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I .  szám * P e s t . j a n u á r  Iß»- 1842 .

V i d é k i  s z e m l e .
I .  A ’ magi/, nőnem nemzeti nevelése fölült.

Tisztelt szerkesztőség ! Ha méltónak Ítéli, szíves
kedjék a’ Társalkodóban vidéki szemlénknek egy kis he
lyet engedni. Mi ennek Írására ’s ha elfogadtaték , foly
tatására nemzetünk iránti szeretetből t ö b b e n  eg  y e- 
s ü l v e  indulunk ki. Helyzetinknél fogva hazánk kü
lönféle vidékein kell vén megfordulnunk , sokszor olly 
közérdekű tárgyakba avattatunk, mellyekről némellyek 
semmit nem tudnak, vagy tudván hallgatnak, ’s mely- 
lyekre, mások szólván és írván oUv-olly szóködötgö- 
zölögtetnek , hogy az ezermester sein láthatja a’ v a l ó t .  
Például: hányszor, de hányszor nem közük vidékink- 
röl, hogy itt nemzeti nyelvünk terjed, ott tanodák épí
tésére áldozatok történnek, nyilván- és magán- inté
zetek . . . .  ’st.e’ f. emelkednek . . haladunk. Az illy 
örvendetes hírekre a’ haza szive és messzebb eső me
gyék keblei meglehet feldobognak ; de a’ vidéknek , melly 
magasztaltatik, lelkesb fiai és lyányai c s a k  a’ papíron 
fekvő haladásra elszomorodnak és akaratlan is arra em
lékeznek , hogy a’ honi h ir , mint a’ folyam , hol mély 
csenddel hömpölyög e l , hol kavicsos medre fenékéig 
leapadt fölcsevegve siet odább. Vidéki szemlénk hason
ló közleményektől szűz leend ’s fölveendő tárgyait czi- 
kornva nélkül híven fogja rajzolni, ’s ferde vagy sértő 
előterjesztéstől épenugyfog óvakodni, mint hízelgéstől. 
Tényeket közlend , tagadhatlan eseményeket hozand a' 
t. közönség e lé , mint jelenleg a’ kitűzött czim alatt.

Korunk a’nevelésre feszíti figyelmét. Nevelés azon 
sarkcsillaga, melly körül forognak éber szemei. 31éltán, 
mert ha már hajdan a’ fejérvári, Csanádi ’s több papi, 
kolostori és világi t a n o d á k n a k  alapitóji, aztán Lajos , 
Zsigmond és Mátyás dicső fejdelmink , egyházi és világi 
nagvaink azt álladalmunk talpkövének nézék, sőt a’ha
zát elgázolt mohácsi C a n n a e k  után is magyar apáink 
egyetlen ovószernek tekinték ’s használni kivánák (1. az 
1543ki orszgyül. Xlíd. törv. czik. 1550: XlXd. t. ez.) ; 
mennyivel inkább átláthatja békés korunk, hogy: élni, 
hogy éljünk állati— de élni, hogy nemes hivatásunk
nak megfeleljünk (mire csak jó nevelés tehet alkalma
sokká) józan embert illető elv. — Hála fels. fejedelmünk
nek ! ki nemzetünknek e’ nézetből is igaz életet kíván 
adni, — hála a’ buzgó tanítók iparának! fi-tanodáinkban 
olly haladás jelentkezik, mellyre csak örömkönyükkel te
kinthetünk. Ámde történik é haladás lyánynevelö-inté- 
zetinkben , ’s mutatkozik é nemzeti szellem m. kisasz- 
szonvaink nevelésében ? — A’ mondandókból kivilágu- 
land. —

Mint a’ hivatás: úgy különbözik a’ fi-és lyányne
velés egymástól. l)e ha n e m z e t i  szempontból tesz- 
szük mérlegbe, a’ n ő n e m é  a’ tulnyomóság, mert ő 
a’ nemzedék nevelő-anyja. Igen, de ugyan k ik  és mint 
nevelik a’ magy. nőnemet e’ fens, hivatásra ? Tapaszta
lások szerint édes hazánkban (Erdélyt is ide értve), 
1 ) az úgynevezett a p á c z á k  l i ,  jelesen: az angol- 
kisaszszonyok 1, Benedek-rendüek (Fiume) 1 , Notre- 
dainak 1, Orsolya-apáczák 8 , lyánynevelő-intézetben 
tanitnak. 2) Némelly nagyobb, sőt kisebb városinkban 
is magán-vállalkozó nó-egvedek lyányneveló-intézete- 
ket nyitnak, melJyeket hírlapokban tudatnak . . . ma
gasztalnak. 3) Sok előkelő ház nevelönőt tart, mások 
edes öveiket kiküldik II. St. P—be ’s más helyekre , ma
gukat ki- ’s néha tán- elmivetni. 4) Sok városkánk és 
falvainkban c s u p á n  a’ mesterek lyánynevelók. . . . 
*f“r . kik legyenek az első szám alatt fölhozott tanító

nők? a’ zárdái nevelés titkaiba felszemmel bepillantó 
ember is tudhatja. Lépjen be a’ vándor nagyszebeni, 
kassai, pozsonyi, sopronyi’s a’t. intézeteik küszöbin’s 
tapasztalni fogja, hogy ezek többnyire külföldről be
költözött német, cseh ’st.e’f. szüzek, igen tapasztalni 
fogja, vájjon ezen tanítónők nemzeti nyelvünket ’s tu
lajdonúikat nem  é r t v e  nyilványos iskoláinkban ha
zánknak polgárlyányokat, benső convictusaikban magy. 
ns kisaszszonyokat nevelnek é? — Örömmel mellékel
jük e’ felelethez , hogy a’ pesti angol-kisaszszonyok, 
körülbelül 260 tanító-társnőjök közt, nemzetiségünk ü - 
gyében, legméltóbb hazafiui hálánkat érdemlik. Yala 
idő, mellyben ők is , képyes gyermekek gyanánt, min
den figyelmeztetésre feljajdulának; de felügyelőjük a' 
„Jelenkor“ akkori gyöngeségöket vétkes kímélettel énen 
úgy nem takargatá: mint később érdemeiket méltányló. 
— Továbbá: kérdik olvasóink : kik legyenek a’ máso
dik szám-alattiak ? — Világi nők, feleljük, kik néha ne
veik elé b. vagy tek. czimet függesztenek ’s e' kecseg
tető tapintattal a’ czim, rangkórság és áldics fénye után 
simuló magyar gyenge oldalt megfogják. Tanítónők, kik 
a’ hírlapokban több száz vagy ezer v. forint fizetésért 
olly szerényen ajánlgatják magukat, hogy hinned lehet
ne : a’ szülék b i z t o s b kézbe magzatikat nevelésre 
nem adhatják . . noha tán akkor veték fejüket nevelő
hivatalra, midőn (némellyek) a’ szorongató szükség miatt 
másfelé nem fordulhatának. Jószivüek! jutányos díjért 
nevelést, szállást, élelmezést’st. efélét Ígérnek , csak
hogy az utóbbiakat növendékeik által maguknak me g 
n y e r h e s s é k .  — Mi a’ házi egyes nevelónőket — vá
rosi és falusi nevelő egyedeket ’s rendszert ille ti, is- 
mértebbek, mintsem képeiket e’ papírra kellene folyat
nunk. —-

A’ második, azaz : hogy ’s mint nevelik? kérdés
re ismét a’ tapasztalás válaszol, azt tanúsítván hogy a’ 
felhozott nevelőnőknek kezükbe adatik a’jó anyag, de 
ők ez t, nem ritkán elfaragják simítják . . . hanyagol
ják , ’s midőn a’ jámbor szülék azt vélik, hogy épitnek , 
sokszor akkor rontanak. Vizsgáljátok meg csak hazánk
fiai és lyányai! ’s aztán valljátok meg az elősorolt ta
nítónők képezendik é magy. kisaszszonvinkat gazdasz- 
szonyokká ? — Igen ám! ha a’ fodros kötény, bokor
kulcs és . . . illvenekké tehenek. Ok tanilandják é n ő I 
és a n y a i kötelességekre ? Igen ám! ha gombolyagról 
lehetne és nem é r z ő ^ k e b e l b ő l  k e l l e n e  fonni az 
illynemü életelveket. Ok nevelendik é magyar lyányok
ká ? Igen, az ő nevelésük miatt sok fensőbb társas körbül 
számüzeték édes nyelvünk. — És timagatok bíráljátok 
meg: a’ külföld képezhet é hazait, nemzetit? — a’csu
pán fizetésért működő nem béres é ? — a’ lyánynevelés 
férfi-nemet illet é?  — Bizony bizony nem !.— Igaz u - 
gyan, hogy a’ czimzett nevelőnők próbatét alkalmakor 
nyomott levélkéken sokat ígérnek, szemet kápráztatnak, 
’s hogy arra nemzeti szint mázolhassanak , a’ magyar 
nyelvet is érintik. . Ámde ez jobbadán csalóka szín. 
A’ hiú ígéret fája évről évre virágzik — csak virágzik 
’s a’ szilárd akarat gyüinölcsit évtized alatt sincs né
melly illyes vezérletü intézetekben szemlélhetni szeren
csénk. Nincs különben. Ismerünk mi egy mélt. kisasz- 
szonyt, ki 4—5 éves korában beadaték . . .  be, ’s mi
dőn 16dik évében kilépe a’ derék magyar szülei háznál 
nemzeti nyelven nem tuda beszélni. Oh bár ne léteznék 
több illy kakukfi sorsára jutott növendék!! — Ismerünk 
mi egy más alföldi kisaszszonyt, ki hazánk szivében bi
zonyos b-nő intézetében annyira vivé tanulmányit, hogy 
hat év múlva a’ szülei lakba nemzeti nyelvet feledve, 
egyébiránt is üres fejjel téré meg. Szegény nemes ház!
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]beh jobb lesz vala a1 hatezer forintot magzatod számá
ra eltenned, mint kiadnod olly oltásért, melly csak szá
raz ágat okoza a’ nemzeti életfán. Ismerünk mi magy. 
lyányokat, kiknek keblükből a’ ezimzett intézetek az egy
szerűség ’s . . virágit kigyomlálák ’s visszaadáksoha 
fel nem virágzandóul. Es ki nem tudja, hogy nálunk a’ 
polgári lyányok arra taníttatnak leginkább , mi nélkül 
ellehetnének ’s a’ pór -  Jyányzók azokat nem tanulják 
(varrás, szabás ’st. ef.) mikre legnagyobb szükségük 
lenne ?— Illyen a’ m. nőnem nevelése.

Vajha, mig e’ tárgyban országos javítás történeti
jük az érdeklett egvedek ismernék meg valaliára maguk 
és hivatásukat, ’s hazánk sz. törvényinek hódolván, 
fens. Koronaörökösünk és Nádorunk (kik nemzeti nyel
vünk gyakorlata tekintetéből magy. kisaszszonyokat mél- 
tóztattak családjaik körébe bevinni, mi a’ hű magyart 
Lajos és Erzsébet fejdelmei udvaraira emlékezteti visz- 
sza) mélyen tisztelt példái után indulván, n e m z e t i  
szempontból több szorgalmat ’s ipart fejtenének ki. Vajha 
nagyaink és nemesink házaik körébe ismét befogadnák 
ama régóta bujdosó lyánynevelési rendszert, melly édes 
hazánknak annyi dicső jellemii aszszonyságot ada, ’s 
melly imez , ma ritkán alkalmazható , magyar közmon
dást szülé : „Nézd meg az anyját ’s vedd el a’ lyányát.“

Őszinte- vidék iek.

E g r i  N a p l ó m b ó l .
Lapjaink számával, növekedett azok tartalma is; 

súrlódások, vetélkedések, viták szemlátomást érde
kesbekké, rendszerűbbekké tevék azokat; tárgyaik pedig 
olly sokfélék, nagyszerű ’s kimerítő czikkekkel úgy el- 
halmozvák hogy belőlük életet, tudományt eléggé ta
nulhatunk. Nem juthatunk azonban mindenek olvasásá
hoz , gyakran alkalom és viszonyaink is tartóztatnak ; 
vagy ha bírjuk is , a’ tárgyak halmozottsága csak az ér- 
tlekesbek kiválasztására szorítja figyelmünket; ’s ekkor 
számtalan marad el olvasatlanúl, még pedig ollyak 
is , mik az olvastaknál sokszor érdekesbek. Feledékeny- 
ség leple takarja azok nagy részét, mert csak annyit 
tudunk, mennyit emlékezetünk bírhat; ki emlékeznék 
pedig olly számtalanok között mindenről? Ekkor lesznek 
a’ már rég közlőit tárgyak előttünk újságok ’s ezeknek 
ujanti közöltetése sem leend érdektelen. Korunk hala
dás kora ’s igy örökké változandóság alatti; minden tö
kéletesedik, ’s ki ezt nem teszi marad, vagy még hát
rább esik ; mert csak egy évi tespedés is messze ejt a’ 
haladás barátjától. Mint velünk, épen úgy van az a’ 
tárgyakkal; naponkint más és más alakot öltnek magok
ra , az ízlés finomabb-léte, melly immár az alsóbb osz
tályunkra is kihat, a’ szokás, erkölcsök, városok kül
seje ’stb. mind változik ’s van példa, hogy 10 év múlva 
városra sem ismernél. Lehet ekkép egy tájról Írni min
den évben ’s még is találunk benne figyelemre méltót ’s 
nem lesz egészen érdektelen. így például emlékszem, 
mikép Társalkodónk egypár év előtt, midőn Eger nagy 
lemploniát fölszentelék, szép czikket közlött e’ város
ról , melly előttem akkor elhangzott mint kiáltás a’ pusz
tában ; de miután sorsom hozzá közelebb hozott, azok
kor felületesen olvasott tárgyak ’s az ujabbi események 
vágyat gerjesztőnek bennem : e’ várossal közelebbről is 
megismerkedni. Különben is Eger történetünk mezején 
olly hirt nevet vitt ki az utókornál magának, millyet 
csak nyolczszázados zűrzavar, viszály ’s esemény után 
szerezhet életben maradt nemzet közt egy város. Mind 
az ó , mind az újabb időkbeü események által úgy is 
tudom , soknak figyelmét magára voná Eger ,’s e’ nézet
ből indulék én is a’sokadalomra.

Eger jó utak hijánya miatt, mindeddig mintegy el
szigetelve volt a’ felsőbb megyéktől ’s hegyei közt él- 
zártan mintegy börtönben slnylett a’ nélkül, hogy ke
reskedésre igen alkalmas helyezetén valamit könnyített 
volna. Végre a’ mostani patriarclia-Érsek, kivel még 
többször találkozunk, ki Egernek ujjá-teremtője ’s ki
nek érdemei legnagyobb férfiainkéi közt ragyognak, e’ 
nyomasztó szükségen orvosiam akarván, egyszerre há
rom útvonal által tervezé biztosítni Eger jövőjét. Mind 
a’ három (Miskolcz, Rimaszombat ’s Rozsnyóig) már 
jobbára kész 's ha tökéletesen helyreáll, a’ gabona-ke
reskedésen nagy változás történendik ; mert Kis-Hont 
a’ felsőbb megyékkel, inkább megyen a’ közelebb eső ’s 
olcsóbb piaczií Egerbe, mellvnek borait úgyis régóta 
szedi, mint a’ meszszebb ’s kivált a’ hosszurévi utáltai 
veszélyeztetett Miskolczra. Vadnától a’ Gömürbe vivő 
nagy országúiról eltérve a’ Barkóságon visz által az egyik 
vonal ’s miután a’Bán völgyét, a’ dédesi vár romjait el- 
hagyád : K. M. gr. szilvási szép Ízlésű kastélyát talá
lod az általa építtetett kerekded szép reform, templom
mal , ’s fekete porezellán-gyárával; melly ezentúl szí
nét megváltoztatván fehér-edényt készítend.

A’ tisztelt gróf nemcsak ezen tettével mutatá meg, 
hogy alattvalóinak kegyes ura, de azonkívül, hogy rop
pant költségekkel áldozik a’ közügynek, egyes jobbá
gyait sem mulasztja el, kivétel nélkül, boldogííni ’s ki 
Visznyón és Szilváson keresztül utazott, meggyőződhe
tik azon általányos jóllétről, melly az egyenlő nagy ré
szint köbül épült házak, jó öltözetű ’s külsejű földmű
velők ’s kövér marháju ekékből méltán kitetszik. — El
szegényedett vagy csapás által károsult jobbágy nem 
esik itt jövője felett kétségbe, mert bizonyosan tudja , 
hogy földes-urában valóságos atyára talál; — ’s azért 
van, hogy itt kiki legmélyebb tisztelettel ’s elragadtatva 
beszél grófjáról; kinek, mint hajdan a’két nagy király
nak Porosz és Franeziaországban elve : alattvalói jólétét 
annyira biztosítói, hogy minden család legalább vasár
napokon egy tyúkot megehessék.

