sarut is , adtok talán kezébe bunkót és 
botot az ártatlan szlávok ellen; nyakatokon ezüst lán- 
ezokat, saruitokon tarajokat, sőt hosszú bajuszt is fog
tok viselni ’s a’ piaczi kereskedők, szekerek és boltok 
közt kérkedve járni, hogy mindnyájan tudják-meg, mi 
szerint ti is magyarokkal tartatok , ’s nem vagytok töb
bé szlávok, hanem uj-magyarok. Ah! mint fog az illeni 
ha rendesen fogok tudni teremtettézni, ha utánatob szol
gáitok . feleségeitek vagy gyermekeitek bundát, fokost 
vagy bunkót és boros kulacsot viendnek. Akkor lesz
tek csak durczás hősök, vállas katonák’s forgós ifjak; 
fenhangon kiáltozván a’ szlávok daczára , jójjenek-ki 
veletek párbajra. Utána lássatok , hogy hangosan kiált
hassatok: ki fölfedezi a’ szlávot ’s kezetekbe adja, jó 
borra valótkap.“ Elég, elégj undorodásig elég. Nyom
tattatott Budán,Gyurián és Bagó betűivel. Végre csak azt 
említem, hogy ha tiszteletes Igazmondófalvai Endre- 
tót uram prédikatzióit is illy darabos , össze nem füg
gő sztilben szerkeszti, nem tudom mint tudják hallgat
ni a’turócztak. Pesten. E. H. J.

Mint végezltetiii-be a' vegyesliázas- 
§ági ügyet szerencsésen?

A’ vegyesházassági baj elnyomása végett megyei 
hatóságink annyiszor mennyiszeri hatszáz forintnyi bün
tetéssel akarák kényszerítni a’ r. kath. lelkészeket: hogy 
anyaszentegyháza tetszését (áldását) a’r. kath. nö azon 
szándékára mondaná, miszerint fimagzatait nem maga , 
hanem más és hitével többekben ellenkező vallásban 
nevclendi. De e’ kényszerítés hogy lehetne czélirányos? 
Ha egykor Nagy Pál,  ’s utána a’ Pesti Hirlap szer
kesztője is elég erősek voltak m a g u k r ó l  elmon
dani, hogy sem a’ h a t a l m a s o k  komor  t e k i n 
t e t e ,  sem p o l g á r t á r s a i n k  h e v e  s o h a e 1 nem 
t á n t o r í t :  kevesebb lelki erőt hiszünk-e a’ magyar r. 
kath. papságban, eleg kislelkűnek tartsuk-c ót ama’ 
büntetesse! annyira megijeszthetni, hogy anyaszent— 
egyháza legvilágosabb nyilatkozata ellen cselekedjék. 
Nagy merény illyet csak gondolni is a’ r. kath. pap
ságról. Korunk a’ tudatlan durva népet is azért készül

nevelni’s raivelni,hogy ez ne büntetéstóli félelemből huza 
vissza a’ rosztöl kezet, hanem esze felvilágultságánál 
fogvást láthatván mi rósz , mi jó , nemesült szive amat
tól önkényt idegenkedjék , ehez pedig örömmel von- 
szódjék. — És a’ mind eszére, mind szivére miveit r. 
kath. papságot ugyan e z e n  kor akarja még is bün
tetni. Mi annál helytelenebb, mivel a’ miveit papságot 
büntetéssel , a’ bárdolatlan népet pedig csupa okosko
dással óhajtanánk vezetni! De tegyük-fel, hogy a’ hat
száz forintnyi büntetés a’ papságon egymásután végre- 
hajtatik : kérdem , milly hatást fog tenni a’ katholiku- 
sok melegebb keblű részire papjaik zaklattatása ? nem 
támad-e fel bennök ’s papjaikban , vallások iránti nagy 
féltékenység?

E’ zavarból minélelóbb kivergődni mindkét fél for
ró óhajtása. A’ nagy többség alig várja az országgyű
lést, hogy a’ baj uj törvény által örök időkre megor- 
vosoltassék. Mostani törvényünk melly a’ vegyesházas
ságból született gyermekeket, ha atyjok katholikus , 
kath. hitben; a’ fiukat pedig, ha anyjok katholika, aty
jok vallásában rendeli neveltetni, a’ két fél között bé
ke helyett czivódás magvait hinté, mik már erős cse
metévé növekedtek. Ezen törvény sebet vágott a’ ka- 
tholicismuson, miért a’papság annak hozatala ellen óvást 
tett, mit a’ papság a’ törvény által ki nem záratott té- 
ritvénnyel törekedett gyógyítni; de a’ protestantismust 
sem elégítette—ki, mert a’ katholikusokéval egyenlő 
helyzetet e’ pontra nézve épen nem nyerte-meg, mi 
bennök a’ fájdalom gyökerét meghagyta; azért a’ té- 
ritvények megdöntését vettek czélba , minek következé
se a’ mostani szomorú helyzet’s küzdés lett. Ezen tör
vény czélszerütlenségét látván, az utolsó országgyű
lés olly törvény alkotásában egyezett-meg , melly a’ 
vegyesházasságot vőlegény papja előtt köttetné , ’s az 
abból származott mindkét nemű gyermekeket különbség 
nélkül atyjok vallásában neveltetné. Ezen javallatnak 
törvénnyé szenteltetésitól reméllenék sokan végit a’je
len zavarnak is; én azonban úgy látom, hogy a’ do
log még bonynlultabb állapotba leend hozva, ’s czél- 
tól még messzebb esünk. íMert a’ r. kathol. papságnak 
(melly eddig áldásraegtagadás által a’ r. kath. nőt csak 
a’ tán születendő fiainak protestáns vallásbani nevelé
sétől akarta visszatartani, és nem vegyes házasságá
tól is) illy törvény mellett, habár az áldásmegtagadásra 
alkalma nem volna is , más körét túl nem haladó eszkö
zökkel tartoznék ó , ha anyaszentegyháza elveitől el 
nem akara állni, a’ v.házasságra lépni akaró kath. nőt rá
bírni, hogy ez mostilly törvény miatt még a’v.házasságra 
lépésről se álmodjék.’S ha e’ végre a’ papság p.o. gyónás
beli feloldozást, szülés utáni beavatást tagadna-meg : 
nem lenne-e ez , az áldástagadásért neheztelőknek még 
inkább kedvökellen? elejit vennök-e minden zavarnak? 
De tegyük, hogy e’ törvény mellett mégis sok és olly 
vegyesházasság készülend , mellyben a’ férj (akárkath. 
akár protest, legyen) hanyag, a’ nő pedig (bármellyik 
vallásu) buzgón ragaszkodik hitéhez, mit a’ tapaszta
lás is igazol általányosan : vájjon micsoda vallásos ne
velést k a p n a k  illy vegyesbázasságban szüleiktől a’ 
gyermekek , ha e’ javaslat egyszer törvény leend ? aty
jok vallásában nem nagy lelkiisméretességgel fognak ne
veltetni, mert föltétel szerint atyjok hanyag, anyjok pedig 
inkább maga religióját igyeznék beléjök csepegtetni, mi 
törvény szerint nem szabad ; a’ gyermekeknek hát olly 
vallásuk lesz , mi tán nem is az! „hasztalan, ne tagad
juk“ mond Zsoldos J. Pesti Diri. 33. „nevelésben anyák 
a’ főszerepet játszák“, ’s a’ törvény még is áltáljában 
kényszerítse az anyákat a’ vegyesházasságoknál, hogy
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gyermekeiket meggyőződésok elleni vallásra oktassák ? 
Lehet-e ennél természetellenibb. Csekély véleményem 
szerint hát más törvényről kellene gondolkodni, melly 
mind a’ polgári status, mind a’ külön vallásuak érde
keit ’s igazságos kivánatait öszpontositsa. E’ végre 
szükségesnek hinném: a) törvényben kimondatni azt, 
hogy vegyesházassági szüléknek is tilos legyen gyer
mekeiket külön vallásban nevelni, hanem mind fi, mind 
lyánymagzatok akár atyjok akár anyjok vallásában , 
csakhogy mindnyájan egyben neveltessenek. Együttnö
vekedő testvéreknek egy részit egy, más részit más val
lásban nevelni felette káros; mit a’ gyakorlat eléggé 
tanusit. b) vegyesházasságra lépőknek szabad egyez- 
kedésöktöl függjön gyermekeiknek akár egyik akár má
sik fél vallásában neveltetésit elhatározni; csakhogy 
ezen elhatározás a’ házassági kötés előtt minden eset
re megtörténjék. így a’ vallásban buzgóbb fél részire 
történnék bizonyosan a’ határzat, következőleg a’ gyer
mekek gondosabban is neveltetnének hitökben. c) mivel 
téritvények (reversales) gyülöletesekkélettek , ’s hogy 
a’ vegyesházasság megkötésétől idegenkedésre oka ne 
legyen az eskető papnak , mondassék-ki törvényben , 
hogy a’ vegyesházasság azon vallásbeli pap előtt köt
tessék, mellyben a’jegyesek gyermekeiket nevelendik, 
minek következtiben minden gyermek mindig azon val
lásban neveltessék mellyiknek papja előtt szüléinek egy- 
bekelésök történt.

Gondolatim e vázlatát azon óhajtással végzem : 
vajha mindazok, kiknek e’ függőben levő kényes ügy 
eldöntésire befolyások van , e’ tekintetben minden indu
latosság ’s elfogultság nélkül komolyan gondolkodná
nak , Írnának és szólnának! K—s.

N épnevelési tárgyban többek után.
Pórnépünk helyzete alig szerencsésebb a’ vadnép 

sorsánál. Ha törvény megszűnnék, ölné térítőit, mint 
vad. Nem csoda! iskolában nem szokta-mega’ felvilá
gosítására czéizó leczkét, ha az leikéhez ható is, ma
gáévá tenni; szokott utján kívül más utat, mert ur ta
nácsolja , vészesnek dörrnög, 's illyenkor vadságában 
békén heverni hagyott nagyatyát boldogabbnak esküszi. 
Nem lehetett e’ szerencsétlen néposztályt eddig embe
ri sorba emelni; nincs reménység, hogy valaha szeli- 
debb élet tiszta örömeit éldelhesse ? Iskolák, tanítók hi- 
jányzanak, és hozzá eltökélt erős akarat. Hon bűne 
volna, ha c’ szent czélra lelkes adakozások, alapítvá
nyok , f e l s ő b b  r e n d e l e t e k  nem léteznének : de 
hogy a’ szelíd bánás csak illy sikerű legyen , ember 
nem hihette. Kényszerítés ugyan nem korszellemií de 
itt a’ fiának durczásságán siránkozó atyakint kell a’ pórt 
vészbül kivezetni ’s kényszeritni. Törvény kényszerít
se : lször hel szíik , vagy nincs , ott tágos iskola-épi- 
tésre. 2szor kötelezze a’ szüléket, hogy gyermekei
ket öt évtül tizenegyig szünet nélkül iskoláztassák (tu
datlanok házasságra ne léphessenek.) 3szorjóI készült 
tanító választatása, elbocsátatása ne egy tag , v. tudat
lan község kénye szerint történjék. 4szer elhatárzan- 
dő , milly tudományok tanitassanak falukon p. o. gazdál
kodás helyes módja is. 5ször tanító egyszersmind jegy
ző kis helységekben csak úgy lehessen , ha jegyzői kö
telessége miatt az iskolai órákat einem mu l a s z t j a .  
Ezekkel törvényünk sorai telvék ugyan, de fájdalom! 
a’ dús hon szivén (bár gyógyulható !) seb ez: törvé
nyünk rendeletit itt nem követik, szentségit tiporják. 
Virágzó honunk egére illyesmi borút többé nem von; 
lelkes fiai fájlalják a’ pór szenvedését tudván, hogy an
nak növelendő lelke isteni rész, kényelmeinket ő izzad

ja , ’s foldmivelő nélkül nem lehetünk. A’ dicső pályára 
termett lélek s e g é d k e z e t  is nyújt itt , ha kisebb 
szükségekben is nyújthatta már, látván, hogy a’ sze
gény, ha iskolát építhet is , tanítót illendőn nem fizet
het, Tanult férjfl nem szánhafja-el magát olly hivatal
ra , melly bár nagy teherrel jár együtt, m égis hitvá
nyul fizettetik, miből családját alig tengődtetheti, illő 
öltönyt nem hordhat, vénségére jutalma— koldusbot! 
Tudatlan mikép taníthat, ’s ha nem, az általa felsze
dett bér : lopás , vétek ; de nem az ő vétke. Szellemi éle
tünket tanitótul vettük; szülőinktül vett életollyanmint 
a’ póré,mi nem élet, és csak tanító által lehet azzá. 
Betegek, némák, vakok őrültek i n t é z e t i r e  költe
ni az ember azon részinekműve , melly isteni rész: a’ 
szerencsétlen pórosztályban annyi lelki beteg , vak , 
néma, mondhatni örült is van ; azok többnyire gyógyul- 
hatlanok, ezek orvosolhatók; azoknak csak ápolástad- 
hatunk, ezeket tökéletesen kigyógyíthatjuk. Millió lé
lek sinlődik itt orvos nélkül. Tűz,  ’s vizvészbe gyak
ran rohanunk embertársunk javát menteni, raellynek 
vesztével csak kislelkü szenved: itt millió lélek men
tendő.— Lelket rázó a’ pór sorsa! Ha erre költünk köl
csönadunk; mi tetézett kamattal térülend-meg. Elszánt 
erős akarat dicsőnél dicsőbb magyar világot fog elé— 
teremtni. Ecseghrül Hlavnyui.

Nyilatkozás az Ottilias patkányűzés 
miatt.

Vannak emberek, kik midőn balgaságuk közne
vetség- tárgyul tünik-föl, nemcsak meghunyászkodni, 
pirulni és észre térni nem tudnak ; hanem mintha raj
tok valami szörnyű méltatlanság történt volna, elég 
szemtelenek alacsony bosszúvágyat lihegve agyarkod- 
ni mindenkire , kinek ajka talán akaratlanul mosolyra 
vonult nevetséges tettükön. Ellenségivé lesznek min
dennek, ki velők nem egy bordabeli; csak saját bal
gaságuknak maradnak baráti, mentői’s mikor mint le
het fegyveres vitézei. Ezek közül való a’ folyó évi 
66dik Társ. közlött Ottilias patkányűzés mestere is. O 
ugyanis , miután értésére esett, hogy babonás műkö
dése közhír szárnyára kelt, ’s rajta sokan boszankod- 
nak , többen nevetnek: botrányos gyanakodással szórt 
azonnal mocskos átkokat olly egyedek ellen, kik öt so
ha nem sértették ; sőt, kik őt, mint akaszkodó tövis-ter
mészeténél fogva ritkán nem sértőt, mindenkor becsü
lettel tűrték ’s kímélték. Rám, alulirtra is , egy saját 
kezével írt levélben, mellynek minden szavai alacsony 
léleknek ’s nyelvtani és Írásbeli sajátsága kivált ortho- 
graphia még alacsonyabb tudományos állásnak bélye
gei, rám fogá, raiképő bizonyosan tudná, hogya’ fön- 
említett ( ’s valóban megtörtént) patkányüzési működés 
czikkének közlője én legyek. Mivel pedig az azon czik- 
ben világosabban jelölt X. ur , elég kisszívü olly gyá
va véleményben lenni, mikép ő , köztisztelet borostyá- 
nyától V. munkás érdemrepkényitöl övezett oszlopokhoz 
vethetvén hátacskáját; nekünk, illy szerencsés állás
sal nem bíró kisebb rendűeknek könnyen ’s hatalmasan 
árthat, ’s ezzel kiválasztva engem, kegyetlenül meg 
is fenyegetett: ez okbul, rám felvont nyilának elhárí
tása végett, igaz egyenességgel jelentem , bogyón a’ 
66d. sz. Társ. megjelent patkányüzést működés czikke- 
lyének sem Írója, sem közlője; sem íróját, vagy köz
lőjét, és szerzőjét tudó nem vagyok, ’s hogy nevembe.11 
valaki írhatta volna, nem gondolom. Igaz, hogy rajta 
mint babonaságon boszankodtam, mint balgaságon jó- 
ízűn mosolyogtam : Igaz továbbá , hogy t-nyi tiszítár-
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sammal, a’ köznépi babona-kiirtását, hatásunk köré
hez mért igyekezettel akarván még a’ gyönge gyer
meki szíveken kezdeni, tanítványink számára leginkább 
Fábián köznép számárá irt Természettudománya, és 
a’ Tudományos Gyűjtemény után készítettünk mind én , 
mind ó saját tehetségűnk ’s nézetünk szerint, egy rö
vid kivonatot; mellyben többnemű babonaság fölvilá- 
gosítására czélzó kérdések közt, az Ottíliás patkány- 
üzésról, abra-kadabra-val, ’s rá olvasással gyógyí
tásról ’s t. e. szóló czikkely is , az iskolai vizsgálaton 
jelen volt X. ur füle hallatára növendékink szájában 
forgó köztudomány lévén, oka lehetett ránk, és egy 
más t. ez. személyre, ki nekünk szükséges könyvek
kel és útmutatással szívesen szolgált, forrongó gya- 
nakodásának ’s fenyegető haragjának. E’ nyilatkozásom 
legyen X. urnák fölvilágosításul, mellyböl lássa, mi 
méltatlanul sért! Legyen egyszersmind elégtétel a’ vett 
méltatlan sérelmért. A’ következő pontokat vegye, ta
lán használható eszméltetésül. 1) Ha viszketeg bete
gei vagyunk, a’ türelmetlen körmökkel csak saját se
beinket mélyítjük; azokat hát jobb levagdalni. — 2) 
Ki magyarul nem tud , holott tiszte szerint tudnia kel
lene , azon lapok figyelmes olvasásából, mellyeknek 
igen érdemes szerkesztőjét X. ur önmagára vissza
hulló czímekkel illeti, — magtar.ulhaí. 3) A z Ujságla- 
pok, igaz, hogy ringyrongyból valók, de épen azért 
ringyrongy erkölcsök, tévék , hibák ’s balgaságok keve- 
sítésére, vagy legalább fékezésire alkalmas ijeszte vá
zul szolgálnak. 4) Ki magát fényes holdnak, mást eb
nek nevez, tán nem tudja, mit ha iskoláját becsület
tel végzé (mint állítja) tudhatna, vagy tán elfelejté , 
hogy a’ hold különben homályos test; ha a’ nap leve
szi róla sugárait elfogy. Breznai Cserndk István.

tisza-keszíi iskola-oktató.

P ó t l é k t á r .
Minap egy dagnerreotypmüvész levette az egész 

katonaságot, melly a’ tuilleriák udvarában szemlére va- 
la kiállítva ’s a’ kép tökéletesen sikerült.

Lablache sokféle ’s különböző értékű burnót-sze- 
lenczével bir. Nem rég az angol királyné is ada neki 
egy rubinekkel befoglalt szelenczét müvésztársasága 
elismerése jeléül, azon megjegyzéssel: hogy azt az 
év valamellyik napjában használja. „Felséged kegye
sen meg fog engedni, felele a’ m ű v é s z  legmélyebb 
tisztelettel, hogy magas kivánatát nem teljesíthetem 
. . . mert nekem 365 burnőt-szelenczém van, ennél- 
nélfogva minden napra esik egy.“ így tehát, mond a’ 
királyné szeretetre méltó mosollyal, enyimet csak szökő
években használhatandja.

(Uj neme az öngyilkosságnak.) Nem rég Belgium
ban egy ismeretlen életunt, hogy magát életétől meg
fossza, a’ vasutat választá eszközül, ö  t. i. Mecheln és 
Brüszszel közt kendőbe burkolt fejét a’ vasrudakra fek
tető, mit az épen akkor közelítő mozgony karikái, min
den gátolni-akarás daczára, összezuzának.

(Az elménezség ) Sok jellemvonást tudnak az an
golok az elhíresztelt skót fukarságról beszélni. Pél
dául csak köv. aneedotont hozunk-föl: Edinburg ut- 
czáiban egyszer egy szegény találkozott egy pappal, 
kit közönségesen igen gazdagnak tártának , ’s ettől 
egy guinee-t kert. „Egy  g u i n e e !  kedves barátom, 
hogy kívánhatod azt, hogy én neked annyi pénzt ad
jak felelt a pap. Adjon tehát shillinget. , ,Ez is sok.“ 
De egy fillért csak nem tagad meg tőlem ? „Én sem fillért 
gém shillinget nem adok.“ De áldását még is csak meg

adja? ,,Igen, fiam, az ég áldjon meg.“ — Nem, kiáltá 
a’ szegény, áldását nem akarom. Ha csak egy fillérnyit 
ért volna is , bizonyosan nem adta volna meg.

(Rendkívüli fukarság) Neuchatelben egy zsugori, 
ki 100,000 frankkal birt, 10 évig sötét kamrában na
ponkénti 6 knyi költség mellett tejjel és kenyérrel élt, 
a’ nélkül, hogy rokoninak sükerült volna ót más élés
módra bírni. Minap pedig éjfélkor ismeretlen okból a- 
gyon lövé magát, miután az előtti napon a’ szükséges 
pisztolyért félóráig alkudozott.

(Csúz és lábköszvény.) Egy fraDczia sebész kér- 
deztetvén , mi különbség a’ rheuma és podagra közt, 
azt feleié. Ha az ember újait csavar alá teszi és addig 
csavar, mig ki nem állhatja az  r h e u ma  (csuz) , 
ha pedig még egyszer körülcsavar akkor p o d a g r a  
(lábköszvény.)

(Hannovers pálinka- statistikaja) 1832ben 24,396, 
230 negyed pálinka fogyott e l , miért 352,420% tal- 
lérnyi közadó flzetteték: 1837ben pedig 30,486,480 ne
gyed fogyasztókért 508,226 tall, ’s 4.gar. adóztak. Ezen 
iparág 1837 óta szinte hatodrészszel növekedett. Bött
cher pontos számítása szerint 1837b. elkölt a) poharan- 
kint 7,621,620 n egy=2,540,540 ; b) hordonkint 15,243, 
240 negyed=2,l 17,116 ; c) burgonya-pálinka ugyan
csak nagyban 7,621,260 négy= 1 ,0 3 2 ,7Ü2;’s igyöszsze- 
sen : 5,690,358 tallér áru. így  volt 1837 b .’s most bát
ran lehet 6 millióra tenni a’ pálinka- költséget; miből 
világos, hogy a’ másfél milliónyi népség, nemzeti gaz
dagsága jövedelminek negyedrészit egyetlen fényűzés! 
czikkre pazarolja el.

(Nasszaui hgség statistikája.) Lélekszám 1817b. 
csak 299,468; 1839 b. pedig már 391,361 volt, ’s igy 
harmadrészszel több az elóbbeninél.A’ lovak száma 1817 
óta 1839ig 1906tal; szarvasmarhaé 17,076 ; sértése
ké 12,429 ; kecskéké 7,649; méhkasoké 3,672vel nö
vekedett: a’ juhoké a’ sikeretlen legelő miatt 1880al 
kevesebb. Ezen egybevetésből kitetszik, hogy marha
tartás teszi nemzeti gazdasága nagy részit.

(Szegényügy ’s jótékony intézetek ugyanott) 1816i 
October 19én kelt intézvény által a’ koldulás eltörül- 
tetvén a’ szegények ügye rendbe hozatott, ’s ápolásuk
ra alapitott töke bizonyos szabályok szerint biztosítva 
lön. A’szegény-pénztár 1818 b. 213,905—1883 b. pe
dig 206,888 frtól állott ugyan, de alapítvány utáni biz
tos jövedelem 1818 b. csak 28,650; 1838 b. azonban 
53965 ft. volt. Gyámolított szegények száma 1818 b. 
10,083, hanem 1838 b. a’ népesedés gyarapodása mel
lett is, csak 6188at tett; és igy a’ száztól: 3% , l ’/^re 
süllyedt. A’ szegény árvák nevelése és ápolása különös 
központi alapítvány költségin történik, mellynek éven
kénti jövedelme önkénytes adakozásokkal együtt 33,028 
ft. tesz, ’s közadóbeli segedelemre még eddig nem szo
rult. Jelenleg 1100—200 árvát táplálnak az említett for
rásból de nem árvaházban , hanem becsületes családok 
közt szerződés mellett. Felügyelnek: az igazgató, biró, 
pap, orvos ’s szegénybiztosság.

Owen epigrammái
Az Istentagadó.

Mintha halála után nem kellene élnie úgy halt
’S úgy élt, mintha nem is kellene halnia meg.

A’ Fösvény.
A’ Fösvény gazdag mért nem mehet egbe? talald-ki: 

Költséget kimé), mert oda hosszas az ut 
Mézfalvai Imolárul.

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja angol gyors-sajtón T r a t t n e r - K á r o l y i  uri-utcza 453
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Csanádi püspök - megye.
Megyéuk 1841dik évi évkönyve, — a’ püspökség, 

káptalan, apátságok és prépostok rövid története híjá
val, — Reichel József temesvári könyvnyomó-műhelyé- 
ben megjelent.— A’ Csanádi püspökség, — melly Maros 
folyó melletti Morisinm vagy Morisena vártól marosi
nak , ’s csak később e’ vár pártos ura Othum mások sze
rint Achshumnak Csanád vezértől történt meghódítása, 
’s öletése után Csanád vezértől Csanádinak neveztetett, 
kezdetét vette sz. István királytól. Alapítási ideje bi
zonnyal a’ dicsőült király végévei közé tartozik; mert 
ha Gellért életirójának hihetni, mihelyt Gellért Magyar- 
országba jött, azonnal marosi püspök lett, — 1030 püs
pökké szenteltetett, de még 4 év múltával is Bakony-Bél- 
ben lakott, hihető hát, hogy 1030ban ugyan a’ püspök
ség  alapittatott, — de Gellért csak 1035kén foglalhatta 
el püspöki székét.—Javakban királyi bőkezűséggel aján- 
dékozá-meg sz. István e’ püspökséget, — később pe
dig Zsigmond király még bővité jövedelmét. E’ megye 
előbbi nagy kiterjedéséből, változván a’ hadi szeren
cse , vesztett ugyan , de nagy volt az még 1459ben is , 
mert ekkor még hat főesperességet számlált; mindaz- 
által a’ 16dik században ezek is megszűntek lenni; a’ 
gyászos mohácsi csatában püspöke küzdve a’honért sok 
mással elesett, 1573b. pedig Csanád várost is elfoglalván 
a’ török azt a’székes egyházzal ’s minden itt talált egyéb
bel lerombolta omladékban az utókornak csak hírt emléket 
hagyva Csanádról! — Ez időtől fogva 1731dik miglen 
3dik Károly a’ temesi bánságot újólag a’ Csanádi püs
pökség hatóság aláhelyzé , csak névvel léteztek Csaná
di püspökök, török iga alatt nyögött megyéjök, ’s az 
itt ott, elszélyedt megyei kereszténység! — később 
M. Terézia királyné újabb adományra méltatá kegyel
me által ez árva püspökséget, széke Temesvárra lévén 
áttéve 1742ben szép püspöki templomot építtetett. 1035 
év óta sz. Gellérttöl kezdve, ki a" pogány magyarok
tól a’ Kelem-földe hegytövében 1047. megöletett, ez 
időig 83 püspököt számlál e’ megye; ’s ha e’ soron át
tekintünk, látni: miként igen számosán valának , kik 
terhes egyházi hivataljok mellett, egyéb főhivatalo
kat is viseltének. — Hogy a’ dicső hamvaknak emlékül 
néhány pillanatot szenteljek, méltán emelem-ki 1181b. 
Hederváry S au l t , 1275b. Gergelyt, 1290b. Antalt, 
és 1457b. Albert püspököket, kik kanczellárok valának, 
’s ha a’ szerencsétlen C s á k y  Miklóst 1500b. említem , 
k it, a’ bőszült pórhad vezére Dózsa György elfogatott ’s 
meg is öletett,—lelkem Mohács terére lebben át; itt látom 
utódját, ChaholFerenczet, a’haza bajnoki közt víni, 
’s dicsőén elesni , itt ülnek püspöki székbén Kolosváry 
János és Dudics András a’ magyar papság részéről tri- 
dentumi zsinatra küldött követek; — ’s ha a’ szomorú 
ozmán iga alatt megyéjök árvaságát kesergők soroza
tán átmegyek, örömmel üdvözlem 1687b. Dvornikovics 
Mihályt,ki első láthatá elárvult megyénket ismét éledezni 
’s még 1710b. a’ hires gr. Nádasdy Lászlót kiemelve, 
a’ 19dik század elején fénycsillagkint tünik-elő Kősze- 
ghy László, ki püspöki helyettességben 17, 28 évet pe
dig mint püspök töltött e’ megye székében ’s minden 
tehetségit megyéje díszére, elömenetelire ’s dicsősé- 
gire szentelte. Az érdemdús aggot, szeretet érdem
lett áldása kiséri, ’s pihenteti hamvaiban! Mikor kez
dett létezni a’ Csanádi székes káptalan ? bizonyosan meg 
nem határozhatni, de kétségen túl van , miképen ez a’ 
püspökséggel egykorú. Már Gellért életirója említést 
tesz azon rendszabályokról, mellyek Gellért által a’

kanonokoknak adattak, — Js 1054 körül beszéli, mi
ként a’ kanonokok Fülöp apáttal, a’ fölött versenygtek, 
hová temettessék Gellért püspök ? — végre az apát aka
ratjának engedve , a’ 16 szűz templomába temettetettel.
— Hogy a’ káptalan dúsan volt ajándékozva javakkal, 
több bizonyítvány igazolja. Hajdan'több tagból is állott, 
1459ki káptalani irománybolláthatni, hogy a’ prépost, 
éneklő ’s örkanouokon kívül volt 6 fóesperesség, úgy
mint : a’ temesi, orodi, tulmarosi, torontáli, sebesi és 
krassói, de a’ vésznapok bekövetkeztével 1573b. elal- 
konyult hajdani fénye ’s megszűnt lenni! — Újjászüle
tett e’ székeskáptalan 3dik Károly alatt, ’s ekkor csak 
4 kanonokbul állott. Prépostot M.Teréz. kegyelme 1758b. 
6dik kanonokságot pedig , a’ sz. káptalan ’s b. Prin
zen Károly Emészt e’ megye áldozópapja alapítottak.
— Idő haladtával vissza kezdé nyerni előbbi fényét is : 
1724ben a’ hiteles hely jogait kezdette gyakorolni, 
1711b, sz. gellérti díszjelet ’s ennek viselésére enge- 
delmet végre bold, emlékez. Ferencz király alatt 1821b. 
adománykép uj jószágot nyert. 1723dik év óta a’ szé
keskáptalan 43 kanonokot számlált keblében , kik közül 
ketteje a’ megyében püspöki méltóságra emeltetett. Je
lenleg személyzete áll 6 valóságos és szint annyi t. ka- 
nonokbul. —

Kebleztetvék még e’ megyében 7 tiszt, apátság és 2 
prépostság; mik hajdani mint megannyi valóságosak 
ön fényökben századokon által virágoztak, de az e’ 
tájt pusztított török mindent rommá döntött, ’s ma már 
egykori nagyságuk fényét szomorúan gyászolja az ittott 
fenálló parányi omladék , ’s emléköket egyedül a’ ezim 
tartja-fen , mellyel érdemes egyházférflak tiszteltetnek- 
meg. E’püspöki megye , egyik a’ kiterjedtebbek közül; 
hazánkban egész Arad, Csanád, Krassó, Temes, To- 
rontál, ’s egy részét Csongrádmegyének; azon felül 
két végezredet: a’ német bánságit ’s oláh illyrt fog
lalja magában. —

A’ l e l k i p á s z t o r k o d á s s a l  foglalkodó egy
házi egyedek száma 221, szerzetes 28, 170 lelkész, 
61 egyházi, ’s 1 7 szerzetes segédpappal.— A’megyei 
papság összes száma 288. — Van e’ megyében 6 rendű 
tizenegy szerzetes-zárdában 122 egyed — a) piarista, 
Szegeden és Temesvárott 25. b) b o l g á r  ferencziek 
Vingán 3. c) kapisztráni ferencziek: Andvárt ’s Rad- 
nán 24. d) üdvezitőrüli ferencziek Szegeden 21. e) mi
norita ferencziek A r n d o n , Lúgoson , Pancsován és 
Szegeden 41. f) irgalmas barátok Temesvárott 7. — 
P a p n e v e l ő  intézete Temesvárott van 4 elöljáróval, 
34 növendékkel, theol. tudományokban oktatással 4 ta
nító foglalkozik. — Van 2 növendéke Bécsben és ugyan 
2 Pesten, — igy a’ növendékpapság öszvege 38.

Megyén kívül lakik 4 papja, ketteje tábori-pap, 
1 tagja sz. Ágostonról ez. bécsi nevelő-intézetben tar
tózkodik.—

Van e’ p. megyének sz. Józsefről czimzett p a p i-  
n y u g i n t é z e t e  i s,  melly keletkeztét 1803d év mart. 
13án vette ; midőn megyei határzatnál fogyást szorosan 
megyhagyatott, hogy minden pap,kimultával ez intézetre 
jövedelméhez arányzott bizonyos száztoli sommát köte
lesajánlani, ellenkezőleg végintézete erőnélküli leend; 
’s miután ez üdvös határzat fensőbb helyen is a’ nm. 
m. kir. h.tanácsnak ugyanazon évi május 6kán 11776 
számú kegy. rendelete által megerősitetett: pénztára 
minden b a l v i s z o n y mellett is ,  1835dik évvégével 
8372 ft. 39 kr. számlált. — De az erő szunnyadt, ’s csak 
ébresztőre várt e’ megyében, ’s a’ közjó munkálásában
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fáradhatlan buzgalom püspökünk hókeblü fiaiban gyá
motokat reményivé lelkes felszólítás által 1834ben ada
kozásra hitta-fel a’megyét, Js reményiben nem is csa
latkozott; mert ez , 1835dik év végéig 10,971 ft. 46 
krt adakozott, ’s igy lett ez időben már valódi pénz- 
öszvege : 19344 ft. 25 kr. e. p. — Most ezzel zárom-be 
megyémróli tudósításomat: virágozzék e’ nagy terje
delmű, népes, dúsgazdag, szép megye sok századon

által, — ’s noha nyelv és vallás választja-el népét egy
mástól,— a’ n e m z e t i s é g  s z e l l e m e ,  b é k e  ’s 
t e s t v é r i  s z e r e t e t t  m a l a s z t j a  l e n g j e n  f e 
l e t t e ;  ű z z e  m e s s z e  t ő l e j  a’ m a g y a r  hon  
ö r ö k l ö t t  á t ká t  az  e g y e n e t l e n s é g e t ,  ’s t e 
g y e  n é p é t  e g y g y é ,  t e s t v é r r é ,  a’k e d v e s  hon 
hű f i a i v á ! ! !

Huszonegy alespercsségre van osztva köv. renddel

Al-e^peresség
Plé
bá

niák

Ka t h o l
Romai

k.

ik u s
Görög

k.

Görög
nem

egye
sült

Agos.
vallás

1 « (Közép 8 19535 161 66945 3864
2 a (Felső 10 20300 7 24374 129
3 (Alsó 8 10826 1341 77382 512
4 Lippai 7 9036 789 72968 30
5 Új-Aradi 11 18308 1144 16665 78
6 Verseczi 11 25787 — 66238 1990
7 ^ (Közép 8 24999 — 42097 2135
8 £ (Felső 7 21025 — 31121 301
9 £ (A lsó 10 16283 — 35956 30

10 N. Kikindai 8 22630 2 36526 84
11 Biléti 10 23848 5 17733 40
12 NagyJécsai 10 24810 — 3491 64
13 Krassói 4 9047 — 3815 2
14 Oraviczai 9 9591 549 83904 51
15 ;= (Felső 7 18289 1476 39715 181
16 J(Alsó 8 20563 394 36055 769
17 Pankotai 6 8709 10004 62720 2317
18 Makói 7 26880 2059 17148 8362
19 Szegedi 7 42101 — 12994 166
20 F.templomi 11 26019 8 121,218 8072
21 Karánsebesi 6 6451 4 72313 111
Ö s z v e g: 
összehasonlítva 
1830. évvel ak-

173 404,997 17942 941,478 29288

kor :
Tíz évi különb-

163 352,878 2217 852,053 19543

ség igy áll: 
Egy egy tem-

10 52109 15726 89425 9745

plomra jó lélek: — 1480 717 1354 1394
IHég egy pil lanat a’ liomoeo- 

P  a t i l l á r a .
(Bírálatként a’ Társalkodó 78dik számában megjelent 

Pillanatra)
Minthogy igen tisztelt ügyfelem dr. Argenti ur , a’ 

Társalkodó 78dik számában a’ homoeopathia ügyében 
felszólalt, ’s azt több vád ellen védelmezte: ne hogy 
álokoskodások valókként álljanak, helyén véltem azon 
czikket taglalni. De minden félreértés eltávoztatására 
előre kijelentem , hogy megjegyzésimet minden pártos- 
kodási, és személyességiindulattól menten, ’s minden 
indulatoskodást mellőzvén, csupán igazság ,’s tudomány 
érdekétől vezéreltetve fogom kifejteni. A ’ f. közlő azon 
törekvése , hogy az egészséget egyszerűn, költség- 
kimélettel, undor és veszélyes következmények félel
me nélkül varázsolja vissza dicséretes. De nagy kér- 
dés éri e’ czélját ?! Minden okos orvos igyekszik ugyan 
lehetőségig egyszerűen, költség-kimélettel, undor és 
veszélyes következmények nélkül gyógyítói; de vará
zsolni fájdalom! nem igen tud egy is! Hogy a’ ho- 
mceopathiát sokan gúnyokkal illetik ’s megvetik , an
nak oka nem a’ közönséges halandók korlátolt e s z e ,__
mint közlő állítja — mert valóban nem nagy ész kell ah
hoz, hogy a’ homoeopathia theoriáját, megismérjük;

Helvét
vallás
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185 1149 6 181 1 34 2 1 456 164 2 12 — 17 _
1834 397 6 13 2 80 2 i 1

51 52 5 12 2 120
91 294 4 17 1 11 1

632 443 9 20 _ 44 3 _
222 569 6 13 _ 11 2 _ 1

93 578 3 9 1 5 1 _ 1
1699 138 5 13 __ 17 _ í

61 529 7 11 — 13 1 _ 3
5 237 1 19 _ 10 _ _

127 113 1 12 — 1 __ _ _
— — — 4 _ 4 _ _ -

154 4 — 14 69 _ - -
6440 549 7 15 2 19 _ 6 1
3398 1282 4 11 1 16 1 3 1

890 472 5 13 14 63 2 2
11638 1414 7 12 1 4 3 3 1

137 1796 7 13 __ 9 - _ 1
2811 24 3 13 — 58 4 1 1

11 86 3 9 — 91 ;-V ' """" 1
30835 10293 91 273 25 6951 211 18 17

26267 6442
tiszta

magyar
Tíz év előtt sem nyelv, sem 
flók-egyházak ki nem voltak té
ve. Egyetemleg 1841diki lélek 
szám 1.434,824.

Közli Mikosevics József. 
kevermesi plebánus.

4568

1713

3851

605

plébá
nia

23
(értem legalább az orvosokat) hiszen annak egész kin
cse Hahnemann organonjában, a’ régi iskolára és annak 
minden követőire durvasággal szórt átok és szitok, 
’s számtalan más méltatlanságba bonyolítva — foglal
tatik. Épen ellenkezőleg, könnyű felfoghatása nem ké
véssé kedveltette-meg az orvosi dolgokban felületesen 
Ítélő nemorvosokkal a’homoeopathiát, mellynek metho- 
dicus kiszolgáltatója , — szerzője értelmében — min
den orvosi alapismeret nélkül lehet minden , ki a’ be
tegségek, symptomák, és szerek lajstromát olvasni tud
ja. Jól is esik sok jólelkű nemorvosnak azon hiedelem
ben szendereghetni, hogy szenvedő embertársai javá
ra, rendelkezhetik a’ természet ama gyógyhatalmáról, 
mit eddig egy tudós rend kizárólag kezelt; és van is 
valóban ezen gondolatban valami emelő regényes, mond
hatni erkölcsi; csak hogy a’ rideg valóság ahoz nem 
igen alkalmazza magát. A’ számítói tudó Hahnemann 
azáltal, hogy szándékosan illy cseles véleményt hin
tett, ’s nevelte a’ nagy közönségben, erős horgonyt 
vetett tanja ideiglenes megerősítésére ,’s hogy ó vagy 
is inkább f e l e s é g e  az t  mo s t  i s  t e s z i ,  annak 
magamis s z e m é l y e s  tanúja voltam. P á r i z s b a n  
tartózkodásom alatt ugyanis Hahnemannt személyesen 
kívánván ismérni, egy orvos barátommal eäti látoga-
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ására mentem , mit orvosak minden hétfőn tehetnek. 
Bemuttatásunk után néhány proselitáji (Párizsban ugyan 
mindössze kevés van) közé leültetve, nője azokat arra 
inté, hogy férje tanítását a-tól z -ig  híven kövessék, 
másként értékiből igen veszt. Nem kissé álmélkodtunk , 
midőn folytatólag állítá , hogy nemorvosak sokszor jobb 
sikerrel gyakorolják a’ homoeopathiát, mivel a’ szerző 
tanitásán semmit sem változtatnak, midőn orvosak, 
gondolván hogy ők is tudnak valamit, különféle módo
sítás által ártanak , mit a’ már igen elaggott Hahnemann 
németesen ejtett franczia nyelven , fejbiczczentés közt 
e’ szavakkal „oui, je l’ai dit“ erősített. Ezekből úgy vé
lem kitetszik: vájjon nehéz felfogása gátolja é a’ ho- 
moepathia terjedésit? ,Nem jellemzié eléggé, a’ szer
zője által követelt vak hit, a’ sötét mysticismust ? Hogy 
mindnyájan , kik a’ homoeopathiát használják és gya
korolják azt üdvös eredvényein okulva teszik-é ? nem 
akarom feszegetni;de hogy azt előítéletek inkább (?) fen- 
tartják; mint gátolják, az a’ még mondandókéul. ki 
fog világiam. A’ homoeopathia elleni vádak elsejébe: 
t. i. hogy az méreggel gyógyít, nem akarok bocsát
kozni ; de arra kell ez alkalommal figyelmeznünk, hogy 
a’ homoepathicus orvosoknál gyakorlatban levő önki
szolgáltatása (Selbst-dispensieren) az orvosságoknak 
nincs veszedelem nélkül, azon oknál fogvást, mivel sem 
készítésre, sem adagra nézve ellenőrködés alatt nincs. 
Vannak gyógyszerek, mellyekből az úgynevezettallo- 
pathák#) is csak 12ed 24ed v. 32ed szemernyit adat
nak egy vételre. Az efféle szereket pedig, úgymint: 
férjanyt (arsenicum) , szoralt (strichnina) ’stb. a’ ho- 
moeopathák épen nem ritkán adják ; és ki fogja meg
mutatni : vájjon milliónyi, vagy egész szemer, vagy 
talán még több is nem nyujtatik é egy porocskában ; 
’s megmérgezésesetében nincs, kivagy kárhozatjokra 
vagy mentségökre tudjon bizonyitni. — Ellenben más 
orvosok rendelményei nemcsak szándékos, hanem vé
letlen hibák esetiben is mindig gyógyszerész ellenór- 
ködése alatt vannak. Ezen okbul, a’ homoeopatháknál 
szokásbeli önkiszolgáltatást több helyen megtiltotta a' 
felsóbbség, ’s nálunk is éberebb figyelmet érdemelne. 
Hogy sokan nem foghatják fel a’ homoeopathicai kis a- 
dagok hatását, azon nincs mit csodálkozni; sőt méltán 
lehet azon : miként tud annak felfogásáról valaki meg
győzni, mi a’ mindenben szabályt tartó természettel e- 
gészen ellenkezik: szabályai egyike eddig a’ mennyi
ségi törvény is,melly szerint p. o. égő kén (sulphur) ke
vesebb savitó oxygenium hozzájárultával kénes savvá 
(acidum sulfur) nagyobb mennyiségűvel kénsavvá (aci- 
dum sulphurium) válik; a’ bezz (electricitas) csekély 
mennyisége alig rezzenti-meg az ember testét, nagyobb 
mennyiség pedig rögtön holtra sújtja ; a’ hánytató bor
kő egy 32ed szemerben különös változá'st nem idéz elő 
midőn egykét szemer hányást okoz. Mit a’ f. közlő kis 
adagai hatásának magyarázatára előhoz, szinte nem 
á ll, mert a’ külső ingerek iránti nagy fogékonyság , mi 
nem más, mint a’ közérzés (coenesthesis) felmagasz- 
talása , melly legtöbb betegségben mutatkozik, de csak 
igen ritkán lehet valódi hévmérője a’ gyógyszerek irán
ti fogékonyságnak, azt épen nem feltételezi. A’ felho
zott physikai axiómában „nincsen hatás ok nélkül“ az ará- 
nyos-t oda kell érteni.

Azt mondja továbbá közlő , hogy százezerszer di- 
luált szer is képes a’ betegnél változást előhozni, ’s 
kell neki orvosi erővel bírnia ; de mi okból, ’s hogyan 
kell annak történni nincs felhozva. Alig lehet pedig,

#) E’ nevezet: allopatba , csak a’ homoeopatha név ellen
téte gyanáut jött szokásba: a’ valódi orvos azonban sem 
homoeopatha, sem allopatha, sem holopatha, mint nc- 
mellyek akarják 5 hanem ecclectitjus.

ki azon kétkedjék, hogy bizonyos mennyiségű szerdi- 
lutio által kevesebb erővel bír mint merően, és pedig 
aránylag annyival kevesebbel, minél inkább megritkit- 
tatottj’s ha van százezerszer diluált szernek spég hatá
sa , az csak úgy lehet, ha az a’ hatást kifejteni képes 
merő szer mennyiségét, vagy még nagyobbat magá
ban foglal. De hogy oily mennyiségnek százezred, v. 
milliónyi része csak úgy bírjon hatással, mint egész, 
azt hogy valaki elhiszi, szinte megfoghatlan. — Foly
tatólag „minden tapasztalt tudja, hogy a’ kis adagok 
bevétele után, fökép sürgetőbb nyavalyákban nem so
kára változás (p. 0. izzadás), ez után javulás és egész
ség áll be.“ Ha ez valóban úgy volna , akkor csakugyan 
elfásult balitéletű , és rósz akaratú kétkednék csak a’ 
kis adagok erején, (mellyek közlő szerint, egészen 
okos lényekkint, a’ sürgetőbb nyavalyák iránt külö
nös tekintettel vannak) ; — de minthogy az , csak kép
zelet játéka sokan fognak, még pedig méltán kétkedni 
a’százezerszerritkított csepnek egyszázezredrésze ere
jén ; valamint azon is , hogy vagy közlő , vagy akárki 
több száz betegénél a’ beadott szerre, épen bevétel után 
jó crisis következett volna;— de még ha mindjárt kö
vetkezett volna is , nem mindég propter hoc a z , a’ mi 
post hoc. — Egy kis bűbájjal (magiával) bírhatnak u- 
gyan a’ homoeopathicus orvosok, de szereik gyógye- 
róvel alig. — Mi az egyes orvosságokkal gyógyítást 
illeti; azt mondom , hogy valódi orvos semmi felekeze- 
tet sem követ, hanem a’ gyógyászat eszraéleti és gya
korlati tanával, egész kiterjedésben részletesen meg- 
ismérkedvén , minden egyes kóresetben , tekintettel lé
vén a’ betegség alakjára, természetére, fokára, szé
kére ’stb. a’ beteg korára, nemére, alketása ’stb. jó
zan megfontolással a’ legczélszerűbbnek talált gyógy
módot körülményekhez illesztve alkalmazza; és hogy 
nem homoeopathicus orvosok is nem ritkán csak egy 
szerbül álló orvosságot rendelnek , azt közlő is elisme-O 7 f
ri. Pedig az újabb gyogyrendelmények egyszerüsitese 
nem homoeopathia érdeme , mint sok hiszi; hanem a’ 
kóros boneztané (pathologica anatómia) meljy a’ kór- 
isméretet (diagnosis) felvilágosította : fő dolog lévén 
ugyanis, ha homoeopathiában nem is , de okszerű gyó
gyászatban a’ betegséget megismerni; ez hajói sikerült 
az orvoslás , legalább sok esetben, egyszerű lehet a’ 
nélkül , hogy épen egy embert, ki mint deus ex raa- 
china uj mysticus tannal föllépett, vakon követni kel
lene. Abból hogy a’ china hasonszenvi adagban gyó
gyít némelly hidegleléseket, igen hirtelen következteti 
t. közlő , hogy fölösleges , vagy épen ártalmas azt na
gyobb adagban adni. Nem tudja-é , hogy épen a’ hi
deglelés (jól magyarul váltóláz) azon betegség , melly 
igen gyakran amuletum , imádság, babona, vagy aludt 
tej, savanyu káposzta ’stb által is meggyógyult? A’ 
ki tudja, bogy a’ china különösen a’ duez-idegrend- 
szer kóros eltérésein alapuló betegségek rendbe hozá
sára bír kitűnő gyógyeróvel, az tudni fogja azt is hol 
és mennyi chinát kell adni; — úgy szinte, ki tudja , 
hogy váltóláz igen gyakran az álhason életművek in- 
gerültségitől, vagy eldugulásától függ , az előbb inger
ellenes , vagy olvasztó szereket ad betegének , ’s csak 
a’ váltólázat feltételező ok elhárítása után, ha a’ láz 
magától meg nem szűnik , rendel chinát betegének. Ha 
hát valaki mindjárt nagy adag chinával rohanja-meg a’ 
betegséget, ’s rósz következések állnak-be , — az nem 
a’ china, hanem az oktalanság hibája. Midőn azonban 
t. közlő szerint a’ china hasonszenvi adagban némelly 
hidegleléseket meggyógyít, — az ecclecticus orvos 
csak azon váltólázakat nem gyógyíthatja meg, mellyek 
elháríthatlan éleímüves elfajulások által tartatnak fen.

Azon kifejezés, hogy a’ mercurius mirigyekbe, 
csoutokba megyen át ’s hozzá a’ kiűzési eszme valóban
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képtelen materialismus bélyegét viseli, ’s ha az orvosi 
tudományokban idegenek állítnak illyesmit , nem lehet 
csodálni; de hogy orvos, kinél az áthasonlításrol, táp
lálásról, el, és kiválasztásokról! pbysiologiai ismé- 
reteket fel kell tennünk illy vastag balitéletü, csakugyan 
sajnálni lehet*,— és nem tudom a’ t. közlővel szegény 
képzelődés ! — vagy más valamit kell é inkább felkiálta- 
Bj ._A’ homoeopathia terjedése iránti sanguinicus re
ményei mérséklésire ajánlom a’ Medicinische Argos 3d. 
kötetének lső és 2dik füzetében megolvasni: Briefe 
über Homoeopathic an Orthodoxos in Athen. — Az em
ber , és baromészről elménczség fölött nem akarok én 
is elménczkedni * de annyi bizonyos, hogy a’ homoeo
pathia feltűnése előtt sem döglött-meg minden beteg 
marha , és bizton merem állítni, hogy azok közül, mely- 
lyeknek t. közlő szereiből adott, mind meg nem gyó
gyult. A’ szoros életrend tekintetibcn, ha már a’ ho- 
moeopathicus ridegség annyira enged, hogy a’ beteg
re hagyja, annyit enni, mennyit emésztő ereje meg
enged , az gyakorlatban sok k á r o s  tévedésre adhat 
alkalmat; mert a’beteg csak étvágyát Ítélheti meg, de 
nem emészté erejét, ’s azonfelül ez amazzal beteges 
állapotban többnyire nincs is arányban, azért a5 beteg 
egész életrendé, ’s különösen étele és itala mindig 
megérdemli az orvos gondos figyelmét; mivel az a’ be
tegség , és külső befolyások közti viszonyokat ismér
vén, azokat a’ betegnél jobban tudja méltányolni. Hogy 
a’betegség minden beteges symptoms összesége, az tel
jességgel nem áll; — ugyan is a’betegség csak sympto- 
mák által nyilványifja magát, maga symptoma nem le
het; mert a* symptoma (azaz jel) mindig feltesz vala
mit, minek jele; ha tehát a’ betegség nem volna más, 
mint symptomák összege, a’ symptomáknak magokban 
és magoktul kelle támadniok , mi lehetlen, A’ beteg
ségnek kül alakja (forma) és bel természete (charac
ter) van; a’ symptomák összege pedig leginkább csak 
a’ kül alakot tünteti ki; azért ki csak azok után indul, 
az előtt a’ rendtől eltérésnek valódi mibenléte ieméret- 
len marad, és ha gyógyít az vagy vaktörténet, vagy 
természet önerejének (autocratia) eredvénye, mit a’ 
homoeopathák , bár sokszor szedik gyümölcsét, olly 
kévéssé méltánylanak. — Jól tudjuk, hogy egyszerű 
gyógyszerek által sokszor kívánt czélt érhetni; de azért 
az összetettek, mikkel egyszerűk által nem eszközölhe
tő hatásokra sikerrel élünk nem mellőzhetők. Annak,hogy 
közlő, ’s felekezeti ügyfelei olly szerencsésen gyógyit- 
nak örülni, ’s a’ szenvedő emberiség nevében örvendni 
lehet. Azonban számos ellenkezőt, bizonyító adatok után 
indulva, azt igen kétségbe lehet vonni. — Végre e’kér
désre : ítélhetni e’ tapasztalati tudományban, megvet
vén a’ tapasztalást ? úgy vélem, tiszta tapasztalati 
tudomány nincs ; továbbá ha valami tapasztalati, elmé
letben nem áll, az olly rósz, mint elmélet, mellyet a’ 
tapasztalás nem igazol: már pedig a’ homoeopathia el
méletileg természet törvényivel, és józan ésszel ellenke
zik; azért akárki, bármit hozzon is fel annak támoga
tására , a’ gondolkodni, és pedig orvosi dolgokban ok
szerűen gondolkodni tudók , a’ homoeopathiát csupán 
kiszámított mysticus szemfényvesztésnek fogják tarta
ni. Iráni Pesten. Elsässer, dr.

A’ Iiisztoria mint tudomány*
A’ hisztoria a’ kútfők gazdagsága vagy szegény

ségitől függvén, épen annyi csorbáknak kell benne szár
mazni , mennyi üres - helyek vannak az adatokban. A* 
milly egyalakulag, szükségesen és meghatározottan 
fejlenek egymásból a’világváltozatok, olly szakadozot
tan, és történetesen függesztetnek azok a’hisztériában

egymáshoz. Innen a’ világ- és világhisztória folyamata 
közt szembeötlő viszonytalanság látható. Amazt sza
kadatlanul ömlő folyamhoz lehetne hasonlitni, melly- 
nek azonban a’ világbisztóriában, csak itt ott világosit- 
tatnak föl egyes hullámi.Minthogy továbbá könnyen meg
történhető , hogy távol v i l á g e s e m é n y  összefüg
gése a’ jelen év állapotával korábban szembe ötlik, mint 
megelőző, vagy vele egykorú eseményekkel összekötte
tése: tehát hasonlókép elkerülhetlen, hogy némelly e- 
semények, mi a’ jelenkorral legszorosban függnek össze, 
azon korban, mellybe sajátlagtartoznak, nemritkán el
szigetelteinek látszanak.Illynemü tettdolog volna például 
a ’ keresztyénség, és különösen a* keresztyénerkölcstan 
eredete. A’ kereszténységnek a’ világ jelen alakjában olly 
sokszerü része van, hogy megjelenése legfontosabb 
tettdolog a’ világtörténetben ; és még is sem azon idő
ben,mellyben keletkezett, sem népnél,mellynél fölrirág- 
zott, megjelenésinek nincs kielégitö,fölvilágositó alapja 
kútfők hijánya miatt. Ekkint tehát a’ világhisztória soha 
sem lenne más mint töredékek halmaza, és soha sem ér
demlené meg a’ tudománynevet. Most hát segélyére me
gyen a’ bölcselkedő értelem, és a’ mint ezen töredékeket 
műszerü köttagokkal összelánczolja, rendszere magasul 
’s ész-szerü összefüggő egésszé. Arra való meghitele- 
sitésea’ természeti törvények és az emberi kedély egy -  
alakuságában ’s változhatlanságában fekszik,melly okoz
za hogy a’legtávolabb kor eseményei hason körülmények 
külröl összefolyása közt, a’ legújabb időfolyamokban, is
mét viszszatérnek; hogy hát a’ legújabb jelenetekről, 
azokra, mellyek történet nélküli időkben vesznek el visz- 
sza felé következést húzhatunk,rájok némi fényt terjeszt
hetünk. A’módszer, analógia után következtetni, vala
mint mindenütt, úgy a’ hisztoriában is , hatalmas segély
eszköz ; hanem azt fontos czélok által kell igazolni, ’s 
ép olly sok előrelátás mint ítélettel gyakorlatba venni. 
Nem soká késkedhetika’ bölcselkedő szellem a’ világhisz- 
toria tárgyánál, azonnal egy uj ösztön kezd benne mű
ködni egyezvényre törekvő — melly ót ellenállhatlanul 
ingerli hogy körülte mindent saját okos-természetéhez 
hasonlítson, és minden elébe őtló jelenetet a’ legmagasb 
miveletre, mellyet ismér, a’ gondolotra magasítson. Men
nél gyakrabban és mennél szerencsésb sükerrel próbál 
tehát múltat jelennel összekötni: annál hajlandóbb lesz  
azt, a’ mit mint okot ’s okozatot egybeföggení lát, úgy 
kötni össze, mint eszközt’s czélt. Egy jelenet a’ másik 
után kivonja magát a’ vaktörténet ’s törvénytelen szabad
ság alól, és magát egyezvényes egészhez (mi ugyan 
csak az ö képzetében létezik) sorozza, mint odaillő tag. 
Majd nehéz lesz hinni, hogy ezen egymásután következő 
jelenetek, mik képzetében olly sok szabályszerűséget 
’s czélt mutattak, ezen tulajdonukat a’ valóságban meg
tagadnák; nehéz lesz újólag a’ vaktörténet uralkodása alá 
adni azt, mi az értelem kölcsönzött fényinél olly derült 
alakot kezde nyerni. O tehát kiveszi ezen egyczvényt 
magábul, és átülteti magán kül a’ dolgok rendibe , azaz 
okos czélt viszen be a’ világfolyamba, és egy teleológiai 
elvet a’ világhisztóriába. Átvándorolja ezzel egyszer a’ 
történetek nagy terét, ’s alkalmazza ezt minden jele
netre, miket neki ezen nagy színhely nyújt. Igazolva lat
ja azt ezer igénylő tettdolog által, és épen olly ŝok más 
által megczáfolva ; ámde míg fontos összekötő -  tagok 
hijányzanak a’ világváltozatok sorában , mig a’ sors 
még olly sok esemény fölött tartja vissza az utolso föl— 
világítást, el nem határzottnaknyilvánítja a’ kérdést; es 
azon vélemény győz, melly az értelemnek magasb ki
elégítést , és a’ szívnek nagyobb boldogságot nyújthat 
(Schiller után) Nagy József._________________
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Fiizér a’ tör vény tudományiról.
(Folytatás.)

L e h e t - é  a’ papi  j ö v e d e l m e k  f ö l ö s l e g é t  
j o g s z e r ü l e g  e l f o g l a l n i  a’ n ép n e v e 1 é s költ
s é g e i  f e d e z é s i r e ?  — Kik a’ kérdést illy szavak
ba foglalták, hibásan fejezték ki magokat,‘s így ala
pos ellenmondást támasztottak; a’ legegyszerűbb em
beri ész elegendő lévén annak átlátására, hogy nem 
szabad valakinek jövedelmét elfoglalni c s u p á n  azé r t ,  
mert f ö l ö s l e g e s ,  vagy másnak úgy látszik hogy az , 
— vagy hogy jobb czélra fordíttathatik.

Az egyház tulajdona szent, mint minden más tu
lajdon ; de az egyház nem a’ papság , és a’ kérdés egé
szen máskép fekszik, mint oda fen ki volt mondva. Ha 
t. i. valamelly országban : 1) vagyon nem egy püspök, 
kinek jövedelme nagyobb némelly németországi ország
ié fejdelem jövedelménél; — de e’ mellett: 2) van sok 
falusi lelkész, kinek munkája ugyan sok, de jövedel
me olly silány, hogy jóféle reverendát sem bír venni, 
könyvvételről pedig épen szó sem lehet; — végre: 3) 
van sok, de igen so*k iskolamester, ki fizetésiből el 
nem élhetvén , kénytelen egyszersmind mint csizmadia 
tanítványai csizmáját pénzért foltozgatni, vagy más ef
félét : — az ollyan országról el lehet mondani, hogy 
benne az e g y h á z  t u l a j d o n a  n i n c s  i g e n c z é l 
s z  e r ü e n f e l o s z t v a .

Kérdés már most: van é a’közállománynak joga, 
az egyházi tulajdon felosztásába avatkozni? En azt 
tartom , hogy v a n. E’ jog még kevésbbé vonható két
ségbe akkor, midőn a’ társaság, javainak legnagyobb 
részit nem egyesektől hanem magától a’ közállomány
tól , vagy annak fejétől, — királyától, — kapta , ’s pe
dig azért kapta, hogy azokkal a’ közállománytól ja
vaslóit és létesíttetni óhajtott czélokat mozdítsa elő .— 
Fiat applicatio. Az egyház per eminentiam a’ n é p n e 
v e l ő j e .  Azon századokban, midőn az egyház az euró
pai monarcháktól kapta gazdag jószágit, a’népneve
lés főkép, sőt egyedül abból állott, hogy a’ pogány 
nemzetek keresztyénekké legyenek. Ez meglevén , most 
már a’ népneveléshez több is kívántatik ; az iskolák
ban mást is kell tanítani mint katechismust. De ha az 
egyház most is kivánja , hogy a’ népnevelésbe befo
lyása legyen, hogy az iskolák tőle függjenek ; ám já
ruljon is hozzá gazdag jövedelmeiből. E zt, úgy látszik 
a’ közállomány méltán kívánhatja, mert a’ végett adta 
azon jövedelmet. ’S így nincs itt, ’s ne is legyen soha 
szó az egyház megfosztatásáról, vagy tulajdona elfog- 
laltatásáról; de lehet igen is annak k o r s z e r ű b b  és 
czélszerübb felosztatásáról. Mi a’ protestánsokat illeti, 
kétséget sem szenved , hogy a’ hol az egész nemzet 
protestánssá lett, mint Svéd- és Dánországban, ott az 
egyházi jószágokat is a’ protestáns egyházra ruház
hatta át. De bonyolultabb a’kérdés ott, hol, mintMa- 
gyarországon, csak egy része a’ nemzetnek vált el a’ 
kath. egyháztól. Itt, úgy látszik , az elváló félnek mint
egy arányossági keresete (actio proportionales) volna 
az öt illető rész kihasittatására. De a’ katholika fél azt 
fogja felelni: „mi ki nem taszítottunk titeket kebelünk
ből , sőt most is örömest szenvedjük, hogy templomaink
ban imádkozzatok ’s ifjaitok iskoláinkba járjanak. Ma

gatok jószántából váltatokéi tőlünk, és így tőlünk 
semmit sem követelhettek.“ — Erre a’protestáns fél azt 
fogja viszonozhatni: „Mi nem pajkosságbólváltunk-el 
tőletek, hanem azért, mert intézeteitek nem feleltek- 
meg többé világi szükséginknek ’s ki nem elégíthették 
kivánatinkat, adjátok hát ki részünket az eddigi közös 
értékből, miként egy jó atya kiadja egy teljeskorú fiú
nak a’ maga részét , hogy önbelátása szerint hasznát 
vehesse.“ — így áll a’ kérdés természetjogi szempont
ból, magától értődvén, hogy itt csak azon értékről le
het szó, mcllyetaz egyház már a’ reformatio előtt birt; 
mert a’ mit akár az egyik, akár a’ másik fél azóta, fő- 
kép magányjogi czím alatt, szerzett, arra a’ más fél
nek természetjogilag sincs igénye. De történetileg más
kép áll a’ dolog, t. i. az 1791 : 26d. czikkelyben mind 
a’ két fél megígérte , hogy mostani birtokával meg fog 
elégedni, ’s minden egymás elleni követelésről lemon
dott. Ezt úgy tekinthetjük, mint egy két testvér közötti 
peralkut (transactiót,) melly mellett tehát meg kell ma
radnunk : mert ha a’ protestánsok részt kívánnának a’ 
katholikusok egyházi javaiból, nemde ezek méltán fog
nák követelhetni, hogy a’ protestánsok is viszont ,ugy  
szólván összesítsék azt,  mit iaiitt amott még a’ refor
matio előtti egyházi értékből bírnak? Ez pedig igen 
messzire elágazó nyomozásokra vezetne , mellyek min
den esetre megháborítnák azon testvéri szeretetet, melly- 
nek fenmaradása a’ két testvér egyház között ollyigen 
kívánatos. Igen is , a’ közállománynak azon kell len
nie , hogy a’ két egyház, mint két testvér nemcsak bé
késen , de egymást szeretve, egymásnak jólétit szíve
sen látva és előmozdítva álljon fen egymás mellett ; 
azért kár volna az 1791: 26diki peralkut felbontanunk, 
bár az idősb testvér bővebb mértékben részesült a’kö
zös értékben , ’s e’ tekintetből mintegy elöfihez (ma- 
joresco) hasonlítható.

De térjünk vissza a’ népneveléshez. Annyi bizo
nyos,hogy a’ népnevelés mind az egyház,mind a’közállo
mány érdekében áll, mert sem ez , sem amaz nem érheti el 
czéljait népnevelés nélkül. Ha ez áll, úgy mind a’ ket
tő köteles a’ népnevelés költségeihez járulni. Köteles 
azért is : mivel tapasztalás szerint a’ népnevelés csak 
ott sikerülhet legjobban , hol mind az egyháznak , mind 
a’ közállománynak befolyása van annak igazgatásába. 
Már ha valamelly országban két egyház létezik, melly- 
nek egyike gazdag, másika szegény; egyiknek maga 
a’ közállomány, vagy annak feje bökezüleg ajándéko
zott jószágokat, másiknak pedig, a’ törvény ótalmán 
kívül, semmit sem ; a’ közállomány méltán megkíván
hatja, hogy amaz bővebb mértékben járuljon a’ népne
velés költségeihez, mint emez: a’ hijányt pedig mind 
két részre nézve a’ közállomány maga pótolja. így a’ 
közigazságnak elég fog tétetni, ’s a’ czél legbiztosabban 
eléretni, a’ nélkül, hogy valakinek tulajdona megsértet
nék. Mert, mindenek felett, a ^ jo g  t i s z  t e l t e s s é k  
mi n d e n ü t t  é s  m i n d e n k o r !  Valameddig ezen 
vezércsiilagtól el nem távozunk addig sem szélvésztől, 
sem örvénytől félnünk nem kell. Fubriczy Sámuel,

Ouvrard nagyszállító története.
Mig nemesebb gondolkodásúak , a’ franczia forra

dalom alatt lelkesedéssel koczkáztaták éltöket, hogy po
litikai elveik legyenek uralkodók vagy hónuk határait

i
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külveszély ellen védjék : addig egy nyerészkedő osz
tály is keletkezett, minek tagjai, e’nagy harczban csak 
azon módot lesték, hogy gazdaguljanak meg minél ha
marább. Mi alatt Danton, Desmoulins, Carnot és tár
saik , figyelmüket a’ tuilleriákbeli convent csarnokára 
függeszték ; a’ nemzet, bukás és éhenhaláshoz köze
ledett , ’s a’ nép csak azon határzattal volt ellátva , hal
ni, ha kell hazája védelmében : az alatt a’ pénzcsarnok 
olly emberek gyülhelye volt, kik társaik nyomorával 
kereskedének , ’s elszegényülésivel gazdagodának.— 
Sok tönkre esett ugyan a’zavarban , de némelly , szer
zett vagyonaival együtt túlélte azt. — Ez utóbbiak kö
züli legnevezetesbek egyike volt Ouvrard, ki később Na
poleon ’s a’ restauratio alatt szállító volt. E’ férfiú , 
életiratát pár év előtt bocsátá közre; miből a* követ
kező adatokat közöljük.

Ouvrard, papirmalom-tulajdonos fia volt Bretag
ne és Poiton határin. Forradalom kezdetin, a’ még 
20 éves ifjúnak már elég tehetsége volt átlátni, hogy 
ezen politikai zaj bizonyos eredvénye papirszükség iszo
nyú szökkenése leend ; pályáját tehát azzal kezdé , 
hogy minden papirt megvett, mi bizonyos gyárokban 
utolsó két év alatt készült. E’ kereskedés jutalma tö
mérdek nyereség lón. Ezután Párizsba költözött, hol 
néhány éviga’ legfőbb forradalmi körökben forgott. Is
merősinek egyike volt Bonaparte, kiről e’ mondát be
széli. A’ jóléti-választmány rendelete szerint minden 
tiszt, ki szolgálatban vala egy forma-ruhára szükséges 
posztót kapott. Bonaparte is követeié részit, de a’biztosak 
azon ürügy alatt utasiták el hogy csapatja nincs az elcse
vegnél. Ezután Tallien hölgyhez fordult, ki ajánlólevelet 
adott az illető biztossághoz, mivel ellátva kapta ki il
letőségit azon férfiú, kinek egykoron Európa fölött kel
le uralkodnia. Meg kell itt jegyezni, hogy akkor leg
nagyobb szükség uralkodott Párizsban’s így Napóleon
nak e’ forma-ruha utáni járása, nem egyedi szegény
ségit jelenté. Az igazgatóság visszaállításakor annyi 
vagyont gyűjtött Ouvrard , hogy az uj kormánynak 10 
millió frankot kölcsönözhetett. Ezért védte mindig az 
igazgatóságpártját ,’s ellenzé Bonaparte terveit. De kor
mánybukást nem lehet akadályoztatni. Brumairhó 18d. 
(nov. 2.)reggelin Ouvrard Barrasal az elnök igazgatóval 
reggelizett; 30 személyre volt terítve , mert annyian 
szoktak rendesen üsszejöni, de most üresen maradtak 
a’ helyek. Ouvrard és Barras egyedül ’s nem legjobb 
Ízűn reggeliztek , midőn Talleyrand belépett’s elbocsát 
tatását kéré, mit azonnal mégis nyert. Kevés nappal 
ezután Napoleon 12 millió kölcsön miatt Ouvrardhoz for
dult; ki a’ helyett hogy megegyeznék, tudni kívánta : 
hogy áll azon 10 millióval, mit ö az igazgatóságnak 
kölcsönzött. Ennek következtiben azon összeg nagyobb 
részit elveszté, és szállítási ellen vizsgálat rendelte
tett. Ez úttal tudták meg birtokát, mi 29 millió frankot 
haladt meg. Raincybeli mezei birtokán nyílt asztalt tar
tott akár hon volt akár nem, és legpompásabb mulat
ságokat ada. Itt látogatták ót meg azon kor néhány leg
nagyobb férfiai; a’ többek közt az 1802ki béke alatt 
Erskin lord es Fox. Azon üldöztetések, miket Bona
parte kormánya alatt szeavedett, nem hátráltaták na
gyobb alkukötesekben. 1800b. a’ marengoi seregnek 
szállítást vette át, és midőn 1802b. élelem-szükség lé
pett-be , nagy mennyiségű élet - behozásra hizatott- 
meg. lS03b. ismét a’ hadi-szállítást vette át hat évre. 
Következő évben tetemes kölcsönt adott, ’s mindjárt 
azutan Bonaparte Madridba küldé, azon 62 millió se- 
ged-penz iránti alkudozás végett, mit a’spanyolok tar
toztak fizetni a francziáknak. A’ spanyol kincstárbul

pénzt kapni nagy feladat volt; megjegyzésre méltó a’ 
spanyol miniszterek első felelete , mit a’ követ előter
jesztésire adtak: a’ legjobb szándékunk van uram, de 
egy tallérunk sincs. Ouvrard, ki pénznyereségre min
den alkalmat kinézett, saját zsebére kezdett keresked
ni. Szárazságban tömérdek búzát hozott b e , csator
nákat ‘s más nyilványos munkákat vállalt; és egyszer 
úgy tetszett, mintha egész Spanyolországot szándékoz
nék megvenni Néhány évre a’katonaságnak kellő szál
lításokat vállalta fel; alkut kötött 4dik Károlylyal min
den amerikai gyarmata kereskedése iránt, a’ nyereség 
ő keresztyéni fejdelemsége, és a’ szállító közt lévén 
megosztandó. Ezen terv, miről Ouvrard irományaiban 
mint példátlan tényről szó l, a’ legnagyobb kereskedési 
’s politikai vállalat, mit valaha gondoltak vagy kísér
tettek, Napóleonnak egy rendelete által csirájában el- 
fojtatott. Ouvrard szerint e’ terv fölébresztette volna 
Spanyolország erejét, képessé teendő a’ franczia kor
mány követeléseit kielégitni. De Bonaparte egy szállí
tóban sem bízott, rablóknak hitte őket,és Ouvrardot, terve 
által fölindulva, elfogatta éssz. Pelagiebe csukatta. Ez 
időiül 1809ig legtöbb idejét tömlöczben tölté ; de iszo
nyú vagyonának legkisebb részit sem veszté e l , és most 
is használták minden nagyobb vállalatnál, mint előbb. 
Bonaparte ’s kormánya szívből gyűlölték öt, de nem 
nélkülözhették. Midőn 1812b. Párizsban az élelmezés 
miatt nehézségek támadtak , Pasquier b. a’ rendőr-el
nök hozzáment a’ tömlöczbe ’s tanácsát kérte; mind
járt ezután tömlöczébül felírást intézett a’ császárhoz 
a’ seregnek szállítás iránt, és a’ közelgető orosz há
borúra maga ajánlkozott némi föltételek alatt a’ szállí
tásokat átvenni. Ezen iratában megjósolta azon kárt, 
mi Napoleon elvébül- háborút háborúból folytatni t. i. 
mindenütt szabadeleséget venni, következni fog. Na
póleonnal fogsága alatt többször összejött, és öt néze
tei helyességiröl igyekezett meggyőzni, de hasztalan. 
1813b. Rovigo hg. jött Pelagiebe hozzá és szabadsá
got ajánla , ha az uj pénzügyi tervet pártolandja. 0 meg- 
veté az ajánlást ’s nem sokára a’ szövetségesek köze
ledtekor szabadon bocsáttatott.

A’ pénz soha nem követ határzott politikai elve
ket , vagy uralkodókat. Mihelyt a’ Bourbonok vissza
helyeztettek , Ouvrard egy pénzügyi tervet nyújtott be , 
rnelly is kedvező meghallgatást nyert. Bonaparte ekkor 
tért vissza. Ez alkuba ereszkedett a’ gazdag férfiúval, 
kit foglyul hagyott hátra. Ouvrard tudott bizonyos uj 
adókért 50 millió frankot szerzeni. Hogy ’s mennyire 
ment a’ dolog & Waterlooi ütközetkor nem tudjuk; de 
miden a’ megveretett császár Párizsba visszatért, le
köszönt ’s kénytelen volt Francziaországot elhagyni: 
Ouvrardtul nagy összeget kért délamerikai papírokban, 
mellyért is magány és családi jószágait ajánlá zálog
ba. Ouvrard bizonytalanságtol félve el nem fogadá az 
ajánlást; sőt néhány vasas ládát is vonakodott kezei
hez venni, miket biztos őrizet alatt akart hagyni a’ meg
bukott császár. Ez nem hálátlanságot mutat, mert Na
poleon ót mindig olly gazembernek nézte, kinek pén- 
zit néha ugyan h a s z n á l h a t n i ,  de magát minden 
félelem nélkül becsukathatni ’s kinoztathatni. Miután 
a’ zavaros időket szerencsésen túlélte, a’Bourbonok
nak fontos szolgálatokat tön. Több éven át minden sta
tus-költség föalkusza, szóval Francziaország Rot- 
schildja volt. Midőn a’ franczia sereg Angouléei hg. 
alatt Spanyolországba érkezett; semmi rendelet sem 
volt a’ sereg, elláttatására. Ouvrard ki jól tudta a’ sereg 
állapotjáf, épen Bayonncban volt, midőn a’ tábor Bidas- 
soán készült keresztül menni.Minden legnagyobb zavar-
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ban volt; élelmezés, takarmány, raktár, szállítási médrul 
szó sem volt;körülbelüllegalább három hónap kellett kel
lékek szerzésire. Árpa tíz napra való volt, de nem vala 
malom vagy rosta hogy liszt lehessen; nem volt ke- 
mencze, sütő; a’ pattantyuságnak sem lovai, sem fu- 
varosi! Soha nem volt kedvezőbb alkalom Ouvrardnak 
talentoma kimutatására. Alig érkezett Bayonneba, azon
nal hozzáküldött a’ hg : nem vállalná é el a’ seregnek 
szükséges szállításokat ? Ouvrard megegyezett; mert 
tudta hogy pénzért ellenség földén is kaphatni mindent. 
Azon utat-módot, mit szándoka létesítésére használt tu
lajdon szavaival fogjuk elbeszélni. Alig volt a’szerző
dés aláírva, már aJ sereg parancsot kapott a’ Bidas- 
soán átmeneteire; Ouvrard szállításainak pedig négy 
nap múlva kellett kezdetni. Első nap úgy éltek a’ ka
tonák mint lehete, küzdve szükséggel; a’kormány ügy- 
viselőji ügyetlen’s elégtelen rendeléseket tettek’s a’se
regben elégületlenség kezdett uralkodni. Második nap 
senki sem titkolá el aggodalmát. Tériét ezredes alig 
volt képes a’ pattantyuság lovait takarmánynyal ellát
ni; a’ közkatonák fenhangon beszéltek sátoraikban a’ 
dolgok rósz helyezetirül, és az öreg katonák , kik már 
voltak a’ félszigetben , nyíltan kimondák : igy volt Spa
nyolország mindig végromlásunk , és mindig is az ma
rad ! Csak egy napja vagyunk ellenség földén és már 
nincs mit ennünk. Tolosában voltunk. Más nap el kel
lett szállításimat kezde nem ; a’ hadi-tanács összeült, en
gem előhittak és kérdék:— ,hol vannak raktári, milly 
segédforrási vannak4 ? „Holnap megkapja a’ sereg a3 
szállitványt.“ ,A’ második sereg számára tiz napiele- 
séget kell egyszerre kapnunk.4 „Holnapmeg lesz.“ .Jól 
van ; de Ígéreteknél többre van szükségünk. Hol van
nak raktári? Én vonakodtam felelni, mivel tudtam hogy 
szabályimhoz nincs bizalmuk. A’ tanács elhalasztatott, 
ismét összeült; újra elhalasztatott, és ismét újra ösz- 
szeült. Tolosában összehivattam az egész táj elöljáróit, 
papokat, kereskedőket, szóval minden befolyással és 
tekintettel biró embereket. Uraim, mondám, a’ se
reg itt van, nem akar az önök költségin élni, de azt 
átlátják hogy élnie kell; segítsenek a’ seregnek ma élel
mezést szerezni, nehogy holnap önökét vegye el kenyér
re , húsra, zöldségre, takarmányra, lóra, és szeke
resre van szükségünk; siessenek a’ környékre, tudas
sák atyaflaikkal, ismerösikkel és barátikkal mind ezt ; 
mindent készpénzzel íizetendek. De még többet akarok 
tenni, mindennek , mit holnap nyólcz óra előtt hoznak, 
tizannyi árát fizetem; kilenczannyit mi 9- nyolczannyit 
mi tiz óra előtt itt lesz, és igy tovább. Itt van minden
nek árjegyzéke ; siessenek önök, és ne veszítsék el az 
időt. Az bizonyos, hogy az emberek önérdekükért min
d ig ’s mindent tesznek. Viradatkor minden dombtető teli 
volt különféle nemű és korú emberekkel, kik vetekedve 
igyekeztek legfőbb árt nyerni. Egy váratlan eset adta 
elő magát, mire nem számítottam. A’katonák osztálékot 
nem várva estek a’ csoportnak ’s kirablák azt, mielőtt 
raktárhoz ért volna. Minden el volt veszve ! A’ parasz
tok futva jöttek hozzám :, uram ! nyolez óra előtt itt vol
tam , de áruimat elrablották4 „mennyit értek azok V* 
,ennyit4 „itt a’ pénz; eredj, és hozz ismét, többé ki 
nem rabolnak.“ A* sereg tökéletesen el volt látva. E’ 
mód eleinte igen sokba került, de csak hamar megtudták 
hogy mindent megfizetünk, mégpedig jól. így siet
séggel hoztak minden tájrul élelmet, ’s midőn böviben 
voltunk, az ár is leesett.

Ez egyetlen példábul látszik , hogy Ouvrard, iszo
nyú vagyonához nem épen érderaetlenül jutott. É l t e  
híven bizonyítja azon befolyást, mit pénz emberi vi

szonyokra gyakorol; és milly jelentőségűvé teszi azt, 
ki nagyban bírja. Bonaparte mint bűnössel bánt vele ; 
és daczára ennek, vagyona miatt nemcsak miniszterei, 
de sokszor maga a’ császár is tanácsot és segítséget 
volt kénytelen kérni tőle. Még egyszersmind azt megis- 
mérjük itt, hogy bírhat ember roppant gazdagsággal, 
és mint illyen főszerepeket is játszhatik a’ világban: de 
néha annyira sem becsülik, mint más bármelly szegényt.