A p á t i  mezővároson, — melly érseki jószág ’s a’ 
Barkóság feje, híres bucsúhely, hol néha, mint a’ zsi
dó vallá, 10—20 hordó bor! is elkel—keresztül, a’vas
kapuhoz jutunk.A’ magyar minden áthatlan helyet vaska
punak nevez;ez Szarvaskővár alatt van’s olly szükvölgy- 
szorúlat, mellyen csak egy csekély patakocska játszható 
keresztül habjait ’s miatta 4—5 órai kerületet kell tenni 
az Egerbe menőnek. Ezt törette ált Pirker , ’s most Szil
vásról 2. óra alatt ott teremhetni. Hány vaskapu van még 
a’ hazában! Vajha mindenikhez egy Széchenyit vagy egy 
Pyrkertadhatnánk !! A’ fölötte meredek kőszalon, né
hány romlott maradvány fenáll még , a’ hajdan Bercse- 
nyi-lakta várból ! — —

A’ történtekbe varázsiám vissza magamat, 's mig 
egy részről csodáltam, hogy mi vegre építetteké szo
ros völgvön kővárat, ’s e’ helyen , hol a természet maga 
is gürdithetlen akadályokat vetett a" felsőbb megyékkel! 
közlekedés ellen ; más részről komor andalgásba me
rülve siettem a’ kígyózó völgy tömkelegéből; a’ borozok 
marczongló dühei lebegtek képzetemben, és annyi zi
vatar, mellynekostora a’ magyart elvesztő. Mélámból, 
csak a’ vásárra siető barkók csörgő szekerei rezzente- 
nek föl. Azon véleményt, miszerint a’barkó jobban sze
reti lovát mint önmagát, csaknem teljesültnek s helyes
nek találom. M ert, miután gazdag cserjeiben hizlalt ser
tés-húsa elfogvott, — bár juha, maihaja bőven van— 
nem eszik sokszor egész nyáron húst, szekereik előtt 
még is , majdnem kivétel nélkül 4 - 5  meglehetős lovat 
látók. Valamint szokásuk, épen olly rendes beszedők
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is • — az 1—betűt a szó elején mondják csak , máskor 
ritkábban; p. o. alma-óma ; felment-főment ‘stb. Matyó 
és palócz név alatítis ismertetnek; bár nemellyek sze
rint e' két név közt különbség van.

Egernek külseje, meglepő; számos tornya, azuj 
templom, a’ lyceum csillagvizsgálójával több kolostor 
első tekintetre valami nagy varost gyanittatnak , bem 
netnél azonban, a’ tisztátlan utczak, apró hajlékok , nu 
között itt-ott emelkedik egy magas ház, s â  kovezet- 
]en út miatt sokat veszít; belseje azonban szépén epul; 
hol utczája is kövezett. Casino és színház az , mi egy 
város műveltségét ’s polgárisodasatjellemzik ; Széché
nyi . legyen szava, itt sem hangzek el hasztalan , s lett
min'd jT‘* kettő egy hajazat alatt.

\ 7. Allgemeine Zeitungon kivül mind honi lapjain
kat lélém olvasó asztalán ; de tagjai a’ sokadalom da- 
rzára is mellyre Heves rendei meglehetős számmal 
cyülekezenek, 'alig jöttek ide 15—20an. Jegyezzük meg
azonban, hogy ez, az úgynevezett „úri casino4 a megye 
rendei számára, mert az egri polgároknak is van egy 
most keletkező egyesületük Joó János elnöksége alatt, 
jnelJy már is 40—50 taggal bír, ’s míg ez naponként 
nőtten-nö, a’ békétlenség daemona úgy idegeníti a szi
veket egymástól amott.

( Folytatása következik.)

F e l e l e t *
Társalkodónk m. é. 98dik sz.ban P. G. N a p 1 o j a 

czíniü czikk szerzője a’magyar főpapság , hazánk ja
vára őskor óta máig tett áldozatait említvén ’s példá
kul Bakácsot, Pázmánt, Szelepcsényit ’stb. nevezve 
azon adatokat is előhozta, hogy azok királyi hercze- 
geket neveltek , — hogy a’ zágrábi és győri püspökök 
M é r e y Mihály kir. személynökkel törvényezikkeket 
szerkesztettek, mikből lsó  Ferdinand három pontot ki 
akart hagyatni, de ők oda nyilatkoznak, miszerint az t, 
az ország Rendei nélkül nem tehetni, innét a’ szorga
lom es virasztással bevégzett mű napvilágot nem 1 át— 
huta , melly alkalommal szerző ur kérdi: Vájjon mi 
lehetett azon három czikk? — F e l e l e t : » ’ fenneve-
zett Iso herd, király, udvari nemet tanácsa véleményé
nek következében ezen törvényezikkek közzé kívánta 
beiktatni: „lször hogy a’ király semmi törvényszék 
Clibe pörbe ne idéztethessék ,:s általa meg ne Ítéltethes
sek- - 2szor hogy fia nem választás által , hanem örö
kösödési jognál fogva, maga idejében a’magyar trónt 
elfoglalhassa. .Jszor hogy a’ külföldi fegyveres csa
patokat s azoknak parancsnokait, tetszése szerint az 
ország kebelébe helyezhesse el ’s katonai kicsapon
gásokat, csupán önkénye szerint megfenyíteni, egye
dül o mag.inak legjen hatalmában.“ — Azonban nem— 
csak a  ̂fönerintett püspökök, úgymint a’ hétszeméiy- 
ból álló ’s az 1548ki21ki t ez. következében királyi- 
lag kinevezett választmány tagjai, hanem többi társai 
cs később az I553d. 15dik t. ez. áttal kirendelt orszá
gos kiildötseg is vonakodott c’ három pontot, az újon
nan elkészült törvénykönyvbe iktatni, ’s azokat az e- 
gyetemesen cgybegyült ország Rendei elibe kívánta 
terjeszteni ; »’ király az cgyhcgyü'.endö Rendek hajlan
dó akaratjáról kétkedve jónak tartotta e’ tárgygyal egé
szen felhagyni, következéskép e’ munka (Ouadripar- 
titum Opus Juris consveíudinarii R.IIungJ majd harmad-
fej szazadig látíaíianul hevert levéltárakban, és csak
ifi'Sh. Izdenczy József kir. statustanácsnok és Ver- 
b óva ez Mák szitu, zágr, püspök buzgó igyekezeteik által

került napfényre. E ’ munka király által választott ezer- 
zöji (1553: 15dik t. czikkben „authores reformationis“ 
neveztetnek) Gregorianez Pál zágrábi püspök, Ujla- 
ky Ferencz kir. helytartó, Mérey Mihály kir. személy- 
nök Sibrik György kir. tanácsnok, Kamariay Tamás 
alországbiró, Zomor János kir. ügyvéd, csBondenár 
Márton bécsi jogtudós voltak. L á s d  K e r c h e l i c h  
Hi s t .  E p p a t u s  Z a g r a b . S z e g e d i  R u b r i c a e  
T i t u 1 o r. etc. p. 11. — F e s z i  e r  G e s c h .  d. U. 
VIII. p. 177.

Ezekből tehát láthatni , hogy az érintett erdema 
hétszemélyü választmányé (mellynek 5 v i l ág i g  tagja 
volt), a’ számos orsz. küldöttségé, tehát közös lón. A’ 
szigorú történetírás megfogja bírálni, a’ több i,P .G . 
n a p  l ó j á b a n  feljegyzett áldozatok érdemét, — kér- 
lelhetlenül ítélni fog azok ingerokai, irányai, végczél- 
jai ’s arányosságai felett, „mert ma már nem szabad 
egy bizonyos eszme hasznára faragnia’ bisztoriát4— 
(P. II. Thierry után.)

Kik voltak egyébiránt azon kir.herczcgek , kiket 
az egri püspökök törvény kivánata szerint neveltek, 
vagy költségeiken neveltettek ? — ’s minő befolyása lett 
ezen nevelésnek a’ nemzetiségre ’s hazánk egyéb ü - 
gyeire? — publicistáink velünk is közölhetnék.

Zr/ieskal Jób.

Es z mé k
H e i n é i ü l .

A’ nép szellemi royalismusa abban áll , hogy tisz
teli a’ tekintélyeket (auctoritas), hiszi .azokat, kik e’ 
tekintélyeket képviselik ’s egész bizalommal függ raj
tok ; republicanismusa pedig abban á ll , hogy az semmi 
tekintélyt sem hiszen, csak a’ törvényt tiszteli, annak 
képviselőitől szüntelen számot k é r , figyelemben ’s el
lenőrségben tartja őket; és igy a’ személyeken nem 
függ soha ’s ezeket, minél magasbra emelkednek a’ tö
meg fölébe, annál nagyobb ellenzéssel, gyanúval’s ül
dözéssel ügyekszik letartóztatni. E ’ tekintetből szám
űzés volt a’ legrepublicanusabb rendszer, és azon at- 
henebeli, ki Aristide« számkivetésére szavazott, mivel 
őt mindig igazságosnak hitták, a’ leg valódibb republica- 
nus volt. Nem akaró, hogy az erény egy személy által 
képviseltessék, ’s ez végre több legyen a’ törvénynél: 
ő a’^nev-tekintélytől félt. E ’ férfl volt Athene legszi
gorúbb lelkű polgára, es az jellemzi legjobban, hogy 
nevét elfelejtő a’ történet.

A’ tömeg nem kisszerű egyenlőség-utáni vágy mi
att gyűlöli a' kitűnő nagy embereket; ő méltán fél, hogy 
azok nevüket a’ szabadság ellen használhatják, vagy 
gyöngeségök által mások visszaélésére költsünözhetik. E ’ 
miatt végeztetett ki a franczia forradalom alatt, oIly 
sok nagy ’» népszerű ember.

Mi korunk feladata? Az emancipaíio. Nemcsak az 
irlandiak , görögök , zsidók és négerek , de az egész vi
lág emancipatioja s különösen Európáé, niellymár rég 
nagykorúvá lett, és ki akar szabadulni a’feudalisinus lán- 
ezai alól. — Minden kornak megvan saját feladata , ’s an
nak megfejtése által halad az emberiség. Európa előbbi 
egyenetlensége a’ feudális rendszer által megállapítva 
tán szükséges feltétele volt a eiviJisaíio haladásának , de 
most akadályozza azt s fellázítja a kehieket. A’francziá- 
kat, a’ társaság népét., legjobban keserite ezen nem egyen
lőség, mint ellenkező a" társaság el vével, ők egyformasá
got akartak kivívni, midőn az altaljában kiemelkedni aka
rók fejét levagdaltak. Barhóczy Mihály.



Nemzeti museiuu-
A’ tudománynak, létünk üdvezitő istenszikrájának , 

már a’ régi időkben emele templomokat a’ gondolkozni 
kezdő emberiség, 's ha volt nemzet a’ világ történeté
ben boldog és eléggé józan, borútlan ég alatt szaba
don fejledezhetni életében : e’ szent templomok táma
dásukban , rügyek valának a’ nemzeti életfán , mik idő 
múlva lombos ágakká növekedvén, koronként megter- 
mék gyümölcseiket, ’s míg csak a’ fának nem száradt 
gyökere, virulának szakadatlanul. Újabb korban megért
vén a’ nemzetek, mikép egyedül tudomány az , mi em
bert e’ porhonon túl emelhet, annál számosb és nagvobb- 
szerű intézet keletkezek az értelmiség terjesztésére , 
minél inkább egy testté tudtak a’ népek olvadni; mert 
az egyedekböl összefont testnek közvérre, táplálékul 
minden tagnak, van szüksége ’s mivel a’ vért egy tag 
magában nem teremtheti, mindeniknek, legalább szá
mosnak, kell alkotására munkálnia. így lön, hogy min
den nemzetet vagy önmaga, vagy ha nyűg alatt nyögött, 
uralkodója látta el institutiókkal ’s közintézetekkel, mik 
által egyeseknek boldogulniok vagy vonaglaniok kell. 
Egy önéletet élő nemzet tagjának mi magasztos látvány 
illy közintézet épületét szemlélni! ’s érezni, mikép ő is 
járu lt, ha csak morzsával is , a’ nagy épülethez , ’s ne
ki is tulajdona az , mit milliók magokénak vallanak; esz
köz a z , melly egy családdá csatolja a’ milliókat, ’s az 
idegen bízvást közelít hozzá, miként orvos aziitérhez, 
megítélendő a’ nemzeti testület szívverését. — Midőn ez 
intézetek legszebbike, a’ museum, nálunk keletkezés
ben , a’ testvérhonnál indítványban van, úgy hiszem, 
nem leend érdektelen, róla némellyeket, története, szer
kezete ’s rendeltetésére nézve előterjeszteni.

Mus euiu — fiovztiov — szószerint tanuló szobát je 
lent ’s áltáljában múzsáknak szentelt helyet : tehá: tu
dományok templomát, akadémiát, könyvtárat, sőt tere
met , mellyben tudósok gyűléseiket szokták ülni. Újabb 
korban , az empiricai tudományok kifejlődte után, értet
nek alatta e’ tudományok művelésére szolgáló gyűjte
mények , névszerint az ó világ történeti hagvomáiiyi : 
a' régiségipénztan , természetrajz , palaeontologia és mű
vészet tárgyai, sőt újabb idők terményei is , mennyiben 
történeti jelentőségük van; legtágasb értelemben véve, 
képek, metszvények sőt könyvek is. A7 szokás: ezen 
gyűjteményeket arra szentelt különös épületekben felál
lítani, 15 század táján kezdődött Olaszországban, hol 
I. Cosmo régiségeket gyűjtögetvén alapítá a’ maiglan 
híres Horenczi museumot; X. Leo pápa, szintén a’ Me- 
dici-családból való , Rómában Pincio-hegyen állíta fel 
az első museumot. Itt azonban a’ számos közt legneve
zetesebbé lön a’ vatikánbeli museum, mivel ezen egész 
palotát szinte egyedül az foglalja el. Napoleon idejében 
a’ párizsi,midőn az Musée Napoléon-nak hivatott, a’ 
francziák meghódította-népektöl elrabolt’s benne össze
halmozott kincsek által lön első rangúvá Európában , ’s 
még jelenleg a’ zsákmányok visszaadása után is , fölöt
te tartalomdús. A’ számtalan angol museum közt leg
régibb az oxfordi, melly 1679ben Ashmole által alapít— 
tatott, legjelesebb azonban a’ „brittish museum“ London
ban , melly 1753ban keletkezett, első alapja volt a’ Hans 
ísloane által azon föltét alatt ajándékozott könyvtár, hogy 
a’ kormánytól díszes épülettel láítassék el. A’ németor

szágiak közül első helyen említendő a’ dresdai Augus
teum , aztán a’ bécsi, müncheni és berlini. Mind ezen 
museuinok közönségesek’s nemzetekéi; kivülök igen sok 
különös szakra szorítkozó van ’s többnyire magányosak 
társulatok vagy intézetekéi. Boldog nemzet, melly ön
állóságában maga állíthat értelmiségének templomot! 
Nemzeti museum valamennyi közt aligha van több , mint 

^ a z  angol és magyar, a’ többi mind fejedelmi vagy pri
vát ; még pedig szembetűnő , hogy mind a’ két nemzeti 
eredetét egy ajándékozott könyvtártól veszi, ’s mind 
kettőnek főczélja a’ nemzet története- ’s haladására vo
natkozik; az a lenveges különbség van azonban a’kettő 
közt, hogy magyar csak most keletkezvén , igyekez
nie kell hogy*a’ rég előhaladt angolt utolérje, ’s hosy 
ezt Albiou fejedelmei ’s tudomány-kedvelő honfiai gaz
dag ajándékokkal vetekedtek gyarapítói, míg a' miénket 
vásárlóit árukkal kell toldozgatni. Ámde vizsgáljukmu- 
seumunkat közelebbről. —

Ezt az 1808 : 8d. t. czikk lépteié életbe , miután 
a’ Széchenyi Ferenez gr. példás hazafisága következté
ben 1807: 24d. törv. ez. által országossá tett könyvtár 
v e t e t t e  meg alapját; ezutáni feníartását ’s növeke
désit az érdemiért szeretve tisztelt nádor ő fensége fá
radságos buzgalmának köszöni. Mit a’ nemzet 1836:37. 
czikkben az épület felállítása ’s egy gyűjtemény meg
vételére , egyes hazafiak pedig 1827: 35 és 1836 : 38 
ezikkekben ajánlottak , az teszi az intézet talán egész 
vagyonát; melly töke , hogy a’ kitűzött czél elérésére 
nem elegendő , kétséget sem szenved. Itt önként azon 
kérdés adja elő magát: mi tehát museumunk czélja ? 
Ez , úgy hiszem , nem lehet egyéb a’ többi nemzetekéié
nél , mi főleg a‘ régiség- ’s természettudományok fen- 
tartása ’s virágoztatása; minthogy kezdetben is e’ tár
gyak körüli vizsgálódások tevék szükségessé az eféle 
gyűjtemények megkezdését. Miután az ó világ múlt ho
mályába burkozék , szövétnekekre lön szükség", miknek 
világánál a‘ késő kor lia a’ hajdankor sötétébe tekint
hetne ; ’s miután a' fejledezö emberész mindinkább kez- 
dé tapasztalni: mikép a’ tudományosság jóllét ünkrei fon
tosságát í oképen a’ természeti vizsgálatok követelik ma
goknak, mik virágoztatására a’ természet szerte-szórt 
müveit rendszerítve egybegyüjteni annyival Inkább czél- 
szerü, minthogy e‘ müvek nagy része , midőn már a’ 
hisztéria elnémul, a’ kifáradtat felváltó vezetőként, gyújt 
szövétneket az emberiét előtti világ romai fölött, a 'je 
lenkor jámbor gyermekét földünk első korszakaiba va- 
rázslandó. Első tekintettel az ember nem is álmodná: 
milly kincs a' földtani vizsgálatokra nézve egy némelly 
köviilt csiga, hal ’s más állatrészek. Ollyan kincsek 
ezek, miket a’je len ’s jövő kor számára meg nem oni, 
engesztelhetlen vétek. És valóbanki merné állít n i , hogy 
a’ múzeumnak kiváltképen a’ művészet tárgyaira kell 
szorítkoznia? Ezek, mint láttuk , alkalmasint csak m á
nyiban követelhetnek helyt kebelében , mennyiben a mű
vészet jelen állását az utókor előtt bélyegzik és azt 
utánzásra vagy felülmulásra képesek gyulasztani, kü
lönben a’ művészek képezése nem az ó , hanem mii— 
vészakademia feladata.

Ezekkel, úgy látszik, ej volna mondva . mi lenne 
museumunk rendeltetése, ha az azt alapító 1808: 8d. 
törvény ezen szavai: ,,provehendae pej institution hoc 
lingvae hungaricae et promovendae nationalis litteratu—
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rác ac industriae studio ani®«tia , azt világosan nem 
tanúsítanák , mikéi» ez intézet feladatául nem annyira a’ 
fenemlitett t«d<«nttnyek további művelése tűzetett ki, 
mint in*-'~/,D az , hogy általa a’ bennük felette hátrnma- 
r-dT nemzet az előhaladtak elérésére ’s aztán velük 
egyűtt-haladására nyerjen segédkezet; mintegy erezni 
látszék a’ törvényhozás, mikép a’ nyelv kifejlése a’ tu
dományokéval olly szoros kapcsolatban van, hogy azo
kat különválasztani, vagy egyiket a’ másik nélkül elér
n i, lehetetlen. De kereshetni é ez intézetben a’ nemzeti 
iratom, sőt ipar előmozdítását ? Kétségkívül mind a' 
kettőt. Az i r a 1 o m némelly ágait a’ museum merően 
fültételezi, minthogy számos tudományt a’ megkívántat« 
gyűjtemények nélkül nem művelhetni; de egyébkint is 
az intézet látogatóji közt vonzalom szokott ébredni egy 
vagy más szak iránt, a’ kebelében alkalmazott tanult 
férfiak pedig,minden idejüket szakuk tükélyesítésére szán
hatván , ha különben más, mint tapasztaljuk, terhes hi
vatalok, idejüket ’s kedvüket el nem foglalnák, olly 
állásúak, hogy buzgó pártfogásukat a’ hazai iwilom jog
szer ül eg igényli. Kívánatos tehát: e’ nemzeti intézetnél 
egyedül született magyarokat és nem ollvakatalkalmaz
ni , kiket gyakorlat az elmélettől el szokott csábítani.— 
A’ mi az i p a r t  illeti, meg kell vallanom: ennek elő
mozdítása a’ museumnak csak közvetített czélja lehet, 
mert ennek tárgyai a’ műegyetem ’s hasonló intézetek 
körébe tartozók; mindazáltal nem tagadhatni erre is ha
tályos befolyását, a’ művészet, — természettudományok 
— 's főleg azon intézkedésnek, miszerint a* museum 
termei a' mesteremberek remekei számára is tárvák, 
mi által ők egymás közti versenvgésre ’s kitüntetésre 
késztetnek. Egyébiránt tényleges dolog: mikép az 1808ki 
törvényhozás ez intézetben, mivel akkor még más nem 
vala, több czélt óhajtott és vélt egyesíthetni; a’ nem
zet ugyan 1791: 67. czikk 7. pontjában minden tudo
mányos intézet iránt kifejező gondját, ’s hogy épen a’ 
museumnak jn ta : legelői életbe lépni, azt egyedül a’ 
kedvező körülménynek, az alapító gróf ’s nádor őfen
sége buzgalmának tulajdoníthatjuk. És hogy ez így tör
tént, mig nevelő intézetink nincsenek, azon meg ne 
ütközzünk ; biztat a' remény ezek iránt is ; egyszerre 
csak tervezni lehel mindent, de nem létesíteni. Úgy 
vagyunk vele , mint a’ váltótörvénnyel ’s a’ bankkal. 
Azonban ne hízelegjen magának azzal senki sem, hogy 
a' museum körüli teendőkön már túl vagyunk. Sok nö
vény hirtelen fejük ki virágzásra , míg némellyeket fél
század érlelhet csak meg. liehet, hogy némelly ezután 
keletkező intézetink meg előbb épülnek föl tel jes épsé
gükben mint a múzeum, mellv a’ nemzettől még sok 
áldozatot, tanakodást és intézkedést vár , hacsak azt 
uj epületeben, ollv vonaglas közt, miilyenben volt ek- 
korig az óban , sinylcni hagyni nem akarjuk.

E szerint museumunk kellő rendelletése és köre 
tökéletesen el volna találva, ha azt némellyek, valószí
nűleg magok az alapítók is . egyedül hazai terményekre 
nem kívánnák szorítni. Valószínűleg mondom, mert a’ 
törvényekből ezt ki nem vehetni , csupán hallomás- és 
intézkedésekből következtethetni azt és azon tervből, mi 
egykor az ország Ilendei elibe terjesztetett (A’ nem
zeti gyűjtemények elintézése föltételei. Magyarország 
hazafiai számára. Budán); hol egyedül a’ hazát érdeklő 
könyvek, oklevelek, hazai állatok, ásvánvok és mü
vek czéloztatnak az intézet kebelébe rendeltetni. Igaz: 
mindenki maga maga magához legközelebb , de ne fe
ledjük , kerem , a* túlzó önzés többnyire ünméhébeszőr
it vissza nyilait. Mindenesetre boldogtalan gondolat, 
abban keresni a’ nemzetiséget, hogy az intézetet az

ország határi törpitsék. Vezet é ez czélhoz ? Boldo- 
golhatni é hazai oklevelekkel, miket külföldiek nem támo
gatnak , nem világosítanak, körülményeiket nem magya
rázzák ? Ha a’ művészet termeiből a’ külföldi classicus 
remekek kitiltatnak, lesznek é azok egyéb, mint a’ ma
gyar kísérletek hideg síremléke? A’ művészet köre ma
ga egy ország , mellv nincs lekötve földhöz, sem nép
hez, ’s a’ mellv nemzet meghonosítja hazájában, csak 
határin tágít. Különben, mit keresne Correggio lo - ja  , 
Canova Napóleonja Berlinben? ’stb. Mi a’ természeti 
tárgyakat illeti, ezekről még inkább mondhatni, hogy 
földünk egy vidékéről begyült gyűjtemény, csonka, 
hasznavehetetlen része az egésznek. Mit mondanánk 
azon orvosrul, ki az egész test bonczolgatásával nem 
akarván bíbelődni, csak egy tag részivel ismérkedett 
meg? Minden esetre híjában vizsgálódunk a’ titkos gép 
egyes kiválasztott kerekein , ha tilos az egész mükönyt 
megtekintenünk. És ha ez máskép lenne, vájjon, mi 
végett utazgatják be annyi nemzet tudósai az egész föld 
kerekségét, hazánkat sem véve ki? A’ természeti tu
dományok lánczolata az egész földtekét futja á lt, el
an nyír a , hogy annak egyes szemzetére szorítkozni 
botorság. Állításom bizonyságául legyen szabad egy kis 
példát felhoznom. Augustus lOkén Iván környékén kő
eső hullott az égből, ezt történetesen— mert ha b zo- 
nyos ur a’ hullott vasas kövecsekből egy mennyiséget 
Bécsbe nem viszen vala keresztcsináltatás végett nője 
számára , akkor a’ hallatlan tüneménynek, mintha Sa
hara pusztán történt volna, hire sem lenne —- tehát 
történetesen a’ szomszéd németek megtudják és szárma
zásukat magyarázgatván előadják, mikép Svédhonban 
mintegy 26 faja isméretes illyen gyep- vagy babércz- 
nek; és mi nem szólhatunk hozzá, mivel azon 26 faj
ból egyet sem bírunk, következőleg ezekhez — museu
munk jelen szerkezete mellett a’ honunkban találtatha- 
tókhoz sem — hasonlíthatjuk a’ légből hullottakat. — 
Ezeknél fogva örömmel tapasztaljuk a’ hazai tárgyakra 
szorítkozó kivánatot a’ kivitel által meghiúsulni, látván, 
hogy az intézet tárgyai közé külhoni jelességek is csúsz
nak be’s hogy más nemzetek hasonló intézetei példájá
ra , minél több gyűljön b e , illetőleges szakokban pedig 
misem hibázzék, azon összevetett vállakkal kell ipar
kodnunk. —

Nekünk, költői életű magyaroknak a’ komolyszerü 
tudományok temploma, mik nélkül műveltség csak pusz
ta álom, nem lehet nem érdekes, ’s hogy eddigelé ne
künk még nem gyümölcsözék, azon nem fogunk álinél- 
kodni, ha tudjuk: mikép az intézet mindeddig csak ke
letkezésében van. Inkább semmi, mint akkép rendezett 
museum, mikép volt a’ miénk eddig, mert gyakran jobb 
semmi, mint rossz. Lássuk tehát annak szerkezetét kö
zelebbről. A’ fenidézett museumi tervezet következő 
osztályit terjeszti elő a’ gyűjteményeknek : ajKönyvgyüj- 
teniény , bj Pénzgyüjtemény, c) Pecsétek, dj Régisé
gek , e j Fegyverek, fj Természeti alkotmányok, g) Kéz- 
mü és gyűjtemény , h) Márványok , i) Képes gyűjte
ni ény. fíenczur János.

(  J ege k öv étkezik.)

E g r i  N a p l ó m b ó l .
( V c g  e.)

Heves jelen állása szánakozásra méltó. Két egy
mást halálra gyűlölő párt áll itt szemközt, honnan min
den bizodalom, szeretet ’s barátság eltűntek. Az ég

I) Ez érdekes utrajz, mint látható, még tisztujitds előtt
íratott. A’ szeri.



békév el áldá meg a’honi, de híjában . . mi magyar nem
zet harczos apák gyermeki vagyunk, nekünk zúgni kell, 
a ’ béke malasztit mi nem tudjuk használni ’s ha nincs 
hova , min keblünkké mártjuk a’ halálos tő rt!! Ha a’ sze
mélyeskedés az ügytől elmarad, akkor csak üdvös le
hetne a’ vita, mert hiszen súrlódás által leszen fényes 
a’ gyémánt: — de itt e’ nemes irányból kiléptek; az ügy 
itt csak árúezikk, mellyet kedvük szerint vesznek és 
adnak e l ; a’ személy itt a’ pártok bálványa. A’ követ
kezés megmutatta valóságát, midőn egy gyűlésnek kor
szerű és szabadabb elvű határzata más gyűlésen a’párt
tal együtt megbukott. Kedélye szerint tűzi fel a’ fehér 
vagy fekete tollat ’s azzal együtt véleményét i s , ’s ha 
egy gyűlésen bizonyos tárgy mellett egyik párttal ví
vott; másikon, ha az alatt övéivel összekoczódott, 
ugyanazon határzat megbuktatására esküszik.

Egész elkeseredve panaszkodott néhány fehér tollas, 
mikép nincs megye a’ honban, melly többet szenvedett 
Hevesnél ’s epedve várják viszontagságaik végét. Öröm
mel említők, mikép, hir szerint uj főispáni helyettesük 
a’ békére hajló, ’s hogy e’ végett Szilvásra menni ké
szülőben van. Vajha ne lenne alaptalan hír , ’s a’ bé
ke nemtője szállna meg szivét, hogy fényes hivatalának 
első tette is megyéjében a’ rég nélkülözött ’s forrón 
óhajtott csend, bizodalom ’s egység helyrehozása le
gyen ; vajha sikerülne neki megyéjét azon álláspontra 
visszavinni, mellyen összetett erővel a’ honügy mellett 
mindig férfias harczot állott a’ derék Heves. Most hi- 
vatalába-igtatás ’s azt tisztujitás követi nem sokára , ha 
addig sikerűi neki megegyeztetni .a’ feleket: Hevesből 
a’ legjobbakat várhatunk; de h a — mitől Isten ójon — 
czélját nem érhetné, neki fényes hivatala csak botrányos 
leend , mind pedig elkeseredettebb pártjai által végig 
roncsolja erejét ’s a’ jó ügy egy hatalmas megyét vé
szit. Ezen viszonyok a’ casinóra is kiterjedtek; majd 
csak feléuyire sodra el tagjait a’ békétlenség á rja , ’s a’ 
polgári egyesületnek is ez okozá születését, melylyel 
könnyen összeolvasztathatnék.

A’ polgárinak czéJja: kisdedovú-intézet alapíttatá- 
sa , ’s a’ város csinosbitása többek között, ’svaiéban 
szivünkből óhajtunk sikert e’ nemes és szép czélnak, 
csak azon névhez, mit visel, hi ven ragaszkodjék. In
nen a’ színházba léptem. Legalább is még eddig nem 
látott színészekről álmodám, midőn csalódásomon mo
solyogva, a’ miskolczi Ujfalusy-féle társaságra bukkanék. 
A’ nézők számából ítélve—jobbára idegenek lévén — 
Eger lakosit jó izlésüeknek tartanám elmaradásukért. 
Mert valóban az egy E r d é l y i n é t  kivéve — ki ám
bár az ó iskola növendéke ’s korára is már hanyatló de 
még is jó — egy sincs köztük, ki nevetséges, érzéket
len ’s rósz mimikájával ne bosszantson. K a t a l i n  Ke -  
g y e n c z e i t  adák és S z o b o s z l a i t  is kilúvá a’ kö
zönség, kinek érzelgő pihegése , majd nem rekedtes hang
jával vetélkedett. Eszembe jutott Miskolcz és színésze
te ! ! Ugyanezen társaság néhány nappal későbben Mis- 
kolczon a’ Pohár vizet játszó , képzelhetjük milly ha
tással; egyébiránt e’ darab, rósz színészek között is 
hatályos.

Nem említem a’ hangos beszédeket, a’ karzat lár
máját, a’ pipázást, lábdobogásokat, mondom, hogy egri 
kevés volt, többnyire vásárra jött idegenek valának , 
kik aligha hallhattak a’ pesti színház történeteiről va
lamit, és szerettem volna Széchenyi elmeszikrájából egy 
kis leczkécskét vetni közikbe!

Másnap az egri megye növendék-papságához me
rték. — Kolostori nevelésről sokat hallottam , ’s azt mint 
az ifjúnak világtóü elszigeteltetését ’s így a’ társalko-

dasi ismeretek életre alkalmazásinak akadályát nem 
méltányoltam. Azonban , miután velők egv napot töltöt
tem, asztaloknál ebédlék, többekkel közülök megismér- 
kedtem , szellemüket, egymásközötti beszélgetéseikből 
különböző tárgyak fölötti vitáikból, eszmecserékből, a’ 
mennyire lehetett kivehetőm , — egészen másnak tapasz- '  
| alá in azt, mint véltem. Egy viruló ifjusereget találtam 
i t t , mit közszellem , közakarat lelkesít szépre , jóra , 
nagyra. Mindnyájok jelszava a’ haza , ’s miután a’ közös 
lak-összeedzette társaságba léptek egymást oktatni, si- 
mítni, egy czélra, mellyből a’ hazára csak üdv fakad
hat. A' magyar iralombeli tökéletesedés egyik czéljok,
’s e nevezetből két társaság alakult, egyik az olvasó , 
mihez ifjabbak tartoznak; a’ nagyobbak ’s avatottab- 
bak dolgozó társaságot alapítottak, ’s eddigi munkála
taik rövid időn napvilágrajüvendnek. Több jeles és so
kat jelentő név között elég legyen P á j e r t  és T á r 
k a n  yi  B é l á t  emlitnünk. Egy könyvtár, mellyet nem 
mondhatni kielégítőnek,’s néhány hírlap szokott olvasmá
nyaik. Politikai állás hazánkban most divatozó kérdések 
p. o. az unió fölött beszélgetőnk , ’s mint egy részről 
nem vártam volna azon szabadabb előadásokat, más rész
ről csodáltam vallásos intézvényinkbeli járatosságukat. 
Pyrker fájdalom, nem magyar iró ! de azért a’ magyar 
irodalom pártolója, ’s ha maga nem irt, Írókat nevel. 
Tanácskozó teremben inkább, mint egy kolostorban kép- 
zelém magam, üe hisz épen azért rónak meg bennün
ket , mert idő előtt tanácskozási dolgokba elegyedünk, 
a’ mi őszbe vegyült hajakhoz , ’s barázdás homlokhoz il
lenék ; pedig hasztalan, „Fuistis quod sumus, erimus 
quod estis.“ Az ifjúság minden nemzet kimeríthetetlen 
arany-bányája, ’s csak olvadva lesz becse. Ne legye
tek igen elfogultak az ifjúság érdeme megismerésében 
ti igen tisztelt őszek! ne gondoljátok , hogy .évszámmal 
szaporodik az isméret és tapasztalás. Nagy Péter pá
rizsi emlékpénzéu ez van írv a : „ereseit eundo“ azaz 
haladva ; — igaz — de egyik lassabban jár , másik pe
dig jobban siet ’s hamarább czélt ér. Lehet még pedig 
igen lehet a’ Privorszki-kávébázban is jó halárzatokat 
’s jó eszméket hozni.