U a r h ó c z y  J W i h á l y •

Történet egy tigrlsbarlaiigbaii.
1838ban Peruba indulék, egy Londonban alakult 

társaság nevében az ottani bányákra felügyelendő , mik, 
mint csakhamar meggyőződöm , nem is létezőnek. A’ 
társaság rászedetve ’s pénze elveszve vala , ’s én uta
zásom hasztalan tevém. Mielőtt azonban Európába visz- 
szatérnék, íudni-vágyásom e’messzeutamat, a’csen
des atlanti tengerpart hosszában, mindeneredvényncl- 
külinek nem hagyható. Eltökélem tehát két barátom: 
Wharton és Lincoln kíséretében megjárni Chimboras- 
sot, Peru legmagasb ’s legnagyobbszerű hegyét. Egy 
nap, miután az éjt egy indus faluban töltöttük, ’s végre 
tövéhez jutottunk azon óriási hegynek, föltekinték a’ 
hóra , melly bérczeit örökösen födi, ’s rögtön észre- 
vevém, hogy ez lassankint felhőfátyolba rejtezik. Ka- 
lauzink, az indusok, is észrevevék e’ tüneményt. Föl- 
világositának , hogy tüstint menedéket kell keresnünk , 
mivel égiháború közéig, melly e’ vidéken irtózatos szo
kott lenni. Jóslatjok nagyon is hamar teljesült. A’ sö
tét felhőfátyol mindig lejebb vonult, villám sebesség
gel boritá el bordáit a’ hegynek , mellynek torkai ’s 
erdőségeiből látszék az fölpárolgani. Nem sokára sö
tét lön , mint alkonyaikor. A’ felhötenger lebullámzék 
a’ völgyekbe. A’ lég , mellyet szívónk, fojtó ’s egyszers
mind olly nedves vala, hogy aczél óralánczainkizzad
ni látszanak. A’ hegyipatak , mi mellett fölhágdalánk 
zordonságát a’ víztömeggel kettőzteté. Rögtön’s mint
egy varázsütésre , balra sok patak zuhogott le a’ szik
lákról , mellyek fákat, szikladarabokat ’s bokrokat ra- 
gadának magokkal. 7ÍJn egy iszonyú kígyót vevékész
re , melly haszontalan törekvők szabadulni a’ viz ere
jétől ’s mélységbe sodortaték. Nemsokára erős félben- 
szaggatott dördületekben robbant el fejeink fölött a’ 
mennykő, mellyet egyszerre százszor viszhangoztatá- 
nak. Sziszegő , kápráztató villámok czikázva hasgaták 
fölöttünk, mellettünk ’s alattunk a’ felhőket, menyek
ben lebegni látszánk. Tűzesőbe valánk sülyesztve. Hogy 
egészen át ne ázzunk, nem volt egyéb hátra, mint egy 
nagy fa alá állani, mig egyik kalauzunk biztos mene
déket keresni iparbodék. Türelmetlenséggel várók ót , 
tudván, milly veszedelmes égihábordkor a’ faalatti ál
lás. Végre megjelent, ’s íudósita bennünket, hogy kö
zel nagy barlangot födöze föl, mellyben teljesen biz
tosítva leszünk. Oda sicténk, de csak fáradsággal jut- 
hatánk veszély nélkül torkához. A’ zivatar lassankint 
olly zajlóvá lett, hogy szavainkat kölcsönösen többé 
nem érthetők. Én hallgatva zsugorodtam az üreg kes
keny ’s alacsony torkolatához, ’s ama néma mélaság- 
gal, melly lelkűnket mindig elfogja, midőn egy fel
sőbb kéz hatalmát maga fölött veszi észre, nézék a’ 
külső jelenetre. A’ legmagasb czedrusok széttörtek mint 
szalmaszár. Sok majom’s papagáj halva sujtaték földre. 
A’ patakok zajló folyamokká váltak, mellyek hullárftai 
tajtékzólag csapkodtak össze,’s földünk belsejébe látszot
tak furakodni.De hiában törekszem csak halvány vázlatát 
is festeni azon nagyszerű rajznak. Ki déli Amerikát nem
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látta , annak erről fogalma sem lehet. Bizony , nem híjá
ban nevezik a’ föld ezen részét újvilágnak. Illy termé
szettünemények látásán valóban sejthetni, hogy ez még 
ifjúsága teljes, ép erejével bír. mig az ó világ erőt
lenségében szenderegni látszik. E’ látvány azon ag
godalomba ejte, miszerint több napot ez üregben le
szünk tölteni kénytelenek. Be kis idő múlva lecsilapull 
a’ zivatar ’s vezetőink elhagyók a’ barlangot, megte- 
kintendők: vájjon folytathatnék é utunkat vagy sem.

A’ barlang olly sötét volt, hogy, ha néhány lé
pésre torkától távozónk , kezeinket közel szemeink előtt 
sem láthatók. Mig helyzetünk ’s vállalatunk kimenetele 
felöl értekezénk , egyszerre panaszhangokat hallottunk 
a’ barlang hátuljában. Wharton és én elfojtott lélekzet- 
tel hallgatózánk, de fiatal utitársunk Lincoln és szol
gám Frank, hogy e’ nyöszörgés okát megtudhassák , 
hasra fekve, az üreg beljébe csúsztak. Néhány perez 
múlva álmélkodáet kifejező kiáltást haliánk ’s nemso
kára megjelentek’s mindenik egy macska nagyságú, 
hosszú fogas és különösen foltos állatot hoza hóna alatt. 
Szemeik ez állatoknak borzasztóak valónak. Vastag tal
paik hosszú körmökkel fegyverzetiek ; vérpiros , lihe
gő nyelveik messzire csüngének ki torkaikból. Alig pil
lantó meg Wharton ez állatokat, felkiáltott: „nagy is
ten! mi tigrisbarlangban vagyunk.“ Még ki sem mondá 
jó formán e’ szavakat, midőn kalauzink illy jajgatása 
szakasztá félben öt: „egy tigris , egy tigris.. Miu
tán egy czedrusra fölszökkentek’s annak ágai közé rej- 
tekezének. Az elszörnyedés első benyomása elnémított 
’s fásított. De alig juték egy kis eszméletre, fegyve
reim után nyúltam. Whartonnak legtöbb lélekérbersége 
volt. 0 felszólita bennünket, hogy egy iszonyú követ, 
melly szerencsénkre közel a’ barlanghoz feküdt, azü- 
reg torkolatára hengergessünk, ’s igy a’ tigris beme- 
hetését akadályoztassuk. A’ veszély közelsége kettöz- 
teté erőnket; mert már hallók a’ borzasztó állat ordí
tását. A’ kő még nem állt erősen , ’s már nagy ugrá
sokkal közelgeni látók a’ tigrist. E’ pillanatban végső 
erőnkkel szegültünk neki, a’ kő a’ torkolatra gördült, 
’s biztosítva valónk. Azonban nem zárta egészen be 
torkát ’s felül egy kis nyiladék maradt, min keresztül 
a’ tigris fejét és szikrázó szemeit láthatók, mellyek 
mint tüzkarikák forogtanak. Ordítása megrázta az üreg 
belsejét, mellyből kölykei éles panaszhangokkal fele
lenek. A’ rettentő állat legelőször is nagy körmeivel ’s 
erős fejevei iparkodék a’ követ félrelökni. De mi erő
sen belé kapaszkodónk, ’s lehetlenvolt elgörditenie. Ez 
által csak dühe nőtt. Rettentő hangokat ejte, hatalmas- 
bakat, szívszaggatóbbakat mint előbb. Egy pillanatra 
úgy szólván sajnálni tudtam volna; mert atyai szeretet 
volt, mi haragját neveié ’s éltünket fenyegeté. „Ideje 
most, hogy rá lőjünk“ mondá Wharton szokott hideg- 
verüségével, — „szemeire irányozzátok a’ fegyvert, igy 
reméllhetjük  ̂hogy tőle megszabadulunk.“ Frank ke- 
zebe vette két csövű puskámat, ’s Lincoln pisztolyo
mat. Az első fegyvere csövét néhány ujnyira tartó a’ 
tigris léjétől ,I \ harton intésire mindkettő egyszerre el
csattanta fegyverét; de egyik sem sült el. A’ tigris 
mindjárt sejdité, hogy megtámadókkal van dolga, ’s 
azomia c leugrott. De mivel egyebet nem hallott, ují- 

111 e *eityissza. A’ lőpor mindkét serpenyűn ned
ves vala Míg Frank és Lincoln azt leverék. Wharton 

*“portaríokat keresők, mellyeket ezelőtt földre 
• y sotet veit, hogy azt inkább kezeinkkel,

Szerkeszti H e l m e c

mint szemeinkkel kelle fürkészni. Én a’ tigriskölykök- 
hez fordulék ’s haliám, hogy rézén vakarának. Lőpor- 
tülkeink voltak ezek. Szerencsétlenségünkre kihuzák a’ 
dugókat, a’ lőpor elszórva volt a’ nedves földön, ’s 
abba lábainkkal tapodva. E’ felfödözés mindnyájunkat 
megzavart. „El vagyunk veszve!“ kiáltó Wharton „csak 
el kell még határoznunk , hogy, éhen akarunk é inkább 
meghalnia’ tigristől ostomoltatva, v. neki bemenetelt 
engedve egyszerre véget vetni szenvedésinknek.“ E’ 
szavak után közel a’ kőhöz állt ’s tekintetét a’ szörny 
szikrázó szemeire függeszté. A’fiatal Lincoln kétség
be esett, mi átkozódások árjával nyilatkozók. Szolgám 
az üreg beljébe vonult, nem tudóm, mi czélból; szo
morú helyzetünk nem is engede arról elmélkedhetnünk. 
Nem sokára néhány elfojtott hangot hallónk, menyek
nél a’ tigris meghökkent, ’s élénken látszék mozogni. 
Nyugtalanul fordult ide oda az üreg torkolata előtt, 
azután fejét az erdő felé nyujtá ki, és siketitőleg or
dított. (Vége köv.)

P ó t l é k t á r -
Észrevétel az úrbéri legelöjárandóság kulcsa iránt.

Az 1832/ 6 Vlik t. ez. 3ik §sa az úrbéri egy ház
helyutáni legelömennyiség meghatározását a’ helybeli 
körülmények tekintetbe vételivel az úrbéri bíróságra 
bízza, ’s e’ bizonytalanság az úrbéri ’s tagosztályos 
pereknek nem elősegítésére, hanem hátráltatására nyújt 
alkalmat, a’ bíróság önkénye szerinti meghatározás 
kedvezésre, sőt gyülölségre is ingerli majd egyik majd 
másik felet ’s minden ese:re a’ szóváltás, a’ pártfogó 
ügyésznek fölösleg kívánsága, a’ birtokosak általi cse
kély ajánlás miatt, a’ sürgetős pörök késletését eszköz
li ; mit tapasztalásból mint tagosztálybeli felperes tud
ván, munkálkodó földmérőnkkel az ezen segithetés fe
lől beszélve az öttlött eszünkbe: mikép lehetne, egy 
könnyű ’s minden közös határbeli legelőre illeszthető 
arányos kulcsot találni? úgy, ha a’ szántó -  kaszáló
földeket öszszesommázván, az úrbéri könyv szerinti 
osztályozás (Classificatio) szerint ezeket úrbéri egész 
házhelyre számítván ki, a’ kijött számmal a’ legelő men
nyiségét elosztanák; igy egy úrbéri hely utáni illetőség 
jöneki, ennyi lenne egy házhely utáni legelőjárandóság, 
igy nem csalathatnék meg sem jobbágy sem birtokos, p. 
o. föltevén , hogy egy határ egész kiterjedésében 9456 
holdat; a’ legelő ebből 1538 holdat, a’ falu fekvése 
15545o/j20o holdat, a’ szőlő 13536%2oo holdat, az útak ’s 
vályog-tégla-vetőgödrök 6839%2oo holdat, az állóviz 547 
holdat (mellyek részint elosztandób,mint a’ legelő részint 
hasonvehetetlenek’s külső állományul nem szolgálhatok,) 
foglal magában, mellyből elosztandó vagy is sessiókra 
formálandó 7033 hold lenne, ebben (ha a’ határ az úrbéri 
könyv szerint 3ik osztályú (classisu) 43 holdat ha ke
resünk, megtaláljuk 19szer, mellyhez adván a’ 160 
gyalogjobbágy 30 házhelyet tevő számát, lesz a’ kere
sendő somma 311, ezt keresvén már a’közlegelő 1538 
holdban megtalálván 7szer, ennyi lenne egyurbéri ház
hely utáni legelői illetőség t. i. 7 hold; mi panasza le
hetne a’ jobbágynak, midőn ugyancsak 7 hold legelőt 
kapna a’maga 43 holdu úrbéri házhelye után,mint men
nyi maradna egy birtokosnak a’majorsági 43 hold után, 
annyival is inkább, mivel a’ fentebbi törvény nyilván 
rendelné , hogy a’ földesurat akár volt legyen gyakor
latában akár nem a’ legelésnek, a’ közös legelőből 
nem zárhatni ki.
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II. Irányom.

Előresejditém, hogy kitűzött uj pályám t a l á n y  
leenda ‘kiváncsiak előtt. P. G. Konstantinápoly- Odesz- 
sza- vagy Márianopolyha menend? missionárnak , a’ 
magyar hazából!! gondolák némellyek, ezt nem fog
hatjuk meg. Könnyen elhiszem , mert mi emberek sok
szor hasonlítunk azon egyébiránt jó szerkezetű fali órá
hoz, mellynek súlya mozgásba hozza a’ kerekeket,de 
mutatóji és ütő-szerei nincsenek ’s igy minden ketye
gése mellett sem tudhatjuk : hányat ütött az óra ! — Oh 
az ember igen rejtélyes gép ! mozgalminak rugóji, mely- 
lyek tényeiben siettetik, késleltetik vagy épen meg
akasztják , zárt keblében helyezvék, ’s innen i r á n y á t  
nemritkán , sikeretlenülkeresgéljük , találgatjuk,’s né
ha közmondás szerint: „eltaláljuk szarva között a’ töl
gyét.“ Aligha ez nem történendik az én irányom né- 
melly fejtegetöivel is , kiknél, mert négy föl között ar
ról nem értesíttetének, a’ „ g o n d o l n á m “ a’ „gya
nú c s k a“ urfival összepárosodik ’s a’ legidétlenebb vé
lemény-magzatok születnek. De csürje-csavarja iromá
nyomat akárki képzelgése szerint, nem bánom. Az idő 
leend annak legigazságosb bírálója, mert jövend idő , 
mellyben múltom évtizedre terjedő adatit, habár futó
lag , keresztül-Iapozandják némellyek látni fogják, hogy 
e’ pályára már nyolcz év előtt fel valék híva. — Látni 
fogják, hogy az akarat akkor sem hijányzott. .  . szem
lélni , milly k ö r ü l m é n y e k  szilárdíták ’s edzék azt 
keblemben. ’S ha majd a’ l e g k e r e s z t y é n i b b  ’s 
legkorszerűbb h a z a  f i úi  I r á n y o m a t  elérém , tán 
csak akkor szólamlandnak fe l: „Ki hitte volna ? ! — 

Irányomat k e r e s z t y é n i n e k  és h a z a  f i ú i n a k  
czimzém. Okát fogom adni. Korunkban a’ missiokrul, 
noha Széles e’ világ, isteni gondviselés után, ezeknek 
köszönheti a’ k. religio elterjedésit, sok embernek bal
fogalma van. Némellyek csupán n e v e  ér t  nézik le , 
mások a’ haséletet ’st. eltel ét többre becsülik a’ szelle
mi és lelkinél. Szegények! feledik, hogy Megváltónk 
is k ü l d ö t t s é g b e n  járt, igen, hogy az apostolok 
-—első missionárok -  köztük a’ nemzetek nagy taní
tója ’s utánok annyi százezer lelkes férfi ebbeli buzgo- 
ságuknak ezen föld tán magyar hazánk is — és tenge
rek tanúji , áldóji — hálálóji. — A z, ki ember de jó
zan , keresztyén de nem üres névvel, az mondom csak 
tiszteli azon lelkes férfiakat, kik nyugalmat, kényel
met és ha kell, életet víve áldozatul, az emberiséget, 
átölelő karral szelíden emelik a’ polgárisodás magosb 
fokára. Tiszteli annál inkább, minél világosabban lát
ja az ebbeli általányos nagy hijányt. Lám az egész 
földkerekségén, a’ legújabb hiteles adatok szerint, je
lenleg csak 383 millió e g y  i s t e nt  i mádó  léleklé
tezik. Ezek közül k e r e s z t y é n  körülbelül 253 mii. 
Névszerint, keleti, v. n. e. görög: 62 — nyugoti, vagy 
katholikus: 135 — reform: 28 — evang : 25 — dissen- 
tiens- különféle szak többnyire Brittanniában : 4 millió. 
— Mo h a mm e d á n :  120 — z s i d  ó 4 millió. (Az iz
raeliták Dávid és Salamon kir. korában mintegy millió
val lehetének többen.) — C o n fu t i á n (China és Ja

pánban) van: 4 — S e i k  és P a r s  (India és Perzsiá
ban) 4 millió. — Tö b b  i s t e n t  i má d ó k :  477 millió. 
Semmi sz  e n t k ö n yvh  ö z nem  ragaszkodók: 78 
millió számmal vannak. E’ roppant számból E u r ó p á 
ra esik: 210 mii. keresztyén, 4 milió mohammedán, 
2 m. izraelita, 2m. pogány, tehát még 8 millió meg
térítendő. Most ha idegondtnjuk a’más négy világrész
nek körülbelül 2 millió 300 ezer [□ m.fdén létező mint- 
egy 780 millió lakosit, kik közül 40 millió keresztyén , 
szemeink előtt felötlik a’ nagy pálya. —

Jól tudom én , hogy van hazánkban is elég par
lag— hiszem és vallom, hogy a’ xaveri sz. Ferencz 
csengetyüjével még kimért körökben is némelly lelki— 
ő r e i n k  m e g j e l e n h e t n é n e k .  De midőn egy 
egyed, e l ő r e  m é r l e g b e  v e t v e  a’ k ö t e l e s 
s é g e k e t  és erejét , előre szeraökbe tekintve a’ vi
szontagságoknak és kihallgatva szive sugalmát— meg
nyerve legkegyesb kormánya és illető tiszthatósága en- 
gedelmét — a’ földön vitézkedő anyaszentegyház tarta- 
lék-sergéből az apostoli művesek homlok-sorába átlép, 
— ha kell feláldozott szivvérrel is az erény, erkölcs és 
miveltség szülőanyját a’ k. religiót terjesztendő — nem 
keresztyéni disz, hivatás, irány é ez?? Oh ezt csak az fog
ja tagadni, ki törpe ember, mert rósz atyafi; ki nem ismeri: 
milly erős a’rokonszenv, mellynél fogva, hogy példát em
lítsek, az irhoni szülött, etoni collegium növendéke Can
n i n g  a’ tőle raesszceső Görögország rabszolgaságát 
alagyákban siratá, ’s mások öröm és szabadság hym- 
nuszára tárgyat adának. Valóban az említett I r á n y  
annál keresztyénibb , minél embertelenebbek és vissza- 
taszitóbbak az ottani körülmények. Ki nem olvasott a’ 
kaukazi népjellemről ? hol még ma is poharakat ürít— 
nek az ördög egészségiért, ki a’ legjobb barátokat is 
halálos ellenségekké változtatni képes; — hol még a’ 
rabló körmei közt levő fogoly is igy pattog: „Nemre
ménylettem , hogy ma lássalak kapitány ur! mert azt 
hivém , hogy az ördög már régóta levest főzött agg hú
sodból“ , — ’s azonban ügyes fordulattal agyonsujtja. — 
Ki nem olvasá a’ felhozott helyek önkényit ? mellyint, 
’s a’ legártatlanabb ember Szibéria sivatag pusztájába 
hurczoltatik , vagy jelt ad és a’ büntelen fő vérpadról 
hull alá»! Az, ki mindezt tudva, de vissza nem ijedve , 
azok nyomdokiba lép,  kik hajdan Németország renge
teg erdeit, Brittannia síkjait, a’ vad emberek csordáit 
és később a’ világ majd minden részeit, sikerrel, miilyent 
az ur ada , beutazták, ’s föllépvén tehetsége szerint az 
emberesülésre hat, nem földi jutalomért, melly elvivé 
hazánkfiait Derbentbe sm!)  és más világtájakra is, ha
nem lelkiért, az ismétlem nem keresztyéni irányból ered 
é ki ? ítélje meg a’ részrebajlatlan olvasó ! — Én , hogy 
irányom h a z a f i u i is , immár röviden arról fogok szól
ni. Igaz ugyan , hogy hazánktól ideigleni búcsút kell 
vennem. Eltávozandorn, de azon öntudattal, mi legna
gyobb vigasztalásom e’ nyomorral gazdag életben, hogy 
én őneki 10 évighiven szolgálék. Ez nem csekélység , *)

*) ,,Er (nagy Péter) liesz zu Dérként einen Major T o u r -  
k a u 1 a einen U n g a r n  von Geburt, der neben andern 
Verbesserungen die Kultur der Weinberge und die Be
handlung des Weines vervollkomnete. Jezt trifft man in 
Derbent nicht einmal mehr ordentlichen Essig.“ Atlas. 
1836. 2d. köt. 144.1.
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ha az érdemet nem évekből (mi annyit tenne, mint a’ 
könyveket válogatás nélkül fontjától fizetni), hanem 
tényből mérendjük-meg # ). Felhozott irányom ideiglen 
eltávolít Magyarországtól,de azon r e m é n n y e l ,  hogy 
általa (hiszem nélküle oda sem juthatnék) elérvén má
sod-irányomat , visszatértem után neki ismét szolgálha
tok; igen a’ keleti ’s jelesen tö rö k nyelv által, mely- 
lyet szünóráim és napjaimban sajátommá teendek &#) , 
v a la m it  csak használhatok.

Hazánk szinte négyszáz évig volt a’ törökkel szo
ros véres viszonyban. Másfél századig Török-Magyar- 
orezágnak lehet vala neveZÜi. Csak egy százada , hogy 
hüvelybe dugá e’ két nemzet az egymás ellen köszö
rült fegyvereket. Négy század alatt mennyi történt! 
Nekünk ugyan vannak erről könyveink, de hát a’törö
kök aludtak é? nem jegyzék é fel ők is annyi diadal- 
maikat és veszteségeiket? Bizonyára ha nem kérked- 
heték is e’ nemzet Polybiusok és Caesarokkal, lehete 
neki is Istvánífy és másokkal Bonfin-ja, Az tagadhat- 
Jan, hogy pasáji még magyar kéziratokat is hagyának 
fen, ’s némelly császárai kedvelők a’ tudományokat ’s 
tudósokat. Például Ildik Mohammed életét, udvarában 
élt olasz kedvencze: Mária János Vincentin irá meg. 
Az tagadhatlan hogy a’ veránczi Co d e x  nem foglal 
mindent magában, a’ magyar hazai történet egyolda
lú, az audiatur (vagy inkább legatur) et altera pars mel
lőzése és a’ török nyelv-kulcsnak, mellyel érdekes ada
tokra lehet vala nyitni, nélkülözése miatt. Ezt futólag 
érintvén, noha ború vonul el pályám egén, minél töb
bet tekintgetek rá , annál inkább látom azon reménycsil
lagomat , hogy én a’ török nyelvvel hazámnak nem meg
vetendő szolgálatot tehetek , majd kiállott vész, szol
gaság ? — Oh m i m a g u n k a t  t e r m é s z e t 
urainak czimezgetjük , pedig ez üres név csak szol
gaságunkat leplezi — tűrt nyomor után, öreg napjaim 
szünóráiban curta supellex-era mellett régi és újabb 
török évkönyvekből a’ nikopolyi, várnái, rigómezei, 
belgrádi, kenyérmezei ’s mohácsi — hol nem G o n d o s  
Illyés a’ 2dik Lajos szakácsa készité-el a’ tort— bu
dai és annyi a’ hány váraink és városink vajának, üt
közetekről és hősökrül nem ismért adatokat közlendő. 
Kikutatandó: mit jegyzőnek fel a’ sz. fej érvári királyi 
sírbolt-feldulásról, mit az 15-lldiki sepf. 2kán történt 
budai bemenetről ’s mit az 1686diki ugyan sept. 2kán 
történt odahagyásáról ? — Figyelmezendó : mint jellem
zők Báthory, Bellái, Bercsényi, Czobor, Deák, De- 
rencsén, Erdődy, Hunyady, Jurisich , Kinizsy , Király , 
Majláth — Mátyás fekete sergét — Rákóczy, Szilágyi, 
Tököly, Tomory, Utissinovich, Zápolya, Zrínyi ’s 
több ezer más hazánkfiait, Erdélynek annyi fejedelmeit 
es hőseit, és szemügyre veendő: vájjon kiterjednek é 
apróbb eseményekre, emlitik é a’Rákóczy trombitását 
Szikszónál, vagy Pintér Benedeket Kékkőnél? Szó
val : hazai történetírásunkat a’ törökkel összehasonlí
tandó ’s az eltéréseket följegyzendő. Azt nem is emlí
tem, hogy A b u t - H a n i f a  és más újabb török szer
zők müveibői is fordíthatnék czikkeket ’s magam az 
arab es szirj nyelvben is legalább annyira tökéletesít
hetnem , hogy a’ hazánkban utazó bagdádi vándort ebéd
re meghihatnám S“*#).

^  YpMCf -neDiiBe t̂e-n sc,ner Zeit genug gethan , der hat gc 
‘e.bt_íur. a,llc Zeiten “ Schiller.

2J W ^K-'rnf CS °ÍTa8i 8ra — mir hazánkban-m élt. Sker
f ú í S r  "■kamrás 8zive5kejik

^  ^ ^  niagy. orvosok és termeszei
vizsgálok gyulesebe lepett egy bagdádi vándor. Ez a

íme az én irányom, mellyet elérni olly forrón óhaj
tók > h°gy csupán e’ nézetből magammal egy 11 éves 
árva fiút szándékozom elvinni, a’keleti nyelvekbe ava- 
tandot, ki elven idővel anyaszentegyháza és hazája 
hasznos tagja lehet, ’s kinek, ha én többé vissza nem 
jöhetnék is ,  Ielkemböl fogom óhajtani: Joldach! Allah 
saklah syn ! — Bajtárs! Isten tartson meg! —

még egy szó Otrokecsi Somának.
Az igazság kapuja csak az előtt nyílik meg, ki 

tiszta szívű és törekedése nemes. Ki illy érzelmektől 
vezéreltetve szólal fel az emberiség legszentebb ügyé
ben , a’ népnevelésben: általányos méltánylatra, köszö
netre számíthat; de ki a’magvakat nem oda szórja ho
va kellene, fáradsága gyümölcsének szedhetése hiú 
ábránd. ím illy magvetővel találkozánk e’folyó évi Tár
salkodó 81dik számában Otrokocsi Somában, ki a’ nép
nevelési hijányt orvoslandó , beteginek -  a’ lelkészek
nek igen eltévesztett alkotó-részekből gyúrt ’s emészt- 
hetlen labdacsokat osztogat, a’ midőn igy ír: „a’ lel
készüknek van legjobb módjok és alkalmok az isko
lákra folvigyázni, a’ tanítókat serkenteni, lelkesitni 
’s buzdítani; ha restek meginteni és szorgalmasb taní
tásra kényszeritni. Szóval, lelkész urak, önöktül függ 
az iskolák virágzása, jóléte, boldogsága ’s mindene.“ 
— Hogy mind ennek igy kellene lenni: szent igaz; 
de ezen végre megkivántatnék az is , hogy a’ lelkész 
e’ részben egészen független és önállásu legyen. Már 
pedig illy helyzettel áltáljában a’ lelkészek — de kivált 
a’ helvet-hitüek nem dicsekedhetnek, mert állásuk any- 
nyira függ , hogy gyakran , legszebb tervöknek, javas
latuknak és tettöknek gúny , hálátlanság, sőt mi több , 
üldöztetés a’ szüleménye. Ennek ismét több oka van; 
vagy a’népnek tudatlansággal párosult konoksága, melly 
megvet mindent, mi neki tanács- vagy javaslatképen 
mondatik és értelmi fogalmán fölül van , mint ezt a’Je
lenkor nem régen egyik számában felhozott iskolata- 
nitó ellen kikelt baranyai pornó példája bizonyítja; v. 
az iskolatanitókban keresendő a’ hiba , kik áltáljában nem 
eleve elhatárzott akarattal ’s indulattal adák magokat 
a’ pályára, hanem tanulásbeli hanyagság, restség — 
vagy anyagi tehetienség, gyakran pedig a’ miatt ve- 
temülnek arra , mivel más tisztességes pálya-utat ma
gok előtt bevágtak, ’s igy hivatalukat úgy tekintik mint 
henye ’s dologialan élet nyugalmas párnáját. Ez azok
nak legyen mondva, kiket a’ dolog illet! Továbbá ter
mészetes , hogy kit inai nem bírnak támaszt keres és 
használ: igy már a’ hivatalukban hanyag és lelkiösme- 
retlen tanítók többnyire tudományos előkészülettel ma
gok sem birván, minthogy valódi é r d e mö k  nincs, az 
együgyű ’s magoknál még tudatlanabb pór szülék igen 
könnyen vásárolható kegyébe, pártfogásába fúrják be 
magokat, velők együtt iddogalván terveket koholnak, 
a’ becsületes lelkész ellen, ki korhelységöket megróni, 
tudatlanságukat oszlatni-akarni, az erény utárol eltávo
zottat visszatéritgetni el nem mulasztá, elégületlensé- 
g et, zajt gerjesztnek ’s ha osztán rézs nyílik előttük

arabon kívül más nyelvet nem értvén senki nem beszél- 
hete vele. Dr.Alm. B. a’ keleti nyelvekre hivatkozva fel- 
szólita , hogy lennék tolmácsa, mulatnám s ebédre is 
hinám meg Me^kelle vallanom , hogy arabul nem tudok, 
így  tanítják nálunk , ’s alig különben nyilványos tano
dáinkban is , a" keleti nyelveket. Vendégünknek arab 
számokkal még is szavát vevém. Ebédre nem szó , ha
nem magy. barátságos kar hivá meg. Ó némelly magyar 
nyomatványokat takargata kézkendőjébe. No ! gondolám 
ezeknek sem leend Bagdádban tolmácsa,'—
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a’ hamu alatti szikrát nagy hérvel lángra lobbantják. 
Illy gaz viadalra ’s gyakran diadalra pedig leginkább 
az bírja az efféle falusi iskolamestereket: hogy egy
szersmind jegyzők i s , minél egyben-egyben veszedel
mesebb dolog alig van; mert ki egy hivatalt sem visel
het jó l, hogy vinne jól kettőt ? Vagy ha egyiket jól 
viszi, másikon ejt csorbát. Azonban bezzeg van az
tán lepel , melly alá az illy két ágú hivatalnokok szok
tak rejtezni. Restségért, nem-tanitásért rovatnak meg? 
azonnal aJ jegyzőség általi elfoglaltatásukkal állnak 
elő. Valóban óhajtandó , hogy hol ezen métely még 
eddig tenyészik: gyököstül és végkép irtatnék ki, hogy 
emlékezete se maradjon. Tudtomra Zalamegye már 
kiirtotta e’ burjánt, határozván : hogy senki, ki iskola- 
tanító , egyszersmind jegyző ne lehessen. Sok megyé
ben azonban az illy mester -  jegyzőségnek híre sincs , 
kár hogy még néhol van! De mi aztán enneklegszo- 
morubb eredvénye? A z, mi állításom igazolásául szol
gál : hogy az illyen jegyző-mesterek, kik a’ falu ro
vására is jegyezgetnek , biró uraimékat— é r t e m a* 
helység biráit — egészen hatalmukban tartják, czéljaik 
kivitelében eszközökül használják , és ha a’ hévtől tor
lasztott föllegek vészt árasztó zápor-özönt tolnak med- 
rökbe : amazokat mint gátokat ve s z i k elő. Azzal is 
sújtja O. S. a’ különben is sok teher által sújtott lel
készeket , hogy „nagy részök minden szellemi élvet 
megtagad magátol’s midőn minden iparkodik és tör elő
re a’ nagy egészszel-vesztegel, korszerű könyveket 
nem olvas.“ Szép vád és ráfogás! És mivel mutatja 
meg? Ezzel: ismer lelkészt, ki egy uj könyvet el nem 
olvasott, pedig 150 köpü méhe van. Ugyan olly terje
delmes papi-isméretíel bir é O. S. hogy érintettem vád
jával elő mer állni? Ezt úgy hiszem csak egy megye
beli papságról sem tudná bebizonyitni, mennyivel ke- 
vesbbé többrül. — Húzza össze ön vitorláit; mert a’ 
szelek örvénybe ragadandják ! Mi baja önnek a’ csiga 
héjba vonult lelkészekkel? Tán akarná hogy skorpiók
ká változni erőködnének. Majd megcsípnék ön kezét! 
De ezen tisztes osztálynak azok iránt, kik ellene ok nél
kül torzsalkodnak , ez szives kérelme : „Atyára ! bocsáss 
meg nekiek , mert nem tudják, mit cselekesznek.“ Nem 
egy é ön azon t. urak közül, kik csak névvel pártfo- 
góji az anyagilag bizony szegény lelkészosztályaak ? 
Tudja é ön hogy vannak nemcsak szegény iskolaíani- 
tóink, kiktől tehetlenségök mellett is olly sokat kívá
nunk, de lelkészeink i s , kiknek jövedelme olly csekély 
’s e ’ miatti helyzetűk olly sanyarú, hogy meleg rész
vétre és sajnálatra méltóbbak inkább mint csípős meg
rovásra és gúnyra? Népnevelési hijányunkat tehát, 
melly országszerte eláradt ragály, ne rójuk olly nagy 
mértékben a’ lelkészekre, kik közt lehetnek ugyan, 
vannak i s , kik iskolára felügyelői tisztök teljesítésé
ben hanyagok: de a’ fölebb mondottakon kívül, gon
doljuk meg az e’ részben gátló okokat és körülménye
ket is. Hlyen az , hogy a’ tudatlan és vigyázatlan szü
lék gyermekeiket iskolákba nem járatják, vagy csak 
járatják is , nem is. Nem rég voltam egy falusi iskolai 
közvizsgálaton, hol a’ tanmutatványon — specimen'— 
ki volt jelölve, mellyik gyermek hányszor mulasztott 
iskolát? és nagy része felét, más nagy részét mu- 
lasztá el az év napjainak, ’s a’ jelen volt szüléket en
nek oka iránt kérdvén „háznál is kell nekünk a’ gyer
mek“ feleletet vevém. Hatóságok! mellyeknek szent 
hivatástok és kötelességtek , éber figyelemmel őrködni 
a’ közjó fölött, meddig hagyjátok áradni e’ vészt-árasz- 
tó nyomort? Poroszország gyönyörű példája előttünk 
van, hol a’ statusból kitiltatás büntetésivel köteleztet-

nek a’ szülék gyermekeiket meghatárzott időkorig já
ratni iskolákba; és mi ennek drága eredvénye? az ál
talányos miveltség. S. megye elhatárzá: hogy a’ szülék 
6—12 éves gyermekeiket köteleztelek iskolába járat
ni, az engedetlenek ellen rendeltetvén, hogy iskolába 
nem járatott gyermekeikért adót tartozzanak fizetni. 
Szép ! csak hogy még eddig nem sikeritett határzat!! 
A’ legújabban kiadott rendelet azonban sikerrel biztat. 
Bármint igyekezzenek azonban egyesek népnevelési hi- 
jányinkat pótolgatni, fogyasztani, jelen körülmények 
közt soha e’ részben eleget nem tehetünk. Az erőnket 
meghaladó árvíz elhárittatására összes erő kívántatik. 
Mig a’ népnevelés fontos tárgya országgyülésileg nem 
lesz rendezve ; mig czélszerü tanítási rendszerrel, jól 
kidolgozott kézikönyvekkel, hű faradságokért illendő 
jövedelemmel ellátott ’s úgy aztán a’ czélnak megfe- 
lelőleg választandó tanitóegyedekkel nem dicsekedhe
tünk; mindaddig népnevelésünk hijányinak tökéletes ki
egészítése csak jámbor ohajtásink közé tartozik. Közli 
Somogybul. S. S.

Történet egy tigrlsbarlangban
C Vé ge )

Két indus kalauzunk használá ez alkalmat ’s fá
jókról nyilazni kezdőnek a’ tigrisre , de vastag bőréről 
visszapattantak a’ nyilak , a’ nélkül hogy megsértenék. 
Végre egy nyíl közel a’ szeménél találá ’s megakadt 
benne; most dühe rendkívülivé lón. Fába kapaszkodott, 
mintha gyökerestül akarná azt kitépni. Midőn végre si
került neki megszabadulni a’ nyíltól, nyugodtabb lön , 
’s ismét a’ barlanghoz tért vissza. Frank is akkor lé
pett elő , ’s egy futó pillantat megismerteté velem tet
tét. Mind két kezében egy tigyiskölyköt tarfa, miket 
kötéllel fojta m eg’s mellyeket, mielőttvisszafarthatám, 
a’ minket ostromló szörnyetegnek a’ köfdlötti rézsen ki
lökött. Midőn a’ tigris meglátá kölykeit, figyelemmel 
tekinte rájok ’s néhányszor megforgatá talpaival, de 
miután meggyöződék, hogy azok nem élnek, olly irtó
zatos ordítást tőn , hogy füleinket be kelle dugnunk. Én 
szemrehányásokat tevék szolgámnak ezen egyálfaljában 
haszontalan kegyetlensége miatt. Rövid, odalökött fe
leletéről itélhetém, hogy megszabadulhatásunkra többé 
reménye sem volt, ’s ura iránti tiszteletéről már meg 
is felejtkezék. Én ellenben, nem tudám, mi okból, még 
mindegyre reménylém, hogy valami előre nem látha
tó eset veszélyes helyzetünkből kiszabadítaná. Az alatt 
nem dörge többé az ég. Az eső elállóit ’s a’ zivatart 
langy szellő váltá föl. A’madarak éneklésitől újra zen- 
ge az erdő, ’s a’ vizcseppek mint gyémántok csillog
tak a’ napfényben. Én a’ szűk nyiladékon szemlélőm a’ 
természet e’ fölébredtét az elemek harcza után , ’s amaz 
ellentét e’ csend ’s helyzetünk közt, ez utóbbit még 
borzasztóbbá tévé. Sírban valánk, mellyböl nem volt 
szabadulás ; mert rettentőbb szörny , mint a’ mese Czer- 
berusa, álla őrt annak bemenetele előtt. Kölykei mögött 
feküvék, némi nyugalommal nézhetők most meg: föl— 
séges állat, legnagyobbika nemének, mellyet valaha 
láttam. Hosszában kinyújtott tagjai sejteté velünk izmai 
rendkívüli erejét. Torka nagy ’s félig fehér hab alá 
rejtett fogakkal volt beültetve. Egyszerre, nem nagy 
távolságban más ordítást hallónk. A’ tigris néhány tom
pa panaszhanggal felelt ’s az indusok kiáltozának, mi

*) E1 tárgyban naponkint érkező czáfoló czikkek kőzóltetcsit 
fölöslegnek tartjuk; egyszersmind kijelentjük, hogy azon. 
szóbeszéd, mintha csak előfizetőink dolgozatait közle- 
nök , alaptalan koholmány. A’ s z e r k .
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azt jelenté, hogy bennünket uj veszély fenyeget. Nem 
sokára más tigrist, a’ barlang előtt fekvőnél valamivel 
kisebbet ,látánk közelítni. „Ez még sokkal veszélyesb 
ellenség az elsőnél, monda Wharton, a’ nőstény ez *s 
ezek soha sem kegyelmeznek azoknak, kik kölykeiket 
megöIék.“Ennek ordítása — mit a’ hím panaszhangjaival 
nevelt— miután kölykeit megszagold ’s többször meg- 
forgatá, mindent fölülmúlt, mit eddig hallottunk. Rög
tön mindkettő elnémult. A’ nőstény torka beljében tom
pa hangon mormoga, mintha zokogott volna. Láttuk , 
hogy dugá orrlyukait a ’ nyiladékon keresztül, mintegy 
azok felfödözésire, kik kölykeit megölék. Eszrevón 
bennünket. Leirhatlan dühhel rohant akkor a’ kőnek, 
azt félre-taszitandó, de erőködése haszontalan volt. 
Midőn a’nőstény látá , hogy hozzánk jutni lehetlenség , 
a’ hímhez fordult. Mindkettő néhány perezre csendes lón 
’s tanácskozni látszottak. Azután sebes léptekkel távo- 
zának ’s nem sokára eltűntek az erdőségben. Időiül 
időre hallók még ordításukat, melly mindig gyöngébb 
lön, mig végre semmit sem hallottunk. Most, hamar le
jövének kalauzink a’ fáról’s futásra hivának, minthogy 
csak ez szabadíthat meg egyedül, mivel a* tigrisek al
kalmasint más elóttök isméretes nyíláson igyekeznek a’ 
barlangba juthatni.

E’ föltétel valószínűnek látszék. A’ követ azonnal 
elmozdítok és sietve távozánk. Wharton utolsó volt, 
mert nem akará ott hagyni két csövű puskáját, melly 
megzavarodásunkban a’ barlang hátuljába került. Fu- 
tánk , mint csak lehetett, mert újra hallók a’ tigrisek 
ordítását; mellyek vagy más nyílást az üregbe nemta- 
lálának, vagy időt akarának adni menedékünktől tá
vozni. Kalauzinkat keresztül kasul követők az erdőben. 
Bokrok ’s hasított fák, mikkel elborítva volt a’ föld, 
szerfölött nehezítek ’s hátráltaták futamodásunkat. Fő
leg WTharton, hajós létire, nem érhete utói bennünket 
’s hogy öt eine hagyjuk, többször késnünk kelle. Fél
órái utat félannyi időben hagyánk hátra, midőn egy 
indus átható sikoltása arról tudósita, hogy látja már 
a’ tigriseket. Előttün k néhány lépésnyire nádhidvala, 
eg y , meredek sziklák közt elcsapongó patak fölött. Az 
indusok haladék nélkül gyors léptekkel átlebbentek az 
ingadozó építvényen. Mi egy pillanatra meghökken
tünk. De már látók ügetve közelítni a’ vadállatokat. 
Lincoln, én és szolgám szerencsésen átjutánk a’ ve
szélyes hidon. Wharton biczegve jött utánunk. Még 
nem volt a’ túlsó sziklafalon , midőn már közel az er
dőből kirohantak a’ tigrisek. Alig vevének észre ’s ret
tentő ordítás közt, két u g r á s s a l  a’ hídnál termének. 
Wharton most sem veszté el lélekéberségét. Mig mi 
fölmászánk a’ meredek sziklára, addig ő kihúzó hosz- 
szu éles vadászkését ’s elvágá a’ gúzsokat, mik az 
örvény fölött lebegő hidat tárták. A’ híd lezuhant’s már 
mentve gondolok magunkat, midőn a’ tigrisek neki futot
tak^’ mélységet átugrandók. A’ nőstény nem jutott el az 
innenső partra, hanem közel ehez a’ mélységbe zuhant 
sziklacsúcsról sziklacsúcsra , mig véresen és szétszag
gatva a’ patak hullámi elnyelők. A’ hím azonban elha
tott az innenső sziklafalra , de csak első talpaival, küzd
ve a mélységgel. Erőködése olly nagy vala, hogy elő
re láthatok azon pillanatot, mellyben fölkapaszkodik.

z indusok újra kiáltának, mint midőn minden remény 
íj,..Van ve®zve> W harton csak kevéssel távozott azóta, 
lüstmt hatra fordula ’s csupán bátorságába bizakod-
VM w Va‘ aSZbC8e'f a> tigris mellébe döfé. De a’ tigris é-

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja angol

les fogaival ezombon kapá meg ’s magához húzá. Ret- 
tenhetlen barátom bal karjával egy fát ölelt át ’s jobb 
öklével többször forgatá meg kését a’ tigris szügyében. 
Mind ez , egy pillanat müve volt ’s hamarább történt* 
mint elbeszélhetém. A’ többi segítségire siete. Lincoln , 
mindnyájunk közt a’ legtüzesebb, megfogá Wharton 
két csövű puskáját ’s a’ ineredek helyről, mellyen ál
lott , ollyat ütött puskaagygyal a’ tigris fejére, hogy ez 
elszédüle , martalékját eleresztő ’s a’ mélységbe zu
hant. De vele együtt a’ szerencsétlen fiú is, ki a’ he
ves ütés ’s ez által okozott gyors rándulás következé
ben , súlyegyent vesztve, egy percznél hamarább a’ lá
baink alatt zajló hullámoktól örökre eltemetteték. Elő
ször kéfségbeejtőleg kiáltozunk, aztán komoly hallga
tás lön. Öt megszabadítni lehetlenség volt. Midőn uj 
erőhöz jövők, a’ szegény Whartont az örvény szélén 
ájultan feküdni látám. Sebét megvizsgálok. Mély vala 
és nagyon vérzők Az indusok néhány füvet kereső
nek, azokkal a’ vért elállitandók. Barátom nem mozdult; 
érütése heves volt. Azonban bealkonyodék ’s kénytele
nek valánk az éjt azon helyen egy kiálló szikla alatt 
tölteni. Kalauzink a’ vadállatok eltávoztatására tüzet 
rakának. Egy kis gyümölcsöt, mellyel kinálának, et
tem , a’ nélkül, hogy tudtam volna, mit cselekvőm. Él
temben ez volt legszomorúbb vacsorám. Egész éjjel 
szememet sem hunytam be. Wharton mély és nehéz li
begősét haliám mellettem. Másnap reggel azt tanácso- 
lák az indusok, vinnék szerencsétlen barátunkat azon 
faluba, mellyben tegnap-elótt háltunk. Csakhamar fo
nónak egy gyaloghintót galyból és kákából, h sebe
sültet rá tevék ’s vigyázva faluba vivék , hol minden 
igyekezetünk’s gondosságunk daczára, többé nem esz
mélt föl. 3dik napon rángatag reszketőst vevők észre 
minden tagjaiban. Fölegyenesült, ’s néhány érthetlen 
szót ejte. A’ halál keze lenge fölötte. Aztán fekhelyé
re rogyék vissza ’s kiadó lelkét. Ez volt szomorú ered- 
vénye utazásomnak a’ Chimborassora. Mihelyt barátom 
iránt utolsó kötelességem teljesitém, sieték azon vi
déket elhagyni, melly rám nézve olly irtózatossá lön 
’s első alkalommal visszatértem Európába.

P ó t l é k t á r -
(Zsidó lélekisméretesség.) N. K. Daguerréotyp 

czimü érdekes politikai munkájában, többi közt illyes- 
mit olvashatni: János gazda elmegy Mojzes zsidóhoz’s 
egy tallért kér tőle kölcsön. M. örömmel segít keresz
tyén szomszédján, ’s kamatul csak egy tallért kíván tőle. 
I. megegyezik ’s a’ kapott tallérral menni akar; de ak
kor M. figyelmezteti öt, hogy az idők most igen súlyo
sak ’s nincs hitel az országban, tehát jó lenne, ha su
báját zálogul ott hagyná. I. ebben is megegyezik, ’s 
végre igy szól hozzá M.: „Tudja kend mit, az egy 
tallért hagyja itt mindjárt, majd aztán könnyebben meg
fizetheti a’ másikat.“ I. oda adja a’ kapott tallért és su
ba ’s pénz nélkül megy haza, és csak aztán jut eszé
be , hogy már most sem pénze, sem subája, sőt még 
ezenkül egy tallérral adósa is a’ zsidónak. —

( N e m z e t i  s a j á t s á g . )  A’ spanyol ha fontos 
dolog kerül elő alszik, az olasz muzsikál, a’ franczia 
tánczol, a’ német dohányzik, az a n g o l  eszik, az 
amerikai másról beszél, és a’ magyar azt mondja, majd 
másszor,

pors-sajtón T r a t t n e r - K á r o l y i  uri-utcza 453
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1- l á g y é  n *)
Ezen szoros ragaszkodás a’ vagyonhoz, ennek 

határtalan szeretése , védése az utolsó csepp vérig, ter
mészetes és ha tetszik, megengedhető tulajdona a’ gyar
ló ember többségének. Ezen tulajdon leghívebben ada
tott Shakspeare által — Shylockban. A’ vagyonos ré
sze valamelly népnek igen jól használtatik bástyául, 
azok ellen, kikről mondatik, hogy csak— nyerhetnek. 
Ezen maneuvreből következik ; hogy valamelly , kivált
sági fogalmakkal telt országban , ez a’ vagyon képvi
selje a’ szellemi és anyagi erőt. Ezen képviselésből 
pedig következik a z — aranyborjú. Illy földpontokon, 
azon hiedelemmé vált eszmélet állott elé, hogy a’ va
gyonos és vagyontalan örökké tartó háborúban állnak 
egymás ellen, és hogy a’megtámadott mindenkora’va
gyonos. Szokás azonban feledni, hogy a’ vagyonosak 
hatása a’ vagyontalanokra szünetleni, tehát állandó ; 
melly hatás igen hasonlít a’ csendes háborúhoz , a’bé
keháborúhoz, melly állat most áll be, a’ népek termé- 
szethisztóriájába. Szokás feledni, hogy a’ szerelmes 
ragaszkodás nemcsak a’ befolyást és intézvényt, de 
különösen a’ hatalmat is ugyannyira megízleli, hogy 
végre ezektől is választhatlan. Szokás feledni, hogy 
az a’ vagyon, sem az erkölcsiség , sem a’rények, sem 
az értelem, egyszóval sem a’ lélek, séma’ szív, sem 
az ész működéseivel nincs olly szoros, ollyszörnyü- 
kép elválaszthatlan öszszekötésben. Szokás feledni, 
hogy ha ezen vagyon, mind a’mellett hogy az itt elő— 
sorzott isteni adományoktól független, egyik a’ másik 
felett magának túlnyúló suprematiát arrogál ’s igy a’ 
teremtő müvébe pancsol; ollyasmit tesz , miért lakolni 
— szokás.##) A’feledékenység pedig a’szegény em
bernek sok bajt szerez.

Sehol sem támadta meg soha világ a’ vagyonta
lan a’ vagyonost, mint illyet, ha a’ vagyonhoz azon 
elfeledett állító vagy tagadó tulajdonok nem járultak, 
mellyek mint sejdíthetni, nem épen szeretetre méltók. 
Mit mindenki elérhet, az ellen senki nem zúgolódik. 
Láttuk ellenben , hogy a’ vagyonosak szokták egymást 
csiklándozni, ha egyik vagy másik, bizonyos körül
mények következtiben, az egyensúlyt megzavarta.— 
Láttuk mint küldék p.o.a'proféta utódjai a’zsinorkát azon 
basáknak, kik már — jól meghíztak. Nem édeseim , ne 
féljetek; a’ népben több az erény, több a’ lélek mint
sem hiú vagyonotokat ’s ennek felhasználása módját 
irigylené; ne csalódjatok babáim. De ha ez a’ vagyon 
p. o. csak amúgy minden szellemi vagy anyagi erőki
fejtés, minden munka nélkül escamotáltatik, gyakorta 
tekervényes utakon ; az a’ nagy tömeg ellenben , sem
mi uton-módon nem lelheti meg véres verítékének — 
nem diját — csak clmulhatlan szükséges következmé
nyét; oh akkor kedvesim, az ideák is felforognak.

1] Mutatványok a’ „D a g u  e r r é o t y  p“ érdekes politikai 
munkából.

2] Szokás végre feledni, hogy a'hazaszeretet megfordított 
arányban van a’ vagyonhoz! ragaszkodással, de egye
nesben ennek m egvetésével, m italig szükség a’ régiró
maiaktól tanulni.
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11. Z s i d ó  l i
Magyarországban körülbelül félmillió zsidó van. 

Hatóbb van, el nem fogadom; ha kevesebb van, ki 
nem pótolom ; mert a’ számlálást nem én tettem. A’zsi
dó , sétáló emlékköve az emberi nemzet vén létének , 
’s ha a’ hisztóriai emlékek a’ szivet lelket emelik, meg 
nem fogható , miért nem tartjuk a’ zsidókat különös tisz
teletben ? Ezek hűségesen átbozák közünkbe , tudem is 
én hány ezer esztendőn keresztül czipelvén, nemzeti
ségüket szokásaikkal együtt.

Ha ezen csudálatos fentartása a’ réginek nem érdemel , 
nemcsak méltánylást, de valóságos (iszteletet, ízetlenek 
vagyunk comme ilfaut. Oka , miért üldöztetett örökké és 
üldöztetikmainap is a’zsidó, létében nyugszik; nem meg
rögzött szokásaiban, nem a’ megfordított tisztaság sze- 
retetében; nem kereskedési veleszületett privilégiu
mában ; nem szakállábán, talárjában és más egyéb , 
koránsem irigyelhető tulajdoniban ; oh nem ! Átok fek
szik a’ szegény elhagyatott népen . és várja mig ez fe
jéről levétetik, ’smindaddig— zsidó marad. Miért nem 
tesz a’ zsidóság lépéseket, mellyek őt a’ nagy társa
ságokhoz közelítenék , mellyek a’ szükséges egybeol
vadást eszközölhetnék ? Vár itt is és reményű, követeli 
hogy régi szokásaival beléphessen azon közjogok rész
vétébe , mellyek noha a’ civilisatio áldásai, mégis ezer 
meg ezer évi küzdések, myriadok munkássága és vér
áldozatainak eredvényei; és ezen tisztult társaságok 
közt fentarthatni véli eredetiségét ? Tehát egyfelől elég- 
téte a’ civilisatio törvényeinek, fejlődés és szellemi 
haladás ; másfelől régi vastag butaság és örök mara
dás? Víz és olaj. Keverd.

De ha az átok fel nem oldatik, gondolható, hogy 
a’ közönséges emancipatioután az üldözés megszűnik? 
Kiáltó ellenmondása mutatkoznék azon hitnek és remény
nek. Mondják, hogy a’ z s i d ó s á g  leginkább dísz
ük ott, hol a’ cultura legkisebb. Az utolsó helyeken 
p. o. mint alföldön, a’ vadbodza, kutyatéj , paréj és 
bogáncs különös szépségben és teljes kifejtésben bo
rítják a’ zsíros földet. Onnan pedig, hol mindenben erős 
concurrentia van, hol főleg az egyenlőség és szabad
ság eszméje kifejlett, a’ zsidók tökéletesen elenyész
nek. A’ zsidók bizonyosak lehetnek abban , hogy e- 
löbbutóbb emancipáltatnak , mert a’ civilisatio szelle
me, nyomott állásukat meg nem szíveli. Akár legye
nek a ’ népek ellenségei a’ zsidónak akár nem , a’ civi- 
lisatio ezzel mitsem gondol.

És igenigen jó lesz, ha zsidó atyánkfiái egy kis
sé felfogni törekednek a’ civiíisatio szellemét, melly 
főleg abban áll, hogy az atyafiság gyönyöreit, a’csa
ládi élet örömeit, mellyek ismét a’közszeretetből foly
nak , egyenesen áttolja az egész emberi nemzetre. Vi
gyázzanak továbbá kedves zsidó atyánkfiái és honfi
társaink , hogy a’ többi nép el ne felejtse ama hires 
átkot, becses személyek mellett, mellyek közül már min
den nyomás mellett is vált több tekintetes, nagyságos 
és méltóságos ur. Ha én zsidó volnék, megvallom fél
nék az emancipatiotól, mert benne drága zsidó nemze
tem elkerülhetlen vesztét látnám ; és annál boldogtala
nabb lennék , mennél bizonyosabban tudnám, hogy az 
— az emancipatio ? — csakugyan elkerülhetlen.
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111. P á 1 y i n k a
Pálinka, pályinta, borszesz, szesz , spiritas, sil- 

vorium, slibovicza , rum , marasquin, arak, boravicza , 
rosoglio , liqueur , cognac , cseresznye-viz, a n i s e t , 
aranyviz , brandy, grog ’sat. ’sat. még néhány ezer kü
lönböző nevezet alatt, mindenkor ugyanazon méreg, 
mellyeta’ növények számtalan neméből forrás által szo
kás kihúzni. Ezen mérget sokfélekép használja az okos 
ember, ’s maholnap tán legolcsóbb tüzelési szerünk 
lesz , ’s vele főzzük a’ gulyáshúst, vele fütjük szobáin
kat, hat. i. erdeinket becsületesen kipusztítottuk, melly 
munkának legszebb folyamatában vagyunk , a’ kőszenet 
pedig nyugodni hagyjuk a’ föld gyomrában. Ezen mér
get az ostoba ember megissza , ’s mivel általa tökéle
tesen elbutúl és a’ négylábuaktól csak történetből kü
lönbözik, azt véli, hogy már itt, a’nyomorak orszá
gában jut azon gyönyörű kies kertbe, hova csak azu
tán igértetett neki a’bebocsáttatás , ha tetemes ideig — 
jól viselte magát. Az ostoba embernek egyik fő tulaj
dona , hegy nehezen capiál, azt mondja, jobb ma egy 
veréb mint holnap egy túzok.,’s azt gondolja .hogy majd 
megcsalják és a’ mézes kert helyett abba a’ büdöskö
ves verembe taszittatik, mellyben, mint tudjuk, tüzes 
vasvillával szokás a’ szegény embert simogatni. Azt 
lehetne gondolni, hogy pályinkaivó ostoba ember ott van 
legtöbb, hol nehezen juthatni azon különbség felfogá
sához, melly a’ barom és ember közt létezik. Erreur! 
Szétszórá biz ezeket az úristen mindenüvé, csakhogy 
némelly helyen az okosabbaknak annyi emberszerete- 
tet is öntött keblükbe, hogy ezek az ostobák cselekvé
seit erkölcsi utón keresik kiküszöbölni (eliminálni ) Mert 
ob édes olvasó, a’ physikaiuton gyakorta találkozunk 
ám a’ — szívtelenséggel! A’ gyermek kezéből az éles 
kést szép módjával vesszük ki, nehogy magunk sért
sük meg az ártatlant. Ezen liliom (metaphora) ide csak 
félig meddig illik , mert a’ késre csakugyan minden
napi szükség van, a’ gyermek felnő’s igy kezében kell 
hagyni a’ kést, de arra is tanítani, miként fogja , for
gassa azt kacsójában. Az ostoba ember mindig megissza 
a’ pályinkát, mondják, mert azt gondolja hogy bcle- 
fulasztja ostobaságát, mellyet megbírni csakugyan ne
héz. Az ostoba ember nemcsak magának tesz kárt, de 
körültének is. Az ostoba ember ismét csak ostoba em
bert produkál. Az ostobaságot egyenes utón megszün
tetni iszonyú nehéz. Az egyenes ut csak akkor lehet
ne alkalmazható, ha az ostoba ember tökfején egy kis 
ajtó lenne, vagy némi billentyüsjyuk , raellybe olly el
lenmérget (antitoxont) lehetne tölteni, melly a’ pályin
kát tüstint kitolja. Most csak közvetve lehet munkál
nunk, és szerencsénkre van egy kis gyalog-ut, melly 
a’ pálinkaházat balra hagy ván , biztosan vezet, és ezen 
kis ut, mint említem, az erkölcsi. A’ gyógymód nem 
hasonszenvi, mert itt nem szeget szeggel , hanem főt 
szívvel édes olvasó! Csak a’ dologhoz , majd annakide- 
iében számokkal is előadjuk az — előadandókat. Bizo
nyosak lehetünk abban, hogy a’ kijelölt utacskán az 
ostoba emberek száma közöttünk decrescendo fog — 
haladni. —

lievelek a’ magányból,
ii.

Legközelebb levelemben népnevelésünk, a’ nem
zeti köztörekves ’s igy e’ nagyszerű vállalat egyik fő és 
sarkalatos akadályáról, az iskolai könyvek hibás és 
gondatlan nyomatásáról, szólék. Vajha csak ezen egy 
akadaly volna általunk leküzdendő! De magatok, ba
rátim ! készíthettek folyóiratink e’ tárgy körül forgó

czikkeiből nem rövid jegyzéket azon számos gátról, 
mellyek károsan hátráltatják iskoláinkból a’ köznépre 
különben üdvösen fakadható értelmiség ’s ez általi bol
dogulás folyamát. Minek soroznám én is e’ gátakat elő? 
hisz alig van hét, hogy egy vagy más folyóiratunk e’ 
részben panaszszozatokat ne hallatna; minek untassa
lak tehát azzal, mi számtalanszor moudaték már? Van 
azonban egy akadálya népnevelésünknek, mellyet óhaj
tanék , ha csakugyan akadályokról szólnunk kell, min
denhol ’s mindig emlegettetni és az nem egyéb , mint: 
népünk gyermeke végtelenül kevés időig, mindössze 
alig két hónapig jár iskolába egy év alatt. Csodáé te
hát , hogy buta, neveletlen és ollyan marad , raillyen- 
nek öt felnőtt korában is szánakozva, sokszor min- 
kárunkkal is látjuk ? Eddig ugyanis faluhelyen a’ föld- 
termés betakarittatása ’s a’ körülményekhez képest szü
ret után hirdeti a’ pap, hogy megnyílik a’ nyaratszaka 
zárva volt iskola ’s elkezdődik a’ tanítás és siker nél
kül hangzanak el. Int, nógat, buzdít, korhol ’s véli
tek: hajt valaki szózatára ? Mig a’ dermesztő hideg 
vagy hó a’ s u h a n c z o k a t  s z o b á b a  nem szo
rítja, addig nincs t a n í t v á n y .  Akkor is nem egy
szerre seregük össze, hanem egyenként hullong isko
lába a’ növendék, mi többnyire december elején törté
nik. ’S csak azután folyvást, mulasztás nélkül járna 
tanításra! De majd a’ nagy h i d e g ,  majd ruha, majd 
fadarab, mit iskolába vinnie kell, bijánya, majd beteg
ség. majd úrbéri szolgálat és számtalan ok miatt any- 
nyiszor elmarad az oktatástól, hogy 60—80 iskola
mulasztás nem gyér tünemények közé tartozik. ’S ha 
ide számítjuk még a’ tanítónak, hol egyszersmind jegy
ző , oktatástol sokszori elhivatását, sötnapokiglan szük
séges és szinte hivatalos elmaradását; azután vesszük 
ama körülményt, hogy kikelet felé a’ hó olvadtával ol
vad a’ tanulók száma is , mig amazzal egészen leol
vad: valóban bizton elmondhatjuk, hogy népünk gyer
meke mindössze alig tanul két hónapig egy év alatt, 
annyi ideig tanul e’ szerint, mennyit másutt szünidőre 
fordítanak! ’S ime barátim! itt keresem én népünk tu
datlansága legfőbb okát ’s arról ismernék a’ népneve
lés valódi ’s buzgó barátjára, ki a’ népoktatás helyett, 
mit hogy tennünk kell, vitatni szükségtelen , most már 
ezt választaná jelszóul: tíz hónapi iskolaév! Ez azon 
alap, mellyre , véleményem szerint, építenünk kellés 
lehet; ez a’ népnevelés körül teendők sorában az első 1 
E’ nélkül adjatok a’ tanítóknak, kiknek sorsát valóban 
nem irigyelhetni, fizetést mint senki másnak ; fogad
jatok oktatókul bölcseket, kik tudományban a’ hét gö
rög bölcscsel vetélkedhessenek; szakittassatok ki szá
mukra ott, hol tagosztály létesül, bármennyi háztelek 
után járó földet, melly részint jövedelmöket szaporí
taná, részint az iskolásoknak földmivelésben gyakorla
ti oktatásul szolgálandna , szóval, a’sok szép szava
latot, miket a’ sujtásosnak nevezett nép a j k a i r ó l  e’ 
részben már hallánk , testté varázsoljátok : fogé, kér
dem, emelkedni népünk , elérjük é a’ kívánt czélt? Ko- 
ránsem ! Bármint dicsérjétek p. o. a’ német honi paraszt 
értelmiségét, ezt ő nem tanítói nagy fizetésének (*ú"
szén a’ némethoni iskolatanitók is csak úgy panaszkod
nak csekély jövedelmeik miatt, mint a’ miéink , mivel 
nem azt akarom állítani, hogy a’ miéink fizetése elerte 
már ne fovábbját ’s e’ tárgyban, haczélhozjutni óhaj
tunk , mitsem kell tennünk) és széles tudományának ki
rekesztőig , hanem tiz hónapi iskolaévnek is főleg kö
szöni. Poroszországban, mintKubinyiFerencz tapasz
tala, a’ szülék kötelesek gyermekeiket 7 esztendős ko
ruktól 14big iskolába járatni ’s ezután is legalább egy
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évig vasárnapi k&techisatiókra küldeni. E’ rendeletnek 
ellenszegülő szülék előbb megintetnek, később a’ po- 
litia által pénz-, tömlöcz- vagy közmunka-büntetés
sel fenyittetnek, közsegedelmek- ’s hivatalokban nem 
részesülhetnek ’s ha ez sem használ, a’ gyermekek 
mellé külön gyámatyák rendeltetnek. (Társ. 1834.99d. 
sz.) A’ szász-weimari nagyhgségben az aratási szün
napok faluhelyeken 6 hétig tartanak , mellyidő alatt az 
iskolai oktatás 4 hétig egészen félbenszakad, a’ töb
bi két hétben naponként .féliskolák tartatnak. Ugyanez 
történik a’ szász királyságban is (Tud. Gyűjt. 1835d. 
XI. k. 17. és 43.1.) Ezt kell nekünk is , ezt fogjuk, 
reményiem, mi is tenni a’ status egyenes befolyásával 
s illetőleg segedelmével, mert hogy itt az egyház és 

szolgái puszta szava és intése, a’ status kényszerítő 
hatalma nélkül, nem használand, ti is átlátandjátok. 
E’ miatt, tudom, volnának zajgások, mert nálunk ed- 
digelé csupán egyház tulajdonának állittatik az iskola 
’s nem tudunk megbarátkozni az elvvel, hogy az isko
la nem egyedül az egyháznak, hanem a’ statusnak is 
nevelvén tagokat, ennek szinte szava van a’ dologhoz 
természet szerint, csakhogy a’ jogok mellett terheket 
is kell elvállalnia. Ezen elv vezérli megyéinket is , mi
dőn a’ népnevelést gondoskodásuk körébe felveszik; 
ezen elv szerint megyéink fogják sikerrel kényszerit- 
hetni a’ makacs szüléket, hogy magzataikat 7 éves ko
ruktól legalább 12 evőkig iskoláztassák. Ezen elv nem 
volt ismeretlen törvényhozásunk előtt, mert az 1723: 
105 szerint: „quod si parentes aut tutores in educan- 
dis liberis forent negligentíores , c o m i t a t u s  t e ne -  
t ur  eatenus providere.“ Ha e’ törvény, mint több más, 
nem marad vala csak papiroson, egy század leforgása 
alatt népünk máris mennyire haladott volna ! Barsme- 
gye jó helyen tapogat , midőn kényszeritőleg is , a’ 
hol keilend, föllépni el van tökélve ’s ha vissza nem 
retten az akadályoktól, mellyekkel vínia kell, hanem ha
tározatinak , mint illik, életet is adand, szép buzgal
ma illatvirágit nemsokára látandja, zamatgyümölcseit 
is bizonyosan szedendő. De van a’ lelkes megye e’ 
tárgybani határozati közti egy, raelly óvatosan van u- 
gyan hozva, azonban körülményink közt nagy aka
dály, ne mondjam viszálkodás magvait hordja mellé
ben. Bars t. i. a’ különvallásu községek lakosit, bizo
nyosan hol a’ vallásfelekezetek különválva tanítót tar
tani nem képesek, egy tanoda fentartására törekszik 
egyesíteni , hivatalvesztéssel fenyegetve a’ tanítót, ki 
nemzetet ’s vallást gúnyolni merészlend. Sok függend 
ugyan a’ megyei RR. bölcseségétől, de czélt aligha 
érendnek. Ennek okait tinmagatok is átlátandjátok, mind 
azáltal szabadjon azokat nyíltan ’s őszintén, hiszen a’ 
nyílt egyszersmind igaz szó kitsem sérhet, megmon
danom. A’ r. kath. fél ott is, hol számra igen kicsiny 
nem fogja megengedni, hogy protestáns iskolába jár
janak növendékei; a’ nógrádi sérelmen kívül fenhangon 
kiáltja ezt a’ tapasztalás. Viszont a’ protestáns fél tartani 
fog hogy tagjai téritgetési csáboknak leend kitétetve, 
mert hogy a’ nemzet- ’s vallásgúnyolás egy, e’ részben 
hibázó oktatóra , bármelly felekezetű legyen is , könnyen 
ki nem sül, hacsak a’ tanításokon minden iskolában egy ü- 
gyelö nem leend jelen, mindenki állátandja, ki a’ falu
si gyermeket tanítója ellenében ismeri. De kérdem még 
ha találkoznék bátor növendék, oktatója ellen illy vá
dat emelnibár szülei által is : tanácsosé mindenben egy 
tudatlan gyermek szavai után indulni ott, hol hivatal, 
’s így kenyérvesztési fenyíték forog ? Iilyen vegy. isko
lákat mi akkor állithafsnk, ha bennünket egy s z í v  ’s  
egy lélek, nem mellékes c zélok, hanem szorosan vett

népnevelés felé vezérlend. — És barátim ! mi sokat nyer
ne a’ népoktatás ügye, ha minden falusi tanító egy
szersmind kisdedovó lehetne! Népbarátink fáradjanak 
bár megszakadásig a’ kisdedovó-intézetek terjesztése 
körül, pénztekintetben nem valósulhat, mint óhajtják, 
üdvhozó törekvésök. Honunkban mi roppant számmal 
találunk helységet, melly rendes iskolatanitót illően 
fizetni képtelen, hihetni é tehát, hogy azonkívül kis- 
dedovót is tartson vagy tarthasson ? De ha oktatót ’s 
kisdedovót egy személyben lehetne minden falunak ad
nunk, a’ gyermekek jobban megbarátkoznának az is
kolával ’s majd egészen vé r ö k k é válnék a’ tanulás , 
raellyet legalább 12 éves korukigkényszeritölegis foly
tatva mennyire haladna népünk a’ neki szükséges is- 
méretekben, mi örvendetesen terjedhetne a’ jó keblek 
közohajtása: a’ magyarodás! Addig is legközelebb ta
lálkozásunkkor a’ szokott helyett ezen üdvözletre nyíl
janak ajkaink : tiz hónapi iskolaév ! TJgetfy Andor.

A ? pesti muegyesület »gyében-
Miután nem kétkedem azon, hogy a’ műegyesület 

közelebb gyűlést tartand némelly dolgok feletti tanács
kozás végett , ennélfogva bátor vagyok ezennel az e- 
gyesíiletet egy körülményre figyelmeztetni. Minap Pes
ten lévén az egyesület pénztárnokával beszéltem ; egye
bek közt kérdést tevék arról: vájjon mi utón fogják a’ 
részvényesek illető mülapjaikat megnyerni? errevála- 
szolá : hogy határzat szerint minden részvényesnek be 
kell küldeni részvényjegyét, különösen a’ hároméves 
aláíróknak még a’ jövő évi dijt is; és ekkor kézhez 
vehetiillető lapját ’s netalán nyereményét.E’ határzat vé
leményem szerint nem kedvező némelly részvényesekre , 
de az egyesületre sem. Nem szólok a’ helybeli részvé
nyesekről , sőt áltáljában azon vidékiekről sem: kik az 
egyesület pénztárnokánál váltották jegyeiket, ezekre 
nézve állhat a’ határzat; de azon idegen részvénye
sektől , kik vidéki ügyviselőknél Írtak alá , csakugyan 
nem kívánhatni, hogy különkülön küldözgessenek ülő
lapjaikért; ők ezt az ügyvíselőktül várják; ezek pe
dig nem tehetik azt, hogy mielőtt lapokat adhatnának , 
az illetőket felszólítsák jegy- és pénz-átadásra ; ez bi
zonyos esetekben nem fér össze az Hiedelemmel, és 
az ügyviselők talán cselekedni sem fogják. Különben 
pedig ha azt várjuk mig minden részvényes maga kí
vánja raűlapját, akkor czélt nem fogunk érni; mertle- 
hetnek részvényesek, kiknek legkisebb gondjok e’ do
log , sőt talán mióta részvényeiket lefizették , nem is 
gondoltak többé rá ; de lehetnek , kik talán a’ három
évnek sem baráti már; vagy körülményeiknél fogva 
mit sem gondolván a’ dologgal, ott hagyják mülapjai
kat is; és ekkor az egyesület csak veszíthet. Vélemé
nyem tehát az: a közelebbi vásárkor minden ügy vi
selőnek küldessék annyi műlap, a’ mennyi részvényt 
beküldöttek , vagy szólíttassanak fel átvételére. Igykö- 
telességökben álland a’ kiosztás és a’ részvények be- 
szedetése; mit úgy hiszem minden ügybaráí készség
gel megteend. És ha meglehetett az ügyviselót bízni 
részvénygyüjtésre , úgy lap -  kiosztásra és amazok is
méd beszedésére is meg lehet. Ekkép az egyesület bi
zonnyal hamarább beszedendi a’ dijakat, mint ha azt 
várja, mig műlapját minden aláirott elviteli, mit meg
lehet, némelly legjobbakaratja mellett sem tehet meg. 
Ennyit a’ lapkiosztásra nézve.—Továbbá a’ részvénye
sek igen óhajtanák tudni azt is: vájjon ki ’s mit nyert? 
és ez okbul, ha már a’ nyeremények külön lapon ki nem 
nyomatnak is, mint ez a’ múlt évben történt, legalább 
egy két hírlapban közre lehetne tenni. Bizony bizony
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mondom, a’ roűegyesület ügyeiről nem kedvező a’ vé
lemény főleg ezen nyilványtalan es nemellyek által balul 
hiresztelt hazafiútlanságért; nemkülönben , hogy többen 
a’ műlappal elégületlenségöket nyilványíták. Én ugyan 
láttam az idei műlapot is és mondhatom a’ legszebb 
metszés , de — — — ,Én nem tudom ki választá a’ 
darabot.— Mi kétségtelen némelly dolgainkban igen 
szerencsétlenek vagyunk. A’ műlaposztásra megjegyez
ni kívánom, hogy azoknak, kik a’ metszés alá adan
dó darabot megválasztják , szükséges arra is gondolni : 
mint fog a’ kép metszésben sikerülni? — mert nem min
den festvény szül metszésben is hasonló benyomást, 
mivel a* színezet hatása teljesen elenyészik.

Ezennel még némi igazítani valóm is van. E’ la
pok 74 , 75 számaiban közlött „pesti mükiállitás 1841“ 
czímü czikkelyemben, 294 lap. első hasáb 44. sorban 
,ével‘ helyett olv. ,évek‘ , és 299 lap. első sorban olv. 
„vágyódás még nagyobb ellentiségre vezetett. Az el- 
lentiségek ezen közelsége“ ’stb. Egerben Joo János.

Napoleon nézetei a’temetkezés tár
gyában«

Midőn Napoleon a’ kormányzást elkezdette , a’ te
metkezés legnagyobb rendetlenséggel gyakoroltatott.
— A’ templomokba ugyan nem temettek többé halottakat 
de a’ város belsejében létező sírhelyek legelhanyagol
tabb állapotban állottak.— Az eltakarítás rendszerint 
szertartás nélkül ment véghez, de ha azt ünnepélye
sen kiváná valaki tartani. a’ költség olly magasra rú
gott, hogy általa csekélyebb birtokuak tönkre jutottak.
— E’ tekintetben a’papok ellen keletkezett legnagyobb 
panasz, kik az érsektől szabott árt, majd háromannyi
ra emelték, ámbár, a’ nélkül is , ez az előttinél jóval 
magasbra hágott. Napóleonhoz e’ részben kérelem nyit
tatott ; minthogy azonban ő az érsekekkel egészen 
össze nem ütközhetett, megbizá a’ szertartási minisz
tert hogy írna az érsekeknek ’s azokat tenné figyelmessé 
a’ panaszokra. Ez alkalommal következőleg nyilatko
zott Napoleon a’ status-tanácsban^

(1806. martz. 4diki ülés.) A’ temetést tárgyazó tu
dósításban olvasom , hogy Párizsban évenkint mintegy 
40000 ember hal meg. Valóban szép harcztér! kiszámí
tották, hogy ezen összegben, több elhagyatott gyer
mek is találtatik, de a’ többi meghalt között mintegy 3 
ezernek eltakaríttatására ünnepélyes szertartás kíván
tatik. A’ családoknak azonban kik illy eltakarítást sür
getnek, sokszor olly költségeket kell tenniök , mellyek 
erejöket fölülmúlják. Azt felelik ugyan sokan , hogy 
•zabadakaratjátul függ kinekkinek illy költséges elta
karítást nem kívánni, miután a’ másforma semmibe sem 
kerül; de találkozik több szegényebb család, kik be- 
csületbe-vágó dolognak tartják , rokonaikat tisztesége- 
sebben temettetni, mint az alsóbb osztálybeliek. Ezen 
hecsületérzést szükséges tisztelnünk ’s megőrzenünk; 
oda kelle vinnünk a’ dolgot, hogy ezen osztály 6 frank
i t »  pompa nélküli, de tisztességes temetést eszközöl
hessen. Nem áll szabadságunkban a’ halált megfizet
tetni ; a’ papság az országnak 30 millióba kerül, nem 
lehet alapjok, honnan túlzó követeléseiket igazolhas
sak. Minden,  ̂ mi isteni-szolgálatot tárgyaz, ingyeh 
szolgáltatandó a’ népnek. — Az egyház ajtajáért v. szé
kiért fizettetni túlságos; nem kell a’ szegénynek azért, 
mert s z e g é n y ,  szegénysége örömét is elrabolni. Nemva-

Szcrkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja angol

gyök azon vélekedésben, hogy az alsóbb osztály te
metkezési szertartásokért épen semmit se fizessen, 
mert az önszeretet nem is engedhetné megsemmítni ezen 
jótéteményt ’s hasznot, de ezen haszon csak annyiban 
engedhető , mennyiben a’ hiúságot nélkülözi. Kíván
nám m ég, hogy a’ sírtérek, kápolna ’s más szokásban 
levő díszitvényekkel szépittessenek. Ha vallásbeli szer
tartások dij nékül kezeltetnek, az által a’ vallás becse 
’s fönsége emeltetik, ’s a’ szokásokra emberszereteti 
jellem ruháztatik. Mi sokkal készebbek vagyunk, a’ 
közönséges népnek használni; innen következik, hogy 
a’ fizetés eltöröltetése, valami igazságos követelés ál
tal föltételeztessék : mertminden embernek kell szület
ni, sokan nősülnek, ’s mindnyájan meghalnak. Ez már 
három nagy alkalom a’ vallási uzsoráskodásra , mely- 
lyeket szeretnék eltörleni. Midőn ezeknek aJája tarto
zik magát vetni minden polgár, miért ne lehetne azokra 
nézve bizonyos árt szabni ? Lauka Gusztáv.

N é p s z o k á s o k *
I. B ö j t  e l s ő  v a s á r n a p j a  a z  e r d ő d - v i d é k i  

s v á b o kn á l .
A’ helység ifjai ’s lyányai négy részre oszlanak, 

mindenik fél a’ helység négy oldalán: éjszak, dél, ke
let , ’s nyugotnak egy magas tölgyszálat állít fel szal
mával körültekertet. A’ négy kijegyzett helyen tüzet 
raknak, mindegyik ifjú több karikát készít keményfá- 
bul középen lyukkal, hogy vékony botra huzva, azo
kat magasra dobhassa, miután a’ készületek megtétet
tek , — a’ tüzet kőrülállják az ifják ’s a’ karikákat fel
szúrva tűzön tartják mig lángoló lesz -  ekkor sorba dob- 
nak’s különféle jósigéket dúdolva e’versecskét szavalják:

Te már dobtál szerencsére ,
A’ piros lyány szerelmére ;
Én megint egy másért fogok  
Dobni, — esendesen'— már dobok.

Ezt mondva egy ifjút’s lyánykát nevez kikért a 
dobás történik, — tudni kívánván szeretik é egymást» 
mit onnan következtetnek, ha a’ tüzes karika magasra 
röpül, ellenkező esetben egyik vagy másik szerelme 
nem viszonoztaték. —

A’ karika elhajítása után, még e’ versezetet mondja :

Ha karikám égnek repül,
A' piros lyány érted hévül;
Vigyázzon hát szív és elme 
Nem volt é csalárd szerelme.

így folytatják a’játszást, mig az ifjak mindnyájan el
dobták karikáikat; aztán várnak mig az éjszaki oldalon 
álló oszlopot lángolni látják, ha az fénylik, mindenik 
oldal tölgy szálakon levő szalma tekercs meggyujtatik— 
koszorút képezve, ’s a’ lyánykákat is körbe fogva, 
körül tánczolják a’ lángoló szálat ’s énekelnek; melly 
ének a’ rósz szellemek elűzését tárgyalja,’s más ba
bonás hiedelmeket foglal magában. Az éneket eldanol- 
ván, mint majd minden mulatságbul, a’korcsmába tér
nek , hol a’ lyányokkal egy darabig tánczolnak, később 
pedig áldomáspoharakat üritnek. —

P ó t l é k t á r -
(Szabóegylet.) Berlinben nem rég szaboegylet ke

letkezett, mellynek, a’ roszfizetök ’s adósak névsora köz
rebocsátása mellett, szabályai közé tartozik : senkinek 
sem dolgozni addig , mig tartozását le nem rója.

yors-sajtón T r a t t n e r - K á r o l y i  uri-utcza 453
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Győzzön az, mi jobb.
T. Szerkesztő ur ! Midőn az, mit üdvösnek, sőt 

szentnek tartunk , megtámadtaíik , legalább is védelmi 
vágy ébred föl bennünk ’s ezt hiszem nincs , ki ne he
lyeselje ? F. é. Társalkodó 86d. számában El-r dr. ur 
kereken tagadja a’ homoeopatbiai adagok hatását ’s 
igy szerinte a’ hasonszenv minden baráti vagy csala- 
tottak vagy csalók. Azonban úgy hiszem e’ tárgyat ter
mészetesen lettdolgok legjobban világosíthatnák fel; 
nem hivatkozom a’ világ tapasztalására , melly száza
dunk eddig lefolyt részén gyüjtetett, h a n e m  egyes 
gyógyesetekre olly betegségekben,mellyek magoktól 
soha, a’ közönséges gyógymód szerint igen gyéren, a’ 
homoeopathia által pedig sokszor és pedig állandó si
kerrel gyógyulnak ; illy gyógyításokat felhordva és má
sok által felhordatni kérve kívánnám ama gyógymódot 
meJIynek éltemet köszönöm , ’s mellyel ha nem is ki
vétel nélkül minden kóresetre, de minden bizonnyal 
többre alkalmaztathatnak tartom, az El-r ur által ec- 
clecticusnak nevezett gyógymódnál azon egyszerű ok
ból , mert a’ homoeopathia is gyógyít minden bajt mely- 
lyet ez orvosol, még pedig hamarább , kellemesebben, 
olcsóbban, palliatio, ’s higany s. t. intoxicatio veszé
lye nélkül, de sok ollyat is gyógyít, mellyekben az 
ecclecticusoké kifárad , millyek sok chronicus baj.