Most a’ nemzet képtárát menők megtekinteni. A’ 
nemzetét mondom, mert érsek ő excell. ezt, mint tulaj
donát a’ Pesten építendő nemzeti museumnak a j á n l ó .  
Az érseki palotának az uj templomra néző oldalát fog
lalja ez e l, melJy nagy kiterjedésű, majd majd tömke
leg, de szabálytalanul épült. Tekervénves utakon ^ é l-  
jutánk végre a’ rendelt helyre. Elnyomatott^ érzésem 
midőn a’ mintegy 5 termen keresztül látható képhal
mokat megpilJantám. Azon meglepő tisztaság, az izlés- 
teli képek csinos külseje, jó elrendeztetése egészen meg
hatják a’ nézőt, ’s valóban egész tisztelettel közele
dik hozzájuk, ha elgondolja, hogy ez mind a nemzete , 
hogy ez egykor Pestet diszesiti; mar eloi e a pesti mu— 
seumba varázslóm magam ,’s egy osztálykepet látek, kö
zöttük Pyrkert, az alapítót. A’ patriarcha-érsek min
denkor dicső pályáját dicsőbb tettel nem koszoruzhata, 
mint midőn a’nemzetnek élt’s a’ hontól szerzett kincseit 
a’ nemzetnek áldozza. Minden újítás, minden szép es 
hasznos, minden nagyszerű, mi az újabb korhol megle
pő Egerben , homlokán a’ Pyrker nevet viseli. 0 a i a
gyarhon Hamiltona. . . .

Mind válogatott képek, hiszen mi is lenne itt nem 
izlésteljes a’ mit az érsek maga szerzett. Csak néhá
nyat említek, hogy fogalmunk legyen a csarnok dicső
ségéről. Capucinum oratórium , Gnmettol, perspectiv 
festés ; Jelenetek habsburgi Rudolfhol Danhausentol, 
ki egyszersmind a’ nagy templom oltárait is feste. -
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A’ nagy T i x i a n n a k  több darabja közül M a g d o l 
n á t ,  egy A p á c z a i ,  ’s a’ szentcsaládot említem ; egy 
teremben kérdeztetém, mell\ik képben ismernék R a f 
f a e l  müvére? én egy Krisztusképet ’s egy Madonnát 
tüzék k i; ’s csakugyan az utólsó volt, de csak utánzás 
M e n g s t ó 1. A’ Krisztus azonban D ü r e r  A l b e r t é ,  
kinek még egy darabja van. K r i sz  t u s Pi 1 a tu  s előtt; 
— n é g y  e’v a n g e l i s t a  P o r d e  n o n  é t é i ,  mely- 
ivet 10,000 p. forintra becsülnek; z s i d ó ,  P a u l o  V e 
rő n é s é t ö 1. Az érsek legkedvesebb képének mond
ják Krisztusfelfeszittetését K r a n a c h  L u k á c s t ó l ,  
azért ezt utoljára mutatják, ’s egy fiókban tartják. A’ 
patriarcha-érsek, szabolcsi útjában véletlen akadt reá 
egy nagy ur tornáczában, hol portól ’s moesoktul el- 
borittatván, csak az érsek mindenütt vizsgálódó sze
mei ismerhetének a’ művész remekére. Tudjuk, mikép 
K r a n a c h  a’ reformatio századjában élt ’s mind a’két 
protestáns felekezet tagja volt, ’s müveiben szeretett 
akkor élt férfiakat ábrázolni. Mikor Calvin tanján volt, 
akkor Luthert Krisztus baloldalára szegezteté, ’s vi
szont ha Luthert követé, ez foglalta el a’jobb oldalt; 
természetesen hogy a’ két latornak játszák szerepeit. 
Soha jelentőbb képet nem láték ; ne gondoljuk azonban 
hogy csak ezen megjegyzett képek lennének remekmű
vek , mert mind az , ’s ha időm engedé, napot tölten- 
dettein mellettök.

Öt kolostora közül csak a’ Cziszterczitákét említem, 
mellynek az utczára néző homloka , ’s alatta szép kis 
kertje paradicsom nevet érdemelnek ; és az Irgalmaso- 
két, hol mintegy 40 betegre való készületek’s a' legna
gyobb tisztaság szemlélhetök, gyógyszertára is jeles, itt 
vallás- különbség nincs ! Mikor nem lesz már a’ hon
ban is ? ! Ezen zárda előtt által ismét egy emlék , melly 
bánatot , sóhajt ’s forró szívdobogást csikar a’ bátnuló- 
ból , ’s gondolatját a’ történet mezejére vezeti, azon 
vészes időkre, mellyeken által is megőrző őrangyala a’ 
magyart. Ez a’ török- torony, melly most magányosan 
á ll , ’s közepén leend egy uj piacznak, mit most készit- 
n ek ; csakhogy tetejére a’ félhold fölött most a' keresz- 
tyénség jele van tűzve. Mi változó a’ földi uralom, mi 
hiúság a’ világi erő ’s hatalom ! Mindössze azon parányi 
emlékezet, mellvet a’ századok magok után hagynak, 
tartják a’ történet sírján a’koszorút, melly öröklétbe me
nend. M iez itt is? egynéhány faragott kőtömeg egymás
ra halmozva’ , ’s mégis a’gondolat annak tetejébe hág,’s 
látja az alant térdepelőket, a’ fátyolos nőket, hallja az 
allah-kiáltást, a’ görbe kard csörgését ’stb. Lehetetlen 
volt, hogy rögtön az egri várparancsnokához DobóFe- 
renczhez ne menjek. Ábrándozom ? mondjátok. Megle
het , de mi is egyéb hajdani dicsőségünk említése ábránd
nál !! Fölmenék a’ várba , vagy inkább azon kőtömegre, 
mit még a’ vas idők "s a’ hálátlan emberek rabló kezei 
meghagytak. Még most is óriási mű az , még most is elég 
a* bámulatra. Hihetlennek látszik, miként lehetett itt csak 
2000 fő, ’s hova állott ezen népe’maroknyi kiterjedtsé
gen! ! ’S még is úgy van, a’ bolvki. a’ mecskei, a’ dobó- 
bástyákon 1595ben magyar zászló lobogott végig; „ijesz- 
sze bár ezer álgyuival, fog rengeni tőle hegy’s völgy, 
és az erős talpkő a’ várnak alatta megindul: nem maga 
harcz ijedelme Dobó, ’s védőji Egernek.“ — Látom Bor
nemiszát az UJvssest, Mecskeit az Ajaxot, Zsoltait Sze
gedit ’s az egri asszonyokat! És ők éltek ’s élnek ma is , 
’s a’ harczias Dobó dicsősége helyén nyugszik. Hisz a’ 
corsikai hős hamvai sem nyughatnak a’ szigeten, porának 
csak a’Seine partjai adhattak nyughelyét. A’ nagy görög 
vezért a’ persák félelmét is holta után hozák Athénébe. 
Egy fél város épült már ennek köveiből, 's köztük a’ rop
pant lyeeum , raellyhez hasonló nagyot tömegére nem tu

dok ; még is miként maradhatott meg annyi kő annyi, fa l, 
meg nem foghatom. ’S miért foszták ezt meg minden kő
darabjában ugyannyi emléktől! ,,a’ melly nemzet eldődeit 
nem tiszteli,elvesz, ’s vesszen el.“ Pyrkerennek megfe
lelt ; elhozatta dobó ruszkai sírjáról Dobó Ferencz még 
épségben maradt köképét; mellette egy sugár-álgyu ’s 
egy nagy golyó.

A’ vár terét Pyrker, gyönyörű sétánnyá alakitá, a’ 
Calvaria tetején áll, ’s innenlegdicsóbb a’ kilátás. Szo
rosan mellette láthatni sz. István első királyunk emlékét, 
mellvet az általa építtetett templom feltalált oszlopára é - 
pen azon helyen tétetett az érsek. E’ szerint ezen kisded 
emlény nyolcz századnak tanúja. Illetódve vevémle ka
lapom ezen alapitó előtt, ’s bámulám azon isteni szikrát, 
melly őt ’s nemzetünket annvi százados viharokon ált kó
száiként megtartó törvények’s alkotvány adására segité. 
A’ tatár- csorda , 1241ben, a’ hussiták 1442 felégeték , 
1596tóll687kig török kézen lévén, a’ nemzet szeut erek
lyéje mégis állott, mig az 1710dik véres időkben tulajdon 
honfíai romboló dühének esett martalékul. A’ gyermek- 
Lajos 40,000 aranyon vett hires vadász-sólyom madara 
itt taníttatott! ! E’ helytől lépcsőkön lefelé menve , a’ fa
lakban kivágott kápolnát találni sorfák közepette, ’s ez a’ 
Dobó sírja után legregényesb hely. Szép! este lámpa fé
nye mellett esteli misékre sereglett ahitatos népet látni itt, 
a’ komor falakat, az ünnepi csöndet, mit néha az áldozó 
pap lassudad hangja vált fel, «szemlélni, elragadó érzés! 
Lepillanték; történetből a’ török toronyra esének szemeim. 
Istenem! amott is kereszt, itt is kereszt! milly különböző 
emlék ! Mi gyásznapjainkat, a’ pártos viszálkodást, nem
zetünk bukását, ’s önkeble által okozott istenítéletét va
rázsolja elő a’ múltakból, azt szorgosan fentartja a’ ma
radék ; azt ellenben, hol az elnyelő félhold szégyenére a’ 
még el nem halt erény, a’ haza-szeretet nemzetünkre a’ 
legdicsóbb koszorút tévé,’s mit állhatatosság, bátorság, 
páratlan vitézség ’s az ügy részvéte együtt eszközöltek, 
hogy a’ magyarnak a’ marathoninál is fölségesb emléket 
szerezzenek, azt elrombolja, elhordja’s elpusztítja ! Vagy 
büszke abban Eger , hogy hajdan templomaiban Moham- 
mednektisztelkedének, ’s hogy tornyai fölött az Izlám üté 
fel zászlóját ? Miért nem építtetek a’ lyeeum ide; az a’ 
történet kincse volt ’s annak köveit, mellyek vérrel telvék, 
elhordani annyi, mint régi dicsősségünkről felejtkezni e l , 
annyi mint az elhunyt daliák sírjait bontani fe l! Bús érzé
sek között menék le , egész az uj Rasilikáig, hol már más 
érzések keltek keblemben. Amott a’múltakon szállongott 
képzeletem, itt azujabb koron játszónak gondolatim; a- 
mott komor sóhajok szöktek belőlem , itt heves dobogást ’s 
nagyobb lélekzetet érzék ; amott őseim sírját szemléiéin , 
itt az Istenséget tiszteiéin ; ott a’ halál éje , itt az élők 
napja egyaránt inditának , csakhogy amott komoran , itt 
meglepőleg. A’ templom helyzete , melly az egész város 
fölött van,  a’ hozzá fel vivő kőlépcsők, annak oldalain a’ 
colossalis szobrok , a’ doriai oszlopok, a’ templom hom
lokzata , azon a’ hit, remény, szeretet személyzete , az 
egyszerű simaság , mintegy tündér-várat tüntetik elő, 
hova csak szent ihlettel ’s titkos borzadással lépnek a’re
gék hősei. A’ leírásból tudjuk belsejét, nem akarom az 
olvasót érzelmeimmel untatni, elég legyen annyit monda— 
nőm, hogy ez Pyrker Ízlésének remeke , ’s benne elfe
lejtkezik az ember magáról, bámul, ahitatoskodik , és Is
tene előtt látván magát, magas képzelődése által elragad- 
tatik ’s Jeborúl. — Az érseki kertet ’s a’ fürdőt melegvi
zével meglátogatóm, annyival inkább, mert ez kedves mu
lató-helyük volt az itt lakott törököknek , ’s Buda elvesz
tése után ezt sajuálák leginkább.

Emlékét magamban tartva, különféle érzések között 
hagytam el Egert. Palkovics A n ta l , sajó-kazai ev. leik.



A ’ m agyarországi Hengermalom
Részvényes társasága folyó hónap 4ikén (artá a’ 

nemzeti Casino szállásán közgyűlését, melly alkalom
mal Széchenyi István gróf és az intézet igazgatója kö
vetkező jelelentést tettek annak állapotjárul. Széchenyi 
István gróf magyar nyelven előadott beszéde : „Tisztelt 
Egyesület! A’ tisztelt Egyesület választmányi tagjai kö
telességünk szerint számot siettünk adni eddigi sáfár-  
kodásinkrul. A’ magyarországi első hengermalom, melly 
ó Fensége a’ Nádor jóváhagyásával, kinek kegyes pár
tolása annyira inozditá elő vállalatunkat, saját kereszt
neve szerint József-malom czímét viseli, nemcsak fenáll 
m ár, de tökéletes mozgásban is van. A’ lisztnek, darának, 
mint nemkülönben a’ korpának minden nemei, mellyek 
benne készülnek, jó minenüiségüek , sőtt illyeseknekál
talánosan el is ismertetnek, mi fő dolog ’s mi rendkí
vüli kapósságuk által kétségbe vehetlenül bizonyul be. 
Tiszta szándékunk tehát, nagyérdemű Egyesület, mellv- 
liez képest a’ nagy magyar közönség az eddiginél jobb 
és olcsóbb liszttel láttassék lassanként e l , ’s egyszer
smind meg legyen hazánkban vetve, a’ gabna helyetti 
lisztkereskedésnek első sarkalata , már már megleli ju 
talmát, és őszinte örömre gerjedezhet keblünk az eddig 
nyert sikeren. Ámde habár ki van víva a' csata , ’s a’ 
tennivalók legsúlyosbjain átestünk m ár, azért a’ nyert 
diadalnak gyümölcsei koránt sincsenek biztosítva még. 
Az időnek mostoha fordulata, melly annyi régi ’s oily 
szilárd kereskedő házat gyökeriben rázameg, az innen 
eredő tökéletes csökkenése minden hiteli bizodalomnak, 
továbbá magának a’ dolognak újdonsága és ezzel ösz- 
szekötött járatlanságunk ; még azon — fájdalom — any- 
nyiakban létező rövidlátás, ’s innen fakadó irigy fon- 
dorkodás “a’ legnemesbben is rút indító okot tenni fel’ 
melly szerint sok, vállalatunkban sem lát egyebet há
borúnál a’ szegény molnárok ellen , és nem áldozatot, 
mellyet sajátunk koczkáztatásával , ’s minden esetre 
nagy ügygyei ’s bajjal hordunk a’ még szegényebb nagy 
szám kedve végett a’ haza oltárára ; ’s elvégre mal
munknak, jelen kiállító tehetségéhez szabott felette drá
ga kezelése — ezek mind annyi nehézségek, mellyeken 
— ’s mondjuk ki itt nyiltan— könnyen hajótörést szen
vedhet az eddig ugyan szerencsésen indult, de meg- 
alapulási korát csak most élő intézetünk, ha azon jó
zan tapintat és szilárd kitörni tudás , mellyet magunk
ban hihetőleg fellelnünk szükség, és a’ nagy közön
ségnek vállalatunk iránti hajlama, mellvet jó szándé
kunkért tán megnyerendőnk, nem segít. — A’malomnak 
felállítása jóval meghaladta azon sommát , mellyet moz
gásba hozatalára előlegesen kiszámítánk. ’8 pedig lege
lőszer azon okbul, mert szerencsést) időszakban kezd
vén meg az építést, mikor olcsóbb vala a’ pénz, 's hi
telben sem vala szükség, egyszerre olly alapját aka
rók megvetni vállalatunknak, miszerint vizáradás al
kalmával se jöhetne az soha legkisebb zavarba is , és 
netaláni nagyobbitása se lenne öszszekötve nagy nehéz
ségekkel , minek lehető legszaporább eszközlése czé- 
lunk, minthogy csak ez által nyerhet a’ vállalat szi
lárdságot, és egyedül illy módon emelhetni hazánkban 
a’ lisztkereskedést gabnakereskedés helyébe lépcsőn
ként.— Fel is épült ehhezképest első malmunk— első
nek nevezem, mert a' most érintett okbul, ha eléré ez 
immár egész kifejlését, több effélének létrehozását ter
vezi társaságunk honunk külön vidékein. — Fel is épült

első malmunk, mondom, nem csak olly szilárdul és 
magasan, mikép még az 1838-ifcit is túlhaladó dunai ár 
se vethetne annak, de olly tág idomilagis, hogy minden 
uj főfalak építése nélkül, háromszorilag lehetne bővít
ői annak kiállító tehetségét. — Túlhaladták tervezett 
költségeinket azon körülmények is, hogy a’ dolognak 
biztosb folytathatása és jobb rendben tartása tekinteté- 
bül egy gozkatlan helyett tüstént kettőre tevénk szert, 
s a tisztviselők minden lakásait is és minden műhelye
ket egy úttal szép terjedelmű telkünkön építénk fe l; 
s hogy végre itt i s , mint minden építménynél, legna

gyobb vigyázatunk és gazdálkodásunk daczára bizony 
jóval túl emelkedett a‘ valóságos költség a’ papirosra 
kivetetten; mi azonban jelen esetben legfőkép annak 
tulajdonítható , hogy az 1838iki vízáradas következté
ben megalapított építési rendszerhez képest, tilos lön 
olly takarékossággal épitni, mint azt előlegesen terve
znénk , és mi intézetünkre nézve hasznos lett volna ; ’s 
ezen felül, hogy éppen azon időszakba esett malmunk 
bevégzése, mikor a’ bajai látigözön általánosan 2 5 per
centtel rugtatta fel az épületfának árát. — Mik által azon 
helyzetbe jutánk , hogy ügyünk forgatására alig fog ma
radni elég készpénz, hacsak egy kissé lankadna is a’ 
liszt eladása, mi, jóllehet nem hihető , még is számba 
veendő; nem hihető pedig azért, mert a’ szárazon őr
lőit lisztnek szaporasága, nedvesen őrlött liszthez ké
pest körül belül 20 pereenftel nagyobb, ’s lisztünk ál
talánosan is jobb — mi felette nagy eladási biztosító — ; 
de azért az ideigóráigi csökkenhetés— mint érintem — 
még is számba veendő, ’s kivált egy bizonyos idő le
forgásáig , míg az e’ tárgy körüli előítéleteken , a’ fel 
fel-tünő rágalmakon, és minden sütő- és szakácsáé-, 
ajándék-okozta , vagy már természetbe szőtt pletykákon 
nem diadalmaskodik a’ való , t. i. hogy József-malmi ké
szítményünk becsesb , és még is olcsóbb mint a’ fenálló 
hazai malmokéi. — “Májusig” — úgy mondják sokan — 
“csak el el fog kelni lisztünk valahogy, de akkor leg
alább is négy hónapig dermedése fog bekövetkezni ke
resetünknek.” Már mennyire fog e’ jóslás teljesülni, 
mennyire nem, csak az idő döntendi el. A‘ dolog mai 
állása után Ítélve ugyan úgy látszik , mintha illyes meg- 
akadástul nem igen kellene tartani, minthogy mai nap 
nem csak helyben lehetne alkalmasint két, sőt három
szor annyi József-malmi készítményt adni el, mint a’ 
mennyit malmunk kiállítói képes, de minden úti, várni 
és egyéb költségek mellett, honunk szinte minden vi
dékit, sót még Bécset és Prágát is ellát hat nők lisztünk 
és daránkkal , a’ vállalatra nézve felette jutalmasan, 
mikről már már bírunk Iegérdekesb adatokkal. Bajunk 
nem az , hogy készítményünk rajtunk szárad , de a kö
rül van lárma és panasz elég , hogy a’ mód nélküli ka- 
pósságnak megfelelni csak félig meddig sem bírunk. Mát 
illy felette kedvező körülmények között, mikor meg a 
tengerparttal sem tehetőnk kellőleg magunkat scsu 
pán csak elegendő készítmény híja miatt összeköti»
lésbe, ’s pedig ott szeretnénk, tisztelt Egyesület Risz
tünkkel az odessai gabnáfc ellen megvívni — mar illy 
kedvező körülmények közt, midőn intézetünk ujdonsa
ga miatt abban természet szerint semmi sem forog hat meg
teljes rendben , miért kelljen egyszenei mena *a astu 
tartani, ’s a ttu l, hogy az, mi ma felette kapós — s nem 
bitorlóit hanem valódi becs szerint — holnap mar becs
mérlés tárgya legyen, valóban nem könnyen felfogha
tó. A ’ keresetnek ’s kereskedésnek arnyéklatai, negeo-
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jei azonban számosak, és előre tökéletes biztossággal ki 
nem számíthatók ; miszerint, nehogy pénz vagy hitel 
híja még is megakaszszák a’ tárgyat, ha t. i. készítmé
nyek eladhatása csakugyan még is lankadásra fordulna 
mint azt sokan jósolják: elmellözhetlenül kereseti (S8 e- 
triebá) pénz vagy hitel végett kell gondoskodni a’ tisz
telt Egyesületnek. És ez leszen azon tárgyaknak egyi
ke , mellyeket ez alkalommal a’ tisztelt Egyesület meg
fontolása , bölcs elhatározása és némileg jóváhagyása 
alá terjeszteni bátrak leendünk , minthogy némileg már 
segítőnk magunkon. Alkalmasint felesleges leszen ugyan 
minden e’ tekintetben teendő lépésünk és előre gondos
ságunk ; de ha nem lenne is felesleges, annak szüksé
ge azon esetre is csupán csak ideig óráiginak fog mu
tatkozni, ’s pedig, mert az adásvevés természeténél 
fogva mi is nem sokára azon állásra fogunk emelkedni, 
mellyen minden nagyobbszerü molnárok állnak, ’s mi 
is, mint ezek, hitellel, vagy az eladott lisztért bejövő 
pénzzel fogjuk megvásárlóm az őrlendő gabnát. — Az 
érintett tekintetben tehát kész pénzre és hitelre, hátán 
leszen is szükségünk, minden esetre csak addig fog 
lenni, míg tökéletes forgásba nem jő az egész, azaz: 
míg jövedelmünk költségünkkel nem helyzi magát teljes 
aránysulyba. A’ hitelnek vagy kész pénznek elkerül- 
hetlen szüksége azonban ennél még egy sokkal fonto
sabb okon alapul, tisztelt Egyesület, ’s erre nézve kü
lönös ügyeimért esedezünk. A’ fenálló malom ideig óráig 
csak két hengergéppel munkálódik , melly összesen , 
24 óra alatt 262l/2 , és így 300 nap leforgásában — ’s 
egy évre cs|k  ennyi n a p o t  számítunk — körülbelül 
80,000 pozsonyi mérőt őröl. — Szép mennyiség ugyan 
első kezdetnél, ’s valóban nem lett volna tanácsos na
gyobb mennyiségű uj áruval jelenni meg egészen isme
retlen piaczon ; de a’ számösszevetésekbül még is az 
tűnik ki, hogy, a’ költséget a’ bevétellel összehason
lítva, a' malomnak mai állása szerint alig ha 5 percent
nél magasb kamatban részesülhetnének a’ tisztelt rész
vényesek, bármilly szerencsésen forogna is az egész, 
midőn a’ legkisebb előre nem látható baleset még az 5 
percentnél is lejebb szállíthatná a’ részvények gyümöl- 
csöztét ; holott három hengergéppeli muukálás után, 
mikor évenkint 80.000 pozsonyi mérő helyett 120,000 
mérő őrölíetnék — és erre nézve sem uj gőzerőmű, sem 
aránylag nagy felállítási ’s forgatási tőke nem kivántat- 
nék — vajmi jól kamatolónak mutatkoznék a’ vállalat. — 
Nem is késtünk e’ tekintetben egy cseppet is — midőn 
készítményünk jóságárul, mint nemkülönben felette élénk 
kapósságárul biztosítva levénk , ’s nehogy gözmozgo- 
nyunknak 3ad rész ereje mint jelenleg, úgy utóbb is 
minden haszonhajtás nélkül peregjen le — a’ harmadik 
hengergépet hová hamarébb megrendelni; mi által azt 
hiszszük, tökéletesen biztosítánk vállalatunk mostani 
állásában tán még is egy kissé ingó alapját, ’s pedig, 
mert két hengerrendszer után, bár legyen készítményünk 
kapós, bár ne. mindig csak tengő állapotban fogtunk 
volna maradni, midőn a‘ három hengerrendszer után vi
szont csak akkor leendünk sinvlő állapotban , ha készit- 
ményünk nem kapós; kapóssága ellenben, sót “késób- 
bi” elkelése i s — mert szárazon lévén őrölve, a’ liszt 
évekig eltartható, ’s a’ világ bármilly részeibe elvihe
tő— ha minden e’ tekintetben tett számolások és ösz- 
szevetések nem csalnak, vállalatunk legszebb felvirág
zását ’s legnagyobb kifejlését fogja okvetlen bekövet
keztetni. Csak hogy alig marad forgatási pénzünk , tisz- 
telt Egyesület, ha ezen már megrendelt három henger- 
rendszert azoa 300,000 pengő forintbul volnánk kény
telenek potlani, melly vállalatunk tőkealapja .mi a'szám- 
adasok ki\on»tibui eléggé látható.

Leg yen is azért szabad , mielőtt előterjesztésünket 
egészen bevégeznők, Fehr urat — József-malmunk 
mostani igazgatóját — ezennel felszolítnunk, adná elő 
pénzbeli állapotunk, mint nemkülönben egész ügyünk 
némi fóvonásit.

CVege következik.)

IVein*eti museum.
(V é g e.)

Itt azon kérdés adja elő magát: ezen kilencz osztály 
köre mind egyenlő é , vagy némellyik a’ másik alá van 
rendelve? A’ tervezet, midőn az órökrül rendelkezik, 
több osztályt halmoz egybe, az összezavarás egyébkint 
is a’ keletkező intézetek bölcsői betegsége szokván lenni. 
Kezdetben, midőn még a’ szakok igen gyérek valának, 
ez tűrhető volt, de ha az intézetnek kisded korából föl 
kell serdülnie . a’ tömött zagyvalékot szabályszerű alak
ba szükség idomítni. Jelenleg ugyan a’ könyvtár maga 
egy osztály , mellyet hogy a’ többivel az egyensúlyt kiáll
ja , uj könyvek megszerzésével szükség gyarapítni, de 
főleg azon intézkedéssel, mit egykor Pestmegye indít
ványoz» , miszerint a’ hajdanta európai jelességü Má
tyás könyvtárából Bécsben találtató, hazánkat illető 
könyvek megnyerése szorgalmaztatnék. Együtt marad
hat a' régiségek, pecsétek, pénz’s kincsek gyűjtemé
nye , minthogy ezek fentartása ’s gyűjtése nem nagy 
munkávaljár ; mindaz által csak addig , míg a’ gyűjtemé
nyek kellően meg nem szaporodnak ; a’ művészet osz
tályát azonban, az eddigelé nem létezőt, rendszerit™; 
a’ kézműves munkákat pedig a’ majdan fölépülendő mű
egyetembe áttenni ’s addig is , a’ természetiek osztá
lyától minden esetre szükség elválasztani, sőt a’ ter
mészetiek háza maga olly terjedelmes osztály, hogy azt 
az egyensúly kedvéért, elkerülhetlen legalább kettőre 
osztani. És e’ pontnál legyen szabad kissé megállapod
nom. A’ természet országa olly töménytelen ’s inegha- 
ladhatlan , hogy az ember hangyakint tűnik el a’ nagy
szerű édenkertben , és ha a’ hangya szenvedélyesen nyü
zsög a’ kert termékeit egybegyüjtögetni, ne csodálkoz
zatok rajta, ha a’ gyűjtemény kissé nagy halommá duz- 
zadoz , melly a’ másunnan gyüjtötteket jóval megha
ladja. Az ember — mondá Mirabeaud — boldogtalan, mert 
csak a’ természetet nem érti. Az utolsó században azon
ban annyira kifejlett a’ természet ismérete ’s olly tág 
tért foglala el az e m b e r i  t u d á s  mezején, hogy 
a’ tudományok legtöbbike, mondhatni mindenike ennek 
naptányéra körül tőle kölcsönzött fényben bolyg. És ki 
akarná a' naphoz mérni a’ bolygókat ? Valóban, ha nap 
a’ természet ismérete valamennyi tudomány közt, a’ mint 
igazán az ; nézzünk körül hazánkban : mi intézetink irá- 
nyozvák feléje, hogy istensugárait gyújtó üvegkint, 
fogjak fel? Bizony bizony ha valamiben , e’ tekintetben 
minden esetre fölötte hátra vagyunk az előhaladt nem
zetektől, kiknek sorában ollykor ollykor hiúk vagyunk 
mar magunkat képzelni; pedig ne feledjük, mikép ha
ladásunk ébredésben van csak mindaddig, míg nemzeti 
testületünk valamennyi ágazata szunnvadásból föl nem 
rezzen. Polgári institutiókban már eldődeink több szá
zad előtt Európa valamennyi nemzetét ha felül nem mii- 
iák , mögöttük bizonyosan nem állának ; ’s mi oka mégis 
hogy e' nemzetidó folytában , míg a’ többi sebes léptek
kel futotta pályáját, lassudan mély álomba szenderült? 
„Törvények , — igazán mondja Szemere B. — mik a’ na
pokkal együtt változnak, mert csak a’napok rövid szük
ségei szerint hozatvák , bár mi bölcsek és számosakle- 
gyenek , sem nagygyá nem tőnek népet soha , ka az ki
csiny volt, sem azt meg nem menték, ha romlásnak in
dult: intézetek ültettessenek a’ nép sz iv éb e , raellyek-
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nek magvában örök élet r a n , mellyek folyton ’s együtt 
fejlődnek a’ status kü l’s bel terjedelmével, mellyeknek 
erejök és hasznuk az idővel és szükséggel és köriilál- 
lásokkal együtt nő. Kit rablánczok bilincselnek le, an
nak, ha mozogni akar, mindenek előtt a’ nyűg alól kell 
szabadulnia ; de nálunk az úgynevezett átalakulás ko
rában is miért foglalkodik minden, de minden, kizárólag 
politikával? Alkalmasint azért, mert az értelmiség te- 
repély ágazata nálunk még csirájában van. Iskoláink 
hijányos egyenlősége szűk ösvényén képeződvén az ifjú, 
alkotványunk szerkezete , miszerint minden, ki annak 
sánczain belül van , a’ köztanácskozásokban részt vehet, 
csillogó fényévelkitkit a’ kerekvágás sodrába csal.

Mivel koránsem szándékom dicső alkotványunkat 
legkisebbé is gyanúsítani, egyedül azt akarnám értet
ni , mikép a’ gyermeket, mellynek minden vére fejébe ' 
tolong , rohamos fejfájási nem hogy meg nem érlelik , 
hanem elölik. Ennél fogva mindenek felett kívánatos len
ne haladásunkat többfelé ágoztatni, az egy ösvényen 
nyüzsgő sokaságnak más tájakra is nyesni utat ; mi e- 
gyedül a’ nálunk még idegen szakok és pályák megho
nosítása által látszik eszközölhetónek. Minthogy pedig 
a’ természeti tudományok , méliökben olly sok pályát rej
tők, közöttünk jobbadán csak külföldi virágok, minden 
ajánlkozó alkalmat meg kellene ragadnunk azok átülte
té se— ’s tenyésztésére ; tehát iskoláinkba bevezetni ’s 
a’ nemzeti museumban, egy nemzethez, melly szereti 
mondogatni, hogy hazáját a’ teremtő jó kedvében alko- 
tá , illő fényben megszállítani ; rá minden esetre több 
gondot fordítván, mint az intézet többi osziályira, mik
nek azonfölül hogy szükebb körűek,e’hazán a’ számos hi
teles helyben a’ sokféle könyv- ’s levéltárban mind meg 
annyi mására találunk, míg természetiek tára egész ha
zánkban csak tűrhető is , egy sincsen, minél fogva az 
egy vagy más tant magáévá tenni akaró külföldhöz kény
telen folyamodni. Véleményem szerint tehát a* természe
tiek osztályából kettőt kellene képezni, a’ testek élet- 
műves és életműden felosztása szerint, ’s lenne a.)  Ál
latok és növények osztálya, melly a’ bécsi Naturalien- 
Cabinetnek felelne meg. Ez lenne terjedelmére nézve 
alkalmasint a’ legnagyobb osztály, ’s rendezésére és 
fentartására legtöbb tagú személyzet kivántatnék. Olly 
tág ’s terjedelmesek e’ tudományok, hogy nem mondom 
egyes tanok, sőt ezek egyes szakaszi részletes kimű
velésére egy ember-élet kell; gondolhatni tehát, milly 
rend és gazdagság lenne az osztályban , ha a’ tárgyak 
illy sokasága egy egyedre bízatnék, hozzá tudván az t, 
mikép e’ tárgyak megszerzése és fentartása a’ legfárad- 
ságosb. Azonfölül a’ tudományos czélra nézve korán
sem elégséges az állatnak csupán külső bőrét állítani 
elő , sokkal nagyobb fontosságnak a’ belső részek , de 
ha ezek romlékonysága miatt a’ hasonlító boncztan min
den kivánatinak eleget nem tehetne , legalább csontvá
za állíttassák fel minden állatnak, olly bélyegző levéli 
a' csontszerkezet, hogy abból egy darab is elég az egész 
állat leírására.

A’ fölebb mondottakból következik, hogy ide nem
csak hazai, hanem mennyire lehetne, külföldi állatok is 
kívántainak , különben hazánkban a’ zoológiát részlete
sen meg nem tanulhatni, b) Ásványok osztálya minden 
előkelő museumban önállósággal van elrendezve. Bécsben 
külön személyzet felügyelése alatt földünk valamennyi 
ásványi és földjei rendszeres gyűjteményét, — minek 
többi közt fődísze: hazánk termette’s a ’ világnak leg- 
nagyobb nemes opálja — ékesíti a’ Mobs eszközlötte ter
minológiai készület. Parisban és egyebütt ez osztály
nak külön fő- ’s aligazgatója és őrei vannak, sok helyt 
számára külön museum állíttaték fel ; ’s csak nekünk 
nincs semmi közünk vele , nekünk, kiknek hazájáról

Beudant, azt a’ tudomány érdekében beutazván#) ek- 
kep nyilatkozott: „Magyarország a’ természetbúvárok
nak egeszen különös figyelmére méltó. Ezen, ásvány
gazdagsága miatt századok óta híres ország , keblében 
aranyra és ezüstre a’ legdúsabb telepet rejti az euró
pai szárazon, és mára’ kevés eddigi ismert közelebbi 
hírekből kellett az idevaló hegyek ’s Mexico - Peruéi 
’stb. közti hasonlatosságnak szembetűnnie, mellyekbá
nyái teszik Ujspanyolhon gazdagságát. Tudósok, kik 
elóbb Selineczen tartózkodának és jelenleg a’ hegyini- 
velésnél Ujspanyolhonban alkalmaztatvák , meglepettek 
ezen két vidéki ércztermó hegységek hasonlatosságától , 
mit már Humboldt is az éjnapegyenleti tartományokról 
írt munkájában emlite.“ Kiknek e’ szerint hazájokúl Eu
ropa szive jutott , azoknak érdekes lenne más nemze
tek példájára a’ drága birtokkal közelebbről megismer -  
kední, kincseit ’s földszerkezetét az ipar és földműve
lés érdekében szorgosan vizsgálni ’s e’ vizsgálatokban 
legczélszerübben más nemzetek útmutatását követni. 
Rendszerittessenek tehát gyűjtemények, Írassanak le a’ 
termő helyek vidékenként. E’ tekintetben lehetlen nem 
örvendeni Szeréin vármegye Streim dr. indítványára tett 
azon intézkedésén , miszerint kebelében egy természe
tiek tára felállíttatását határozta , melly a’ megye kebe
lében találtató tárgyakra szorítkozzék.