Én saját szomorú tapasztalásom által a’ homoeo- 
pathiáhozi folyamodásra kényszeritett nemorvos vagyok , 
tőlem tehát gyógyesetek egyszerű ’s a’ theoria pipe
réjétől távol felhordásánál egyebet nem kívánhatni, de 
nem is szükséges egyéb , mert ha lettdolgok, azaz 
szép gyógyítások vínak valamelly gyógymód mellett , 
legyen az bár miilyen , vagy semmi annak theoriája , 
én a' tapasztalás embere mindenkor fel fogok kiáltani: 
fit, ergo verum est; a’ theoria mint látjuk naponként vál
tozik ,. sőt ugyanazon theoria is különféle agyakban 
különféle alakban tűnik elő, a’ természet pedig ’s en
nek tüneményiii épített tapasztalás nem csalhat, és csak 
ő volt és lesz is hiv kalauza nemünknek a’boldogság 
ösvényén. De lássuk a’ gyógyeseteket:

Iször említhetném az i d e g l á z a t  (febris ner
vosa) mellyről tudjuk, hogy alig fordul eset elő, melly 
homocop. gyógyítás mellett halállal végződött legyen , 
holott közöns. gyógymód mellett a z , ki ideglázat em
lít , már szinte halált említeni gondoltatik; de ezt el
mellőzöm , mert midőn a’ hasonszenvet megczáfolni 
akarták , ellenei minden gyógyszer nélkül hagyták ideg
lázas betegeiket, és bámulásukra látták, hogy sokkal 
több beteg lábad fe l, mint a’ köz. gyógyítás mellett, 
ergo hitték hogy igy halálos döfést adtak a* homoeo- 
pathiának, pedig én azt hiszem, maguknak. A’hason- 
szenvtül gyógyitottidegláznak ritkán vannak stádiumai, 
’s elhatárzó bizonyos napjai; minden bevétel után azon
nal elalszik a’ beteg, izzad, könnyebbszik, minden pe
dig ott, hol a’baj természete magára hagyatik, egészen 
másképen történik.

2szor a’ b uj a-r ák (cancer ven.) magától soha
sem gyógyul ’s még is a’ hasonszenv e’ városban is hi
szem több ezer illy gyógyítást mutathat elő minden 
rósz következmény nélkül. Akarták ugyan itt is elle
nei azt megczáfolni és minden gyógyszer nélkül orvos
iam e’ bajt, de mint látjuk sehogy sem jő kedvök e’ mód

ban bizni, hanem vagy annyi higanyt (mercur) étel
nek betegeikkel, hogy az unokának is elég jut belőle, 
vagy a’ hasonszenven okulva (tagadja, ki meri) igen 
keveset adnak ; ki tudná itt lerajzolni az intoxicatio , 
égetés, ílastrom’stb. palliatio és más ügyetlen fogások
nak szomorú következményit, holott homoeopathia után 
e’ pontban rósz következményről soha sem hallottam. 
Ez belőlrül kevés gyógyszertad , kívülről csak a’ tisz
taságra ügyel, enni hagy eleget de megválasztva ’s 
czélt ér mindenütt, hol híven követik tanácsát, a’ nél
kül , hogy szomorú következményre csak egy esetben 
is mutathatnánk ujjal; megeshetik ez a’ kis adagok ha
tása nélkül?

3) a’ b uj a - f  üg gö I y (condylom ven.) E’ bajt, 
melly minden külső ok nélkül, önként, tehát egyedül 
belső betegség által hozatik létre a’ bőrön, századok 
óta külső lekötözéssel, metszéssel ’s égetéssel rontot
ta el a1 köz gyógymód, mintha bizony az okozat külső 
megsemmitésérc maga a’ belső ok is semmisülne, sőt ez 
által nemcsak nem használt, de ártott is , mert eltűn
vén a’ külső jegy , a’ legjobb orvosnak sem vala többé 
jele , mellyről a’ gyökér- betegségnek enyésztére biz
tosan számithata , hányszor történik az is, hogy a’ baj 
külső bőrről viszszahajtva ben nemesebb részeken pusz
tít ? Legújabb időkben , miután Hahnemann örök elvénél 
fogva: semmi okozatot külsőképen ne orvosolj, mert 
ha az azt okozó belső kórt gyökeresen Idggógyüod, az oko
zat önként el'fonnyad1: sok évig Thuya occ., Ac. nitri 
s.t.e. ő maga felfedezte szerekkel csupa orvoslás által 
segített e’ bajon, eltanulták tőle a’ gyökeres orvoslást, 
’s mai napig sem ismérnek több szert, mint mennyit a ’ 
hasonszenvtól tanultak. Vagy magát ezen észszerű 
gyógyelvet a’ homoeop. előtt ismertéé a’ magát ész
szerűnek nevezni merészlő gyógymód ? a’ rühöt, min
den önként támadt fekélyt, magát a’ rákfekélyt is kül
sőképen egyedül, vagy belső orvoslás mellett külső
képen is orvosolva hányszor és hány betegséget fojt 
e l , még ma is , mellyek a’ nemzedékre is általmenve át
kot kiáltoznak arra, ki könnyelműn szinle orvost ott, 
hol szelíd alakban hóhérkodott? ellenben hányszor 
gyógyított már rákfekélyt a’ haszonszenv, olvastunk 
példákat e’ lapban is; ugyan mindez a’kis adagok ha
tása nélkül történt?

4szer nehéz-nyavalyát (epilepsia) hány esetben 
gyógyított meg csak a’ fáradhatlan Ivanovics dr. Nem 
régen köszönt neki Körner András Érsekújvárról, is- 
raérek egy könyvnyomót Budán, Kocsis Józsefet Pes
ten, egy urat Abaujban ;mind ezek meggyógyultak ’s 
több év óta egészségesek; ’s olvastam árvíz előtt több 
évig egymásután közleményeket ugyanezen betegség 
iránt a’ nevezett dr. úrtól; dr. Argenti és mások is mu
tathatnak elő illy gyógyításokat, mind ezek a’kis ada
gok által gyógyultak miután minden mást megkísértet
tek, történt ez hatás nélkül? Végre 5ször az ágost. 
Allgem. hóm. Zeitban többször érintett ’s valóban neve
zetes gyógyulását gr. Radetzky fötábornoknak, mellyet 
azonban hivebben senki sem adhat elő , mint az őt or
vosló Hartung tábori főorvos ur maga az Allgem. ho- 
moiop. Zeitung 20. köt. 11. számában; ime szavai: hogy 
ő Excelljának baja : fungus haeraatodes palpebrae infe- 
rioris , meliynek köre négy hüvelyk vala, valóban vész
teljes volt, tudjuk mindnyájan, de még világosban je-
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Mentették a’ tanácskozásra meghívott dr. Flarer páduai 
és dr. Jacger bécsi szem-orvosi tanítók, kik azonnal 
megtekintés után a’ bajt gyógyíthatatlannak vallották, 
7a nem is akartak rendelni gyógyszert; én magam is 
megvallom, nem mertem gyógyítást bizonyosan Ígérni, 
minthogy tudtommal ennyire haladott baj hetvenen túli 
testen meg sohasem gyógyult meg. De meghatva e’ sza
vaktól : „barátom ön kezei közt vagyok , tegyen velem 
mint legjobbnak látszik, ön bírja egész bizalmamat ’s 
más orvost már nem kívánok látni“ ’s annak bizalma 
által , kit nemcsak rangja de fóképen személyes tulaj
doni tekintetéből mélyen tisztelve szeretek ; elhagyat
va az észszerű gyógyraódtul, hive maradtam sok évi 
tapasztalás által szerzett meggyőződésemnek ’s föltet
tem magamban hogy a’ szoros hasonszenvtől nem távo
zom. E’ tudós uraknak ítélete félelemmel tölté el az 
egész családot ’s minden barátot. Egymást crte a’ ta
nácsadás és levelek , a’ népben pedig sokan örültek 
láthatni egy tábornagynak (Feldmarschallnak) temet- 
tetését; az orvosok pedig: már régen elejét kellett volna 
állni a' szemnek kiirtása által, de most már minden ké
ső .— De mind ezek mellett rendületlen volt feltétele 
mellett a’ magas beteg ’s örömemre nem egyszer mon- 
dá egyedül-létünkkor : barátom, boldognak érzem ma
gamat, midőn ketten egyedül vagyunk, más mindenki 
csak terkemre van. — Két hasonszenvi gyógyszer: carbo 
animalis, és Thuya occid. voltak a’ szerek, mellyek 
felváltva a’ 3ödik higitékból — f üge  harrainczadik — 
csak három raegnedvesitett golyócskaként adatva egy 
és fél hónap alatt a’ bajt tökéletesen minden nyom nél
kül úgy meggyógyították hogy az egész egyed jóval 
vidorabb mint valaha , ’s igy ez általányossn gyógyít
hatatlannak kikiáltott baj, hasonszenvi utón könnyen, 
gyorsan, állandóul gyógyult meg. „Eddigaz érdemes 
orvos.— Xo's El-rur ez is a’ kis adagok hatása nél
kül ment véghez ?

T. Szerkesztő ur! ezek, ’s ezekhez hasonlók az 
okok, raellyeknél fogva én és több barátim a’ hason- 
szenvnek h ó d o l u n k ,  tisztelvén egyszersmind mellette 
bármilly alakban’s nevezet alatt mindent, mi tisztelet
reméltó ’s a’ nyavalyás emberiségnek hasznos , vájjon 
méltán gunyoltaíunk é ezért csalóknak avagy egyiigyü 
csalatottaknak ? úgy hiszem nem, talán volt alkalma 
ama rendithetlen jellemű Forgó György mellett sőt ta
lán később is valamelly kedvelfen , vagy szinte tulaj
don személyén meggyőződnie bámulandó hatásáról azon 
adagoknak =><=), mellyek lapjában nem mondom sötét 
szándékból de minden esetre tapasztalatlansághoz pá* 
rosult hirtelenkedésböl tűzetnek ki megvetési tárgyául; 
holott hazánkban is több százezer, még pedig talán 
hasznos és jobb egyed ezeknek köszöni hogy él és hat. 
Kérem tehát, nem , sőt reményiem ’s elvárom, hogy e’ 
talán silány ’s elégtelen de mindenesetre tiszta forrás
ból eredő védelemnek helyet enged lapjaiba , sőt nem
csak ezt , hanem másokat is mellyek e’ nagy ügyet, 
e’ megváltási intézetet érdemiéit fényben tüntetendik 
elő , millycn a’ tiszt. iMolitoris Lajos pitvarost lelkész 
fiján , ’s másokon történt gyógyulások , közölje azok
kal, kik okulni képesek és kívánnak. Az országgyűlé
sen előbbutóbb elóforduland a’ tanulmányok elrende
zése, ekkor, ha tudva lesz valódi becse a’ hasonszenv- 
nek , nemde a’ törvénytől is várhat méltatást, melJytöl 
eddig fájdalom nem volt egyebe, mint hogy ignorál- 
tatva minden nyomás, gúny és bitorlásnak ki volt te

l j  Magán, számos barátin 's ezek cs saját 
egyedéin őrömmel tapasztald e z t . a‘ szerk.

családja
is.

több

ve , sehol sem taníttatott, nem pártoltatok, nem mivel- 
tetett. Ha méltányoltatni fognak ezek, máskor talán 
jobbakkal szolgáland Budán oct. 3ikén 1841d. tiszte
lője , egy nemorvos.

A ’ sz eg é n * g y e rm e k -k ó rh á zr ó l.
(Másodévi jelentés.)

Tek. választmány! Midőn szerencsés vagyok a’ 
dolog állásáról ’s a’ szegény gyermekkórház működé
séről ezennel köteles tudósítást adni: igen örvendek 
a ’ legszebb eredvényt az egész egyesülettel közölhet
ni. Az intézet majd %  éves munkásságban van, ’s a’ 
szenvedő emberiség ’s közönség irányában valóban már 
is tisztes helyet foglal el. Az első a’ naponkint nö
vekedő segélykeresók számából 's azok legnagyobb bi
zodalmából nyilványul; másik a’ kitűnő emberek ez in
tézet iránti méltánylatából ’s látogatásiból, kik a’ szen
vedő segélytelen ártatlanság ezen védhelyét elégületlen 
nem szokták elhagyni. Hasznosnak tartom mindenek 
előtt, azon emberbarátokat, kik talán az intézetet kö
zelebbről még nem ismerik, jelenleg annak mivoltával 
’s belrendezetével rövideden megismértetni. A’ kórház 
az ötpacsirta-utczában egy háznak első emeletét fog
lalja e l, keleti’s nyugoti oldalát szabadtér’s mindkét- 
felől kies kert övedzi. Tiz szobái ekkint vannak feloszt
va: hat a ’ betegek számára 19 ágygyal, és pedig 7 
nagy anyaágy és 12 kis gyermekágyi különbséggel. 
Egy a’ folyosóra nyíló középszoba az elfogadó-tere
met képezi, mellyben a’ járorvoslat, sebészi mütétel’s 
orvosságok készítése vitetnek véghez. Két szobát a’ két 
segédorvos, egyet pedig a’ főápolónö lakásul használ
nak. Yan még egy bonezterem, két konyha két kama
rával, két pajta tűzifa , szalma ’stb. elhelyzésére. Bir 
e' kórház házi gyógyszertárral, fürdői készületekkel 
és sebészi eszközökkel. A’ kórház orvosi személyzete: 
egy igazgató főorvos és két segédorvos, kik a’ kór
házban laknak. Ápoló személyzete: egy főápolónő (ki 
egyszersmind bába) és két alápolónö. Cselédi személy
zete: egy fözőné, egy szolgáló és egy inas. Az igaz
gató főorvos megalapított szabály szerint kormányoz
za az orvosi életrendi és ápolási dolgokat; személyesen 
tartja a’ főrendeleti visitet naponkint déli 11 — 1 óráig 
a’ mi után s e b é s z i  operatiók ’sbonczolatok vitetnek 
véghez. Azonkívül bizonytalan időben többször meg
látogatja a’ kóiházat, rendfentarlást kipuhatolandó. A’ 
segédorvosok tartják a’ reggeli és esti visitet, följegy— 
zik a’ kórtiineteket’s betegség állását a’ naplóban, seb
észi operatióknál segédkezet nyújtanak , véghezviszik 
a’ sebészi bekölözéseket ’s gyógyszerek készítését ’s 
a’ betegségekről pontosan viszik a’ jegyzőkönyveket, az 
igazgató főorvos által megvizsgálandókat’s helybenba- 
gyandókat; sürgetős esetben a’ kórházba betegeket is 
fölvesznek. A’ jótékony egyesület, alapszabályiban , e- 
zen intézetnek 3 czélt tüze ki: szegény beteg gyer
mekeket ingyen gyógyitni; a’ legkisebbeknek anyjok- 
kal együtti fölvétele ’s intézetbeni tartása. valamint a’ 
jól rendezett járorvoslat á l t a l  a’ s z e g é n y  ’ŝ  m ü 
ve i  e t i  e n n é p o sz t á 1 yb an  jobb gyermekápolási 
elveket terjeszteni; végre, kezdő orvosoknak alkal
mat nyújtani, hogy magokat a’ gyógyászat e’ fontos 
ágában gyakorlatilag kiképezhessék- Iparkodánk^ men
nyiben erőnk engedé, az emberiséget ölelő alapítók kí
vánságnak ’s e’ szabályszerinti hármas czclnak eleget 
tenni. A’ mi c’ kitűzött czélok elsejét illeti: mennyire 
csak lehet, a’ segélykeresők állapotját ’s körülményit 
felfogni, megtartjuk a’ szabályt, az intézet ágyaiba kö-
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rülményekhöz képest Iegéletveszélyesb 's házi segély
ben legszükölködöbb beteg gyermekeket egyedül, vagy 
anyjokkal együtt fölvenni. Beteg anyák beteg kisdedek
kel, vagy elhagyatott árvák elsőbbséget találnak. A’ já r- 
betegek tódulása, azaz ollyanoké, kik beteg gyermekei
ket rendelet idejekor az intézetbe hozzák, hogy olt or
vosi tanácsot ’s ingyen kiszolgáltatandó gyógyszerren
delést nyerjenek, a’ tavalihoz képest háromszorojsult. 
A’ járbetegekkeli, itt elő nem adható bánásmód, melly 
egy részt a’ jegyzőkönyvből látható, az illetőkre néz
ve igen jótékonynak mutatkozik. E ’ járorvoslat minden 
gyermekkórháznak fontos része, nagy mértékben jóté
konyan ’s javitólag hat a’ szegény néposztály házi gyer
mekápolására, hol annyi kártékony elöitclet és szokás 
uralkodik-Bécsben,az eléggé nemdicsérhetö, tudomány
nyal ’s emberszeretettel díszlő dr Manthner intézetében 
a’ járorvoslat szinte nagy fontossággal ’s hatással bir. 
— A’ második alapszabály teljesítése, t- i. a’ szegények 
közt gyermekápolás javítására hatni, egy részt az előbb 
előadottakon alapul. Részint az intézetbe fölvétetett a- 
nyák, részint ’s méginkább a’ járorvoslalilag ápoltak ál
tal valóban a’ jobbnak némelly magvai hintetnek cl ’s 
a ’ föld sokkal termékenyebb, mint minőnek hinni mer
tük. ’S végre mi a’ 3dik, az egyesülettől kitűzött czélt 
illeti, a ’ kezdő orvosnak t. i. jó alkalmat nyújtani, 
magokat tudományunk ezen igen fontos ágában gya
korolni ‘s kiképezni: kétséget valóban nem szenved, 
hogy erre azinlézetben megbecsülhetetlen alkalom ajánl
kozik, nemcsak mi a’ mindennapi, egyes, vagy ritka 
és nehéz gyermeknyavalyákat illeti; hanem az annyi
ra fontos gyermekjárványoknak, mellyek nagy, vilá
gos ’s könnyen fogható képben csak itt mutatkoznak , 
felfogása ’s megítélése tekintetében is, hol még azok,  
mint ezek, holt testek számos bonczolati által fel is vilá
gosiitatnak. Tekintvén pedig, hogy a’ gyermekbetegsé
gek nem egy szemre, vagy csak egyes testrészek bán
talmira nézve sajátsággal birnak, hanem hogy aJ gyer
meken minden betegség más jelekkel jár , mint ko
rosnál: kiki átlátja a’gyermekgyógyászat nagyságát. A’ 
méltánylat, mellyben e’ tekintetből jótékony intézetünk 
több helyen legközelebb részesült, kezdőorvosoknak a’ 
haza több résziből e’ miatt ide jövetele ’s az orvos ta
nulók ’s kezdő orvosak növekedő számmali és szorga
lommali bejárása örömmel tölt el bennünket, ’s ügye- 
kezetünket a’ jó dolog iránt erösbiti. A’ tek. választ
mány előtt még megjegyzésre méltónak tartom, hogy 
ezen intézet maholnap a’ himlöjárványok ’s tehénhim- 
löoltások mindinkább fontosabb körében nem csekély 
szerepet játszhatnak. Azon örvendetes bizonyítással zá
rom be alázatos tudósításomat, hogy a’ belszerkezet bi
zonyos teljessége ’s a’ dologvitel lehető nagy szigorú
sága által némelly csekély nehézség gyözeték le a’ do
logban. 'silly  módon fog ezentúl is legyözetni. Ki egy 
gyermekkórházat a’ megnöttekének sinórmértéke sze
rint Ítélne meg, majd minden tekintetben vastag téve
désbe esnék. Nem önálló betegekkel, sem erős testek
kel van itt dolgunk; c’ hely függőség, szenvedő ár
tatlanság védhelye, hol megsértett gyöngéd bimbója az 
embernek ismét életépséget nyerjen. És nemcsak a’ kis
dedekkel van dolgunk, hanem megnőtt hozzátartozóik
kal i s , és pedig részint nyers és rósz szokásu, durva 
elöitéletü emberekkel, kik kegyetlen szeretetlenséggel 
viseltetnek az iránt, mi magának az állatnak is drága; 
majd ismét gyöngéden szerető anyák jönek hozzánk, 
kiknek szorgos és aggódó szemeik minden vonásunkat 
’s teltünket meglesik , úgy hogy valóban nem kis föl
adat, erre is arra is szükséges befolyással lenni. Mi,

mennyire csak lehet, örömest ügyekezendünk egész ki
terjedésben nehéz feladásunk 's kötelességünknek ele
get tenni; ’s nem kételkedem, ha ezen intézet csak úgy 
is , mint van, méltólag megalapítva fentartatik: min
dig az emberiség legjótékonyabbai közé tartozandik, 
's talán o r v o s a k  által, kiknek tehetségeik ügyekező 
akaratomat túlhaladják, nemcsak beteg gyermekek ápo
lásával, hanem ezen tudomány tökéletesitése-’s terjesz
tésével is a’ haza méltánylását magának megnyerendi. 
A’ szegénygyermekkórháztól gyógyitolt betegek öszszes 
száma i839iki aug. tőétől 184iiki nov. lig  t e s z e n  
2659et. Ezek közül az intézet ágyaiban— nagy részint 
súlyos betegek, részint félholtan is oda hozatva— fek- 
vének 53íen. Járólag gyógyittaltak 2128. Pestiek vol
tak 2405. Budáról 78. Húsz különféle megyéből ke
vés kivétellel járorvoslatiak 176. Pesti árvák 130. Anyák 
kisdedeikkel együtt 185en ápoltattak. Belső betegség
ben szenvedtek 1815. külsőben 844. A z i n t é z e t 
b e n  m e g h a l t a k  ’s halva vagy haldokolva odaho
zattak 104. Az első é v n e g y e d b e n  voltak 167, a’ 
másodikban 147, a’ 3dikban 203, a’ 4dikben387, az 
ődikben 270, a’ 6dikban 230, a’ 7dikben 439, a’ 8 - 
dikban 551, a’ 9dik félév-ben 265 Pest, nov. Íjén 
1842. Dr. S c h o e p f f ,  igazgató főorvos. — Midőn a’ 
pesti gyermekkórházi választmánynak szerencséje van, 
igazgató főorvosának jelen közlését a’ t. közönség elibe 
terjeszteni, kötelességének érzi kinyilatkoztatni, hogy 
valamint egy részről nem lehet hálás .érzéssel meg 
nem ismérnie ama szíves részvétet, mellyel ügyelősé- 
ge alatti zsenge intézete ez ideig párlfogoltatolt: úgy 
más részről legelső feladatai közé számitandja, annak 
jövendőre nézve is minden tekintetben teljes erejéből 
megfelelni , ’s ez által a’ közfigyelmet és közbizodal
mát, mi nélkül sikeresen munkálni és hatni nem lehet, 
állandóan megnyerni. ’S bár nem csekélyek még a’ le
győzendő akadályok, mellyek ezen üdvös vállalat el
len tornyosulnak ’s hatáskörét megszorítják: mégis 
azon mértékben, melly szerint közbizodalomra és ország- 
szertei pártfogásra’szert lehet, kisebbülni és eloszlani 
fognak mind azon nehézségek, mellyekkel valamint 
minden zsenge, úgy a’ jelen intézetnek is megvínia kell, 
’s mellyek annál inkább leküzdhetők, minél becsületes!) 
szándokkal és szilárdabb akarattal támadtatnak meg. A* 
választmány erősen hiszi, hogy emberszeretöleg kitű
zött irányát, t. i- tehetsége szerint segíteni a’ szegény 
gyámoltalan kisdedeken, ezután is mindinkább növekedő 
és hatástelibb mértékben folytathatja’; miről kezeske
dik mind a’ jótékony czél, mind ama lelkes pártfogás, 
melly a’ könyörületes szívnek rezgő húr gyanánli visz- 
hangja, mind végre ama biztosság , mellyet ügyeinek 
nyilványos kezelése nyújt; ’s midőn ismételve felhíni 
bátorkodik a’ t. közönséget e’ jeles és jótékony intézet 
iránti részvétre, bizodalmasan kér egyszersmind honunk 
minden részeiben lakó emberbarátot, hogy pártfogók 
és adakozások gyűjtésével az egyesület szent czéljait 
sikeresen elősegíteni méllóztassanak. Aláirások vagy 
bármiféle adakozások elfogadtatnak az egyesület pénz
tárnokánál: Nádosy István urnái (váczi-utcza a’ „fe
hér oroszlánhoz“) , a’ Pesti Hírlap szerkesztőségénél 
és az egyesületi titoknoknál (Leopold-utcza, Emmer- 
lingház, 2dik emeletben). Pesten, a’ választmány ka~ 
tárzatából Frankenburg Adolf, egy. lit-



Egykét szó a’ magyarorsíág* protes
táns lelkészek állapotjárói a maga 

Idejében.
Ha én , ki ez ügyet erintern» lelkész volnék, mél

tán vethetné akárki szememre, hogy fazekam mellé 
a k a r o m  s z i t n i  a ’ t ű z e t :  d e  é n  i g a z s á g  b a r a t j a  v a g y o k , 
a z  i g a z s á g o t  v i l á g o s s á g r a  h o z n i ,  k i s  k ö r ű m h e z  k e p e s t  
a ’ j ó l é t e t  t e r j e s z t e n i ,  l e l k e m  é l d e l e t e .  F é n y e s  k ö r ö k 
b e n  tö b b  í z b e n  v a l a  s z e r e n c s é m  h a l l a n i , h o g y  a ’ p r o 
t e s t á n s  J e l k é s z e k  l e g n a g y o b b  r é s z e  t u d a t l a n s á g b a n ,  
m ü v e i t  t á r s a l k o d á s i  m o d o r t  n e m  i s m e r v e  v e s z t e g e l .  H a  
e z  i g a z , g o n d o l á m ,  r e t t e n e t e s  h a n y a g s á g  i l l y  e m b e 
r e k e t  d e r ü l ő  k o r u n k b a n  a z  e m b e r i s é g  e r k ö l c s i  n e v e 
l ő i ü l  h a s z n á l n i ;  é s  h a  n e m i g a z ,  m e g b o c s á t h a t l a n  r á 
g a l o m  ő k e t  i l l y  v á d a k k a l  t e r h e l n i .  E f e l e  g o n d o l a t o k  
k ö z t  n e m  e g y s z e r  h a j t a t t a m  h a z a  a ’ v i d é k i  s z é p  k ö -  
r ö k b ü l  p u s z t a i  l a k o m b a .

Én protestáns szülőktől származám ugyan, de pro
testáns iskolákban nem tanultam; részint Győrött, ré
szint Pesten végezvén tanulói pályámat. Üdvezült atyám 
kinek hamvait áldani elég okom van , úgynevezett vi
lági tanácsnok és kedvelt ember vala egyik egyházi 
kerületben, ’s most jó anyámtól értém, mikép e’ ke
rület— kétségkíil atyám iránti tiszteletből — engem is 
tanácsnokká készül kinevezni. Jövendő hivatalommal, 
ennek fontos kötelességeivel, a’ p a p s á g  és hallgatók 
viszonyaikkal , törvényeikkel ismeretlen — míkép fo
gadhatnék el — gondolám magamban — illy tisztes hi
vatalt ? Azonban ha itt is használhatnék, jólétet ter
jeszthetnék, így okoskodám, kötelességem elfogadni. 
Hogy hát jövendő hivatalom kötelességeivel, ’s a’ fe- 
lebbnevezett vádak alaposságával is megismerkedhes- 
sem több kirándulást t e t t e m lakomtul más meg más 
irányban , de most csak a’ tőlem 3 órányira eső t. . . i 
reform. lelkésznél tett látogatásomat említem, ki mint 
hallám,szép tudománnyal bir. Jeles külsejével előre meg- 
nyeré bizalmamat a’ lelkész ’s csak hamar ebédre ma- 
rasztott. Két óra alatti beszélgetésünkből annyit kive
hettem belőle hogy a’ régibb philosophiával, ennek tör
téneteivel , természettannal, politika ’s hisztériával ’stb. 
nem ismeretlen ; sőt ezelőtt egy évtizeddel derék tu
dós is lehetett volna, de a’ mai világtól elmaradt. Ho
nunk jelen állapotja, statistikája , magyar 1.1. munkálati 
nemzetiség előmozdítására tett intézkedésiek,színészet, 
’stb. ezukor-gyár ’stb. felől bizonytalan hírből tudott 
valamicskét. Elámulva nyilatkozatán kérdém : mellyik 
újságot hordatja? Néhány évvel ezelőtt, feleié, a’ szom
széd plébános úrral, ki jó barátom volt de már elhunyt, 
az „Ephemerides Posonienses-t hordájuk,bár fizetésein 
mint fiatal papnak kevés , szükségeim pedig nagyok vol
tak ; most már ugyan jövedelmem több, ám de kölcsé- 
gem is; mert elcsaládosodván , jövedelmemmel arány
lag nőtt kiadásom is. Már ha én most újságot magam 
hordátok , uj könyveket szerzek , érzékeny családiszen- 
tebb kötelességet sértek meg , nem eléggé gondoskod
ván lehető özvegyem ’s árváim kétes jövendójökrül. Mert 
tán nem is tudja édes t. ur ! — folytatá — hogy a’ protes
táns pap özvegyéről’s árváiról senki sem gondoskodik , 
s ha jövedelmének azon kis részét, melly élemből, gyer- 

mek-tanitatás s ruházatból, tán jövedelmesebb évek- 
ocn fenmarad , könyvek vételére fordítja, nem hunyhat
ni1, G/ ®zemc  ̂ Csöndes lélekkel a’halálos álomra, előre 
láthatván kedveseinek sanyarú sorsát. Én t. ur ! hat év 
ota^i^^^szorgalmas jegyzést bevételemről ’s kiadá-

S*erkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja angol

somról, tessék ( mut a t t a )  önszemeivel nézni’s meg
győződül, mikép a’ p r o t e s t á n s  p a p n a k  lehet- 
len a’ tudós világtól, míg helyzetünkön nem segitnek, 
el nem maradni. Angyali nőjéhez lépett most ki, va
lamiről tanakodni ’s éne’ kis időköz alatt jegyzéseit 
futottam végig; a’ körülbelül 900 lélekből álló 
gyülekezet lelkitanitónitójának igazán nem irigyelhető 
bére volt. Belépve folytatá — hidje el édes t. ur! a’ mi 
sorsunkat csak azon balga irigyelheti, ki ezzel isme
retlen. Lám a’ prot. fényesebb nemes családok gyer
mekei közűi senki sem kiván lelkész lenni, de még 
a’ szegényebb sorsú lángész sem érez hozzá vonszal- 
mat, és csak középszerű elmetehetségüek vállalnak 
olly hivatalt, mellyben maradásuk vagy kitolatásuk 
nem egyszer amaz ismeretes de gyászos magyaráza
tó „voculio est penes p le b e m értelmében egy. két büsz
ke nemes vagy potrohos pór erőszakos czimboráinak 
kegyetlen önkényétől függ. így állván dolgainkéért! 
csudálkozhatik a’ t. ur! ha nem haladhatunk együtt a’ 
tudós világgal, sőt ezt tőlünk kívánni jelen hely
zetünkben, merő igazságtalanság, de a’ mi még kü
lönösebb a’ tudósabbság nálunk — állván a’ gyászos 
kanon-meg sem jutalmaztathatik. Tessék már most 
megítélni, méltányosak é azon vádak, mellyekkel itt 
ott terhelnek bennünket ? Nem szegül é szárnya sok
szor legjobb akaratunknak? Van é ösztön a’ mun
kára ’s biztosíték jövedelmeink koczkáztatásáért ? 
Mondhatná t. ur: „virtus sibi ipsa praemiumu ám de 
ezt a’ kincsavarta régi mondást mig testünk is lesz, 
néhány kis gyermek közelében , még erkölcsi tanító
nak is könyezve lehet lenyelni. Igaz hogy vannak 
szép jövedelmű gyiilekezetink is, de az még igazabb 
hogy igen kevés, és sok felső - magyarországi lel
kész hivatalához képest, úgy nevezett paraszti gaz
dálkodás nélkül, mint egykor önszemeimmel tapasz
taltam, meg nem élhet, ’s ezért kéuytelen| fényesebb 
körökbül kimaradni. — Sokat beszélt még e1 becsü
letes lelkész a’ c o n s i s t o r i u m r o l ,  hogy en
nek törvényei közt nem egyszer egyik a’ másikkal 
ellenkezik, ’s ha egyesek személyes érdeke kíván
ja a’ már f e n á l l ó  t ö r v é n y e k k e l  ez egészen el
lenkező határozatik. Ennek lehetőségét tagadám ’s ő 
tényekkel bizonyitá áilltásáf. Nem igazságtalanság 
sőt erőszakos^ szemtelenség é hát ott aratni kíván
ni, hol senki sem vetett? így végzé szavait az én 
lelkészem ’s oily hangon mellynek komolysága ve
lőkig hatott. Hazamentemben fontolgatni Kezdet era 
szavait, anynyi azonban mindenesetre bizonyos hogy 
a’ látott és hallott után Ítélve a’ protestáns lelkészek 
sorsa könyörület méltó tárgya. Többféle terveket 
csináltam már én sorsuk javítására, mellyeket e’ 
Társalkodóban a’közönséggel rövid idő alatt közle
ni feltett czélom í«1) Azonban igen lekötelezne az a’ 
rokonkeblü emberbarát, ki jó szivének hajlandósá
git követvén ’s velem e’ tárgyban kezet fogván, illy 
atyafias gondolatokkal a’ t. közönség előtt föllépne. 
Több szem többet lát, több kéz több jót tehet ’s 
ha ez ügyet jobban ismerné valaki mint én, és az én 
már készen álló terveimnél valósithatóbbakkal lepné 
meg valaki a’ t. közönséget, nem esnék nehezemre sőt 
örülnék hogy kívülem is van, ki ezen ügyet a’ maga 
idejében kívánja előmozditni.—

Alsó-béri M a r t o n i c z  E r n e s z t .

* )  Ö röm est  v een d i .  . A ’ szerk .

rs-sajtón T r a t t n e r - K á  rolyi uri-utcza 453
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F ü z é r  a ’ törvénytudom ányból.
(Folytatás.)

(Házi-adó.) Alkotványunk sarkalatos elve szerint, a’ 
nemesi rend nem adózik, hanem csak katonáskodik. 6: 
i 723. De miután a’nemesi felkelés a’ mostani időben már 
ritkán kívántatik, rs akkor is , midőn rá szükség van, 
a’ haza védelmére magában elégtelen elannyira , hogy 
az adózó nép , az ujoncz -  állítás által, a’ katonásko
dás terhét is nagyobb részben viseli, más részről pe
dig az adó mennyisége idő közben annyira növeke
dett, hogy annak elviselésére majdmajd elégtelen: a’ 
közvélemény mindinkább oda nyilatkozik, hogy a’ nemesi 
rendnek is az adózás terhében méltán osztoznia kellene. 
E* közvélemény ellenére híjában hivatkoznánk ama ré
gi okoskodásra, hogy a’ nemesi-rend most is k ö z 
v e t v e  adózik; mert paraszt-kéz és urbér alá bocsátott 
birtokát az adó alá eresztette , pedig quod quis facit 
per alium,ipse fecisse censetur: mert a’ czímereseket, 
(armalistákat) nem is említvén, van az országban sok 
roppantjószágú és jövedelmű b i r t o k o s ,  ki azonban 
egyetlenegy úrbéri jobbágyot s em, — de ellenben sok 
ezer holdnyi pusztát vagy udvartelket bír, mellyekból 
egy talpalatnyit sem eresztett közadó alá. Az ollyan 
tehát mi által teljesíti a’ haza iránti kötelességét? Ez 
így lévén, a’ magyar nemesség bizonyosan most is , 
mint már annyiszor, kész lesz az idő és igazság ki- 
vánatinak engedni, és a’ közterheknek bizonyos részét 
magára vállalni. De még ebből koránsem következik, 
hogy á l l a n d ó  terhet, p. o. mint ezt sokan óhajtják , 
és javasolják , a’ házi-pénztárt, törvény által örök idők
re vállalja e l ; sőt az ellen, hogy ezt tegye, fontos 
okok harczolnak. Minden esetre méltó a’ dolgot előre 
jól megfontolni, mert az egyszer hozott törvényt, mint 
tudjuk, nem lehet többé megváltoztatni a’ kormány meg
egyezése nélkül. Ennem tartom tanácsosnak a’ nemesi 
rendre vállalnunk a’ házi-pénztárt mindaddig ; 1) Míg 
muoicipalis rendszerünket meg nem javítjuk. 2) Míg 
más tenni valónk lesz a’ haza javára, mit az adózó nép 
nem tehet.

Az elsőt illetőleg, mosta’helytartó-rtanács ellen
őrködik az iránt, hogy a’ megyék a’ házi-pénztárból 
szükségtelen költséget ne tegyenek. De ezen ellenör- 
ség aligha meg nem szünendik akkor, midőn a’ me
gye rendei azt fogják mondhatni: „magunk erszényé
ből költünk, mi köze valakinek hozzá?“ Akkor majd 
némelly tisztujítás előtti gyűléseken talán illy dialógo
kat fognánk hallani:

E g y  p á r t f ő :  Méltatlanság, hogy egy magyar- 
alispánnak kisebb fizetése legyen, mint egy galícziai 
körkapitánynak, úgy é bár ? A’ megye dísze megkíván
ja , hogy az alispán fizetése 3000. — a’ szolgabiráké 
1000 p. ftra emeltessék. A ’ sokaság: (melly már az in
dítvány-szónál jól reggelizett) Éljen!

E g y  k i n c s t á r i  v a g y  a l a p í t v á n y i  u r a 
d a l o m  ü g y é s z e :  Uraim, jó az uraknak beszélni, 
midőn egyre-egyre az urak közül az uj teherből alig 
esik három garas, (zúgás )  mit aztán tisztválasztás
kor tízszeresen visszakapnak ( n a g y  lárma: rendre ! 
rendre) de mit fog azon uradalom mondani, kinek ké
pét viselem ? Erre tán 300 forint is fog esni, (  uj zaj )

!
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pedig már most is annyit fizet, hogy alig marad vala
mi az alapítványi kincstár számára. E g y  s z ó z a t :  
Fiscalis actiót a’ szólónak, mert a’ nemességetgyaláz- 
z a , és a’ megye díszét ellenzi! A’ s o k a s á g :  Ac
tiót, actiót ! ’S így az ügyészt megactiózzák, az alis
pán fizetését fölemelik, két hét múlva pedig tisztvá
lasztás van , és az indítványzót alispánnak választják.

Most fordítsuk meg a’ képet, mert csakugyan el
lenkező eset is fordulhat elő. Egy mindenható alispán 
(és mellyikünk nem látott valaha ollyat ?) szűknek , 
vagy nem elég szépnek találja lakását a’ megye házá
ban ; egy közgyűlés utolsó napján , hol néhány párthí
vein kivül nincs már senki jelen , átviszen egy határ- 
zatot a’ m e g y e h á z  tágtítatására, szépíttetésére , a’ 
szegényebb nemesség tetemes terheltetésivel. A’ ne
messég zúgolódik ugyan, — o 11 h o n ; de nem talál 
pártvezérre ’s így kénytelen mérgét lenyelni , vagy 
pedig az ügyes alispán időközben már megtétette a’ 
költséget ’s így az ellenzés post festa jő. — Van még 
egy harmadik oldala is a’ képnek. Bizonyos uradalmon 
keresztül felette szükséges volna országutat az ahoz 
megkívántaié hidakkal építtetni; de a’ földesur, sze
rencsétlenségre,— azon párthoz tartozik, melly az 
utolsó tisztválasztáskor megbukott. Az ellenpárt te
hát , — ki nem isméri a’ p á r t o k  szellemét ? — ellen
zi az uj utvonalt, ’s a’ sokaságot azzal nyeri m eg, 
hogy azon útépítés által a’ házi-pénztár szükségei, ’s 
következéskép a’ nemesség terhe, 5000 fttal többre 
rúgna. A’ sokaság az ollyan argumentum meggyőző 
erejét igen jól megfogván , ismét azt kiáltja : éljen ! ’s 
az ut a’híddal együtt csinálatlanul marad. Igaz, hogy 
minden eső után egy pár utazó vízbe fü l; de mit árt 
e z , ha a’ nemesség kevesebbet fizet?

Azért , mielőtt a’ házi pénztárt magunkra vállal
nék , j a v í ts u n k e l ő b b  m u n i c i p a l i s  s z e r 
k e z e t ü n k ö n .  A’ második pontra nézve, igen sok 
szükséges tenni-valónk van még, mit az adófizető nép 
meg nem tehet. „Noch viel Verdienst ist übrig. Auf! 
Hab es nur; Die Welt wird’s kennen !“ (Klopstock.) 
Nézzünk csak például egynéhány tárgyat: Népneve
lés ; papi tized megváltása; úrbéri Örök megváltá
sok könnyítése; nemzeti bank; dunaszabályozás; po- 
lytechnicum , tébolyodíak háza ; vasutak ; katonai lak
tanyák építtetése , árva és lelenczházak. Lám ezek mind 
a’ nemesség feladatai; ezekre áldozzunk, pedig bőke
zűen , mint már a’ nemzeti múzeumra és színházra ál
doztunk: minden országgyűlésen áldozzunk azon tárgy
ra , mellyet épen akkor legkorszerűbbnek fogunk is
mérni. De ezek mind el fognak maradni, ha a’ nemes
ség a’ házi-pénztárt örökre magára vállalja; mertak- 
kor nem igen lesz ám kedve,de talán t e h e t s é g e  sem, 
más valamire áldozni. Pedig tán még az adófizető né
pen sem fognánk az által állandóan segítni, mert vaj
mi közel fekszik azon okoskodás: az adófizető meg
szabadult a’ házi-pénztártól, tehát most többet fizethet 
a’ hadiba.

Azért i s , a d d i g ,  mí g  má s  t e n n i - v a l ó n k  
v a n ,  a’ h á z i-p é n z t á r t m a g u n k r a  ne v á l l a l 
j u k ,  de kezeljük azt legnagyobb takarékossággal, 
minden hűtlen kezelőt irgalom nélkül büntessünk; ne 
járjunk nyugtatványozott fogatokon, hova nem szük
ségjárni; szóval, minden tettünkkel mutassuk meg az
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adófizetőknek, hogy terheiken könnyítői erős és szi
lárd akaratunk, lelki ’s testi jóllétét pedig saját er
szényünkből is e l ö m o z d í t n i  nem vonakodunk.

F a b ric sy  Sámuel*

Élet- és tájképek Naplóinkul.
Mihelyt az ember keskeny bölcsője pályaköteléki 

közül kiszabadul’s gyermeki játékit eljátsza: azonnal 
bizonyos alapelveket javasol neki keble sugalma , mely- 
lyeket lassan növekedő ideje , lépcsőnként fejlő lelki
tehetsége, az ifjúság zajlása előtt ezer alakban állít 
elő, miket ha el nem fogadhat i s , de száműzni sem 
képes ; mert befészkelte magát keblünkbe egy édes
kedves belső érzelem, mellynek titka rózsalánczczal fűz 
a’ hon szent főidéhez.— Gyermeki bájos körömbül ki
lépve, én is utazásokrul álmodozám, alapelvemmé te
vém a’ hont, akármeliy részén kezdve, keresztülutazni. 
Ezen alapclvcra- és vágyómat nem is oltá ki belőlem 
semmi, sötmég jobban ragaszkodóra ahoz, miután , a’ 
sors honom azon szép részét adá háromévi lakásul melly 
,Ermcllékeí alatt isméretes. E’ gazdag , és természet 
minden kellemeivel biró vidék Biharmegye azon részén 
fekszik, melly a’ Szilágyságot választja el tőle ’s igy 
a’ határszéleken. Vágyam , mit olly kétes érzelmek közt 
hordtam keblemben,teljesült. Már három-negyed részét 
futotta meg pályájának a’ nap, midőn A—ról egy kies 
völgy ölében fekvő, kedves izű gyümölcsfák ifjú er
dejétől körülövezett faluból P. A. úti társammal kiin- 
dulék, még az nap Margitára menendő, az ifjú év es- 
teje gyönyöreit élvezni. De részemről, ki előtt egy
felől a’ szép természetben vidám tavasz derült , más
felől pedig utánam a’ kebel elvérzett fájdalma maradt 
és j ö 11, az ujidöszak öröme, mellyben az egész 
mindenség úszott, csak ollyan volt, mint azon viga
lom , mellyben a’ szerelme tárgyát vesztett bus-ifjú 
azt látja, hogy másnak esküszik kedvese szerelmet. Éu 
beteg voltam. Margitai utunkban esett Véd gazdag 
puszta és M. Petri, kies domb oldalán a’ Berettyó part
jára nyúlva, melly itt sok malmot hajt. Amaz a’ szé
kelyhídi uradalomhoz tartozik, ez pedig Klobusiczky
k. t. birtoka. Margita , Csáky jószág, kies lapályban fek
szik fél hold formán gazdag szőlőhegyektől környez
ve ’s népes magyar város; lakosi, kik nagyobb ré
szint helv. hitüek, öltözetben a’ debreczenieket utánoz
zák , jó mesteremberek, többnyire szűcsök, gubások. 
A’ margitai gubát, azért mert tartós , inkább csak cse
lédek viselik; fekvését egyfelől gazdag vetésekkel 
buja térsége, másfelől pedig a’ messze nyúló Rézhe
gyek kéklánczozata kiesíti, melly alatt termékeny ka
száló terül el, mit a’közepén lombos partok közt kí
gyózó Berettyó gyakran megöntöz , de sokszor kárt is 
tesz , mert a’ Rézhegyekröl lefutó zápor annyira ki
dagasztja medréből, hogy gátakat mos, töltéseketront, 
hidakat szaggat. Leginkább emeli becsét Margitának 
s legfőbb figyelmet érdemel piacza, héti és országos 

vasara. Margita, Bihar és Szathmármegye nagy részé
nek, az egész Szilágyságnak, sőt magának Erdély
nek is termény-piacza. Itt erdélyi búza-kereskedőket, 
zsidókat minden héten láthatni, kik részint magok, ré- 
szint uraságok részére nagyban szedik össze a’ rozst 
pa jinkanak, melly veszedelmes ital a’ magyarországi 

°iu° i ecset an,1yira csökkenté ; mert a’pór csakhogy 
te éten gyomrát belet égető, olcsó büdös pályinká- 

. kínozhassa, oda hagyja a’kevéssé drágább, de táp 
erővel biro szolőnedvct. Itt pedig a’pórnépközt egész 
divattá vált mar a’ pályinkaivás , azzal k e z d i  ’s végzi

munkáját. Minden pénteken van hétivásár, melly, ökör, 
ló , tehén, disznó, kecskecsordákkal annyira tömött, 
hogy más városoknak országos vásárit is felülmúlja , 
országos vására pedig olly nagy ég népes, különösen 
baromvására, hogy azt a’ hon minden vidékiről láto
gatják. A’ fehérmegyeiek 100val veszik ’s hajtják-ki 
a’ szarvasmarhákat, mellyeket a’ dunántúli részeken 
jó nyereséggel adnak el. Ezek teszik Margitának leg
nagyobb vásárát, ezeknek nagy , vagy kevés számától 
függ a’ vásár minősége, mit magok is ezen kifejezés
sel szoktak megismérni; most jó vásár lesz Margitán; 
mert számosán jönek a’ fehér-szűrösek.

Ha Margitát az utas elhagyja ’s a* határszélen fék- 
vő Széplak m. város hegyes, de mindenütt regényes 
vidéke felé közelit, észrevehetóleg oláh-világba ér. 
Széplakig több oláh-falu esett utunkba, említésre nem 
méltók. Széplakon túl, egy dombtetőn az utas Kraszna- 
megye határán áll, honnét a’ kilátás ujabb-ujabb szép
ségű hegyeket, völgyeket idéz elő; majd a’ Magúra 
emeli fel iszonyú fejét a’ tömérdek hegytörakelegből, 
majd ismét a’ távolban az ekkor hóval fedett kalotasze
gi hegycsúcsok millió hegy felett úsznak a’ levegőben. 
Itt lett volna már a’ határszél, de nekünk kedvünk jött 
Erdélybe is berándulni. Először is megdöbbenve te- 
kinték az oláhok világába ; mert az első nyomorú oláh- 
vityillócsapszéknél véres verekedést láttam , mi az oláh
nak legfőbb bélyege ’slegkedvesb éldelete. Annálinkább 
vérzett pedig szivem , mert magyarral történt a’ viadal, 
kire a’ dühös oláh rémítő alakkal rohant. Az országúton 
Ip -otértük, hol falunkül egy bűbájos nő lakik, kit 
a’ tudatlan pór legszentebb orvosának hisz és vall. Ip, 
némelly uradalmi csekély épületeket kivéve fadarabok- 
bul összerakott és szalmával fedett házaival nemigen 
ajánlja magát. Innen a’ zoványi fürdőbe sieténk le
mosni a’ port, m e l l y  i z z a d t  testünkre vastagon 
tapadt; de czélunkat el nem érhetők; mert a’ fürdő 
szennyes, undoritó , pedig a’ szép dombot, mellyből a’ 
gyógyerejű viz csörgedez, a’ körülte levő hűvös ber
keket, virányiapályokat, mik annyira megkivántatnak 
fürdőhez, maga a’ természet is azért alkotta olly széppé, 
olly varázs erejűvé hogy itt jól rendezett fürdő állit- 
tassék, melly a’ két testvérhon fiait ’s kedves hölgyeit, 
legtávolabb v i d é k e k r ő l  is kényelemmel fogadhassa. 
Szennj’éböl, mostani földesura a’ lelkes V. K. óriási 
lépésekkel siet kitisztitni. Innen csak nem egy óráig 
szüntelen rézsut megy föl az ut egy hegy-tetőre , hon
nét a’ M a g ú r a  egész tövéből látható , de a’ mellyet 
völgybe szállván, a’ sok egymást váltogató hegyek új
ra eltakar. Ha az ember híven akarna jegyezni, úgy 
nem tenne egyebet, hanem egyre csak hegyek írna, 
völgyeket rajzolna ’s ezek közt elszórt rendetlen oláh
falukat, mellyekbe belé fárad az ember, mert özöu- 
nel tűnnek fel egymásután; mi Szilágy-Somlyóba sie
tünk. — Már este volt ’s az esti homály köd alakban 
boritá be a’ völgyek lapályit, míg előttünk újra göz- 
ormokként emelé fel csúcsait a’ Magúra Kraszna fo
lyócska partjain, mellynek néhanéha igen nagy áradá
sa van ’s rakonczátlan habjaival messze vidékeken is
k á r t  o k o z , m i u t á n  O I c s v a - A p á t i n á l S z a t h m á r m e g y é b e n a z  
u r a s á g k e r t  s z é l é n é l  a ’ S z a m o s b a  s z a k a d .  E g y  v á r o s 
b a  s e m  m e n t e m  o l l y  f e s t ő i  u t ó n  m i n t  S o m l y ó b a .  Elhi
s z e m  é n ,  m e r t  o l v a s t a m  é s  l á t t a m i s ,  h o g y  s o k  v a r o s 
h o z  h a  a z  e m b e r  k ö z e l i t , a ’ s o k f é l e  e g y s z e r r e  f e l t ű n ő  t á r 
g y a k  m i a t t  a ’ s z e m  c s o d á l a t o s a n  m e g l e p e t i k , m e l l y e k  
a z  e m b e r  é r z é s é t  m i n t e g y  m a g o k k a l  r a g a d j á k :  d e  a z t  
s e m  t a g a d h a t o m  ,  h o g y  S o m l y ó  f e k v é s e  ’s  a ’ v á r o s b a  
m e n é s  n e  v o l n a  e g y  a ’ l e g b á m u l á s r a  m é l t ó b b  ,  d e e g j ' -
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szersmind legszebbek közül. Itt a’ természet bámultat- 
ja azt, mit másutt szorgalom és művészet csodáitat
tak. Nem lát itt az ember palotákat, tornyokat, szobro
kat ; de lát hegyeket, mik az ős idővel egy koruaknak 
látszanak ’s ha a’ Kraszna derék hidján átmegyünk, 
alatta vagyunk a’ Magurának, mellymellett az ember 
parányiságát látván, magát megszégyenli. A’ Magúra 
úgy áll mint egy örökidó, kisebb fiaitól körül vétetve, 
mint idők terhe alatt leroskadt fejdelmi oroszlán köly- 
keitöl őriztetve. Tövétől kezdve mind két felől egész 
az elcsábításig ingerlő szépségű örökzöld hegyek közt 
viszen az ut a’városba. A’ szem elfárad , ha oldalain 
legelteti világát, és mégis bámul; mert a’ tavaszi szín
nel borított szűk hegylánczolat, mintegy bájalak , ész
revétlen is magához varázsol ’s alatta buja lombok 
közt a’ csillámló Kraszna habjai hömpölyögnek. Végre 
a’ völgy kitágul, és a’ legmagasb csúcs alatt fekvő 
csinos városka feltűnik. Mikor városba érénk, már sö
tét este volt ’s az őshegy úgy látszott, mintha ezernyi 
lámpákkal lett volna megrakva, az oldalain fekvő 
csinos házak ablaki szépen kivilágiták. Szekeresünk 
éjszakára a’ Fekete-Sashoz czimzett vendégházba haj
tott, hol krasznamegyei urakhoz lehetett szerencsénk, 
kiknek úri társaságokban az estét igen vígan tölténk. 
— Más nap legelőbb is a’ Magura-tetőre hágtunk fel. 
Egyik hegy a’ másikat temette, egyik mélység a’má
sikat nyelte e l , ’s mi rajta úgy keringénk mint homok 
szem a’ tatai roppant hordó oldalán. Szőlőhegyeket ér
tünk ’s hagytunk el, mellyekben a’ dolgozó emberek 
úgy tarkultak, mint végetlen tenger sima tükrén lebe
gő különféle színű bárkák. Felettünk ég terűit alattunk 
az alvilág sülyedezett ’s úgy tetszett, mintha már fel- 
legcsoportozaton is mentünk volna keresztül. Itt tud
tam már bámulni a’ lomniczi mászókat, itt kezdém is
mérni fáradságos utjok terhét’s tudtam méltányolni me- 
részségöket, egyik hajborzasztó szikláról a’ másikra 
mászásokat, minek leirását olly kényelmesen olvasám 
bodor füst eresztgetése közt karo3 székemben. De 
már a’ tetőn vagyunk, mellynek legmagasbikát fogla
lók el. A’ kilátás a’ természet ezen óriási csodájáról 
meglepő, mellynek oldalai, legmagasb csúcsig sok 
ezer év bélyegét viselik. Kilátásunk egyfelől Debre- 
czen vidékin , Szathmármegye terein, másfelől a’ Szi
lágy vadakban gazdag bérezés érdéin , lapályin ’s ezek 
közt hangya-fészeknek látszó össze-visszaszórt szá
mos falvain'végződött, mig a’ mármarosi égbe nyúló 
hegyek, Meszesek, ’s a’ kalotaszegi Cordillerák leg
hosszabb ’s leghatalmasabb hegylánezai azt felfogták. 
E ’ hegy kincsekkel teljes gyomrából jéghideg forrá
sok csörgedeznek ki. Ezen hegyen egy terebély idős 
diófa is van , miről azt meséli a’ rege, hogy az olly 
dióból nőtt fe l, mitszájából egy puskadurranástol meg
ijedt varjú ejtett ki. Somlyó Krasznamogye fővárosa , 
itt szokta tartani közgyűléseit. Épületei közt neveze
tesbek : a’ megyeház tágas udvarával, a’ r. kath. ’s ref. 
nagy templomai, az elsőt Bátori István építette; kath. 
gymnasium, jól rendezett ref. iskola, casino tágas táncz- 
szobával, az olvasó terem falait, hol mindenféle ma
gyar lapokat olvashatni, két honfi képe ékesíti. De leg
inkább magára voná figyelmünket a’ romladozott vár, 
raellyben Bátori István a’ lengyelek méltó királya és Zó
fia a’ hölgyeknek ritka gyönge, születtek. A’ vár most 
hajdani fényét és dicsőségét siratva pusztán áll ’s hol 
hajdan öröm , fény , pompa csillogott, fegyverek zö
rögtek , most ott egykét őrkatona, ’s kopója jelenti az 
életet ’stb. — S o ml y ó  népe, eleven, vidám, csinos, 
magyarul jól beszél, barátságot szeret, a’ honnan az

idegen két három órai ismérkedés után otthon van. Va
lójában már itt kezdém tapasztalni, miről Erdélyt di
csértetni hallottam, hogy ott t. i. a’ nyílt szivet szere
tik , a’ hideg és szinmutatásból tett bókét gyűlölik, a' 
száraz udvariságot utálják.

Délután 3 órakor indulánk ’s még az nap a’ Som
lyóiul 2 m. földre eső Kraszna m. városkába mentünk 
hálásra. Utunkba szakonként a’ krasznai vásárról jövó 
oláhokkal találkozánk. Mi vásárkor mindenütt szokott 
történni, a’ pór itt is bódult fővel tért vissza vásárról. 
Soha ennyi lármás részeg embert nem láttam. De néz
zünk egy kies domb oldalában gályákból font zöldsá- 
tor-csapszéket, nézzük meg itt az életet. A’ sátor 
belül tömve volt emberekkel ’s asszonyokkal, kívül pe
dig állatok csoportoztak. Hátuljában jókora hordó fe
lett egy izmos ember állt hátravágott báránybőr-sap- 
kával, széles homlokkal, kiben a’ csapiárra lehete is
mérni. Mi benézénk a’ vigadók közé ’s az asztalon sű
rűn , majd minden ember előtt álló pályinkával töl
tött üveg, szinte gyanittatá vetünk , hogy mi itt borra 
nem számíthatunk. Úgy is lett; mert a’hordóban pályin- 
ka volt, mellyet a’ lármás tömeg legforróbb melegben 
is csak olly epedve ivott, mint mi szomjas utasok a’ 
hegyoldali források hűvös csöppjeit. Két ’s három perez 
múlva már daliát haliánk; mert az oláh , ha egy ne
gyed pályinkátmegivott, danol , tánczol, ha pedig töb
bet ivott, verekszik. Egy óra múlva innen Krasznán 
voltunk, melly sem kivül sem belül mitsem mutató vá
roska , vagy is inkább falu ’s a’ Meszes hegyek aljá
ban a’ Kraszna folyam mellett fekszik. Más nap mikor 
felkelénk, már aranyozva valának a’ Meszesek csú
csai ’s midőn szives házigazdánk mutatá, hogy azo
kat meg kell hágnunk egyszeribe eszünkbe jutott a’ ma
gurai vándorlás, mellynek maradványa még most is 
zsibbasztá talpainkat. Innen az ut egyenes vonalban 
viszen a’ Meszesek alá, — hol határt csinált a’ három 
vezér — mindenütt a’ Kraszna sűrű lombzatu partjain, 
hol az ember mindenfelé szépet, nagyot és csodára 
méltót lát a’ természetben, csak egyedül a’ szép vidék 
lakóitul borzad meg. A’ vidék igéző bája, a’kellemes 
rendetlenségben egymást váltogató hegyek és völgyek 
’s az ezekben csörgedező hűvös patakok, a’ jéghideg 
sürü források , rengeteg erdők , illatos lapályok , itt— 
ott elszórt patak-malmok , csősz ’s más lakok szem
lélése, elfelejteté velünk azon fél de m e 1 e g napot, 
mellyet izzadtan a’ Meszeshegyeken átvándorlásban 
tölténk. Végre feltűnt előttünk vaderdő-rengeteg közt 
szűk völgybe szorított Csúcsa nevű oláh falu az or
szágúton ; hol reményünk ’s várakozásunkon kivül a’ 
vendéglőben duna-melléki származású emberre, nejében 
pedig porosz születésű, de jó magyar hölgyre talál
tu n k éi mint őszintén megvallá , a’ magvarhcuihoz ra
gaszkodás csalta el ’sott vándorlóit férjével szülei meg
egyezése nélkül jött ide. — Épen mikor itt voltunk, Sz. 
György napját ünnepiették az oláhok. Táncz, muzsi
ka, dal hangzott mindenfelé. Az oláh táncz nekem 
tetszett; mert mind a’ mellett i s , hogy egész dühhel 
kezdik ’s végzik, valami venzó cs mivel a’ testnek 
minden része mozgásban van, valami kedvességgel 
bir, igen eleven, ugrós és felette lármás , mellyet 
mulattatóvá tesz a’ férfiak erőteljes fordulása miatt váll
ra vetett e z o n d r a  ide ’s tova ugrálása, a’ kéz
ben tartott botnak, vagy baltának borzadással vegyes 
sebes forgatása ’s más efél ék.— Az oláh lyány ünnepi 
öltözete is különös : három, vagy több ágra is befont 
haj, mellyet különböző színű durva szalagok ékesituek, 
homlokán és nyakán fodrok közül nagy kő és üveg gyön—
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gyök csillognak, keblén inge kerek nyaka, melly tö
mérdek ráczba vonul össze, piros , kék ’s más szin vastag 
szövettel szegélyezett, valamint ennek rövid úja i s , 
mellyet ismét piros, vagy más szép fodor kerit, a’ 
legczifrább katrincza ’s a’ felett juhbörböl készült ujat- 
lan vállairól lefüggő ködmön alakú ruha, m i n e k  
külseje, színes keskeny sujtásokkal ’s ragyogó pil
langókkal van kirakva, mint legczifrább alföldi bunda. 
Az illy öltönyü , gazdag oláh lyánya. — Csúcsánál az 
Erdélybe, és onnét utazók megszoktak állani, mivel 
leginkább itt találhatni fel mindazon külön holmit, mik 
az utasnak és szekereseknek szükségesek. Innen az ut 
B. Hunyag felé a’ természetnek legszebb játéka, ’s 
legcsodálatosb hegyei közt mindenütt a’ majd csalo
gató , majd viszszaborzasztó Körösparton viszen. Ma
ga a’ természet ezernyi szépséggel ékesítette föl ezen 
völgyet; templom ez, mellynek falait hegyek teszik, 
tetejét pedig tiszta é g , e’ hegyek, mint oltárkörüli, 
tömjénillat — füstölögnek, a’ madarak hüves szent ár
nyékok közt, mint isent imádó nép, énekelnek. Nem 
tudja az ember mit csodáljon; azon zöld ligetet bámul
ja é , melly a’ kőszikla közt vert magának bámulato
san gyökeret, vagy a’ vidáman mosolygó virányszálakat, 
miket a’ természet maga vetett el kőágyába , vagy a* 
Köröst kárhoztassa, melly a’ tömérdek szikla között 
habbá törődve, haragos hullámain a’ szegény oláh 
tutajostol , sziklához csapja, honnan élet és halál közt 
szabadulhatnak ki a’ sanyarú élet ’s zivatarok által meg- 
edzett valódi hegyfiab. A* körösmenti oláhok egész é- 
letöbct az erdőbe élik le , épületfákat, rudakat vágnak, 
szekér-oldalakat, kerekeknek való fákat faragnak , mi
ket a’ Körösön visznek Váradra ’s ott eladnak. Ok nem 
szántanak ; mert arra alkalmas földjök nincs, hanem fa
vágással keresik mindennapi élelmöket ’s ruházafjokaf. 
Nem lehet nem bámulni az oláh mászásbeli ügyességét, 
sziklákon járásbeli merészségét. Az oláh nem megy, 
hanem fut egyik szikláról a’ másikra, bokáig kötözött 
bocskorában, vállára vetett araszszéíes villogó balíá- 
jával;’s meszsziről kétkedünk, vájjon nemkőszáli kecske 
é ,  vagy más bérezi vadlakos?? Az oláhvval szüle
tett a’ hegymászás, ö kisszerű lakát is nem völgy
be vagy lapályon ; hanem fönt hegyoldalokon és tetőkön 
szereti épitni, honnét úgy néznek lefelé szegénységet 
mutató nyomoru viskóik, mint rigófészek gályákról. 
Talán onnét van ez , hogy a’ sebes — mert itt igy ne
vezik a’ Köröst— gyakori rakonczátlan árjai miatt, 
midőn az magasra nőtt rettenetes dagályait vízeséshez 
hasonló zúgással önti ’s árasztja ki medréből, a’ sze
gény oláh állandó lakhelyre nem számíthat. Hallottam 
i t t , hogy a’ Körös sok házat felszokott venni hátára 
’s azokat más fölemelkedtebb helyeken teszi le , hol asz- 
tán megmarad, mint Noé bárkája az Ararát hegyén.

^Nlilly szegény az oláh-lak külsője, épen ollyan bel
sője is. S e b e s  nevű o l á h  faluban bementem egy 
házhoz vizet kérni, látám házának bel- rendez étét, 
melly merő szegénységet, sanyaruságot mutatott.— 
Felkarózott fa-lócza volt nyoszolyája, mellyben ágy
béli helyett durva daróczczal takart széna vagy szal
ma volt. Egy szögletben víztartó edénye, másikban 
maga által csinált rendetlen kis asztala , rajta vastag 
szövetű vászonnal takart máié, mit a’ rongyos gyerme
kek egész étvágygyal evének, a’ harmadikban sertése 
es kecskéje, a’ negyedikben pedig fejőstehene állót— 
tak^közepen főző és sütőhely ház-földjéből kivált gö

dörben, a’ család tagjaitól környezve. Az oláhnak arcz- 
vonása ’s testalkata, anyagi ’s szellemi élete egyaránt 
szegény; a’ föllengős és bájteljes vidék ellenére is 
nyomorú csodálatos idomzatlan képű, csekély testal- 
kotásu, arczvonásukból sem szelidséget, sem egye
nességet és nyíltságot, sem a’honi nyelv, szokás’s más 
efélekbez ragaszkodást nem olvashatni ki- ravasz 
gyanús, vérszomjuzó nép, idegen iránt hideg , haj
dani vadságát levelkezni nem akaró. Talán onnét van 
ez, hogy jól rendezett iskoláik nincsenek, v. ha vannak 
felvigyázat nincs. Oláh tanítót, vagy tanítói intézetet 
egész utamban sem láttam, hanem igen, lóháton kara- 
vánkodó pópákat, kik a’ pórral pályinkaivásban verse
nyeznek : vagy talán innét, mert étele— azért é hogy 
nem dolgozik, vagy miért? igen szegény ’s nem egyéb, 
kolompér, máié, silány növény, és egy kevés juhhúsnál, 
buzakenyeret asztalán ritkán , vagy nem is lá t, hanem 
Pályinkát, reggel délben, mindig egyaránt iszik. Pe
dig tagadhatlan, hogy az élésmód, nagy hatással van 
a’ szelídségre és erkölcsök jobbítására. E’ termé
szettől ékes völgy után, mindenütt jó utón , nem soká 
értük a’ Bánffy nemzetség birtokát B. Hunyad m.várost! 
Este értünk be. B. Hunyad sem kívül sem belül nem 
tetszett. Nagyobb részint ref. lakják, de a’ kik az olá
hoktól öltözetre nézve semmit sem különböznek. Innen 
másnap Sárvásár, Körösfó , Nagykapos, Kiskapos, 
rengeteg erdőkkel környezett, de azért keilemes hely
zetű falukat értük, mik közül az utolsónál ölték meg a’ 
magyarok az Almásviz mellett megvert Gelut. Kaposrul 
Gyalut értük a’ Szamos partján , mellynek szép vára 
most a’ Bánffy , nemzetséget uralja, hajdan pedig 
Gelu oláh fejdelem lakja volt. A’ vár előtt, melly magas 
hegytetőrül nézi a’ Szamos habjait gyönyörű kert terül 
e l, szép fákkal ’s ritka virágokkal beültetve. Ide nem 
meszsze vanFenes, melly már a’ fővárossal szomszé
dos. Fenes, gróf Mikes Anom ízléssel épült, divatszerii 
nyári lakhelyével díszéig. Ha e’hely lakosinak, kik kü
lönböző vallásuak, azon sajnos hirök nem terjengne 
mi öketa’máséban halászás szeretőiéről ismérteti-akkor 
ezen helyet Erdély legszebb falui közzé lehetne soroz
ni. Innen kilépve, azonnal láthatja az utas, hogy fő
város felé közelit, mert már itta’ fővárosízajt kerülök 
csoportonként sétálnak, csapatban lovagolnak és kocsiz
nak, a’miket és kiket elérve ’s hagyva, az utas csak azt 
veszi észre, hogy a’városban van. Azonban megcsala- 
tánk; mert mikor a’ városba gondolok magunkat, egy 
szennyes falut értünk,mellyben még akkor is ált a’vásár. 
Ez Kolosmonostor egykori jézuita-lakhely, mit a’ fő
várostól csak egy utcza választ el. (Folyt* kö'v.)

P á l y a k é p ,
Ha kedvesednek karja közt,
Az ég megsemmisült; 
rS gúnyos kaczajjal viszszalök: 

v Mert szive már kihűlt;

Ha pályatéren , emberek;
■— Szolgák, kincs szomjazok —
Gyalázva hírlik tettidet; - -  
— A’ gyáva gúnyolok :

Kell é akkor részvétükért 
Elöttök esdeni?
Vagy mint a’ szikla, kincseit;
Lelked elrejteni?------

R. Emil.

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja angol gyors-sajtón T r a t t n e r - K á  r o l y i  uri-ntcza 453
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Nevelési szempontok
A z is  k o 1 ábu 1 - ki ti 11ás r ó 1.

A’ múlt országgyűlés lelkes Rendei olly sok ne
mes ’s a’ társas élet szellemébe mélyenbató eszmé
ket fejtegettek, mellyek, ha egyszer kifejjenek, ha
zánkat is beviendik azon polgárzati életmű vezetbe , 
hol ez hosszas bátiykodása, elemeinek egymásközti küz
delme , egynek a’ másik fölötti elnyomása ’s ebből szár
mazott eltompulta után , valódi é l e t r e  kel, ’s ha az 
életműszereket helyén ’s idején használandja , — mint
hogy fogékony elemi erők nem hijányzanak.— nem
csak el nem maradand a’ legműveltebb európai polgár- 
zattól, de azzal versenyezve fufand is. — Több magas 
eszme közül a’ jelen értekezés Írójának figyelmét az 
országgyűlés neveléskörüli gondja foglalja el , melly- 
nek egyik részletéről, a z  i s k o l á b ó l - k i t i l t á s -  
r ó l ,  szabad legyen itt véleményét adnia.— Hogy a’ 
kitűzött szempont helyes következménnyel fejlődjék ki, 
szükség megvizsgálni a’ tanító , az iskola és büntetés 
eszméjit; ezekre viszonvítni az ifjúi kihágást ’s a’kö
vetkezmény önként fog kifejleni. — A’ szülék körülmé
nyei sem az alsóbb, sem a’ fensőbb tudományok körül 
nem ollyanok, hogy azok gyermekeiket maguk nevel
jék ’s tanítsák , hanem ezen nagy kötelességet ’s az 
e’ nagy kötelesség mellett álló nevelési ’s tanítási nagy 
jogot is átadják a’ tanítóknak, igy a’ t a n í t ó k  n e 
v e l é s i  ’s t a n í t á s i  n a g y  k ö t e l e s s é g g e l  ’s 
j o g g a l  e l l á t o t t  h e 1 y e 11 e s-s z ü 1 é k.De ezcsak 
közvetlen eszméje a’ tanítónak, melly valódivá azon 
közvetés által fejük, ha a’ tanító tanithatási’s erkölcsi 
teljes képességgel hat növendékire, melly hatás követ- 
ménye a’ növendékben szükségkép kifejlő értelmi ’s 
erkölcsi erő leend. Ezek már azon hatalmas erők , mely- 
lyek az ifjút minden nagy botlástól megőrzik Cseké
lyebb botlások különben is inkább vigyázatra infők ’s 
alkalmak a’ tanító erkölcsi intésinek gyakorolhatására. 
így  a’ t a n í t ó k  e r k ö l c s i l e g ’« é r t e l m i l e g  
k é p e z ő  s z ü l e  i-h e l y e t t e s e k .  Ez a’ tanítók va
lódi eszméje. Sok szüle— sót mondhatni minden szüle
— körülményei ollyanok, hogy növendékiket még ak
kor is tanácsosabb közintézetben neveltetniük , hama- 
guk neveltethetési ’s tanitfathatási képességgel bírnak; 
i t t , egyéb okot mellőzvén ; csak azt említem , hogy 
a’ növendékek korán szoknak a’ társasélet viszonyá
hoz, mellyben mindnyájunknak élnünk kell, mert en
nek körén kívül magunkat nem helyezhetjük. E’ mellett 
állván a’ föntebb kifejtett szülei ’s tanítói helyettes vi
szony; következik, hogy a’ n e v e l ő - i n t é z e t e k  
t öbb s z ü l é n e k  n a g y  kö t é l  e s  s é g i  v e l ő j o 
g a i v a l  t e l j e s  c s a l á d h á z a k .  Azonban a’neve
lő-intézetek valódi eszmét csakúgy nyilványítandnak, 
ha minden család fő tanító vagy felügyelő ; a’ család
gyermek erkölcsi ’s értelmi képezésére czélszerűen hat.
— Legyen egy családfő iránya ferde, úgy az intézet 
eszméje valódivá vagy igen nehezen, vagy csak az ál- 
irány megszűntével fejük.— A’ szülei jogbul követke
zik azon eszközök használása, mellyek a’ nevelést ’s 
tanítást létesítik. Ezen jogot a’ szülék a’ tanítóknak 
adák által. De a’ szülék a’ nevelési eszközöket csupán 
a’ gyermek erkölcsi ’s értelmi kifejtésére használják ,

különben a’ szüle és nevelés fogalma közt kiengesztcl- 
betlen ellenkezés áll elő. A’ szülék csak azt ’s annyit 
adhatván által a’ tanítóknak, mivel ’«mennyivel magok 
bírnak, szükségkép következik az iskolafenyiték azon 
eszméje, h o g y  annak mi n d i g  n e v e l n i  k e l l ;  
az  i s k o l a f e n y i t é k  nem l e h e t  m á s ,  mi nt  
m i n d i g  n e v e l ő ,  mi n d i g  i n t ő ,  mi n d i g  j o b 
bí t ó.  Ez minden büntetés valódi eszméje. Átlátta már 
ezen elvet a’gondolkodó világ; ezt létesíti fogházak
nál a’ legnagyobb gonosztevők büntetésiben , minden 
ügyekezetet oda fordítva, hogy a’ büntetésből javulás 
származzék , hogy a’ bűnös javulva térjen vissza a’ 
társas életbe. Annyival inkább létesítve legyen ezen elv 
a’ nevelő-intézetekben, hol, ha csakugyan állnak elő 
hibák , — pedig ez aligha szabad , — azokat nevelés ut
ján kell elhárífani. —

Hogy a’ nevelő-intézetekben ifjúi kihágások tör
ténnek, tagadhatlan , mellyeket t a n u l á s k ö r ü l i r e  
vagy e r k ö l c s t e l e n s é g i r e  osztályozhatni. í )  A’ 
t a n u l á s k ö r ü l i  h i bá k  gyökereznek 1) physiolo- 
giai kifejletlenségben; némellyek már agy-idegrend- 
szerök álfal aránylag alkalmatlanabbak tanulásra , mint 
mások. Azonban az illyeket sem tarthatni minden szel
lemnélkülieknek. Nincs ember, kiben a’lélek tehetsé- 
geLbár kifejletlenek is , meg nem volnának. Az ínyek
nél tehát meg kell gondolni, mit várhatni tőlök ’s őket 
kifejlésökhöz aránylag vezetni. 2) A’ tanuláskörüli hiba 
gyökerezik a’ lelki tehetségek fejlésinek elferdítésében. 
Hogy a’ képező tanulmányok elmulasztása által , főleg 
az elemi tanításnál, mennyire marad a’növendékben fej
letlen az isten szikra, az minden előtt, ki a’ lélek fej
lese fokait, az ezeken emelkedő ’s a’ lélek fejtésére 
hatandó tanulmányokat isméri, eléggé tudva van. A’ 
tanulmány-rendszer ezen tekintetbőü fejtegetését igén 
rövid időre hagyván ; csak a’ diák nyelvet emelem ki. 
Miért csigáztatnak ezzel még most is növendékink 
6—■¥ éven keresztül? — Nem találunk a’ növendék lel
két képező tudományt ? Nem a’ képező tudományok ki- 
merithetlen tára é az egész természet? Lelkünk kiha
tó, vagy közvetlen, vagy szélesen véve értelmi ereje 
nem ezzel tartozik é lényegileg foglalatoskodni ? Ne
kem nincs fogalmam azok lélektani felfogásukról, kik 
azon elvből indulván ki, hogy minden nyelv képező 
tan, különböző holt’s élő nyelvek tanításával foglal
ják el a’ növendékeket, mielőtt azok értelmi tudomá
nyok alta! előképezteftek volna. Igen! képező egy nyelv
tan , ’« ez a’ hazai; de ez is csak úgy ha ez, fejtő gon
dolkodás-gyakorlatok által szellemittetik , különben ez 
is csak szók erömüvi összerakása lesz a’ gyönge növen
dékeknél , és semmi képező erővel nem birand. „Das 
Wort ist Form der Vorstellung und des Gedankens , 
der Buchstabe der todte Abdruck des Wortes, dieab- 
stracte Wortwissenschaft ein S y s t e m  von Formen,“ 
mond igen helyesen Diesterweg a’ német szellemi ne
velésre homályt vonni akaró Tbierschféle betüphilolo- 
gok ellen. —

És im! elemi és gyranasialis iskoláink illy szomo
rú állása mellett a’ növendékekben, a’ fensö tudomá
nyok körül, kifejlett értelmet, világos fölfogást ’s a’ 
tudomány szellemébe ható lelket kívánunk; nem kí
vánunk hanem követelünk , nemcsak követelünk hanem 
ellenkezőért talán meg is büntetjük. Mi ez ?!!! — 3)
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A’ tanuláskörüli hiba gyökerezik sokszor a’ tanítókban 
is. Részemről nem ismertem oíly tanítót, kiben az érin
tett hiba gyökerezett, azonban illy esetek gondolha
tok. Azt, hogy tanító , azt mit tanít, nem értené v. 
kötelességét e’mulasztaná , gondolni sem lehet, mert 
ez olly eílenmondás , mit kiengesztelni ész nem képes; 
de a’ kedvetlen hanyagság , a’ tétovázó hidegség, a’ 
csapongó áradozás az előadásban gondolható. És ott, 
hol szellemébresztés a’ cz é l, kellé más eszköz a’szel- 
]em-clölésre,mint hanyag, hideg és áradozószóval szel
lemtelen előadás főleg fiatal embernél, kiben olly rit
ka még az önvisszahatás, kiben a’lélek mondhatni majd 
egészen hihalt; hiszem külerőmüves testet illy erő 
mozgat, a’ fcenható erőkre csak illy erők dolgoznak, 
szellemre csak szellem hat, és nem benható, annyi
val kevésbbé külerők. — 4) A’ tanuláskörüli hiba gyö
kerezik a’ tudományban. Sokszor képező ’s alapi tu
dományokkal zavartatnak össze kenyér- vagy élettu
dományok. Képező ’s alapi tudományt, mindennek, 
ki tanuló, hallgatni kell; mert ha alap nincs, az épit- 
vény szüksegkép összerogyik. De minek némelly ke
nyértudományok folyvásti ismétlésével a’ növendék ál
tal a’ drága időt vesztegetni ’s talán magát a’kenyér
tudományt is megutáltatni ? A’ képező ’s alapi tudo
mányok után miért nincs szabad választása a’ tudomá
nyoknak ?— 5) A’ tanuláskörüli hiba előáll onnan , mert 
a’ növendéknek a’ tanuláshoz semmi kedve, melly az 
elősorzott okokbul is származhatik, de ennek eredete 
a’ szülei háznál , vagy más körülményeknél , mikben 
az első benyomások egészen más tárgyról történtek , 
mint a’ tanulásról , ’s ezek olly mély gyökeret vertek , 
hogy ezt, főleg hijányos nevelés által ki nem irthatni, 
igy a’ növendéknek inkább más hivatása van , mint a’ 
rnagasb tudomány. De okozhatja ezen hibát még a’ ta
nulói és társas viszony is. Azonban ezen viszonyból 
származó hibát a’ n e v e l é s n e k ,  le kell győzni. —

IVargn .hi/ios.
(1  ege következik.)