Ha e’ példa követésre találna a’ hazában , megyéink 
több oldalú testületekké fejlenének ki, ’s hol eddig me
rő törvénykezési gyakorlatot meríthetének ifjúink. ott 
majdan szemökbe tűnvén a’ tudomány szelidebb múzsá
ja is ; sokakban fölébredne a’ szívben rejlő vonzalom 
a’ tudomány iránt. A’ középponti nemzeti museumnak 
mindazáltal az egész honra ki kell terjeszkednie, sőt 
a’ tárgyak összefüggése miatt annak határin túl is. A’ 
szükséges gyűjtemények megszerzésére pedig korán
sem látszik czélszerűnek az ittolt találtató gyűjtemény- 
kék halomra vásárlása ; mivel eképen többnyire csak a’ 
már meglevő czikkek vétetnek meg, honnan kell ma
gyarázni némelly ásványoknak, a’ mostani ásványtár
beli sokaságát mind a’ mellett, hogy a’ gyűjtemény igen 
csekély. A’ kitűzött tudományos czél elérése végett el- 
kerülhetlen ez osztályt is egyedül a’ tudománynak élő 
személvekre bízni, kiknek tisztökben álljon a’ hijányzo 
ezikkeket kijelelni, azok megvételét az igazgatóságnak 
— és nem a’ nemzetnek — ajánlani, a haza hegyse- 
g it , földrétegit vizsgálni, a’ bennük talált nevezetes
ségeket begyűjteni, a’ hazában nem termőket külföld— 
röl megrendelni ’s a’ begyült öszletet mindenek fölött 
tudományosan rendszeríteni, mindenik darabnak nevet 
's termőhelyét magyaréi, ’s talán németül is , de nem 
mint most deákul, aláírni ; melly intézkedéstől nemcsak 
fényes gyűjteményt, hanem nyelvünknek az ásványtan 
minden ágazatiba-bevezetendését is várhatnék. Es a’ 
szükség int , e’ bevezetést összevetett vállakkal venni 
czélba. ír almunk az emberi tudás mezején még igen 
szűk tájékra szorítkozván, soká nem leend képes mil
liók keblinek vágyát kielégíteni. Valamint tehat a m. 
acadeiniánál azon ókból, mivel katonaságunk â  ve0re 
hajtó hatalom kezében van,hadtudományi osztály allittateK
fe i; hasonlóan, mint felség tulajdona , bányáink move-
tetőse, a kültartomáinokéival egyesülten idegen nyel
ven történvén, lehetlen nem óhajtanunk e e 
intézkedést, melly nyelvünk kifejtésén czelszeruen tn- 
gítson. Ht. éhez hozzá tudjuk még , nukep e szakbeh 
tanok olly számosak és terjedelmesek , "joj "f'j* 1 
dönt mindnyájoknak, de csak egyae ' is tesz e 
velésére egy emberélet kívántatik: sejd.lern, egy do-

Voyage minéralogique et géologique en Hongrie , pen
dant P année 1818. Paris 1833,



foghoz értő sem fogj» az ásványtár eddigi összezavará
sát az állatok osztályával helyesjeni. Jelenleg ha vala
hol a’ hazában, például különös kövülrnényre (petre- 
factum) akadnak, azt mekkorasága szerint becsülvén 
meg, összegyűjtik a’ nélkül, hogy a’ földet, mellyben 
találtaték, közelebbről megvizsgálták ’s leírták volna; 
holott gyakran a’ legapróbb csiga százszorta nagyobb 
palaeontologiai jelentőségű, mint a’ több ölnyi nagysá
gú kövült tőke. Mind ezen tények érthetőleg embert kiál
tanak a’ gátra , mert csak ember önthet életet az em
beri intézkedésekbe.

Ha ezen véleményem szerint lesz a’ museum rend
szereve : a’ most nagynak látszó épületet nem fogjuk 
nagynak találni. Az intézet használása iránti rendelke
zéseket oda kívánnám i r á n y o z t a t n i ,  hogy az főleg 
a’ tudományokkal foglalkodó férfiaknak álljon tárva , 
minthogy az ő czélja tiszta tudományi , a’ nép gyönyör
ködtetése csak mellékes. Úgy vélem legczélszerubb len
ne , vagy a’ britt museumot, melly a’ közönségnek he
tenként három nap áll nyitva, vagy a’ bécsit követni , 
hol minden osztály látogatására külön nap van heten
ként rendelve.

A’ museum tervezett egyesítését a’ m. academiá- 
val mi illeti, igénytelen véleményemet ezekben adom 
elő. Mind a’ két intézet czélja ugyan egy: a’ nemzeti 
értelmiség terjesztése , mindazáltal van különbség a’ kettő 
közt. Egyik az emberi tudás minden ágazatira kiterjesz
kedvén , pályáján szellemi működés élete van , míg a’ 
másik bizonyos szakokbeli anyag tetemei felett őrködik. 
Ezenfelül tudjuk: ha valaki erejét és idejét több szak 
közt osztja meg, egynek sem jut elég ; úgy az intézet, 
mellynek köre szerfelett tág , megritkult felhőként, gyér 
áldást szokott aláhullasztani. De valóban, ha az alko
tók a' két intézetet külön állíták fe l, nem tudom jelen
leg, az egvedáruság ellen bőszült korban, mi végett kí
vánnék az önálló épületeket egybe forrasztani ? Az aca- 
demiának most is szerfelett sok osztálya vai , elannyira, 
hogy sokkal czélosb azokat kisebb számra olvasztani, 
hogysem szaporítani, vagy uj teherrel gyöngíteni. Áll
jon az academia önállólag . mint eddigelé ’s legyen szá
mára a’ museum tárva, mint minden tudóséra. E ’ sze
rint külön gyűjteményeket gyűjtögetnie fölösleges lenne, 
de a’ két intézet könyvtárai minden esetre ezélszerüen e- 
gyesülendnének. Valóban , midőn az 1807 : 23 czikk a’ 
museum könyvtárát állítja országosnak ’s az 1801 évi 
febr. 28, és 1807 jun. 23ról kelt királyi leiratok ennek 
számára, az 1810: 6 . czikk pedig az academiaéra ren
delnek egy példányt a’ hazában nyomtatott könyvekből, 
nem tndhatni, melly intézeté az orsz. nemzeti könyvtár V

Érdekesnek Játszók a' közfigyelmet, minek a’ népne
velés annyira szemében van, az értelmiség magasabb 
fokozataira is vezetni, és a’ nemes testületet, melly je 
lenleg az adózás elvállalását czélba vévé, némileg oda 
irányoztatni. mikép: ha fizetendett pénzéből részt job
bágyai szellemi állapota enyhítésére is juttat, érdeké
ben fekszik önfiai mindenkor aránvlagos müveltetéséről 
el nem felejtkeznie. Benczúr János.

P « í I é k I á i*.
( Ritka trónkövetelés. ) D. Franklin amerikai miniszter, 

az amerikai háború alatt Francziaországban tartózkodván 
naponkint számtalanAmerikába költözni vágyakodó folya
modók hozá kérőlevéllel ’s indítványokkal. Volt a' többek 
közt ollyan is , ki magát királynak ajánlá. Azzá tételét kö

vetkező , Párisban kelt levélben elősorolt okoknál fogva 
igényié, először: minthogy a’ mint hallá az amerikaiak föl
mondván királyoknak, tehát minden bizonnyal szükségük 
leend másra. Másodszor: mert ó normann. Harmadszor : 
mert ő ép ollyan, v. talán még régiebb családból szárma
zott mint a’normandi hgek, családfája sokkal diszesb, mert 
rajta soha sem valának foltok. Végül: mert van rá példa, 
hogy Angliában is voltak normandi királyok. — Ezeknél 
fogva kóré Franklint bogyót iktatná be Amerikába. Azon
ban midőn a’miniszter sem ezen kérelmét nem teljesité , 
sem feleletet nem külde:második levelet is intézett hozzá, 
mellyben nem fenyegetőzött ugyan hogy Amerikába me- 
nend’s azt meghóditandja,hanem csak oda nyilatkozott; mi
szerint ha ezen ajánlataelnem fogadtatik, neki ezen nagy
lelkűségéért, kárpótlásul 33000 font sterl. adjanak.

Charon és Catilina
\

Párbeszély
Charon : Árnyad nagyon véres- és szétdultnak Ját

szik? Te bizonyosan hős voltál ’s csatában estél e l?  
Catilina: Jói mondod. Az valók, ’s csatában estem el.

Ch.: Hogy hínak ?
Cat. — Catilinának.
Ch. : Ismérlek. Sok romai, kiket e’ folyamon hor

dók , beszélt felőled.
Hát miért ügyekeztél te honod megbuktatásán ? Mit 

vétett az ellened?
Cat.: Igaztalan volt ’s megtagadta az érdemlett 

hivatalokat. Azért erőszakkal akarám kiküzdeni, mit tő
lem hatalom-nélkülitől megvontak. Egyenlő ezélaim vol
tak Caesarral, és olly nagy valók , mikint ő . „ . . .  csak 
nem olly szerencsés.

Ch.: Tehát bizonyosan erényes férfi voltál ?
C at.: A’ gyöngék ez érdemével épen olly keveset 

gondoltam , mint Caesar.
Nagy parancsnok és statusférfi valók, teli tiszte- 

letszomjjal ’s nagy tervekkel.
Ch.: E ’ szerint, mint minden hirhedett rabló, rendkí

vüli, nem nagy voltál; mert ennek egyszersmind igaz
ságos , ’s erényesnek is kell lennie. Igaz é , hogy an
nyira rabja valál a’ testi gyönyöröknek? C at.: Azt hí
véin : azért vagyok a’ világon, hogy boldog legyek. ’S 
ezért az érzéki kéjek semmi nemeitől nem fosztám 
meg magam. Ch.: Azaz : kéjelegtéi, ’s hogy kéjeleghess , 
csaltál ;táncz- ’s féktelen dévájkodások közt töltéd éjeid 
és áthorkolád a’ nap felét. Déli 12tükor keltetéd föl ma
gad az álomból, akár viradt, akár sem nemde?

Cat.: Te tréfát üzsz velem. Mint hallád, okaim vol
tak a' dobzódásra. Hanem azért ezen hajlamom, mitsem 
akadályzott, hogy mások daczára, hideget, meleget, 
éhséget, szomjat ’s minden nyomort törjek, mihelyest
k e lle ... Tapasztala, ezt Roma.------ A’ helyet, mely—
lyet védtem, sohasem adtam volna föl kényelem- 's táp
szerek hijányábul. Megeendettem balkezemet, hogy job
bommal még vihassak.

Ch.: Különös ember ! Catilina ! te akasztófát, vagy 
zsarnokszéket érdemiéi. A’kormány kegyelem lettvolna rád 
nézve. —Azonban jössz-te csak,hadd kegyelmezzek meg 
neked! Erős és izmos vagy, ragadd meg ezen kettős kor
mányt ’s kisértsd meg erődet! Kormányosomnak kérlek 
ki Plútótól, hogy én elévült, a' könnyű evező mellett 
magam kissé kinyughassant.

fKleist)  N a g y  J....f.

Szerkeszti He 1 m e czy.  — Nyomtatja angol gyors-sajtón T r a t t n e r - K á r o l y  i , uri-u(cza 453.
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4 . szám*

A ’ m agyarországi H engerm alom  
részvényeseinek gyűlése* #)

[F o ly ta tása  vege')
Fehr hengermalmi igazgató urnák német nyelven 

előadott’s itt fordításban közlőit köv. jelentése : „Tekinte
tes Egyesület! Sietek önöknek pénzügyünk állapotját ’s 
vállalatunk technikai ’s kereskedési viszonyait S z é 
c h e n y i  gróf ur felszólítására részletesben előterjesz
teni. Jegyzőkönyveink ’s a’ malom mindenki előtt tár— 
vák ; ’s ámbár magok a’ részvényes urak minden leg
kisebb részlet felől tudomást vehetnek : mindazáltal mind 
a’ számadás pontonkénti áttekintése , mind a’ társaság 
jegyzőkönyvei vizsgálat végett ime itt vannak. A’ tek. 
Egyesület határozza el, mennyire lehetnek ’s legyenek 
azok nyilványosabb tanakodás tárgya. A’ József-malom 
alaptőkéje 300,000 p. ft. Ezen sommából 266.950 ft. van 
befizetve, tartozásban pedig 33,050. — Az egész építés
re ekkorig tett kiadás a’ felállítás tökéletes bevégzésé
re szükséges előrelátható költséggel együtt 242,694 ft.43 
kr. — A’ már megrendelt harmadik henger-rendszer fel
állítása mindössze körülbelül 20,000 fiba kerülend , mi 
mindjárt fizetendő ; ’s igy az intézet folyamatban-tar- 
tására 37,305 ft. 17 kr. marad. De minthogy a’martziu- 
sig elegendő gabna nagyrészint ugyan pénzért, de hi
telben is vétetett, a’ szállított liszt ára pedig apránkint 
jő be: az intézet már most pénz-zavarba jövendett, ha a’ 
t.választmány megkeresésére K a p p e l  és H o l z h a  m- 
m e r  urak, az első ugyan készpénzben 20,0 0 0 , a’ má
sik pedig Bécsben nyitott hitel utján 30,000 p. ftot, mi
ből azonban még csak 12 ezret használtunk, 3 hónapra 
költsönözni szívesek nem lettek volna. Mi pedig a’mal
mot ’s a’ készitvény keletét illeti, különös örömemre 
szolgál e’ tisztelt gyülekezetét röviden arról értesíthet
ni ; miképen tudtomra, József-malmunkénál szerencsés!) 
technikai eredvényt nem tanúsított, kedvezőbb keres
kedési kilátással nem biztatott még egy hasonnemii inté
zet is. Őrleményünk fölötte kapós és minden fajai kü
lönbség nélkül kelnek,’s ha van való,mi nem csal,bizonyá
ra kelendősége mindig szorgosb ’s tartósb leend ; inert 
malmunknak nemcsak ezen táj ’s a’ szomszéd környék 
biztosit jó keletet, hanem a’ távol külföld is — honnan 
naponként kedvező tudósítások érkeznek—jó vásárral 
kecsegtet; és igy a’ vállalat még akkor sem károsodhat
nék , ha készitvényünk eladását, itt helyben télen a’ 
megnehezült közlekedés , nyaratszaka pedig a’ vizmal- 
rnokkali versenvgés vagy más körülmények néha néha 
gátolnák is. Minél több azonban a’ készitvény mennyi
sége, természetesen a’ vállalat mérlege is annál kedve
zőbb elannyira, hogy a’ társaság a’ 3dik henger-rend
szer megrendelése által, mi 4 , legfölebb 5 hónap múl
va forgásba jövend. minden bizonnyal nemcsak szép de 
tartós nyereséget is biztositand magának. A’ inalom-épi- 
tést, mint szinte a’ 2400 négysz. ölnyi nagy telken fek
vő telep egyéb részeiét is Hi 1 d építő ’s T ű k ö r y ács
mester urak tel jes megelégülésünkre legnagyobb szilárd
sággal végezték. A’ Bécsben F l e t c h e r  ’s P u n c h o  n 
uraktól vett gőzgép legerősb minőségü;a’sch\veizi frauen- 
feldi társaság által szokott tökélvlyel készített henger
gépek kivánatunkat egészen kielégítők. Mind ezt, tar
tozó megismerés ’s különös köszönet mellett megcmli- 1

1) Társ. múlt számában az első hasáb lí)d. sorában felfele 
számítva : hihetőleg helyett olv. 1 c h e t ő l c g .

P e s t , január I«. 1 8 4 2 .

teni annál inkább tartom kötelességemnek, mivel azt hi
szem , hogy ezen együttműködő erők kiváltképeni jósá
gának keli tulajdonitnunk : mikép , a’ malom megnyitása 
azaz sept. 15dike óta mai napig munkánk folytatásában 
legkisebb akadályt sem szenvedtünk, pedig — mint a’ 
mindennapi tapasztalás mutatja — ujdon állított ’s oily 
szövenyes nemű gyároknál mint malmunk, nem ritkán 
szakad felben munka s történnék olly akadálvok, mik
nek legyőzése gyakran nagy nehézség ’s költséggel van 
egybekötve. Mindezektől , bár a’ föld minősége^tei-helt 
epületekie s gepek tartós felállítására nem eléggé al
kalmas , ekkorig szerencsésen mentve maradtunk ; hogy 
azonban a’ gépek nem mindig elmaradható javíttatása 
hirtelen ’s jutányosán történjék, igen fontos arra nézve, 
hogy már kész ’s elegendő munkával ellátott műhelyün
ket ezutánra is megtartsuk. A’ munka-költség jelenleg 
sok, még pedig azért: a’ kőszén, miből sokra van szük
ségünk , aránylag még drága ; árusink procentje 4 ’s 4 ,/ 2 
°/n még kissé magas és mi fődolog : készületünk nagysá
gával a’ készitvény mennyisége nincs egyenlő arányban, 
melly hijány azonnal pótolva lesz, mihelyt a’ 3dik rend
szer felállítása által normális helyzetre jutunk. Bátor 
vagyok egyúttal a' tisztelt Egyesületet az iránt is bizto- 
sítni, mikép mint eddig, úgy ezután is főezélom, dol
gaink legegyszerűbb kezelése leend, általa lehető leg
nagyobb takarékosságot eszközlendő; melly igyekeze
temben , a’ tek. választmány hathatós gyámolitása ’s 
tanácsa felől előre bizonyos vagyok. Eddig 14000 mérő 
őröltetett, miből 10,200 mázsa liszt ’s korpa kelt el. 
A’ mi a’ telep tüzkár-mentesittetésit illeti, arra nézve 
szerencsém van jelenteni: hogy az négy jelesen: a’ 
R i u ii i o n e A d r i a t i c a ,  A u s t r o  -  11 a 1 i c h e , 
A z i e n d a A s s i c u r a t r i c e  ’s az ausztriai első biz
tositó társaságnál — 5 évre 122,925 p. ftban — száztol 
3/ 4 ’s így évenként 929 fr. 56 krért biztosíttatott. E’szép 
sommát ugyan voltakép nemcsak azért gazdálkodhatok 
volna meg , mert a’ malom szilárdsága, elkülönítés és 
folytonos vigyázat által roszzakaratu gyújtás ellen bá
torságban van, hanem, mivel olly szabályok is léteznek, 
miszerint támadható vész alkalmakor rögtönös segélyre 
számíthatunk ; mind e’ mellett sem gondolván elég bá
torságot a’ tek. Választmány a’ fennevezett kármentesí
tési árt elhatározta, mi olly magasra egyedül ’s épen 
csak a’ surányi malom esete miatt lett rugtatva , melly, 
mint tudjuk, láng martaléka lett. E’ fővonásokra szorít
kozva, azon megjegyzés mellett, hogy a’ tt. részvényes 
uraknak minden tovább óhajtott tudósítást adni tudtom 
’s lelkisméretem szerint kész vagyok: ez alkalommal 
a’ tek. választmánynak jótékony közre munkálásaert leg
forróbb hálámat nyilványitom ’s magamat , a’ tisztelt 
gyülekezet jóvoltiba teljes tisztelettel ajánlom. —

Fehr igazgató ur előadásának fonalát felveve (így 
folytatá ekkor tovább Széchenyi István gróf) “Mindenek 
előtt méltányosnak tartom, hogy miután I  ehi u i tő ) e e 
dicsérőleg emliíe, kik malmunk felállításához jani . ma' ,  
én itt mindenek előtt Putzer urat, a botzeni o z iám 
mer ház főnökét nevezzem a tisztelt Egyes» t ne 
az , ki intézvényünk fele részét bírja, * ^ "
sült társaságunk. Adja az ég, hogy va •* a 1 '
kerüljön, mikép az ő példáját követve , inas becsületes 
külföldiek is hazánkba rakják le e^elmesseguk es szor
galmuk gyümölcseit. -  Fehr es Killian urakat koszontom
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o utána, a’mostaniés volt igazgatót.—Ha azt állítják, hogy 
malmunk eddigi helyes és soha félbe nem szakadt forgása 
főkép Hild építész Tüköry ácsmester urakat, Fletcher és 
Punchon mozgonygyártókat és a’ frauenfeldi társulatot il
leti, mert helyes munkát tettenek — miért vegyék kö- 
szönetünket — ám tisztelet, becsület, de igazság is , mi, 
kik igazgatóink szorgalmának mindennapi tanúi valánk, 
ezennel viszont azt nyilvánítjuk : becsületesen jártak 
el tisztükben, ’s távol honuktul rájok nézve idegenek 
közt, bokros hivatásuknak férfiasán feleiének meg, és 
az eddigi sikernek nagy része ő érdemük. — Mik után, 
a’ múltat tekintve , nem marad egyéb hátra, mint a’ tisz
telt Egyesületnek eddigi jó szerencséjén őszintén ör
vendenünk , midőn már már előre éldelni merjük azon 
időnek pillanatit, mikor vállalatunk el fogta majd érni 
hármas czélját: a’ nagy közönségnek, mennyire csak 
lehető , olcsó áron szolgálhatni az élet legsürgetőbb táp
szerével ; becsesb minémüségben külföldre szállíthatni 
a’ hazai telkek tuláradozó kincseit, ’s ez által is nevel
ni anya földünknek erösúlyát; ’s végre mérséklettel sa
ját vagyonúnkhoz is hordhatni , értékünk koczkáztatá- 
sának, mint nemkülönben becsületes fáradozásoknak ju - 
talmi díját. — Alig lépett vállalatunk világba, tisztelt 
Egyesület, ’s már csecsemő kora is jótékonynak mu
tatkozik a’ nagy szám és ekkép a’ tehetlenebb osztály 
átellenében; mert, ne jött volna csak a’ József-malmi 
készítmény piaczra, jelenleg, midőn az utak feneket- 
lensége miatt sehonnan se hordhatni akármit is iszo
nyú költség nélkül B u d a p e s t r e ,  okvetlenül több 
forinttal m a g a s b r a  r ú g o t t  v o l n a  már fel — 
mi általjános nézet tárgya — a’ nagy szántnak legfőbb 
’s annyi esetben egyedüli életfentartója ; mi által gya
rapodtak volna egyesek vajmi szépen és igen okosan 
ugyan, de nem ám a’ túláradó hazai kincs után, ha
nem a’ legszegényebb osztályok rovására. Gondja is lesz 
ez okbul a’ tisztelt Egyesületnek, ’s tudom , mindig illy 
szellem fogja jelleinzeni, hogy saját erszényének illő 
határon túli megtöltése végett, szemből soha se veszí
tse feladatának most érintett két nemes!) czélját, és ek
kép soha ne használja a’ néha bekövetkező szűk ter
mésnek, köz drágaságnak , ’s innen feltornyosuló köz- 
inségnek gyásznapjait, saját felpénzelésére, mit úgyse 
követne mennyei áldás, mellv nélkül kész rom minden 
emberi mívelet. ’S ez okbul, nem kétlem, az lesz a’ 
társaság minden törekedésinek legkomolyabbika, hogy 
hova hamarább olly szilárd helyzetbe állíthassa magát , 
miszerint készítményeinek ára lehetőleg kévéssé le
gyen kitéve a’ bő és szűk termés phasisainak, ’s ekkép 
liszljéhez , mennyire kivihető, mindikjutányosán és vál
tozatlan árért juthasson e l , a' napi munkája után élő 
nagy szám. Hogy azonban illy állást elérhessen a’ tisz
telt Egyesület, ’s rósz számolólag előbb ne nyújtson 
másnak segédkezet, mielőtt még maga sem vergődhe
tek ki biztos partra, ’s e’ szerint mindkettő ne bukjék, 
vagy más szavakkal: hogy egyesületünk két nemesit 
czélját, a’ szegényebb osztálynak gvámolitását t. i. , mint 
nemkülönben a hazai lisztnek külföldre vitelét, ne csak 
fel fel lobbanó egv napi fény gyanánt érje e l ’s eszkö
zölje, hanem a kérdésben levő vállalat, emberileg szól
va és az életből véve, számos évekre szolgáló alapok
ra rakassek: mindenek előtt saját hasznunkért, t. i. 
vállalatunk életéért vagyunk férfiuilag megvívni köte
lesek ; mikép minél hamarább teljes erőre virulva, ne 
csak magunkat, de a‘ közjót is elbírhassuk emberül. 
Nem is tűzheti ki ennek okáért az Egyesület előre azon 
időszakot, mikor foghat két nemesb czélját illetőleg, 
a' község várakozásának megfelelni. Mindez a’ körül

ményektől ’s leginkább a’ község részvététül függ. Le
het , hogy a’ József-malmi készítmény ára jó darabig 
szinte úgy fel fel fog rúgni bizonyos időszakokban , mint 
a’ fenálló malmok is akkor emelik áraikat leginkább, mi
kor a’ szükség legnagyobb; lehet ellenben, hogy nem 
sokára, bármit növeljenek is a’ többi molnárok, meg
állapított áraiban a’ József-malom ingadozni nem igen 
fog, vagy legalább nem fogja a’ drágaság és ekkép az 
ínség napjait hasznára fordítni; mit mind , egyedül sa
ját léte határozatid el, miszerint, ha mást is belé ve
het bárkájába a’ nélkül, hogy maga sülyedjen , bizo
nyosan beveendi; ha azonban bárkája nem elég szilárd 
még, mielőtt másokat venne abba bé , pro aris et fo
cis-ként minden idejét, minden szorgalmát, minden ere
jét saját bárkájának biztos helyzetbe tételére fogja for
dítni mindenek előtt. — És ezt azért gondoljuk czélirá- 
nyosnak ez úttal érinteni, nehogy a'lágy velejüekse
rege, azon jószívű hősök, mellyek a’ dolgok mélyébe 
soha sem hatván, édes álmaik közt mindig a’ nagy em
beriség érdekeért vélnek törni lándzsát, ellenünk fel
bőszüljenek , ’s ránk a’ szükkeblüség anathemáját szór
ják, ha saját létünkért kínosan küzdve — míg ők tán azt 
gondolják, harpaxi mód felpénzeljük magunkat; mert 
— tudja Isten miért — tán azért mert magas kéményünk
nek kormos füstje az egész határban mindenünnen sze
mükbe szökik — rövid számolólag, magunk nem kötjük 
nyakunkba a’ malomkövet; vagy más szavakkal: ha 
mindaddig , jóllehet nemesb és ekkép elsőséget érdem
lő két czélunkat nem teszszük fő foglalatosságink tár
gyává, azaz készítményünket becsárán alul nem adjuk , 
míg, noha alább rendelt, de fenmaradásuukra egyedül 
vezető ’s így előleges czélunkat, t. i. saját hasznunkat 
előbb nem teszszük tökéletesen biztossá. — Ez van most 
tisztelt Egyesület, a’ teendők során , mert egyedül illy 
logica szerint juthatunk el előbb utóbb nemesb czélaink- 
hoz is ;  midőn, ha más lépcsőzetet követünk, azokat 
soha nem csak nem érjük el, de okvetlen rommá kény
telen dűlni az egész ; mihezképest legyen megengedve 
a’ nélkül, hogy a’ szabad vitatásnak legkisebb határt is 
akarnánk vonni, a’ tisztelt Egyesületet kötelességünk 
szerint mind azokra itt előlegesen figyelmeztetni, miket 
gondolunk mi saját hasznunk biztosítására mindenekelőtt 
szükségeseknek, ’s mik azok, miknek eldöntése válla
latunk életébe vág. ’S most, mielőtt ezen sorozatnak 
elöszámlálásához fognánk, vegye a’nagyérdemű Egye
sület legmélyebb tiszteletünk bebizonyítását. Ha tisz
tünkben minden hiány nélkül nem járánk is e l , ’s esz- 
közlésinknek szigorú megvizsgálata után — minek ke
gyes elrendeléséért a’ tisztelt Egyesület előtt alázattal 
esedezünk — tán nagyobbszerü botlásink jönnének nap
világra, azért reméljük, a’ tisztelt Egyesület, kegyes 
engedékenységét tőlünk még sem fogja megvonni ; mert 
hiszen jó lélekkel ’s becsületesen fáradánk az ügy kö
rül , ’s ha tán a’ tárgy bokrosságára nézve, kivált az 
ujabbi pénzingadozások közt, értelmességünk nem vala 
mindig elégséges, tiszta jó akaratban , mondhatjuk , so
ha sem szükölködénk ; mik után a’ nagyérdemű Egye
sületnek kegyes jóvoltiba magunkat ajánlván, maradunk 
a’ tisztelt Egyesület leghívebb sáfári.

Az előlegesen felveendő legsürgetőbb tárgyak pe
dig ím ezek :

lszer Milly módon szerezzen magának a’ tisztelt 
Egyesület elégséges forgatási tőkét ?

2szor A’ vállalat alapszabályai a’ v áltótörvényszék
nél bejegyeztessenek-e ? és

3szor Mielőtt ez történnék , nem volua-e czélirá- 
nyos , az érintett alapszabályokat köz megegyezés kő-
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vetkeztében a' m o s t a n i  k ö r ü l m é n y e k h e z  alkal
mazni ?

4szer Mikép eszközöltessék legczélszerübben, hogy 
az intézet a’ gőzerőmünek , henger- ’s malomgépeknek' 
néhai ’s tán tetemesb megromlása miatt alkalmasint még 
se jöhessen soha is nagyobb zavarba és hosszabb meg
akadásra ? ’s végre

5ször Nem volna-e illendő , hogy — miután ő her- 
ezegsége a’ Nádor, mint a’ szépítő biztosságnak elnö
ke, a’ közjót czélzó vállalatunk előmozdításául jutányos 
áron méltóztatott az intézet derék telkét a’ társaságnak 
átengedni — most az Egyesület nem csak köszöneté
nek nyilvánítása végett, hanem azon alázatos kéréssel 
is járulna kiküldöttjei által ő herczegsege színe elibe , 
hogy mivel az ő tisztelt neve szerint nevezteték inté
zetünk József-malomnak, ő Fensége inéltóztatnék ki
jelenteni: melly időre parancsolná építményünk alapkö
vének saját magas személye vezérlete alatti letételét; 
mikor a’ nagyérdemű Egyesület, köz tiszti hatóságain
k a t, ’s különösen t. ns Pest vármegyét, mint nemkü
lönben a’ két város nemes tanácsait ’s hazafiuibb lako
s i t , ez ünnepélybeni részvétre hódoló tisztelettel meg
kérné. —

És ezek volnának , alázatos véleményüuk szerin t. 
a’ legsürgetóbbleg a’ tisztelt Egyesület által elő veendők

A ’ protestánsoknak egy érezhető  
szüksége honunkban.

Ki nyilványos életünkben figyelemmel kisérte azon 
haladást, mellyel legközelebbi években tettünk, jogo
sítva érzi magát, ahoz szerencsét kívánni a’ nemzet
nek; ’s érzi, hogy szive ezen örvendetes változásra fen
tebb dobog. Milly nagy részt követel ezen haladás elő
mozdításában időszaki sajtónk ’s méltán , nem lehet nem 
érezni. A’nyilványos lapokban korszerű kérdések meg
vitatása, már fenálló intézetek ismértetése , uj eszmék 
terjesztése , hibák kimutatása ’s megrovása, fölötte jól— 
tevő hatásúak voltak a’ tespedés nyomasztó járma le
rázására. Innen csaknem minden részében a’nemzet éle
tének látható a' korral józan haladás vágya. Régibb 
intézetek , mellyekhez még az ó kor elvénült bélyegi ta
padtak, változtattak, mint azt a’ kor szelleme paran
csolta , ’s — mint kitisztított rozsdás óramű — járásukat 
használhatóbban kezdik intézni, hatásukat, melly már 
az óság miatt vagy egészen elveszett, vagy akadályoz
tatva volt szerencsésen visszanyerni. Más illy régibb 
intézetek átváltoztatása most van napirenden, vitatás 
alatt, vagy munkába véve. Ismét egészen uj intézetek 
támadtak , hasznaikat keskenyebb vagy tágosabb körben 
mindenütt áldást-hozólag terjesztők. —

A’ haladás ezen szelleme fölébredt, mint látjuk a’ 
protestánsokban is , elég későn ha elvét nézzük a’ pro- 
testantismusnak, melly az okossággal egyező józan újí
tás ’s folytonos haladás a’ tökéletesség felé ; és még 
most sem úgy , mint kellene. Hlyen előbbre mozdulás a’ 
dunántúli egyház-kerületi főiskolának Pápáról Komá
romba szándéklott áttétele ’s a’ tervezett, Pesten fel
állítandó ref. főiskola ; mellyek azonban még teljesülésre 
várnak, ’s miknek a’ haladás barátja örömmel tekint eli
be. Ide sorozhatnánk még némelly apróbb előlépésekeí 
a' főiskolákban ’s más intézetekben, mellyek az olva
só-közönség elibe nem jutottak. De milly kevés mind 
a z , mi eddig tétetett, ahoz képest mi teendő hátra 
van ! Ki közelebbről ismérefes protestáns intézetinkkel, 
őszintén meg fogja vallani. Nem czélom itt elősorolni a’ 
hijányokat, mik pótolandók , vagy javító kezekre vár
nak — azok igen is érezhetők. A’ protestánsok helyzete

J ! Í “ í  SZter;nt ok fe»s^  befolyás nélkül igaz- 
fpn « tJ i  Íí0lsa,kat ~  a f«felügyelés joga a’ felségnek 
fenma1 advan — igen .szerencse« , ’s kedvező a’ haladás 
pályáján elomehetesre. Es ezen haladás olly fénvesen 
mint várni jogosítva volnánk , miért nem mutatja magát ? 
Ennek egyik fooka kétségtelenül abban fekszik , mert 
nincs ollyan lapunk , melly kirekesztőleg hozzánk szó- 
líuia , ’s mert nincs orgánumunk, melly által kirekesz
tőiig mieinkhez szólhatnánk. Igen, mert bár a’Jelenkor 
s Tai salkodo t. szerkesztősége hálával veendő készség
gé nyitotta meg előttünk lapjait, menyekből egyet és 
m.i't különösen ránk tartozót olvasni ollyan édes volt; 
de ezen lapok az egesz nemzet közönségére számitvák : 
pedig olly sok mondanivalónk volna, mit Sebedéiként — 
ad arnicas aures^ edes mieinknek megsúgni szeretnénk 
s mit mások előtt kitálalni nem akarnánk. Az ellenve- 
tés, hogy mi egyszer kinyomatva van, azt mindenki 
olvashatja, s lapunk is nyitva állana az egész közön
ségnek, nem all. Mert tagadhatlan, hogy mint a’ szak
tudomány lápját azok olvassak leginkább, kik azoníu— 
dománynyal foglalkoznak ; egy vallásfelekezet folyóírá
sát inkább azok, kik azon vallásfelekezethez tartoznak r 
úgy protestáns lapunk közönségének is legnagyobb ré
sze bizonyosan protestánsokból telnék ki. Hogy felbirna 
e tartani a’ protestáns felekezet egy lapot? ebben úgy 
hiszem, Ielkészink ’s iskolamesterink nagyobb részbeli 
szegénységük mellett is , a’ fölébredt olvasási vágy , ’s 
haladási szellem kétkednünk nem enged.