É let- és íájkés»el£ ^ a p ló m lm l.
[Folytatása és vége~)

A’ fővárosba hid viszen á t, mellynek mindkét me’-  
léke annyira meg volt tömve valóságos és tettetett kol
dusokkal , hogy miattok alig tudánk a’ hídon keresztül 
vergődni. Soha életemben, annyi koldust nem láttam. 
A’ kolozsvári színháza'város népességihez képest elég 
nagy, szinte páholyokra van felosztva mint a’pesti, mely- 
lyen kívül honunkban nincs párja; a’ belvárost kőfal 
keríti, melly a’ külvárosoktul elválasztja. A’ bástya 6 
kapuval kevélyen még most is sok helyen áll , néhol 
pedig rémitő hadak pusztítását siratja. .Szent borzadás
sal lép a’ vándor egy körül másikra, nem tudván raely- 
lyik hős csontjaira teszi lábait. A’ tudományos intéze
tek közül először is a’ ref. főiskolát tekintök meg'. A’ 
négyszög épület 3 emeletével igen jól rendezett, mond
hatni minden része haszonra fordítható. A’ diákokszo- 
bái fölött különböző feliratok vannak ’s mindeniket kül- 
országi iskolák ’s egyetemekről nevezik, mi nekünk 
nagyon tetszett. Ellenben sehogy sem barátkozhatánk 
meg azon szokással, miszerint a’ legkisebb tanuló is, 
ha tamtoját, vagy más diákot hon nem lel, kiáll ’s rnind- 
addig telitorokkal kiabálja, mig az elő nem jön. Az 
1 jusag mindent elkövet a’ magakiképezésére. Van köz
tök olvaso társaság, melly hasznosan mulattató köny- 
>eket szerez, miket a’ részvényesek mindig olvas
hatnak. Ezen társaság könyvtárában, jeles képek mel

lett folyóiratok is találhatók, mik körül néinellyeket 
tanitójok kegyéből olvas az ifjúság. A’ főiskolai könyv
tár , a’ derék Telekiek dicső elődjének Teleki Sám. hol 
a’ gr. arczképe még most is kitkit tiszteletre gerjeszt, 
mintegy 16 ezer darab köuyvbül á ll, ’s az újabbak , a’ 
közelebb múlt országgyűlésen elhunyt dicső követ Bán- 
fy László b. ajándéka. Van ez iskolának kömetszó és 
könyvnyomó-intézete ; ez utóbbi Méhes Sámuel érde
mes tanítónak is megvan, mellyben az Erdélyi Híradó, 
Nemzeti Társalkodó és Brassai Vasárnapi Újsága, a’ 
birtokos tulajdon betűivel, amabban pedig a’ történet- 
búvár Szilágyi Ferencz Múlt és Je!en-je nyomatik. 
Érdekes továbbá a’ kir. ly c ., mellyet boldogultFerencz 
uralkodó és BáníTy György kormányzó alatt az ország 
építtetett. Ennek is csinos könyvtára van , melly évenkiní 
fejdelmi alapítvány szerint 300 p. f. segélyt kap. Itt is 
minden újabb magyar könyv meg van, mellyeket mint a’ 
könyvtárnok raondá, a’ fentisztelt fejdelem rendeletéből 
pesti könyvárusok ajándékoznak e’ könyvtárnak. A’Soci- 
nianusok főiskoláját is méltó emlitni, mellynek növen- 
déki, nem lévén törvénytanitójok , törvényt hallgatnia’ 
ref, iskolába járnak , a’ ref. diákokkal különös jó barát
ságban vannak, ’s ugyanazért amazok is mint ezek 
társaságba álltakés minden jobb könyvet és lapokat ol
vasnak. Van a’ társaságnak jegyzőkönyve i s , melly 
vendégneveket foglal magában. Az unit. ifjaknak öltö
zete is olly kedves mint szelleme. Zrínyiforma dol
mány, magyar nadrág, deréköv, mellyhez csak kard 
kell hogy az öltözet egészen nemzeti legyen. Mennyi
vel csinosb már ez , mint a’ fekete hosszú ruha , melly
nek bóalja szinte porfelleget hajt, esős időben pedig 
térdig sár. Az unit. vallást 45 537 lélek követi. Tem
plomok : a’ kath. több templomai közül nevezetesebb a’ 

_ piaczi nagy templom, melly hajdan a’ reformátusoké 
volt. Ez épület négyszög-kövekből készült ’s a'régi 
művészetnek valóságos remeke , tornya nincs, a’ ha
rangok fen a’ fedél alatt állnak. Reformátusoknak két 
egyik a’ főiskola mellett oszlopnclbüli négyszeg-kö- 
vekből ’s csudálatos magasságú toronytalan , másika’ 
külvároson mindenben sl debreczeni nagy templom for
mára épült- templomjok ; a’ Socinianusok magos sugár 
tornyu temploma, mellyben derék orgona van, belseje 
olly egyszerű , mint a’ reformátusoké , ezen felírással: 
Az egyetlenegy isten tiszteletére építette a’kolozsvári 
unit. ekklésia 17.96. Az énekeskönyv is sokban hason
ló a’ ref.hoz, ezen czimzettel: Istent dicsőítő magasz
talások , és esedezések az unit. ekklésiában 1837. a’ 
ref. koll. betűivel. A’ szászoknak is szép külsejű tem
plomuk van. Megnéztük még Kolozsvár több jeles épü- 

— létéi közt a’ kormányszéki házat is. Ezen nagy terje
delmű díszes épület, mellyben E dély,  országgyűlé
sit szokta tartani, igazán meglepő ’s a’ nemzet mél
tóságához illő. Rajta csillagvizsgáló torony van , melly
nek csúcsnbeli Camera obseurajában , egy szives szer
zetes, ki itt felvigyáz, az egész várost, annak egyes ré
szit , kitünöbb épületit, jelcsb utczáit, tágasb piaczit, 
a’ sétáló ’s adóvevő különféle emberekkel, a’ Szamo
son zugó kétkerekű malmot a’ körülte zsákokat czipeío 
molnárokkal, ’s túl rajta egy szikladombon fekvő 
légvárt az örkatonák fordulatival, tisztán előtüntete 
mik különkülön egyegy panorámát képezének. — Ko
lozsvár utczái nagyobb részint szélesek, jól kövezet
tek, tiszták ’s rajtok örümtelvc jár az idegen; mert a’ 
sétáló vidám városi nép, országnagyok, előkelő höl
gyek nemzeti nyelven mulattatják egymást. Eszembe 
juta itt a’ derék fejdelemno, ki egy erdélyi hölgyet ide
gen nyelven szólitván meg, midőn ez hirtelen nem tud
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na felelni, mond: csak született nyelvén szóljon asszo
nyom, mert idegen nyelvet tudni jó. de magáét nem tudni 
nagy szégyen. A’ belváros épületei 1 és 2 emeletűek, 
mellyck részint újabb izlésszerintiek, részint pedig ó 
szabályuak. A’ fóutczák esténkint ki vannak világítva 
’a illyenkor legélénkebbek szoktak lenni. — Különösen 
szemébe ötlik az idegennek Kolozsvár piacza, mellyen 
deszka-bódék alatt, honszerte híres és nagy kenyere
ket láthatni. A’ debreczeni kenyerek még ezeknek csak 
fiai. Kolozsvár kávé- ’s mulatóházai közt legkitűnőbb 
a’ gyors-kocsihoz czimzett kávéház , honnan a’ gyors
kocsik szoktak elindulni. Kolozsvárról, többféle kör- 
nyülményink , visszahíttak. Két napi út után a’ körüsvöl- 
gyi oláh nemesek földjén keresztül már Váradon va- 
lánk azon hírrel, hogy Beöthy első alispán, ki mellé 
a’ közakarat, másnap országgyűlési derék követtársát 
is méltó székébe ültet é. V á r a d r a  nézve is igaz 
a z , hogy minden elemdulás , erőt és munkát fejt ki; 
mert égés óta csinosb , ’síalán gazdagabb is. Váradról 
Biharon., a’ jó bort termesztő magyar városkán ’s Fél
egyházán egy derék népes falun keresztül, mindenütt 
a’ jankai ’s diószegi gazdag szőlőhegyek alatt esttájon 
újra elértük A—ár kedves határát. Utunkban esett még 
Nagy és Kiskágya magyar faluk , Székclyhid mezővá
ros mind borokra! hires szép helyek. Nagykágyán fi
nom Ízléssel épült urasági lakot, szép gazdálkodást, 
nemes fajú ménest, ritka ültetvényeket is láthatni.

Azon vidéken, hol az ember ifjúsága ürömit vidám 
órák közt élvezte, valami kiraondhatlan végnélküli é- 
desseg van ; mert ott minden virág tisztábban tárja ki 
kelyhét, minden fűszál szelidebben suttog , talán min
den égibb illatot párolg és a’ virágokat az indulatok 
két égő pontjainak öszhangzása ápolja , mellyeket szél
vihar sem tud összerontani. így voltam én azon hely
hez köttetve , hova olly nagyon siettem ’s hova érzé- 
sim olly ellenállhatlanul csatoltak, raellynek hódoltató 
ereje kimerilhetlen. Ezen vidék, mint már feljebb is 
emlitém az Érmelléke Biharmegyének legszebb . leg- 
miveltcbb ’s talán leggazdagabb része is. Itt mind pol
gári mind egyházi pályán jeles férfiak laknak . e’ de
rék megyének méltó díszei. Én csak az utolsót érintem. 
Ezen helv. egyházkerület eleitől fogvást sok jeles e- 
gyeddel dicsekvék , kiket erdélyi fejdelmek is különös 
szabadságokkal ajándékoztak m eg, de miket talán a’ 
különszakadás miatt, most már nem bírnak. Az érmei- 
léki lelkészek korszellemmel járó tudományos hala
dást tűztek ki fő e z  é l ü l  ’s olly társaságba állottak, 
melly részvény utján minden bel és külföldi könyvet 
megszerez , folyóiratokat járat. # )  Ezen társaság éven- 
kint gyűléseket tart , mellyben a’ megszerzendő , rit
kább tudományosabb , az iskolára is hasznos könyvek 
felelt tanácskozik, ’s minden tagnak ajánlási joga lé 
vén, azon könyvet, raellyhez többség véleménye hajlik, 
azonnal megszerezi. He gondja van még ezen társa
ságnak a’ lelkészek özvegyei’s árváira is , kiket önként 
ajánlott pénzmennyiséggel szokott sorsukhoz képest 
segitni keresztyéni kötelességnek ismeri. Bár csak ezen 
szokás sok követőre találna! Azonban itt is sok a’ baj , 
sok a’ nehézség, a’ lelkes férfiaknak sok alkalmatlan
sággal kell küzdeniek ; mert itt is meg van ama’ ve
szedelmes és illetlen szokás : a’ p a pmarasztás. A’

*] Mondják, hogy az alsó-szabolcsi egyházkerület némelly 
lelkészei is alakitánakilly olvasóegyletet, de egypár v. 
háromévi virágzás után elszélycdt ; mert pénztárnoka a' 
közpénzt birkába verte. Nincsenek é honszerte illy pénz
kezelők? Cs. Zs,

pórban is van hatalom és uralkodásvágy, mi legvesze- 
delraesb; mert nemtelen Indulattól ragadtatva titkos 
boszut forral, dühében nem tudja mit csinál ’s nem áli
hatván máson boszuját, ártatlan papjára fordítja mér
gét. Ha egykét előkelő pór — kivált ha hozzájok kény 
uracska is csatlakozik — papjára valamiért meghara- 
gudt, legyen az tudós, miveit, emberséges, józan, 
kigyótbékát kiabál rá ’s ha máskép nem boldogul, 
pénzen ’s boron veszteget meg másokat, hogy a’ de
rék lelkészt, gaz táraival együtt kitúrja. £*)

Csuilnj Zsigmond.

M a g y a r  G a z d a s á g i E g y e s ü l e t  
r e n d k ív ü li nagygyű lése-

A’ m a g y a r  g a z d a s á g i  e g y e s ü l e t  f. nov. 
llkén a’ n. casinóban rendkívüli nagy gyűlést tartott, 
mellyen kölcsönös üdvözlések után , köv. tárgyak ke
rültek szőnyegre. I. Ürményi Fér. ö excja kiküldetése 
következtiben a’ németországi mezőgazdák és erdu- 
szök doberani gyűlésének eredvényirol küldött társai 
nevében is jelentést tőn , melly köszönettel fogadtat
ván egész terjedelmében közre fog tétetni. II. Az utóbbi 
választottsági ülés óta köv. uj alapítványokkal gyara
podott az egyesület tőke-értéke , u ellyek szerin' : ns 
Soprony vgye közönsége 200 p. ftot, Barkóczy Lász
ló b. sz. fejérvári püspök ur 200 p. ftot, Goldberger 
Adára tb. ’s uradalmi igazgató ur 200 p.Lot, Mihalik 
György sz. fejérvári plébános ur 200 p. ftot, Teleki 
József gr. v. b. t. tan. koronaőr ó cxcja 200 p. ftot, Zi
chy Aladár gr. 200 p. ftot, Zichy Domokos gr. rozs- 
nyai püspök ur 200 p. ftot valának szívesek kötelezni. 
Ezekért az egyesület a’ t. alapító uraknak és szives köz- 
henjártukért egyesületi elnök grófnak , Keblovszky La
jos ügyviselő ’s Török János egyesületi előadó urak
nak köszönetét nyilványitá. III. Rendes tagokká lettek: 
Andrássy József kir. helyt, tanácsnok, Angyal Lajos 
rédei tiszttartó, Bartakovics Auguszt tb. Farkas Fe- 
rencz fej érvári n. prépost, Gömöry János, G ö m ö r y  
Károly pesti gyógyszerárus és választott polgár , Gug- 
genberger Leopold pesti n.kereskedő , Kubínyi Rudolf 
gömörmegyei aljegyző,Luc/.enbacher testvérek keresk. 
Pulszky Ferenczlb. ’sin. acad.t. tag, rigiczai Kovács 
József tb. Sárközy Kázrnér fejérrnegyei első alispán, 
Stipanitz Antal érdi tiszttartó, Szentiványi Károly tábla- 
biró (gömörmegyei) Szentiványi Vincze C3. k. kamrás 
’s m. k. helyt, titoknok, Szentmiklósy Rudolf tb. Wag
ner Dániel vegytanár, Zlainal Vilmos ország barom- 
orvosa. IV. A’ múlt évi jutalom-feladásra (gazdasági 
kézikönyv falusi iskolák számára) érkezett 13 pálya
irat közül a’ kitűzött föltételek értelmében a’ lOd. és 
illy jelmendatu munka szerzője „Mí g é l e k  re 
m é n y i e k “ 20 aranyra, a’ 13dik ’s illy jelmondatúé 
„ Mú l t a  f i u n t e a d e m s e d  a 1 i t e r “ szinte 20 
aranyra (ezek a’ földészeli és földmivelési szakaszokért) 
továbbá a’ 3dik és illy jelmondaté pályairat szerzője: 
„Úgy dolgozz(ál) mintha mindig élnél, ’s a’ t.“ az ál
lattenyésztési, kertészeti, eperjfa-tenyésztcs selymé- 
szeti ’s háztartási szakaszokért 90 arany jutalomra Ítél
tetett érdemesnek a’ bíróság által. Ennek következté
ben a’ lepecsételt névrejtő levélkék felbontatván kisült: 
hogy a’ 3dik számú koszoruzott pályairat szerzője gá- 
borjáni S z e n t m i k l ó s y  S á m u e l  ujbarsi ref, káp
lán, a’ lOdiké T a h y  E m á n u e l  puszta-monostori

*) Sö.t arra is tudok esetet, hogy egy megyeszerte hires 
zsiványt hat fttal vett meg a’ íelkész , tiszttársa elleni 
zajgerjesztésre. Cs. Zs.
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igazgató, a’ 13ké : K a r i k a  P á l  a’ n. körösi reform, 
lyceumban gazdaságtudományi tanító. A* koszoruzott 
munkák illető szakaszai kellőleg alkalmazva és szer
kesztve nyomtatásban közrebocsattatandnak 5 minek 
eszközlése az ismeretterjesztő szakosztályra bízatott. 
\> névrejtő levelkek küldöttség jelenletcben elegettet— 
tek ’s a’ többi kézirat a’ titoknok tértetvényei elömu- 
tatóiuak vissza fog adatni. V. Olvastatott a’ n. körösi 
lyceum elöljáróinak az egyesülethez intézett levele , 
mellyben jelentetik , roikép az említett intézetben a’ gaz
dasági és erre vonatkozó tudományok is taníttatván , 
rendelkezéséül egy 25 holdnyi terfóld szolgál, mely- 
lyen eddigelö az intézet korlátoltabb erejéhez képest, 
nem egészen tökéletes rendszerrel tétethettek ugyan 
gyakorlati próbák, azonban mikint erejeévenkintgya
rapodik, úgy ezen próbák is több gazdasági ágra fog
nak kiterjesztetni. Jelenteték továbbá, mikint az emlí
tett tudományos-intézetben nemcsak néptanítók, hanem 
gazdatisztekké alkalmazhatandó ifjak is képeztetnek. 
Ezek folytában oda nyilatkoztatá ki óhajtását: enged
tetnék meg, hogy a’ többször említett lyceumbeli gaz
dasági tanítványok iskolai pályájok végeztével éven
kint az egyesület vagy annak e’ végre megbízandó kül
döttsége előtt állhatnak ki a’ próbavizsgálatot, misze
rint az egyesület aját latára érdemesítendök annál bi
zonyosban számíthassanak illő alkalmazásra. Ezen szi
ves bizodalmaért ’s figyelméért a’t. elöjáróságnak kö
szönetét fej ezé ki az egyesület, becses óhajtását te- 
hetségihez képes; szívesen teljesítendő. VI. A’ földé— 
szeti szakosztály jelentése kedvesen fogadtatván, an
nak javaslatai határzatba mentek ’s azon négyszáz 
és néhány burgonyafajért, mellyek elnök gróf részé
ről, mint a’ tavai érkezett példányokkal, csurgói jó
szágán tett próbatermesztés eredvénye bemutattattak, 
valamint azokért is, raellyeket r. tag Bartosságh József 
ur vala szives mint saját próbakertjének kisérlet-ered- 
vényeit jelentése mellett beküldeni, köszönetét szava
zott az egyesület VII. Kedvesen fogadtatott továbbá 
a’ gyüraölcstenyésztési szakosztály jelentése ’s főleg 
miszerint r. tag Bazalicza Mátyás nyitrapereszlényi 
plébános és Völfel József kőszegi polgár urak több
féle körtvély és almamutatványnyal diszesiték a’ gyü
mölcs -  és termény-kiállítást. sír) Ezekért szinte az 
egyesület szives köszöneté nyílványíttatik. VIII. A’ szö- 
lömivelési szakosztály jelentésében tárgyalt intézke
dések helyescltettek. IX. Selyemtenyésztési szakosz
tály elnöke Széchenyi István gróf bemutatván a’ sop- 
rony -  vasi szederegylet 184iki könyvét, mellyben az 
alkotó-szabályok az egylet választottsági’s részes tag
jainak névsora egyéb tudnivalókkal foglaltatik, ez va
lamint Henking Henriknek az egylethez intézett ’s 
nyomtatásban színié megjelent véleményes előterjesz
tése köszönettel fogadtatott ’s közre tétetni rendelte
tett. X. Az ismeretterjesztő szakosztály czélszerűnek 
vélvén a’ M a g y a r  G a z d a  és Műipar czimű iker 
lapokat jövendőre egybeolvasztva alább szállítandó elő
fizetési díjért kiadni, miután ez, a’ javaslat elfogadtá- 
val félévenkénti 4 p. ftban állapíttatott meg, »’szük
séges változtatások elintézése a’ szakosztályra bíza
tott. XI. Egyesületi költségeken eszközlendő közrebo-

J P.r,* ^ ncz Ferencz r. tag ur szinte küldött mintegy 20- 
icie alma- es körtvély-mutatványt, de ezek a; küldő ur 
hibaja nélkül elkésvén legnagyobb sajnálatunkra a'többivel

csátásul egy íermészeítani (pysikai) népszerű és egy 
állatgyógytani (veterinariai) kézirat érkezvén vizsgá
latul , amaz az isméretferjesztö, imez pedig az állat- 
tenyésztési szakosztályhoz utasíttatotf. XII. A’ pénz
tárnok jelentéséből kellemetlenül értesülvén a' nagy
gyűlés , mikép a’ kötelezett alapítványi kamatokbuí »s 
részvényekből az illető t. ez. tagoknál nagyobb összeg 
tartozásban hever , ezek minélelőbbi befizetéséül a’ t. 
tagok olly kinyilatkoztatással szólíttatnak fel , hogyha 
a’ felszólítás bizonyos időig kellő foganat nélkül ma
rad , kénytelen lesz az Egyesület szigorúbb eszközök- 
hez nyúlni. Egyesületi pénztárnok Kossalkó János h. 
ügyvéd ’h váltójegyző ur lakása jelenleg bálvány ut- 
czábani Ürményiház 3dik emeletében van , hol a’ ka
matos részvényfizetések mindenkor elfogadtatnak. XIII. 
A’ múlt nyári nagygyűléskor egy czélszerű ökör-iga 
készítőjének jntalmazásaul aláírás nyittatván, miután 
e’ czélra eddigelö 37 arany gyűlt be, az aláírás bezá
ratott ’s az iménti öszszegért ime verseny nyittatik. 
A’ pályázni kívánó erőmüvészek tehát pályaraüveiket 
a’ jövó évi medárd-vásárkor a’ köztelken tartandó ál
latmutatáson kiállítani ne terheltessenek. XIV. Thaert 
Albert emlékszobrának felsegítéseül eddigelö egyesü
leti elnök K á r o l y i  György gr. 10 p. ftot, Andrásy 
György gr. egyesületi alelnök ur 10 p. ftot, Csapó 
Dániel alelnök 10 p. ftot, Czindery László alelnök ur 
10 p. ftot, Ürményi Ferencz szakoszt. elnök ur ö excja 
10 p. ftot, ajánlottak. Az aláírás nyitva marad, a’ ti- 
toknoki hivatalban mindenki által gyarapíthatandó.—

Ezek után a’ nagygyűlés tagjai a’ termény- és 
gyümölcs-kiállítást mentek megszemlélni. Kelt Pesten 
nov. 18kán 1841. Kacskovics Lajos. s. k.

egy. titoknok.

P ó t l é k t á i * -
(Négyszázad előtti pénzesség.) 1403ban , P. M. 

és I. Dom. prépost rokonjok meghalálozása alkalma
kor a’ leleszi prépostság szenttárába (sacristia) betör
vén , több érdekes oklevél ’s nagy értékű arany ’s e -  
züst edényeken kívül, n y o l e z e z e r  d. aranyat ra
boltak ki,—

(Háromszázad előtti magyar nemesi jellem.) Első 
Ferdinand , 1550b. kelt rendelete 63dik czikkében azt 
határozá, hogy a’ nemesek, kik levelök, vagy végre
hajtás miatt járulandnak a’ jászói Conventbe , lefegy
verezve , egyen-, vagy kettenkint bocsáttassanak be : 
bevallás és eskü alkalmakor pedig, mert ekkor többen 
kell együtt lenniök , ma r a d j a n a k  k i v ű l  — illy 
vészterkes időben. . .

(Isméti magy. jellem.) Mohácsnál majd egész 
hazánk elesett, ’s még is sok magy. nemes a’ követ
kezett 1527-—28—29dik ’stb. r. években, háború kö
zepette, legtüzesebben pörlekedett egymás ellen.

(Különös pénzkereset.) Harmadik Amuráíh tör. csá
szárnak pénztára trónra léptekor egészen kiürült. Er- 
tesitteték, hogy Assanes algíri főnök hallatlan kin
cseket halmazott össze. Ezt magához hivá ’s míg e- 
gyütt mulatának, az alatt elküldött hívei a’ tömérdek 
arany és ezüst tömegen kívül kétszázezer szultanin-nal 
térének vissza Algírból. A’ főnök haza bocsáttatván 
meg semmoczczant. Ugyanazon cs. egy pasától két ,  
Ferhates fővezértől pedig három millió a r a n y a t  csi
kart ki. —

A i  n e m  ( w i u t c u u i U l u h «

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja angol gyors-sajtón T r a t t n e r - K á  r o l y i  uri-utcza 453
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N evelési szem pontok
A z i s k o l á b u l - k i t i l t á s r ó l .

(V é g e.)
II) A z  e r k ö l c s í e l e n s é g i  h i b á k  előállása 

a’ növendékeknél physiologiai, lélektani, iskolaviszo- 
nyi , vagy iskolánkivüli kútfőkre vitethetnek. — l.A z  
erkölcstelenség physiologiai kútfejére nézve nem értek 
ugyan egyet azokkal, kik a’ Gall és Lavater physio
logiai rendszerét annyira akarják vinni, hogy némelly 
vétkeknek valamint erényeknek is saját műszereit az 
agyban gondolják lelni; mert ez merő anyagiságra ’s 
szabadságtalan létre vinne, már pedig igy semmi e- 
rénynek , semmi tulajdonlásnak helye nem lévén, lát
hatni, a’bűnöknek mi tátongó örvénye nyilnék föl; ha
nem annyit állítok , hogy az idegrendszer teljes vagy 
hijányos kifejlése benső eszme következménye lévén , 
már ott a’ kifejletlen eszme is hijányos és az illyen em
ber inkább testiség felé hajlik. Azonban valamint a’ 
benső eszme hijánya egy embernél sem lehet teljes , 
úgy ezen tekintetbcu az embert kifejthetlennek állítani 
nagy hiba lenne. Az ember mindig képes az erkölcei- 
ségre, azért itt csak aránylagosságrol van szó ’s ezt 
az erkölcsíelenségi tulajdonitásnál tekintetbe kell venni. 
2)Az ismeréserö önvisszahatásábol származik az önér
zelem. Ha ismeréserőileg magunkra visszahatni nem bí
runk,nem bírunk érzelmileg sem.így tiszta szívből buzgó 
erényesség sajátunk soha sem lehet. A ’ ki ismerni és ér
zeni nem bírja az erkölcsi törvényt, az a’ kényszerí
tés szolgája marad , a’ ki pedig csak érzékenykedik de 
nem gondolkodik , az rajoskodóés babonás, nála zavart 
forrása van az erénynek; ezért kell észre és szívre 
hatni, még pedig úgy , hogy egyik a’ másikat soha el 
ne nyomja. Ez legnagyobb föladatuk a’ nevelő-inté
zeteknek. 3) Az iskolaviszonynál említést érdemel a’ 
tanítói, tanulótársi és törvényi viszony. Nem gondol
ható é itta’ tanító korlátlan kifakadása ? melly az ön
érzelemre emelkedett ifjúnál nem leveretést, sót inkább 
daczoló ellenhatást szül. Az, hogy személyes gyönge- 
ségekis lennének vezetőji az indulatoknak, nem képzel
hető , mert ezek a’ gondolkodó fiatal embernél még na
gyobb ’s elhatárzott ellenhatást szülnének , midőn amaz 
szánakozást is gerjeszthet némelly józanabbnál. Ezen 
esetekben, a’ tanítói és tanulási viszonyba van szőve 
az erkölcstelenség eleme. A’ tanulótársi viszonyban ki
emelendő az erkölcstelenségnek egyről másra elraga- 
dása, mi leggyakrabban az együttlakásnál történik 
meg. De a’ nevelésnek ész mellett szivhezis kell nyúl
ni , így erkölcsös fiatal emberek közt nem lévén ra
gály, az együttlakás sem lenne olly kikiáltott veszé
lyes, mint közönségesen mondatik. Azonban itt a’fia
tal embert nem ellökni kell, mint a’ragályos állatot né- 
mellyek akarják, hanem orvosolni , mint a’ ragályos 
állatot józanok szokták. Az iskoíatörvényi viszonynál 
szembeötlő lehet az, hogy ez is az erkölcstelenség kút
fejei közé számittatik, holott ennek czélja az erköl- 
csiséget előmozdítani. Igen is ! törvények mindenhol 
szükségesek, hol társas élet van, de a’ törvény az e- 
rényfejtés elemeit hordja magában, és ne pusztáD visz- 
szaverő, annyival inkább ne szigorú legyen , főleg gon
dolkodó fiatal ember büntetésében , mert ezt a’ mellett
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hogy daczolóvá teszi, még elméjét azon erkölcstelen 
fogásban is gyakorolja, hogy a’ szigorú törvény alól 
akármeliy erköcsfelen mód által is megszabaduljon , 
miilyen a’ hazugság, hamis tanukeresés ’stb. Hát ha 
még a’ gondolkodó fiatal ember az Ítélés hijányait is 
nemcsak sejditené, hanem gondolkodása által tisztán is 
látná , akkor az itéletvégrebajtás , mi jobbító akar lenni, 
legerősebb meggyökereztetője az erkölcstelenségnek. 
4) Az iskolánkivüli viszony a’ szülei házra és az is- 
kolánbivüli társas körre vitetik. A’ szülei ház sokszor 
erkölcstelenség fészke , honnan a’ gyermekek már er
kölcstelenség elemeivel jőnek iskolába , és míg a’ szü
lei házak erkölcsileg javulva nem lesznek , addig az 
iskolai nevelés igen sokat szenved. A’ társas kör szin
te sokszor szolgáltat erre alkalmat, de a’ nevelőinté
zeteknek le kell ezeket győzni; mert rendeltetésűk : 
szelidítés, és jobbítás.

Viszonyítsuk már az előadott tanulás körüli és er- 
kölcstelenségi hibákat a’ felebb kifejtett tanító, neve
lő-intézet és büntetés eszméjére ; a’ tanitó eszméjére, 
ki erkölcsileg és értelmileg képezni tartozó szü le, a’ 
nevelő-intézetére, melly olly családház, miben több 
családfő, tanitó és felügyelő , mint szülei helyette
sek foglalkoznak a’ neveléssel; a’ büntetés eszméjé
re , minek czélja jobbítás , viszonyítsuk mondom ezek
re azon tanuláskörüli és erkölcsíelenségi eseteket, mely- 
lyeknek egy része a’ fiatal emberen kívül másban gyö
kerezik , más részét pedig józan nevelés által tarto
zunk legyőzni: találhatni é azok közt ollyat, melly 
a’ legnagyobb büntetést, az iskolábol-eltiltatást, a’ 
nyilványos nem-tanulhatást, a’ megjobbulhatlanság bé
lyegével jegyzés,az erkölcsi halált hozhatná maga után? 
az ollyan bűnöket, mellyek polgári törvényhatóságokra 
tartoznak, nem is említem, mert a’ polgárzat törvénye 
mindenkire egyiránt tartozik. Egyedül a’ nem-tanulás 
érdemel legnagyobb figyelmet szüle és polgárzatcsa- 
lás tekintetéből, de ekkor is nagyon föl kell fürkészni 
a'nem-tanulás okát, nem esik é az physiologiai te- 
hetlenségre? ’s ezen esetben sem erkölcsi halál történ
jék , hanem a’ mint kölcsönös érintkezés által történt 
a’ növendék iskolába fölvétele, olly kölcsönös érint
kezés által adassék az vissza szüléinek, mert egyol
dalúkig kisebb értékű egyezkedést sem szabad elvetni, 
annyival inkább oliy nagyot, miilyen a’ nevelés és ta
nítás.— Ezek azon eszmék és körülmények , mellyek 
fejtegetését a’ fiatal emberek halálos büntetésénéi el 
nem mellőzni szükségesnek látom. —

W a rg a  János.

Állattenyésztés.
Az állattenyésztés előmozdítja anyagi jólétünket, 

mert altaljában annyi belőle a’ haszon, nyereség, hogy 
mellette valóban kiki függetlenségre viheti dolgát; de 
szellemi kifejlődést is eszközöl, mi függetlennné teszi 
az embert. Függetlenség, gondtól-mentesség ’s a’ lel
ki élet fő feladataiban meggyőződésének követése és lel
ki kimüvelődés. Ezen függetlenség nélkül valóban egy 
pályán sem munkálhatni hasznos sikerrel.

Egy állattenyésztő vagyis inkább nemesitő érteí- 
len ember nem lehet; állati alakokat kell neki terem
teni, alkotni, mint Bakavei több állatot állít elő tulaj
don eszméje szerint; példájára ama’ kertésznek , ki
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uj virágokat alkot vagy legalább más és más színeket, 
teljesebb virágokat varázsol elő saját kepzete után ; 
csakhogy az álattcnyésztó nem növényi hanem állati ter
mészettel dolgozik , melly tulajdon alkotásához sokkal 
közelebb van ’s már ezért is tanulságosabb. Lehetlen 
p. o. az állattenyésztőnek a’ diaetetica törvényiről mind 
jobban-jobban meg nem győződni, de fő dolog az, hogy 
sokkal tökéletesb életműségről gondolkodik. — A’ te
nyésztőnek képzelni kell az állatot mit elő akar állítni, 
’s az eszmének megtestesülni lelki szemei előtt. — Ez 
bár nem könnyű a’ k e r t é s z n é l ,  még nehezebb a’ 
tenyésztőnél; mert ennek az állati nem  z é s  és álla
ti Or g a n i s mus  t i t ká t  itt meg kell lesni, belé kell 
bocsátkoznia az állati élet kimerithetlen tengerébe ’s 
itt meg fog győződni, hogy minden örök törvény sze
rint , olly bölcseség által van elrendelve, mellynek 
az emberi elme csak egyes részletit képes évezredek 
alatt némileg felfogni ’s illy foglalatosságban lehetlen 
azon hasonlatosságot, azon függést észre nem venni, 
mi emberi ’s állati élet közt van; igy hát midőn az em
ber állatokat kivan tenyészteni ’s különösen javítani , 
nemesül ön lelki ereje általányosan, különösen pedig 
elveinek alapos kifejlése által. Ki állatokat sikerrel ne
mesit, a’ világ minden részén miveit gazdák sorába 
tartozik, habár társasági simasága hijányzik is. Ki te
hát valódi állattenyésztő akar lenni f annak okszerű, jó 
és erkölcsös embernek kell lenni. De hasznos az állatte
nyésztés az egész hazának is , mert igy több gondol
kodó és önállásu polgárja leend , altaljában növekedik 
vagyonbeli jóléte, mintp. o. Angliáé , hol a’ nemes ál
latok kivitele egy azon czikkek közül , mik legtöbb 
pénzt visznek az országba; minél azonban sokkal na
gyobb haszon ’s nyereség háramlik ben a’ lakosokra. 
Az angol, lovával sebesebben halad , birkáji több gyap
jút , jobb húst- tehenei több tejet, jobb sajtot adnak, 
’slb. Nekünk magyaroknak az állattenyésztés még több 
hasznot hozhatna, mert inkább földmivelésre vagyunk 
szorítva; földünk elég van , termékinket pedig a’rósz 
és messze utak ’s nagy vámok miatt nem tudjuk kivinni; 
változtassunk a’ dolgon, nagyobb mértékben legyünk 
állattenyésztők mint gabnatermesztők, így majd el fog
nak enyészni a’ rósz utak ’s nagy vámok, mert drá
gább állatokat is csak annyi fizetés mellett hajthatni 
legtávolabb v i d é k e k r e  mint silányakat; azonban ne
mes álltttoknál az útiköltség úgyszólván elenyészik. Ho
nunknak elég oka volna ezen pályán elöhaladni , mert 
ha tömérdek gabnájából a’ fölöslegest, mit jobb mive- 
lés által könnyen kétszerezhetni, nemes állatokká vál
toztatná, azon pénzt, melly hazánkban forog , jó mód
dal tizszerezhetnök. Innen megítélhetni: könnyű fela
dat é állatokat tenyészteni, nemesitni ? Az állattenyész
tőnek pedig fő kellékei: ajtermészetes ész, melly egyéb
iránt bármelly pályán megkivántatik , itt pedig annál in
kább,mert a’töretlen pályán nem sok szabályra támasz
kodhatni; a’ dolog mégjúgyszólvná egyesek fejében van , 
tapasztalatok nincsenek öszpontosítva. Ezek előadásánál 
egyik fő czél a’ dolog könnyítése; de mind e’ mellett 
is a tárgy annyira titokba van burkolva, az állati Or
ganismus olly kevéssé isméretes , hogy elég tágas me
ző marad fen bármilly ész munkásságának. Természe- 
™ L ^ V S3íÖkséges tebát> ész , melly első P'Hanatra 
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tehet. Ezek azon csekélységek (?) mellyekkel tenyész
tőnek bírnia k ell, ezeken kívül nem sok tartozik a’ 
dologra; mert ámbár egyéb, sőt minden szoros név
vel nevezett tudomány felette szükséges és hasznos, mint 
az is , mit az állati Organismus felől áltáljában tudnak: 
de az állattenyésztő ezek nélkül még is ellehet, any- 
nyira, hogy feladatát, tudománya mostani állásához 
képest is kitünöleg megfejtheti, csak a’ fennevezett tu
lajdonok legyenek meg benne ’s azonkívül körébevá
gó könyveket olvasson , és véleményit hasonló iparuak- 
kal közölje. N. Várad-Olaszi Herczeg Imre.

A csuka-folyami összeomlott iv- 
láncziiid ügyében-

(Biztossági jegyzőköngv, melly L ns Krassó egye ré
széről f. észt. őszelő 13kán tartatott hisgyiilés jegyző
könyvének 2917 . száma alatt hozott kegyes végzése fo
nalán , az oláh-bánsági halárőrezred, f.e  őszelőiben 
y. ti 1 4 0 :  sz. a. kelt megkereső-levele, mint szintén a: 
ruszkabányai műtársak Hoffmann és Maderspach urak 
folyamodása következtében , Lúgos mellett, a’ Csuka fo
lyamon épült ívlánczhid Öszszeomlásu okai kitudása iránt 
másodalispán t. sznboticzai Hiss András nr elnöklete 
alatt Jakabffy Kristóf főszbiró, Szerényi Ferencz fő
jegyző, Otlinger Lajos kamrai építésig azg aló, Blau Jó
zsef megyei, Báthory István kamrai mérnök 's Kamensz- 
ky Ignácz esküit urak állal, az oláh-végvidéki ezred 
részéről megjelent Rengelrod Vilmos építészi kapitány 
urnák is hozzájárullával aé hely színén végbevitt vizs
galatról vitetett J  —

A’ nevezett küldöttség a’ ruszkabányai műtársulat 
által Lugos mellett a’ Csuka-folyón 1833ban uj és itt 
először alkalmazott elv szerint épült ivlánczhid lesza
kadása okainak megvizsgálására öszszejövén, előleg 
abban állapodott meg, hogy a’ helybeli körülmények 
fölvételére teljes számmal hely színére menne,a’ helyszí
ni körülmények további taglalását ’s nyomozását pedig 
müértő tagjaiból álló kisebb választmányra hizná, 
melly is mütani nyomozásinak eredvényét, a’ teljes szá
mú küldöttség elibe terjesztvén, itt jegyzőkönyvbe vé
tessék , melléje tevén a’ magyar eredetinek német for
dítását, és Rengelrod kapitány választmányi tag ma
gyar nyelvbeni járatlansága, mint szintén azon nehéz
ségek tekintetéből is , mellyekct a’ még uj magyar mű
szavak fordítása, a’ fő haditanácsnak , hová az ezred 
által az föl térjesztendő, okozhatna. Ehezképest a’ kül
döttség a’helybeli körülmények fölvételére teljes szám
mal a’ hely szinére ment, hol úgy találta , hogy a’ hid- 
pálya egy egész tagban lesülyedt, az ívek pedig ki
felé dűltek. A’ hidpálya egy felforditott tonnaivet ké
pez , Lugos felőli része mélyebben sülyedt a’ Karán- 
sebes felé eső részénél, mellynek vége , Jakabffy Kris
tóf főszbiró ur előadása szerint leszakadás után, egy 
óra múlva még az ut színével egyenlő magas volt ’s 
csak későbben mintegy 24 óra múlva csúszott le a’tám
fal fél magasságára. Továbbá a’ Lugos felőli rész a’ 
jobb oldalon (Karánsebes felé nézvejmélyebben szál
lott le mint a’ bal oldalon. Illy helyzete a’ hídnak két
ségen kívül teszi, hogy a’ hid először a’ lugosi olda
lon , még pedig jobbfelől szakadt le , szükség volt tehat 
a' szakadás okait nyomozni. Többek előadása, mint 
szintén a’ B. alatti bizonyítvány szerint, a’̂ bid leszaka
dásának , egy több mint 100 darabból álló bivaly-csa
pat sebes általhajtása ’s megtolulása volt közvetetlen 
oka. Azonban itt az a’ kérdés támadt; ha vájjon a’ hid 
csupáncsak ezen legnagyobb teher alatt, vagy pedig
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valamelly már előre létező sérülés miatt szakadt é le ? 
De mivel a’ hid az alatti bizonyítvány szerint 624 
mázsa teherrel már próbálva volt, a’ leszakadáskor a’ 
hidon lehetett 60 darab bivaly pedig ( egy [] ölre két 
darabot tevén) hat mázsával legfeljebb 360 mázsát tett, 
nem lehete föltenni, hogy csupán ezen teher alatt ro
gyott volna össze a’ hid, még akkor sem , ha hozzá vesz- 
szük , hogy az emlitett 624 mázsányi teher , levonván 
belőle a’ próbatételkor, a’ hidon volt 54 és 120 fonttal 
számítva összesen 64a/ ]0 mázsát nyomó gyalog em
ber, holt teher volt, a’ 360 mázsát tevő bivalyokpe- 

dig sebes mozgásban valának. A’ romlásnak tehát szük
ségesképen még más okát is kelle gyanítani, minthogy 
Hoffman Zakariás ur a’ küldöttséget figyelmezteté , hogy 
épen azon helyen, hol a’ hid első szakadásának hihe
tősége a’ küldöttség által már elismértetett három egy
más után következő kupának, vagy ládának (mellyek 
pedig a’ hídnak tulajdonképen való teheremeló részei) 
a’ hidpálya felöli oldalfalai egészen hijányzottak. To
vábbá vizsgálat közben az itteni ivdarab alsó lapján 
erőszakos sértés nyomai vétettek észre, mivel a’máz, 
mellyel a’ hid vasrészei rozsda ellen bevonva voltak, 
’s ezelőtt nem sokkal újítva’s általában jó karban len
ni találtatott, az említett helyen lepattogzott, helye 
pedig simára és fényesre volt verve.

Innen azon meggyőződést meríté a’ küldöttség, 
hogy ezen helyen vas eszközzel hihetőn valamelly dom
ború kalapácscsal, sok és kemény ütés tétetett fölfe
lé, vélhető azon kártékony czélból, hogy az Ívnek egy 
darabja helyéből kiüttessék. Hogy mégis ezen fontos 
tárgyban nagyobb bizonyosságra lehessen jutni, két 
lugosi kovácsmester hivatott elő , kik is a’ C. alatti bi
zonyítványban talált nyomot sok és erős kalapácsütés 
által származóknak állítják. Továbbá megyei főjegyző 
és tb. Szerényi Ferencz úr , a’ D. alatti mellékletben 
bizonyítja , hogy sept. 3kán Zaguzsénból visszatérve 
a’ hid jobb oldala belső ivén épen azon helyen, há
rom vagy négy kupát a’járás felöli oldalától megfoszt
va tapasztalt. Nemkülönben azE.  alatti melléklet ezen 
ivdarabot már őszelő lső napján igy megsérültnek bi
zonyítja. Ezek szerint tehát , mind a’ hely színén tett 
vizsgálat, mind pedig egy föhivatalbeü személy hite
les bizonysága szerint világos , hogy a’ hidnak egy 
ive már korábban volt erőszakosan megsértve. Jólle
het pedig azt: vájjon azon iv , még más részein is va
lahol ’ vájjon a’ többi iv is egy vagy más helyen már 
korábban nem sértetett é meg; vagy vájjon a’ híd ré
szei erősebb öszszetartása végett oldalaslag arra al
kalmazott öszszekötő vasrudak is némelly részben nem 
rongálódtak é meg, vagy nem vétettek é el ? a’ hid 
minden részeinek ezen mostani öszszezuzott állapotá
ban többé kipuhatolni nem lehet, mindazáltal a’ kétség
telenül bebizonyult korábbi rongálás elég ok a* hid ösz- 
szeomlására , a* mennyiben ezáltal a’ híd részei közt 
a’ teherhordozási erő aránya föl lévén bomolva, mi
dőn a’ hidra csoportosan tóduló bivalyok mozgó nehéz
sége által a’ lehető legnagyobb történetes megterhel- 
tetési eset állott elő, ezen egész teher fele része a’ 
jobb oldalon levő egyetlenegy ép ivre munkált (mert 
a’ már korábban megrongált ivet itt épen úgy nem ve
hetni számba a’ teherhordozásnál, mint egy olly lán- 
czot, mellynek egy szeme el van szakadva) mig az
alatt a’ teher másik fél részét, a’ baloldali két ép ív 
tartotta. A’ jobb oldali egy ép Ívnek tehát a’ kettőztetett 
teher alatt le kellett roskadni ’s a’ hidnak a’ jobb ol
dalra sülyedni, ’s ez által a’ baloldali ivek függőle
ges állásukból kimozdittatván, ezeknek is törniök ’s

így az egész hidnak öszszeomlani kellett. — Az eív,  
melly szerint ezen hid épült, ebben á ll: fölfelé hajló 
merő ivek által, mellyeknek alsó végeik egy lánczczal 
foglaltatnak öszsze, hogy az i v e k  tágulása ’s abból 
eredő oldalnyomás megakadályoztassék, ’s egyszers
mind az öszszefoglaló iáncz vizarányosan k:feszittes- 
sék; egy ezen ivekre függő vasrudakra akasztott hi
dat, valamelly mélységen keresztül tenni, a’ nélkül 
hogy alul támasztva lenne, melly épitésmód a’ láncz- 
hidaknak azon érdemét hogy a’ folyó medrét hidlábak 
által öszsze nem szorítják, — nagyobb merevén és szi
lárdsággal párosítja. Ezen elvben nincs ugyan semmi 
mi az egyes alkotórészek kellő mértéke ’s a’ használt 
anyagok jó minősége mellett eg y , idővel magától is 
bekövetkező öszszeroskadásnak oka lehetne, hanem 
azt még is nem lehet meg nem e m l í t e n i ,  hogy a’ 
hidivnek itten választott kupa, vagy láda-forma, nem 
volt egészen czélirányos, mivel az itteni nem nagy- 
hosszúságnál kiszámítás által kijött igen gyenge , nem 
is mindenütt egyenlő ’s többnyire csak % ujnyi vas
tagságú o l d a l a i  az ívládácskáknak vagy kupáknak, 
minden szántszándékos sértésnek, ’s az ív egyes ré
szei ’s oldalai megpattanását okozható keményebb rá- 
zódások ’s ingásoknak nagyon ki vannak tétetve , ’s 
csekély öntéshibák is károsabb befolyással lehetnek ra
jok , minthogy szorosabb vizsgálat után úgy találtatott, 
hogy az ivkupák többnyire ottan törtek ketté , holleg- 
likacsosabbak voltak , ’s csakugyan találtattak oliyan 
töréshelyek is , hol tizig való ’s azok közt lencseszemnyi 
nagyságúlevegőhólyagocskák-üregekláthatók valának. 
Ezenkívül még két öntött-vasból való 2 '/2 újnyi széles
ségű és 1 y t vastag gyám-rudban mintegy 3/ 4 hosz- 
szú levegőlyuk ’s egy feszítő oldalrudon az öszszeom- 
lás után két helyen hibás forrasztás látszott.

Nevezetes lépést tön tehát a’ ruszkabányai társu
lat ezen épitésmód tökéletesítésében , midőn a’ mehá- 
diai fürdő közelében épült több mint két oliyan hosszú 
és már 4 év óta fenálló hídnál a’ ládaforma ivek he
lyett , a’ sokkal több szilárdsággal biró hengerformát 
alkalmaztatta, melly által az emlitett hibák annál bizo
nyosabban eltávoztatnak, mivel minden henger szi
lárdsága hydraulikai sajtóval, & megkivántatő teher- 
emelés legnagyobb mértéke szerint próbáltatik meg olly 
formán, mint a’ Mitis ur által a’ bécsi Zófia lánczhid- 
nál alkalmazott vasszakitó géppel minden lánczszem 
megpróbáltatott; melly elóvigyázat itt nem történvén, 
az építésnél hibás részek is használtathattak. Továbbá 
azon rósz is van az illynemű csekély hosszúságú hi
daknál (melly azonban a’ nagy hidaknál nincsen) hogy 
a’ magosán rakodott szekerek miatt az iveknek vizirá- 
nyos fekvési rudak általi egybefoglalása lehetetlen, 
ezen ívek tehát csupán tulajdon nehézségök által tart
ják magokat függőleges állásban melly által oldalagos 
ingások származnak , a’ mi pedig hosszabb ’s annál- 
fogva magosabb ivó hidaknál könnyen elkerültethetik. 
Végre ezen első ivlánczhidnál, a’ lánczoknak azon 
fontos hasznukra, hogy az ív letörése esetében a’ hid- 
pályát egy időig fentartsák, nem volt ügyelet ’s an- 
nálfogvást a’ lánczek , a’ hídfők ’s támfalak mögé nem 
eresztettekbe, ’s nem akasztattak meg ’s ehezké- 
pest az írek letörvén, azokkal együtt lezuhantak.

Miután mind ezen adat és nézet jegyzőkönyvbe 
vétetett, berekesztésül megemlittetik, hogy a’ hid foe- 
omlásánál egy ember sem sérült meg, ’s csak egyetlen
egy bivaly törte lábát. Lúgoson nov. 5kén 1841.

Szerényt Ferencz főjegyző.
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Kérelem a’ józan ember-észliez az 
iskolás gyermekek nevében.

Mindenütt sajnálkozás hangja hallik, midőn a’ 
szeszélyes év bennünket n1 tavasz elvezetetol megfoszt. 
Nemcsak a’ költők , szerelmesek ’s aszkórosak, hanem 
minden egyaránt sohajtozgat, midőn az év legszebb 
napjai zord és viharos téli napokká változnak. Ep igy 
történik ez velünk szegény iskolás gyermekekkel, ki
vált a’ városokban; gyakran jut eszünkbe , hogy a’ 
gyermekkor az élet tavasza ’s hogy valamint a’ tavasz 
dús virágokban , olly virágdűs szaka volna gyermek
korunk az életnek , de oh ég! inilly kevés részt veszünk 
mi ennek örömeiben ! Alig tanuljuk meg a’ mama és 
papa szót rebegni , tüstint ABCés könyvvel ajándékoz
nak meg ’s ettől fogva zsámolyon kell ülnünk, és kü
lönféle kiejtésekkel gyötrődnünk.— Ah ! milly kellemes 
volna kin a’ szabadban, hol a’ pázsit z ö l d  bársonya 
minket játékra hí, hol a’ madárkák bájosan dalolva é- 
desgetnek, hol a’ tücskök ’s apró bogárkák andalitólag 
czirpegneb! Oh,igen — — ott tavasz, ott szabadság 
is tenyészik! — Nekünk lyányoknak— ezen örömeket 
kárpótlandók—kötőtűt és ezérnát adnak kezünkbe, ’s ne
künk fiuknak a’ palatáblán kell firkálnunk. Hát egykor 
csupán csak iróköfet és kötőtűt kell a’ kéznek emel
getnie?— Hagyjátok csak éltünk tavaszában karjain
kat ’s izmainkat megerősödni, hagyjatok csak bennün
ket futkosni, ugrálni, mászni, tánczolní ’s gyermeki 
örömeinket élvezni, — látni fogjátok, hogy az irókő- 
vel ’s kötőtűvel hamarább előh&ladunb.—

Milly korán kell búcsút vennünk az örömteljes gyer
mekkoriul! Az iskolai sanyar olly korán zorditja el a’ 
gyermekkor tiszta egét! A’ tanulási gond velünk ébred 
fö l, elűzi édes álmainkat ’s éjeken át is csak iskolával, 
csak tanulással tépelődünk. Hat óráig kell természet
elleni helyzetben ülnünk, hat óráig kell lelkünket gya
korolnunk ’s erótetnünk , és hat óráig kell gyermeki vi- 
dorságunkat lánczol va tartanunk.—De még ez nem elég! 
A’ lelkiösméretes tanító minket otthon is szorgalomhoz, 
elmélkedéshez akar szoktatni, hogy tanitványi a’ nyil- 
ványos próbatételek alkalmikor mint lángelmék min
denben tündököljenek. — Legyetek szánakozók !!! — 
— — Szegény gyermekek ! kéréstök semmit sem basz
nál ; ismét Íróasztalhoz kell ülnötök , — kenyereteket 
mellétek íehetitek ’s időközben egy—két falatot harap
hattok, és ha szemeitek az álom miatt becsukódnak, 
úgy reggel egy órával korábban kell fölkelnetek. Sé- 
tálásról, játékról szó alig lehet, az a’ napirendben 
nem foglaltatik. Ott csak elmélkedési, szavalási, szám 
vetési és írási gyakorlatok , természettan , világtörté
net, földleírás, mütan , értekezések, franczia ’s más 
nyelvek,— kötés, hímzés , varrás ’slb. rendeltetnek ; 
sőt mindent könyvnéikül nem is tudunk elszámlálni, ha
nem azt jól tudjuk, hogy velünk gyermekekkel igy 
bánni ’s bennünket éltünk tavaszától megfosztani ke
gyetlenség. — Ne higyétek , hogy mi ezek nélkül unaí- 
koznák , hiszen igy a’ játék t e h e r ,  a’ vigságundor 
volna. — Engedjetek nekünk csak egy kévés pihenést, 

testünk kiképezésére szükséges gyakorlatot , — ke
vesbítsetek a’ tanulási órákat naponkint csak két, v. 
legalább egy órával ’s gondoljátok meg, hogy erőnk- 
felettit kívántok, midőn délelőtt és után 3 óráig feszül
ten figyelni tényszerűtek. — Ne halmazzátok az is-  
kolai órákat magány-órákkal. Ti nem engedtek ne

künk— és igen helyesen—többet ennünk mint mennyit 
gyermek megbir, de lelkünket egész nap tömitek ke
mény ’s emészthetetlen étkekkel, és valamint minden 
emésztetlen étek megrontja a’ testnedvit, úgy rontja 
ez meg a’ lélekéit, miglen az végre a’ legjobb étektől 
is undort kap. — Atyáink három-négy évvel is később 
kezdék el a’ tanulást ’s mégis erősek valának lélek
ben úgymint testben; rövid idő alatt tanulák azt meg, 
min mi három — négy évig rágódunk.— Őket nem szá
raz iskolai tndákosság, hanem életre tartozó ismére
tek, az élet iskolájában tanult gondolkozási és tár
salgási ügyesség bélyegzék. Mi a’ mit tamilunk szinte 
elfelejtjük, mert a’ lélek fogékonysága eltompittatik’s 
az életbe-vágó ismeretek és viszonyok egészen elha
nyagoltainak. Hogy Cleopatra milly fátyolt viselt, azt 
mi jól tudjuk, de korán sem azt, hogyan készül egy 
czipe ; elszámláljuk Kelet- és Nyugotindiának minden 
termékit ’s a’ buzakalászt nem tudjuk megkülönböz
tetni az árpáétól; egész készséggel bírunk Egyiptus 
történetiben a’ nélkül, hogy honunk legnevezetesebb 
eseményit ismernék.—Ti panaszkodtok, hogy jobb nem
zedék nem tűnik fel, de vegyétek gondolóra azon ré
gi közmondást, hogy csak ép testben lehet ép lélek; 
gondoljátok meg, hogy vidorság és öröm nélkül az if
júság föl nem virágzik; fontoljátok meg nevelési rend
szereteket, főleg a’ városit, melly épen azt teszi , mit 
a’ kertész, ki a’ fát kikeresett módon eröteti, hogy 
kora előtt érett gyümölcsöt mutasson. A’ kertész ezél- 
ját éri ugyan, de a’ fák k o r á n  elbetegesülnek ’s 
id ő  e l ő t t  e l h a l n a k .  — Nem szánakoztok tehát , 
ha mi már gyenge korunkban az iskolai padokat nyom
juk? Pedig látjátok ránk nézve sokkal üdvösebb 
szabadbani mozgás, mint az iskolai szellemi foglalko
zás. — Fő feladat marad az mindig , hogy a’ gyer
mek testben erős legyen, hogy érzéki, tehetségei ko
rával a’ természet rendszeres utján fejtessenek ki, és 
hogy elméje gyakorlatilag miveltessék. Ezek azon e-  
lemek, mik szerint később a’ szigorú munkát is nem
csak káros következmény nélkül hanem sikerrel álland- 
juk ki. Az ABC helyett a’ természet nagy törvényét 
tartsátok élőnkbe, hagyjátok ismérnünk a’ teremtés 
csuda-müveit és ebben egy értelmes és kedélydiís ba
ráttól vezettet látni, tapasztalni fogjátok, hogy az is
méretek , a’ különféle tudományok felfogására minden 
tehetségink kiképezettek leendnek. Ez csak egy sze
rény javaslat ’s talán valaki jobbat is tudhat. — De 
még egyszer komolyan és reménnyel intézzük azokhoz 
kérelmünket, kik segitni és tanácsolni kívánnak, hogy 
az élet tavaszában engedjenek nekünk némi örömeket, 
ne zárjanak bennünket az iskola néma falai közé, fejt
sék ki a’ szellemet, de a’ test jogait se sértsék, a’ 
munkát váltsa fel — nyugvás, a’ komolyságot játék. 
Méltassátok egy kevés figyelemre a’ lyánkákat is , kik
nek testi nevelésétől több függ hogy sem azt felszá
míthatnék; ne sanyargassátok ő k e t  női munkákkal, 
mellyek a’ test kifejlésére olly ártalmasán hatnak, hi
szen azokat — felnővén— egy pár hónap alatt megta
nulhatják. — Ne menjetek olly könnyelmüleg a’ szokás
nak olly igen elboptatott ösvényén , raellyről a’ mada
rak a’ jómagvat feleszik. — Tettel mutassátok meg, mit 
olly gyakran mondogattok: hogy gyermekeitek leg
drágább kincsetek , mit isten e’ földön nektek ada.

szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja angol gyors-sajtón T r a 11 n e r-K á r o 1 yi uri-utcza 453
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Erdélyi országos elnök mii- kemény 
Ferenrz b* jelen országgyűlést üd- 

vezlö beszéde.
Tek. Karok és Rendek ! Fels, fejdelmünk viszont 

egybebitta hazánk törvényhozó testületét; egybehitta, 
hogy őseinkről örökségképen reánk szállott jogainkkal 
élve szükséginkről magunk gondoskodjunk , hazánk jól
létét ’s felvirágzását magunk munkáljuk. Ha van okunk 
áldani atyáink emlékezetét, kik nekünk nemcsak egy 
vérrel szerzett ’s megtartott szép hazát, de egyszers
mind azt hagytak hára, mi ennek becsét ’s jelentését 
megadja , egy kilencz század viharait diadalmason ki
állott polgári alkotványt, melly a’hazának legjelesb fi- 
ja it, kik magokat mély belátással, közjó iránti buz
galommal kitüntették , kik az uralkodó felség ’s honfi
társaik bizodalmát birják, szólítja fel ’s bízza meg, hogy 
köztanácskozásokban egyesülve létesítsék mind azt, 
mit a’ törvények erejének fentartására, a’ hon közja
vára ’s egyes polgártársink boldogítására czélszerünek 
és szükségesnek Ítélnek, úgy bizony nem kisebb há
lával tartozunk fels. fejdelmünknek is , kinek atyai ke
gyelme egy illy dicső pályának sorompóit előttünk újra 
felnyitotta. És én kétszeresen szerencsésnek vallom ma
gamat, ki ezen nagy czélra törekvő kedves honfitár- 
sim tanácskozásiban nemcsak részt vehetek, de köteles
ségemnél fogvást azok fonalát magam vezethetem.—A’ 
rendes utón közhírré tétetvén , tudva vágynak a’ tek. 
KK. és RR. előtt a’ kegy. kir. előadások. Nem lehet 
azoknak mindegyikében fels. fejdelmünk kegyes in- 
tézetit ’s Erdély hív népének boldogítására czélzó atyai 
szándékát el nem ismerni. — Egy véletlen halál , a’ 
közbizodalommal és szeretettel díszlett férfiút, hazánk 
főkormányzóját, sorainkból kiragadta. Ennek helyét kí
vánja fels. urunk legelőbb is a’ törvények által kisza
bott módon betölteni ’s nyomban a’ megürült tanácsosi 
és ilélömesleri hivatalokra is szintén törvényes válasz
tásokat tétetni. Egyesítse a’ Mindenható szivemből óhaj
tóm , a’ t. KK. és RR, szózatit olly érdemes szemé
lyekben , kiket bölcs és igazságos fejedelmünknek ’s 
az egész hazai felvilágosult közönségnek bizodalma 
díszesit, kiknek vállaik elég erősek ezen hivatalok mél
tósága mellett, azok terheit is bírni, kiknek kezeik 
közé nyugottan tehessük le boldogságunk palládiumát, 
alkotványunk ótalmát. A’rendszeres biztosságokat, ki
nevezéseket törvényczikkben foglalva kegy. megerősí
tés végett fölterjesztetni kívánja fels. urunk 2d. kir. 
előadásában.— Nem hiszem t. KK. és RR, hogy csak 
egy józan itéletű polgára is volna e’ honnak, annál in
kább tagja e’ díszes testületnek, ki el ne ismérje , hogy 
egy félszázad óta helyt állott nemzetnek valahára lép
n i, haladni szükséges; ’s bármilly hizelkedöleg te
kintsünk is sok szépre ’s jóra, miket törvénykönyveink 
lapjain elszórva feltalálunk , meg kell még is vallani 
’s nyíltan kimondani, hogy hazánk állása akár alkoí- 
ványi, akár törvénykezési, akár gazdasági szempont- 
bul tekintsük, gyökeres orvoslást ’s fontos és neveze
tes újításokat kíván, sőt sürgetőleg követel. Itt ez or
szágos teremben állapodnak meg legelőbb is gondola
tim. Itt látom egybegyülve hazám legderekabbjait, ki
ket érdem és értclmesség, jellem és vagyonosság ál
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tál biztosított függetlenség, ’s fejdelem és hon bi
zodalma kijelelt, hogy egy tiszteletre ragadó testület
té egyesülve , a’ szólás teljes szabadságával tanács
kozzanak, egy nagyfejdelem thrónusának, egy szép 
haza törvényinek erósítéséről’smillió ember boldogífá- 
sáról. Dicső intézet! melly önkénytelen is hálára ’s 
tiszteletre ragadja keblünket alapító őseink iránt. De 
kérdem őszintén: ezen szép intézet rendszerének is 
nincsenek é árnyékoldalai ? nem látjuk é magának a’ 
képviseletnek bijányát ? a’ különböző érdekeknek egy 
czélra egyeztetésében nem veszszük é észre az aka
dályokat? ’s dolgaink lassú folyása , mellyet a’ tapasz
talás igen is tisztán bizonyít, nem mutat é valamelly 
organicai bajra, melly az egésznek elrendeltetésében 
gyökerezik ?

Kitérek municipalitásinbra, a’ fenálló törvények 
azon védbástyáira , mellyeknél erősebbeket a’ palléro
zott világ egyik országa sem emelt, de csorbákat lá
tok ezekben is , raellyek miatt midőn egyfelől alkotvá
nyunk ütésit néha fenakadni, másfelől nem ritkán is
mét olly sebes rohanásnak eredni tapasztaltuk, melly 
egyenesen azon szép szabadságunkkali viszszaélésre 
’s ezért é p e n  azok veszedelmeztetésire vezethetne, 
mellyek megóvása van legszentebb palládiumként tör
vényhatósági rendszerünkre bízva. Dicsóült Mária Te
rézia népeinek igen édes anyja, ’s József az emberek 
barátja, nevezetes lépéseket tettek a’ földesúri ’s en
nek földjeit mivelő néposztály viszonyinak elhatározásá
ra , ’s ha szintén ezen rendelkezések az akkori idők 
kivánatinak megfelelők lehettekis, de változtak az idők 
’s velők a’feladat, a’világ sok résziben egészen más ábrá- 
zatot öltött, készakarat és kénytelenség majd minde
nütt nevezetes engedvényekkel ruházta fel a’ földmi- 
velö néposztályt ;’s ezen és még több honi körülmény kö
vetkezésében ma már nálunk is oda ért a’ dolog, hogy 
az idő intését értő földbirtokos épen o l l y  sürgetőleg 
óhajtja törvény által rendszeresitni magának és szol
gáló embereinek kölcsönös viszonyait, a’ milly esde- 
kelve várja hazánk lakosinak egy milliót meghaladó osz
tálya az állandó és határozotturbért. — Az adózás rend
szerével sem áll jobban a’ dolog , ’s mind a’ felosztás 
mind a’ felszedés tekintetében valamelly lényeges hi
bának kell rejtezni ott, hol a’más országokhoz mérve 
hasonlíthatatlanul csekély adómennyiség ekkora teher
rel látszik a’népre sulyosodni.—Ha törvénykönyveinket 
forgatom , sok szépet és jót , ellenben sok határozat
lan , egymással ellenkező ’s az önkényü bírói magya
rázatnak tágas mezőt nyitó tömegét találom azokban 
személyes ’s vagyoni jogainkat biztositó törvényinknek. 
Törvénykezési rendszerünk pedig maga egy végetlen la- 
byrinthus , mellynek elágazásiban a’ legtisztább igaz
ság is könnyen eltévedhet. — Mit mondjak t. KK. és RR. 
büntető törvényinkrül? mit fogházainkról ? keresztül fu
tok ezeken , mert e’ 19ik században mind ezekről csak 
pirulva szólhatnék; ’s különben is ezek hijányát mélyeb
ben érzi minden hazafi, hogy sem a’ javítások iránti 
készséget akárki részről is kétségbe hozni lehessen. Bir
tokunk czélszerü használatában kötve vagyunk, a’ szor
galom , legbuzgóbb fáradozásinak is csak szűkös gyü
mölcsét arathatja. — És itt jegyezzük meg : hogy ha
zánk sok század#s fénynyel tündöklő házainak öszsze- 
omlását nem mindig hiba és rósz számítás okozta , ha
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nem igen sokszor onnan következett a veszedelem , hogy 
egy szélesbre terjedt ’s még is szűkön kamatozó birtok 
jövedelme nem volt elégséges egy terhesb haztaj min
den szükségeinek fedezésire; midőn másfelől azt is meg 
kell vallanunk, hogy a’ pazarlás mételye sincs törvé- 
nyink által eléggé korlátozva. Mind kettő méltó tárgya 
a’ törvényhozás figyelmének, mert a’ nemzet életerén 
ejti aJ sebet. — Sok t. KK. és RR. a’ tennivaló; ’s mi
nél bizonyosb az , hogy ennyi ’s illy nagyszerű tár
gyak , mellyeket én csak röviden érinthettem , egyszer
re tüstinti rögtönzésképen létre nem jöhetnek, annál 
inkább kell sietnünk és haladnunk azokkal, mik meg- 
tehetése kezünk közt van.— Minket a haza ebredt fi
gyelme kisér , tőlünk az sokat remell, vái, sokat kíván. 
Minket a’ közvélemény, melly figyelmének irányát az 
elvek csatamezejéről az anyagi haladás terére fordí
totta , cselekvények pályájára szólít fel. Es itt t. KK. 
és RR. ne csalódjunk, mert ha szintén egy nemes buz
galom , segítve a’ sebesebben forgó vér’s virágos kép
zelet által, azt kivánná is elhitetni velünk, hogy a’ ha
za szent földje borostyánt csak az elvek bajnokinak 
terem ; de a’ nagy rész , melly hidegen számit, egy 
tiszteletre méltó rész, melly janusi ábrázattal múltra 
és jövendőre kinézve, a’ jelent, ezekkel kapcsolatban 
fogja fe l; ’s végre a* legnagyobb rész , mellyet az élet 
gondja és terhe nyom, melly háznépet veritékkel táp
lál , gyermekeket áldozattal nevel, méltánylani ’s di- 
csőitni fogjaazokat, kiknek kevésbbé csillogó , de an
nál sükeresb munkásságuk után , anyagi gondjaik tágul
ván , ’s a’ szükség lenyomó terhe könnyebbítvén , ké
pesekké lettek ön erejükön emelkedni nemesb rendelteté
sük felé. Minket szomszéd hon példája,mindezeket tett— 
leg igazolva , szólít fel követésre. Örömtelve szemlél
jük, miként kezd az fölemelkedni, ’s helyet foglalni 
az európai nagy nemzetek családjában, mióta a’ nem
zeti fejlődés a’ vagyonossággal karöltve teszi sebes 
léptű haladását. Gőzösök hasítják a’ Duna hátát, ke
reskedési viszonyok kötik egybe keletet nyugottal, egy 
óriási vállalat a’ két anyavárost nem sokára egygyé 
alakitandja ; századokra kiható intézetek emelkedtek ; 
újaknak talpköve tétetik le. — A ’ tudományok templo
mának falai már állanak, úrbéri viszony és hitel tör
vények által vágynak megalapítva, a’ hon édes anyai 
nyelvén szól királyához ’s édesebb örömmel hódol az 
anyai nyelven hangzó törvényeknek is. — ’S mi hátra 
maradnánk ezek mögött? A ’ két ugyan azon szent ko
ronát alkotó ország, mellynek áldott földjét atyáink kö
zös erővel ’s egy patakká elegyült vérrel szerzették, 
mellynek lakóit nyelv, albotvány és nemzetiség erős 
kapcsai lánczolják egybe, különböző érdekekkel nem 
bírhat. Együtt kell nekünk a’ haladás pályáján sietni 's 
az út, melly czélhoz vezet, melly szirteket i s , miket 
gondosan kikerülni szükség, kimutatja, a’ nagyobbik 
testvér által megvan már törve a’ szeretett kisebb nyo
mainak is. És azon jó fejdelem, ki a’nagyobbnak elő- 
haladási törekvésit hatalmas karjával olly nagylelbüleg 
gyámolította , ki most maga szólít fel minket is előa
dási rendiben szükségekről, jóllétünkről gondoskodj 
bizonyosan szintolly kegyes leszen irántunk is. — És 
en hiszem, hogy ennyi erény, ész és jó akarat, melly 
jelenleg a hazafiak keblét dagasztja, nem fog nyom 

jy észn i el; hiszem, hogy azon lelkes részvét 
a köz jo iránt, azon ebredség, melly honunk köze
lebbi eveit jellemzi, üdvös eredvényekkel teszi emlé
kezetessé ez országgyűlést nemzetünk évkönyveiben : 
erősen hiszem, hogy ha atyáink 179ien a’ sarkaiból 
kiemelkedett alkotvanyt nem csupán azokba visszahe

lyezni, hanem a’ felett minket hasznos törvényekkel 
boldogítani képesek valának, mi jelenleg sokkal sze- 
rencsésb körülmények közt, alkotványunb teljes és há- 
borithatatlan birtokában , távul a’ lefolyt vagy keletke
ző háborúk zajától, veszedelmeitől, megóva minden 
külső befolyástól, azon frigyládát, mellynek mint haj
dan Izrael, mi is őrzőji, azon szent ereklyét, melly
nek csupán baszonvevö birtokosai vagyunk, polgári 
alkotványunkat, nemcsak épségben magtartva, detö- 
kélyesitve is fogjuk általbocsátani maradékinkra. Ré
szemről a’ mi csekély erővel bírok, az mind a’ haza 
közügyének leszen szentelve , ’s imádkozva kérem a’ 
Mindenhatót: adja segédét egyenes indulatu törekvé- 
sim gyámolitására. — A’ t. KK. és RRnek pedig hazafi 
érzéssel esdeklem , hogy engem bizodalmokkal, mi nél
kül semmit tenni képes nem vagyok, szerencsésitse- 
nek. Ugyanezen bizodalmát kérem a’ t. KK. és RRnek 
egymás iránt is , mert hol a’ haza s z e n t  ügye forog 
fen, ott minden különvált érdeknek egygyé kell olvadni.

Szintazon országos elnök beszéde
CAz országgyűlés egész testületének a ’ kir. biztos urnái 

telt liszlelkedésekor.)
X. mélt. ’sa’ t. A’ természet jóltevő keze Erdély 

három nemzetének az uralkodó felség iránti hűség ns 
érzetét, valamint az ősi alkotványhoz tántoríthatatlan 
ragaszkodást olly mélyen nyomta szivébe, hogy azt 
sem a’ szerencse kedvező fordulata , sem a’ mostoha sors 
csapási meggyengíteni képesek #em lévén , előttük miu- 
den alkalom kedves és örvendetes, hol e’ rokon indu
latokat is bizonyíthatják. Ez érzésektől ösztönözve ál- 
landósíták törvények által atyáink , hogy azon férfiak, 
kik a’ fejdelem ’s hazájok fiai bizodalmát bírják, kik 
közjó iránti buzgóságukról isméretesek , időszakonként 
egybegyülve az uralkodó és nép javáról tanácskozza
nak. Nem is talált a’ hazafiak szivében semmi kedvesb 
viszhangra , mint az uralkodó fels. azon parancsoló 
szava, midőn a’ törvényektől adatott hatalomnál fog
yást a’ nemzeteket köztanácskozásra egybehítta. Ezen 
gyűlésekből, mellyek szakadatlan sora még Á z s i a  
pusztáin vette kezdetét, folyt ki mind az, a’ mi na
gyot és fontost, a’ mi kedvest és kívánatost hazánk 
hisztériája előmutat; a’ mi azt a’ fenyegető veszedel
mektől megótalmazta, a’ mi jó reánk őseinktől áltál- 
szállott, a mi hasznost mi fogunk általadni a’maradék
nak , mind az ezen közgyűlésekből eredeti, ’s ezután 
is csupán ezen kútfőből fogja eredetét venni. Innen 
van alkotványunk azon bámulásra méltó ereje, misze
rint az, az idő különböző viszontagsági, a’belső visz- 
szavonások és külső ellenség elnyomási közt, a’ val
lásos üldözések szomoritó epochájában, a’ gyengébb ’s 
erősb kormányok alatt, a’hatalom- és birtokterjesztés, 
valamint a’ princípiumok feletti véres harczokban ma
gát épen , és szinte száz emberi nyom teljes megelégü- 
lésével fentartani képes volt. De legyen szabad kimon
danom azt, hogy Európának újabb időkben közbejött 
rendkívüli hánykodási, a’ legjobb és szinte félszázadig 
csupán népei boldogságán munkálkodó fejdelmet attól, 
mit szive különben olly forrón óhajt vala, az országos 
gyűlések cgybehivásától visszatartva, hazánkban az 
alkotványos élet majd megszűnt vala; ’s közelebb tar
tott országos gyűlésünknek lehete azon szerencséje, 
hogy szép jusát érdekesen gyakorolhassa. Ott esküt- 
tünk örökös hűséget fels. fejdelmünknek , ott nyertük 
ősi alkotványunk biztosító actája, a’ leopoldi hitlevél 
kiadása, a’ kir. letett eskü szentsége ’s hazánk főbb

-
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hivatalosinak a’ nemzeti bizodalom és kir. kegyelem 
hozzájárultával, a’ törvények értelmében lett kinevez- 
tetésök által, egy újabb zálogát ősi alkotványunk ó- 
talmának. Ez országgyűlésnek jutott immár résziben 
azon nevezetes feladat, hogy mit azt idő a’ régi alkot- 
vány falain megbontott, az helyreállítsa , vagy vissza
állítására a3 szükséges előkészületeket megtegye. Sze
rencsések az előjelek; mert fels. fejdelmünk atyai ke
zeket nyújtott nekünk e’ czélra , mert hazánk törvény
hatósági egy értelemmel kimondották, hogy hazánk 
ujjászületésinek nagy munkáját megkezdeni szükség ; 
mert minden tagja ez országos gyűlésnek azon elszánt 
akarattal jelent meg a’ törvényhozás tisztes teremé
ben, hogy ezen nagy, ezen s z e n t  czéltelősegéllje. 
Szerencsések— mondom— az előjelek; mert egy olly 
férfiút látunk fels. fejdelmünk bizodalmával megaján- 
koztatva , fels. személye képviselőjének ’s teljes hatalmú 
biztosának kinevezve, kinek mélyen tisztelt személyé
ben olly sok nemes tulajdon, kitűnő értelemmel pá
rosulva egyesült, ki maga is szive belsőjéből óhajtja 
hazánk előmenetelét.— Nm. kam. b. t. tan.’s k. Biztos 
ur ! Exc. hosszas idők sorain az uralkodó felség ’s a’ 
haza szolgálatában gyűjtött érdemei’s tántoríthatatlan 
hűsége által fels. királyunk bizadalmát megnyerni sze
rencsés volt. Határtalan örömünk, hogy e’ bizodalom 
Excldnak, egy szeretve tisztelt hazánkfiának jutott ré
szébe , mivel teljesen hisszük, hogy Excd. valamint 
egyfelől ac kegy. kir. feltételek hív magyarázója leszen , 
úgy másfelől az országos Rdek törvényes és igazsá
gos kivánságit hazafi érzéssel fogja előmozdítani, és 
sokat tehető közbenjárása által azokat kívánt czélra 
segélleni. Hiszszük azt, hogy Excd, ki hazánk körül
ményivel ’s fels. urunk atyai intézeteivel egyformán is- 
méretes , megmutatja nekünk azon utat, mellyen ha
zánk jóllétit eszközölni lehet. E c 1 á d személyinket, 
érzésinket és vágyó lásinkat ismérve , egy talán a’ szív 
mélyéből ejtendő sóhajtást, egy érzékenyebb szót, nem 
a’ felség iránti bizodalmatlanság jelének fogja tekin
teni , hanem azt inkább alkotványhoziazon hű ragasz
kodásnak tulajdonítani, raelly nemzetünket eleitől fogva 
czimerezte. Exclád a’ dolgok folyását, a’ tanácskozá
sok rendjét érett tapasztalással tevén sajátivá által— 
látandja, hogy egy érdekes tárgy hosszasabb fontol
gatása, nem makacs nem akarás és helytállás bűne; 
sót inkább méltánylani fogja egy törvényhozó testület
ben azt, hogy az a’ törvényhozás fontos kérdéseiben 
tapogatva kíván előlépni, ’s tetteinket azon szempont
ból terjesztvén fels. urunk elibe , hiszszük azt is , mit 
olly forrón óhajtunk ’s mi nélkül Erdély boldog semmi 
esetre nem lehet, hogy legbegy. királyunknak hazánk 
iránti bizodalmát Ecxd. mozdíthatatlan alapokra fogja 
állítani. Ennyi remény, ennyi bizodalom egyesülvén 
Excd magas állású személyében, fogadja el hazánk 
három nemzeteit ezen érzésben is képező KK. és RR. 
forró tiszteletét ’s legyen meggyőződve , hogy a’ köz- 
öröm kitűnő jelei sziveink őrzésit híven tolmácsolják. 
Méltóztassék Exc. egyszersmind fels. Urunkat arról 
is bizonyossá tenni, hogy mi eleinkről az anyafölddel 
együtt az uralkodóhoz való hűséget is örökölvén , ’s 
fels. királyunkhoz, és az egész fels. Uralkodóházhoz 
épen azon vallásos hűséggel viseltetve, minden áldo
zatra , életünk ’s vagyonunk koczkáztatására készek 
vagyunk. A’ mindenek ura engedjen hosszas és csen
des uralkodást fels. fejdelmünknek , legkegy. Urunk
nak , legyen kir. széke az isméretes világ előtt tiszte
letben tartva , erős, bánthatatlan’s dicsőséges , legyen 
Erdély felett azon fels. ausztriai háznak uralkodása ,

mellynek szelíd, kegyes és igazságos kormánya alatt 
vetkezte le hazánk két százados gyászát, határ- ’s 
végnélkül?. —

Magyar Gazdasági Egyesület
S z ó l ő m í v e l é s i  s z a k o s z t á l y a  ü l é s e  nov, 

10. 1841.
Mit Schams , az országos szőlőiskola derék ala

pítója magának egyik föfő feladásul kitűzött , azt af 
m. gazdas. Egyesület fáradhatlan szőlőfelügyelője a’ 
vállalat első évében a’megfejtéshez közelítnilátá ; mi
dőn a’ szakosztály mai ülésében az idén szüretelt ’s 
külön vegyületekben szűrt borpróbák bemutattatának. 
Valóban m e g l e p ő  volt a’ madarbaformintból készült 
aszubor tokaji zamatja , a’ burgundinak a’ már félig 
forrott mustban rejtező tüze és kellcme , a’ tramininak 
pezsgőre emlékeztető szénsavanyos illata , ’s igy a’ 
többi fajnak is egészen eredetükre ütött sajátsága; melly 
szerencsés kezdet nem kis mértékben erősíté a’ jelen- 
lenlevőkben azon reményt, hogy ezen különféle borok
nak illő felügyelés alatt folytatott czélszerű kezelése 
’s az abból eredő tapasztalások egykor öszszes bor
termesztőinknek a’Jegbecsesb útmutatásokat fogják nyúj
tani. E’ tekintetből, noha az Egyesület szűk körülmé
nyei miatt mindeddig nem építhetvén , idei 93 akóra me
nő termésének (nehogy azt a’ tőkén elvesztegetni le
gyen kénytelen) b é rbe n kellett pinczét fogadni, azon 
természetes kérdés támadt: vájjon a’ fenérintett termés 
az Egyesület jelen szűk körülményi közt, ’s miután arra 
10 fttal akójaért vevő is találkozott, eladassék é vagy 
nem? Meghányatván minden oldalról a’ tárgy ’s meg
fontolván azt, hogy az Egyesület érdekében fekszik 
a’ saját szőlőiben termett borok minőségéről annál is 
inkább meggyőződni, minthogy az intézet által meg
indított szólőveszszők eladásánál csak akkor fogja az 
Egyesület e’ vagy ama’ faj jelességét ’s hasznosságát 
ajánlhatni, ha a’ belőle szűrt bor minőségét valóságo
san ismeri, mi még most, midőn a* termés must és bor 
közti tökéletlen állapotban van , lehetetlen, (mint is ez 
az ngyanez úttal bemutatott különféle mustpróbákból 
látható vala) ; a’ szakosztály tehát a’ fenforgó tárgy
ban teendő tapasztalások fontosságától áthatva , elfo- 
gadá t. Ha v a s  ülnök urnák azon indítványát, hogy: 
az idén szüretelt borok azon része, melly a’ jelesb 
szölőfkjakból van készítve, jövő szüretig rendesen ke
zelve hagyassék meg a’ pinczében , ’s akkor megvizs
gálván tulajdonságit’s meghagyván mindenféléből prő- 
bamutatványokat az Egyesület számára , egyesületi ta
gok ’s tárgykedvelök közt árverés u'ján ’s részenkint 
adassékel. Azon része e’ bornak pedig, mellyek alább- 
valók ’s közönségesek, adassanak el tavaszszal töké
letes megtisztulás után lehető legjobb áron. A’ pincze 
’s borok kezelését a’ szakosztály megkeresésére tek„ 
K a j d a c s y  ur továbbá is magára venni hálára érde
mes szívességgel igéré.

Berautattatván a’ szőlőiskolái felügyelő által ösz- 
szeirt ’s a’szakosztályi jegyző által nyomtatás alá bo
csátott jegyzéke a’ f évben eladandó gyökeres és mez
telen szőlőveszszöknek, az azokban megállapított ela
dási rendszabályok olly megjegyzéssel hagyattak a’ 
szakosztály által helyben, hogy mindaddig, mig mind 
a’ gyökeres mind a’ meztelen veszszök kiszedve, le
vágva , megolvasva ’s biztos helyre rakva nincsenek , 
felügyelő ur a’ részletes eladásba ne bocsátkozzék, 
nehogy e’ közben a’ betakarításra kedvező idő elsza- 
lasztassék. Nehogy egyébiránt felügyelő ur megrende



lések’s kiszolgáltatások által szorongattassek , hirdet- 
tessék ki még egyszer hírlapok utján, hogy az illetőkt 
szolöv eszsző- szükségeiket mindig két héttel előbb jelen
tsék be , mintsem azokért küldeni szándékoznak. Ejfo— 
gadtatott továbbá ez úttal azon elv i s , hogy a szóló— 
veszsző-eladásoknál az Egyesület tagjainak elsőségük 
legyen, ezek közt pedig különösen azokra, kik egy 
vao-v más bizonyos fajjal nagyobb tért akarnának be
ültetni , olly czélra, hogy az így termesztett szőlők
ből készülendő borok minőségével próbák tétetvén, az 
eredvény az Egyesületnek bejelentetik ’s e’ tárgyban 
czéJszerünek is tartja a’ szakosztály a’ szőlőtermesztő 
közönséget felszólítani a’végre , hogy hasonló ülteté
seket ’s bortermesztési próbákat közokulás végett te
gyenek , valamint az Egyesület részéről is kívánatos
nak tartaná, ha mind e’ czélra mind pedig a’ szőlőis
kolái fajok czélszerű rendezésire^’s a’ nemesbek kiter
jedtebb szaporítására mostani szolőteret tágíthatná. 3) 
Egyesületi előadó , mint szakosztályi jegyző jelentést 
tett, hogy miután az Egyesület által elfogadott szóló- 
pinczében az építési tervek alkalmatlan voltuk miatt 
több ízben újólag készíttetvén, a’ czélba vett építés 
annyira elkésett, hogy ahoz őszre járván máraz idő , 
többé fogni nem lehetett; miután pedig továbbá szem
beötlő az ideiglenes hajlék szüksége , melly a’ vinczel- 
lérnek télen által lakásul, sőt a’ szőlőfelügyelőnek is hi
deg és alkalmatlan időkben a’ rendes hajlék felépíté- 
seigtartózkodási helyül szolgáljon: ezeknél fogva a’ 
tél belépte előtt a’ szőlőiskolában egy ideiglenes lak
ház építtetett. E’ jelentést azon megjegyzéssel vévé a’ 
szakosztály tudomásul ,hogy mivel az elhalasztás által 
egy czélszeiü ’s az egyesület díszéhez illő épületterv 
megfontolására is több idő jut, addig is , mig e’rész
ben az egyesületi pénztár által viselendő építési költ
ségre nézve az Egyesület valami bizonyost határoz
na , a’ segedelem-gyűjtések egész buzgósággal foly- 
tattassanak, így reménylvén, hogy ha egyszer az Egye
sület valami bizonyos és tetemesb segélyről leend biz
tosítva , kevésbbé fog habozhatni azon utasításadás
ban , melly a’ tervkészítésnél a’ költségbe bocsátko- 
zásra nézve határt szab. A’ szakosztály e’ tekintetben 
annál nagyobb reményt ápol, minthogy legújabban is
mét több rendű segedelem igértetett a’ pinczeépítésre. 
így sz. k. Buda főváros jelenté , hogy az építéshez 
10 ezer téglával óhajt járulni. Aláirt továbbá az épü
letre B a t t h y á n y  Lajos gr. 20 fr. p. B a t t h y á n y  
Kázmér gr. 5 aranyat ’s W a l l a s z k y  tbró urofr. p. 
Mindezen ajánlat igen kedvesen fogadtatván, ezennel 
a’ közgyűlésnek inditványba hozza, hogy Buda fővá
ros hazafiui ajánlatáért az Egyesület szíves köszöneté 
levélben nyilványittassék, O Felségéhez pedig épület
szerekért az elnökség utján alázatos folyamodás nyuj- 
íassék, az épület többi jóltevőinek pedig a’ hirlapok- 
ban az Egyesület hálája ’s elismerése fejeztessék ki. 
Felolvastatott végre S k u b l i t s  Károly zalamegyei bir
tokos és táblabiró# )  levele, mellynek kíséretében az 
Egyesületnek egész szőlögyüjteményével kedveskedik, 
mellynek nagyobb része nevezetes külföldi fajokból áll. 
E becses küldeményt a’ szakosztály méltó köszönet-

*-* T ' " UV szi*®dékozott hires gyümölcseiből az idei 
’alhUsra különféle gyümölcsfajokat is beküldeni; deest

az idet mostoha időjárás’s a'hernyók jiisztitási nem en-
gedek- * A’ j e g y z ő . ®

tel fogadván, ennek kinyilatkoztatását az Egyesület 
részéről méltányosnak tartja, egyszersmind pedig a’ 
kérdéses veszszőket a’ szölófelügyelönek kiadatván , azt 
azoknak elkülönzött kiültetésére ’s mivelésére későbbi 
összehasonlítás végett megbízza.

Uj neme a‘ kisdediskoláknak.
Egy nassaui városkában a’Rajna partján két év óta 

egy sajátszerü kisdediskola létezik, melly az eddige’ 
név alatt fenálló illynemü intézetektől lényegileg kü
lönbözik. Az koránsem valami kegyes adakozásoktul 
függő magány vállalat, hanem, a’ mennyire tudva van, 
az e’ nemben első és különösen a’ nassaui kormáuy ál
tal elrendezett közintézet, minthogy maga a’kormány 
egy ápolónő félfogadására, a’ csecsebecsék ’s más efé- 
lék bevásárlásira szükséges költségeket a’ k ö z s é g  
pénztárából kifizettetni, és egy szobát az ezzel kap
csolatban levő játékudvarral használatul oda engedni 
sziveskedék. Azok sorába sem tartozik a’ nevezett in
tézet, mellyek föjótéte szegény ’s elhagyott kisdedek 
kitartásában ál l , mivel az eledelhiány falun nem olly 
nagy > h°£y az ott felállított kisdedovó-intézetek még 
a’ kisdedek eltartását is magokra vállalni kénytelenek 
volnának ; hanem az említett intézet a’ még iskolára 
alkalmatlan 2—6 éves községbeli gyermekeknek me
nedéket kíván adni a’ henyélés ’s elvadulás veszélyei 
ellen, játék ’s könnyű foglalatosságok által azok testi 
és lelki tehetségit mintegy az iskolára elóképezni; de 
még mást is akar, mi eddig még sehol a’ nyilványos 
iskolarend közé nem t a r t o z i k ;  mert azon intézet a’ 
12—11 éves iskolás lyányokra nézve olly hely, mely- 
lyen naponta a’ mesterségek legfonfosbikában , a’ ne
velés mesterségében, magokat gyakorlatilag képezik, 
tehát „gyakorlati iskola lyányok számára a’ kisdedek 
ápolásában ’s nevelésében.“ Az ápolónő felügyelése ’s 
a’ helység lelkésze vezérlete alatt, a’ nagyobb isko
lás lyányok közül mindig 4 — 6 a’ kisdedekkeli mód
szeres bánással foglalkodik ’s abban gyakorlatilag vé
szén részt, mire több év óta a’ hetenkinti két iskola- 
órában egy népszerű vezérfonal szerint taníttatának. 
Egy sem vonhatja magát k i, legyen az gazdag vagy 
szegény, az említett foglalatosság alól, mivel iskolai 
bizonyítványt nem kap, ha szívesen ’s örömest magá
évá nem teszi az értelmes ’s okos bánásmódot a’ kis
dedekkel; mert épen ezt tartja az illető lelkész a’ leg- 
fontosbnak, mit a’ lyány hivatása pontos teljesitendé- 
sére i s k o la i  idejében tanulhat. Az itt jelentett, két 
fontos tanítási czélt egyesítő intézet neve „játékiskola“ 
mivel ez a’ legrövidebb ’s a’ „tanulóiskolától“ legjobban 
megkülönböztető nevezet. Bár nálunk is létesittetnének 
legalább minden nagyobb mezővárosokban ’s helysé
gekben illyetén iskolák a’ kisdedovókkal rokonitva ’s 
összeolvasztva ! —

P ó t l é k t á r -
A’ franczia kormány Angliában a’nevezetes Phy

sician nevű mént 2500 font sterlingért (1700 tallér.) 
vásárlotta meg.

Az angol hadihajók közt egy egészen vasbul ké
szült van; melly jelenleg a’ khinaiak ellen küldetett’s 
legjobb szolgálatokat teszen.

szerkeszti H e 1 m e c z y. — Nyomtatja angol gyors-sajtón T r a t t n e r - K á  r o l y i  uri-utcza 453
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Fűzéi* a’ törvényt ii«lon»ány hói.
(Folytatás.)

(Fölebb vitel.) Az 1836: 17. t. czikkely megengedi 
a’ nem nemeseknek a’ fölebbvitelt azon büntető perek
ben , mi d ő n  a’ f e l p e r e s  k ö z  t i s z t i  ü g y é s z  
az  í t é l e t e t  f ö l e b b v i n n i  t a r t o z i k .  De mely- 
lyek legyenek azon esetek, arról egész törvényköny
vünkben sehol sincs határzat. Van ugyané’ k é r d é s t  
illető egy pár normális intézvény, p. o. 1797d.jan. 17 
1015. sz. a. mellyben mondatik: „ut in  s i r a i l i b u s  
g r a v i o r i s  moment i  c a u s i s ,  (de hol van itt a’ 
határvonal a’ gravioris éslevioris momenti perek kö
zött?) p r a e s e r t i m  quae  p e n e s  a l t i s s i ma m  
i n v i a t i o n e m  p r o m o v e n t u r ,  F i s c u s  Ma g i -  
s t r a t u a l i s  A p p e l l a t a m i n t e r p o n a t .  Meg egy 
másik 1835. mart. lOdrőI. 7396. sz. a. melly azt tartja : 
„ut F i s c u s  M a g i s t r a t u a l i s  in C a u s i s  c r i -  
m i n a l i b u s ,  in q u i b u s  p o e n a  c a p i t i s  p e t i -  
tur ,  e t s i  p e r  J u d i c i u m  t e m p o r a n e a  d i -  
c t e t u r ,  A p p e l l a t a m  ad T a b u l a m  R e g i a m  
J u d i c i a r i a m  i n s e r e r e  non i n t e r m i t t a t .  “ 
Már gyakorlatilag tekintve a’ dolgot, úgy tapasztal
juk , nevezetesen az úgy nevezett vétkességgel páros 
történetes gyilkosságoknál, (homicidia culposo-casua- 
lia ) lopásoknál és számtalan más esetben is ,  hogy 
csupán magának a’ köztiszti ügyésznek belátásától és 
önkényétől függ, a’ vádlevélben halálos büntetést kér
ni vagy nem kérni. Tehát egy ember akaratján á ll, a’ 
vádlottat, — ki az első biróeágtólvagy egészen ártat
lannak, vagy csupán csekélyebb büntetésre méltónak 
találtatott,—még több hónapig fogságban tartatni, mig 
í. i. az annyi más ügyekkel terhelt királyi Curia, pe
rét megvizsgálhatja ! E’ részben valóban világos tör
vényt hozni felette szükséges ’s mivel itt általányos 
szabály az esetek végtelen sokfélesége miatt lehetlen, 
a’ kérdés, úgy látszik , arra megyen k i: kire kelles
sék bízni annak elhatárzását, vájjon a’ kérdés alatti 
egyes esetben tartozzék é a’ tiszti ügyész az ítéletet 
fölebbvinni, ’s ha fölebbvinni akarná, meg kell é a’ 
fölebbvitelt engedni? Magára a’ köz tiszti ügyészre 
olly fontos határzást bízni csak nem lehet, ha a’ sta- 
tuspolgárok szabadságát, becsületét, sokszor egész
ségét, sőt életét és egész .családok boldogságát, egy 
ember önkényére bízni nem kívánjuk. Hát még a’ vér
hatalommal biró uriszékeknél!!

De az első biróságu törvényszékre sem lehet azt 
bízni petitio principii nélkül; minden biró természete
sen hajlandó lévén azt hinni, hogy az ö Ítélete igaz
ságos ’s így tőle nem kivántathatván a z , hogy annak 
igazságos létét maga ismét kétségesnek, azaz, hogy 
a’ fölebbvitelt szükségesnek vallja, ügy Játszik ugyan , 
hogy itt lehetne alkalmasközép-utat találni, t. i. azt, 
hogy az Ítélet akkor vitessék fölebb, midőn azt a’ tör
vényszék tagjainak legalább egy harmada, melly kemé
nyebb büntetésre szavazott, kívánja. De itt ismét más 
nehézségre akadunk. Lehetnek t. i. idők és esetek, hol 
a’ kormány szükségesnek találja valakinek megbüntet- 
tetését, az első biróságu törvényszék azonban, akár 
népszerűség utáni hajhászásból, akár más mellékes te
kintetből , feloldozza a’ valódi vétkest is; az illy ese

tekben a’ törvényszék a’ fölebbvitelt sem fogná megen
gedni , pedig ha akármelly magányos ügyct-vesztett 
felpörögnek meg kell a’ fölebbvitelt engedni, mi módon 
lehetne azt megtagadni a’ kormánytól , kinek képét az 
illy esetekben a’ köz tiszti ügyész viseli ? Mindezeket, 
tekintve , talán legczélirányosabb volna törvény által 
azt rendelni, hogy minden ollyan esetben , hol a’ tör
vény halálos büntetést mond ki, (nem értem pedig itt 
a’ most divatozó régi törvényeket, hanem az uj bün
tető törvénykönyvben hozatandókat, hol reménylhető- 
leg a’ pallos és a’ kötél ritkábban fog említtetni) , to
vábbá minden ollyan esetben , hol maga a’ kormány 
rendelte a’ köztiszti büntető keresetet, (actionem cri- 
minalem) , a’ felpereskedő tiszti ügyész , ha az Ítélet 
a’ vádlevélben kért büntetést ki nem mondotta , t ar
t o z z é k , — de különben is , valahányszor az ítélettel 
meg nem elégszik, s z a b a d s á g á b a n  álljon átküldő
ié parancsért (mandátum transmissionale) a’ fő m. m. k. 
udvari kanczellariához folyamodni, melly azt, a’ per
nek megtekintése után , (ezt pedig időnyerés végett 
mindjárt az ügyész folyamodásával felküldhetni) , vagy 
megadandja , vagy megtagadandja. Nem tartok én at
tól, hogy így a’ kormány parancsára indított p e r e k  
m i n d i g  fölebb fognak vitetni; mert a’ kormányról 
méltán feltehetjük , hogy látván az alperes pörbeli vé
delmét, (mellyet a’ per előtt még nem láthatott) , igen 
sok esetben a’ kisebb büntetést is fogja elégleni, vagy 
a’ körülményekhez képest, az alperes teljes feloldoz- 
tatását is helyesleni ’s magát azon történetnek ok nél
kül ki nem tenni, hogy keresete a’ felsőbb itélőszéken 
is megbukjék. FaOriczy Sámuel.

f i a r f i á t l  l e v e l e k .
[N. . . . I r m á h o z . ]

I.
Nem de soká késés őszi kirándulásom Ígért leírá

sával? Nemde nyugtalanul várta ön egyik postát a’ má
sik után, míg végre e’lap bizonyítja hogy szavam tel- 
jesitém? De nem lett volna é jobb azzal örökre elkés
nem , egyedül naplóm lapjain hagyván e’ kirándulásomat 
följegyezve ? . . . Nem ! fog ön itt kedves Irma fel
kiáltani, meg nem gondolván hogy ön hangja lesz az 
egyetlen a’ két hazában, melly mellettem bizonyít, ön 
szive az egyetlen, melly minden betűmet, ha olly láthat— 
lan lenne is mint kéziratom, kihieroglyphizáíná ; végre 
tán ön az egyetlen magyar hölgy, ki a’ rosszabb ma
gyar útleírásokat is elolvassa : mert magyarul’s magyar 
honrul szólnak azok!— És lám még is irok ! mert noha 
egyenesen önhöz intézem leveleimet, még is van bennem 
valami, mi reményivé kérdezteti velem : vájjon nem fog 
é találkozni még ifjú , kinek lelke ürömmel fog követni 
valamelly ősi düledékre ? és nem fogé találkozni még 
önön kívül nemes hölgy e’ nagy hazában , kinek salo- 
ninkbul is van ideje a’ szív országába egy perczig be
tekinteni , ha abbul magyar hangok rengenek is elő ? 
. . . ’S e ’ rövid bevezetés után kitárom emlékezetem 
tárházát. Megyei közgyűlésünk napjai végére jártak , 
hogy elindultam. Elöbbutóbb a’ politika is fárasztó és 
fájdalmas lesz. Hévvel küzdünk a’ legcsekélyebb esz
me mellett ’s ha kivittük,látjuk : miként egy buborék
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elfuvása a’ nagy oczeán vizéből mitsem apasztott. Az 
emberiség ott van , bol volt hatezer év előtt ’s benne 
a’ hazák és népek föl ’s letűnnek, mint habok a’ ten
ger színén. Néhány nap óta illyféle gondolatodul gyö- 
törtetve, politikát ’s a’ társaságokat elhagyni szívesen 
óhajtottam a’ természethez fordulandó; mert szivünk fáj
dalmában végre is a’ természethez folyamodik, hol 
nyugalmat találhat. El el hát! ha néhány napra is az 
emberi társaságbul, honnan mindenkor, mint Seneca, 
rosszabbul térek meg, mint oda mentem. Egy boron
gó őszi napon tehát, épen olly borongón , mint kedélyem 
vala, elindultam. Délre egy fogadóba érkeztem, melly 
távol mi n d e n  helységtől a’ selmeczi országúton két 
hegy közt magányosan fekszik. Örült lelkem látására 
e’ helynek ’s érezni kezdém a’ magány élvei!, mihez 
még falukon is olly r i t k á n juthatni. De itt nem volt 
szomszéd ház, szomszéd birtokos, nem unalmas ro
kon , kiktül minduntalan félhettem volna hogy elrabland- 
ják éltem legkéjesb — a’ magány— perczeit. Többet 
éltem itt egy óra, mint társaságban egy év alatt, hol 
lelkem többnyire retteg gondolni is mintegy gyilkosak
tul félvén: mert a’ léleknek épen úgy vannak gyilkosi 
mint a’ testnek , kik által vajmi sok eszme temettetik 
sírba. Kisiettem a’ fogadó-ház elébe, melly előtt szi
vem szerintilátvány terült el. A' három környező tárgy
ban minden volt, mi éltünkhez szükséges. Egy ven
déglő , hol a’ pbysikai élet minden további fáradság 
nélkül tápot nyerhet; egy malom, a’ táj poezise; és 
egy kőbereszt, a’ hit jelképe. A’ kereszthez siettem, 
mellytül szokatlan inegelégüléssel távoztam , olvasván 
azon e’ szókat: oh ti mindnyájan, a’ kik által mentek 
az utón figyelmezzetek és lássátok, ha vagyon é fájda
lom , mint az én fájdalmam. Jer. Sir. 1:12. Illy egyszerű 
szók ’sa ’jezusi nagyszerű példa ha fájdalmunkat egé
szen eloszlatni nem képes is, de megnyugtatni minden
kor elég beteg lelkünket. De elég legyenennyi e’ hely
ről, hol éltem napjait csendben tudnám leélni. Délután 
a’ hegységnek mindinkább felvezető ut sziklás oldalit 
szemléJgettem. Ittott a’ kopár szíriekből egy gyönyö
rű növény vagy virág nyilt felém , mellynek ns gyö
kere a’ durva kő szivében látszott fészket verni. Mi
ként jutottak oda e’ nemes növények, nem tudom, de 
azok a’ franczia romantica nagy eszméinek lehetőségét 
legegyszerűbben bizonyítják ’s újabban hitették el ve
lem. A’ magas Szitnya alatt fekvő Szent-Anfal mező
városban van Coburg bg nagy kastélya , hol nyarat
szaka pár hetet szokott mulatni. Illy épületek minden 
roppantságub mellett sem tetszhetnek szivünknek ; köz
te esvén e’ modor a’közép góth és jelenkori görög szül
nek , nem gerjesztheti föl bennünk sem annak regé
nyes , sem ennek szelíd jellemét. Látásukra érzelmink, 
mint maguk az eféle épületek , e 1 p uh u 1 n a k mert a’ 
művészetben miként a’ politikában , szorosan véve , nincs 
középút. —

Épen búcsú volt hogy Szent -  Antalon átutaztam 
és nem vala kissé módosabb ház mellybül vígzene nem 
köszöntött, és nem volt egy sem , mellynek ablaki előtt 
béna vagy vak koldusok nem imádkoztak volna. Milly 
ellentét ez az életben! Belül víg zene, kívül szomorú 
ima; belül élet-egészség, kívül b e t e g s é g ;  be
lül s e l y e m - r u h a ,  kívül darócz, folt és rongy; 
stb. Szomorú volt mind ezt látnom ’s annál szomo

rúbb , h o g y  e’ v é g h e t l e n  n y o m o r t u l  a z  e- 
gesz hosszú utczán át nem menekhetém. Goethére az 
emberi s z í v  legnagyobb ismerőjére gondoltam : miként 
tudta erezni mélyen az emberi nyomort míg ugyan a’

pillanatban attól örömest elfordult! Az emberi s z í v  kl- 
merithetlen ’s merő ellentétből álló érzelem. Egy vá
rosnak sem lehet regényesb fekvése mint Selmecznek. 
Körülfekvő magas és zöld hegyei, nagy tavai, bányáji, 
középkori kapuji, szűk utczáji, toronykásházai ’s há
zai ablakiban millió cserépvirági, vagy emeletben kis 
virágos-kertei, gyönyörű kálvária-hegye , melly leg
szebb a’ honban, végre v á r a i ,  mellynek egyikében 
Roesel Borbála a’ magyar romantikának olly bő anya
got nyújtott a’ kidolgozásra , — kölönös benyomást tesz
nek a’ még ezen várost nem látott utasra. Később a’ 
tepla-szklenói völgyben a’ táj mindinkább vadregényesb 
szint ölt, miért is az utas nem sokat vészit, ha a’ jobb
ra eső régi Béla-Bánya várost meg nem tekinti. En
gem legalább most a’ természet jobban vonszott ma
gához mint a’ művészet, tán azért hogy ez nem olly 
kitanulhatlan , mint amaz. Jobban is örvendék most az 
előttem elterült rétek kis őszi viráginak , mint a’ félreha
gyott házaknak, ha azok paloták lettek volna is. Mennyi 
gondolat tolongott fejem és szivembe ez utolsó virágok 
látásakor! Nem tudom ugyan nekik füvészi nevét ’s 
tulajdonít, és tudni sem akarom. Én ölelek minden vi
rágot, melly szép és csókolom kelyhét , szívom illa
tát, habár az mérgét lehelné is felém; jele, hogy a’ 
szív a’ rosszat, az iszonyatost is szeretheti ’s igy 
egy bűnös sőt gyilkos hölgyet épen úgy, mint az eré
nyest a’ szabaditót! Tovább nézegetém e’virágokat, 
leszakaszték közülök néhányat, meg akarván menteni 
őket a’ suttogó őszi hervadt falevelektől, mellyek ide 
’s tova szállongtak: FeuilJages jaunissans surlesga- 
zons épars.

Én szeretem az őszt és nem tudom, azt é jobban 
vagy a’ tavaszt? A’ tavasz reményt kelt föl bennem, 
az ősz emlékezetet; amaz remény szerelemért, ez bá
nat szerelem után; a’ tavasz derű-, az ősz boru-ér- 
zelem ; tavasz az élet- ősz a’ halál képe. Helvétziában 
soha sem voltam, de eleget álmodtam róla ’s álmaim 
képe úgy tűnt mindig elém mint a’Szklenó elöttivölgy, 
havas- és jegeseket képzelvén fölébe. Egy hosszú és 
keskeny völgy .ez, mellynek két magas hegy közé szo
rított alján ut viszen, rohanó p a t a k  mossa oldalait, 
a’ melly fölé még moh-leptefák és kövek a’legfestóibb 
helyzetben kanyarulnak. Az egyik oldal erdő majd
nem mindenhol cser és tölgy- a’ másik fenyőfa , ’s én 
éltemben most éreztem először világosan: mi benyo
mást teszen a’ kedélyre még maga a’ fa minemüsége 
is. Még csak imént is némi csöndes nyugalommal néz
tem a’ széles levelű tölgy ’s cserfákat, egy perez múl
va pedig lelkem rémülésig elkomorult, betekintvén a’ 
keskeny levelű sötét fenyvesek közé. Azokban a’ vi
dámság, ezekben a’ komorság jellemére; ott az egy
szerűre, itt a’ mysticumra; ott a’ görög élet-philoso- 
phiára, itt a’ német melancholiára ; végre ott a’ clas- 
sicurara, itt a’ romanticumra ismértem. De hogy e’ két 
jellem vagy érzelem közül mellyik lenne boldogitóbb 
az életben? c’ nagy kérdésre világosan egyikében sem 
ismerhettem. ’S im kedves Irma! ezek első napi utam 
tárgyai vagy inkább érzelmei. Ne kérdje miért nem ve- 
gyiték soraim közé politikát i s , mit a’ költészet után 
legjobban szeretek. Lelkem telve van vele. Lehet hogy 
máskor kipótolaudom hibámat. Addig is azonban ne hi- 
g y e , hogy csak egy napra is elhagyott az. A’ politi
ka nem más, mint az emberiség kivánata, a’költészet 
pedig , fohásza ; ’s igy e’ kettő mindig rokon. A költő *]

*] Lamartine.
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hát m i n d i g  s ó h a j t  ha nem lát, míg a’ p o l i t i 
k u s  kivan ha csak lát. ’S im e’ r ö v i d ,  de mindent 
magában foglaló politikai hitem : nem de a’ költészet 
nem változtatá meg ? . . .  De hagyjuk ezt most ’s ki 
a' szabadba föl a’ hegyekre kövessen ön engemet je
lenleg, mert:

Auf die Berge will ich steigen,
Wo die frommen Hütten stehen ;
Wo die Brust sich frei erscliliesset,
Und die freien Lüfte wehen. *]

I I .
Szklenóbul a’ magyar nevezetes fürdőhelyről hol 

azonban minden fölirás egyedül németül szól, korán 
indultam e l , még délelőtt Körmöczre érkezendő. A’ 
szklenói táj ott veszti el regényességét, hol az utas a’ 
kies Garam-völgybe lebocsátkozik. A* vidék itt már 
tágul ’s annak egy részrül Zsarnovicz kastélya, Re- 
vistye omladozó vára; másrészrül aJ beszterczei püs
pök lakta Szent-Kereszt mezőváros ’s kertje nem kis 
kellemet kölcsönöz. Egy fahíd viszen át itt a’ Garam 
folyón , melly Szent-Kereszten túl ismét völgybe szo
rul , mellynek nyílásánál Saskő vára regényes fekvé
sével gyönyörködteti az utast. Irányában föl a’ hegy
nek fordul el a’ beszterczei püspökséghez tartozó u t, 
mellynél rosszabbat képzelni sem lehet ’s ezentúl egy 
keskeny völgyön fut át a’ jobb, egészen Körmöczig, 
melly bányaváros magábanvéve igen kicsiny , piaczát 
főutczáit és templomit egy régi kőfal keríti. Van még 
egy régi kis v á r a  is. Múlt levelemben nyilványított 
szándékom ellenére is a’ várost kezdtem szemlélgetni; 
mert a’ városi közlekedésben , bár mennyire vagyunk 
is természet fiai, van valami ragályos, mi szokásink- 
h oz, Ielkünkhez tapad. Összeszedvén magam, először 
is a’ pénzverőházba siettem. Ez meggyógyított. Mit 
gondol kedves Irma, hogy mit láttam? Embereket, kik 
az aranyat és ezüstöt nem olvassák, hanem font és má
zsaszámra mérik ’s kikről az Ínség vonásai felém épen 
úgy kiáltottak mint a’ szürruhájokrul lecsüggő ron
gyok! Kezök minden perczben ezüstben markolt; míg 
gyomruk tán kis étel után sovárga. Nem tűrhettem so
káig e’ szokatlan látvány ellentétét, el- ’s a’ várba siet
tem hogy itt lelkem legalább ne a’ jelen hanem a’ múlt 
kor nyomorúságán könyezzék. De ki gondolta volna 
hogy nem a’ tarka jelen, sem a’ vad múlt, hanemré- 
mületes jövő képére találandok itt ! Nem a’múltkor ha
nem az enyészet kapuján léptem én be, magara előtt 
a’ várudvaron egy nagy temetőt találván. Sír sír mellett 
fekszik itt a’ régi idöbül úgy, mint napjainkbul. Ezek 
emléki miad a’ sirhanton , amazoké pedig a’ porhanyu 
falakon állnak. Fölkerestem a’ legrégibb látható sírt, 
mellynek fölirata 16 . . ra mutat. Minden egyebe: két 
száma az évnek, a’ nyugvó neme és neve eltünének. 
Borzadással gondoltam e l , mint halának ki az utolsó 
iziglen e’ sír halottjának rokoni, baráti; mint hullának 
le egymásután föliratának bevésett betüji, mellyek tán 
akkor esnek k i, midőn egy-egy élő rokonunk vagy ba
rátunk szivéből emlékezetünk egy-egy vonása kiesik. 
És jól, van ha igy történik! Elgondoltam továbbá ma
gamra alkalmazván, miként egy század elmehetette’ 
sir fölött és nem volt h a l a n d ó ,  ki arra csak tekintett 
volna , nem lévén annak pompás márványa ! ’S elme- 
nend ismét egy század , tán öröklét, míg valaki visz- 
szajövend ahoz. Könyek gördültek le szemeimbül ’s *]

*] Heine,

egy sír alól feljőni tetszett hang köszönni látszék az 
elpuhult kor fiának ez isméretlen részvét könyeiért. 
Temető látása mindig szomorú emlékezetet támaszt az 
emberben; de egy elhagyott r. elpusztulté még szo
morúbbat. Noha pedig tudom, hogy a’ föld mindenhol 
temető: mert hidd össze a’ v á r o s  és falu véneit, ők 
büszke házad helyén temetőre fognak ifjúkorukból is
merni: — mégis meg vagyok győződve , hogy halálban! 
félelmünkben a’ holtunk utáni helyzet körülményi te
szik a’ legirtózatosbat..Kisebbül sőt vész félelmünk, 
ha testünket holtunk után vidámabb, szebb vagy tá- 
gasb helyen közel ismerősink vagy rokoninkhoz leen
dőt, képzeljük. A* görög szokás e’ részben legszen
débbnek látszik lelkűnknek, hol kertlugosak vagy há
zakban tartattak a’kedves elhunytak. A’középkor góth 
templomok sötét falai alá temeté halottait, hol szelle
meikkel találkoztak, testeikkel keveset gondolván, a’ 
hitlen görög azonban holta után is birni , élvezni akar
ta a’ testet, a’ szellemmel gondolván keveset. ’S ők még 
is mind a’ ketten boldogok voltak ! Azok elvükben ; e- 
zek hitükben. De mi maradt föl nekünk egy uj korfiai
nak ? K i s é r t e t e k  v a g y u n k  mi a’ két kor körül, 
hol az egyiket, hol a’ másikot kisértjük meg ’s hány- 
kodik közöttük éltünk , mint darabfa az oczeán hul
lámin, békepartra soha ki nem köthetve, hanem egyik 
tengeröbölbül másikba csapatva.

A’ fölöttemi torony tüzérének harsány trombitája 
eszméltete föl szomorú gondolatimbul ’s eltávozván to
vábbi útnak indultam, mellyet most egy gondolatnél- 
küli érzéketlenségben tettem meg. Este későn érkez
tem a’ íuróczmegyei stubnai fürdőbe,

( Folytatása következik.)

Nézetek a’ szabadságról.
ügy látszik, hogy korunknak, nincs tiszta fogalma 

politikai szabadságról ’s e’ tekintetben ó és uj eszmék 
szembeszökő zagyvaléka uralkodik. Már Montesquieu 
mondá, hogy a’ szabadság fogalmának magyarázata 
altaljában különböző és többféle , ’s ha nép vagy egyed 
hijányt érez, azt hiszi hogy szabadság nemléte, baja. 
Francziíáknál a’választásreform baráti vélekesznek igy, 
Angliában pedig a’ chartisták; mindegyik hiszi, mi
kép ama’ gonosz, mellyben sinylenek, az alkotványnak 
népigazgatási alakra változtása által gyógyítható ; pe
dig ha óhajtásukat elérik, ki fog sülni, mint némellf 
alkolványos országban , hogy a’ régi rósz lényegében 
megmaradt, vagy még gonoszabbá fajult. Ha a’ sza
badság legáltalányosb értelemben Hobbes szerint aka
dály-nemlét, akkor az, szabadakarattal biró lényekre 
nézve nem egyéb olly hatalomnál, miszerint kiki saját 
gondolata után cselekhetik ; illy értelemben a’ szabad
ság önkénynyel ugyanazon , kitkit tetszés szerinti tett
re hatalmazván fel. De ha tovább menvén megfontol
juk , mikép a’ szabadság becse minden lényre nézve 
abban áll, hogy természetit követve tegyen ’s mű
ködjék , és igy a’ természetinél fogva értelemmel föl
ruházott e mbe r t  tekintve abban, hogy a’ külvilágra 
természet törvényei szerint hasson ’s azokat czéljaira 
használja: igy már ki kell hagynunk az erkölcsi sza
badság fogalmából az önkényét. Ha megfontoljuk to
vábbá hogy természet törvénye áltáljában érvényes sza
bályok : igy a’*szabadságot mint erkölcsi követelményt 
(postulatum) nem abban tarthatjuk hogy tetteit minden 
egyed saját akaratja, h a ne m hogy ama’ közönséges, 
szabályokhoz alkalmazza. Ez, önkényen u r a l k o d á s t
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t es  z e n  f ö l ,  raita’p o l g á r i  t á r s a s á g  l e g n a 
g y o bb  m é r t é k b e n  k ö v e t e l .  Minél elszigeteltebb 
valaki, annál szabadabb; de minél különfélébbek és szo
rosbak viszonyai, a’ kötelezettség alapjaul kitűzött 
czélok annál kisebb körre szorítják egyes lekötelezett 
czélját. Más szóval: közakarat nem egyes akaratok ösz- 
szege ’s így közakarat uralkodása sem egy egvenkén- 
tesek szabadságával, hanem épen ellenkező. Szabad
ság csak ott lehet, hol egyes személy akaratja is ér
vényes, mivel azt valódilag a’ személyiség érvényes
sége feltétezi; a’ honnan statusintézkedésnél mindig 
fő feladat marad: egyes czélt vagy akaratot a’ köz 
czél és szándékkal öszszehangzó viszonyba tenni.Maga 
Rousseau mondja, hogy a’ közakarat sem egyesek sem 
többségével ugyanazonos ; honnan következik, hogy azt 
mindenki, ha ez lehetséges lenne, vagy többségura- 
ságával nem valósíthatni ’s az a’ dolog lelke, hogy 
közakarat mellett egyeseké is megférjen. Amazt úgy 
érhetjük el, ha az uralkodó személyek, azaz, kik a’ 
társaság közügyéit viszik , kellő hatalommal ’s mély 
belátással bírnak, hogy a’ község okszerű kivánatit tel
jesíthessék. Ez pedig, ha hatáskörüket olly szabályok 
támogatják , mik egyesek helyes szándékának létesítését 
biztosítják, mihez tartozik: v é d n i  m a g á n y j o g u n 
kat  a’s t a t u s h a t a l o m  e Íny o má s á t ó  1. Az elsőt 
csak olly személytől várhatjuk, ki központon állván a’ 
község minden viszonyít képes belátni ’s hogy működése 
sikeresb legyen, egységet képez , mi v. természetes p. o. 
egyedül-uralkodás (monarchia) v.m e s t e r k é l t  (köz
társaságokban az uralkodó testület többsége.) Az utol
sóra nézve nem szükség hogy sok, vagy kiki r é s z t  
vegyen a’ közügyek igazgatásában , hanem leginkább , 
hogy a’ k ö z  ’s ma g á n y  j o g  h a t á r i  p o n t o s a n  
mé g h a  t á r o z t a t v á n  épségben hagyassanak. Ez 
a’ polgári szabadság lelke , minek pajzsa magányjog. 
Nem egyéb az, mint egyedi biztosított szabadság, v. 
egyes személy szabadsága statushatalomhozi viszony
ban. A’ szabadság pedig mint erkölcsi követelmény 
egyedi és személyi; mert erkölcsi egyed vagy egyes 
ember személyisége igényén alapul. Önkényt követ
kezik innen, hogy épen polgári szabadság az , mi a’ 
társaság minden tagjára nézve felette kívánatos jó. E’ 
helyeit azonban korunk politikai szabadságot óhajt, min 
magány- vagy együtt-kormányzást ért. Illy értelemben 
már mennyire ide nem alkalmazható e’ szó : szabadság, 
könnyen kivitáglik. ha meggondoljuk, hogy a’ szabad
ság fogalma valódi jelentése szerint a’ statusban csak 
alatt%ralókra, nem pedig a’ kormányra vagy kormány
zókra illeszthető ; kormányzó ’s alattvaló egy időben 
ugyanazon személy nem lehet. Mert egy statust sem 
gondolhatni hatalom, ezt pedig ellentéte azaz aláren
deltség nélkül. Kinél hatalom van , az , legyen fej
delem vagy köztársaság, épen annál fogvást szabad, 
mivel, az alattvalók szabadsága ellenkezik, A’föladat: az 
utóbbiaknak, azaz alattvalóknak is hozzájok alkalma
zott szabadságot szerezni.Ha e’czélt elérendők minden
kit együtt uralkodásra hinnánk ; akkor valóban tökéle
tes népuraság állana elő, de mi épen azért hasztalan- 
ság, mivel közakarat sohasem egyesekének összege.’stb.

Német kútfők után. Varga Soma.
P ó t l é k t á r -

(Sziléziai kézmü-ipar.) Milly fokon áll Sziléziában 
a’ kézmü-ipar, eléggé mutatja Reichenbach város, kü

lönösen pedig Langen , Bielau falu. Ezen 9 ezer lé
lekkel biró hely úgyszólván egészen len és pamut-mun
kával keresi kenyerét ’s túlfeszített szorgalom á l t a l  
nemcsak jólétre vergődött, hanem középszerű város
nak is beillik. Majd minden évben uj meg uj , palota
forma házakat epitnek s olly meglepő a’pompa és fény 
hogy azokat egy faluval nem illeszthetni össze. Az ot
tani kereskedésről csak annak van fogalma , ki hall
ja, hogy vannak házak, mellyek évenként 24,000 ’s 
<übb tallérnyi napszámot fizetnek, ezen kívül több gé
pet foglalkodtatnak, mellyek tekintve az általok meg- 
gazdáikodott kézimunkát évenként újra 7—8 ezer tal
lér nyereséget jövedelmeznek. A’ főlebbemlitett házak, 
a’ gépeken kívül még ezer szövőszéknek adnak dolgot 
’s két annyi embernek a’ gépek melletti fonás és csö
vezés által. E’ falubeli gyártás az egész tájat élénk 
mozgalom és munkásságba helyezi, ’s a’ népesség, 
—miből a’ reichenbachi kerületben egy négyszög mér
földre 5000 lélek számítható — naprol-napra növekszik. 
Még húsz évvel ez előtt gyermekkorát élte itt a’ pa
mutszövés ’s azt, mi készíttetett, leginkább házalók 
hnrczolák szét: most pedig terhes-kocsik födik el az 
utat, mellyek a’ nyers terményt be a’ készet pedig el
viszik ,’s fő á r u h e l y e a ’ lipcsei , oderamelletti frank
furti vásár stb. Összevetvén már most Langen. Bielau- 
val Reichenbachot világos: hogy amaz ezt háttérbe szo- 
ritá ’s ámbár Reichenbachban is meglehetős gyár és 
kereskedőházak vannak, de a’ fényt amattol kölcsön
zik. A’ két hely közti közlekedés felette élénk; napon
ként háromszor fordul a’ p o s t a ,  a’ távolság egy jó 
mérföld.

(Furcsa párbaj.) Japponiában, ki mást párviadalra 
h í, ezt mondja: nézd milly jó fegyverem ’s tulajdon 
oldalába szúr; de enyim sem r o s s z a b b ,  felel az 
ellenfél és követi amannak példáját. — Nem ártana 
ezt nálunk is divatba hozni, hol annyi a’ hós, annyi 
a’ vitéz. Némelly uracs hegykélkedése alantibb lenne, 
ki egy évig Fridrikhez#) jár és megkívánja hogy előtte 
mindenki kalapot emeljen; neki minden szabad, de jaj 
annak ki gorombaságait nem tűri. Pedig llly urfi igen 
is sok van. Barkóczy Mihály.

( Emberi szaporodás ritka példája.) F. 184id. 
nov. elején Mármaros-megyében fekvő koronái Huszt 
mvárosban egy szegény földmivelő nője egyszerre há
rom fiú és egy lyány magzatot szült, a’ lyányka har
mad napra meghalt, de a’ három fiú él és fris. Ezen 
házas pár folyó évi januariusban kelt egybe , midőn 
mind kettejök életkora már a’ 40 évet meghaladta , nagy 
szegénységben érvén őket ezen áldás, már házikójok el
adásárul gondolkodtak , hogy magokon segíthessenek, 
midőn a’ felebaráti szives szeretet adakozási inségök 
súlyát megenyhitették.

Angolországban az uralkodó egyház összes jövedelme 
évenbint 9,409,561 font stgre megy; magok a’ déz- 
mák 7 milliót hoznak be. Ebből két érsek kap 52.930 
ftot; 24 püspök 244,185 fontot; 959 emlébpénzt vise
lő 94 ezer fontot; 2886 lelkész, kikhez 7037 egy
ház tartozik, 5,379,430 fontot; végre 4305 egyház- 
adomány-birtokos és 4254 s e g é d l e l k é s z  319,050 
fontot. —

1) Viadal-mester.
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A’ Kisfaludy-Társaság
vagyis Magyar Szépirodalmi Intézet ügyében.

Szerkesztőségünk hivatalában egy illy tartalmú 
aláírási ív van letéve : „A’Kisfaludy-Társaság 1836.ala- 
kult azon czélra, hogy jutalomosztások által a’ magyar 
szépmütan és költészet előmozdításához járuljon. Mint 
ügyekezett, és mint, sikerült rendeltetésének megfelel
ni: arról szóljanak É v l a p j a i ,  mellyek két kötetben, 
épen most jelentek meg; ’s nemcsak a’ társaság ed
digi munkálkodásiról számolnak híven ; hanem a’ tagok 
előadásit ’s a’ jutalommal és dicsérettel megkülönböz
tetett müveket is előterjesztik Annál nagyobb meg
nyugvással hivatkozik a’ társaság ezen munkálkodásá
ra , mennél csekélyebbek voltak eddig pénzbeli eszkö
zei ’s mennél inkább gondolja az évenkénti versenyzők 
szép számát, ’s népes közüléseiben a’ literaturát ked
velő közönség mutatott részvételét a’ csekély jutalmon 
kívül azon bizodalomnak tulajdoníthatni , mellyet fő
leg a’ dolgai vitelében követett nyíltság gerjeszthe
tett. Szépirodalmunknak, korunk elölegesen politikai 
iránya mellett érdekvesztével az aestheticai stúdiumok 
mind inkább elhanyagoltaim, a ’ költészet kevesebb 
gonddal és eszmélettel miveltetni tapasztaltainak. Ez 
ösztönzé — , ’s az imént említett bizodalom ’s hazafiéi 
részvétel bátorította— az egyesületet, m u n k a k ö 
r é t  e z e n t u l r s  k i t á g í t v a ,  s z é p m ü t a n i  ’s 
k ö l t ő i  mü v e k  e l ő á l l í t á s a ,  i l l y e n e k  k ö z 
re  t é t e 1 e , t u d o m á n y o s  m ü b i r á l a t  f o l y t a 
t á s a ,  v a l a m i n t  v é g r e  j e l e s b  Í r ó i n k  k r i 
t i k a i k i a d á s a i  á l t a l  a’ s a j n o s á n  é r z e t t  
h é z a g o k  p ó t l á s á t  ö s s z e v e t e t t  v á l l a k k a l  
c z é l b a  ve nni .

E’ tágabb körben mozoghatásra, uj s e g é d e s z 
k ö z ö k  ’s t e t e m  e s b  p é n z e r ö r e  l é v é n  szük
ség , mellyeket nem másban , mint a’ haza lelkeseb- 
beinek pártolásában lelhetni fe l; egész bizodalommal 
folyamodik ezekhez a’ Kisfaludy-Társaság, kérvén: 
járulnának vagy alapítványokkal, vagy egy vagy több 
évre szóló észt. 4 ft. segédpénzzel az említett czél va
lósításához ’s általa a’ m a g y a r  s z é p i r o d a l o m  
e l ő m o z d í t á s á h o z .  Az ekkép gyűlendő a l a p í t 
v á n y o k  tökésíttelni fognak, és kamataik az éven
kénti költségek födözésére használtatni; ellenben a’ 
s e g é d p é n z e k  évi jövedelmekül véve , egy harma
dik a’ rendes jutalmak nevelésére , két harmadik könyv
kiadásokra fordíttatni. Azon a l a p í t ó k ,  kik legalább 
50 pftot tesznek le , valamint azok , kik évenként4 ft 
segédpénzzel járulnak a’ társaság czéljaihoz ’s ezért 
p á r t o l ó  t a g o k u l  tiszteltetnek, a’ társaság Év
l a p j a i b ó l — amazok mindenkorra, ezek az illető 
években — t i s z t e l e t  p é l d á n y b a n  r é s z e s ü l 
nek.  Az alapítványok, segédpénzek és tőkésített pén
zek kamatiról, valamint a’ költségekről is a’ társaság 
esztendőnként számot ad a’ közönségnek.

Midőn illy czélra és módon a’ lelkesb hazafiak és 
honlyányokhoz fordulnánk , ez iv erejével a’ Jelenkor 
tiszt, szerkesztőségét kérjük teljes bizodalommal: mél- 
túztatnék ez ügyet előmozdítani, ’s befolyását köré
ben használva, a’ szerencsésb helyzetű magyar ura
kat és hölgyeket a l a p í t v á n y o k  t é t e l é r e  vagy
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s e g é d p é n z n e k  minél több é v r e  l e k ö t é s é r e  
bírni; ’s ez ív vételétől számítandó k é t h ó na p  1 e-  
fo r g á s a  alatt azt, a’ szedendő pénzzel együtt hoz
zánk visszautasítani. Részünkről alapítványokért azon
nal társasági nyugtatványok fognak legbuzgóbb kö- 
szönetünk mellett küldetni, hogy a’t. szerk. azokkal 
netalán adott magáéit visszaválthassa. 1842. febr. 6. 
tartandó közülésünkben a’ mai nap megindított aláírás 
egyetemes sikere a’ közönség elébe fog terjesztetni, 
’s valamennyi alapítvány és segédpénz - aláírásokról 
részletes tudósítás kinyomatni. Pesten, nov. 10. 1841. 
Sehedius Lajos m. h. mint helyettes elnök. Sc/iedelFe- 
renez m. h. igazgató. Tóth Lórincz ?n.h. titoknok.

A’ «I élsarki föld!
Azon körülmény , hogy földünk felületén száraz 's 

viz nincsenek arányban , hogy az éjszaki féltekénme- 
revén- a’ délin pedig folyó anyag van több , gyanitía- 
tá, miszerint délsarkon még nagy darab eddig isme
retlen szárazföld létezik, az egyensúlytaz éjszaki fél
tekével, hol az éjszakisark körül tetemes földtömeg ta
láltatok, föntartandó. Ezen merő hypothesised azonban 
nem elégültek meg , hanem azon sohasem látott száraz 
határit is kijelölék, fölszámítáb lakosit ’s oda helyzék 
mind azon csodát, mik földünk egyéb részein a’figyel
mes vizsgálónak szemei elébe nem kerültek. Cook má
sodik útja azonban, melly a’ déli szélesség 71° 10'és 
keleti hoszszuság 253° tí'ig terjedt, azon eredvényt 
szülte, miszerint ama’ délsarki nagy száraz a’ térké
pekről újra elenyészett, bár léte csak azért is való
színűnek látszott, mivel azon nagy jégtoriatok , miket 
utasok a’ délsarki vizeken találtak, csak száraz köze
lében alakulhatnak; de a’ szárazföld fölfedezésit épen 
ezen jégtoriatok miatt tartá lehetlennek. A’ mit azon
ban előbb , az egyensúly szükséges létébül gyanítot
tak , — t. i. egy száraz valóságos létezését, az korunk
ban valósult. Az erről szóló tudósítások a’ ltidik szá
zadig terjednek. Gerritz Di r k  ugyan is a’ „de blijde 
Boodschapp“ parancsnoka, midőn vihar által a’ hollandi 
hajócsapattól elszakittafnék 1599ki sept. 7kén a’ déli 
szélesség 64° alatt hóval fedett hegyes partot talált, 
mi hihetőleg, egy részét tette a’ Délshett- vagy az 
1832b. Biscoe által föltalált Graliamföldnek. Ezen föl
fedezés nyoma egészen elenyészett; és a’ Gerricz Dirk 
által látott földet a’ délshetti szigetekben Smith Vil
mos angol hajóskapitány 1819ki febr. és ocí. hónapok
ban a’ d é l i  szélesség 62° 40' és nyugoti hoszszuság 
62° alatt találta újra fel. # )  Most már egymást érik a’ 
fölfedezések. 1812b. Palmer a’ nevét viselő földet ta
lálta, Powell a’Délorkney sziget-csoportot, Bellings
hausen orosz kapitány „I. Péter“ szigetet és „I. Sán
dor“ szárazt. 1831b. Biscoe az Enderby- 1832b. pedig 
a’ Graham-földrészt az előtte fekvő Adél, Pitt’stb. szi
getekkel. Ke mp ,  1833b. a’ sarkkör ’s keleti sz. 70" 
alatt fedezte föl a’ róla nevezett földet, a’d.h. 00" és 
k. h. 70° alatt pedig szárazföld jeleire talált. D’ Ur- 
ville Dumont franczia hajóskap. egy parttért Lajos-Fü- 
Jöp-nek nevezett, mi Powell 1822ki térképen „Sz.há

*| Horsburg szerint uj-yorki fóka-vadászok már 1812. és 
1813b. fölkeresték Délshett-ct, de a5 fölfedezést eltitko
lok, nehogy nyereségükben mások is «szakozzanak.
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romság“ alatt ismeretes. Balleny 1839b. a’ Balleny-szi- 
getre, Sabrina-fóldre ’s ezen szigetek mögött a’k. h, 
105 és 110° közt szárazföld jeleire akadt. D’ Urville 
Dumont pedig 1840b. utolsó utazásakor talált egy part- 
vonali, mit felesége nevéről „Adél“nek nevezett. Wil
kes hadnagy, az éjszakamerikai egy. statusok résziről 
tudom, vizsgálatokra küldött hajócsapat parancsnoka 
1840ki jan. 19d. a’ k. h. 154° 27'-nel talált szárazra. 
A’ délsarki föld isinéretének fontos pótlékát azonban az 
Angliától kirendelt délsarki (antarcti) küldöttség adá. 
Mintegy 18 hónapja hogy „Erebus“ és „Terror“ Ross 
Clark James kapitány és Crozier parancsnok felügye- 
lése alatt Angliából elvitorláztak. E’ küldöttség fő czél- 
ja volt, a’ magnesi délsark valódi helyzetét megtudni 
’s az ellensarki tájakat pontosan kipuhatolni; főnökei 
egyszersmind arra is fölhatalmaztattak, hogy utjokban 
magnesi vizsgálatokat tegyenek ’s e’ végett csillagász
tornyokat állítsanak. E’ társaság , miután 1840 utol
ján Madeirán. Sz. Ilonán , a’ jó remény fokán’stb. ren
deltetésit teJjesitve keresztül vitorlázott ’s 1841. jan. 
1. a’ deli sarkkört meghaladta , ugyancsak jan. 9d. tö
ménytelen jégtorlattul hányatva végre siktengert ért 
’s a’ magnessark felé indult. Jan. l ld.  reggel, midőn 

d. sz. 70° 11' és k. b. 172° 36'nál voltak , azon irány
ban , mellyen eveztek ’s igy a’ hajók és magnesi dél
sark közt, szárazra akadtak; ,,’s ámbár ezen körül
mény, mint Ross kapitány szól, a’küldöttséget fontosb 
czéljában hátráltató, még sem akará honátmegfosztani 
a’ dicsőségtől, mi ezen már ismert föld föltalásából 
eredt, azon dicsőségtől, mit Oroszország húsz év előtt 
nyert ’s jelenleg bir. Az oroszok által föltalált pont
nál tehát délszakfejé tovább hajózván , egy 9—12 ezer 
angol lábú magas hegységü lánczra bukkant mit örök hó 
fedez. A’ jéghegyek, mik a’ csúcs ormáról lefüggnek, 
több mfdre nyúlnak tengerbe ’s függőlegesen vágott 
falakat képeznek. Utasink, kiszállandók, egy übölhez 
közelitének , de a’ part több mfdre annyira tömve volt 
zajló jégtorlatokka! , hogy kénytelenittettek szándék- 
jókkal fölhagyni ’s kedvezőbb helyet keresni. Ugyan
azért délfelé eveztek ’s 13d. reggel Ross kapitány ’s 
Crozier parancsnok mindkét hajó tisztjeivel kiszálltak, 
e’ földet Victoria krnö nevében elfoglalandók. E ’sziget 
a’ d. sz. 710 56' ’s k. h. 171° 7/-en fekszik ’s csupa 
t ű z h eg  y i kötömegekből ál l .  M i v e l  azonban a’ 
szárazföld kelet-partjai délre, az éjszaki pedig éjszak- 
nyugotra terjednek,ugyanazért Ross kap. remélté , hogy 
ha ó délfelé addig megyen, mig csak lehet, a’ mag
nesi délsarkot, meilynek , vizsgálódásuk szerint, d. sz. 
76°kán kell leunie, eléri ’s akkor , nyugatnak vevén 
útját, annak körülhajózását elvégzi. Uíjokat tehát part
hosszában folytaták ’s jan. 23d. a’ d. sz. 74° lö '-t el
érték. Ez azon tudvalevő déli pont, hova 1822 — 24 
Weddell ang. kap. is elhatott, de kívüle még senki sem 
ért. A’ partvizsgálatot, dühöngő déli s zé l, vastag köd 
’s államló hózivatar közt délfelé folytaták’s jan. 27. egy , 
a’ d. sz. 76° és k. h. 168° 12/n fekvő szigetet értek, 
hol szinte tüzhegyi kőtömegek valónak láthatók ; midőn 
pedig másnap tovább eveztek, h e g y  tűnt föl előttük 
lángot és füstöt okádó, minek magasságát 12,400 ang. 
lábra tették. E’ tiizhegyet, mi a’ d. sz. 77° 32' ésk. h. 
107" O'n fekszik, egyik hajó nevétül „ Ercbus“nak a’ má
sik keletfelé nyúló kisebb ’s kialudtat pedig a’ másik 
hajó névéiül „Terror“nak nevezték. A’ szárazföld foly
vást delre nyúlik ugyan , de utasinknt egy kelet-dél
keletre terjedő jegtorlasz további utjokban föltartózta- 
tá. E’jégtorlasz fuggóleg mintegy 150 lábra emelke- 
dek ’s mindkét hajó arboczcsucsán fölül annyira nyúlt,

hogy túl rajta semmit sem láttak, csak egy hegylán- 
ezot pillanthattak meg dd. keletfelé ’s a’ d. sz. 79°-án. 
Ezen jégtorlaszt követők 1841ki febr. 2d. a’ d. sz. 78° 
4'-n elérték a’ délpontot, hova eddig csak egy utas 
hatott. Febr. 9d. a’ d. sz. 78° ’s k. h. 191° 23° alatta’ 
torlasz előtti jégzaj megfordulásra kényszerűé utasin- 
kat, ez erős déli szél segitségivel sikerült is , a’kes
keny vízutat, mellyen eddig haladtak, hirtelen jég bo- 
ritá el. A’ jégsáncztól l/ 2 a n g o l  mfdnyire lágy kék 
agyagos helyen azonban 348 ang. ölnyi mélységre ta
láltak: de a’ R. sz. 23"nyi mérséklet a’ viz színét any- 
nyira boritá jéggel, hogy minden vizsgálódás lehetlen- 
né vált; miért utasink nyugatra fordulának, a’ délsark
hoz közelítést még egyszer megkisértendőb. Sikerült 
is nekik néhány száz mfdnyire nyomulni, de a’ jégzaj 
miatt a’ d. sz. 76° 12' és k. h. 164°nál kénytelenek vol
tak újra megállni. 160 mfdre voltak ekkor a’ magnesi 
délsarkhoz. A’ k. hajlás 88° 40' az elhajlás pedig 109° 
24'-nyi volt; következőleg, a’mágnesi délsarkhoz né
hány száz mfddel közelebb hatottak mint elődeik, ’s 
azon számos szemle, mit mind a’ két tájon’s különbö
ző pontokon teltek, annak helyzetét szintolly csalhaf- 
lanul meghatározza , mint ha magát a’ sarkot érték vol
na el. Híjában erőködtek biztos horgonyhelyt keresni, 
hogy febr. 28d. midőn minden állomáson magnesi vizs
gálat tartatott, ők is ugyanezt tegyék, mert a’ partot 
mindenütt több száz lábnyira jég fődé; miért is utjo- 
kat, kedvező déli széllel éjszaknak v#vék ’s a’ nyu
gatra terjedő partot több napig vizsgálván febr. 25d. 
a’ d. sz. 70° 40' és k. h. 160"-nál egy pontot értek, 
hol a’ part hirtelen délnyugatra fordult, de mindent, 
mit csak láttak, az újonnan esett hó által egy egész- 
szó alakult roppant jégtömeg borított, min keresztül 
nem törhettek , ugyanazért Vandiemen-be viszszafor- 
dultak. A’ nagy déli szárazt, mit rettenhetlen utazóink 
föltaláltak ’s minek fekvésit a’ d. sz. 70°—79°-ig nyo
mozták, R oss#) kapitány a’ britt királynő tiszteletére 
„Victoria“ földnek nevezte.

Kárpáti  levelek.
[N. . . . Ir m á h o z . ]

QFo/ytatús')
III.

Stubna kies vidéken fekszik, mint altaljában az 
egész kis Turóczmegye. Szent-Mártonba a’ megye gyü- 
léshelyére vivő ut jó és puha, mellyphysicaitárgynak 
a’ lelki életre is nagy hatása van. Örömmel nézeget
tem a’ már mindinkább magasuló hegyeket, a’ Kárpá
tok fátrai főágát. Nem sokára ’s egymásután hátrahagy
tam Mossóczot, a’ Révayak lakát; továbbra blatni- 
czai ’s később, beljebb fekvő szklabinai ősivárukat. 
Szent-Mártonban a’ hely csekélysége és sarának nagy
sága miatt nem volt mit látnom. Reggelizésemkor ne
hány megyei tisztviselő kártyázott és tótul társalko
dóit , mi e’ tájon még igen divatos ! Túl a’ városon az 
ut kettészakad ; egyik a’ Vágón épült nevezetes szu- 
csáni hídon által jobbra viszen Liptóba; másik Sztre- 
csen roppant hegyén keresztül Trencsénybe. Ez ut alján 
van ama’ bámulatos szűk hegynyiladéb, melly két ma
gas hegyfal közt csupán a’ Vág rohanó folyamának en
ged bemenetet; mellyrül Literátinkkal gondolom: hogy

1] Ross kapitány a’ legkitűnőbb angol tengeri tisztek egyi
ke , azon R o s s  J o h n  unokaöcse, ki az éjszaknyu
gati átmenet fölkereséseröl hirliedett el s kit ö ezan nt- 
jábaa követett
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hosszú sora röpült át az évezredeknek, inig a’ Vág a’ 
rendes kifolyásra, a’keskeny köszirteken keresztül utat 
nyalhatott magának ! # )  Minthogy e’ sztrecsenhegyi ut 
fölötte rósz ’s a’most, lent a’ vízpartján készülő ut még 
járhatatlan , leszálltam ’s fel és le kezdtem gyalogolni a’ 
3—4 óráig tartó hegyen. Az első hegy-kanyarulatra 
fölértera már, midőn először vissza ’s lepillantottam. 
Harmadnapi utamban ma jött fel először a’ nap a’ látha
táron , az őszi köd oszlanikezdeít, elörautatni engedvén 
a’hegyek tövében fekvő kis falukat ’s templomtornyokat; 
alattam pedig az uj utón dolgozó’s a’ V á g ó n  talpon 
leevező emberek haladtak el és a’ Kárpát hatalmas 
hegyei gyönyörű napfényben mutatkoztak , míg csú
csaikon a’ ritka felhők ide ’s tova szállongtak. És én 
e’ hegyi pompás Iátványtul elragadtattam; egy nem is
mért maga8ulás érzelme szállotta meg keblemet, lel
temet; többnek kezdőm hinni magam itt fen a’ hegyek 
közt, mint közönséges állatnak, többnek mint halan
dónak; és volt valami égi, mi elterjedt reszkető inai
mon; végre magasulási érzelmim tetőpontja akaratla
nul Byron e’ szavaiban tört k i:

•— •— ----------  Erhoben und beengt
Fühlt sich in dieser Berge Regionen
Der G eist ,  wo Erd-und Himmel sich umfängt!
Indess der eitle Mensch am Boden untenhängt!’ * )

Később hogy odább ’s felebb jutottam a’ hegyek 
közé, egy váratlan látvány különös érzeménynyei le
pett meg; a’ hegyek egyik nyiladékában családom ősi 
várát, a’Kárpátoknak kinyúló szikláján épült Ovárt pil
lantván meg. Soha sem láttam vadregényesb helyze
tet, a’ vad középkorra annyira emlékeztetőt. Magae’ 
vár a’ Vág v i z é b ü l  látszik mintegy kiemelkedni ’s 
azt, az egész környékkel uralni. Minden utasnak, ki 
most vagy hajdana’ Vágón utazott, el kellett haladnia 
Ovár rettentő falai alatt, mellynek urai a’ monda sze
rint kegyetlen zsarnokságokat követtek el az utasokon. 
Turóczi is szörnyű vádakkal terheli őket krónikájában; 
’s nekem ez most mind eszembe jött és nem kellemes 
benyomást okozott. Ön ismerengem kedves Irma, tud
ja hogy az aristokratának ellentéte v a g y o k ;  még is 
megvallom : ez ősi vár meglátásakor visszavágytam az 
időbe, hol itt lakhattam volna. Oh mint tudott volna e’ 
szív azon korhoz ragaszkodni, mellya’ szív kora volt! 
Sebesen láttam lefolyni képzetemben itteni éltem nap
jait ’s tetteit; miket összehasonlítván a’ mostaniakkal, 
úgy találtam: hogy a’ középkor a’ szív, a’ jelen pe
dig az ész kora , főrugója lévén abban minden cselek
vésnek a’ szív , ebben az ész; ott az érzelem, itt az 
okoskodás. A’ középkorban természethez ragaszkodott 
az élő, jelenben a’ művészethez csatlakozik; ott a’ 
szerelem, itt a’ pénz tölté ki az élet minden szükségit; 
ott a’ balszerencse közt imádkoztak, ittszámítnakak
kor , családi élet világa volt az élőnek , most idegen 
társaság az;akkor vadászattal tölté a’kényur idejét, most 
olvasással; ott a’ sors sérveinek orvosa volt a’biblia, 
most a’ színház.— ’Sim e’ rövid hasonlítás után is hol 
van az érző kebel, melly a’ vad középkort ne válasz
taná inkább élete pályájául, minta’ miveit jelent ? Oh 
csak egy évet tölthetnék e’ várban , de azokkal , ki
ket szivem s z e r e t  és — szerete. Igen, szerete! De 1 2

1] Századunk 90d. sz. 1840.
2] Zedlitz fordítása szerint. Ez alkalommal ’s tán többek 

nevében csak sajnálatomat fejezhetem k i : hogy Byron 
munkáinak két nyelv és szellem-értő és tehetős fordi- 
tóji olly sokáig késnek a" kiadással, hogy e’ részben is 
kénytelen a' m agyar . ki angolul nem tud , német fordí
tásokhoz nyúlni.

mindhijában ! a’ jelenkor szelleme akaratunk ellen ha
talmasul ragad magával, ideálunk e l r ö p ü l ’s már csak 
könyvek- ’s képzetinkben föllelhető. Rettentő példa va
gyok e’ részben önmagámnak ’s nemde az, ha annyira 
vagyok már e’ romlott kor fia, hogy elégnek tartottam 
látcsővel, korunk e’ találmányával vizsgálni meg őseim 
lakát, ’s abba, mivel eső esett, föl nem tértem? Es 
t i ,  nyugodjatok csendesen ősek, váratok lehulló falai 
alatt; a’ korszellemet meg nem győzhettétek, békeseu 
halad már az utas Ovár orma alatt, és ne higyétekhogy 
ivadéktok bűnötökben osztozik ; ó — miattatok bűnhő
dik; mert háti embertöltetek; ő az állatvértől is bor
zadva fordul e l ; ha botoztattátok szegény jobbágyai
tokat, ö szívmarczangoltatik, ha egy sorskivánta hi
vatal kötelességére inti; ha szerelmes hölgyet rabol
tatok , ő soha attul nem szerettetett; végre ha sokat 
imádkoztatok , mert ő épen nem tud imádkozni. Igen, ő 
miattatok bűnhődik i —

Hogy a’ hegy tetejére értem , a’ kilátás egyszer
re kinyílt. Már előbb tágulnak a’ hegy-völgységek ’s 
itt ott gyönyörű réteket vagy legelőket képeznek,mi
ket e’ tájon alpoknak neveznek. E’ legelőket az ura- 
ságoktul többnyire községek szokták kibérelni, mellyek 
marháikat itt legeltetik ’s csakmunba idején hajtják fa
luba. Lakul az őrzök és hegyi munkásoknak kis fahá
zak szolgálnak, mellyek igen regényes színt adnak a’ 
hegységnek. A’ hegyrüli letekintés nagyszerű. Balra 
tátongó mélység ’s fenyves erdők közül egy vörös szí
nű kopár hegy gyönyörűn emeli ki magát; jobbra pe
dig épen a’ hegy alatt — a’ trencséayi oldalon — Ovár 
átellenében Sztrecsen vár omladozó de még fenálló fa
lai köszöntik az utast: inig előtte a’ távolrul fehcrlö 
’s égig nyalni látszó Kárpátok egy szép , városok , fa
luk és kastélyoktul elhintett róna vidéket öveznek kö
rül , mellyet a’ Vág ezüstfolyama hasit át. Az egész 
kép eltűnik, ha az utas Sztrecsen hegyérül végkép 
letér; midőn ismét, újra érzi milly magasan volt. Sztre
csen várát, mellyet egykor Wesselényiek is bírtak, 
most a’ hasonnevű uradalommal együtt Esztcrházy bg 
birja. — Lóváltás után tovább indultam ’seste, az uta
zásom czéljaul tűzött helyre megérkezém.

IV.
Néhány napige’ tájon mulatván, mennyire időm 

engedé egy-két gyalog-kirándulást tettem a’ vidéken. 
Megtekintém a’ Sziléziához közel eső Zsolna m.várost, 
mellyet mind kapuji, mind építése fölötte l éginek mu
tatnak. Nagy, emeletes házakbul álló piaczának alját 
olasz módra nyílt csarnokok futják körül, alattok ke
reskedők és kofák üték föl tanyájobat. Nevezetes ben
ne aJ Vurum nyitrai püspök alapította árvaház, egy 
gymnasium ’s casino , hol a’magyar hírlapok közül Je
lenkor tartatik, mi díszére válik e’ , Hirnök-elborítot- 
ta vidéken a’casinoi intézet szellemének. Zsolnáiul óra -  
negyednyire túl a’ Vág vizén fekszik Budetin kastély 
’s ennek tövében ama’ régi torony, mellynek „budetini 
falüreg“ név alatti története mindenütt ismeretes. Má
sik kirándulásom a’ nem annyira városárul mint me
leg fürdöjérül hires rajeczi völgybe vitt. Az ut, mint 
többnyire e’tájon, szűk völgyön viszen át. Oldalai fes- 
töiek . míg egy felét erdők vagy fives dombok körzik . 
raásikárul az ut fölé roppant szikla-csoportozatok , kü
lönféle alakokat képezve, emelkednek. Egy nagy , fe
nékig tiszta patak fut át a’ völgyön, számtalan apró 
pedig, az utón keresztül siet belé. Néhol a’ hegy al~ 
jábul dézsanagyságbanfakad fel az illy patak, ’s meg
futván sebesen egy-két órai pályáját ismét hegy alá
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tűnik' emlékeztetve a’ nézőt elete kepere! Itt ott me
gint vékony kiálló sziklákon, százszorta szelesebbek 
fekszenek, mellyek hogy egykor leesendneb: bizonyít
ják már a’ völgy szántóföldéin fekvő egyes óriási da
rabok Ég és föld tán elmúlnak : de nem leszen , ki azo
kat onnan kiemelné. A’ föld népe itt igen szegény és 
nyomorultabb, mint az e d d i g  b á r h o l  t a l á l t a k .  
S z á z  l é p é s r ü l  k ö s z ö n t i  a’ s z e g é n y  tren- 
csényi tót többnyire büszke urát. Ruházatjok épen olly 
nyomoru, mint házaik : kormos , piszkos , rongyos. Ez 
utóbbiak ’mind fábul vannak épitve ’s füsttől borítva , 
mjlly mindenütt az ablakon tolakodik ki. Bementem egy 
illy szobába, de csak annyit láthattam a’rettenetes füst
ö l  _hogy azokban kályhául szolgál a’ kéraénynél-
küli tűzhely , mcllyrül a’ füst az egész szobán elterjed, 
elborítván a’ főző g a z d a s s z o n y t ,  a’ szoba kö
zepén a’ g e r e n d á r u l  lepedőben lecsüggö szülöt
tet kitolakodván végre az ablak körül álló apró csa
lád fejei közt. Tovább nem vizsgálhattam, mert füsttől 
fuldoklani kezdtem. Eledelök is rokon lakásaikkal. Gon
dolja tán kedves Ima, hogy az burgonya? Oh ha még 
ez lenne mindig és mindenütt, az ember csak keblé
ben fojtaná el keservét: de az is ritka itt sok helyt és 
csak ünnepi eledel. Pótlékul helyébe a’ babnak legal
jasabb nemével élnek, mellyet kásakéntkészítnek meg 
olly módra, hogy attul az állat is irtózik. Szomorú, 
hogy hol a’ természet templomit felállítja, ott egyszers
mind az emberi nyomorúság üti fel tanyáját! Példa Ir
land és felső vidékink. De el szemeinket e’ nyomortól 
ha azon nem segíthetünk ’s írül, nyert sérveinkre , 
forduljunk a’ minket itt környező természethez, avagy 
térjünk föl ismét az elhunyt nagyság egyik felénk intő 
romjára: L ie  táv a várába. Szép nap volt, hogy egy 
fenyves-erdőnyiladékon felgyalogoltam a’ hatalmas Zá- 
polyák és Thurzók egykori, még nagy részben fenálló 
vár -  falaikba, A’ vár ablakibul messze kiláthatni; a’ 
látkört hegyek, szirtek és váromladékok körzik. A’ 
falakon még sok helyt láthatók a’ festések ’s a’ várká
polna szereit csak párévtized előtt vitték a’ hasonnevű 
hegyalatti helység templomába. Minden illy régi vár
ban a’kápolnát keresem föl legörömestebb Látható még 
itt fen a’ szentség festett falának is helye, százésszáz  
névtül összemocskítva, sőt egy helyett

Sur le nőm du Seigneur fun avait mis son nőm! *J
A’ várból lejövén megtekintem a’ helység templo

mát. Régi ez ’s homályos eredetű. Némelly padok és 
képek a’ várbul hozattak ide, festettek és százado
sak. Amazok egyikének fölirata mosolyogva emlékez
tetett az emberi nevetséges és kislelkű büszkeségre , 
igy szólván annak egyik hexametere :

— — —• - — — Ü urnák ,
Haud vulgáris homo , sad castellanus in arcé!

Emezek közt egy borzasztó kép van, mclly aligha 
nem történeti adaton alapszik. Magas oromrul t. i. egy 
mélységben sűrűn rakott ’s meghegyezett fákra , mez
telen férfiak és némberek hányatnak l e , úgy tetszik 
rabszolgák által: míg keleti öltönyü parancsnokok a’ 
lehiillók és minden kitelhető helyzetben átkarózottak 
rémítő kínjain látszanak gyönyörködni, A’ mohette kép 
minden fölirat nélküli ’s a’ történet úgy vélem , tatárok 
vagy hihetőbb hussiták idejcbeli. f  lcf/r következik.)

H u g o -V ic to r .

Diana «le Poitiers és Ninon 
«le lienclos.

Köztudomású, miszerint Diana és Ninon hires szép
ségüket öregkorig raegtarták. A’ hatvan éves Ninonnak 
még mindig gyöngéd és szép lyánytermete \ala, arczán 
folyvást az egészség természetes pírja ült. Már közel 
volt hetvenhez, midőn unokája olly szenvedélyesen sze
retettbeié, hogy magát életétől megfosztó , mivel vi- 
szonszeretetre nem számithata. Újabb időben egy fran- 
czia történetiró nyomozni kezdé : mi ritka ’s titkos sze
rek által víhaták ki a’ hathatatlanságot neveiknek. Mond
ják, néhány kiváncsi hölgy unszolásira történtek volna 
e’ nyomozások , meílyek eredvényét ezelőtt néhány év
vel a’ lipcsei divatlap olvasó hölgyeivel közié. Nem hasz
náltak azon világhíres szépek valami költött csodaszert, 
hanem — hideg forrásvizet, miben naponkint bájoló tag
jaikat füröszték. A* kaukazi fajnak, mellyhez tartozni 
szerencsénk van —noha nem látszik rajtunk—ezen em
berfajnak mondom piros arcza van ’s kinek ez nincsen, 
az nem egészséges, bármit mond is a’ világ. Vannak 
emberek, kiknek arcza zsengekoruk óta mindig sárga; 
ezen megrögzött bajt egy fonákul orvosoltatott nehéz 
betegség vonható maga után.Többször történtmár, hogy 
a’ nevezett lappangó betegségben sínylődök, ha vizgyó- 
gyitás által a’ betegség isméti kitörését ’s annak gyö
keres orvoslatát eszközlék legnagyobb csodálkozásukra 
a’ legegészségesb arezszint nyerték. A’ bőr nemcsak az 
arezban, hanem az egész testben viz által kapja a’ vér- 
szin ama’ finom átcsillogását, miben szép tagok életteli 
kecsei leginkább állanak. A’ legdurvább ’s legkemé
nyebb bőr is vizgyógyitás által bársonynemüvé ’s puhá
vá válik. finom kék árnyékzatot kapván az erek fölött. 
Mivel a’ helyreálli ott egészség elegendő ’s ép vérrel 
duzzasztja az ereket, miket azelőtt a’ megrögzött nya
valya kiszáraztott ’s mikben a’ tespedó vér, mint ele
műiteknél csak lassan folydogált. — Korunk legjelesb 
képiróji, szemlélvén régi hires festvényeken a’ testszínt, 
csüggedezni látszanak, mivel tagokat azon átlátszó vér
rel , tagokat azon eleven testszinnel nem képesek terem
teni. De ez szépeinknek kárt nem okoz, mert jelenko
runkban annyira megtörpíilt ’s elnyomorult az Ízlés, hogy 
egy tökéletes fehér nyakat, kecsegtető életszin nélkül, 
egy krétanyakat, mint halottaké fölötte szépnek tarta
nak. Hogy ezen halottszin nagyobb mértékben tűnjék 
ki, szokássá vált némelly hölgyeinknél, miszerint az ar- 
ezot nyakat ’s mellet meg sem mossák , hanem azt csak 
szárazon legfölebb egy kis k ö l n i  vízzel törlögetik 
meg. Gyönyörködtető finomhós ! — Aztán az ízletes ha- 
lálszinhez még egy kis piszokháló is kerül. — Chacun 
á son gout. —

P ó t l é k t á r -
^Négy  l á b ú  sa s .)  Nem rég Aquileja körül egy 

havasi sast lőttek, mellynek egészen kiképezett négy 
lába volt. Most a’ kir. természeti gyűjtemény közt van 
Nápolyban,

( Cs u z  és  k ö s z  v é n y  k ö z t i  k ü l ö n b s é g . )  
Egy lYanczia o r v o s  megkérdeztetvén mi különbség 
volna a’ csuz és köszvény közt, igy felelt: ha az em
ber egy csavart kezibe f#g , úját közibe teszi és for
gatja, mig tovább nem állhatja : ez a’csuz; de ha még 
egyet csavaró rajta: az már a’ köszvény.

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja angol gyors-sajtón T r a 11 n e r-K á r o 1 yi uri-ntcza 453
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III. Magyar köztestület
Annak , ki figyelemmel kiséri napjaink eseményit, 

ki elmélkedik a’ szőnyegre hozott „vallásos unió , püs
pöki javak , népnevelés“ ’s t. e. f. tárgyakról, annak , 
ha még egy csep magyar vér forr benne, Jehetlen ha
zája helyzetét meg nem vizsgálnia. Szíinóráimban én 
is elmélkedésem tárgyává tevém a’ m. köztestület je
len állapotját, vizsgálódára ’s némelly észrevételeket 
magamba temetek, másokat Naplóm honi lapjaira je
gyezek föl. A’ m. köztestület maholnap kilenczszáz éves 
lesz. Szép idő ! különböző az egyedek, különböző sok 
köztársaság életkorától. Lám Törökország európai fen- 
állása óta 27dik fejdelmét számlálván , sorvasztó asz- 
kórban sinylik. nazánk feledhetlen éjszaki barátnéja 
hideg földbe temetteték ’s épen ez évben szúró hal
mához a’ keresztet. Az igazságos isten adjon neki bé
kés nyugalmat, pihenést, és sírásójának azon a’ nagy 
napon , mellyen az ur angyali trombitájokat megfu- 
vandják , boldog feltámadást és jobb felet! — A’ mi köz
testületünk kortársai közül sok közanya özvegység
re , özvegyek és á r v á k  mostoha férjekre, illetőleg 
apákra szállónak és még jutandanak , mert ki tudhat
ja előre, mi történendik idővel még azon méltán büsz
ke lyányzóval is ,  ki sokáig szolgált ugyan , de végre 
szabad lön ’s jelenleg hajdani asszonyának vetélytár- 
sa ? — ’s ira édes hazánk a’ Gondviselés jóvoltából ma 
is áll. El magyar, áll Buda még. Azt szokták monda
ni, a’ kilencz hónapos méh-gyümölcs életre való: a’ 
kilenczszázados közanya is — melly sok tekintetből 
most születik , — még igenigen soká fenmaradhat , él
het és virágozhatik. Igaz ugyan , hogy elbeszélhetlen, 
mit e’ közanya szenvede. Már fiatalabb korában Sajó
nál csaknem elesékfeje, fejedelme. Maradjon emléke
zetben F o r g á c s  Endre neve, ki tulajdon lovát adá 
a’ király alá a’ tatárok közüli kiszabadulhatásra. Ám 
de a’ haza aztán fejedelmeitől több ízben megúszta
tott. Ő kezein — ország-nagyai ’s törvényhozóji, — 
mellén és derekán , — köznemesség , lábain- polgárság 
hányszor nem szenvede vágásokat? — Vére- közpap
ság- folya ’s fogya , inai — úgynevezett pórság — el- 
metszetének. . . Azok idővel néinikép behártyásultak , 
de a’ háromszázad előtt rokon kéz által okozott invá
gás máig sem fórra össze ’s bármint takargassuk, a’ 
testület sántasága minden tagjait ékteleniti.

Sok, sok év után a’ hű fi*k édes anyjoknak egy
kori díszét, meliyet a’ múlt idő lesanyart, hajdani ere
jét, mellyet annyiféle kor-kórok kisajtoltak,vissza akar
ván idézni , gyógyszerről gondoskodónak és legelő
ször is az inaszegettség orvoslására fordítók figyel
müket. Czélszerüen ! mert c s u p á n  igy állhat talpra 
egészsége és boldogsága. Csakhogy az egyiptusiakat 
ne követnék, kiknél a’ test minden tagjainak különbö
ző orvosai valónak, — csakhogy a’ reform legíidvösb 
gy ógyszei ét hajtogatva úgy használnák , hogy az óhaj
tó módbul parancsolóba lépvén ez határtalanná ne fa
jukon. — Nem kétlem e’ nagy feladatban mindnyájan 
jót akarunk, de nagy hazánkfia mondaíakint: vájjon a’ 
jót jól akarjuk é ? ez más kérdés , mellyro a’ jövő kor

fog jobban felelhetni. Én, midőn polg. gyógyászink 
a’ testület inait kívánván derekasan izmosítni, jobb 
kezének (az egyház javainak) üterét tapogatják, — 
csak arra bátorkodom őket figyelmeztetni: vigyázza
nak , nehogy az emberi testtől, mellynek néha lábú
jain vágnak eret, hogy a’ felsőbb tagok gyógyulja
nak és viszont, — kölcsönzött hasonlatosság valaha 
sántikáljon. Itt m. köztestületünk jobb kezének szaka
datlan sorú jótényeit hozhatnám fel; — ez jövedelme 
nagyobb részét a’ religio , emberiség és tudományok 
oltárára vivé. Nézzetek körül az első basilikátói az 
utolsó kápolnáig, első egyetemünktől jótevő intézeíin- 
ken keresztül a’ legalsóbb falusi iskoláig: látni fog
játok áldozatikat # )  , szemlélni, hogy hol a’ közjó kí
vánta még sz. edényiket ékszereiket is bemutatók; ta
pasztalni, hogy polg. köztestületünk alkotványának hű 
őrei valónak. # # )  Innét vékményem szerint a’ jobb 
kézzel csak baráti kezet kellene fognunk , mert vajmi 
sok tenni-valója volna még annak: tanitó-képezö-inté- 
zetek , deficientia — mellyben a’ morale és physicum 
deficit közt k ül ö n b s é g  e t kellene tenni — ’s t. e. f. 
alapítása.

Változók az idők, ’s ebben körülmények szerint 
a’ kor kivánati is .— 1548ban országgyűlési határzat 
vala: „bona ecclesiastica a’ Jaicis auferantur“ ; 1841- 
ben ugyanarra utasításul adják azon javaknak a’ pa
poktól! elvétetésit. Isten újon a’ Spanyolhon történe
titől , hol közjó ürügye alatt még a’ szűz Mária ana- 
themáit is leszedék, hogy későbben a’ drága éksze
rek Mendizabalné nyakán csillogjanak. Reményiem, ha 
azigazság legdrágább gyémántja oroszlán-tartotta ko
ronájának , és jogosság súlya mérlegének, miről nein 
kétkedem , ezt ns Borsodmegye rendéi sem óhajtják ; 
sajói és onodi gyászos esetink már valónak. Tagad- 
hatlan ugyan, hogy a’ jobb kéz a’ testület tagja, az 
anyasz.egyház köztársaságban születék , a’ világi tár
gyakban vannak törvényink , — ha tehát a’ közjót ne- 
potismusi ’s t. e’ f. visszaélés nyaggatná , az illyene- 
ket , kiket a’ sz. atyák is szentségtörók és rablóknak 
neveznek, a’ törvény útalja rendre; de a’ jogos bir
tok legyen sérthetetlen. Mi köztestületünk b a l j á t  il
leti, csak örülni lehet: hogy ez kebele és szíve felé 
kezd hajolni, hogy saját hasznát a’ testületével össze 
kezdi olvasztani, hogy orr-kifuvást nem gyakorol , mert

*) Ki nem isméri D ó c z y  t ,  ki many koronánkat is őrzé 
's kitol király nk legnagyobbika vallá meg , hogy szá
zadok nem szülnek hozzá hasonló hazafit, -  B a k á c s o t ,  
ki a török ellen 50,000 d aranyat ada, — 's betű szerint: 
D r a s k o v i c s ,  F o r g á c h ,  K u t a s s y ,  L é p e s .  
L i p p a y,  Ol á h ,  P á z m á n, S z é c h e n y i  S z é c h y,  
S z e l e p e s é  n y i ,  W  á r d  a y,  V e r i n c z ,  V i t é z ,  s 
közelbröl, hogy élőket ne említsek — Klucb , Rudnay, 
Szepesy, *s t. főpapink tetteit? —

**)  Mellőzvén több főpap ama követelésit, hogy a királyi 
herczegck magyarul tanuljanak, hol a’ törvényektől el
távoztak , fejedelmeik útba igazittatását, — itt osak azon 
történeti adatot hozom fel, hogy Mérey Mihály kir. sze
mélynek, Ujlaky Gerg győri és Gregóriáncz Pál zág
rábi püspökkel a' m t czikkeket öszszeszerkeszték; eb
ből Ferdinand 3 pontot ki akart hagyni, de ök oda nyi
latkoztak: miszerint ezt az ország Rendéi nélkül nem te
heti Imiét a" szorgalom és virasztással bevégzett mii nap
világét nem láthata. — Vajjou mi lehetett azon 3 t. ezikk ? 
Jogtudósaink velünk is közölhetnék.—
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kímélet, atyaiság , és jóltevőség kezdi jellemzeni, hogy 
Coelius Apiciusnak a’ szakácsmesterségről irt 10 köny
vénél többre kezdé becsülni alkotványa törvényit, hogy 
ezt lapozza , Írni már régen íudván , javítgatja -s a’ 
kormányra alkalmas ,mintbajdan őseink, kikmás nem
zeteknek szabtak törvényt, kezei kardjaik markolatára. 
Melle ’s derekára nézve azt jegyzem m eg, hogy 
ezekről az édes szabadság birtokáért sok nyil és golyó 
vieszapattogott ’s noha a’ saját költségein táborozás e’ 
nagy íeher — aztán önvctkeik miatt is elkarcsulának , 
méliók , bogy őket a’ balkéz födözze, méltók, kiknek 
megsúgjuk: ha nem lehettek úri , — legyetek derék- 
emberi tagok. A’ köztestület lábai a’ balvélemények 
néptódulla ösvényeiről máris le kezdettek lépni, csak 
forgó csontjaikat kellene jobban a’ test derekához kap
csolni , mint a’ romaiak , plebejusaikat a’ patríciusok
hoz, ’s ezek botlás nélkül fognak odább lépdegelni. 
Ám hogy ez történjék, legelőször is az inak zsibbasz- 
tó görcseit kellene megorvoslani. Úgy tetszik nekem , 
Adám vétkének minden átka ezekre nehezült. Hogy 
kivül belül (anyagi és szellemileg) kell segítnünk,— 
engedvények és neveléssel. Arra nézve sokkal éret
tebbek, hogy sem inai, dézsái, münzeri vagygubeczi 
hipp-hoppokra feszülnének; erre nézve , noha iparunk 
későn sikerül, ne csüggedjünk el. Emlékezzünk meg , 
hogy ezen bajt még oüy testületekben sem lehet rögtön 
megorvosolni, hol millió szerrel (fiókkal) áll elé az il
lető miniszter. A’ gyermek egyszerre nem léphet ki 
bölcsőből; ’s itt Minerva tüstint nem ugorhatik ki Ju
piter fejéből.

Mint a’ testnek úgy a’köztestületnek is vannak se
bei, sebforrási és szennyei. Illy seb minálunk a’ zsi
dóság, melly, noha honunk atyjai gyógyítani kezdék , 
minek ismét örülhetünk, mindaddig be nem forr, mig 
thalmudi ferde elveikről le nem mondván a’keresztyén- 
tant el nem fogadja; nem forr be, sőt a’ testület felső 
és alsó részeit még inkább emésztendi. Ezt a’ nekik 
engedett szabadság után is megvallhatják a’ nemesek, 
kiket vérzésig csipnek , — a’ polgárok, kiket nem ipar 
hijányában , de hamis mértékkel ’stb. vagy tönkre jut
tatnak , vagy csalásra kényszerének , — a’ pórok , kik
nek szorultságukból szintúgy mint tudatlanságuk és ne- 
veleílenségökbül gazdagságot gyűjthetnek. Hlyen seb
forrás köztestületünkben a’ beköltözött ’s közanyánk 
által tagokul elfogadott különféle, különféle nép ; illyen 
szenny, fájdalom, maróik századra a’ czigányság. # )  
De ha mindezek megorvosoltatnának i s , mit érnének 
az egész testület tagjai minden ereiken keresztül cser
gő romlatlan vér nélkül. E’ vér nálunk a’ közpapság, 
melly minden tagot keresztül foly, mint vér a’ testet; 
ennek keringését kellene tehát mindenek fölött előmoz
dítói, hogy életet öntsenek szét a’ testület minden eré
be , főiül talpig és viszont, hogy lelkesítse axkeze
ket, derekat, lábckat, inakat’stb. Azonban milly las
san keringhet a’ vér a’ köztestületben, sejdithetni on
nan , hogy egy Mehemed-Ali Mulazimi-Sanijá-nak (al
hadnagy) 3000 piaszter (900 frank) évi fizetése van , 
s némelly kath. pap , noha a’ nap terhét hordozza , 

alig bír felényivcl. Ha itt így , még könnyebben elhi—

t] Tamerlan Kisuzsiát ]i03ban elfoglalván, az ott tanyá
zott rajkókat is megszalasztá. Ezek U17ben Pécsett 
mut atkoztak először. Hogy nagv számmal jöttek, kivi- 
lágiik abból, mert 1496 Dobzse L Bolgár Tamás czigány 
' .,l , a többiektől különválasztván a' fegyverek ké- 
szi eset ica bízta, ki 25 sátor alatt tanvázó legényivei 
tetszésé szerint választhata sátorhelvet.Szegénv magv. művészét!! — * °  * ö*

szem, hogy a’ más felebezetüeknél Praetextás rém. 
consul a’ jövedelem miatt nem igen tréfálkodnék , mint 
hajdan Damasus pápával, hogy tegyék őt pappá’s tüs
tint keresztyén fog lenni.

Már ennyi bajon ki fog segítní ? honnét vesszük 
a’ gyógyszert? mert a> testület, mellynek hajdan bir
toka Németországtól feke-te tengerig , lengyelhontul az 
adriai partig terjede , mellyet, minthogy más 7 orszá
got karoltkebléhez , Sylvius (Ildik Pius pápa) fókirály- 
nak(A. Rex) neveze , akkor sokat tehetett # )  , — vég
re (1132(2  raföldíi ikertársán kivül) a’ ragadomány- 
leső kezek miatt 4791 r-j mföldre olvada. I g a z  de 
vannak v é n y e i n k :  a’ testület fejdelme ’s fiai hozta 
sz. törvények, ezek mérjék ki mindenkinek a’magáét, 
legyenek ezek szentek mindenki előtt ’s re az legyen 
előttünk jó , mi Ínyünkre van , ne az igaz , mi eszménk
kel megegyezik: hanem mi a’ közjót tárgyazza , mi 
a’ suum cuique-t megadja , de mindenkitől a’tartozást is 
követeli, — és szent lesz a’ béke. Ezeknek sz pajzsa 
alatt egyesüljünk j azonban erőnket sokszerü tárgyak
ra ne aprózzak el! — Egyesülvén a’ sok elméleti czik- 
kely helyett, mellyek úgy váltogatják egymást, hogy 
Zápolya sem tudná hova induljon, ha bár 40 ezerével 
i s ,  lépjünk föl gyakorlatilag ténynyel, fötül t a l p i g  
a r á n y l a g  áldozzunk, és legyünk egy test, — ’s 
noha a’ lelkiekben meghasonlás történt, a’ szeretet ’s 
türelem által igyekezzünk a’ lélckegységet is vissza
idézni. Maradjon minden felekezet kijelelte körében , 
ne zaklassuk fel a’ kínzó emlékezetet! Mondhatnáké 
a’ fejetlen hangyák a’ fejdelmes méheknek , hogy he
réjük van , a’ nélkül , hogy ezek is vissza ne lobban- 
tanák: nektek pedig myrmileontok(rabló-hangya.)— No 
de az ember nem csupán állat ’s így ismérheti: mikép 
mások vétkei soha sem lehetnek saját érdemei.— Re- 
ligiónknál fogva üzenjünk hadat a’ babonáknak, ráz
zuk le az előítéletek jármát, küszöböljünk ki minden 
rasdiságot (Rasdi jós vala Endre alatt) ; de mikor mind
ezeket legyőztük , ültessünk helyökbe valódi ájtatos- 
ságot, erényt és erkölcsöt. Ezek nélkül félhetünk ne- 
hogya’köztestület beteg testhez hasonlítson,melly midőn 
könnyebbülést érez,igen gyakran akkor szokott kimúlni. 
— ’S elvégre, mit utoljára akarék említni, ójuk meg tes
tületünket a’ bélgörcstől (a’ belső egyenetlenségtől) 
mert mit a’ görög ravaszság meg nembuktatbata , Ve- 
lencze álfogása el nem meríthetett, a’ németek ere
je meg nem tört, a’ szláv-nem meg nem ronthatott, 
a’ tatár el nem pusztithata, a’ török hatalom el nem 
törölhetett, — azt a’ benső viszály, melly annyiszor 
megsanyará testületünket, — Ungariából: Angariává , 
Magyarországból : agyarországgá változtatván,—mos
tani körülményiben hamar megdöntheti’s porba sújthatja, 
eldörgvén fölötte: légy szolga, ha szabad nem tudál 
lenni! — Kérjük a’Gondviselést ’s magunk is , meny
nyiben rajtunk ál l , eszközöljük; hogy édes magy. ha
zánkban soha az 1767diki varsói országgyűlés, melly- 
re derék Péczelynk méltán alkalmazá L u c a n  ime’ 
szavait:

Tunc data libertás odiis , — resolutaque légiim
Foenis ira ruit.
Nobilitas cum plebe perit,  lateque vagatur
Ensis et anullo revocation est pectore ferrum.

— Soha ne utánoztassék !
1] Ki nem tudja, bogy már első királyunk mennyit ado- 

mányoza, jóltevő kezeit mennyire akara éreztetni még 
a' külföldön is övéivel. Nem válnék é nemzetünk díszé
re ,  ha romai intézetének legalább nevét,  melly ma ne
m et,  kérnők fölevenittetni, jeleid , hogy még ma is léte
zik ra. nemzet?!
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K á r p á t i  l e v e l e k .
[N. . . .  I r m á h o z . ]

(V  é g e.)
V.

Néhány nap múlva visszaindultam. Utam Nyitra- 
megyének vevém; áthaladtam Rajecz mezővároson, 
mellynek több faházu utczáit természetes patakok fut
ják át. Mintegy két mérföldre mögötte van F a c s k o  
magas és huzamos hegye , mellyen a’ Nyitrába átvivő 
ut jó és kényelmes. A’ hegy túlsó alján hosszan el
nyúló ’s rósz német szóejtéssel beszélő Gajdla hely
ségben termőnek a’ fölötte jé*á apró gaidlai szilvák. 
A’ hegy tövéiül kezdve már sík terül, a’ fenyves-er
dők hátramaradnak, a’ hegyek dombokká válnak, a’ 
szép völgy mindinkább tágul ’s később egy nagy , mi- 
velt és népes rónává válik, melly le egész Nyitra vá
rosig ’s innen ismét Érsekújvár felé terjed. Xémet-Pró- 
na és Privigye városok még egészen a’ felső táji éle
tet jellemzik. Privigye irányában , egy hegy-oldalban 
fekszik Bajraócz mezőváros és vár : Pálffynk birtoka. 
Nem akarván Privigyén meghálni, Bajmóczra tértem 
ki az országúiról, egy éjt töltendő, ennek legalább 
falaiban épen fenmaradt várában , hová a’ hasonnevű 
kőfallal kerített mezővároson és sánczokon juthatni át. 
Eredete e’ várnak a’ legrégibb időkig felvihető; ósága 
nyomai itt-ott láthatók , de mindazáltal az, mi ma fenáll, 
későbbi kor restauratiójára mutat. Legrégibb ’s neve- 
zetesb részét teszi az udvar kiálló szirtére épült, több 
emelet-magasságra kinyúló belső-vár, mellynek felső 
karzatos ablakibul szédítő letekinteni a’ mélységbe. 
E ’ részét a’ várnak monda szerint Baynoch nevű rabló 
építette, ki itt tömlüczben lévén az éhen-halástul egy
kor az által mentetett meg: hogy hozzá bejáró lyánya 
emlőit szopá. E’ történetet egy a’ várban fenlevő fes
tett kép is bizonyitni látszik. I. Lajos alatt Oppela ná
dor lön Bajmócz ura, ki után több országnagy birá, 
míg Corvin Mátyás birtokába jutván , tőle természe
tes fiának Jánosnak adatott át lakul , kinek is itt egy 
ízben hűtlen várnagya Poky János által orozva kellett 
volna vesznie, ha éltét cselédi meg nem mentik vaía. 
Végre Zápolya idejétül kezdve Bajmócz is részese 
lón mind ama’ külső és belső viszályoknak , mik ho
nunkat szakadatlan érték; ’s így maradt meg Bajmócz 
utoljára is a’ Pálffyak kezében.

Tömérdek e’ várban a’ szoba és terem, menyek
nek egy részét az uradalmi tisztség lakja ; a’nagyobb 
elhagyott rész szobáit is , itt-ott a’ Pálffy család arcz- 
képei, egyéb táborozást rajzoló festvények , régi bú
torok , mennyezetes ágyak ’s más maradványok éke
sítik még. A’ várkápolna egészen ép; benne egy ré
gi , hagyomány szerint Belgrádnál összevágott harczi 
lobogó függ. De mind ez és még sok egyéb engem nem 
hata meg annyira, mint üunyadynak nevérül nevezett 
’s még fenlevő szobái. Dagadó érzelmekkel lépdeltem 
át üres nagy teremét ’s édesen gondoltam az , e’ zor
don vidék magányába számüzöttre: de keserűn a’ há
látlan honra, melly nagyatyja érdemeit fiában méltatni 
elmulasztá, ’s öt, miként később Anglia Cromvvel-nek 
fiát, a’ honban munka nélkül hagyábolygani. Bajmócz 
várábul másnapon elindulván a’várkapu előtt álló óriá
si nagyságú hársfát tekintém meg , melly Bajmócz tör
ténetinek századrul századra szemtanúja volt. Alatta 
már Usva Leustach , aztán T h u r z ó Elek , valamint 
Rákóczyak alatt országgyűlések és tanácsok tartattak , 
miként ezt a ’ ,,datum sub tilia nostra Bajmócz“ alá- 
ratu oklevelek bizonyítják. Köre e’ hársfa vastagsá

gának (mellynek dereka egy ölnél nem magasb) 3 ö l , 
1 láb, 2 uj. Főágai korhadtságűk miatt fatámaszokkaí 
vannak ellátva. Soká néztem e’ fát’s gondolám: meny
nyi ivadék, kor és fal omlott és tűnt el Bajmóczczal : 
míg e’ hárs mindinkább erősödött. Benne a’ természet 
mesterség fölötti legszebb diadalát ünnepli , mellyet 
honfi mint ellenség egyaránt megismértek. Mert meny
nyi ifiu kebel szerelmes valloinásit födheíék el annak 
gallyai, egy lombvilágot képezvén a’ dobogó keblek 
fölébe? és ha életet nem adhatott az a’ kebelnek ’s 
halált kellett látnia maga körül : viráginak milly ára
dozó illatával édesité a’ haldokló honfi vagy ellen u- 
tólsó perczeit ? Nő és rokon, ha tőlük távol valának’s 
nem volt, ki betakarta volna az elestek sebeit: e’ fa 
mint a’ természetnek nagy cosmopolita-képviselője egy
aránt fődé be azokat gallyaival, mellyek a’ már alatta 
elhunytak vérétül nőhettek ennyire. E’ fa tehát élő em
léket is alkotott föléjök: mert kinek a’ mesterség nem, 
annak a’ természet alkot emléket. Utódok ! kik tudjá
tok őseiteket itt elesteknek : jőjetek e’ harshoz ’s ben
ne azok élő emlékére találhattok ! —

Tovább haladtam a’ várhoz tartozó nagy kert mel
lett , mellyben 30,000 gyümölcsfa van. Szomszédsá
gában a’ bajmóczi meleg fürdő létezik, csinos épüle
tekkel ellátva. Az egész uradalomnak, melly fölött a’ 
Pálffy család vérhatalmat is gyakorol, kiterjedése 7 
□  mérföld.#) Oszlány mezőváreson túl elhagytam a’ 
nagy és jó nyitrai országutat, melly Nagy-Tapolcsány- 
nak viszen ’s a’ balra fekvő kisebbre fordultam , melly 
Szolcsánynak megyen, hol Odescbalchi hgriek kies nyá
ri laka és nagyszerű ezukorgyára van. Délután Apony 
vár omladványin gyönyörködtem ’s estve Elefánt he
gyén andalitám el lelkem hazánk mély érzelmű ala- 
gyás költőjének Ányosnak szellemébe, ki több mint 
félszázad előtt pár évet töltött itt a’ paulinusi zárdában. 
Itt készültek neki legszebb alagyái és énekei’s talán 
itt ,,a’ holdhoz“ ,,a’ lenyugvó naphoz“ és ,,a’ tűnődés“ 
gyönyörű ömledezési gyöngéden érző szivének. Ah de 
ki sem értette azokat mint ötét a’ magányos falak közt, 
és ki sem a’ vidéken , melly most is annyira magyar 
és szellemtelen. Tücskökhöz kellett folyamodnia a’ szen
vedő kebelnek hogy megértessék : mert kellett legalább 
lenni ha állati hangnak is, melly feleljen olly édes- 
epesztő panaszira ; ’s ő busongásba esett, hogy itt el
hagyatott ; oh pedig ki érthette volna meg inkább ke- 
sergését a3 természetnél ? melly nekie a’ tücskök ál
tal nyilatkozott. — Részemről költészetünk úgyneve
zett franczia iskolájának követói közt Ányost mély ér
zelme , ábrándos phantasiája ’s minden versezetét olly' 
édesen elborító melancholiája miatt, leginkább sze
retem. Bús alagyái némi rokonságban állanak Hugo és 
Lamartir.e-nek később született fenséges költészeté
hez.— Éjjel Nyitrára értem. Itt nem soká mulattam’s 
másnap megtekintvén a’ fenséges kilátású várat, most 
nyitrai püspök és főegyház székét, Zobor hegye alatt 
mellynek alját szép szőlők ’s mezei lakok környezik , 
elfordultam az országúiról, a’ nyitrai hegy-folyam közt 
eső Gymes várhoz, mellyet Forgách Pál nagyváradi 
püspök tömérdek költséggel emelt már az ujabbi idők
ben mostani nagyságára, kinek azonban emlékét csak 
a’ kapu fölötti fölirat tartja még fen ; de az is , vala
mint az egész vár, nem sokára még egyszer és utol
jára elpusztul. A’ vár alatt szép vadaskert van ’s len a’

*] E* bajmóczruli adatok egy részét t. Stummer Ferenca 
uradalmi inspector űr kegyének és magyar vendégsze
retetének köszönöm.
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helységben mostani laka a’ grófi család egyik ágana&. 
Gymest elhagyván ’s átkelvén Macska-révnél a Ga— 
ram on, pillanatra megnezem a’ regi, külső mint belső 
ellentül annyiszor ostromlott Leya várat, meliy most 
nem egyéb puszta kőhalomnál. Én , kinek lelke minden 
emberi omladékon el szokott szomorodni ’s ki a’ régi 
mohlepte köveken a’ sir éjjeléből sorban felidézem a’ 
történeti vagy költött eseményeket: Léva kövein lel
kem nem tudott tovább szállni a’ szerencsétlen Seben , 
Zách FeJiczián lyányának borzasztó történeténél, ki 
a’ lévai várban lenyakaztato(t,mig férje utána a’vár börtö
nében elhalt. A’ vér forrni kezdett ereimben ’s bő
szé után kiáltottam. Szavam elhangzott a’ düledék közt, 
mint Seben emlékezete az utókor maradékinál. Es váj
jon hát csakugyan nincs ember. kinek szivében fen- 
lenne a’ szelíd nő emléke? kérdérn enmagamtul. — A’ 
költőében! válaszola egy hang, vagy csak képzelém. 
És lesz é kérdettem ismét, ki megboszulandja a’vértet
tet?— Nem felelt senki , de az előttem fekvő puszta 
kőhalomra tekintvén — megnyugodtam ; eszembe jővén 
Vőrösmarfynk egyik versének e’ mondása :

— ------képe boszuja te vagy!
Estve , utambul honn érkeztem.

És ennyitakartam Önnel kedves Irma, karpáti ki
rándulásomból közleni. Ne kérdje Ön, mi tanulságot 
szereztem általa magamnak : habár minden tárgyat e’ 
világon a e z ó p i  mesének tekintek, mellybül örömest 
szeretek tanulságot nyerni. De két szózat, mclly ben
nem évek óta ’s egymás ellenében kiált, nem engedett 
ez utambul tanulságot hoznom. Mindenütt hol jártam 
puszta ormokon épen úgy, mint népes termekben e’ két 
szózat jobban mint bár mikor és szüntelen kiálta fe
lém ’s bensőm nem tudá elhatározni , mellyikéhez csa
tolja magát. E szózatok egyike mámorosán kiálta : él
vezz ! míg a’ másika szendén rebegé : álmodjál! És én 
nem tudom elhatározni, mi lenne üdvösb : élvezni é 
a’ lét telét, szóval: üdvet színi é a’nyomorbul ? avagy 
elvetve mind ezt, álmodni még egy tisztább létet éle
tünknél, e r é n y t ,  h i t e t ,  s z e r e l m e t  és  hazát.
. . . Végre még is M o l i é r e - n e k  egyik versénél 
állapodtam meg enmagammal, mellyet kulcsául akarok 
tekinteni jövendő napjaimnak. És ezen kis vers , bár
mikép megfejtve, leszen a’ legnagyobb tanulság, a’ 
legnagyobb nyereség utambul. Egy hosszú telet aka
rok szánni magányomban annak megfejtésére , minek 
az ,igen‘ vagy ,nem; s z ó c s k a  kimondása elégséges 
lenne. Mosolyogjanak azok rajtam, a’ kik tudnak, ók 
a’ boldogok! de tán eljön éltökben is és többször az 
idő, hol ö n m a g u k b ó l  f o g  hangzani feléjök ama’ 
vers , ’s ez :

Et dans la vie enfin se faut-il contenter ? !
Ho/iti.

X é i» s z o k á s o k .
II. M e n y c k z ó  az e r d ő d  v i d é k i  s v á b o k n á l .

Szerelmi nyilatkozatok és egyezkedések először 
az ifjú ’s lyány részéről történnek. Az ifjú ha valamelly 
lyányt kitűz szerelme tárgyául, — eljár hozzá éjje
lenként ablakozni. M i n d e n  e s t e  ’s é j j e l  — ki
vevőn pénteket — azon házhoz ballag , hol kedvese la
kik. A lyány nyughelyéül külön rendelt szoba abla
kán kopogtat, mit ha a’ lyány felnyit, jele hogy az if
jú szerelmét elfogadja ’s igya’ nyitott ablakon keresz

tül sokszor egész éjszaka beszélgetnek, szerelmökrül 
’s házassági viszonyokrul értekezvén — kölönféle Ígé
retek közt. A 7. ablakozás igy tart, míg a’ farsang be
áll. Most az ifjú egy barátját vagy más idősb gazdát 
szólít fel: leDne szószóló a’ l y á n y  szüleinél mi ha 
kedvezőn üt Iá, az összekelés elhatároztatik ’s a’há
zasfelek háromszori kihirdetés után megesküsznek. Es
küvés estéjén van a’ mcnyekzöi lakoma illy formán: 
A’ meghitt úri vendégek , mindkét részröli ismerősek 
’s atyafiak , megérkezte után e’ végre különös csínnal 
terített asztalhoz ülnek. A’ menyasszony mellett két
felül a’ nyoszolyólyányok ülnek , kiknek tisztök , annak 
az asztalnál előforduló szolgálatokat megtenni ’s a’ 
többnyire búsongót vigasztalni. Az asztal másik olda
lán szemközt a’ menyasszonnyal ül vőlegénye, isme
rősektől körülvétetve. A’ vőfények a’ vendégek körül 
szolgálattételben fáradoznak. Az evés alattszinte van
nak némelly szokások , mik ki nem maradhatnak: illyen 
pénzkéregetés a’ kása-égette kezű szakácsnő gyógyít
tatására ’s az elorzott menyasszonyi czipe helyébe új
nak vételére és más illy apróságok, mellyek legkelle- 
mesb részei az estélynek az összekeltekre ’s legkellet
lenebbek a’ zsugori vendégekre nézve. Miután az ét
keket mind felhordták ’s kinek kellett, evett, az estelinek 
vége szakad ’s következik a’ táncz. Tizenegy óráig 
szabadon áll kinekkinek tánczolásra a’ terem , de midőn 
az éjfél közeledik, kezdődnek a’ szertartások is, mely- 
lyek a’ lakoma mesés ’s babonás oldalait érdeklik. Félkor 
tizenkettőre egyedül tánczol a’ vőlegény menyasszo
nyával; az egész tánczon valami bús komolyság vonul 
e l , melly a’ tánczoló párok kedélyét is tetszhetóleg 
jellemzi. Miután tizenkettőig így párost járnak , előáll 
a’ legszomorúbb idő. Férfiak lyányokká öltözve ’s lyá
nyok férfiakká — tánczolják körül az uj párt különbö
ző szomorú ’s az ifjúkor — mint szabadság kora — él
veit tárgyaló dalokat dúdolva. Ez megtörténvén kö
vetkezik , a’ többnyire sírással , szívbeli fájdalommal 
párosult szüzkoszorű ’s ifju-bokréta megégetése. A’ 
lyányt mellék-szobába viszik, hol b ete’ végre kine
vezett öreg nő előtt letérdel, ’s miután ezek a’ házas 
élet örömeit ’s terheit vele megismértetik, a’ koszoriít 
az érzelgőlyányka fejéről leveszik,feledékenységre kár
hoztatják a’játszi gyermek-éveket, ’s a’ nő búcsucsók- 
bal válik meg a’ lyánybák sergétól, kikkel többé tár- 
salkodnia nem szabad. Jelen valók magam is egy illy 
lakomán, hol a’ gyönge lyány fájdalmitul elnyomatva 
elájult. —

Az ifjú szinte térdelve nyújtja át fiatal korát bé
lyegző rózsáit kalapjáról a’ kérőknek ’s helyette egy
szerű fehér zsineget tűz fel. Egy búcsú-poharat ürít 
jó barátival ’s megválván fiatalsága mulatságból, egy 
egy könnyel á l do z ik  ollybor a’ felejthetlen virányos 
éveknek. A’ mondottak után inég rendesen reggelig 
tart a’ táncz, midőn kiki napi hivatását teljesítendő tá
vozik. Lanka Gusztáv.

P ó t l é k t á r -
Gall dr. meglátogatván Bicetreben az őrültek házát, 

imigy szólita meg egy őrültet: Miért vagy te itt bezár
va? hiszigen okosnak tetszel és fejeden az őrültségje
lét nem födözhetem föl. Ezen nincs mit csudálkozni dr. 
uram, felele az örült, mert »’ lázadásban lefejezéneb és 
saját fejem helyébe mást tettek föl.

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja angol gyors-sajtón T r a 11 n e r-K á r o 1 yi uri-utcza 453
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Büntető-rendszerről*
A’ zemplényi választmány mult aug. 29J. köztet

széssel fogadott veteményes jelentés a’ büntető-rend
szer körébeni teendőkről.

Alulírtak az 1840d. 1969. sz. alatt a ’ rabok mun
kájának czél- és korszerű ’s azoknak javíttatásával 
együttjáró elrendelése végett lévén kiküldetve, véleke
dő alázatos jelentésünket a’következendőkben terjeszt
jük elő: Az emberi lélek okosság erőteljes kormánya 
nélkül indulatok bábjátéka lévén, gépsátorát, az em
beri testet, gyakorta olly tettekre vezérli, mellyek a’ 
társaságos állásban másoknak személyét ’s vagyonát 
koczkáztatják ’s veszélyeztetik. — A’ személy-és va- 
gyonbiztosság kívánta tehát, módokrul gondolkodni, 
hogy minden ember a’ társasági-törvény korláti közt 
maradjon’sha abból kilép,rendre utasítassék,fenyítessék, 
büntettessék’s a’másnak árihatástól elvonassék. Melly 
czélt a’ büntetésnek józan eszméjében nem egyedül az 
által érünk e l, ha a’ test a’ léleknek vak eszköze ide
iglenesen fogva tartatván , az akarat parancsolatit pby- 
sice nem teljesítheti, hanem különösen és főképen az 
által, ha a’ lélek olly korlátok közé szorittatik , hogy 
minden reá károsan ható ingerektől megszabadulva, 
az okosság tanácsira figyelhet, azoknak elfogadását a’ 
bűnös társalkodás nem nehezíti ’s így minden rósz 
hajlandóság és b nős szokástól megtisztulva, morali- 
ter sem fog roszat tenni, másnak ártani akarni. A’ 
büntetésekben eddigelé egyedül csak a’ test kinzatását 
tűzték ki czélul , két oknál fogva t. i. hogy lakoljon 
a’ tettért az azt elkövető test, ’s hogy másoknak a’ 
kínzás elrettentő például szolgáljon. Boszuállás volt 
tehát a’ büntető-törvény kinézése ’s példaadás; de fe
lejtve volt, hogy a’ boszuállás a’ vétkest viszonti bo- 
szuállásra ’s bünben-megrögzésre ingerli, a’ példaadás 
pedig mindennapisága által fásultságot idéz elő. — A’ 
humánusabb jelenkor humánusabb elveket állított fe l; 
meggyőződött t. i. az emberiség arról: hogy az em
beri lélekre csak öröm és fájdalom utján lehetvén hat
ni, az embereknek vétkes tettekről eltartóztatására , 
csak két mód van: a’ jutalom és szenvedtetés. A’ ju
talommal a ’ társaság ki nem győzheti, a’ szenvedtetést 
is alkalmazásba kell tehát venni; de a’ physical szen
vedtetés sem lehet örökös; hol tehát az megszűnik , 
a’ szenvedtetéstóli félelemnek kell segítségül lenni , 
megfosztani bátorságától uj vétségek tételére az em
bert; ’s er.nek határvonalinál ismét az erkölcsi hatás
nak kell működnie, hogy az ember embertársának ár
talmára lenni ne akarjon 's a’ büntetés egyesek szen
vedése által közönséges jót eszközöljön. ’S csak e’ há
rom elem pontos egyesítése ’s összefüggésben! alkal
maztatása vezet czélra , a' büntetésnek józan eszmé
jére , melly abból áll: hogy a’ test, a’ külső ember, ne 
kinoztassék azért, a’ mit mint eszköz a’ belső ember 
rendeléséből tett, hanem a’ belső ember sátorával a’ 
testtel együtt különöztessék el az emberi társaságtól , 
mellyet megsértett ’s alkalom adassék neki elvonultsá
gában az okosság és vallás utruuiatása szerint magát 
erkölcsileg kiképezni, megjobbulni, hogy midőn a’ tár
saságnak visszaadatik, annak megsértésére semmi haj
landóságot többé ne érezzen. — Vagy röviden : a’ bün
tető-rendszer a’ javitó-rendszerrel együvé köttetett. —
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Hazánk is megismérte már azon igazságot: hogy a’ 
büntető-törvény czélját csak úgy érheti, ha a’bünte
tő a’ javitó-rendszerrel köttetik egybe , ’s vétetik al
kalmazásba, és épen e’ végből küldetett ki az 1840: 
5dik t. czik által egy országos-küldöttség , hogy ezen 
büntető ’s egyszersmind javító-rendszernek legczélirá- 
nyosabban mi módon lehető alkalmazása tekintetében 
készitne tervet ’s arról is adna véleményt: hogy a’ 
büntető-törvény a’ javitó-rendszer eszméjében minő mó
dosításokat kiván. — Maga az elv tehát már országo
san el lévén ismérve és fogadva, az eddigi rendszer
re a’ nem maradhatás bélyege rá van sütve. — Nem 
kívánunk mi annál fogva festői tollboz nyúlni, hogy 
eddigi fogházi rendszerünknek igaz értelemben testi
leg és erkölcsileg büntető’s az eltántorultat is gonosz- 
tévővé alakitó voltának eleven rajzával bírjuk a’ nemes 
vgyét változtatásra. Nem mellőzhetjük mindazáltal, mi
nő képét adja a’ sajtó magyarországi börtön rendsze
rünknek.

Az utezákon— igy szól az iró— töltött puskával 
fegyverzett néhány őrt látni , kik csordákat hajtnak , 
nem barmokbul de emberekből. Vászon ingok és gatyá- 
jok szennytől és zsírtól koromfekete, képök sárga és 
kiaszott, két forgó szemmel, lábaikon vaslánczok, 
miknek lármás csattogása negyedik utczára is elhang
zik. Itt-ott megállapodnak, ú t b a  jött ismerőseikkel 
súgva, titkon, külöu értekezni bűnről és gonoszság- 
rul, miket teendenek, ’s az őrök, fegyverre könyököl
ve híven őrzik őket, mig köztük a’ pokol veti raagváf. 
Néhol a’ korcsmákba is befordulnak , hogy az ítélet
nek szeszesitalt tilalmazó részét teljesítsék ’s elká- 
bitsák mohón nyelt nedvvel a’ lelket és észt, melly ha 
nem egyképen i s , de rnir.denben szól. Az őrök pedig 
kün az ajtónál híven őrködnek, hogy ben a’ vétek
szülő indulatok tápláltassanak. így eltüzesedett fővel 
tovább vonulván , köztük kik gyalázafjok e> nyilványa 
által mindenre felszabadítva érzék magukat, ésazut- 
cza népe közt kezdődik a'káromkodó és szemtelen szó- 
czivaj , mit az őrök úgy csilapitanak le , hogy néhá
nyat a’ puska agygyal főbe csapnak.“ ,,A’ vasajtó majd 
felnyittatik ’s egy földalatti vagy fölötti inkább ólba 
mint terembe 50—70t csuknak be, hol télben fáznak és 
fagyoskodnak, nyárban megrekedt hőség fojtogatja őket; 
hol a’ büzhödt légben szabadságukat csak ideiglen , 
de egészségüket örökre elvesztik, bár erről az ítélet
ben szó sincs.— Ekkor minden felügyelés megszűnvén 
megindul a’ mirigyes társalkodás, eskfidözés, károm
kodás, dulakodás; a’ bűnök történetét, a’ gonoszság 
mesterségit , a’ vétek utait egymásnak elbeszélik , há- 
boríttatlanul, egész késő éjjelig, midőnazokkal mintegy 
megtelve , a’ szemetes , büdösférges téglázaton vagy 
összefült szalmán kiki helytet foglal, olly sűrűn , hogy 
takaró nem lévén, test testet melegít. — Együtt van 
mindenkor öreg és ifjú, hogy ezt az kezére nevelje; 
a’ gyanúra befogott az elmarasztalt gyilkossal ölelke
zik , hogy lelke, ha tiszta volt, ennek fortéiméitól 
megtermékenyedjék , ki életének nagyobb részét rab
ságban tölté el ’s feje ezer álnokságnak lön tárává, a’ 
kiszabadulandóknak ördögi tanácsit osztogatja ; a’rom
latlan szégyenkezve lép be ’s vonul félre, de jaj neki 
a’ védtelennek, ha a’ többihez nem alkalmazza ma
gái! tehát, mint azok, szitkozódik, ocsmány doJgo-
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kát beszél, hogy valamikép náloknál jobbnak ne láttas
sák, mi nagy szerencsétlenség lenne. És ez a’ vétek
be sülyedés kezdete ,kiben a’jónak és szeméremnek még 
egy szikrája van, itt meg nem élhet; vagy áldozatul 
kell esnie vagy gonosszá kell válnia ; a’ czinkosok azon 
tanácskoznak, miképen szedjek rá a’ bírót; az inge
relt tébolyodott a’ hahotázó csoportnak mulatsága’s ál
dozata lesz, a’ betegek , ápoló ’s pihenés nélkül, ac 
többiek k ö z t  nyögve fetrengenek, az erkölcsi mi
rigyhez physicait is adandók; szóval: a’rabok vétek
re , korra', állapotra, bünre-tekintet nélkül összeve- 
gyíttetnek ’s így a' tömlöez , a’ büntetés czéljával el
lenkezőleg , a’ bűnnek, henyeségnek valóságos isko
lája , mellyben a’ jók teljesen , a’ rosszak örökre el
fajulnak; siralomház, honnét a’ belső ember a’ sir- 
ba vitetik, erkölcsi mirigy műhelye, mellynek költse— 
git az ország viseli, drága intézet, hol minden go
noszság mesterségesen pontosittatik össze, és szabad
ság adatik a’ veszélyes isméretségek szövésére ’s mód 
gyilkos és tolvaj terv kidolgozására.— Rendszerint a’ 
bűnös rész lévén nagyobb, ez a’ jót magával ragad
ja , de egyébiránt is a’ lelki romlottság tagadhatlanul 
ragadósb lévén a’ testinél: illy állapotbul szükségké
pen a’ bűn izrólizre örökölése következik’s természe
tes, ha a’ fiú a’ tömlöczben tarisznyáját azon szögre 
akasztja , mire apja és nagyapja akasztá ’s csak e’ 
szög azon ősi vagyon , mit birni az ország a’ nemte
leneknek megenged.“

Melly festés minden borzasztó színe mellett sem 
találta még egészen minden vonásiban ’s árnyéklati- 
ben az eredeti képet. — A’ ns vgye nemes érzetében 
többször küldött már ki választmányokat, hogy a’ ra
boknak czélszerü elrendeléséről ’s dolgoztatásáról vé
leményt adjon; hozattak is a’ hibás rendszer határi 
közt jótékony határzatok , de siker nélkül; mert a’dol
gon csak gyökeres orvoslás, hatalmas metszés által 
segíthetni ’s a’ mi javaslatunk ép ezt czélozza.

Figyelembe vevők mi azt, nem teszünk é fölös
leg vagy épen híjábanvaló munkát és javaslatot, ha az 
országos-küldöttség munkálatát megelőzzük ; annyival 
inkább mivel közönséges ’s több megyének szolgáló 
fenyitő-házak létesítése czéloztatik. De meggondolva 
hogy Zemplénymegye terjedékenysége ’s rabjainak szá
ma miatt egy középponti megyei fogházat még akkor 
sem nélkülezhet, ha a’ hosszabb időre elitéit rabok 
közönséges fenyitő-intézetekbe tétetnek is által; fon
tolóra vevén, hogy a’ gyanú és vád alattiak iránti kö
telessége a’ czélszerü intézkedés szükségét minden 
esetre megkívánják , a’ mennyiben azok a’ törvényha
tósági-állás eszméjében megitéltetésök előtt a’megyé
ből ki nem adathatnak, meggyőződtünk arról: hogy 
minden óra, minden pillantás becses, melly a’ tek. ns 
vmgyét ezen üdvös czél eléréséhez közelebb viszi. Is
mertük mi a’ nehézségeket is , mellyeknek legyőzése 
roppant munkát ’s áldozatot kiván,de tudván azt is , hogy 
erős 's tiszta akarat előtt semmi létesíthetlen nincs , tud
va azt ,hogy Z e m p l é n y  soha áldozattól vissza nem 
riadt hol és mi k o r  azt közjó bivánta : nehézségek 
által rettentetni el jóiul, szégyennek tartottuk volna. 
Átláttuk végre azt is , hogyolly tervet, melly a’ töké
letesség próbáját kiállhassa ’s melly a’ századokon ke
resztül megrögzött rosszat egyszerre megszüntesse , 
nem nyújthatunk a’ t. ns vgynek : de azon meggyőző
désben , hogy jobbat akarni kötelesség 's a’ tökélletes 
fele csak közelitni is érdem , inkább kívántunk valami 
jót mutatni, mit a jövendő még jobban kiformálhat, 
mint a/, elismert rosznak további foltozgatása által a’

maradéknak több tenni-valót hagyni ’a annak munká
ját nehezítni. —

A’ javitó-rendszernek elméleti oldala egyenesen 
a’ törvényhozás körébe tartozván, e’ részben csak ar
ra figyelmeztetjük a’ t. ns vgyét: méltóztassék a’bün- 
tetö-törvény-alkotá8kor olly utasítással látui el köve
teit , hogy azok a’ javitó-rendszer eszméjében hozas
sanak ’s ahoz legyenek alkalmaztatva. Mi a’ javító 
rendszer gyakorlati oldalát illeti, erre megkivántatik :

a) A’ rabok elkülönzése.
b) A’ fogházak szerinti alkalmaztatása.
c) A’ rabok ruházata, táplálata, dolgoztatása ’s 

áltáljában a’ velők bánás módbani czélszerüség. Leg
első , ugyszólva majd nem egyedüli föltétele a’javí
tó-rendszernek az elkülönzés. w) Ez megfelel mind a’ 
büntetés ideájának , mert a’ rab számkivettetik azon 
társaságból, mit törvényinek áthágása által megsér
tett, mind a’ javítás ideájának, mert közgyaláztatásra 
ki nem tétetvén ’s nem kinoztatván a’ magány, a’ magá- 
bagzállás hatalmasan fog hatni erkölcsi megjobbulására. 
— A’ raboknak együvé-zárása ’s egy társaságban való 
tartása épen ollyan, mint midőn a’ ragadó-nyavalyá- 
ban levők záratnak együvé, hogy a’ még könnyebben 
gyógyítható is tökéletesen megfertóztessék ’s gyógyít
hatatlanná váljék, sőt még veszedelmesebb , a’ mennyi
ben a' tapasztalás azt bizonyítja: hogy a’ lelki beteg
ség a’ testinél sokkal ragadósb. Szégyenére válnék 
a’ józan emberi felfogásnak, ha a’ r a b -  elkülönzési- 
rendszer jótékonyságának kimutatására okokkal kelle
ne élni, de még nagyobb szégyenére válnék a’ józan 
értelemmel ellátott embernek, az elismert*igazság és 
czélirányos rendszer minél-előbbi létesítésén teljes 
igyekezettel nem törekedni. — Első kötelessége minden 
hatóságnak hogy tagjait a’ máswk személye ’s vagyo
na hántásától eltartóztassa ; első kötelessége annál fog
va az erre vezető módok sikeresítése i s .— Minden más 
érdeknek hátul kell tehát maradnia , míg a’ legfőbb ér
deknek eleget nem teszünk, mert a’ belső ellenséggel 
kell először kibékülni, annak kell erejét lerontani, ha 
a’ külső ellenséggel szemben sikert akarunk remény
leni. ’S ép ez okbul vagyunk bátrak a’t. ns vmegyét arra 
kérni, méltóztassék a’ rabok elkülönzését, mind a’ je
lenlegiek megjavithatásának’s lehető einem rontásának 
egyedüli sikeres módját gondjai szempontjául tűzni. De 
épen olly fogházat nehéz létesitni melly azt lehetsé
gessé tegye. — Nagy akadály itt, valamint altaljában 
minden jótékony intézet létesítésében , a’ nemesi-rend
nek kiváltságos állása, minek sokaknál azon f o n á k  
felfogásaiéit közönségessé, hogy a’ nemes ember ne 
fizessen. Rabjaink nevezetes részét nemesi rendbeliek 
teszik ; ideje , hogy a’ nemesi rend vállalja el a’ fog
ház-építési ’s rabtartási költségek egy részét, mert 
hiszen az ő személye és vagyona ép úgy veszé
lyeztetik a’ gonosztevők által, mint az adózóké. Alá
zatos vélekedésünk tehát: hogy az elkülönözési rend
szerbe építendő uj fogház költségeit egy részben a’ 
nemesi rend viselje. --V olt ezen megyének több kut- 1

1) Mi azt tartjuk, hogy az* elkülönzés igen kevés esetben 
:s ritka egyednél szül óhajtott sikert. Kétségbeeshetik 
megtébolyodhatik ugyan az által a" rab vagy még va
dabbá böszülhet, de nem javul. Ne feledjük, hogy az 
ember társaságos állat ;s ha társaság ellen vetett, mert 
miveletlen durvaságában annak fenséges ozélját felfogni 
képes nem volt, még jobban gyülöltessük vele meg elkü
lönzés által a’ társaságot? Társaságos munkarendszer . 
hallgatásra szigorú felügyelet mellett . tálán szelídebb 
’s mégis sikeresb mód lenne. A s z e r k.
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fóbül eredett igen nevezetes nemesi pénztára; méltóz- 
tassék a’ tettes ns vmegye ezen nemesi pénztárnak min
den künn levő adósságit egész szigorral behajtani ’s 
fel fog állhatni azon fogház , hová személyink sértőii ’s 
vsgyonaink rablóji megtérésig száműzethetnek.— Ha- 
honló nehézséggel jár az adózó nép pénztárára eső 
részköltség kiteremtetése is.

Hogy tehát e’ részben sem legyen felakadás , alázatos 
vélekedésünk az : hogy a’ rabok munkájából eddig be
jött ’s ezentúl a’ fogház elkészüléséig bejövendő pénz, 
fordittassék fogházépitésre ’s igy a’ rabok önmagok 
fogják azon hajlékot fölépitni, melly javulásokat czé- 
lozza. Hogy pedig a’ rabok munkájából bejövő jöve
delem neveltessék, addig míg a’ fogház fölépül,leg- 
ezélirányosbnak vélnók a’ rabok munkáját haszonbér
be kiadni, annyit tartván föl egyedül a’ rabok közül, 
a’ mennyi a’ megyeháznál szükséges munkák teljesíté
sire megkivántatik. Lesz vállalkozó, ki a’ dologra ki
adható rabok munkájáért azoknak mostani élelmezését 
magára vállalja , még pedig ünnepnapokon is , a’ nél
kül hogy ezeknek tartása a’ tettes ns vmegyének csak 
egy krba is kerülne. És igy ha csak 100 vagy 120 
rab munkája adatik is haszonbérbe , már meg lesz azon 
summa-pénz kiméivé, melly ezeknek tartására a’házi
pénztárból kiadatnék , melly summa annál fogva egye
nesen a’ fogház-épitésre fordittathatik. # # )

(Vege következik.)

P e ír ó z a i  T r a ttn er  K á r o ly  m ér n ö k -  
ő rn a g y  sz y r ia i és k o n sta n tin á p o ly i  

u tjá n a k  folytatása-
1840kidec. 13d. hagyok el a* Marmora-tengert ’s 

14d. hajnalon értünk a’ dardanellai erősségekhez , mi
ket áltáljában véve jó karban találtunk. Eszembe ju
tott, hogy ezeket hajdan T ó t h magyar tábornok épít
tető ’s erősítteté m eg; most pedig az én rendelteté
sem : védállapotba helyezni, mire azonban Mehemed 
Ali hódolata után szükség nem volt. Tekintetem Trója 
terein szélyedezetí, a’regényes halmokon , miket Elek
tor ’s Patroklus testvérek sírjainak regélnek. Lehetlen4 
hogy magasztos érzettől ne dagadozzon az utas keb
le , ha a’ hajdani vitézség ’s költészet ezen honát szem
léli. Körülményem nem engedő bejárogatnom e’tájt föl
keresendő a’ régi nagyság nyomait; mert gőzösünk vil
lámsebesen röpüle. Az álgyűtelepek nagy részint rop
pant álgyukkal látíatvák el. A’törökök azt hiszik , hogy 
Sztambult nem vehetni addig be, míg azt ezek ótalmaz- 
zák ’s ugyanazért sikeretlen munka lenne azokat a’ 
várakból elvitetni. A’ porosz tisztek mindent elkövet
tek,hogy ezen fegyvereket hordhatókká tegyék,én azon
ban mind a’ mellett i s , hogy borzasztó pusztítást te
hetnek , nem sokat adok rájok; mert a’ hordhatóköny- 
nyütüzü álgyukból biztosabb a’ lövés. A’ várakat a’ 
hátul fekvő dombokrul láthatniés vehetni he ,’s én ked
vező szélben a’ dardanellai szoros-ut daczára is átha
józnék itt éjjel hajóhaddal, mert illyenkor a’ lövés bi
zonytalan ’s a’ várfoki álgyuvonal futótüzét duzzadt vi
torlával könnyen kikerülhetni. Felséges idő kedveze u- 
tunkra ; az utolsó várat is csakhamar elhagytuk és egy 
sorszigeten által ama’ csatornába bocsátkozánk , hol

1] Vagy talán még jobban. Szerk.
2] Igaz, de hátha a’ haszonbérlő , mi nem is lehet külön

ben, csak nyereségre számít 's a: rabot majd s i l á n y  
tartás mellett csigázza, nem hiusul é meg akkor a" ja
vító-rendszer czélja némileg? Szerk.

leginkább T e n ed o s voná magára figyelmünket erős
ségeivel együtt. Milly emléket keleszte bennünk a’ my- 
tilenei csatorna-ut! Itt látók L e s b u s-t honnan úgy 
tetszett, mintha Sappho dalai zengenének hozzánk a’ 
nyugott tengeren keresztül. Másod nap reggelén a’ 
szmyrnai öbö'iben veténk horgonyt és szárazra sieténk. 
Széchenyi Andor grófot az itt legjobb ,Pension Suis
se' vendégházban találtuk , ki igen örült midőn tudtáuí 
adók, hogy a’ lassan haladó hadi kor vett helyett a’ de
rék ,Crescent4 gőzösön sokkal kellemesb leend szyriai 
útját folytatni. Kapitányunk az időt kőszén-rakodásra 
használta, mi pedig a’ török bazart, franczia keres
kedő-boltokat’s Európa minden czikkeiben gazdag an
gol raktárakat látogattuk meg. A’ bazár nem olly ér
dekes mint a’ konstantinápolyi , de azért emlékül két 
török pisztolyt vettem. Egy tolakvó zsidó addig alkal
matlankodott, míg bennünket a’ rabszolgavásárba ve
zetett. Ajtónál ült a’ felügyelő , ki bennünket jósziv- 
vel bebocsátott. Néhány rongyos fekete lyányt ’s épen 
nem ingerlő fehér alakot láttunk, mindnyájat szána- 
kodásra méltó állapotban ’s én kétlem hogy vevőjöfc 
akadna Egyébiránt nekünk európaiaknak nem eléggé 
tiszta fogalmunk van a’ rabszolga-kereskedésről, mit 
lehetlen néhány szóval föl nem világositnom. A’ bel
ső-afrikai rabszolgákat szokás szerint először Kairó
ba , innen Alexandriába , majd Szyriába , Szmyrnába és 
Konstantinápolyba viszik. Mehemed Ali a’ keresztyén 
fekete rabnö-vásárt is megengedte , mi a’ szultán tar
tományiban tilos. Ali ezen engedélyit a’ keresztyének 
hasznukra forditák és Szyriában minden háznál van
nak illy rabnök; ezeket rendesen 9 —10 éves koruk
ban viszik és szolgálókul használják, kik mint látszik 
sorsukkal egészen elégültek. Árok körülbelül 100 p. 
ft.; de az abyssziniai hölgyek drágábbak. Pücklerbg 
is Kairóban vevő 200 p. fton , mint egy ügyviselő ál- 
litá , isméretes abyssziniai hölgyét. A’ néger nőkön 
rendesen valamelly kellemetlen szag érzik , hanem az 
abyssziniaikon nem. Lovakat bérelvén a’ Szmyrnán fe
lüli dombra lovagiánk, megtekintendők a’ várromot, mi 
nagy helyet fog el ’s úgy látszik hogy a’ vár építteté
se a’ hajdani Ízlés kivánatának megfelelt. Sok török 
szedegető az omladéb köveit, azokat elczipelendök. 
E’ dombrul a’távol tengerre, városra, Ázsia belsejébe 
igen festői a’ kilátás. Van Szmyrnában jó karban levő 
nagy gyalog-laktanya, könyvnyomó, hol a’ Journal 
de SzmyrneésEco de l ’Orient nyomatnak ; ügyviselője 
mindegyik tengeri-hatalmasságnak ’s a’ nagy hatalmak
nak az öbölben majd mindig készen áll hadihajója. Az 
ausztriai levantei hajóhad rendesen inén teszi kirándulá
sit ótalmazandó a’kereskedést. Az ügyivók házainál diva
tos társas-mulatságot igen dicsérik, hol tiszteink közül 
nem egy veszité már el szivét. A’ Pension-suissebeli 
ízes reggelitől ujultan bejárók még egyszer a’ város 
minden zegc-zugát ’s társink közül sok vett szőnye
get , a’ szyriai táborozáskor használandót. Az ör
mény hölgyek fejdisze igen különös: a’ turbánt kötet
len hordják, mi egész testökeí árnyékban tartja. A’ 
pór-töröknők fátyla nem igen csinos, háromszögű kék 
függöny az, szorosan fejhez illesztve, mi szemöket u- 
gyan szabadon hagyja , de orrot, arezot és állat elföd. 
Este bocsátók szélnek vitorláinkat, nyájas holdvilág
nál R h o d u s  felé röpült gőzösünk ’s másnap késő 
este veténk horgonyt. Reggel mindjárt szárazra száll
tunk , legelőször is azon öblöt keresendők fel, hol a’ 
Kolossz állott; ennek azonban már nyoma is elenyé
szett ’s csak Iába helyeit mutogatják. Midőn «lvas- 
suk, hogy annak lábai közt hajók vitorlázhattak el ,
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azt cäak naszádokról értsük , mert az öböl nagyobb 
bajók, befogadására nem elég. Ki e' szigetbe lép , le- 
hetlen legszebb ’s fenségesb történetekre nem emlékez
nie viszsza. Tudva van, mint viaskodtak a’muzelman- 
nok ellen, milly dicső halállal estek el a z u t o l s ó  
l o v a g o k ;  ’s most e’ szép s z i g e t  raboroszlánkint 
nygg török kézben. Vajha varázsveszszóvel költhet- 
ném föl az elhullt vitézeket! most nem ragadnák el tó- 
lük e' földet ’s ok maguk is képesek lennének ellen
állni , mert a’ gyöngülő török nem bírna elég erővel 
őket legyőzni A ’ várost mindenfelől bejártuk, meg
vizsgálok annak kerítésit, mi úgy látszik , hogy még 
nem egészen erönélküli. Mellyik harczflt nem lep meg 
szent borzalom , ha e’ falakat látja , miken olly vité
z i i g  harczoltak ’s vérzettek el ama’ hősek isten és hi
tükért ! Ezek mellett milly parányiak vagyunk mi mai 
ivadék! oda a’ lelkesedés, az annyiszor megénekelt 
harczidó ; mi csak sértett kereskedési érdek, háborí
tott bór-egyedáruság v. valaraelly méregbevitel meg
tiltása miatt használhatjuk fegyverinket. A’ negédes 
lörököktül híjában kérdeztük az annyira híres uracsok 
utczáját (Strada dei Cavalieri), róla eszméletök sem 
volt; végre is egy rongyos franczia vezetett bennün
ket oda. Milly érdek- ’s fenséges kedéllyel járdalánk 
ezen utczában! mit ama’ korbeli’s finomabb épitészet- 
alkotta egyszerű házak képeznek ; egyetlen dísze az 
ajtók fölibe szuszakolt ’s még jó karban levő c z i m e-  
r e i a ’ l o v a g o k n a k ,  kik hajdan itt uralkodónak. Ez 
óriásmüvek közt egyiken sem találhatni családok ne
veit, mikre czimerek után könnyű ismerni; mivel pe
dig, mint tudva van, az utolsó lovagok jó francziák 
voltak, nem foghatni meg, miért nem emlékeztek e’ 
felől az újabb franczia utazók. Lamartine, ki sokfélé
ről olly terjedelmesen beszél, ezen utczát egy szóval 
sem említi. Egy würtembergi báró utitársunk Berli- 
cbingen családét gyanította egyik czimerben. Óhaj
tom, ne tévedjen. Csodálatos, hogy a’ török inkább 
negédes mint martalócz t mert a’ czimerek közül egyet 
sem sértettek meg, pedig némellyiken kereszt is dí
széig. Az egész utcza életnéiküli, halálcsend ural
kodik benne ’s a’ lábkopogás visszahangzik , fü nőtte 
be a’járdákat, egy lélekkel sem találkozónk , egy bolt 
sem szentségteleniti e’ csarnokot, és én örvendettem , 
hogy a’ durva törököt borzadás tartja viszsza e’szent 
helytől. A’városhatárbeli növénytenyészet buja, pálma, 
narancs, czitromfák ékesítik a’kerteket, gyönyörköd
tetik a’ szemet. Forró nap volt ’s leves narancsokkal 
újítók meg magunkat, miknek darabját fél kron vettük. 
A’ kikötőben néhány török szállító- hajó feküdt, mik csa
patokat vivének Szyriába,de alkalmatlan szél miatt da
rab ideig itt tanyáztak. Mindnyájan kiszálltak a’ haj
dani nagy mester-helyettesi lakban mulatók,mi laktanyául 
szolgált; azonban a’ szélfordulat hajóra inté őket ’s ked
vező szél dagasztó csakhamar vitorláikat A z öbölben egy 
ausztriai hadihajót is találtunk,melly Velenczéből szüle- 
séget vitt hajós sergünknek Caramana partjánál a’mar- 
matizzai kikötőben állomásozónak. Mivel pedig nálunk 
az admirallioz sürgönyök voltak, délután hozzá indul
tunk s két óra múlva a’ kikötőbe elértünk. Az ausztriai, 
angol ’s török hajócsapatot itt leltük együtt, mi a’ dec. 
2diki borzasztó viharban hagyó el Szyria partjait ’s ha 
a szélvész még két óráig dühöngött vala, végkép elve
szendő. Milly látvány! 13 sorhajó fregátoktul, kor- 
v̂ e11, briggektől ’s gózösöktül környezve és e’ felsé

ges kikötő , mit úgy készítettek , hegy az egész világ 
hajóját befogadja ! Guerriera ausztriai fregátra men
tünk, minek F r i d r i c h  cs. k. főhg volt parancsnoka, 
ki épen ebédelt ’s bennünket igen nyájason fogada. Ez
után B a n d i é r a  aladmirált látogattuk meg, ki ben
nünket az egész szyriai dolgok helyzetével megismer
tetett, és pénzzel láttatott el. Keleten a’ Mária Teré
zia tallérjait becsülik legtöbbre, ezeket Velenczében a’ 
császárné képivel újra verik , ’s illycnekkel fizetik a’ 
levantei hajócsapatot. Minket is illyennel fizettek ki , 
mikkel egész Szyriát keresztül utazhattuk, holott azon 
aranyakon, miket Bécsbül hoztunk, igen sokat vesziténk.

( Folytatása kövelkezik.J

A 3 r ó k a  é s  l i i i i z .
(M e s e.)

,Mit csinálsz itt, pajtás?— Kérdé a’szolgálatot tevő 
róka az oroszlán tiszteletére adott fáklyás zene alkalmá
val az oroszlán mellett az ereszben álló hiűzt— , tán azt 
akarnád elhitetni a’ nézőkkel, hogy ő is elvbarátod ?‘ 

„Hallgass, ravasz, azt úgy is tudják , ha van eszök 
— mond gőggel a’ hiűz — iparkodtam már előbb el
hitetni, ’s úgy vélem sikerült is.“

,Lehet, koma, de a’ fáklya-világ kétes világ, ’s a’ 
nem neked szánt fénynél könnyen füstöt foghatna sza- 
kálod V

„A’ nagy fényből füstje mellett rám is hat sugárka; 
’s míg ismét egész fényben részesülhetek, a’ füstös 
sugár is élvezet. Es, ki t u d j a ,  nem sikerülend é 
még úgy fordítnom a’ szelet, hogy a’ füst az állat
királyra szállván , az egész fény en fejemet környezze?“ 

,Értlek, hiúz koma‘ , — válaszoló a’ róka, ’s egyet 
tüsszentve tovább állott. Egy szarka.

P  ó t 1 é  k  ( á  r-
Ipsarai Varvaki András kereskedést űzvén a’ kül

földdel, olly tetemes vagyonra tón szert, hogy halála
kor (Zantében jan. 12kén 1825) nem felejtkezve más 
jótékony intézetekről is , különösen hazájának 900ezer 
rubelt hagyott egy hajósképezó -  intézel létesítésére, 
Görögországban. Egy különös záradéka a’ végintézet
nek annak végrehajtóját Vozos Pantaleiraon Jánost az 
orosz hajóhad kapitányát arra kötelező, miszerint egyez
kedésre lépjen a’ görög kormánynyal e’ hasznos terv 
létesítésére. Noha ezen végrendelet erejét Varvaki ro
koni már rnegsemmitni törekvőnek; de mivel azt az il
lető orosz törvényhatóság eldönthetlennek nyilatkozta
tó ’s az egész hagyomány a’ töke öregbítésére ideig- 
lcn a’ moszkvai bankba letéteték: azon kedvelt javas
lat életbeléptetését, miszerint Poroson vagy Acginán 
hajósképezó- intézet állíttassák föl,semmi sem gátoland- 
ja többé,’s ez ügyben csupán az illető kormányrende
letit várjuk bizalommal. (Mikor lesz nekünk Fiumében.)

Midőn a’ szövetségesek Párisi elfoglalták, Sán
dor czár egy ottani kórház évünnepén megjelent Ke
gyes adakozások gyűjtésére tányérokat hordoztak kö
rül, többnyire az elöljárók asszonyai’s lyányai. A’ czár 
elibe egy ritka szépségű lyány tarta tányért. Azalatt 
míg abba egy Louisd’ort vetett, a’ lyány fülébe sú
gó: Ezt szép szemeiért kisasszony. A’ lyány meghaj
tó magát ’s újólag oda nyújtó a’ tányért. Még többet ? 
kérdé Sándor. Igen Sir, felele a’ lyány, most a’sze
gények számára is szeretnék valamit. Hogy a’ czár az 
adományt ismétlő, nem szükséges említeni.

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja angol gyors-sajtón Tr a 11 n e r-K á r o 1 yi uri-utcza 453
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De hogy a’ tettes ns vmegye számvetési vázlat
ban is láthassa az egészet: 183% ’s 183s/ydik évek
ben jött a’ rabok munkájából 1005 ft. 21 kr. peng. p .; 
munkájok körüli költségre fölment 930 ft. 42 kr. p. p. 
marad hát évi haszon fejében: 74 fc. 39 kr. p. p. ezen 
két évi tartás pedig a’ házi-pénztárnak 635 fc. 10 kr. p.p. 
került, mellyböl közép számítással egy évre 2113 ft. 
40 kr. pengő p. esik és íg y , ha a’ raboknak csak 
% adatnék is haszonbérbe, 4227 p. ftot kímélnénk meg 
évenként, és jgy három év alatt 12,682 p ft., melly 
somma hozzá adatván , a’ rabok pénztárát illető szám
adások szerint 1839,ük év utoljáig Marschalkó Jó
zsef várkapitány úrnál levő 881 fc. 30 kr.; tartozás
ban há'ralevó 1473 ft. 5 ’/2 ; — kr. a’ pénztárbeli 1428 
ft. 20 kr. összesen 3782 ft. 55% p. krhoz , csak a’ ra
bok munkájából 16,464 ftot 55 krtp p. fordíthatnánk ja- 
vitó-fogház létesítésére, mellyhez annál fogva, ha a’ 
nemesi rend is aránylagos áldozatot tenne, olly javító 
intézet állíttathatnék fel, mi minden czélnak tökélete
sen megfelelne. — Mi a’ fogház-épületet illeti: állana 
ez , a’ szükséges 4 láb -  szélességű tornáczon kívül, 
118 rabszobából vagy kamrából, mellyeknek egyike 
szélességben 1 ö l , hosszasságban 1 öl 3 láb; hat szo
ba pedig a’ szegleteken 1% öl széles és 2% hosszú 
lenne. A’ múlt 1840dik észtben összeséggel 178 rab 
volt, még pedig megítélt 112, ítélet nélkül 66 ; bizton 
lebet reményleni, hogy ezen elkülönzési rendszer mel
lett a’ r a b o k  száma nagyon megkevesednék , minden 
esetre azonban hagynánk fel szükség esetére a’ mos
tani épületben egy pár közönséges kamarát olly rabok 
számára, kik javulásuknak nyilványságos jeleit adván , 
veszélyes következés nélkül lehetnek egy társaság
ban. Legalkalmasb hely lenne pedig ezen fogháznak a’ 
megyeháznál azon tér és udvar, melly a’ mostani töm- 
löczön alul fekszik, ’s hol most az istálló, a’ hajdúk 
laka ’s a’ porkoláb szállása van , —i formára ; mellynek 
egyik szárnya 17, az alapja pedig 27 ölet tenne; az 
egyes kamarák 3 sorral lennének egymás fölött; vagy 
is az épület két emeletes lenne. A’ felső két emelet
ben 40-1-40=80, az alsóban 38 kamara lenne. — A’ 
tömlöczépület alsó része mindenféle rak- ’s fatartó-hely
nek ’stb. lenne alkotandó; felsőrészében pedig a’por
koláb vagy várnagy lakhelye, az ügyészi hivatal tisz
tiszobája, a’ fenyítő-törvényszéki terem’s egy kápol
na, melly, minden felekezetű rabnak kápolnául szol
gálhatna, ha az oltárt egy szekrényben állitnók fel, mit 
akármikor eltehetni. Az uj fogház kamráji ezen épület
tel egyenes összeköttetésben lennének ’s valamint a’ 
kápolnába egyenesen mennének a’ rabok kamráikból ; 
úgy a’ törvényszék elibe állítás alkalmakor is egyenes 
közlekedése lenne a’ rab kamráknak a’ t. széki terem
m el.— Ha tekintetbevesszük azt: hogy az épülethez 
megkivántató kő egészen ingyen kerülne be a’ rabok 
munkája után , úgy a’ mész , deszka , ’stb. miknek be
szállítása pénzbe nem kerül, bizton lehet reményleni: 
hogy ezen tervezett épület fölépülhetne a’nélkül, hogy 
a’ tettes ns vármegye legkisebb részben is megérezné. 
Mi már azon épületeket illeti, mik jelenleg a’ terve

zett fogház helyén vannak , ezek különben is avultak 
czél- és dísz nélküliek lévén , gyökeres újítást kívántak 
volna;’s így széthányatásuk gazdálkodási szempontbul 
sem jöhet figyelembe. Addig pedig már az uj rabkam
rák elkészülvén , a’ mostani tömlöczépület a’ porkoláb 
és hajdúknak szállást adhatna ; a’ megyeháznál levő 
szobákról a’ szükséghez képest czélszerüleg rendel
kezhetni. Igaz, hogy kevés időre a’ k é j e l e m rová
sára is. —

* Nem mellőzte itt el figyelmünket: hogy a’ rabok 
munkájának haszonbérbe adatása ellen is lehetnek ész
revételek; hogy ezen intézkedésnek is vannak homály
oldalai nem csekély számmal, ’s hogy ez csak az e l-  
sőbeni hijányos rendszernek más alakbeli folytatása. 
De mi ezen javaslatot nem is javítás eszméjében tesz- 
szfik, hanem csak a’ javithatási czél minéíelőbhi el- 
érhetésiért, ’s a’különbség az eddigi ’s általunk aján
lott rendszer köztaz: hogy az eddigidolgoztató-rend- 
szer mindenféle visszaélésnek tárt kaput nyitott ’s a’ 
javítási eszmével teljes ellenszegülésben állt: a’ rabok 
munkájának általunk ajánlott haszonbérbe adatása mel
lett nem lesznek ugyan minden visszaélés kútfejei be
zárva, csak csökkentve; de a’ rendszer legfólebb két 
három évig tartó lesz , a’javitó-intézetnek minélelőb- 
bi létre hozhatását czélozza ’s a’ sikernek egyedüli 
legbiztosb kezese. Különben is, alázatos vélekedésünk 
szerint, a’ rabok dolgoztatása ’s munkájok utáni pénz
szerzés a’ nyerészkedő ’s kalmárkodó , nem pedig a’ 
javító eszmének találmánya , sót ellenkezik az egysze
rű büntető eszmével is , mert emberre nézve terhesb 
büntetés nem lehet, mintha egyáltaljában semmit sem 
dolgozhatik. Ha tehát igazán akarunk büntetni, zárjuk 
el a’ társaságtól ’s ne engedjünk neki semmit dolgoz
n i, könyörögni fog a’ munkáért ’s áldásnak fogja ezt 
tartani.Melly eszmében munkát csak azoknak engedjünk, 
kik javulásuknak nyilványságos jelit adják , ’s midőn a’ 
káros fél, nem lévén a’ rabnak vagyona, kárpótlást egye
bütt nem nyer, azt a’ rab munkájának jövedelméből té
rítsük meg , ha csak egy részben is.

Mi a’ rabok ruházatját, tápláltatását, velők bánás
módban k ö v e t e n d ő  rendszert illeti: — a’ józan tör
vénynek ugyanazon bűntettért, mindenkire, ki azt el
követte , különbség nélkül ki kell mondani a’ betudás 
fokozati szerint mérendő büntetést, a’ büntetésnek min
denkin különbség nélkül kell végrehajtatni ’s büntető 
rendszerek legocsmányabb kinövése , midőn a’ gazdag 
gonosztevő nyílt, és csak névvel igy nevezett börtöné
ben is családjával együtt tart konyhát és asztalt, az 
ugyanazon bűnben lélekző s z e g é n y  pedig b u t k á- 
b a n ,  n e h é z  vas lánczon , kenyeren és vizen ten
gődik ; — legfonákabb felfogása az igazság-kiszolgál
tatásnak : hogy a’ rangkülönbséget ott is fentartjuk , 
hol a’ társasági-törvények megsértése miatt büntetés 
ideje alatt a’rangbeü megkülönböztetésnek kellene leg
inkább megszűnni, a’ mennyiben a’ bűnös büntetés tar
tásáig polgári állását elveszti. — Az elkiilönzés, a’ 
bűnösnek a’ társaságbóü számkivetése, a’ különösebb 
kínzást, békózást ’stb. szükség-fölöttivé teszi; — az 
elvetemülés , a’ társasági törvények lábbal-tapodása, 
a’ társasági jogokat, elsőségeket, megkülönbözteté
seket megszünteti; mert ki a’ társaságnak több javá
ban részesül, attól még inkább megkívánhatni, hogy



a’ társasági-állást és törvényeket tiszteletben tartsa. 
Egyforma kímélő bánásmódnak , egyforma ruházatnak , 
egyforma tápláltatásnak kell tehát lenni a’foglyok közt, 
mindaddig, mig az egyes rab megátalkodottsága szi
gorúbb bánásmódot es s z ő k é b b  táplálást nem teszen 
szükséggé; az egyformaság csak azokra értetvén, 
kik börtönre nem pedig fogházra Ítéltettek.  ̂ Ez a’javí
tó-rendszernek másik főfeltétele, melly nélkül minden 
intézkedés csak ujabb-ujabb visszaélések k ú t f e j e ,  
számtalan buvó-ajtócska készítője. — A’rabokkali bá
násmódban a’ javító -  rendszer eszeméjében második 
fő feltét a’ vallásos és erkölcsi nevelés. Legjobb mód 
van erre középponti városunkban, mert itt minden ke
resztyén felekezetböl lévén pap’s káplán, sőt még a’ 
zsidóknak is rabbijok , kevés áldozattal , gyakorol
hatják a’ folytonos vallásos és erkölcsi nevelést. Kép
zeletet fölülmúló hatással bir a’vallás és erkölcs sza
va az elszigetelt, számkivetett állapotbeli emberre ; 
megrázza a’ magányban az ó embert egész valójában 
-s uj embert teremt belőle.—

Harmadik főfeltétel a’ ezéiszerü dolgoztatás , ha 
nyerészkedés ’s kálmárkodás szellemében nem törté
nik. Adjunk dolgot annak , ki javulásának jeleit adván, 
a’ munkát mint jótéteményt óhajtja, adjunk pedig olJyat 
melly által a’ rabra nézve czélt érünk. Taníttassanak 
ezek a’ javulás stúdiumán hajlamok szerinti munkákra 
’s mesterségekre, a’ mi e’ középponti városban, hol 
mindenféle mesterember lakik, szinte könnyű szerrel 
eszközölhető w) a’javulni nem akarókat azonban bün
tessük örökös munkátlansággal, a’ teremtő legnagyobb 
átkával. Sokat áldozunk kényelemre’s fényre, csak egy 
részét fordítsuk ezeknek eltántorodott embertársink hu
mánus büntetésire ’s erkölcsi javítására, meglesz kö
zelítve a’ közjó ’s ez által tetőpontra fog hágni a’ 
megye fénye és méltósága.

Rövid elvekbe szoritánk alázatos véleményünket ; 
’s ha a’ tettes ns vgye az elveket méltóztatik elfogad
ni,azoknak részletes kifejtése bővebb és rendszeres szi
gorú munkálatnak lesz tárgya.

nf>%50. Melly hivatalos jelentésnek rendéből, a’ 
megye Rendei a’ küldöttségnek legszentebb elvekből 
felfogott büntető-rendszer javítása iránt tett buzgó el
járását ’s rendíthetetlen alapokon nyugvó véleményes 
javaslatát örömérzettel ’s méltánylattal vették; — miu
tán azonban a’ büntető-rendszer országszerte gyöke
res javítást kívánna, és a’ felett a’ legközelebbi or
szággyűlés sikeresen óhajtana rendelkezni: e’ részben 
a’ megye Rendei jelenleg általányos rendelkezéseket 
törvény szerint sem tehetvén , csupán oda irányozzák 
figyelmöket, hogy a’ megyében mostani fenálló fonák 
büntető-rendszert, a’ mennyire lehet, javítási nézetek
nél fogva czélszerübbé tegyék; — mihez képest ezen
nel meghatároztatott:

Hogy a’ küldöttség által javaslóit, megye foghá- 
zabeli rabok két harmad részének munkája haszonbér
be adassék ; — mire nézve a’ jelentést tevő küldöttség 
ezennel oda utasittatik : hogy a’ jövő közgyűlésekre 
ezen haszonbérbe-adás módja iránt ezéiszerü vélemé
nyes javaslatot, valamint a’ vállalkozandó haszonbér
lőnek kezelését jóvá-hagyás végett a’ megyéneh mu
tassa be. — Továbbá ; Kétségtelenül meg lévén győződ
ve a’ megye Rendei a’ felöl: hogy a’ megye tömlöczé-

1] A javuló rabok fognak k i és műhelyekbe járni az ille
tő mesterekhez, vagy ezek amazokhoz bemenni? ‘s ha 
csak 10 különféle mesterségre hajlandó rab fog is javul
ni úgy látszik hogy taníttatásuk nem igen eszközöl- 
hetö. S z e r t .

beni közönségesen elismert romlotság mételye — mi
nek a’ küldöttség is olly hő képét adja ; — leginkább 
az eddig gyakorlott azon fonák intézetben rejtezik, 
miszerint a’ rabok bünhödesi fokozat és nembeli osz
tályzat legkisebb különbsége nélkül összezáratnak ’s 
ekként a’ nagyobb és borzasztóbb vétkek elkövetésére 
egymást előkészítik , ennek jövendőre a’ lehetőségig 
meggátlására , és addig is , mig a’ büntető-rendszer 
országos elhatározása következésében az ahoz-képes- 
ti tömlöczök építése is elhatároztatik — a’megye Ren
déi a’ rabok munkájából már bejött és ezután is be
jövendő pénzmennyiségből az eddigi tömlöcz mellett 
raagányszobák építtetését ezennel elhatározzák, melly 
is már , a’ küldöttség által bemutatott terv szerint a’ 
küldöttség által eszközöltetvén, tudomás végett a’n.m. 
m. kir. h. tanácsnak följelentetni határoztatott.

A’ büntető-joggyakorlattal biró földesurakra pedig 
a’ mennyiben közülök netalán ebbeli jogaikkal terhel- 
tetésök könnyebbitése tekintetéből jelenleg nem élné
nek , a’ járásbeli főszolgabíróknak kötelességül téte
tik: hogy azon földesuraságokat felszólítván , e’rész
beli nyilatkozataikat a’ végett m u t a s s á k  he,  hogy 
azokbul, a’ büntetőjog-gyakorlattal élő földesurak hely
ségeiből a’ megye tömlöczébe ezentulra megfenyítés 
végett beküldött rabokra teendő házipénztári költsé
gek azonnal megtéríttetni rendeltethessenek. KözliK.G.

P e tró z a i T ra t tn e r  K áro ly  m érn ü k - 
ö rn asy  szyria i és konstan tinápo ly i 

u tjá n a k  folytatása.
Miután tengerésznagyunktól (admiral) Szyriára 

nézve sürgönyöket kaptunk, Crescentre szállónk. Több 
hajó födelén zengett török zene, az árboczokon lám
pák világítottak 's a’ különben zajtalan és puszta ki
kötőben élénk mozgalom uralkodék. Az öböl háttéré
ben fekvő kietlen falucska 8 nap óta , mióta az egyesült 
hajócsapat itten tanyázik, egészen más szint ölte. Ázsia 
belsejéből hőségben hoztak élelmi szert ’s minden fe
lől tolakodtak naszádok a’ hajócsapatot szükséges és 
fényüzési czikkekkel ellátandók. Éjjel fölszedtük hor
gonyokat, Cy p r u s b a  evezők , hova másnap délelőtt 
meg is érkeztünk. Milly érzelmekkel közéig az utas 
e’ szigethez ’s mi képeket teremt róla képzete! Mi azon
ban midőn a’ larnacai kikötőben szárazra léptünk, re
ményünkben igen megcsalatkoztunk , mert ez (t. i. Lar- 
naca) melly a’ szigetbeli helységek közt legnagyobb , 
az egészről nem legkedvezőbb fogalmat költe föl ben
nünk. Sem fekvése sem tájéka nem kedveltetó , a’ nö
vénytenyészet silány ’s egykét pálmafát kivevén mást 
alig láttunk. Egy uthan-talált szerzetes a’ ferencziek 
zárdájába vitt, melly nyomom épület csupa szüksé
get mutatott. A’ prior- egy olasz- nyájasan fogadott, 
kávéval kínált ’s néhány üveg liqueurral ajándékozott 
meg. Eljövetelünkkor az egyházat megajándékoztuk’s 
még egykét házhoz benéztünk , mert utitársaink közül 
néhány örömest tett volna cyprusi-borra szert, de kü
lönös jóságút nem találtunk ’s itt is heteljesedett ,hogy 
jó bort honában nem kaphatni; a’parton ugyan, egy rak
tárban akadtak fiatal társaim borra , mi középszerűnél 
semmivel sem ért többet, hanem az ott levő g ö r ö g  
lyány szerintök igen szép volt. Pipereasztalához szük
séges némi munkácskával foglalkozott a’ hölgy ’s ám
bár vallomása szerint még soha sem lépett ki e’ szi
getből, még is zavar nélkül sürgött-forgott, kilencz 
franczia közt ’s l á t s z o t t ,  hogy nem utitársaim mond
ták neki legelőször: hogy igen szép.



Utunkra eddigelé kedvező idő járt ’» engem, ki 
rósz tengeri utas vagyok, még semmi nagy baj nem 
ért, még is folyvást olly állapotban valék , miszerint 
a ’ hajószobában sem nem ülhettem, sem nemehettem, 
hanem a’hajó tetején , gunnyadozva vettem valamit ma
gamhoz- Ugyanazért egészen kiéheztem ’s mivel a ’ 
testünkbeli kapitány is illy helyzetben volt, ráestünk 
a ’ hajó-kapitányra hogy mielőtt tovább mennénk a’ szá
razon adasson ebédet; mi úgy is történt ’s engem egé
szen fölfrissíte. Még asztalnál ültünk, midőn a’ szyriai 
útra kászolódánk ’s mivel utunk a’ tenger mélyére vitt, 
az eddigieknél erószakosb mozdulásokat tőn hajónk ’s 
ide-tova ugrálva tánczolt a’ nélkül, hogy rosszul érez
tem volna magamat. Harmad napra viradatkor 1840ki 
december lód. üdvözlök Szyria partjait. A’ hó-födte 
Libanon tekintgete felénk ’s nem sokára láttuk aztán 
Bei rut h- ot .  Szyria fővárosának fekvése igen regé
nyes, az öblöt roppant domb körzi, mi mezei lakok ’s 
kertekkel tömött. A’kiszállás tengerzaj miatt kissé fur
csa volt, mert kis naszádokkal nem érhetvén épen a’ 
kószárnyékig (Meló) néhány köpezös arabokkal kellett 
magunkat partra czipeltetni. Alig szálltunk ki mindjárt 
Laurella ügyviselőnkhöz siettünk, de nem volt honn , 
mert Beiruth álgyuztatásakor Cyprusba vette magát ’s 
mégnem fordult vissza. Fija volt helyettese , ki ideig- 
óraig egy földszinti raktárt ürittetett k i, hogy holmin
kat berakhassuk. A’ város parti sétánya irtózatos volt, 
a* decemb. 2ki vihar iszonyú pusztításokat tön , minden 
romba dűlt, a’ kőhíd, mi a’ várost az előtte fekvő vár
ral egybeköté, meg volt szaggatva. A’parti sétány hom
lokfalait gránitoszlopok képezték, miket a’bárdolatlan 
l a k o s o k  erre használtak. A’ tartomány mustacharja 
(egyszersmind polg. felügyelő) kihez leveleink voltak , 
tüstint megígérte, hogy parancsot adand , miszerint 
számunkra házat ürítsenek , később az ügyviselö sa
ját lakán fogada bennünket ’s egy teremet adott, hol 
éjszakáztunk ’s leveleket irtunk a’másnap Konstantiná- 
polyba visszatérő hajón feleinknek küldendőnket, mik
ben őket, szerencsés megérkeztünkről tudósítottuk. Más
nap J o c h m u s  vezért látogattuk meg, ki a’ rendes 
álló hadsereg parancsnoka. Ezen kellemes külsejű fér
fiú legfölebb 40 éves; Hamburgban született’s elébb 
Görögországban > később az angol scgédseregnél Evans 
alatt dón Carlos ellen szolgált Spanyolországban, hol 
vezéri czímet nyert.Monda szerint E v a n s  P o n s o n -  
by  lordnak ez pedig a’ portának ajánlotta. Midőn hoz
zá mentünk, mertó, egy városonkivüli mezei-lakban 
szállásol egy téritővel (missionar) találkoztunk, ki 
beszédje szerint gallicziabeli jézsuita ’s fölötte örült 
hogy közülünk egygyel lengyelül beszélhetett. Mint 
később értettük, a’ damaskusi dolgokban-jártasságával 
a’ szövetségeseknek nem megvetendő szolgálatot tett. 
Jochmus vezér igen szívesen látott ’s azt monda, hogy 
Ibrahim pasa Zachleből Damaskusbatért, öpedigleg- 
hözelebb Saida felé szándékozik; mivel pedig itt igen 
nehéz lovakat kapni, megígérte, hogy a’ pattanfyus- 
ságtól fog nekünk szerezni, hogy a’ sereghez csatla
kozhassunk. Itt ismértük meg D u mo n t  ausztr. főhad
nagyot, ki mint önkéntes vett a’ szyriai táborozásban 
részt ’s e g y , Angolországban növekedett török tisz
tet, kit a’ vezér angol ’s török levelezésre használt. 
Hazamentünkben egy Saidába menő pattantyús csapa
tot találkoztunk, tevék szállították a’ szétszedett hat 
fontos álgyukat ’s egynek elvitelire hat állat volt szük
séges. A’ fegyverek jó állapotban voltak ’s farészeik 
világos zöldre föstetvék. B e i r u t h török csapatokkal 
tömve volt ’s naponkint jöttek uj szállitóhajók , mik ka

tonákat hoztak; ezeknek egy része a’ városban, má
sik része pedig mezei lakokban szállásolt; a’ város oc- 
toberi álgyuztatáskor sokat szenvedett ’a a’ kalmárok 
eleget beszéltek raktáraik kiraboltatásáról, mik akkor 
történtek, midőn az egyiptusiak a’ várost elhagyták. 
A’ parton, a’ váróstul délre, találtunk egy darab mozai
kot is a’ régi B e r y t u s  maradványát. Darab idő múl
v a , midőn láttuk hogy a’ mustachar szálláseszközlés
re nézve még sem volt tisztában , városban naponkinti 20 
piaszter-fizetés mellett béreltünk ki egy házacskát ’s 
oda hurczolkodtunk. A’ ferencziek zárdája bútorral, 
egy aráb szabó pedig szalmazsákkal látott el bennünket 
’s csak hamar elvoltunk, igaz, tábori módra, készülve. 
Beiruthban egyetlen vendégház van, B a t i s t a  nevű 
olaszé, ’s mi itt élelmeztünk, de mivel igen tisztát— 
lan volt, arra határzók magunkat, hogy magunk tar
tunk asztalt, min a’ derék Széchenyi Andor gr. fölöt
te örült. Ezután jól éltünk , vendégeket is hittünk, de 
olly föltét alatt, hogy evőeszközt kikihozna magával. 
Itt ismértük meg az Angolországból most jött Mi t 
c h e l l  vezért, B r i d g e  man é s R o s e  ezredeseket, 
’s Hervey őrnagyot más angol tisztekkel együtt, kik 
mint mi, kormányuk résziről a’ török sereghez vol
tak rendelve. Szabály szerint a’ külföldön mindegyik
nek magasb rangja, nagyobb fizetése volt, ’s közülök 
Spanyolországban sok, huzamos ideig szolgált. Szin
te volt itt angol kórház is , hol menedéket talált az 
egyiptusi szolgálatba állott Schulz mérnök ezredes , 
ki St. J e a n  d. Ac r e n a l  megsebesittetett. A’ bei- 
ruthi őrség csak néhány angol pattantyúsból állott és két 
álgyuval őrködtek a’ vezér szállása előtt, ki a’ kor
mányzó várában lakott. Beiruth igen élénk volt, a’ ba
záron mindenféle élelmiszert kaphattunk ; egy má l t a i  
különféle a n g o l  portékával rakott boltot tart; van 
gyógyszertár i s , hol ügyviselönk fija a’ felügyelő. 
Némelly utasok említik, hogy az utczákon keresztül 
hüs patakok csörgedeznek; de mi csak büdös csator
nákat leltünk’s óhajtanok, vajha azokat, mintáz előbbi 
egyiptusi kormányzó a’ város egy részén , hova ha
marább megszüntetnék ’s a’ járdát szabályoznák. Több 
látogató közt egy német térítő is (missionär) volt ná
lunk , ki az amerikai társaság rendeletéből jött ide ’s 
a’ Libanon begyei közt tulajdon lakán tanitá az arábo- 
kat; de mivel egyszersmind orvos i s , azért hittak őt 
Beiruthba, hogy az eddigi szyriai szeriasker: I z z e t  
p a s a  sebeit vizsgálja meg, kinek köztudomás sze
rint , lovon-üítében a’ ezombját egy ügyetlenül tartott 
pisztoly úgy szétzuzá , hogy szinte tagmetszéstől fél
hetett. A’ keletiek, illy mütételeknek, miket hasztalan 
kinoztatásuak hisznek, nem örömest vetik alá magu
kat. Ismérte a’missionarius I z z e t  p a s a vad természe
tit’s tudta, hogy csupa türelmetlenségből már néhány 
rabszolgát lőtt agyon. Ugyanazért nem igen jó szív
vel ment hozzá ’s megvizsgálván a’ sebeket úgy nyi
latkozott, hogy azokat föl kell metszeni; de midőn 
gyógyászunk műtéthez kezdett, a’ pasa rettentőn or
dított , kiragadta kezéből a’ gerelyt (Lanzette) mond
ván , hogy msjd maga vágja fel sebeit; meg is kisér
tette, de fájdalmában az eszközt ellöké ’s állitá hogy 
e’ gyötrés sikernélküli, majd tud ó magán máskép is 
segitni; a’ gyógyász azonban más szereket is adott ne
ki , de úgy vélekedett hogy a’ pasa aszkórba fog esni 
’s azzal vége. E’ dühöneznek az ujdon hódított tarto
mányba s z e r i as kér r é lett neveztetése szerencsét
len ötlet volt, mit hogy helyrehozzanak az e d d i g  
djarbekiri kormányzót Zecheria pasát nevezték kisze- 
riaskernek, kit Beiruthba naponkint vártak. Itt ismér-
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tök meg Omer  pasát, ki ausztriai határszéli, mint
mondták la t  t a s i  fi’s előbb ̂  nálunk szolgált, később 
hitét kagyva törökhöz szegődött , megnősült s nem 
rég pasává tétetett. Úgy látszik, hogy jól kitanult ka
tona ’s most épen a’ még Gá z á b a n  maradt egyip- 
tusiak ellen készült. Ismerettségibe jutottunk még Lave 
hajdan porosz pattantyús most pedig török kapitánynak , 
ki a’ katonai dolgokban mély belátással bir: a’ török 
seregre nézve tőle nyertünk fölvilágositást, mint szin
te a’ nizibi csatáról is , hol j e l e n  volt. B e i r u t h  
alatt beduin-tanya volt, kik gyakran elhagyják vadon- 
jokat, itt kereskedendők. Beiruth kőfallal kerített u- 
gyan, de minden olly nyomoru állapotban van, hogy 
egyetlen álgyulövés képes lenne azt romba dönteni. Az 
időjárat Beiruthban létünk alatt igen szép volt, ugyan
azért a’ mezei lakok közt sokat járdalánk , miknek kert
jei cactus-sövénnyel köröztetvék ’s ezek 10—121áb- 
nyi magasak. Az utasok itt rendesen tolmácsot vesz
nek magok mellé ha a’ tartomány belső részébe akar
nak utazni. A' hegységben van a’ ferenczieknek azon 
zárdája, hol a’ rom, hitvallásra tért arabok olaszul, 
egy másikban francziául, az éjszakamerikaiak térítőségi 
intézetében pedig a n g o l u l  tanulnak. Ez utolsók 
a’ hegyi r. hit. lakosok elött(maroniták)rosz hitelben áll
nak , mert egy hívők elpártolt a’ térítóségtöl ’s pro
testánssá lett; ez idő óta nem adják hozzájok a’ 
szülék gyermekeiket. Azt mondják hogy a’ francziák 
csepegtették a’ maronitákba az angolok elleni gyülöl- 
séget, ezeket vallástalan embereknek festvén előttük. 
Beszélik, hogy midőn az angol hajók, a’ fellázadt he
gyi lakosoknak fegyvereket hoztak, ezeket, mint Ör
dögtől jöttékét nem akarák elfogadni ’s csak akkor ve- 
vék kezükbe, midőn azt hitették el velők hogy azo
kat n é m e t e k  küldik. Ezen hegyi lakosok a’ néme
teket igazi római hitüeknek tartják ’s nem hiszik, hogy 
köztük protestánsok is lehessenek. J o c h mu s  vezér 
dec. 19d. éjjelén bennünket arról tudósított , hogy reg
gel a’ fószállással együtt S a i d a  felé indul’s hitt hogy 
követnők oda. Másnap lószerszáminkat rendbehozván 
a’ pattantyusságtól nyert 10 lovat egymás közt felosz
tottuk. Nekem nem igen szép de erős aráb ló jutott, 
szolgámé sem volt rossz.

Nyereg- szerszáminkat rendbe hozni sok furcsa
ságba került ’s egész napon át mindig volt valami 
tenni -  valónk, végre mind a’ 10 lóval készek valánk. 
Alig hihetni, mennyire meghúztak bennünket ezen jó 
arábok minden szíj vagy csat ’s több eféleért, ’s fé
nyes tallérink röpültek mint polyva. Ügyviselönk aján
latára ennek B e r t r a n d  nevüunoka-öcscsét egy 18 
éves fiatalt, ki olaszul beszélt, vittük el magunkkal 
tolmácsul. Havonkint 500 piaszterf adatunk neki ’s élel
mezést, de ollyat millyet kaphatunk. Kisebb pogyá- 
szunkat öszvérekre raktuk, a’ nélkülezhetoket pedig 
ügyviselönk gondja alatt hagyván december 21diken 
útnak indultunk. Utunkat kellemes meleg idő szeren- 
csésilé. Az utakat gyalog- ’s lovasság fődé mik hasonlag 
S a i da felé vonultak. Néhány órai menet után talál
tuk S e l i m pasát, ki osztálylovasságával egy rétén 
ütött tanyát ’s társaságában egy kis időt töltöttünk. A’ 
pasa tisztjeivel együtt figyelmesen vizsgálá kardjain
kat. Három csapatból álló lovasságának jó külseje 
v®k. A török lovasság fegyvere mind^íHánusféle dsi- 
dabol áll , mellyen veres zászlók lobognak; fövegök 
a szokott piros kucsma kék bojttal. Partmellelti utunk

gyakran igen homokos volt; balra olaj- ’s fenyüfák 
terültek. Öszvérink nehezen ballagtak , mi utunkat igen 
késleltette. A Da mo u r  vizen átgázoltunk, mert a’ 
rajta álló híd összetöretett. Túl rajta megpihentünk ’s 
egy szemközt jövó  ̂tevehajtótul ezukrot vettünk ma
gunkat felfrissitendók. Utunkban sehol sem találánk há
zat, épen azért fölötte bántuk, hogy semmi enni valót 
nem hoztunk magukkal, mert már sötét volt, hogy S a i-  
dát távúiról megpillantok, pedig az éhség is kezdett 
bennünket gyötreni. Tolmácsunk , nagybátyjánál, köz
benjárását ajánlá ’s azért őt előre küldtük mivel öszvér- 
hajtőink az utat különben is tudták. Midőn megérkez
tünk a’ város kapuja már zárva volt; de e’ kiáltásra: 
N e m z i  M i r a l a i  (német ezredes) az örök kaput 
nyitván, part hoszszában tuskón kövön keresztül a’ fran- 
czia Hannhoz (áruház) lovagoltunk- Törökországban a’ 
katona, hogy egy kis tekintete legyen, legalább is 
ezredesnek adja ki magát, mert a’ kapitányokat nem be
csülik többre mint nálunk a’ katonainast ’s gyakran meg
esik , hogy a’ kapitány az ezredesnek pipát tölt.

(Folyt. kuvetkezik.J

P ó t l é k t á r «
(Természettörténeti ritkaság) Forbes, a nagy ter

mészetbúvár , ki földünk majd minden éghajlatit isméri, 
aztállitja, hogy a’ csillagférgek egy faja, mellyet 
Luidianak neveznek, olly csodálatos tehetséggel bir, 
miszerint magát rögtön megsemmitbeti. Ezen ritka te
hetségét rögtöu használja, mihelyt magát fogva ér
zi; akkor t. i. karjait ’s minden tagját egy pillanatban 
leoldván önmagában öszszedöl ’s idomtalan töredékü 
halommá válik. Egy nap, mond Forbes, ismét igen nagy 
és szép példány került hálómba, de midőn felhúztam ’s 
napfényre hozám, az állat tiistint széttördclé magát, 
tagjai a’ háló szemein egyenkint csúsztak keresztül’s 
csak dereka maradt meg. Egy ágacska függött ezen, min 
az állat egyik szemét láthatám , és e’ szem, olly gu- 
nyolólag tekinte rám, mintha mondani akarta volna: 
Még sem fogtál meg egészen ! És valóban egy termé- 
szetgyíijtemény sincs olly szerencsés, hogy tökéletesen 
kifejlett példánynyal die-ekhetnék, mert csak a’ fiatalok 
nem bírnak még a’ leirt sajátsággal. Végre megjegy
zendő , hogy a’ csillagférgek még azon tehetséggel 
is föl vannak ruházva, hogy elvesztett tagjaikat újra 
növeszthetik.

Párizsban azon 10 hid , miken vámot fizetnek,
8,440.000 frankba került ’s 8,510,000 frt. jövedelmez.

Liliében egy csizmadia fogadásbul egy eleven e -  
geret nyelt el. De alig ért le a’ kis martalék, az ember 
erős görcsöket kapott ’s meg kelle kötni, mert minden 
tagját szét akará zúzni. Segitni akartak rajta, de si
kertelen ’s 3 óra múlva meghalt.

Éjszak-amerikának öszszes ipara I840ben 600mil- 
lió tallért jövedelmezett. Ebbül 131,050 tallérnyi ki el
lenben 104,805,891 tallér beviteli ár. A’ belső köz
lekedés könnyítésére vasutakat készitének, mellyekmár 
3316 ang, mérföldnyire terjednek, 1802 mérföldön pe
dig most dolgoznak. Ezenkívül sok , részint elkezdve, 
részint csak tervezve van; mellyek ha csakugyan létre 
jövendnek, a’ vasutak hoszsza lOezer mérföldnyi lesz. 
A’ csatornák kiterjedése 3910 mérföldre számittafik, mi
ből 3450 mérf. tökéletesen kész. Nemzeti vagyonukat 
4000millió talléira teszik.

Szerkeszti H e i m e c z y. — Nyomtatja angol gyors-sajtón Trattner-Ká roJyi uri-utcza 453
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Néhány szó a ’ B a n k  ügyében.
Engedelmet,— ha nézetim azobéval, — kik akár 

utazási tapasztalással, akár váltójogi ügyvédi czím- 
mel dicsekedhetnek, némelly pontokra nézve meg nem 
egyezőknek találtatnak, mértén külföldön sem nem 
utaztam, sem váltójogi ügyvéd nem vagyok, de Isten 
kegyelméből öt ép érzékkel bírván , szokásom más ál
lításinak , nem valami auctoritas hanem csupán enmeg- 
győződésem után hitelt adni, ’s azért ha illy bármi ma
gas auctoritásu állításokkal mindenben egyet nem ér
tek, azt feljebb említett okon alapult gyöngeségemnek 
kérem tulajdonittatni. — Ide, hogy elmondjam, a’ mi 
elmondandóm van , tartozik egy nemzeti hitel-banknak 
felállítását az ősiség akadályozása , vagy ha felállít— 
tátik, annak’s működéseinek a’ nemesi ingatlan birtok 
kirekesztésével csupán a’ városi és úrbéri telkekre és 
javakra kiterjesztése, mere a’ nemesek birtokaiknak 
csupán haszonvevőji lévén, semmi biztosítékot nem 
nyújthatnak. Én ez úttal az ósiség taglalásába nem bo
csátkozom , csak arra figyelmeztetek minden e’tárgy
beli Írót, hogy ha valami dolognak árnyékoldalát ki
emelik, a’ jobb oldalt se hagyják érintetlenül, mert a’ 
ki valamelly dolgot csak egyoldalulag vészén föl, vég
tére primae informations bíróvá válik, ’s igy van az 
ősiséggel is , mellyen habár szükséges a’ javítás , de 
vájjon annak eltörlesztése annyira hiresztelt bajainkon 
altaljában segitend é ’s honnnkból valami Eldorádót ké
pezendő ? abban Tamás vagyok. Erről mindazáltal lesz 
alkalmam nézetimet körülményesebben megyénkben ak
kor kifejteni, midőn a’ szathmári pontok tárgyaltatás 
alá kerülnek; sőt azokat, ha időm engedi, az olvasó 
közönséggel is közlendőm ; most azonban kitű
zött czélorahoz áttérek. Ha valaki a’ feljebbi állítások
nak egész általányosságban hisz , azt csak factumok- 
kal lehet ellenkezőről meggyőzni, ’s miután a’ nemesi 
birtokról áltáljában az állíttatnék, hogy biztosítékot 
nem nyújt, azt kell képzelnünk, hogy a’ kiadósságit 
valamelly nemes embertül viszszakapja, azt csak vala
mi vak szerencsének köszönheti. A’ nemesi birtoknak , 
még mielőtt az uj betáblázási törvény hozatott, min
dig volt becse, mindig volt hitele, ’s ezt nemcsak a’ 
belföldiek azzal tettleg bizonyiták b e , hogy tőkéiket 
aránylag a’ birtokos ’s kamatot pontosan fizető neme
seknek örömest adák kamatra , de a’ mint két három 
év előtt történt, külföldiek: úgymint angolok, pén
zeikkel a’ magyarokat is megkinálák; tanúsítja továb
bá azon számos csődületi por, mellyek közt nemesi 
ingatlan birtokra nézve, aránylag alig akadhatni egy 
kettőre , holott a’ csődületek többnyire városi egyede- 
ket sújtanak; továbbá azon törvényes biztosíték, hogy 
bár valakinek magvaszakadtával a’ jószágnak minden 
teher nélkül a’ fiscusra kellene visszaesnie, mégis a’ 
hitelezőket maga a’ flscusilly esetben is köteles kielé
gíteni állitásimnak elegendő súlyt nyújt. Ellenben a’ mint 
bizonyos hogy több városban vevőre alig akadhatni, 
’s a’ házak belső értékükön alul nevezetes számban meg
szerezhetők , úgy Pesten is sok háznak becse csupán 
képzeleti , melly a’ mint belső értékén felül magasra 
emelkedett x úgy legkisebb körülmény változásával bel-

*) Szives örömmel várjuk* a’ M e r k ,

só értékeu alul is szállhat, következői eg nincs semmi 
e’ világon, mi változásnak alá nem volna vetve ’s 
örökké tartó biztosságot, melly a’ nemesibirtoktul kö- 
veteltetik, nyújtana. Mi pedig a’jobbágyi telkeket illeti , 
ezek árok ’s becsük nagyon viszonylatos, mert ha egy 
helyen a’ haszonvételi jótéteményt felette drágán fi
zetik is meg , majd más helyen a’ telkek pusztán áll
nak. Ezt saját tapasztalásomból tudom , mert egy szom
széd megyének két helységében néhány jobbágytelket 
bírván , ámbár ezen helység majd tőszomszédságban 
van ’s egyforma rósz vagy jó határral bír, mégis e- 
gyik helységben, valahányszor az uj urbér behozata
la előtt jobbágyom változott, ez mindig hozott pár fo
rintot erszényembe , holott a’ másikban gyakran csak 
egy két év múlva tehettem szert mivelóre, sót gyakran 
csak holmi engedvények mellett. Legyünk enneboká- 
ért igazságosak ’s ha valamit magasztalunk , ne rö
püljünk mindjárt a’ harmadik égbe, ha pedig rossza- 
lunk, ne szálljunk még a’ poklon is alul. Mennyire én 
a’ hitelezési kezelést felfogom, az mindenkor egye
dül a’ kölcsönvev.ö javainak tökéletes összeírása mellett 
eszközölhető ; de ez gyakran , viseljen bármi hiteles 
alakot, az igazságnak milly keveset felel meg, szá
mos esettel képes volnék bebizonyítani. Ha tehát a’ 
felállítandó bank nemzeti , legyen egyszersmind nem
zeti érdekű is , ’s annak activus és passivus érdekében 
mindnyájan egyformán osztozzunk , ’s miután az egye
sek körülményei sokkal ismerősebbek ott, hol bírnak 
vagy állandóul laknak, csupán az illető hatóságok ke
zessége mellett, ingatlan akár n e m e s i  akár városi, 
akár jobbágyi javakra adassék bölcsön. Ez tudom sok 
nehézséggel van öszszekötve , de biztos és aJ töke soha 
nem veszélyeztetik, ’s ha az egyes adós megbuknék is , 
a’ hijány az egész hatóság által mindig kipótoltatnék. 
Kelt P r i b ó c z o n .  Sándor Károly.

]?I á  s o 1 a  t o k .
I. Br o u g h a m a’ s a j t ó s z a b á l y o k r ó l .
A’ halhatlan nevű lord és nagy kanczellár így 

nyilatkozik egy helyen , az angol sajtószabályokról :
Minden biztosíték közt a’sajtóhatalom visszaélése 

ellen , legczélszerübb : azon személyek tisztelt és nagy 
tekintetű állásának garantiája , kiknek kezében e’ ha
talom van. Megharczolhatlan igazságnak is tartom „ 
hogy minden, mi e’ személyek nyilványos állásának 
becstelenitésére szolgál, egyszersmind azon arányban 
az illyszerü munbálatokbani méltóság és önbecsület jel
lemének csökkentésére’s így azon kezességnek , inely- 
lyel az egyetemnek a’ sajtó visszaélései ellen bírni kell 
lerombolására is hat.

Igy lelém mindig, hogy a’ sajtó körzéseül alko
tott, — bár visszaélései ellen irányzott törvényeknek , 
épen ellenkező sikerök vala. A’ népnek szüksége van 
azon tudósításokat, mikben részt vesz ’s mikben részt 
vennie kell, olvasni A’ közügyeknek a’nép szivén kell 
lenni ’s egyszersmind joga és kötelessége , foglalkoz
ni veleb ’s rólok gondoskodni. Jó kormány-rendszer 
mulaszthatlan kellékké teszi, hogy a’ nép olvasson ’s 
politikai tárgyak fölött oktattassék. Ha nmn , az első, 
magának befolyást szerezni tudónak martaléka lesz.

í
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H a  a ’ n é p  n e m  o l v a s ,  n e m  t a n u l ,  ha a z  o l v a s o t t a t  é s  
t a n u l t a t  v i t a  é s  f o n t o l g a t á s s a l  m e g  n e m  e m é s z t i , r ö v i 
d e n  , h a  p o l i t i k a i  v é l e m é n y t  n e m  c s i n á l  m a g á n a k  ö n 
m a g a ,  m á s o k  t e e n d i k  a z t  n e k i  é s  p e d i g  n e m  a z  i g a z s á g  
’a a ’ n é p  é r d e k e i , d e  s a j á t  n é z e t e i k  s z e r i n t , m ik  e l é g  
g y a k r a n  n e m  h a n g o l a n d n a k  ö s s z e  a m a z z a l .  A ’ m i n s z e  - 
r ü  k o r m á n y ,  a ’ t ö r v é n y h o z á s ,  k o r o n a ,  k ö z n y u g a l o m  
é s  e r k ö l c s i s é g  s z á m á r a  n i n c s  j o b b  k e z e s s é g  , m i n t 
h a  a z  e g y e t e m  p o l i t i k a i  f e l ő l  k e l l ő l e g  o k t a t v a  ’s  f ö l v i 
l á g o s o d v a  v a n .

Szilárd és legérettebben megfontolt meggyőződé
sem : semmi veszély az , hogy a’ nép túl a’ renden so
kat, de igen, ha igenis keveset tud. Nem arról van itt 
szó, olvasni kell é vagy nem, a’népnek, taníttatni kell é 
vagy nem, politikával foglalkodnia és saját ügyei vi- 
tázatában részt kell é vennie. Az nálunk bizonyos, régen 
bizonyos dolog. Az egyetlen föladat, mit megfejtenünk 
keII.az,hogy kell a’népet legjobban oktatni, hogy nyerhet 
leginkább politikai állást, érdekeivel ’s az ország al- 
kotványával megegyezőt. A ’ mi engem illet, jobb mó
dot nem tudok , mint a’népnek ez oktatást lehető olcsón 
tárni fel. Lázitó vétkes ’s gyulasztgató rüpiratok ellen 
nem szükség egyéb szabály, mint a’ szabályos hírla
pokat a’ bélyegárak megsemmisítésével könnyitni ’s kö- 
zelítetni.

Növesztett szigor ezek ellen, brutum fűimen, épen 
ellenkező hatású lenne. Ismerem a’ n'épet, közepében 
éltem, minden rangosztállyal közlekedtem ’s ki kell 
mondanom, hogy a’ legfőbb izgalomban sem tarték a’ 
néptől. Soha sem láttam annyira menni a’ dolgokat, 
hogy a ’ néptől féltem volna, vagy kétségbeesém ez 
erkölcsiség, törvényesség ’s békés hangulaton, mik 
az angolnak annyira sajátai: ’s nem is retteghetnek a’ 
néptől, csak azok, kik szerencsétlenségökre ’s a’ nép
re, azt nem ismerik. Ki vele közlekedett, mint én, 
tudja, hogy sem gyanakodást, sem bizalmatlanságot, 
sem rettegést nem szülhet. A’ napszámosak egyesüle
teit sem veszem ki; mert sérelmeiket sok esetben a- 
laposaknak hiszem, ’s hogy csak orvoslatok helyes 
módaiban csalatkozának; egyedüli vétségök az: hogy 
valódi érdekeiket félreismerék ’s becsületlen fönök- 
köbben bizakodtak.

E’ vélemény régi gyakorlati tapasztalat ercdvé- 
nye. Ki kell mondanom, hogy heves , szenvedélyes , 
vagy ha jobban tetszik : minden mértéken túláradó , ki
csapongásoktól legkevesebbet sem tartok , mikben a’ 
kormány viselete egyenesen ’s keserű kifejezésekben 
megtámadtatik. Állítom , hogy egyetlen egy nép sincs 
a ’ földön , mit hírlapok vagy röpiratok puszta izgatása 
vitt volna oda , hogy kormányát felforgassa , föllázad
jon vagy azt csak akarja is. K ö z ü g y e k  vizsgá
latát illetőleg, bár mennyire tulhágjon is körein, mit 
sem tartok tőle; nem a’legképtelenebb és helytelenebb 
állításoktól sem, sőt ezektől legkevesbet.

A’ meghalt Fitz-Patrick tábornagy egy anekdotont 
szokott elbeszélni, raelly épen ide látszik illeni. 1792- 
ben a’ meghalt Queensbury herczeg , mint olly sok igen 
nemes , igen gazdag , ’s igen tisztes úr, hatalmas zaj- 
ütő volt. Enyészete elibe menni hitte a’ világot’s kü
lönösen a’ lazító munkák ellen torzsalkodott, mik , mint 
szerzőik fölött a’ legdurvább becstelenitéseket bihet- 
icn sokaság- és változatosságban árasztá el. Egyszer 
szokott asztaltársai egyike dühösködésivel egyezóleg, 
igj szolt; tökéletes igaza van önnek ; ’s azon fölül e’ 
firkák még hazugságokkal telvék. — „Áz nem“ válaszolt 
a herczeg *s ez az épen, a’ mi ollv g á l á d  ’s ve
szélyteljesekké t e s z i _

Ha ó m é l t ó s á g a  a z t, mit a’ p a r l i a m e n t  
romlottságáról a’ közönséggel tudattak , alaptalannak 
gondolta volna, bizonyosan a’ legparányibb gond nél
kül beszélteié világ végéig; de ott volt a’ doloff va
lódi bibéje.

II.  D e c e n t r a l i s a t i o .

— A ’ keleti zavarok, hogy kellő figyelmet nem 
fordíthatunk egy mozgalomra, mellynekjelentősége az 
utolsó félszázad t ö r t é n e t e i  által n y i l a t k o z i k  
’s jelenlegjSpanyolországban hatalommal lép elő. Ezen 
a’ mozgalom , mint foederalismus , a’ felforgó létkérdé
sek előtt a’ Nemzeti-Conventtöl lefojtatott, Napoleon 
vaskarátől elnyomaték, a’ nápolyi forradalmat Palermo- 
ban , a’ piemontit Genuában sükertelenité minden vonat
kozásban (Beziehung) közvetlenül akar föllépni, min
dent a’ központból parancsolni és mindent erre viszony- 
lítni. — Hlyen volt a’ korábbi spanyol kormány. Fölada
tát, annyi egybecsatlott kis s t a t u s  fölött uralkodni, 
csak azzal vélte megfejteni , hogy mindenik sajátságát 
eltörlené. Ezen irány kényszerítő j unióra az Alföldet 
*s a’ politikai pólust éjszakra tolá el.

— Spanyolország térképét nézve , szigorán el
szigetelt vizbiralmakrai osztást látunk , egy résszel a’ 
közép , — másikkal a’ világ tenger felé fordultán. A’ 
bisztória tanít, hány és milly elleuszerü alkatrészből 
áll a’ nép; a’ statistika: milly hasonlatlan a’ föld fel
osztása, mint árnyéblanak el a’ különzetek, megyék, 
helységek szerint, milly csinált valami; ’s nem benső 
szükségből létre jött maga a’ főváros.Mihelyt az öszsze- 
tartó erő hijányzik, a’ régi állapotnak ismét vissza kell 
jogait kívánni, ’s megyei igények állandanak fel, mi
helyt a’ nemzeti büszkeség vagy kielégítve , vagy meg
alázva lesz ’s az öszpontositás kárai túlnyomják nye
reségeit. — A’ mit Portugália 60 éves egyesület után 
Spanyolországgal kivitt, mit a’ katalonok az örökösö
dési háborúban, a’baszkok egész korunkig czéloztak : 
megváltozott alakban létesülend a’ jelen mozgalom által. 
E’mozgalom jelentősége a’ közel Francziaország-, sőt 
egész Európára nézve , nagyobb talán, mint vélik. Ré
gen n é l k ü l ö z n e k  m á r a ’ nagy városok, helyze
ti jelentőséget, h e l y z e t i  f e l ü g y e l é s t  ’s ál
talányos elvek bölcs módosítását különös ügyalapok ál
tal. Figyelmes vizsgálók bizonyosan szemmel tárták ez 
irányt a’ departamenti tanácsok üléseiben ’s némelly 
nyilatkozás által meglepettek. Ki tudja , mi történt vol
na már, ha az Algirtól visszatartott Marseille a’Bor
deaux, Toulouse, Rouen, Lyon, Nantes és Strasz- 
burgban a’ főváros elleni olly l á t h a t ó  oppositiókhoz 
csatlakozott volna.

— A’ Centralisatio szükséges volt a’ forradalom
nak, melly csak a’ legszigorabb szabályokkal ment
hette meg magát és Francziacrszágot; hasznos volt a’ 
dictatornak , ki az egyenitett (nivellirozott) Franczia
ország fölött pracfectusok és gendarmok által legkön
nyebben uralkodott. A’ Bourbonoktul lassanként lebon- 
tatik ; ha érdeköket érték ’s terjelmes politicai eszmék
re képesek voltak volna. Mert Páris , a’ mint most van, 
korcs fajulatát mutatja a’ tartomány szivének. A’ fran- 
cziák olly meleg nemzetérzelme mellett a’megyesze- 
rü rendezett veszélytelenebb volna mint Spanyol- es 
Olaszországban. — A’ harezzaj , Páris erősítése foglal
koztatná c egy időre nemzeti érdekekkel  ̂a’ francziá- 
kat, hogy a’ helyzetiek a’ h á t t é r b ő l  nem lep
nek elő? A’ Gazette de France sokszor megpendíti e’ 
húrt. —
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A ’ f r a n e z i á k  a ’ n e m z e t i  d i c s ő s é g e t  a ’ k o r m á n y  
m i n d e n  a t y a i s á g á n a k  f é l s z á z a d i  n é l k ü l ö z e t é v e l  v á s á r 
i a k  m e g .  D e  a ’ s p a n y o l o k  e g y  r é s z e  e l é g ü l e t l e n n e k  
l á t s z i k ,  m in d  a ’ n e m z e t i  v i s z o n y o k a t , m i n d  a z  á l l a l o k ,  
m i n t  m e g y e  s ő t  k ö z s é g  l a k o s a i u l  i g é n y e l n i  k i v á n h a -  
t o t t a t  i l l e t ő l e g .  K .  G .

É s z  és s z í t .
A z  é s z  m i n d i g  o k o t  k e r e s ; a ’ s z í v  m i n d e n b e n  ö s z 

t ö n r e  i n d u l .  A ’ s z í v  b e n y o m á s o k  u t á n  i n d í t v á n y o z  ; a z  
é s z  t ö r v é n y e o d e x  s z e r i n t  i n t é z k e d i k .  A z  é s z  m e g í t é l i  
a ’ m i  v a n  ’s  e l ő h o z z a  a 7 m i  n i n c s ; a 7 s z i v e t  m e g i l l e 
t i  m i  v a n  , ’ s  v á g y r a  h o z z a  m i  n i n c s .  A z  é s z  , s z é p  
é s  i g a z  e s z m é i v e l  m in t  ö r ö k  e l v  á l l : a ’ s z í v  , b e n y o 
m á s a i v a l , m i n t ' i d ő k ö z i ,  v á l t o z i k .  A z  é s z ,  m i n t  e r e d e t i  
e r ő  b e t ö l t ,  é s  é l t e t :  a ’ s z í v  m in t  s z á r m a z o t t  t ű z  g y u -  
l a s z t , é s  k i a l s z i k .  A z  é s z  s o h a  s e m  p a z a r o l ,  d e  s z ü -  
k ö l n i  s e m  h a g y ,  a 7 s z í v ,  m a  k i n c s e i b e  f u l a s z t ,  h o l 
n a p  k i z s á k m á n y o l .  A z  é s z  h i r t e l e n  f e j ü k  a 7 g y e r m e k 
n é l , n ö v e k s z i k  i f j ú k o r b a n  , k i t i s z t u l  a 7 f é r f i ú n á l  ’s  m e g 
é r i k  a ’ v é n n é l :  a 7 s z í v  s z á z f e l é  k a p  a 7 g y e r m e k n é l ,  
t ú l z á s b a n  c s a p o n g  a z  i f j ú n á l  , ö n z ő v é  l e s z  a7 f é r f i ú b a n  ,  
’s e l h ü l  a 7 v é n n é l .  A z  é s z  e m l é k e z e t  á l t a l  t a r t j a  m e g  
f e l f o g á s a i t ; a 7 s z í v  u j  b e n y o m á s o k k a l  t ö r l i  e l  a 7 v o l t a 
k a t .  A z  é s z  e g y b e v e t i  e m l é k b e n  b ir t  t a p a s z t a l á s i t j e -  
l e n  t á r g y a i v a l  ’s  a ’ h a s o n l í t á s b ó l  o k o s k o d i k ;  a 7 s z í v  
m i n d i g  m a g á b a n  t e k i n t i  a ’ n a p i  b e n y o m á s t  ’s  a n n a k  
e r e j e  s z e r i n t  t e s z .  T e h á t  a m a z  á l l a n d ó  e r ő k  á l t a l  m u n 
k á l  ; e z  v á l t o z ó  e s z k ö z ö k k e l  k o r m á n y o z .  A z  é s z  h a 
t a l m a s  m o n a r c h i a ,  m e l l y n e k  a r i s t o c r a t i á j a  l o g i c a  , o r 
s z á g a  b ö l c s e l e t ,  ’s  m i n i s z t e r e i  a ’ f e l f o g ó ,  Í t é l ő  ’s  
o k o s k o d ó  t e h e t s é g ; a 7 s z í v ,  f o r r a d a l o m t e l j e s  r e s p u b -  
ü c a  ,  m e l l y b e n  v á n d o r l ó  e l e m e k  a d j á k  a 7 t ó n t .

M i u t á n  t e h á t  a ’ s z í v ,  é s  é s z ,  k ü l ö n b ö z ő  e r ő k ;  
a 7 c s e l e k v é s  v i l á g á t  p e d i g  e r ő k  i d é z i k  e l ő  : t e r m é s z e 
t e s  , h o g y  m i n d e n  t é n y  a h h o z  k é p e s t  f o g j a  e r e d v é -  
n y e i t  m e g h o z n i ,  a ’ m in t  s z i v ö s z t ö n ,  v a g y  é s z f o n t o l á s  
u t j á n  s z ü l e t e t t .  M i n t h o g y  a z o n b a n  a z  e m b e r  t e s t -  é s  
l é l e k b ő l  á l l ,  r a e l l y e k n e k  k é p v i s e l ő j i  a ’ s z í v , é s  é s z :  
ö n k é n t  k ö v e t k e z i k ,  h o g y  v a l a m i n t  e g y i k  e r ő t  a 7 m á 
s i k n a k  m i n d e n  l e g k i s e b b  b e f o l y á s a  n é l k ü l  e l s z i g e t e l v e  
g o n d o l n i  n e m  l e h e t , ( k i v e v ő n  a 7 t é b o l y o d o t t a k a t ) ,  ú g y  
v a l a m c l l y  t é n y ,  e g y  á l t á l j á b a n ,  a z  e r ő k  k ü l ö n v á l t  e g y i 
k é n e k  j ó z a n o n  n e m  t u l a j d o n í t h a t ó .  Ú g y ,  h o g y  m i d ő n  e g y  
e m b e r  v a g y  s t a t u s  é l e t é r ő l  e z  m o n d a t i k :  s z í v  u r a s á g  
a l a t t  á l l “ : n e m  a n n y i t  t e s z  m i n t h a  t ő l e  a z  é s z  l e g k i 
s e b b  j e l e n s é g e  i s  m e g t a g a d t a t n é k  ; m in t  s z i n t e  m e g 
f o r d í t v a  , a z  é s z k o r m á n y  f o g a l m a  a 7 s z í v  b e f o l y á s á t  k i  
n e m  r e k e s z t i ; h a n e m  a 7 t é t e l  a 7 s z e r i n t  á l l i t t a f i k  f e l , 
a 7 m i n t  s z í v ,  v a g y  é s z ,  a z a z  o k ,  v a g y  ö s z t ö n  g y a 
k o r o l  t ú l n y o m ó  h a t a l m a t  a 7 k é r d é s b e  v e t t  t é n y e n ,  v a g y  
é l e t e n i .  K .  G .

Á lko ldusok  faluinkon*
Beregmegye Kaszon helységében egy folyamatos 

szokás szerint házankint szertejáró koldust az őt bot
jánál fogva vezető gyerköcze lakomhoz is bevezető , 
hol valószínűleg a’ylak külalakjáról Ítélve, bövecske 
alamizsnát reméllt kaphatni. Sejtelme nem is csalá; 
mert én a7 magát szemvilágátol megfosztott, sem eget 
sem földet nemlátónak mondó érzékeny pa naszhang- 
jától áthatva 7s a’ szerencsétlent , bárminő alakban, 
tisztelve, keresztyénhez illöleg segitém. ’S ö, hiszitek 
é uraim? nem volt vak. A’ mint az adománynak örülve

hálahangjait rebegvén, kinyitni készüle az ajtót, vélet
lenül egy hozzá közel függő hangszer akadt elébe , 
mellynek láttára az álvilágtalan magát feledve a’ 
meglepetés és csodálkozás vegyes hangján hirtelen 
kérdé : „Vájjon micsoda muzsika lehet azott n i, én 
még soh sem láttam ollyan nagy hedegüt ’s ollyat, a* 
mellynek hat húrja lett volna ? “ Illyenek vannak kol- 
dusink közt számosán, illyenek folyamodnak könyö - 
rületünkhöz 7s alázatos kérelmekkel erszényünkhöz. 
És mi csak adunk aztán mindennek, mihelyt a’ már 
annyira elhasznált istenért isten nevébenl“ lélekbor- 
zasztó hangon el tudja gajdolni, minden tekintet ’s fi
gyelem nélkül arra: vájjon meg is érdemlik é gyámoli- 
tásunkat. Ez főleg falukon történik, hol a’ vallásos
érzelem ’s kegyesség nem ritkán meglepőbb nyomai
ra találunk, mint városinkban. Mig ugyanis itt még a’ 
valódi nyomorul, hulló rongyokbul álló mezében 7s az 
éhség és fájdalom kinai közt fetrengőt alig méltatjuk , 
feledve azt, hogy ö is embertársunk, egy szánalomtel
jes pillanatra; — vagy ha utczaszögleteken fetrengve 
véletlen szemünk elibe akad , undorral fordulunk el 
tőle; faluinkon ép ellenkező lulságba esünk , itt gon
datlanul szórjuk alamizsnánkat akármelly arra méltány
talannak. Szép és magasztos a’ jótétel mennyei ön
tudata! S én teljességgel nem szeretném, ha kialud
nék az émberkedélyböl a’ részvét ’s könyörület szelíd 
tüze, nem, ha hidegen ’s megkövült kebellel nézhet- 
nők a’ szenvedő emberiség bánatos szemeiben a’nyo- 
morsajtolta könnyeket, nem ha a’szerencsétlen panasz 
hangjai nem költenének viszhangot lelkűnkben. Ah 
de ez lehetlen is. Gondoskodott arrul a7 természet al
kotója, miszerint ne legyen olly könnyű, miként az ön
zés talán kívánhatná , érzéketlenül ’s tettlenül vesz
tegelni az emberiség nyomoránál, adá belénk a7 ro- 
konszenvet v. együttérzést, a7 minden emberi érzelmek 
azon legszebbikét. Ki ne ismerné ennek hatalmát ? És 
ez olly igen diszitö érzemény. Hisz ennek még az é- 
lettelen 7s lelketlen testek közt is találjuk nyomát. A’ 
zongora v. más akármelly hangszer rezgő hangja más 
haszonnemü hangzó testekben (közt) hasonló han
got kelt föl. Mi más ez rokonszenvnél ? — De ha ollya- 
nokat melegítünk keblünk ezen szép lángival, kikarra 
érdemtelenek, kiknek azzal még ártunk , méltó bosz- 
szankodást érzünk ébredni.Ártunk ezzel minmagunk- 
nak; mert innen van aztán a’ koldusok aránytalanul nö
vekvő száma, a7 sok minden erkölcsi szemérmet levet- 
kezö álkoldus gombakint szaporodó serge, azon kö
vetelő és szemtelen hang , mellyel tőlünk „valamics
két kérnek; pedig köztük sokszor olly egészséges ’s 
munka-tehető alakokat van szerencsétlenségünk látni, 
kik magának az egészségnek mintául szolgálhatnának 
's a’ közálloványnak legalább 1 maroknyi földmivelés- 
sel használhatnának ! És ezek mondhatom majd szabad 
on’s korlátlanul alkalmatlankodnak nyakunkon falvain- 
kon. ’S mi szemtelen kérelmüket megunva csak adunk



aztán nekik; ők pedig az isten nevében gyiilt pénzzel 
a’ száraz torokvilágot áztatják meg. Van honunkban 
főleg egy népfaj, Fáraó átoksujtotta fekete bőrszine- 
zetü ’s alkalmasint nem igen fehérebb jellemű ivadéka; 
ennek méhéből jő ki legtöbb ’s legszemtelenebb vé- 
denczünk. Tudjuk ugyanis, mikint ezen Europa páriái
nak talán irthatlanul vérébe ment már át: inkább két 
három napig is az éhség kinpadán a’ napfénynél süt
közni , vagy ha már a’ böjt türhellenné válik, levetkőz
ve szemtelen kéregetéshez folyamodni, v. legfölebb 
is a’ dolog könnyebb végét választva, tenyérjóslat ’s 
más effélékhez folyamodni, ezáltal a’ babonát és elő
ítéletet terjeszteni: mint becsületesb, élelmet és jólé
tet inkább biztositó keresetmódhoz nyúlni. Ezek al
kalmatlankodnak legtöbbször nyakunkon ’s mindad
dig ostromolják szivünk várát, míg megviják. Furcsa 
és valami különös pedig tacticájok, alacsony hizelgés 
’s nevetséges és fülsértő czimnagyitás. De nem is jó 
volna ám üres kézzel elbocsátnunk, mert akkor is- 
méretes elménczségök mocsárjátolalig maradnánk tisz
tában. Erre nézve is szükséges lenne egyéb teendőink 
közt valami czélszerüt intézni. Nagy J.

L étesíthető  é az egyesülés ?
Ezt kérdi a’Jelenkor 75dik számabeli Budapesti 

napló’s felel, hogy ,,ki higgadt kebellel tisztán szeret 
nézni ’s csak saját gyözödése után Ítélve sem Péternek 
nem bókol, sem Pált nem kárhoztatja, az meg fog ne
kem engedni, ha azt állítom, hogy az egyesülés nem 
olly könnyen létesilhelő,mint némellyek hinni szeretik. 
Több fontos ok soroztatik elő a’ kérdés megfejtésire 
nézve, mellyek mind azt támogatják, hogy az egyesü
lés nagy, komoly , és terhes munka, — hogy csak föl
emelt lelkű emberek egyesülhetnek könnyen; hogy va
lamint a’római fölvilágosodott főpapnak egészen más 
fogalma volt a’ régiség általunk mesésnek keresztelt 
vallásáról, mint a’ bigott pórnak: úgy korunkban is 
más fogalma van egy debreczeni professomak , más 
egy fllfeaháti mesternek 's a’t.“ Hogy más fogalma van 
egyiknek, más fogalma van másiknak valamelly tárgy
ról, innen koránsem következik, hogy egyesülni nem 
lehet. Mert ha illy szűk értelemben veszszük a’ dolgot: 
úgy egy válás tagjai is földünkön annyin,mennyin most 
vágynak, nem központosultak volna egy czélra, úgy 
más pap kellene a’ tudósnak, más a’ gazdagnak más a’ 
szegénynek ’sa’t. ’s igy a’ papoknak ’s egyházak szá
mának épen annyinak kellene lenni mint a: hallgatóké
nak. Két akadály emlittetik, mellyek gátolni látszanak 
az egyesülést: 1) a’ nép véleménye. 2) némelly pa
pok felekezeti szükkeblüsége. Hogy sok pór, szertar
tásokban hiszi vallását határoztatni , az igaz; de a’ két 
protestáns felekezet szertartását a’ mi illeti, nem olly 
rendkívüli, hogy számtalansága híveinek unalmat szer-

zene, sem egymástól annyira nem különböző, hogy az 
egyesülés létesilhetlen volna. Vágynak példák,hogy a1 
pór néha hit vak embere,’s ezért voltak a’ cholera dején 
olly szerencsétlen egyházi személyek, kik a’ halotti 
szertartás véghez nem viteliért kedvetlenséggel illettet
tek. De ki ne is illetődnék meg azon nyúlszivüségen , 
hogy cholera idején a’ lelkész bezárkózik,’s halottjától 
a’legegyszerübb szertartásokat megtagadva, fiók-egy
házában ruház föl valakit joggal, hogy egy v. forintért 
2 kerekű targonczán hordja ki haloltait. Elröppent a’ 
gyászhalálhír falvakról városokról , ’s még élve ma
radt a’ h a 1 o t h o r d ó. Ha még most is él ’s a’ leik. is 
Cm ért jó e r ő b e n  volt) hogy nézhet a’ vespil- 
lószemeibe ? Én azt tartom, hogy a’ lelkész ne csak a’ 
jó,hanem a’ rósz napokban is lelkész legyen ’s nem fog 
illettetni méltatlansággal. *) Némelly papoknak szük- 
keblüségökre nézve azt jegyzem meg, hogy ha vannak 
ollyanok, kik az újítástól rettegnek, azok tudatlanok, 
vak vezérek’s ott be kell urunk mondásának teljesülni, 
hogy mikor vak vezet világtalant, mindketten verem
be esnek. Illy nyomom lelki szegények a’ fölvilágo- 
sultak szigorúbb felügyelését a’ bölcskormányzók 
kényszerítését kívánják azisleni nagy czél megközelí
tésére,az egyesülésre. Ezen kívül azt tartom, hogy az 
egyesülésre nem annyira tudomány, fölemelkedettség 
kivántató , mint az, a’ mire oktatá a’ Megváltó tanitvá- 
nyit: szeresd felebarátodat. Nem annyira tudomány, 
mint szeretet, sz. Pál ezen fontos szabálya szerint,hogy 
ha jövendőt tudnék is , ha angyalok nyelvén szólanék 
is, ha szeretet nincsen bennem, ollyá lettem, mint a’ 
zengő érez és pgö czimbalom. De járuljunk kissé kö
zelebb. Mi az oka, hogy mindjárt a’ ref. kezdetén a’ 
prot. sz.egyház magában meghasonolván két részre 
szakadt? Vájjon a‘ hitágazatok feletti versenygés é? 
vájjon a’tud. é? sem egyik sem másik ! tehát ? a’ sze
re tétlenség. Szomorú látvány! a’2 felekezetnek Dávid 
és Jónathani barátsággal kelle vala egymást ölelni, és 
századok lefolyta alatt úgy bánt egymással, mint ellen 
ellenével. Szomorú látvány! Ézsau és Jákob egy anya
méhben feküdtek, egy órában született ikrek gyülöl- 
séget eszküsznek, egymás ellen véresen csatázva ’s 
egy magas bérczen pihenő 3dik daliás tetemü hősnek 
engedik a’ diadalt! Ah de a’ ködlepte századok után az 
ármányok leggonoszabbikának a’ görcsös tenyerű Le- 
viathánnak fejét a’ békés szelíd angyala megtörte, a’ 
meghasonlott hajdankori jó barátokat a’ szeretet oltá
rához idézve imigyen szólítja: testvérek nyújtsátok 
testvérileg testvéri jobbotokat egymásnak, esküdjetek 
hűséget, tegyetek fogadást, hogy ezután szeretitek 
és egyesültök. Ns Ócsán S.

*) Az igaz , de midőn felső rendelet következtiben kellett 
a*1 papnak cholerakor a*1 rinem teljesitni: quid ad hoc. 
A’ Napló-iró. ______— L

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja angol gyors-sajtón T rattner-Ká rolyi uri-utcza 453



Füzér a’ türvéiiytudomáiiyhól.
( F o l y t a t á s )

N é p n e v e l é s !  Ez a’ jelen pillanat jelszava ’s 
bár az n̂ aradna legalább a’ jövö országgyűlésig, ’s 
más divatszerübb eszméktől háttérbe ne tolatnék. Mert 
a’ mi hibánk most az,- hogy mindennap más valamit 
akarunk teüni. Mindnyájan tudjuk és valljuk , hogy né
pünk nevelésében, ezer meg ezer a’ hijány; de min
dig csak egymásra toljuk a’ vétek súlyát a’ helyett , 
hogy őszintén megvallanók : bizony majd m i n d e n ü t t  
és m i n d e n i k ü n k b e n  van a’ hiba. Ugyan is van :

1) A’ felügyelőkben. 2) A* papokban. 3) A’ ta
nítókban. 4) A’ szülékben. 5) A’ községekben. Lás
suk ezeket egyenként, és legelőször a’ felügyelőket. 
Némelly felügyelő azt gondolja, hogy jelesen teljesí
tette kötelességét, ha a’ vizsgálaton jelen volt. Pedig 
a’ közvizsgálat, mint tudjuk, igen hűtlen és csalóka 
hévméróje a’ tanítók és tanulók szorgalmának. Hogy 
tehát az iskolákra való felügyelés haszonnal gyakorol
tassák és üres szó ne legyen , szükséges:

1) Hogy minden népiskolának saját helybeli fel
ügyelője legyen, ki azt minden hónapban legalább 
kétszer ’s pedig v á r a t l a n u l ,  meglátogassa, a’ta
nításnál jelen legyen , ezen látogatáeokrul rendes nap
lót vigyen ’s azt évnegyedenként az illető hatóság
nak (esperességnek ’stb.), eleibe terjessze. Nem szük
séges, hogy ezen felügyelő épen t u d ó s  legyen; le
het az eszes pór is, ki sokszor az iskola bibéjét jobban 
el fogja találni, mint akárki más. Azonban a’ p a p el
lenőrködjék mint a l á b b  meg fog mondatni. 2) Ezen 
helybeli felügyelőn kívül, legyen minden öt vagy hat 
népiskolára még más felügyelő is , ki azokat minden 
évben kétszer meglátogassa ’s minden látogatásáról 
jelentést tegyen. 3) Egy állandó választmány, melly 
egy világi tagból, egy papból és egy iskolatanitóból 
állhat mind azon jelentésekből, minden iskolaév vé
givel kivonatot készítsen, ez pedig a’ hatóság (es- 
peresség ’stb.) körében , közhírré tétessék. E’ nyilvá- 
nyosságnak hármas haszna lesz :

a) A’ jeles iskolatanítók meg fognak dicsértetni 
’s ez által szorgalomra uj rugót kapnak, c’ mellett pe
dig több község előtt isméretesekké lesznek ’s így elő
léptetésre is számot tarthatnak, b) A’ restek és tudat
lanok rettegni fognak attól , hogy így szégyenkőre 
állíttassanak ’s ha nem becsületérzésből, legalább anya
gi haszonlesésből, nehogy minden előléptetés remé
nyétől elessenek, igyekezni fognak kötelességöket se
rényebben teljesítői, c) Magok a’ községek figyelme
sekké fognak tétetni azon hijányokra , meliyeknek or- 
vosoltatása tőlük függ, p. o. iskolai könyvek megszer
zésire , ’s t. eféle. — Mi a’ l e l k é s z e k e t  illeti, 
ezeknek a1 népiskolákra nézve kettős a’hivatásuk: t a- 
n í t a n i  és a’ t a n í t ó t  s z e m m e l  t ar t an i .

T a n í t a n i ?  — Igen is, tanítani. A’ lelkész a’ v a I- 
lá s  t a n í t ó j a .  Hol van hát az írva, hogy ó csak a’ 
meglett embereket és asszonyokat tanítsa, a’ gyenge 
ifjakat és lyányokat pedig nem, ezeknél sokkal foga- 
natosabb a’ tanítás, és ha ezeknél elhanyagoltatik, 
amazoknál bizony keveset fog használni. Szerintem 
tehát, a’ v a l l á s t a ’ pap maga tanítsa az iskolában 
i s , télben legalább két óráig minden héten, mezei

munkák idején pedig vasárnap délután. A’ melly pap azt 
véli, hogy ez , méltóságán alul van, az soha se mond
ja , hogy ő a’ Krisztus követője : mert ez, a’ kisdedek 
barátja volt ’s azt mondotta , hogy azoké a’ mennyor
szág. De másik kötelessége a’ lelkésznek az, hogy a’ 
tanítót mindig szemmel tartsa , jó tanácsával gyámo- 
lítsa ’s ha tévedett, mindjárt útba igazítsa. Azért a’ 
lelkész is gyakran látogassa meg az iskolát, de, ( ’s 
ezt itt meg kell jegyezni) , ne együtt a’ fölebbemlített 
világi felügyelővel, hanem ettől egészen függetlenül. 
Ezen látogatásokrul a’ lelkész is vigyen naplót ’s azt 
évnegyedenként a’választmány elibe terjessze. így ez, 
három egymástól független tudósítás birtokába jut
ván , aligha az igazat mindig ki nem fogja találni; szük
ség esetében ön tagjai közül is a’ hely színére egyet 
vagy kettőt kiküldendő. Közönséges pauasza a’ papok
nak : hogy a’ tanítók nem akarnak szót fogadni; — és 
a’ tanítóknak, hogy a’ papok rajtok zsarnokoskodnak. 
Az érintett ellenőrség által talán mind a’ két panasz
nak eleje fog vétetni.

A’ t a n i t ó k r u l  máskor.#) Fabriczy Sámuel.

F e tró z a i T ra ttn e rH á ro Iy  m érnök - 
őrnagy szyrlai és konstan tinápo ly i 

u tjá n a k  folytatása-
Az áruháznál istállórul szó sem volt, azért hát lo

vainkat az udvaron kötöttük meg, szakácsunkat pedig 
az ausztriai ügy viselőhöz azon kéréssel utasítók , hogy 
adjon vagy szerezzen valami enni valót. Tolmácsunk 
nagybátyjaidó múlva, lakásán egy szobát ürített szá
munkra, hova ügy viselőnk leendő veje Gá g i i  a ti or
vos is nem sokára eljött, ki elébb I b r a h i m p a s á t  
szolgálta most pedig J o c h m u s vezér orvosa. Az 
ügyviselő engedelmet kért, hogy számunkra helyt 
nem ajánlhat, élelmi szert azonban küldendő. Megtudván 
érkezésünket a’ már ismérefes 0 m c r pasa , ki zár
dában szállásolt, bennünket hálásra oda hitt. A’ zárda 
elnöke Elek atya livornói fi- szívesen látott, számunkra 
négy ágygyal szobát rendelt, részünkre és cselédink- 
nek rizst adatott, midőn ügy viselőnk is egy nagy tál 
halat, olajt, gyümölcsöt, bort ’s kenyeret küldött. Itt 
jöttünk össze T o g n e t t i  török ezredbeli főorvossal, 
ki raantuai, ’s vele születési-földjéről, hol két évig 
szállásoltam , sok csevegni valóm volt. Másnap mindig 
nyeregszerszámink és egyebünk rendbe-hozásával fog- 
lalkodtunk , mik terhes első utunk miatt összeviszsza 
voltak. Mindenekelőtt nagy vas szegeket vettünk , hogy 
a’ fékszárat ’s lovaink hátulsó lábát legyen mihez köt
nünk, mert itt rácsról és oldalfáról mitsem tudnak , lo
vaink pedig szilajok voltak ’s ezért kellett legalább 
egyik hátulsó lábukat megkötni. Vettünk még több 
rendbeli lámpát, viaszgyertyát, kötelet; mert első u- 
tunkban ’s éjjelezésünk alkalmakor meggyőződtünk a’ 
felől, hogy ezek mind szükségesek. Meglátogattuk az 
itteni parancsnok pasát, hogy utunk folytatására szük
séges öszvéreket kaphassunk , elmentünk Cat a fa go  
ügyviselónkhöz is tegnapi megvendégeltetésünket kö- 
szönendók. E’ család egész S z y r i á b a n  a’ leggaz-

*) Társ. 88dik számában, z5 2dik h a s á b  5dik sorában 
, v i l á g i ‘ szükség helyett, ,,v á l l á s i “ olvastassák.
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dagabb ’s igen nagy befolyású. Az figyviselő igen ér
dekes alak. Ő is mint többi ügyviselőink a’ helybeli 
szokás szerint háromszegü kalapot visel, mi mellett a’ 
fehér bajusz, prémes hosszú kaftán, bugyogó, igen 
furcsa alakot adnak e’ 80 éves ősznek. Esteli látoga
tásunkkor családjával is megismérkedtünk. Nóje-alep- 
poi- olaszul beszélt, lyányai pedig, kik közt egy külö
nösen vaskos fiatal özvegy, másik pedig G a g l i a t i  
orvos jegyese, -csak arábul tudtak. A’ hölgyek fátyol 
nélkül voltak ugyan , de öltözetükön még is látható 
volt az arab mez. Szaida a’ régi Szidon, hajdan gaz
dag város ! A’ városon kivül sok, fölötte szép gránit 
és porfir oszlop h e v e r t ;  ügyviselönk kertjében pe
dig két koporsót láthatni, mik egyikén Herkules hős 
tetteit, másikán pedig a’mesés régiség jelképeit bas- 
reliefek ábrázolják. Mindeniket, csak nem rég ásták ki 
’s ‘a’ müvet jónak mondhatni: épen szét akarák törni; 
mivel az ültetést gátolá, mire valóban fölkiálthatunk: 
h o g y  a’ b á r d o l a t l a n  n é p n e k  e z e k  i s  c s ak  
kő! A’ kerítés körűi sok kert van, mikben narancs és 
czitromok diszelgnek; amannak gyümölcsei jelesek. 
A’ városon kivül nagy narancs-vásár szokott lenni, hol 
kenyeret, tojást is árulnak, ’s felséges beduin képek 
láthatók! A’ kereskedés nagyon élénk, a’ bazár min
dennel gazdagon el volt látva; itt vettünk mi is magunk
nak ’s inasinknak kamzsás (csuklyás) köpönyeget, hogy 
magunkat eső ellen ótalmazhassuk. A’ barna kelme a’ 
mi úgynevezett hallina-posz.ónkkoz igen hasonló. A’ 
város tengerfelöli részén nyúlik ki egy régi kastély, 
mit a’ főtérrel egy köívhid kapcsol össze. E’ kastély 
a’ város legmagasb részén áll. Az erősítés igen sza
bálytalan , a’ köihüves-munka fölötte rossz ’s a’ ten
gerparti részen már régóta járható rézs van.

Különös érdekkel nézdeltük azon helyet, hova ál- 
gyuztatás után az ausztriaiak költöztek, ’s épen az 
érintett nyiladékon értek a’ sánczhoz, honnan a’ vere
kedés egész a’ kapuig terjedt. Fridrich cs. k. föherczeg 
előbb az egyiptusiak által elfoglalt C a t a f a g o  háza 
terrasszátol kezdve követé a’ csata folyamatát ’s azon 
helyet is láttuk, hova az ausztriai zászlót felütteté. 
S z a i d a  akkori helyzetében épen nem állhatott ellent, 
néhány álgyulövés romba-döntheté. Mivel J o c h m u s  
hollétéről semmi bizonyost nem tudtunk, elhatárzók 
mind addig itt maradni, mig felőle tudósítást veszünk. 
Karácson estéjét ’s az ünnepet a’ zárdában töltöttük, 
imádságunkat a’ kis egyházban végzők. Csak egy kis 
harang zenge , imára gyűjtendő a’ híveket. A’ tem
plom tulajdonkép egy imaterem, karzattal, hova ren
desen csak nők járnak. Orgona nem volt, de mégis 
fölötte megindultam azon, hogy az örökkévalóhoz ke
resztyén templombul bocsáthatám fel könyörgésemet, 
?s midőn a’ diák litániát, mellyet a’ pesti piaristák tem
plomában annyit énekeltem, újra hallván , a’ k ö n y ö 
rögj  é r e t t ü n k - b e  belevágtam, a’ csöndes vágy 
buzgalom szárnyain röpite kedves honomba! Haj ! Ci
cero volt akkor egész világom, csak őt csodáltam és 
szerettem, ki szivem minden vágyát kielégité. Mióta a’ 
nagy világba kiléptem , boldogabb nem vagyok ; de 
szeretnek még egyszer rhetor lenni! Ah ! távol honunk- 
'®1 szivünk olly édes-örömest repes istenéhez, hogy 
biztos nyugalmat és vigasztalást találjon. Az egész 
s z a i d a i keresztyénség 120 föbül á ll; de közülök csak 
kevesen veyenek részt az isteni tiszteletben. A’lecz- 
két eg) aráb olvasá a’ község előtt; az evangyélio- 
mot E l e k  atya szinte arábul; L a i c  o nápolyi íi mi- 
nisztrált; Coiti franczia ügyviseló pedig ének-kezdő 
volt. T o g n e t t i  dr. S z a i d á b a n  léte alatt igen szép

szyriai növénygyűjteményre tett szert és sok ritka ten
geri csigát szedegetett. Kórháza jó rendben van ugyan 
de a’ parancsnok tudatlansága miatt s o k a t  kellett 
küzdenie, miket midőn beszélt, jó izűn kaczagtunk. 
S z e 1 i ra pasa egyszer meglátogatván e’ kórházat,mond 
T o g n e t t i ,  kérdé a’ betegeit: hogy érzik magukat ? 
*s midőn ezek a’ szoros élet-rendszerről panaszkod
nának, mindeniknek két kenyeret küldött: képzelhet
n i, mint rettent meg az orvos, midőn később megje
lenvén látta, hogy betegei mohón falják a’ házi kenye
ret. Másszor ismét a’ betegek azon panaszára , hogy 
fáznak, a’ kórház ablakait rakatábe úgy, hogy Tog
netti , midőn betegeit látogatá, alig talált rajok. Ka
rácson szombatját a’ zárda étteremében töltöttük, h o l, 
pu n s c h-szeréket kerítvén , poharinkat, honunkra em
lékezve ürítgettük. Haza álmodtuk magunkat, lelkűnk
ben az atyai házbeli jézu^kát láttuk. Illy örömekrüla’ 
h a n n b e I i szegény keresztyéneknek fogalmok sincs. 
Ezen nagy, négyszög épületet, mellynek első eme
letén széles folyosók, földszinti részében pedig rak
tárak vannak a’ franczia kormány a’ keresztyénység 
lakául építtette. Töröknek nem szabad itt időzni,’s mi
dőn egyszer egy tiszt l o v á t  oda köttető a’ franczia 
ügyviselő mint házi úr ellenmondott, ’s azaz udvart 
azonnal elhagyta. Egyik raktárban láttuk az angol óta- 
lom alatt Má l t á b a n  lakó Emi r  pesir lovait, mik
nek a’ javát már eladták ’s mellyek még itt vannak, 
nem igen érdemelnek figyelmet. Midőn esős napok vol
tak , a’ széles folyosón járkáltunk ’s az aráb gyer
mekek kezeinken csüggve sündörgöttek körültünk; de 
irántunki hajlandóságukat csak e’ szavakkal ,bonobo- 
no‘ nyilváníthatták. J o c h m u s  segédje most tudósí
tott bennünket, hogy S t. J e a n  d’A c r e b a  menjünk , 
ha pedig öt ott nem találnók, a’ tájon kémlelödjünk , hol 
Ibrahim, ki még Damaskusban tartózkodik, hihetőleg 
viszszavonuland; ezen kémlelést aztán N a z a r e t h ,  
D j e n i n e n  keresztül Na p lu s fele folytassuk. Ezért 
tehát dec. 28d. S u m á k  indultunk, hová az út part
hosszában viszen. C a r t a f o g o  ügyviseló az ott most 
kinevezett ügyviselöi ügynökhez irt mellettünk ’s mi
dőn délután a’ helységet megláttuk,társaink közül egyet 
előre küldénk, hogy különösen lovaink számára szük
séges helyről gondoskodjék. Este értük el Sur-t a’ 
hajdani T y r u s t ,  melly olly nagyszerű történeti képe
ket kelesztett emlékünkben ! Előttünk feküdt a’ város os- 
tromoltatásakori S á n d o r g á t ;  ’s a’város , melly haj
dan olly virágzó és nagy fontosságú kereskedő-hely 
volt , most régi nagyságának nyomait a’ szertefekvó 
gránit és porfir oszlopok romaiban siratja. Istállóink 
körül töménytelen oszlop hevert, miken lovainkat ügy
gyei bajjal tudtuk átvezetni. A’ türelmetlen törökök nem 
egyszer kétszer akarák ezeket innen elpusztítani,még is 
századok óta itt fekszenek. Az ügyviselöi ügynök igen 
szívesen fogadott ’s kijelenté tolmácsunknak hogy meny
nyire örül, bennünket magánál láthatván. Fiatal utitár- 
saim ezen ügyviselönek azonban csakhamar még különö
sebb érdemeit is megtudták , mert észrevették hogy gaz
dánknak igen szép két lyánya van , kik ns ábrázatjokat 
nem fáíyolozák be ’s az idegenekhez igen nyájasok vol
tak; csakhogy fájdalom! tolmácsunk közbenjárásával 
folytathaták beszélgetésöket. Este aráb vacsorához ül
tünk , mi zöldség- rizs-és gyümölcsbül állt; de mivel 
semmisem esett jóizűn ; kenyér- és gyümölcscsel lak
tam jól. Aztán szobát ürítettek számunkra, hol szal
ma zsúpok szolgáltak fekhelyül, miket csotárunk ’s 
köpönyegünk ágygyá egészite. Reggel, miután kávéz
tunk, tolmácsunk által kérdeztettera :mivel tartoznánk?
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Gazdánk azonban ünnepélyesen ellenmondott a’ fizetés
nek , állítván, hogy csak a’ lótartásért kell fizetnünk; 
de midón értesítem , mikép meg nem engedjük , hogy 
kárpótlás nélkül költekezett légyen, nagy örömünkre 
a’ már kész számtételt elómutatta, mit midón megpil- 
lanték , egy csepp kedvem sem volt nevetni, mert az ir- 
tóztató árjegyzék volt. Fizettünk’s indaltunk; utunk 
eleinte síkságon majd meredek kószálakon vitt, mellyek- 
be olly keskeny ut volt vágva, hogy lovainkról le kel
lett szállnunk ’s azokat vezetni kény telenitteténk. Utunk 
a’ C a p o-b i a n c o i g  igen terhes lön ’s csak itt nyílt 
meg előttünk az a c r e i térség. Azon szép vizveze- 
tés mellett vonultunk e l, hol esett a’ híres dühü Djiz- 
za pasa mezei laka, miben I b r a h i m is lakott. Este 
érvén S t. J e a n  d’ A c r e b a ,  a’ franczia zárdánál, 
mellynek egy része laktanyául szolgált, megszálltunk. 
A ’ pasa parancsára lovainknak földszint helyet készí
tettek , magunknak pedig az elnök két szobát adott. 
Reggel mindjárt fölkerestük S z e 1 i m pasát és a’ mus- 
tachart, kik I b r a h i m pasa holléte felől épen olly ke
veset tudtak mint mi. Néhány nappal ez elótt azon hír 
szárnyalt, hogy Damaskust sergestül együtt elhagyta , 
most azonban bizonyosnak mondák, hogy mége’pil
lanatban is ott van.

Gondolhatni, minő érzetek közt nézegettük S t. 
J e a n  d’ A e r e t  a’ hajdani P t o l e m a i s t .  Hires ez 
a’ keresztes hadról, itt nyert borostyánt egy ausztriai 
herczeg , N a p o l e o n  tengeri erejéből kipusztult hogy 
ezt ostromlani kisértette ’s 56 napi sikertelen erö- 
ködés után kénytelen volt elvonulni, midőn Smi t h  
S i d n e y  ada lelket az ótalmazóknak. I brahi m pasa 
7 hónapi megszállás után foglalta el ezen helyet; u- 
gyanazért kipuhatolni törekedtünk: mikép történhetett, 
hogy most három órai álgyuztatásra magát megadta. 
E ’ roham-mentes, de még sem helyeselhető terv szerint 
készitett sánczczal ellátott helynek az volt lényeges 
hibája , hogy a’ parti szirt-homlokzat fővonala előtt mel- 
léksánczok hijánya miatt nem tüzelhettek; ezért java
solt már S c h u l z  egyiptusi szolgálatba állott len
gyel mérnök-ezredes bal és jobbfelöl sánezokat, mi
ket azonban, kevés ideje lévén , einem készíttethetett. 
Ezen part-homlokzat mellett van, azon domb is, hol 
a’ Napoleon álgyutelepe volt; melly dombot, mivel az 
erősségre fölötte kártékony, sánczczal kellett volna 
megrakni. A’ fengerfelöli részén egyetlen fedett álgyu- 
telepet sem találtunk , ez állja pedig egyedül ki a’ ha
jók erős tüzelésit; nem láttunk izzó kemenezét, mi
ből a’ hajókra tüzes golyókat szórhatni, a’ töltés, fa
lak ’s épületek miatt olly keskenyre szoríttatott, hogy 
a’ lelőtt kődaraboknak az ótalmazókban kellett kárt 
okozniok. A’ legnagyobb hiba azonban az volt, hogy 
a’ lószertár egy , árokbeli boltban volt, hova elég vi
gyázatlanul töltött fegyvereket is raktak ; és igya’ leg
első bomba, melly a’ raktárra esnék, szétvetvén a’ 
boltot az erősség jobb és bal falán rézst nyitna. Egyéb
iránt ezen szerencsétlenség még nem elegendő ok ar
ra , hogy a’ várat elhagyják. A’ parti főárkot előlfek- 
vő s^pez és fedett utótalmazá, mit magas és sérthet- 
len kőfal zárt be. A’ sánezrézs bevétele tehát lehetlen. 
A’ tengerfelőli kőfal meg volt ugyan rongálva , de rézs 
itt nem vala. A’ hajóknak elébb közeledni kellett vol
na ’s aztán rézst lőni, midőn a’ bevétel valóban vé
res munkába kerülendett. He az őrizet, a’helyett, hogy 
erre hagyta volna kerülni a’ dolgot, az első kigyula- 
dáskor annyira megijedt, hogy a’ várat oda hagyta. A’ 
pattantyuság ezen három órai harcz alatt igen rósz- 
szül viselte magát, mert úgyszólván minden golyó ár-

boczot ért; ezen fölül a’ szél is mindig a’ várra vitte 
a ’ füstöt, mi miatt nem czélozhattak jól a’ pattantyú
sok , kiket, miután álgyuikat különben is vitézül el
hagyták , a’ világért sem lehetett volna azokhoz visz- 
szahurczolni. A’ St. Jean d’ Acre esete e’ szerint a’ 
rósz védelmezés példáit neveli.

CVége következik.)

m á s o l a t o k .
III. E u r ó p a i  n é p c s a l á d o k .

Az ég nyomasztó és borús. A’ keleíügy tömke
legé azzal fenyeget, hogy a’ XlXdik századnak az 
leend,m ia’ XVIIIdiknak a’ spanyol örökösödési háború 
v a la # ), ’s hogy e’ kérdésben előleg csak a’ tulajdon
képi határzat ajournementja (elhalasztása) — történ
hetik m eg’s néma’ kimerítő és eldöntő végítélet. Azért 
mindenhol félénk kutatás és irányzat, bizonyos határ- 
zatlanságés sötétbeni tapogatózás; régi barátok za
varba jönek egymással; régi ellenségek kiegyenlitni 
ügyekeznek feszült állapotaikat, nagy vész elöérzete 
’s egy világerisis esetében számítható társulatok és 
rokonérdekek kétség-kérdése vonaglik végig Európán. 
A’ válasz könnyebb talán mint látszik, a’jelenkor min
den pereznyi elfogultságain és mesterséges ködén át 
egyenesen és tisztán a’ történetek szilárd földére ’s 
örök föld- és nép-válvonalaira intézzük szemeinket. A’ 
vázlat it t ; a’ következményt vonja le kiki tetszése és 
rokonszenve szerint.

Három család lepi el Európát: szláv, germán, 
román. Az utolsók főnökségét Francziaország vette 
magához; intézvényei szelleme uralkodik Spanyol- , 
Portugálország és Belgium fölött; befolyása és hatá
sa messze kinyúlik Olaszországba. De már — Thiers 
úr mondá nekünk — Francziaország érdeke lényegesen 
és egyszerűn szárazföldi; jövőjének gondolata legkö
zelebb a’ Rajnát illeti. Nem elaggott és természetlen
nek mondható é e’politika , ha Francziaország nem in
kább túlnyomó befolyásra a’ Délen hivatott é , vizs
gálni nincs itt a’ hely; ellenben világos, hogy Né
metország tiszta állásba Francziaországgal nem jöhet 
míg ez folytonosan régi h a g y o m á n y ai körében 
mozog- —

Oroszország arra látszik hivatva ’s határozva len
ni, hogy az európai népmüveltség szláv elemét világ
történeti értékűvé emelje. Mindig merészebben ’s mez
telenebből lép elő némi idő óta benső statusmüvésze- 
tének eszméje ; a’ szlávság minden népalakát staíus- 
egyház-népszerűleg tiszta országgá olvasztani, ez 
egységgel aztán , minél a’ műveltséget egyenlőre még 
fenyítékkel kell kipótlani nyomadékos súllyal lépni a’ 
népviszonyok mérlegébe. Oroszország külső politiká
ja e’ peiczben főleg keleti. Azon renditlen következe
tességgel, méllyé’ hatalom minden tervét másfél szá
zad óta jeleli ’s melly több vonásban a’ régi Róma fé
nyére emlékeztet, ügyekszik magának Oroszország 
a’ dardanellákat biztositni: ez a’ lettdolog , előlegesként 
végre van hajtva a’ hunkiár-skelessi-i békekötésben. ’S 
e’ lettdolog még is csak egy terjedelmesebb terv kü
lönvált kifejlését, egyes töredékét jelenti. Az nap t. i. 
midőn ezen elöleges lettdolog bevégzetté, ha a’ pre- 
carium formaszerü birtokállapottá lett volna: a’ kér
dés a’ Dardanelláktól a’ Beltre menne át; Oroszor
szág politikája főleg nyugodva lenne ’s a’ keleítengei t *)

*) E’ czikkely a' keleti ügy elöleges bevégzése előtt íra
tott. ív .
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talán ép ú g y , mint előbb a’ Propontist moszkovita 
beltenycrré ügyekeznék tenni. Az első lépés erre meg 
van F i n n l a n d  és Lifland hódolatában téve. Ha hát 
Oroszországnak még ez is sikerülne , ^ugy szárnyain 
két elzárt tengertől védve ', azon rettentő helyzetet fog
lalta volna e l , mellyben Európa szükségkép ótalom- 
ra volna Ítélve ellenében , míg Oroszország a’ maga 
részéről minden perezben támadólag léphetne fel a’ 
nyűgöt ellen. Az orosz-fél persze illy politikát for- 
maszerint tagadand , e’ perezben épen lehetlen is: de 
mégis ez ifjuerös status jövő eszméihez tartozik ’s már 
a’ pentarchograph rekedt szava szeles elbizottságban
elkürtölé. —

De ez irányzatokból egyszerűn kitűnik, milly pá
lyán kell menni Európa népcsaládának, milly társula
tokat ’s rokon érdekeket szólithatand fel. Franczia és 
Oroszorság érdeke szárazföldi , úgynevezett termé
szetes határok kivivására irányzott; ’s mivel ez érdek
ben közvetlenül ellenségesennem érintkeznek: egye
sületük- ma hihetlenség holnap épen nem lehetlen. 
Eszmék különsége eddig lehetleníte olly társulatot, de 
jövendhet nap, hol az érdekek parallelismusa túlszár
nyalja az eszmékkülönzetét. Megfordítva, Osztrák és 
Poroszország, a’ germán nemzetiség nagy paizsainak 
föld-politikája lényegesen megtartó; a’ közérdekben 
velek állnak a’ másod rangú n é m e t  s t a t u s o k ,  a’ 
Schweiz , Holland , a’szkardinaviai éjszak, történeti ön
állóságukat minden éjszaki vagy nyugoti támadás ellen 
védők. Végre harmadik hatalomul Anglia lép át önma
gától e’ körbe, legbecsesb érdekeivel véve részt e’ 
körülményben, hogy a szárazföld egy hatalma se szo
rítsa körökbe — kizáró befolyást kivíva — a’ britt
kereskedés tulnyomóságát.

Azt vetik persze ellenünk , hogy a’ jelen percz- 
nyi világállapot természeti viszonyok és egyesületek 
ezen képének kevéssé felel meg; de meg kell gondolni, 
hogy maga e’világállapot mesterséges, ’s árnyékfatait 
korábbi, egészen különböző befolyásokból ronjale. De 
mégis úgy látszik , hogy nem meszsze időben mindig 
inkább hajnaliam keli az elismerésnek: miként a'ter
mészetes egyesületek valódik és tartósak egyedül ’s 
hogy a’ népek nemzeti törzsrokonsága nemcsak a’vér, 
de a’ szellem eredeti községét is jelenti. K. G.

Advent és Farsang
Itt az advent, itt nem sokára a’ farsang, miegy

mást úgy váltja fe l, mint borút a’ derű. Ezen időszak 
vidéki vagyis provinciális életünkben nem olly érdek
telen , mint első pillanatra látszik ; bár kivánságink ’s 
reményink teljesülése várakozásiaknak nem felel meg. 
Adventben történnek rendesen farsangra való előkészü
letek, tervek, miket farsangkor sietünk valósitni. Majd 
t.i.egy fiatal embereinek ugyan házasodni szándéka még 
nincs , de tánczbeli ügyességét, hóditásokbeli mester
ségét és szép lovait a’ nagy világgal megiemértetni 
óhajtja, ’s némi hírjelentőségre kiván szert tenni, sa
ját megyéjét pedig ezek elérésére szűk körűnek véli, 
mármost tervezget: miképen jelenendik meg , ezen v. 
ama' megyei bálban, hogy udvarol ez vagy amaz el- 
hiresedett szépségnek ; mint fitogtatja birtokát szép lo
vai ’s czifra inasa segítségével,’s előre örül azon szá
mos repkenykoszorúnak , raelly a’ nagy hir után fejére 
szálland ; egy másik fiatal %agy legalább fiatalnak nevez

tetni kivanó uracs ellenben, nótelen sorsával elégü- 
letlen , ’s egy vagy más közhirü hölgygyei, minden 
igyekezete daczára, eddig meg nem ismérkedhetvén, 
erre a’ bált legüdvösebb eszköznek gondolja; ugyan
azért azon töri fejét, hol ’s mikor tartatnak bálok ? hogy 
szerezzen azokra költséget; holott megint a’ harma
dik élemedett atyjának ’s anyjának unszolásira mit sem 
hajtván, mindezek iránt legnagyobb közönyösséggel vi
seltetik. De a’ szépek sem hagyják hanyagul lefolyni 
ez időt mert midőn A. anya, nevelési intézetből nem 
rég hazajött ’s a’ francaisba betanult lyányát szándé
kozik a’ megyéjében tartandó bálra bevezetni ’s a’ 
nagy közönségnek bemutatni, nem csekély gondba ke
rül a’ ruhakelmck választása , mellyek által akarja kü
lönösen újdonságára vonni mások figyelmét örülvén 
egyszersmind előre azon sok dicséretnek ’s hódolgás- 
nak , mivel lyányának a’ ledér ifjak tömjéneznek ; igy B. 
azon ismeretséget, mi lyánya’s Y. közt R. fürdőben v. 
útközben köttetett, szilárdabb elvekre átalakítandó, 
üledéket meg nem sértő módokrul gondoskodik: mi
képen lehessen Y—t egy farsang elején tartandó bál
ra a’ szomszéd vagy harmadik megyéből előidézni; — 
majd ismét Cz., fiatal uracsok példájára, egyik vagy 
másik szomszéd megyei tánczmulatságot lyánya jelen
létével igyekszik diszesíteni ’s ott czéljának elérésé
re jól kigondolt eszközöket, használni. Azonban ezek 
mind csak hasonszenvi adagok azon allopathikus sok
féle tervekhez képest, mik előszáralálására sem időm, 
sem czélora; egyedül azt jegyezvén meg, hogy a’ várt 
sükert ritkán érik el. Állitásom nem magam, hanem má
sok tapasztalásán alapul. Két testvérem külön különbét 
fiúval és két lyánynyal áldatott meg, ’s ők valóban nem 
késtek az egyik vagy másik, ezekhez hasonló , bár 
néha alakjában különböző módot használni, — miknek 
végtére csak azon sükere volt, hogy sok tapasztalást 
o-yüjtöttek ugyan, de czéljokat nem érték, én pedig 
unoka-öcséimet a1 hínárból ki akarván menteni, titkon 
csinált adósságikat egy pár ezerrel fizettem ki,’s miután 
engem megkerestek, egy régi barátomnál kívánságuk 
teljesülését, minden bál és fürdő nélkül eszközlém ki; 
unoka-húgaim is szinte , miután ábrándjaik higgadtab
bak lettek, egyszerűbb módokkal értek a’ partra. A’ 
mondottak szolgáljanak azoknak tanulságul, kik saját 
kárukon még nem okúitak ’s ha valaki jelen soraimat 
kineveti, arra talán épen Horácz ezen verse: Quid 
rides? de te fabula narratur! lészen alkalmazható!

V -jd a  Fannihoz-
Ha néha látsz mosolyt leány 

E halvány ajkokon.
'S oszolni kozd a felleg-ár 

A* bútelt homlokon ,
Ne gondold hogy keblemből is 

Eltűnt a’ bánalom ,
Ha nem hullathat künyeket :

Mosolyg a’ fájdalom.

E s z m é l e t -
A’ kéklö ég taván ^

0  Mosolygó csillag állt
Midőn téged szemem 

Leányka föltalált.
Mért most is ott ragyog 

A’ csillag ‘s éjjelez ,
Ha téged mindenem

Nem érző hant fedez.

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja aogoi gyors-sajtón T r a t t n e r - K á  rolyi uri-utcza 453
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E lő f ize té s !  f ig y e lm e z te té s

a1 M a g ya r  G azdaság i E gyesület

„M a g y a r G a z d a“
czímü folyóiratának jövő félévi folyamára

K ö ze led v é n  a ’ je l e n  fo ly ó ira t  e lső  p á ly á já n ak  h a t á rn a p ja ,  b á t r a k  v a g y u n k  t , c z  e lő f ize tő in k e t ,  v a lam in t  á l t a 
lá b an  az eg é sz  honi g a z d a k ö z ö n s é g e t  la p ja in k ra  azon szives k é re le m m e l  f ig y e lm ez te tn i ,  m ikép  szives r e n d e lé s e i 
k e t  a ’ jövő  fé lé v re  m in é l  e lőbb m e g ten n i  ne  t e r h e l t e s s s e n e k , k ü lö n b e n  a ’ s z e rk e s z tő s é g ,  b iz o n y ta lan ra  n ag y  
á l d o z a to k a t  n em  h o z h a tv á n ,  ig en  sa jná ln i  fo g ja ,  h a ,  m in t  az első  fé lév b en  t ö r t é n t ,  k é ső b b i  e lő f ize tő inek  te l je s  
s z á m ú  p é ld á n y o k k a l  n em  szo lg á lh a t .

E ’ fo ly ó i r a t  jö v ő  s z e r k e s z t é s é r e  n ézv e  e g y é b i r á n t  azo n  c z é ls ze ru n e k  t a l á l t a to t t  v á l to zá s  t ö r t é n i k , h o g y  a ’ 
, , M ű ip a r “  e z e n tű l  nem  külön i v é n , h an e m  a ’ „ M a g y a r  G az d áv a l“  eg y g y é  o lv a sz tv a  fo g  a d a t n i , o lly  fo rm án  
m in d a z o n á l ta l ,  h o g y  a ’ g az d a s á g i  m ű ip a r  m e z e jé rő l  eg y ed ü l  o lly  é r t e k e z é s e k  fo g n ak  f e lv é t e t n i ,  m e l ly e k  a ’ 
m e ze i  g a z d á ra  n é z v e ,  tekintetbe vevőn a hazánkban valóban gyakorlatban levő, vagy legalább a mezei gazda által 
alkalmazható technikai vállalatokat, ú ja k ,  h a s zn o sa k  , é rd ek esek .

É h e z  j á r u l  t o v á b b á , h o g y  u je s z te n d ő tü l  k e z d v e  ( s zá m o s  o lda lró l  n y i lv án í to t t  k iv á n sá g  k ö v e tk e z té b e n )  a ’ 
g a z d á k ,  és  k ü lö n ö sen  a ’ k e z d ő k  f igy e lm ez te téseü l ,  h ó n ap o n k in t  le h e tő s é g ig  el fo g n a k  mind azon  g az d aság i  fo g 
la lk o záso k  s o r o l t a t n i , in e l ly e k e t  az  é v s z a k  , idő  és  k ö rü lm é n y e k  s z ü k s é g e s e k k é  t e h e tn e k  , ’s eh ez  kép es t  a ’ 
t á r g y a k  s o k a s á g á h o z  m é iv e  a ’ fo ly ó ira t  r e n d e s  1 ívnyi t e r j e d e lm é n  fölül időn k in t  m eg  is fog  to ld a tn i .

A ’ t a n í tó k  ’s é r te lm esb  falusi g a z d á k  sz á m á ra  sz o lg á ló  k é z i  k ö n y v b ő l  „ O k s z e r ű  K a la u z 4, cz im  a la t t  ezen tú l  
i s  t .  e lő f ize tő in k n ek  h av o n k in t  e g y  ívnyive l fo g u n k  k ev esk ed n i ,  ’s mind e b b e n ,  mind a ’ „ M a g y a r  G az d áb a n  44 
a ’ n ev eze te sb  t á r g y a k h o z  r a jz o k k a l  is j á ru ln i .  — M in d azo k  e g y é b i r á n t ,  k ik  c sak  jö v ő  év tő l  k e z d v e  lé p n e k  előfi
z e tő in k  s o r á h a ,  az  „ O k s z e r ű  K alauz '*  j e l e n  félévi fo ly am á t  30 k r é r t  p. p. m e g sze re zh e t ik .

A ’ , ,H i r d e t ő '4 sz in te ,  m e llybe  m in d en n em ű  j e le n t é s e k  és tu d ó s í tá so k  so ro n k in t  3 k r .  p en g ő b e n  v é t e tn e k  f e l , 
ed d ig i  a l a k já b a n  a ’ h i rd e tv é n y e k  szám áh o z  k ép e s t  ezen tú l is fo ly ta t ta t ik .  M in d  e z e k rő l  pedig a ‘ t. ez. g a z d a k ö 
z ö n s é g e t  azon  m e g je g y z é s s e l  v an  s z e re n c s é n k  é r t e s i t n i , h o g y  m iu tán  az eg y e sü le t  , ,G az d asá g i  T u d ó s í t á s o k 44 
cz im  a l a t t  edd ig  k ia d o t t  f o ly ó ira tá t  e ’ n ap o k b a n  s a j tó  alá k e rü l t  idei 4 ik  fü z e t te l  v ég k é p en  m egszün te t i ,  e z en tú l  
m in d en  fu ly ó ira t i  k ö z r e m u n k á lá s á t  a ’ , , M a g y a r  G az d á b a n 44 fo g ja  öszp o n to s í tan i .

E lő f ize th e tn i  a ’ , ,M a g y a r  G a z d á r a 44 fé lé v re  n é g y  fo r in t jáv a l  p.p. a ’ budai és pes ti  k ir .  fő p o s tah iv a ta lo k o n  k í 
vül P e s t e n  a ’ M . Gaz. E g y e s ü le t  t i t o k n o k i  h iv a ta láb a n  ( ú r i  u tcza  454dik  sz. P y k e r h á z  l s ő  em ele t)  ’s A n ta l  M . 
n . casinó i k ö n y v tá r n o k  u rn á i .  P e s te n  k ívü l az  o rszág  k ü lö n  ré sze ib en  e lő f ize th e tn i  m inden  k ir .  p o s ta h iv a ta ln á l ,  
’s a ’ M. ( iazd .  E g y e s ,  le g k ö z e le b b  k ih i r d e te t t  ügyvise lő iné l.

A z  e lő f iz e té s e k e n  k ív ü l  m inden  a ’ , ,M a g y a r  G a z d á t4 4 é rd e k lő  k ö z le m é n y e k  és tu d ó s í tá so k  egyenesen]  u ’ , ,M a 
g y a r  G a z d a  s z e r k e s z tő s é g é h e z 44 (s z in te  P y k e r h á z  4 5 4 ik  s z . )  i n t é z e u d ő k . — P e s t e n ,  dee  l s ő  nap ján  1841.

A" s z e r k e s z tő s é g .
Legszebb karácsom ésuj éyi ajándék.
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2 0  i r ,  B a j z a  a rc zk ép é v e l  és 9 aczé lm e tszésse l ,  a r a n v -  
v ág ásu  h ab s e ly e m  k ö té s b e n ;  á r a  5 for,  p.p E g g e n b e rg e r  

J ó z s e f  és fia pes ti  k ö n y v b o l t j á b a n  k a p h a tó .
U g y a n o t t  t a l á l t a t ik  a ’ S z í n m ű  t á r  27ik füze te

K o ro n a  és k a r d .
e red .  tö r t .  d r á m a i  felv . ,  i r t a  S z i g l i g e t i .

Á r a  2 ez ü s t  huszas.

Hirdetés.
A z ,,O rvosi t á r “ harm adik fo lyam ata  ügyeljen.

T e l je se d ésb e  m en v én  ré g ie b b  fő ó h a j tá s u n k  e g y i 
k e ,  T á r u n k  j e le n  fo ly a m a tá t  ezen h e ted ik  félévvel b ev é 
gezve, a jö v ő  év k e z d e té v e l  ilj v ag y  is h a rm a d ik  fo ly a 
m a to t  n y i ta n d u n k  m e g ,  m is z e ré n t  az O rvos i  t á r  m in teg y  
ű j  é l e te t  n y e rv e ,  k é t  első s z ak a szá tó l  eg é szen  k ü lö n v á 
la s z to t t  a la k b a n  tű n jé k  föl. S zázad u n k  a ’ k ö z re m u n k á -  
Jás —  az ö s sz ev e te t t  v á l lak k a l  v it t  dolgozás id ő sz ak a  
lév én ,  ú g y  h iszszük ,  ö rö m e t  ső t  nem  csek é iy é rd ek i i  vá l
to z á s t  h i rd e tü n k o lv a só  k ö zö n s é g ü n k n e k ,  h a  k i je le n t jü k  
h o g y  m i ed d ig  c s ö n d e s s é g b b e n 's k ev é sb é  fe sz í te t t  e r ő 
v e l  e szk ö z ö l te tek ,  in n é t  tú l  ny ilván és k e t tő z t e te t t  i g y e 
k e z e t t e l  lé p en d  é le tb e .  U g y a n is  a ’ legfe lsőbb  k e g y e l 
m e s  j ó v á h a g y á s  k ü szöbén  álló  budapesti o rv o seg y esű -  
l e t e t  k é p e z ő  le lk e s e b b  ü g y lek fe  eg y  a k a r a t t a l  T á 
r u n k a t  k ö zö s  m u n k á s s á g u k  o rg án u m á v á  e m e l v é n , a ’ 
tu d o m á n y o s  é rd e k e k  h a ta lm as  e lő seg é lése  t e k i n t e t é b ő l , 
v e lü n k  jö v ő re  szöve tkezn i sz ív esk ed tek .  —  E g y  egész

te s tü le t  k ép v ise len d i  te h a t  jö v e n d ő b en  a ’ m a g y a r  o r -  
v o s l i te ra tu rá t ,  h o g y  ez en  k ed v e ző  k ö rü lm é n y  la p ja in k  
belbecse  n ö v ek e d és é t  e m e 1 e n d  i , b iz ton  r e m é n y lh e t  
j ü k  ; de mivel m ás  r é sz rő l  a ’ szaporodó  k ö ze rő  á l ta l  
t e r e m te t t  m u n k á la to k  m éltán  te r j e d e lm e s sé g re  is t a r t 
h a tn á n a k  szám ot,  a z é r t  is a  m últ fé lév b en  fö l té te le sen  
ado tt ,  de a lig  szap o ro d o tt  o lvasó ink  szám a  m ia t t  t e l j e 
sed ésb e  nem  v ih e te t t  Í g é r e tü n k n e k  m á r  az ál ta l  k ív á 
n u n k  ném ileg  m egfeleln i ,  hogy  a budapest i  ü g y fe le k  k ö 
zös  m u n k á la táv a l  k iad an d ó  O rv o s i  t á r  a  jö v ő  év k e z 
d e tév e l  m ostan i cs inossága  m e l le t t  és pap irosán  v a l a m i 
vel n ag y o b b  form átum ban, így  t e h á t  tö m ő t te b b  ivén j e -  
le n en d ik  m eg  h e te n k é n t ,  fö n ta r tv á n  egysze rsm in d  m a 
g u n k n a k  azon  sz e ren c sé t ,  h o g y  a ’ d o lg o z a to k  s z ap o ro 
d á s á v a l ’s ta lán  pénzbel i  e rő n k  rem én y ll ie tő  g y a ra p o d á 
sáva l  ig en  t isz te l t  k ö z ö n s é g ü n k e t  id ő iü l  id ő re  m ásfé l  
ívvel is  lep h e ten d ji ik  meg.

N o h a  tá ru n k  buda-pesf i  ü g y fe le in k  m u n k á s  r é s z 
v é te lév e l  jö v e n d  lé t re  ezentúl ,rn indazálta l  e z e k  m u n k á -  
la t in  kiviií,  v id ék i  ü g y fe le in k  ’s edd ig i t is z te l t  d o lg o 
zó tá rs in k  m u n k á l a t i , v a lam in t  ed d ig  , ú g y  ezu tán  is 
h e ly e t  l e le n d e n e k  az O rv o s i  t á r b a n ,  m it  anná l inkább  
ó h a j tu n k ,  m ivel ú g y s e m  m eszsze  se j t jü k  lenni azon id ő 
p o n to t  m időn  v id ék i  i igy tá rs ink  le lk esb  , része  b u d a 
pesti fe le in k k e l  a ’ tu d o m án y  és  szenvedő  em b er iség  t e 
k in te téb ő l  olly  igen ig en  ó h a j to t t  s zo ro sab b  k ap c so la t 
ba  e re szk e d v én ,  v é g re  m indanny ian  eg y  közczé l  e l é r é 
séb en  fá rad o zan d n ak t  a r r a  k é r jü k  t e h á t  t i s z te l t  v idék i 
ü g y f e l e i n k e t , de k ü lö n ö se n  eddigi m u n k á s  r é sz tv ev ő  
t á r s i n k a t , h o g y  ebbe l i  j ó  In d u la ta ik a t  jö v ő r e  sem  v o n -



Tán tőlünk vissza , a’ mindnyájunkra nézve egyarán; 
érdekes közczél elérésében munkálkodó tárunkat, mint 
közös eszközt magokénak is tekinteni kegyeskedjenek! 
mi, szerény lapjainknak nyereséget sohasem halászó szer
kesztői, magunk fáradságáért csupán jövendőben ki
van reményleni némi jutalmat, az Orvosi tár taloban 
csekély jövedelméből, az orvosi ügyek minél sikeresb 
előmozdítása okáért, minden magyar nyelven beküldött 
eredeti correct ívért tiz ezüst forintot ajánlunk a’ mun
ka érdemes szerzőjének, midőn átfordított íveket négy 
pengő forinttal tisztelendjiik meg; — kijelentvén egy
szersmind, hogy a’ szerkesztők akármelly nyelven írott 
értekezéseket is hálaköszönettel fogadandnak el, mel- 
lyeknek helyes magyarra történendő átfordításáról maj
dan a kiadók kitelhető igyekezettel gondoskodandnak. 
Fő óhajtásunk másika szerint, mi szerkesztők legkö
zelebbi alkalommal azon igen tisztelt munkás férfiak 
neveit egyről egyre bemutatni kívánván, kik az Orvosi 
tárnak mostan előhozott czélai elérésében segédkeze
ket nyújtani sziveskedének, odajárul egyszersmind alá
zatos kérésünk, hogy bennünket ebbeli feladásunkban 
elősegélleni szándékozó vidéki ügyfeleink is nyilatkoz
ni méltóztatnának, hogy neveiket a’ munkatársak név
sorába iktathatván, ’s közönségünknek bemutatván, ez 
által lapjainknak nagyobb hitelt és bizalmat szerezni ké
pesek legyünk.

T á r u n k  m in t  edd ig ,  lígy ezu tán  is o rg án u m a  m a 
rad v án  a ’ b e n n ü n k e t  é rd e k e lh e tő  nap i e s e m é n y e k n e k ,  
a z é r t  is le h e tő  k ö z lé s  t e k in te té b ő l  a ’ h a s o n é rd e k ü  t á r 
g y a k  b ek i i ld e té sé re  m inden  ren d ű  t. ez. o lv a só in k a t  a l á 
za tosan  m e g k é rv é n  , eg y sze rsm in d  az t  h ird e tn i  k ív á n 
tu k ,  hogy  mi r é s z ü n k rő l  fe lsőbb  h e ly en  a ’ sz ü k ség e s  l é 
p é s ek e t  m e g te t tü k ,  h o g y  a ’ k ö ze g ész sé g  t á rg y á b a n  h o 
zandó m in d en  k e g y .  in té z k e d é s t  és r e n d sz a b á ly o k a t  t á 
ru n k  á l ta l  k ö z  h í r ré  te h e tn i  k e g y .  e n g e d te tn é k  m eg ,  
’s b á t r a k  v a g y u n k  r em é n y  leni,  h o g y  ö sm e rv é n a z  i l le tő  
h a tó s á g o k  la p u n k  edd ig i m e rő  tu d o m án y o s  m e n e te lé t ,

ü lö n ö sen  Stáhly p ro to r re d ic u s  Ó  n a g y s á g a , ( k i  t á 
r u n k a t  m in t  edd ig ,  úg y  m ost is k e g y e s e n  p á r to ln i  m é ltó z -  
t a t i k )  h a th a tó s  k ö zb e já ru lá sá v a l ,  eb b e l i  a lá z a to s  k é r é 
s ü n k  s ik e r  és k ö v e tk e z m é n y  n é lk ü l  a l ig  ina rad an d

V ég re  o r s z á g u n k  o rvosa i leg n ag y o b b  r é s z t  e g y e te 
m ü n k b ő l  k e r ü lv é n  k i , így  ebbe lega lább  sz e l lem ileg  
m é g  a ’ tá v o lb u l  is v i s s z a a d j a  m a g á t  k ik i  k ép z e ln i ,  a -  
z e r t  is ú g y  v é l jü k ,  n em  te szü n k  k ed v e t le n  s z o lg á la to t  
h a  az  O rv o s k a r  g y ó g y in té z e te in e k  e re d v én y i t  id ő rű i  
d ő re  k ö z len i  e l  nem  m u la sz tan d ju k ,  m ire  nézve is s z á n 
d é k u n k  az O r v o s k a r t  és  a n n a k  n a g y s á g o s  e ln ö k é t  a lá 
za to sa n  m e g k e re s n i ,  h o g y  az  é r in t e t t  t á r g y a k n a k  lap
j a in k  á l ta l  t ö r t é n e n d ő  k ö z re b o c s á ta tá s á t  k e g y e s e n  m e g 
r e n d e ln i  m é ltó z ta s san ak .

T u d o m á n y - te r j e s z té s  és a ’ m a g y a r  o rvos  i i t e r a -  
t n r á n a k  m iné l h am arab b i  g y ö k e r e s  m e g a la p í tá sa  lév én  
eg y sze rsm in d  fö lad a tu n k ,  a z é r t  is jö v ő re ,  m in d e n ik ü n k  
h áz i  k ö rü lm é n y i re  t e k in tő le g ,  a ’ m o s t  e lő a d o t t  és nem  
k e v é s  k ö l t s é g b e  k e rü le n d ő  v á l to z ta tá s  e l len é re  is c sak  
az edd ig i b á t ra n  c s e k é ly n e k  m o n d h a tó  á r  m e l le t t  m a- 
r a d a n d u n k ,  b iz tosan  re m é n y lv é n ,  h o g y  mit e g y e se k  m e l
l e t t  á ld o zu n k ,  az t  a ’ k ö z jó ra  tö r e k v ő  n ag y o b b  szám ú 
o lvasók  m e l le t t  n y e r jü k  v issza , ’s nem  le szü n k  k é n y 
t e le n e k  a ’ k á ro so d á s ,  (m in é l  edd ig  a l ig  á l lu n k  e g y  l é 
p és se l  o d á b b )  n yom asz tó  g o n d ja i  a l a t t  c s i iggedésro l  esz -  
m é lk ed n i ,  han em , úg y is  közügy és huladas lévén  a ’ fő -  
r u g ó ,  ö rö m  és ném i m e g e lé g ü ié s se l  lé p d e l jü n k  e lő  a t ö 
v ises  p á ly án ,  m e lly n ek  azon kívü l is  lé tező  s a já t  n eh é zs é 
g e i ,  a ’ k ia d ó k  r é s z é rő l  e l szá n t  e rő s  a k a r a to t  és á ld o za 
to t  k ö v e te ln e k .  L esz  t e h á t  az O rvos i  t á r  k a p h a tó  egész  
é v re  po s tán  G ft. 40  k r é r t ,  fé lév re  3 ft. 20  k r é r t ,  h e ly 
b en  k ih o rd á s s a l  eg é sz  év re  5 f té r t ,  f é lé v re  2 ft. 30  k r é r t
ezüst pénzben----Az előfizetési rendelményeket minden
k i r .  p o s ta h iv a ta l  e l fo g a d ja  u g y an ,  de m é g  c z é ls ze rü b -  
b en  tö r t é n h e t ik  a ’ f o ly ó ira t  k ia d ó  h iv a ta láb an ,  P e s t e n  
S e rv i ta p iac zo n  4 4 2 -d ik  szám  a l a t t  Dr. Flór. la k á sá n .

a' szerkesztők.
E l ő f i z e t é s i  F i g y e l m e z t e t é s

a’ »Telénkor és  'JTársalleodóra.
Minden rendű, főke'p meszsze tájipártfogóinkat szív esbizodalmn tisztelettel emlékeztetjük e'hónap fogy távul beállan- 

do előfizetési díjra, mint a3 JE L E N K  OR es LA PTÁ R SA  Xlik évi folyamát illetőre, mellyet gyors-vagy szorgalomkocsin , 
v. egyéb alkalom által legbiztosabban utasíthatni a  szerkesztő hivatalhoz ( Uri-utcza 4 5 3  számú Trattner- Károlyi ház első 
emeletébe, Lapjaink ára jövőre is, ámbár a’ hazai vagy belföldi érdek csökkentése nélkül a’külföldiczikkeket, mennyire csak 
eszközölheti) illy csekély előfizetési ár mellett, tetemesen bővíteni szándékunk, csak az eddigi marad, t, i. Jelenkoré Tár
salkodóé \  Értesítőé postán, v. Budapesten borítékosán a házhoz küldve félévre 4pgő fr t; boritéktalamd szinte házhoz küld
ve 3fr. 3 6  k r.pgö; külön (i Társalkodóé magáé postán v. helyben borítékosán s házhoz küldve 2  fr. 4 8  k r. pgő; boritéktala- 
jiulhelyben 's házhoz küldve 2 fr.pgö; egész évre ké/annyi. Az érdemes Posfatisztségeknek, Előfizetésgyüjlőink és szorgal
mas Levelezőinknek,úgy szinte munkás barátinknak a’ szokott ajándék-példány nyal, mint eddig, agy ezentúl is örömest ked
vesketünk. — .Mind Jelenkorunkat, mind Társalkodónkat nj öntelü 's könnyű olvasata belükkel nyomtatandjuk illő csínnal, 
a mosanihoz hasonlóerőmügyári Velinen. A' koronként meg-meg újítandó belükért's a nyomtatásnak mindenkor egyenlő és 
legjobb fősiekkeleszközlendö tisztasága- 's diszességeért Trattner-Károlyi könyvnyomlató intézete kezes. A ’ szinte ujönle- 
tübctükkeV s a' többivel egyenlő velinen nyomtatandó Értesítő, minden hirdelvényl fordítási gondoskodással együtt tTjelentés 
nagyságához mérsékleti nyomtatási költség meg küldetése mellettelfogod' s nyomban közöl. — Minden levelet, küldeményt, 
igazítást v .hirdetést ezentúl is biztos alkalommal vagy bér menten kérünk hozzánk ntasiliütnimindenkor. — Azon távol vagy 
oldal-vidékiek, kik biztos alkalom híja miatt «’ szerkesztő hivatalhoz nem küldhetnek az előfizetést, a'postahivatalok által 
eszközölhetik azt; kültarlományi Olvasóink pedig eggedül a  bécsi postán. Azon tisztelt Hazafiak, kik újságaikat különféle he
gyekre óhajtják időközben járatni, minden zavar-elhárilás miatt méltóztassanak a' szer kesztőliivatulnál előfizetni, hogy így 
vallozo kívánat) ok szerint itt helyben intéztethessék az elküldés; mivel különben illy változtatásoknál postai előfizetés utján 
gyakran legszívesebb szolgálati készségünk mellett is, tömérdek baj 's késedelem szövetkezik. — Záradékul azon nemeskeblii 
i "*‘ftlinAnak,. kik e' lapokat belföldi czikkefyeik vagy más becses közleményeikkel gyarapítani kegyeskedtek, szives háta mel- 
'e , ttyamkegyeikel továbbra is egész bizodalommal kikéri, mint szinten' két hazai olvasó Egyetem eddig tapasztalt párt foga

A’Jelenkor és Társalkodó
---------------------------------------------  zerkesztősége.

3) Miután itt helyben ’s másutt is az országban némelly roszakaratu emberek azon hirt terjesztgették , 
mint iá knssath Lajos a’ pesti Hírlap szerkesztésének vezérletét tovább folytatni nem akarná, lianenLmás 
í em ujsag szei kesztését vállalta volna el: értesítem ezennel t. ez. előfizetőimet 's mind azokat , kik még elő— 
mvÍ”1 a ,n. 1°° ,̂ sem nekem sem Kossuth Lajos urnák gondolatunkban sem volt egymástól megválni.
Midőn ezt köztudomasra adom, egyszersmind jelentem, hogy lapomnak mind kiadása mind előfizetési 
ara — úgymint helyben, félévre 5 fr. egész évre 10 fr. postán küiuvc félévre 6 fr. egész évre 12 fr.pgo- 
ben az elobbeniek maradnak. L ä n d e r e r  L a j o s  m k. 3)

a’ Pesti Hírlap kiadó tulajdonosn.
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A’ gyermekkórház Pesten- #)
A z  i n t é z e t  o r s z á g o s  a’ s z e r e t e t l e n ;  bár  
a z z á  v á l n é k  a’n e m z e t  r é s z v é t é b e n i s !  K.L.

A’ két magyar hon minden részéből számos orvos 
számos természetvizsgáló gyülekezett össze Pesten a’ 
f. év máj. 29 ’s köv. napjaira tűzött orvosi és termé
szetvizsgálói „első nagy-gyülésre“ mellyrőí minthogy 
már több hírlapunk bővebb tudósítást adott, itt csak any- 
nyi legyen említve, hogy feszült várakozásunknak egé
szen nem felelt meg; minthogy czéJjáróI, különösen mi 
vidékiek előleg értesítve nem lévén, arra illően el sem 
készülheténk; számos orvos pedig, kik közül némely- 
lyek ezen meghívást egyedül tán csak tudományos mu
latságnak gondolák, magukat diák ’s az első, úgy 
is csak mint elrendező nagygyűlésre épen nem alkal
mazható értekezésekkel, mellyek az újólag nyugalom
ra készülő ? pártfogásért szünet nélkül esdeklő Orvosi 
Tárban ismét élőnkbe terjesztettek, kívánták kitüntetni. 
Mindazáltal olly eszmék is pendittettek meg, különö
sen a’ vidékiek által, sőt némellyck már határzattá is 
váltak, mik rendünk legnagyobb díszére, a’ szenvedő 
emberiségnek pedig legnagyobb javára szolgálatidnak. 
A’ szabad időt nagyrészint intézetek látogatására for
dítók ’s örömünkre , a’ mellett hogy a’ már ezelőtt is 
létezettekben nagyobb életet ’s munkálkodást tapasz
taltunk mint előbb, egy újat is találtunk. Ezt annál na
gyobb vágygyal igyekeztünk számosán megszemlélni, 
mivel a’ p. hírlap lelkes felszólalása ezen fontos ügyre 
egész országban figyelmet gerjeszte. Mellyre, mint
hogy abban sok tenni és tanulni való ajánltatott, egy 
csapatka orvosnövendék a’ Társalkodó 36d. számában 
jónak találta azon vezérczikk Íróját, mint az orvosi ü- 
gyekben nem szak emberét megróni ’s azon igazsá
gokat, mellyek abban foglaltatnak, nem szégyenel- 
hctö járatlanságának tulajdonitni. Vagy tán czélirány- 
talan azon bőkezű egyesület müve, melly már eddig 
is vagy 2000nél több elhagyatott ’s vészhozó beteg
ségben sinylő gyermeknek nyújtott orvosi ápolást ? kik
nek nyomorgó szüleik hon az Ínség lakában ápolást nem 
adhatnak. Czéliránytalan é a’ kisdedápolás és gyógyí
tás körüli balitéleteket oszlatni ? vagy tán azt hiszi va
laki, hogy ezek az életben már nem is léteznek ? va
lóban ha ezen vélekedéssel van, nagyon is csalódik; 
mert a’ köznép beteg gyermekeit nem csupán szegény
ség vagy fösvénység miatt nem orvosoltatja, hanem 
leginkább azon balhiedelemből nem keres o r v o s i  se
g é ly t, hogy gyermeket orvosolni csak-nem lehetetlen ; 
mellynek Ítéletem szerint végoka tán csak ismét az le
het , hogy kevés orvosinknak lévén gyermekbetegség 
körében gyakorlati tanulmánya ’s tapasztalata, azon 
kevés gyermek betegen is , kik orvosi segédeimért fo
lyamodtak, nem segíthetvén, mások is , nehogy keserve
sen keresett pénzüket — véleményük szerint — hasz
talanul , inkább ártalmas mint hasznos szerekért adják 
ki, az ügyesb orvosaktól is elidegenittetnek. Vagy tán 1

1) Ez értekezéske általunk nem okozott körülmény miatt 
elkésett ugyan, mivel azonban olly korszerű intézetet 
illet, mellynek országszerte meghunosulását úti is tiszta 
lélekkel óhajtjuk , igen czélezeriinck véltük azt közleni.

A’ s z e r k.

azt hiszik ifj. ügyfeleim, hogy az egyetemi parányi 
kórház elégséges arra, hogy mint jó practicus orvo
sok a’ közéletben haszonnal — mindkét részre—-mun
kálkodhassanak ? ügy ismét nagyon csalatkoznak ! mert 
kisdedgyógyászatbeli járatlanságuk miatt minden lép
ten nyomon uj meg uj legyózhetlen akadályokra buk
kannak ; mivel más , megnőtt emberrel bánni, ’s ismét 
más, csecsemővel, ki fájdalmibau csupán sírni tud. 
Azért kedves ifj. barátim ! ragadjátok meg az alkalmat 
’s nyújtsatok kezet azon jeles férfinak, kit nemcsak ho
nunk tisztel hanem a’ külföld is jeles practicus mun
káiért; nyújtsatok kezet azou barátságos, minden is
kolai félszegségtől ment finom miveltségű tanárnak , ki 
mindnyájunk bizalmát, kik az intézetben valánk ’s ot
tan ismételve mulatánk, olly annyira megnyerte, hogy 
most annál bátrabban hivatkozhatom azoknak előttem 
’s több ügyfelem előtt nyilványitott véleményökre, nem 
csak a’ még zsenge intézet, de főkép annak nagytudo- 
mányu igazgatója felől i s , ki nemcsak kielégítő, ha
nem várakozásunkat sokkal felülmúló, ezelőtt még nem 
látott szerencsés sikerű mütételivel, olly jeles nevet 
vitt ki magának, mit semmiféle rágalom — melly több
nyire irigység’s collogiaiis gyűlölet eredvénye— sem
miféle lealacsonyító megbisebbités— származzék az 
bár tanártól vagy annak még tapasztalatlan növendé- 
kitől— előttünk többé el nem homáJyosithat. Ott, hol 
az orvosi intézetek sem sokfélék, sem nagyszerűek , 
ott, hol csak néhány év előtt is a’ gyermekkórházról 
még szót semhallánk, lehet é czélszerübb, üdvösebb, 
mind a’ szegény nyomorult beteg gyermekekre, mind a’ 
gyermekbetegségben tapasztalástgyiijteniakaró orvos
növendékekre nézve , mint azon intézet létrehozása, 
melly egyedül néhány buzgó honfi bőkezű adakozási
nak és Schoepf tanár ur fáradhatlan szorgalmának kö
szöni már eddig is diszlését; hol az egész intézetben 
kitűnő ipar ’s törekvés mutatkozik ’s az orvosi tapasz
talásra , ügyesség-megszerzésre olly bő alkalom nyit
tatott, miilyenben mi, fájdalom ! koránsem részesülhe- 
ténk. De nemcsak bel- hanem külvárosi tekintetben is 
megérdemli ezen gyógyintézet a’ figyelmet, mert innen 
terjedt a’ kancsalság alapos gyógyítása. Schoepf ta
nár hazánkban első , ki ezen műtétéit szerencsés si
kerrel végzé ; meggyőződhetünk ezúttal mindnyájan, 
kik az intézetben valánk, hogy ha e’ műtétéi nem si
kerül, vagy felette fájdalmas , az' alkalmasint a’ müte- 
vó-csekélységétől függ. Ezen intézetben ugyan is , mint 
azt a’ jegyzőkönyvekből kivettük , számtalan görbült 
tag , különböző sikerrel orvosoltatott a’ Tenotomia (in
metszés) által ’s pedig többnyire járorvoslatilag, va
lamint a’ kancsalok, kik a’ műtét után tüstint haza bo
csáttatnak. Ez alkalommal három kancsal gyermeket 
láttunk operáltatni az intézetben a’ legjobb sikerrel. 
A’ Tenotomia, a’ sebészi műtételnek szinte uj neme, 
ez alkalommal a’ gyermekkórházban nem vitetett végbe; 
ellenben láttuk azt, az egyetem épületében dr. Pisko- 
vics helyettes prof. ur által szinte ügyes kézzel vitet
ni véghez. Ugyanekkor e’ jeles műtevó első próbáját 
tévé a’ hebegés-gyógyításban a’ nyelvizom átmetszése 
által, melly meglevén azonnal tetemes javulás mutatko
zott. Végre legszentebb kötelességünknek tartjuk oda 
nyilatkozni, hogy ezen gyermekgyógyintézet, melly
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a’ gyönge nemzedék élete mentését tűzi ki czélul, a’ 
legüdvösbek közé méltán soroztatik 's méltán óhajtha
tó, hogy minden orvosnövendék közflzetéses orvosi hely
zet elnyerésénél, habármelly fővárosi gyermekkórház 
szorgalmas látogatásáról bizonyságot mutasson elő ; 
ne hogy ezen szakból a’ szenvedő emberiség kárára 
készületlenül lépjen gyakorlati életbe.

Schoepf tr urnák pedig, kié’ szent czélraember- 
szeretetböl olly sokat áldozott ’s naponkint áldozik, ál
landó egészséget, fáradhatlan szorgalmáért érdemlett bő 
jutalmat szivünkből kívánunk. B. Csabán.

Schlot terhek Pál , dr.

Pelrózai Trattner Károly mcrnök- 
örnagy szyrial és konstantinápolyi 

utjának folytatása-
A* pusztítás e’városban , hol a’házak szyriai szo

kás szerint könnyű (errasszokkal voltak ellátva, termé
szetesen, fölötte nagy vala, de azért még is már sok 
épület lakható; azon rézs becsinálásán is ,  — hol, mi
vel a’ halmaz eltakarittatása miatt a’ még szikrázó tü- 
zi-műszerekhez levegő fért, újra kigyuladt — török 
katonákkal ’s fogoly egyiptusiakkal angol építészek 
dolgoztak. Fájt szivem, midőn a’ n i z i b i  csatánál el
veszített ’s most újra visszafoglalt szép száz álgyut 
iszonyú zavarban ’s rendetlenségben látám széthever
ni. A’ negédes törökök gyakran megkísértették azokat 
rendbehozni ’s felállítani. Minden úgy volt, mint nov. 
3dikán t. i. az erősség bevételekor lehetett. A’ bazár 
élénkülni kezdett; a’ katonákat I b r a h i m  itt maradt 
raktáraiból tartották , mik igen sok szüleséggel voltak 
ellátva. A’ tervezett szemlélődésből visszatérni szán
dékozván, pogyászinkat a’ zárdában hagyok ’s négy 
vezetőt rendeltünk, bennünket N a z a r e t h b e  kisé- 
rendőket, hogy kinekkinek lenne útmutatója, ha kü
lönböző utakon kellene szemlélődnünk; azt azonban elö- 
vigyázatért is javasiák, mert néhány keresztyén lakos 
úgy vélekedett, hogy az bátorság okáért is szüksé
ges ; mivel a’ hegyek közül sok kóbor szokott szerte 
kószálni. V ezetőinkre más nap sokáig vártunk ; végre 
is csak három jelent meg , kikkel, hogy tovább ne kés
sünk , elindultunk : midőn azonban a’ kapuhoz érnénk , 
hol a’ török őr mellett aráb benszülött is figyel az uta
sokra, irtózatos lárma kerekedett, ’s mivel az arabok, 
európai zsidóink módjára iszonyú fecsegő nép , sok 
időbe került míg tolmácsunktól megtudhatók, hogybe- 
csület-örjeink ketteje istentelen gaz-ficzkóés szöke
vény-rab. Tolmácsunkkal szakácsunkat is elküldöttük 
mellettök a’ kormányzóhoz , kérvén egyúttal, hogy szá
munkra tekintélyes becsület-őrséget rendeltetne. Ke
vés idő múlva küldötteink visszajővén a’ kormányzó 
követe biztosított , hogy utunkat bátran folytathatjuk; 
mert őreink , bár börtönükből illantak e l , becsületes 
emberek ’s ha megfordulnak, újra be fognak záratni. E’ 
jelenet után, mi olly sok mulatságot szerze, úgyne
vezett becsület-örjeinkkel e g y ü t t  elhagyók a’ várat 
•\ az a r e t h felé vonulandók. Gyönyörű nap volt; sze
meinket a’ jobb- ’s balfelől viruló nárcziszokon legel
tettük, mik közül néhányat szakiték is , hogy kedves 
szagától megújuljak. A’ regényes fekvésű S z a f u -  
r e k n é 1 megpihenvén, utunkat a’ síkon, bokrok és 
csalitok közt sebes ügetve folytattuk; de mielőtt Na- 
z ar et hb e értünk volna, szirtet kellett hágnunk, mi
ről l e e r e s z k e d v e n  l e j t ő k ö z é p e n  találtuk 
a’ várost. Fölemelkedett érzelem közt lovaglék e’ hely 
utczáin , hol Krisztus olly sok évet töltött ’s mi neki

melléknevet kölcsönze. E’ hely most is olly szegény 
’s egyszerű,mint akkor lehetett. A’ferencziek zárdájában 
szálltunk m eg, hol a’ prior több szerzetessel együtt 
már az udvaron igen nyájason fogadott; lovaink szá
mára istálló volt, magunkat pedig a’ prior kamrájába 
vezettek. Körül-belül 15 spanyol és olasz lelkész volt 
itt, ’s köztük Portas Camillo is Jeruzsálemből. Mivel 
pedig én egy időben a’ spanyol nyelvet huzamosan ta
nultam, a’ spanyol szerzetesek igen ö r ü l t e k ,  hogy 
ausztriai tiszt velők hónuk nyelvén társalkodóit. Jó va
csorát ’s tiszta ágyat kaptunk. R eggel, 1841dik jan. 
Íjén, a’ gyönyörű templomban nagymisét hallgattunk. 
Hónapok óta itt zengett füleimbe először orgonahang, 
mi magasztos és jótékony érzetet keleszte keblemben. 
Csodálatosan hatott meg az öszhangzu ének ’s nem Ír
hatom le megindulásomat. Buzgón könyörgő arábok 
környeztek bennünket, kiknek jól esett, hogyimájok- 
ban európai tisztek is részt vesznek. A’ főoltár elren
dezése nekem igen tetszett’s óhajtanék több illyet lát
n i! Kétfelól, két lépcsőkar viszen a’ főoltárhoz ’s 
épen így juthatni lépcsőkön az alatta levő sekrestyébe 
is. A’ templom, minta’ szent hit regéli, épen azon a’ 
helyen van, hol Krisztus és József laktak. Mise után 
az élénk ifjú prior, ki nápolyi fi, meghordozott ben- 
nönket mindenütt, azon helyeket mutogató , mik az Ur 
élete által lőnek híresekké. Mutatá azon kápolnát, hol 
Krisztus tanitványival ült, egy kőgerend képezi az 
asztalt, mit körzének; megtekintettük továbbá azon 
helyet, hol József mesterségit folytatá, végre amaz ó 
zsynagogát, mellyben Jézus tanításit kezdette. Ezen 
helyek, bár igen gyönge ajtókkal láttatvák is e l, sér
tetlenek ’s a’ törökök által is tiszteletben tartatnak. 
Valóban, mi ok nélkül panaszkodunk ellenük, mert 
minden vallást tisztelnek , ’s az istent mindenhatónak 
megismérik. Ottan-ottan e’ helyeken misét tartanak, ’s 
én tisztelettel léptem mindenüvé , mert meggyőződtem , 
hogy ezek nem költemények. Még aznap délelőttke- 
ríttettünk kísérőket, utunkat N a p l u s  fele folytatan- 
dók; jött is három derék aráb, kiknek ábrázatjok va
lódi keleties volt. Leérvén N a z a r e t h b ö l , a z e s z -  
dr el  l ő n i  messzeterüló síkság,, mihez hasonlót Szy- 
riában nem láttunk, felséges látványt nyujta szemeink
nek ; balra, a’ tova nyúló Thabor hegyet csodáltuk, 
mellynek látása vallás és történet tekintetében annyira 
érdekes. E’ síkságon lovagolván édes honunkban kép- 
zelók magunkat, de édes csalódásunkból egy véletlen 
történet csakhamar kiragadt. Egy fürge zerge-csapat 
szökött ugyanis hirtelen élőnkbe, miket, rálovagolván, 
tova kergettünk. Fiatal könnyüvasasunk azonban ezzel 
meg nem elégedett ’s egyik kísérőnk fegyverét ragad
va a’ zergéket üldözőbe vette. Ezek mindig tovább csa- 
logaták ’s ó többszöri kiáltásunkra sem tért vissza, 
mi miatt megálltunk; mert féltünk, hogy szemünk elöl 
elvesztvén a’ szerte kóborlók ötét könnyen kirabolhat
ják. Kis idő múlva azonban megfordult ’s azon meg
jegyzésünkre , hogy a’ zergéket ugyan siker nélkül 
hajhászta, válaszolá, mikép igen közel vala már ho- 
zájok. ,Miért nem lőttél hát4 ? kérdém. „Miért ? feleié, 
mimódon lőttem volna, hiszen — átnyújtván fegyverét 
— e’ puskán nincsen kakas.“ Fölötte jó ízüt kaczag-
tam, midőn e’ felfödözés után a’ mellénk adott kisere- 
tet szemlélgetém, mitől szükség esetében kielégítő se
gélyt épen nem nyerhettünk volna. Az arabnak mind
egy csak fegyvere legyen , nem sokat gondol vele akar- 
millyen is az; előtte mindenféle fegyver nagy jelentő
ségű ’s még a’ gerelynek is becse van , a’ kard erte- 
kit azonban nem látszik felfogni. Lovainkat az e s z-
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d r e l l o n i  síkság közepén megpihentettük; itt emel
kednek a’ franczia földsáncz omladéki, hol, ha emlé
kem nem csal, T i m o t ,  midőn a’ francziák N a z a -  
r e t h b ő l  visszavonultak, egy csapat arab ellen olly 
hősileg viaskodott. L ó -é s  szamár -  ménest láttunk itt 
Jegelni; épen szántottak, igaz fölötte egyszerű eké
vel , mibe ökrök voltak fogva. D j e n i n h e z  közeled
vén , kísérőink közül egyet előre küldöttünk , hogy a’ 
m u s s e l i m n é l  (kormányzó) magunk ’s lovaink szá
mára— szükségesekről rendelkezzék. D j e n i n ,  er
dős hegység tövében fekvő falucska. A ’ kormányzó, 
ki magas termetű, fehér turbán-színes kaftán-és szá
jában hosszú szárú pipával az úgynevezett főpiaczon 
maga fogadott ’s szálló-helyül egy helységház-forma 
épületet mutatott, minek földszinti raktáraiba lovain
kat kötötték, magunk pedig egy emeletbeli szobába te
lepedtünk , hol a’ terrasz konyhául szolgált. A ’ szives 
kormányzó néhány, nem igen uj szőnyeget külde , min 
már sok katona pihenhetett; élelem vásáriam pedig a* 
törvényszolgát adta mellénk, ki a’ „Fekete asszony“ 
bohózatbeli K l a p p e r l h e z  igen sokat hasonlíts. 
Edény ’s pohárért az egész falut föl kelle hajhászni; 
azután rizst és tyúkokat vettünk, mikből G i o v a n i  
szakács izes estebédet készíte. Szolgálatra termett 
kormányzónk napestig kapuban ült, parancsink sikerif- 
tetésít eszközlendő ; bort azonban lehetlen volt keríte
nie. Este , midőn küldöttségünk vezérével az udvaron 
fel ’s alájárkálnék, a’ kapu egyszer csak megnyílt ’s 
egy szerecsen, lovát vezetve , akart belépni; de midőn 
a’ hathatós N e m z i  M i r a l a i t  rádörgöttük, hir
telen visszavonult ’s egy perez alatt eltűnt. E ’ jelenet 
sok tréfára adott alkalmat; mert úgy vélekedtünk , hogy 
e'szerecsen az I b r a h i m  megugratott emberihez tar- 
tozhatik, kinek visszavonuló előcsapatja ez éjjelen 
könnyen ide érhetvén igen meg fog ö r ü l n i  ha négy 
ausztriai tisztet elcsipend. Minthogy ez igen valószi- 
nűnek tetszett, igen vigyázok ’s előrelátók lettünk; 
annyival inkább, mivel D j e n i n b e  előttünk egy török 
sem tette be lábát’s az ellenség hátrálási vonalán por
tásztunk , m elly, mint később bizonyosan megtudtuk, 
tőlünk néhány napi járásra, oldalt tanyázott. Illyesmi 
ugyan csak keleti táborozásoknál történhetik , hol hát
rálás alkalmakor e lő ’s utócsapatokrul, partvidéki szá
guldó hadrul képzelet sincs. Kormányzónk az ellenség  
fekvéséről legkisebb felvilágosítást sem adhatott, mert 
itt csak annyit tudtak , hogy hegyi népségünk az úgy
nevezett J a k a b  h i d  ’s T ib er i á s -  tavánál állott, 
most azonban még ott van é ? mindenek előtt rejtély 
volt. Egyébiránt az éjszakát tűrhetően töltöttük ’s ha 
némelly bogarak gyakori látogatásaiktól megkimélen- 
dettek, valóban jól pihenendők. Kormányzónkat már 
viradtakor kérettük, hogy Na p l u s  fele lovas veze
tőt keríftetne, de ez , a’ szegény D j e n i n b e n  lehet
len v o lt, ugyanazért becsületörül egy szamaras-su- 
hanezot kapván indultunk. D j e n n i n  alatt mindjárt 
négy n a p 1 u s i lovassal találkoztunk , kik darab ideig 
velünk jővén a’ tájról kellő fölvilágositástadának; mi
nek következtiben e’ vidéket a’ s z a u r i  hegyekig be
j á r v á n  D j e u n i n b e  visszatértünk. Kormányzónk 
K l a p p e r  lj é v e l  együtt napestig küszöbnél ült, pa- 
rancsinkat teljesítendő ; ’s úgy látszott, hogy európai 
polgármesterink szerint nem idegen az ajándék iránt , 
mit, ha alkalom adódik , önmaga is kikerít; mert midőn 
egy mezörül érkezett hölgy a’ piaczi kutnál répát árul- 
gatna, kormányzó ur egész bizodalommal közeledvén 
hozzá, egyik répát a’ másik után eszegető ki kosa
rából. —

1841ki jan. 3d. utunkat az eszdrelloni síkság szélén  
a’ C a i p h a-hegy tövében tovább folytattuk. A’ mesz- 
szeterüló szép lapályon sok müveit földet találtunk , de 
nagyobb része műveletlen parlag volt; mi azt tanusitá, 
hogy nincs szegény e’ tartományban. Szyriának haj
dan hatmillió lakosa volt, mi jelenleg kétmillióra ol
vadt le. Ez úttal rendes lovag-vezetőnk vala, ki azt 
beszélte , hogy a’ balra fekvő hegyek barlangi adának 
rejtek-helyet az ottan-ottan kirohanó beduinoknak, kik 
A c r e  bevétele óta mind vadonaikba vonultak vissza. 
Ma igen terhes utunk volt; olly rekkenő meleg sü
tött, mint nálunk júliusban ’s közülünk némellyik fehér 
lobogó kendővel ótalmazá fejét az égető napsugár el
len Lovainkat több ízben pihentettük ’s a’ hőség miatt 
annyira eltikkadtunk, hogy kutat kellett keresnünk, 
mit azonban nem találtunk. C a i p h á h o z  közel pál
mafák gyönyörködteték szemeinket, miknek úgy örül
tünk , mintha még eddig illyeket nem láttunk volna , a’ 
viruló kertek közti bemenet pedig valóban kedves volt.

Az európai egyház §ta(istikájálioz*
Európában 49 keresztyén uralkodó ház van, mely- 

lyek 342 fejdelmet, beszámítva uralkodó fejdelemnő- 
ket is, foglalnak magukban. Ezekből 5 a’ görög, 111 
a’ katholikus, 226 a’ protestáns egyházhoz tartozik. 
Ezen 49 uralkodó fejdelmi házbul 1 görög — orosz —  
18 katholikus, 30 prottestans hitvallású. E’ 49 ural
kodó fejdelmi ház Európában 142,091 négysz. mérföl
dön 371 és % millió lakoson uralkodik.

I. Magában Európában bir : 1) A’ görög fejdel- 
miház 40,066 4sz. mérföldet 113 millió lakossal. 2) 
18 katholikus uralkodóház 40,066 4sz. mérföldet 113 
millió lakossal. 3) 30 protestáns uralkodó ház 30,479 
4sz. mérföldet 70 millió lakossal. Ellenben

II. Beszámítva Algíron kívül, a’ világ minden ré
szeiben birtokaikat bir : 1) A’ görög f e j d e i  m i h á z
320,000 4sz. mérföld. 61 és l/ 2 millió lakossal. 2) A’ 
katholikus fejdelmi házak 73,571 4sz. mérf. 192 és J/2 
miilió lakossal. 3) A’protestáns fejdelmiházak 117,387 
4sz, mérf. 191 és V2 millió lakossal.

Ezen uralkodó házakból legkisebb a’ német szö
vetséghez tartozó lichtensteini kath. fejdelemség 24sz. 
mérf. 5880 lakossal. Legterjedelmesb földje van a’ 
moszkahitü uralkodó háznak , a’ protestáns Angolház 
pedig legtöbb úgymint 163= 164  millió lakoson ural
kodik. A’ görög fejdelemségnek ’s hitvallásának böl
csője Európa uyugoti, a’ katolikusokéi Európa dél
keleti , a7 protestánsokéi Európa éjszakkeleti része.

E ’ fejdelemségek hitvallásukra nézve egyféle és 
vegyes szertartásuakra osztatnak. Az egyféle kath. 
birodalmak : Olasz , Spanyol ’s Portugál-ország ; az 
egyféle protest, fejdelemségek pedig: Svéd- Norvé
gia és Dánországok. A’ többi nagyobb kisebb szám
mal vegyes hitvallású.

A’ vegyes hitvallású birodalmak. 1) Ollyanok, 
mellyekóen mindenik egyház egyirányos joggal és sza
bad vallási gyakorlattal bir, mint Francziaországban 
’s Hollandiában. 2) Ollyanok, mellyekben katoliku
soknak ’s protestánsoknak egyforma joguknak kellene 
lenni, mint— Ausztriát kivéve — a’ német szövetség
hez tartozó országokban ’s Porosz és Angolhonban.
3) Ollyanok, mellyekben egy hitvallás az uralkodó, a7 
többi némi módosítással türetik , mint Ausztriában és 
orosz birodalomban. Minden prot. fejdelemség között 
A n g l i a  legtöbb k a t h o l i k u s  a l a t t v a l ó t  tart, 
utána P o  r o s z o r s z á g  ápol b i r o d a l m á b a n ,  és 
minden kath. uralkodó közül, legtöbb protestáns a
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lattvalónak Ausztria, utána Orosz- és Francziaor- 
szág parancsol. Azon különös esem ény, hol az ural
kodó fejedelem aern népe hitvallásán van kétszer ta 
Iái helyet. Először Szász országban, hol a’ fejede
lem Fridrik Auguszt a’ reá sok nyugtalanságot hozó 
lengyel korona miatt népe hitvallásátul elpártolt. 
Másodszor: Görögországban, hol a’ királyul rendelt 
Ottó bajor herczeg hitvallásában megmaradt. A’ bel
gák királya is szinte protestáns, de gyermekeit népe 
hitvallásában kötelezte nevelni. Yajjou Oltó király 
utódja hitvallására tett e? valamelly határzatot? be
küldő nem tudja; annyi igaz , hogyj ha|sarjadékinak 
a’ görög tróut biztositni akarja,» görög szertartá- 
su hitvallásban kell azokat nevelni. így  kevés idő 
múlva , csak Szászország leend , hol király és nép 
egyházi különzésben maraenak.

S zab ad  k ö z tá rsa s á g  E u ró p á b a n  7 van . E z e k b ü l 
c s a k  eg y ik  a ’ sch w e iz i öu á lló  b iro d a lo m  673 4sz. 
m érfö ld ö n  2 m illió  lak o ssa l. A ’ tö b b i k ic s in y  te r j e 
delm ű sz ab a d  v á ro so k  ú g y m in t K ra k ó  és S anm urino  
2 4  4sz. m érfö ld ö n  138 e z e r  k a th o lik u s  ; H a m b u rg , 
L ü b e k , B rém a  és F ra n k fu r t  22 tt>z. m é rfö ld e n  246 , 
500 p ro te s tá n s  la k o s sa l . Fúrnék Dávid

M agyar h a jó s -k é p z ő  In tézet.
A’ Társalkodó f. évi 99. számabeli ,P ót l é k  t á r 4 

Írója I p s a r a i  V a r v a k i  A n d r á s n a k  900 ezer 
rubelnyi hagyományáról értesíti olvasóit , melly egy 
Görögországban ’s jelesül Poroszon vagy Aeginán fel
állítandó hajósképző-intézet alapjául szolgáljon; ’s 
miután az intézet felállítását csupán az illető kormány
nak bizalommal várt rendeletétől mondja függeni, így 
végzi szavait: „ Mi k o r  l e s z  n e k ü n k  F i ú m é -  
b en ?“ —

E ’ nemz. érdekben tett kérdésre, megfelelhetne ugyan 
egyelőre az országos tiszti névsortár i s ,  mellynek(az 
1840rölinek) második (litterariai) részében a’ 98. la 
pon olvasható : „ F l u m i n e  s e o r s i v u m  X a u t i -  
c a e  I n s t i t u t u m “ ; azonban bátor vagyok a’ mon
dott számbeli , P ó t l é k t á r 4 t. íróját barátságosan fi
gyelmeztetni, hogy még V a r v a k i  hagyománya után 
a’ Görögországban felállítandó hajósképzö intézet léte
sítése c s a k  remélhetik: hasonló intézet Fiumében — 
hála Ür mé  ny i Ferencz ő excja hazafiul érzéseinek , 
mellyeka’ derék férfiút a’ fiumei hajósképzó iskola fel
állításában is , mint sok eg y éb — nevét a’ magyar part
vidéken örökítendő—jótékony és hasznos intézetnek lé 
tesítésében lankadni nem tudó gondoskodásra ösztönzők 
— Fiumében, mondom, hasonló intézet már a’ magyar 
partvidéknek a’ magyar koronához viszszacsatoltatása , 
’s így 1823. óta fenáll és díszük. Ezen szép intézet 
1839. óta a’ fiumei k. kormányszék közvetlen igazga
tósága alatt lévén , egy hitszónok és vallásoktatóval,, 
’s két évi osztálya, két külön tanítóval bir ; ezek egyi
ke a’ k. kincstárból húz 600. c. ftnyi; a’ fiumei városi 
pénztárból400. c,ftnyi évdijt. M i k o c z  Jakab A. ren- 
'des prof., ha emlékem nem csa l, már, 1826. óta fog- 
lalkodik a’ tanítással ’s pedig 1836ig egyedül maga az 
intézet mindkét osztályiban , ezen évben azonban B ő r 
tő l  ott i ur hivatott meg helyettes tanítóul a’ tökéle
tesen rendszeritett lső  osztályba , ’s azóta a’ tanulmá
nyok rendes folyama , mint szinte a’ félévenkénti nyil- 
ványos vizsgálatok is , az intézet mindkét osztályában 
szorosan megtartatnak. M i k o c z  J. A. elméleti ’s gya
korlati jeles hajós , márl833ban, mint a’ fiumei hajós- 
képző intézet nyilv. professora, terjedelmes munkával

lépett f e l , melly nevét a’ legtávolabb tengervidékeken 
is isméretessé tévé ; ’s a’ földközitenger több fokvárosai
ban , hol hasonló intézetek léteznek (mint erről az érd. 
szerzöbez intézett levelekből meggyőződhettem) , ok
tatási könyvül fogadtatott el. Czime e’ jeles talán csak 
nálunk isméretlen munkának az: „II Corso de Navigazio- 
ne teorico-pratica; racolíe tradotto da recenti appro- 
vati autori inglesi e francesi, arrichito di nuove ag- 
giunte da Giacomo Ant. M ikocz, pubblico professore di 
Nautica in Fiume. # )  — Venezia , dalia tipográfia di 
Aluisopoli, 1833—1834. Két köt. n8dr. 450 és 326. lap, 
azon fölül számos rézbemetszett mathematical táblával. 
Ha tudnám, hogy a’magyar közönség előtt némi érdek
kel bírna az ezen intézetben oktatás tárgyaiul szolgáló 
tudományokróli emlékezés, ’s annak egyéb belszerke- 
zetét illető adatok, Hlyekkel is szolgálhatnék # # )  Addig 
is vegye a’ t. szerkesztőség e’ figyelmeztetésemet olly 
szívesen , a’ milly édes kötelességnek hittem becses 
lapjai olvasóit ezen nemzeti jeles intézetünkkel— az 
idézett pótléktári kérdés következtiben—röviden m eg- 
ismértetni. Pesten. Császár Ferencz.

P ó t l é k t á r -
John Leslie a’ nagy természetkémlő’s mathemati- 

cus, születésére nézve paraszt gyerköcz Largo faluból 
Scotiában. Hona szokása szerint egész tizenharmadik 
évéig csak a’téli hónapokban járt iskolába, nyáron pedig 
baromőrzéssel foglalkodott. Azonban a’ tér, hol nyáját 
legeltető nagyobbrészt körülárkolt lévén ; minthogy 
munkája semmi különös bajlódást nem kívánt, időtöltésül 
mindig szokott magával valami történetesen kezébe a- 
kadt könyvet hordani. Ezek közt Euclid angol fordítá
sának is volt egy példánya, és Leslie, ezzel kezdé ina- 
theraaticus pályáját. A ’ számjegyek rajzolására szerei 
nem lévén, újával irá azokat a’ fövénnyel beterített útra 
’s bezárván könyvét gyorsén átfuta példáin. A’ hely
beli lelkész , ki egy napon öt ezen foglalkodáson kapta 
azonnal atyjához siete : , ,valami fontos közleni valóm 
van önnel“ monda neki. A z , a’ lelkész komoly vonal
iéira kémeit.,,Leslie uram, ön fia lángelme“ ,,Mit ? szó-  
la az öreg felhangolt ujságvágygyal. „talán a’ vetésbe 
eresztette a’ teheneket“ ? 0  nem viszonzá a’ lelkész , 
neki lángesze van a’ számtanra ’s önnek öt St. Andrews- 
be kell küldenie.“ Az atya követé a’ lelkész tanácsát 
és a’ fiú azedinburgi egyetem oktatójává’s hona le g 
derekabb tudósai egyike lön. A’ gyémánt a’ durva agyag 
közt is dicső fényt áraszt. *) **)

*) Az elméleti és gyakorlati hajózat folyama, újabb hite
les angol és franczia irók nyomán gyűjtötte és fordítot
ta s uj toldatokkal gazdagította Mikocz J. A. a’ fiumei 
hajósképző nyelv- tanítója.“ — ügy hiszem, e‘ munka egy 
példánya, megjelente után nem sokára a m. t. Tarsasag 
könyvtárának is megküldetett.

** ) Midöu egyrészről a' kérdéses Pótléktár Írója fölvilá- 
gossittatásaért hálás köszönetét mond, más részről a'szer
kesztőséget azon édes remény kecsegteti, hogy olvasói
nak közlő ur jó indulatjából az érintettek közöltetésivcl 
érdekes olvasmányt leend szerencsés nyújtani.

Argen ti ur ̂ Elsässer fr. Társalkodónkban meg- 
W p ' ü ! “  jelent czáfolatára e ’ czikk megjelente után , 
mintegy két hét múlva megküldé nyomos velős ellenczu- 
folalát, mellyet mi « ’ már előbb érkezett és sorozott ta/ -  
gyak miatt jövő évi folyamunkra vagyunk halásztam 
kénytelenek, úgy szinte e‘ tárgyban Debreczen es Szál mar
hal érkezett jeles c z á f  ólatokat is. A  szerk.

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja angol gyors-sajtón Trattner-Ká rolyi uri-ntcza 453.
Vége az 1841ki második fél-évnek



Az 1841“ évi Társalkodónak tartalma,

Lap.
A’ hóidba utazás veszélyei -  144
A’ kath. Egyház philos. a’ vegyes házasságok

ügyében - - - - - -  107
A’ vén pipás - - - - - -  136
Adatok, a’ panszlavismus hőseinek ismértetésé-

hez - - - - - -  135
Álba herczeg reggelin a’ rudolfstadti várban 180
Állíthatói é Magyarországon külföldi egyeteme

ket pótló főiskolát -  -  -  150
Általányos nézetek Zalamegyének a’ vegyes há

zasságokban! felírása ügyében -  -  137
Általányos szempontok a’népjegyzöi hivatalról 29. 33 
Az ember egy ház -  -  -  -  -  112
Bihari czukorgyári egylet -  -  177. 181. 187
Bucsu-nyilatkozat - - - - -  56
Búziásra figyelmeztetés -  -  - -  152
Egy két jegyzet Vasmegyének a’ v. házasság

dolga felettiközgy. tanácskozására- -  71. 74 
Elidősülés bünperekben -  -  -  -  178
Erdélyi naplómbul 3. 5. 9. 35. 37. 105. 109. 170

173. 182. 188
Értesítés a" kisdedovó oktatókat képező iíitézet- 
, ről Tolnán - - - - - -  81

Észrevételek az engedő és kényszerítő törvény- 
, ről - - - - - -  33. 43

Észrevételek a’ „Kérdés és feleletre“ -  -  131
Észrevételek a’ „ Zalamegye felírása ügyében*• 

czimü iratban nyilványitolt általányos né
zetekre -  -  -  -  « -  -  201

Felszólalás a’ kis csengetyüre -  146
Felszólítás a’ Pesten felállítandó reform, föisko-

kola ügyében 69
Felszólítás egy m agyar-zsidó tanítókat képező

intézet ügyében - - - - -  35
Felvilágosítás a’ vízhatlan bőrre nézve -  -  40
Felvilágosításul s illetőleg rendreigazitásul Fán-

csynak „Ludas Matyi ügyében“ -  -  4-8. 54
Felvilágosító jegyzetek a’ Pesti hírlap 2 id- szá

ma vezérczikkjére -  -  -  -  141
Figyelmeztetés az orgonák és művészetre -  135
Fulánkos válasz -  -  -  - -  -  452
Füzér a’ lörvénytudományból -  -  -  117
Gondolattöredék- -  41. 67
Gräfenbergi levelek -  -  61. 67. 78- 88. 102
Halljuk a’ szép szót -  -  -  -  -  152
Három sziti _ _ _ _ _ _  128
Jámbor ohajtatok _ _ _ _ _  30
Javaslat a’ Pestbuda közli csolnakozás tárgyában SS-
egyzetek a’ mostani Ujonczozás ügyében -  65

Jelentés a’ Kísfaludy-Társaság negyedik évi doí-
gairul - - - - - - -  51

Jelentés a’ Krassómegyében létrehozott nyugin
tézet alapszabályai kidolgozására kiküldött 
választmánynak -  -  -  -  49

Jelentés a’ győri színészetről -  -  -  198
József Császár és Ganganelli -  -  -  _ 108
Jutalomtétel 100 aranynyal ’s néhány komoly

Szó a’ fölmérések hitelesítöjihez -  - 162
Igazítás és czáfolat - - - - -  152
Igazítása a’ Társ. f. é. 10 sz. közlőit szükséges

igazításnak - - - - - -  133

Lap..
Igazítás az erdélyi szászokra nézve -  -  125
Igazítása Édes Albert „a’ dunántúli ref. főisko

lát érdeklő szózata“ alatti jegyzékének -  40
Iszonyú bünhödés - - - - -  120
Kandallo-dall - - - - - -  2
Károlyi György gr. beszéde, mellyet mint m. 

gazdaság -  egyesületi elnök az egyesület f. 
évi 2d. nagygyűlésén jun. 5d. tartott -  197

Kérdés és felelet -  -  -  -  -  -  91
Kérdés: igaz e?  - - - - -  420
Kilenczed - - - - - - -  421
Kirablott sziget - - - - - -  27
Kijárás a’ külföldi egyetemekre -  -  -  96
Kliegel betürakó és betüosztó gépei tárgyában

megbízott választmány számadó jelentése -  145
Kokasd megváltása ügyében 57
Kokasdi örök megváltás ügyében 73
Koldulás megszüntetése Nagy Váradon 53
Korszerű kérdés - - - - - -  32
Különcz -  -  -  -  -  -  134
Különös vétség - - - - - -  108
Literatúrai pártemberek ismérletése -  -  11
Lőcsei lyceum elöljáróinak a’fő felügyelőhöz in

tézett nyilatkozata , a’ keblükben fejlődő 
pánszláv, vádja aluli fölmentetésökre -  24

Magán- és Munkarendszer -  127
Magyar égteke - - - - - -  79
Magyar nemzeti fejlődés -  117. 126 130. 142 —"
Magyar várak rajzai -  -  -  -  129. 137
Még egy pár szó a’ dunántúli ref. főiskoláról -  31
Mészárszékek iránt - - - - -  66
Mustforrás kezeléséről, tekintve az egri szeren

csétlenségre is -  -  -  -  -  174
Néhány szó az „Ujonczozás tárgyában lett ész

revételekre“ -  -  -  -  -  41
Néhány szó a’ Pesten felállítandó ref. főiskola

ügyében -  -  -  -  -  -  63
Néhány szó a’ budapesti lánczhíd ügyében -  83
Néhány szó iskoláink magyarosodása körül -  113
Néhány szó a’ Balaton szabályozásáról -  157.

161. 165. l£í!_
Néhány szó az orvosi világról -  -  167. "171
Nemzetiségünk ügye ’s a’t panszlavismus jelen

ségei ágost. hitv- felsőbb iskoláinkban 19. 20
Névhamisitás -  -  - -  -  140
Nézetek az ágost. vallásit- köv. fötanodákban

uralkodó, szláv szellemről -  -  -  21
Nyilatkozat a’ múlt évi Jelenkor 90d. számának

budapesti naplója ügyében -  -  -  12
Nyilatkozat Rozsnyórul az itt virágzó evang. is

kolára f. é. Társ. 6. számában X. Y. Z. ur 
által kimondott szláv szellemröli vádra néz
ve - - - - - - -  153

Okai ncmelíy malmok árkai befagyásának 's ez
elleni ovások - - - - -  91

Örökös szerződés -  -  -  _ _ 17
Őrültek száma Angliában -  104
Óvás ,Kuthy pártismértetése' ellen 15
Ovás-mód és gyógyszersz. marha-száj fáj ás ellen 4 
Párisi müveit tolvajok -  -  - -  -  52
Pénz van csak erős akarat legyen 86

betű  rendben.  

E L S Ő  F É L  - ÉV.



Petrózai T r a t t n e r  Károly Konstantinápolyi cs
Szyriai útja -  189. 193. 199 202. 206

Polgártársak -  -  -  -  -  -  120
Preys hideg gyapju-raosó szerének hasznai -  158
Pusztító tűzgömbök - - - - -  120
Rózsa-ünnep -  -  -  -  -  - 1 9 5
Statusnak foglyok iránti kötelessége -  151. 155
Stur Lajosnak f. e. Társ. 34d. sz. közlöttigazítá

sára egypár jegyzék -  -  -  166
Szabad föld rs megváltásról -  -  185. 191
Szatócs Hlavacsek urnák -  -  94. 99. 101
Szederfák ügyében - - - - -  196
Szemléletek a’ pályaválasztás körül -  149. 154
Szobránczi gyógyvíz - - - - -  204
Szózat a’ panszlavismus ügyében 63
Szükséges Igazítás - - - - -  37
Tőlem is valami a’ pályinkáról -  -  -  139
Tüzkárbiztositó intézetek -  -  -  -  115
ütba-igazitás - - - - - -  155
Utolsó észrevétel az 1841. évi Társ. 3 számában

adott „utolsó feleletre“ -  -  -  -  13
Utolsó felelet az 1840d. évi Társ. 103. sz- elő

adott „váltójogi megvitatásra“ -  -  10
Újabb nézetek a’ népjegyzők mostani sorsáról -  i l l
Uj- évi éjjele egy szerencsétlennek -  -  2
Uj neme a’vitézségnek -  -  -  -  -  156
Uj rágalomirat -  -  -  -  -  - 1 3 2
Válasz „a’ Panszlavismus cseh- szláv hősei Lő

csén“ czimü czikkre 24
Városképek Gömörbül - - - - -  77
Vélemény a’ Pesten fölállítandó ref. főiskola ve

zérelveire nézve - - - - -  205
Villámhatalma - - - - - -  96
Viszhang Zay Károly gr. illy czimü felszólalásá

ra „Néhány szó a’ Pesten állítandó ref. fő
iskola ügyében - - - - -  84

Viszonyos tüzkárbizlosítási javaslat -  -  45
Viszszaigazitás Dobrossynak Fáncsytól (Rendkí

vüli toldalék a’ Társalkodó 26d. számához) 
Visszapillantás a’ , Mátyás -  emléket ‘ tárgyaló 

szózatokra 's tovább-lépés ez ügyben 85.
89. 93. 97

Zsigmond magyar király -s Morszinai Erzsébet 7. 13

Lap. _  , Lap.
P o t l é k t á r

A’ champagnei bort kedvellök számára -  £ 176
A’ chinainak temetkezés-módja • -  -  _ 156
A’ hű kutya - - - - - _  140
A’ különcz házassága -  216
A1 némaság gyógyító - - - - -  68
A* nem reméllt válasz - - - - -  176
A’ vigasztaló hang -  -  -  -  _ 2 16
A’ száz év előtti sanyarú tél -  4
A’ vendéghaj-búvár - - - - -  156
Az oktalan állatoktul is tanulhatni - 208
Angol történet - - - - - -  216
Aszszonyorvos - - - - - -  184
A’ szökevény - - - - - -  164
A' Shakjáték-látogató - - - - -  164
Bécs népessége - - - - - -  68
Becsületesség és jutalma 84
Gzigányok száma Európában 72
Gzukor-fogyasztás a’ német vám-egyesületi tar- 28

tományokban - - - - -  96
Divatos grácziák- - - - - -  140
Első P á l - - - - - -  -  1

Éjszakamerika eddigi elnökei -  -  176
Fontos felfödözés -  8
Francziaország fegyvertára 40
Halljunk még egy pár szót -  -  -  -  181
Himezetlen válasz -  -  -  -  -  156
Hoszszu időhatár - - - - -  68
Hoszszu parliamenti beszédek -  -  -  *40
Hoszszu élet ritka példája -  -  -  -  184
Játékosak és játékok - - - - -  184
Javított léghajó - - - - - -  I 40
Korunk haladás kora - - - - -  20
Krétaházak - - - - - -  I 56
Különös divat -  -  - - -  -  *40
Különös lakat - - - - - -  40
Különös vétség -  -  -  -  -  -  *0S
Nevezetes fali órák -  -  -  -  -  32
Orosz körülmények - - - - -  *88
Példátlan ittasság - - - - -  88
Szinházmennyiség Európában -  18S
Szükségtelen intések - - - - -  80
Temetési szokás az Afghanisániaknál -  -  184
Uj neme a’ vitézségnek -  -  -  156
Uj papirospénz - - - - - -  4
Vad lyány - - - - - - -  196



M Á S O D IK  F ü D - E f ,
Lap.

A’ magyar „Természet-tudóm, társulat“ ismerte
tése - - - - - - -  209

A’pesíbudai hangászegyesület által felállítan
dó nyugpénzintézet ismértetése -  226. 331

Adatok a’ Hajdúkerületről -  -  -  -  309
Advent és Farsang - - - - -  408
Álhalott - - - - - - -  336
Álkoldusok - - - - - -  403
Árpád - - - - - - -  313
Autobiographia - - - - - -  308
Becstelenités és büntetése -  -  -  -  397
Büntető-rendszer -  393. 397
Csanádi püspök-megye -  341
Csuka-folyami összeomlott ivlánczhid ügyében 374
Délsarki föld - - - - - -  385
Diana de Poitiers és Ninon de Lenclos -  -  388
Egykét szó a’ magy. protestáns lelkészek ál-

Japotjárol - - - - - -  364
Elet és tájképek Naplómbul -  -  366. 370
Emlékirat, Pestmegyét illető -  333
Erdélyi országos elnök Kemény Ferencz b. je

len országgyűlést üdvözlő beszédje 377. 378
Esz és szív - - - - - -  403
Eszmélet - - - - - - -  108
Észrevétel az úrbéri legelő-járandóság kulcsa

iránt - - - - - -  353
Észrevétel a’ mustforrás kezelésire -  -  216
Egy gyermek emlékképei Longwoodbul -  237
Ellesett titok - - - - - -  338
Életképek - - - - -  247. 350
Egyiptusi pórok - - - - -  248
Egy röpirat - - - - - -  259
Egy este a’ straszburgi színházban - -  260 -
Egyházi igazgatók nemessége -  282
Emlékül G. E. barátomnak -  -  -  -  284
Egy practicus urbarialista szava az örök meg

váltásügyében - - - - -  289
Egy szó a’ nevelés tárgyában -  -  - 321
Falusi iskolák és tanítók -  -  -  306
Felelet a’ homok ügyében kitűzött kérdésre -  279
Felelet Tomka Kálmán urnák -  264
Feleletet váró kurta kérdés -  -  -  262
Földmérés - - - - - -  225
Fölebvitel, ha úgy tetszik: delana caprina -  211
Furcsa statisticaijegyzet -  -  -  -  224
Füzér a’ törvénytudományból 349. 366. 381. 405
Gondolattöredék - - - - -  323
Gyakorlati észrevételek a’ közrend ügyében 235. 237
Gyárházi gyermek - - - - -  303
Gyermekkórház Pesten -  -  -  -  409
Győzzön az, mi jobb - - - - -  362
Hannovera pályinka-statistikája - 340
Harmadik röpirat - - - - -  270
Hatalmas ovószer a’ patkányok ellen -  -  263
Hírlapkor - - - - - - -  278
Hisztória mint tudomány - -  — -  344
Holló-apa - - - - - - -  220
Javaslatok a’ falusi nép számára készítendő ka-

lendáriomra nézve -  -  -  -  319
Jegyzetek H. G. úrnak -  -  -  -  296
Intés könyvárusokra nézve , kik egyszersmind

könyvnyomtatók - - - - -  276
Iparhaladás Oroszországban -  324
Karpáti levelek -  -  -  381. 386. 391
Kelet népe’sa’Pesti hirlap -  288. 289

Lap.
Kerelem a'józan emberészhez az iskolás gyer

mekek nevében -  -  -  373
Lap.

Kisded-ovó intézetek -  -  -  -  343
Kisfaludy, társaság vagyis Magyar Szépirodal

mi Intézet ügyében -  385
Korunk iszonyatosságai -  248
Különös boszu - - - - - -  296
Különös fogoly - - - - - -  268
Különcz házassága - - - - -  216
Legdrágább pipa - - - - -  268
Legjobb modor és taktika -  267
Létesíthető é az egyesülés? -  -  404
Levél - - - - - -  301. 305
Levelek a’ magányból -  254. 358
Magyar Gazdasági Egyesület rendkívüli nagy

gyűlése _ _ _ _ _ _  371
Magyar Gazdasági Egyesület szölómivelési

szakosztálya ülése _ _ _ -  370
Magyar hajós képző intézet - 112
Másolatok _ _ _ _ _  431. 407
Még egy pillanat a’ homoeopathiára -  -  342
Mellyik jobb szokás -  220
Mutatványok Petrichevich Horváth L. illyczí- 

mü kéziratából: ,Levelek Emiliáhozí ’stb.
241. 265 —

Meglepett férj - - - - -  252
Mese _ _ _ _ _ _ _  258
Magyar régiség _ _ _ _ _  259
Még egy röpirat -  -  _ _ _ 262
Magyar Bank - - - - - -  268
Mormonok vall. felekezete - -  -  -  268
Mi a’ reform ’s annak sarkköve -  291
Miért olly ritka tünemény a’ korszerüleg kimi-

veltifju - - - - - -  325
Mint végezhetni be a’ v. házassági ügyet sze

rencsésen - - - - - -  338
Napló (P. G - é )  -  -  -  345. 353. 389
Napoleon nézetei a’ temetkezés tárgyában - 360
Nasszaui herczegség statistikája -  -  340
Néhány szó a’ Bank ügyében -  401
Népnevelési tárgyban többek után -  -  339
Népszokások az erdődvidéki sváboknál 360. 392
Nevelési szempontok -  -  -  -  369. 373
Nyilatkozás az Ottiliás patkányüzés miatt -  339
Nézetek a’ szabadságról _ 383
Népnevelési ügyben - - - - -  221
Napier az arábok csudálattárgya -  -  224
Nevezetes sírkő - - - - -  233
Néhány védszó az engedő ’s kényszerítő tör-

vényezikk mellett -  - _ -  245
Napoleon mint shakjátszó -  256
Napoleon ítélete a’ müveit európai nemzetek jel-

lemzetéről _ _ _ _ _  271
Nagy Péter napja Parisban -  -  -  -  275
Nászajándék - - - - - -  328
Néhány szó a’ gyümölcsfatenyésztés tárgyában

329. 336
Ó-angol törvények - - - - -  216
Öngyilkosság pénzért - 232
Oroszok - - - - - - -  253
Oroszlán törvénynapja _ 315
Örök megváltás - - - - -  261
Örök megváltási törvényről -  -  268. 273
Ouvrard nagyszállító története -  -  -  349



Pályakép - - - - - - -  368
Pályinka - - - - - - -  358
Pap is nemes - - - - - -  317
Pesti műegyesíilet ügyében -  -  -  359
Pesti műkiállítás -  293. 298
Pestmsgyei husárszabás _ 291
Petrózai Trattner Károly szyriai és konstanti

nápolyi útja -  -  398.395. 405. 410
Posta -  -  -  -  -  - 348
Protestánsok egyh. igazgatása -  249
Bóka és hiúz (mese) - 396
Bózsa lelke - - - - - -  320
Sebészet állapotja honunkban -  -  -  246
Shakjáték a’ ,Világ* 79d. számában -  -  348
Statistikai jegyzet Sz. Péíervárról -  -  244
Szabó egylet - 360
Széchenyi István gr. elköszönte beszédei - 255
Szegény gyermekkórházról 2d. évi jelentés 362
Szélmalmok, és harcz és háború . -  214. 218
Sziléziai kézmü-ipar - - - - -  384
Szörnyű hálátlanság - - - - -  252
Találós felelet - 256
Talleyrand és Wellington hg - 252
Talpra-esett válasz - - - - -  304
Társasági nap az éjszaafcmerikai elnöknél -  256
Teremtés czéJja: Tökéletesedés -  314
Thiers - - - - - - -  288
Tiszamelléki sup. választását megalapító „dob-

sinai Egyezés“ tekintetében -  229
Titoknoki jelentés a’m. tud. társ. 1841beli mun

kálkodásairól - - - - -  286 —
Tokaji és ménesi mesterséges aszúbor -  -  304
Török fogalom a’ javító rendszerről -  -  220
Történeti emlékezet - - - - -  224
Történet egy tigris-barlangban - - 351. 355
Trappisták jelbeszéde - - - - -  238
Tudomány és philanthropia - 280
Utazási rajzok - 323. 326. 338
XJii szemlék az élet mezején - 277. 281. 290
Uj hetvenkedések - - - - -  337
Uj neme a’kisdediskoláknak - 380
Uj találmány - - - - - -  220
Vagyon - - - - - - -  367
Válasz „egy szó a’ népnevelés tárgyában“ czí-

mü czikkre - - - - - -  346

Lap. , Lap.
Valasz özonfagh I m r e  urnák a’ f. évi Társ.

39d. számában irt czáfolatára - 239. 243
Valami a’ házasságokrul - 275
Vélemény az ujonczozásról - 213
Vélemények iskoláink ügyében - 233
Vélemény a’ tűzvész elleni ovakodásról - 335
Vigasztaló hang - 216
Visszaigazítás Klein úrnak - 295
Vörösmarty névünnepe - 322
V. Fannihoz - - - - - -  408
Zsidók - - - - - - - 357

P ó t l é k t á r .
A’ legdrágább pipa - 268
A’ pasa szó eredete - - - - -  232
A’ sok pártiak - - - - -  252
A’ törvény betüszerinti magyarázata - - 252
A’ vétkes mint tanító - - - - - 316
Az egyiptusi pórok - 252
Csuz és köszvény - - - - -  338
Ellennyilatkozat - - - - - 232
Emberi szaporaság példája - 384
Furcsa statistikai jegyzet - - - - 224
Furcsa kérdés - - - - - -  232
Furcsa felírás - - - - - -  304
Furcsa párbaj - - - - - -  384
Háromszázad előtti magyar nemesi jellem - 372
Mellyik jobb szokás - - - - -  220
Nászajándék - - - - - -  328
Négylábú sas - - - - - -  388
Négyszázad előtti pénzesség - 372
Óvásul - - - - - - - -  232
Örje légy titkaidnak - - - - -  224
Pénzügy az éjszakamerikai egyesült statusokban 316
Rabszolga-büszkeség - - - - -  312
Szükségben ismeri meg az ember barátját - 264
Társasági nap az éjszakamerikai elnöknél - 256
Természettörténeti ritkaság - 400
Tizennyolczszáz esztendős ékszer - - 292
Uj találmány - - - - - -  220
Zsidó lelkiösmeretesség - 356
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