Ezen lapnak tárgyai közé , véleményem szerint tar
tozhatnának a’ következők: egyházi hivatalra lett kö
zönséges megválasztatás; lelkészek'« iskolamesterek vál
tozása egyik egyházból a’másikba, egyházi személyek 
megtiszteltetése , nekrológ , értekezések a’ szoros érte
lemben vett lelki pásztorságot ’s a’ népnevelést tárgya
ló k ; külföldi hírek, az egyházat, különösen a’ prote
stánst illetők ; tanitó-intézetek , ’s egyházak tőkepénzé
ről , jövedelméről ’s kiadásáróli számadások ; egyházi 
történetet tárgyazó vizsgálatok, ’s értekezések; egy
házkerületi ’s egyházvidéki gyűlések tanácskozásinak’s 
végzésinek közlése ; nevezetes , külföldön kijött fheolo- 
giai ’stb. könyvek ismertetése , azokból kivonatok ; ma
gyar nyelven kijött egyházat, lelkészeket’s iskolát ér
deklő könyvek bírálata ; közvizsgálatok ismértetése , 
statistikai adatok; nevezetes egyházi személyek életirá— 
sa ; ellenkezőink szelíd czáfolata. stb. ’stb. És ezen la
pot nem csupán a’ reformátusokra akarnám szorittatni, 
hanem az egész protestáns felekezetim kiterjesztetni. 
Távolittatni óhajtanám azért a’ pártfelekezetesseget, 
evangélikus rokonink sértését; érdekeink egyenlők, azért 
nemcsak kímélést, de minél szorosabb egyesülést is kí
vánnék.

Egy iIlyen lapnak hasznai igen szembeötlők. Xvil- 
ványossag lépne egyházi ügyeinkbe, számadásiak kö
zönség elibe jutnának ; mennyi hasznot ígérő ez ! ’s hogy 
tudja protestáns közönség , hova fordittatik azon penZ’ 
mit intézetink fentartására áldozott, úgy hiszem a’me ta- 
nvosság kivárna. — Isméretesek lennének továbbá előt
tünk a’ külföldi derék munkák, és szaktudomány« ">■* 
ezáltal a’ lelkészek előhaladnának. Közülünk !>;*» _
tudja most a’ Protestantismus állasat dogmáinál 
tétben Németországon ? -  Megfelelnénk e lenke/ on; knek 
szelíden, mint a' Jézus vallasa paiancsoja. 
rálátok, miilyenek a’ Tudománytarban CCobJetJ> 
gyelmezőben eddig megjelentek, ,<uie‘n 0 ] e j
fé ltők  is. de ébresztők ’s irányt adok, iHyenek la^ 
púnkban is megjelenhetnének Mennyit nJ er,^JV” \ é_ 
tál a’ nevelési ügyre, me nnyit nyernének tanítóink
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pezíetésökre nézve , könnyen gondolható. Milly meg
becsülhetetlen tára lenne ez az eddig olly homályos ma
gyar egyházi történeteinkre szolgáló adatoknak , szabad 
reménylenünk. Itten közöltethetnének az egyes egyhá
zak történeti rajzai, a’ netalán található oklevelekből 
merítve. Ezen lap igen serkentőleg hatna némeíly ho
mályba rejtező szép elmékre , kilépni ösméretivel a’ kö
zönség elibe ; másokra, erőik megkisértésére ; ’s azon 
gond, mellyet megkíván dolgozatunk, mellyel egy mi- 
velt közönség elibe lépünk, milly jótékony befolyású 
lenne magányos, szószéki dolgozatinkra, mindenek előtt 
világos. — Végre azon még most piura desiderium is , 
hogy a’ két protestáns felekezet egyesüljön , egykor ta
lán ezen lap , az egyesülés , kölcsönös bizodalomés sze
retet -  gerjesztés orgánuma lévén , ez utón valósággá 
válhatnék. ’S hogy ezen egyesülés az emberiség, ’s kö
zelebb a’ Protestantismus ügyére nézve igen óhajtandó, 
ebben reményiem sokan fognak velem együtt érezni.

Hazámnak protestáns tudósi! vegyétek komoly fi
gyelemre ezen gyönge szózatot; ’s adja az ég hogy fel
szólalásom ne legyen pusztában elhangzott szó , ’s jám
bor óhajtás. Pap Károly.

Míg egyfelől a’ fölebbi sorok írójában gyermekéveim 
barátját meleg érzettel üdvözölném annál is inkább, mi
vel jelen felszólalása édes reményt nyújt, miszerint ezu
tán nem tesped, elásott kincs gyanánt, hanem szerzett 
isméretei világánál haladva egy leend azon szép elmék 
közül, mik rejtekhelyeikből majd-majd fellobognak : más
felől a’ szóbeli egyházi folyóirat tárgyában szolgálok 
némi fölvilágositással. Igaz, hogy hátra vagyunk ’s en
nek oka e g y r é s z r ő l  # )  egyházi lap hijánya ; ’s épen 
korunk ezen sürgető szükségit érezve határozták el a’ 
pesti protestáns lelkészek (Székács , Török, Taubner , 
eléggé isméretes nevek irodalom ’s egyházi szónoklat 
ügyében) egy p r o t e s t á n s  egyházi lap kiadandását; 
mi hiteles kútfő után mondva, tán jövő évnegyedben mégis 
jelenendik. Ezen folyóírásnak leend a’ fölebb sorolta
kon kívül, hiszem ’s ezt hinni vajmi jól esik, azon hasz
na is , hogy utat tör a’ mármár elavult egyházi törvé
nyek kijavíttatására ; mik, hogy a’ Daguerréotyp szer
zője szavaival éljek, nagyapánk léczen lóggó rongyos 
pruszlikjakint jutottak ránk örökségül. Egyébiránt hogy 
azon lap csak édes miéinkhez vagy ad arnicas aures 
szóljon ’s hogy ezeknek van sok mondani valónk, ebben 
egyet nem értek. Igaz, mi irtózunknyilványosságtól’s 
talán nem ok nélkül; de az is való , hogy egymással nem 
sokat gondolunk ’s körünkben sikertelen hangzanék el 
a’ szó : minél nagyobb ’s különfélébb községet ohajtnék 
én ama’ lapnak; hogyha a’ gyalázat harangja megkon- 
«lul, vagy az erény megénekeltetik, hallja meg azt ég 
és föld; hogy amaz mennyei áldást harmatozzon az igaz 
ember fejére, imez pedig nyíljék meg ’s nyelje el a’ 
gonoszt. Különben úgy hiszem, hogy mind a’ catholi- 
cismusnak mind világi urainknak, kiknek nagyrészint 
az egyházi történettanbol alig jutott egy mustármagnvi, 
érdekében fog állani a’ lapolvasás. Mi a’ fenmaradást 
illeti: a két testvérhon 3 millió protestánst számlál, ’s 
illy közönségnek egy lapot föl nem tudni tartani, meg- 
bocsáthatlan vétek, lemoshatlan szenny lenne.Igaz, hogy 
hol a’ gyom sok ’s már erőt v e tt, ott hatalmasan kell 
az irtást kezdeni; meglehet, mikép meztelenített ala- *)

*) E gy  r é s  zr ó l mondom , mert elmaradásunk másik alap
ját iskoláink eddigi szerkezetének kell tulajdonitnunk

csony érdek és sértett hiúság, mik rendszerint gőgös 
tudatlansággal szoktak egyesülni, öszszeesküvendnek a’ 
világosság ellen: de a’ nap, bár útjában felhő álljon 
soha meg nem homályosodik. Valóban az egyházkerü
letek nem tehetnének korszerűbb intézkedést, mintha 
hón pártolnák ’s pártoltatnák az annyira üdvös vállala
tot ; tettel czáfolandván meg azon alaptalan véleményt, 
melly különösen a’ helvét -  hitűeket a'magyar egyet 
nem-értés bélyegével olly örömest szeretné jellemezni. 
Addig is mig újra találkoznánk — mit hovahamarább o- 
hajtok: bajtárs isten veled. Varga Soma.

Mtílonös («»nyavalya.
A’ lovak testikéj -  nyavalyája , mit először a’ 16ik 

században Garsoni vett észre, 1790 körül a’ keleti ten
germelléken , utóbb Nyugoti-francziaországban, Stájer 
ligségben, Porosz-sziléziában, Csehországban ’s Lom- 
bordiában díihösködött, jelenleg hazánkban is mutatko
zik. A’ veszély Bábolnán födöztetett fel; honnan Vas és 
Komárom vármegye számára évenként 40 mén kölcsö- 
nöztetik, Ild. József császár azon még most is divatozó 
intézetei következében, melly szerint a’ magyar honbe
li 2 ménesből évenként a’ megyéknek 200 darab ingyen 
kölcsönzendő. Épen ezen megyékben kün volt mének kö
zül 7 beteg, de kancza az egész ménesben egysem, ’s 
igy méltán gyanittatott, hogy a’ bajnak a’ nevezett két 
megyébeni kanczáktól kell erednie. A’ kanczák általá
nyos vizsgálásával megyénkben Miller Pál lovász-fő
hadnagy és Zehenthofer György cs. k. baromorvos urak 
mult dec. hó közepe táján foglalkozván , e’ vesződsé
ges munkát, a’ pontosságot még a’ legcsekélyebben is 
kitüntetett főhadnagy ur hivataltüze ’s a’ meleg napok 
nagyon rövidítették. A’ vizsgálódás eredvénye az lett, 
hogy a’ megyében mindössze csak 4 nyavalyás kancza 
találtatván ’s azok is helybeli ménekkel lévén párosít
va , a’ nyavalyának idegen ’s csak ideiglen itt tartóz
kodott kanczátólkellett erednie; az irt 4 kanczának a- 
zonban ’s a’ velek párosult méneknek a’ tenyésztésből 
teljes kizárntása mellőzhetlenül szükséges. — A’ ba
romorvos ur , kinek Bécsben, Münchenben, Hannove- 
rában, Triesztben végzett iskolái után, Nyugoti-euró- 
pában, Déli-afrikában, Indiában ’s a’ Sárgatenger part
jain gyűjtött tapasztalási hazánk nem mindennapi tiine- 
ményi közé tartoznak, e’ tárgybeli kész munkáját rövid 
időn sajtó alá bocsátja; kár, hogy nyelvnnkbenijárat
lansága miatt németül! Megjegyezni való e’ nyavalyá
nak olly mértékben! ragadóssága, hogy nemcsak a’lo
vaktól nószés által egymásra, de még a’ velők bánó 
emberre is elhat, mint ezt Coneglianoban egy kocsi
son tapasztalták, kinek megsértett kezesebén adta ma
gát a’ méreg keresztül. Gyógyításában többek között még 
legjobb sikerrel használtattak a’ száraztó kenőcsök ’s 
kényesős készitvények; de ujabbi tenyésztéskor a’ nya
valya mindenkor visszatér, ‘s az illyen ló aztán napon
kint sorvadván, végre (legjobb tartás mellett is) bőrrel 
vont csontvázhoz hasonlít, nyomorun elveszendő.

Vigyázzon tehát kiki, midőn lovat vesz; a’ páro
sításkor mén , kancza vizsgáltassanak előbb jól meg, 
íg y , ’s csak ezen egy móddal várhatjuk ezen veszély 
tökéletes kiirthatását, melly különben rögtöni terjedése 
által olly tetemes károkat okozna, mint p. o. Lombar
diában, hol 2 év alatt 30 mén ’s 2000 kancza ‘s Cseh
országban, hol 7 év alatt 600 mén és 6000 kancza let
tek e’ káros mirigy martalékivá. K. A.

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 , nri-utcza 453.
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Vidéki szem le.
Ií. N e m z e t i  n y e l v ü n k  E r d é l y  k ü l ö n f é l e  

n é p e  k ö z t .
A’ jelen szemlét azok Írjuk , kik közelebbről E r

délyben valánk. Körüljárok e’ hegyi fészek gyanánt emel
kedő testvér h^zát, mellyből a’ lepihent hősök, ha a’ 
k ö z ü g y  felhitta, ha csatára trombitáltak, szinte ki- 
lenez század alatt, minta’sasok víni szálltak , ’s melly- 
ben a’ hány megye, szék, vidék, város, főcsalád és 
arasznyi föld van, annyi még ma is a’derűvel egymást 
váltogató múlt eseményire emlékeztető holt és eleven 
szobor. Körüljárván tapasztalok, hogy e’csak 1109 Q  
m. f. területű, — de a’ természet minden adományival 
bővelkedő tartomány ; mellyet már a’ rómaiak emlék
pénzükön : Dáczia bőségének (abundantia Dáciáé) ne
veztek , miután a’ magyaroknak meghódolt 13 tárt kapuin 
vendégszerető magyar szívvel fogadá szividomu földjére 
azon népeket, mellyek jobb szerencsét találtak benne , 
mint otthon élvezének, t. i. a’ magyar első királya uta
sítása szerint (Decreí. I . k.  5. fejez.) mindig jóakarat
tal és becsülettel viselteték a’ jövevények iránt. íg y te - 
lepülének le Erdélyben: szászok, a’ régi római gyar
mat-maradványon kivül, ismét meg ismét oláhok (ru - 
munyok) , örmények, bolgárok , görögök, zsidók és czi- 
gányok. Beutazván e’ haza különféle vidékit, találko- 
zánk mi a’ barátságos , nyájas , nviltszivü , vitéz magya
rokon és székelyeken kivül, takarékos és tartózkodó 
szászokkal, indulatosb , ’s mert szegények , neveletle
nebb de »’képzésre fogékony oláhokkal,igen buzgóés szép 
iparú kereskedő örményekkel. Látánk eloláhosodott bol
gárokat, nem nagy számú görögöket, zsidókat ’s czi- 
gányokat; és szemlélvén e’ népkeveréket nem Jehete nem 
vizsgálódnunk a’ czimzett tárgy fölött. Szemlénk ered- 
yénye következő :

1) A’ 690. vagy ha a’ Magyarországhoz vissza
kapcsolt körülbelül 10let kivonjuk, 586 □  m. földön 
lakó m a g y a r o k  és a’ 224 □  m. földet biro s z é k e 
l y e k nyelv tekintetéből t e s t e s t ü l  l é i k e s t ü l  ma
g y a r o k .  Számukat, hiteles adatok hijánya miatt, meg
határozni nem lehete, ’s meg kell vallanunk , hogy azok
nak közlésében a’ nem-katholikusok leghanyagabbak, 
mert ezekéit a’ püsp. »évkönyvből tudhatni; azonban 
ha Erdélynek többnyire véres betűkkel irt történetire 
pillantunk, ha meggondoljuk, hányán hullának el tatár 
és török fegyver alatt, a’ Gyimes, Ojtoz , Bozza, Vö
röstorony kapuin k i , hányán hurczoltatának fogságra , 
mitől még fejedelmeik : Bocskay , Kemény, Apafi, ’s több 
nagyéi sem menekedhettek meg , ha figyelemre veszT 
szűk, hogy e’ kis hazának annyi száz bel- ’s külcsa- 
táiban mindig magyarok és. székelyek álltak ’s estek el 
a’ homloksoron , hisz a’ Pozsony melletti E n g e r a u 
nevű falu helyén egyetlenegy napon fejdelmeért vitéz
kedett 20,000 székely szállá sírba— csak örülhetünk 
az erdélyi szép számú magyar és fél milliót megköze
lítő székely-véreinknek ’s ezen ma í.k ir . 9 mezőváros 
42i faluban lakó ’s vérrel szerzett örökségét szinte 1400
év óta bíró nemes rokonink vitézi erényök- és sólyomi 
szemekkel megőrzött nemzetiségökkel méltán büszkél
kedhetnek, mint az aggvitéz, homlokán beforrott sebhe
lyeivel.— Az erdélyi magyar , ideértve a’ felsőbb osz-

íaJytis, hu nemzeti nyelvéhez, mell ven kivált nőneme 
elbájol. A’ székely egyéb nyelven gyéren beszél; azon
ban az is (főleg a’ katholikus) ez is nyelve kimi velősé
re mindeddig csekély figyelmet fordita. A’ tanodák , Se- 
mmariumok mellyekben néhány év előtt nem szabada 
magyarul beszélni — rendszerezése és a’ magyar iraloin 
gyarapodása ezt könnten megorvosolhatandja. A’ határ
őrző székelyek közt utazván, az Útmutató-fák német fel
határa Jelieden vala el nem mosolyodnunk. E’ nemzet 
tősmagyar, haditisztjei is többnyire honfiak, vagy leg
alább illyeneknek kellene lenniük — mire való tehát azon 
különös útmutatás ? — 2) 10S □  m. f. 7 k. 17 mváros 
és 217 faluban s z á s z o k  (képviselő nép) laknak. Ezek 
2dik Geyza alatt települtek le , mert hogy a' dákok, v. 
gothok maradványt volnának, hiteles adatokkal nem tá- 
]nógathatni, llatszazad leforgása alatt sem mattyarosu— 
Iának meg. Ennek okai: a’ magyaroktól elszigetelt föld
részük fekvése , különféle szabadalmaik, vallási szer
tartásuk , melJveket saját nyelven végeznek, nyelv és 
szokáshozi erős ragaszkodásuk, mert ki hinné ? vannak 
még ma is szász faluk, mellyekben büntetés alatt min
denkinek népi öltönyt kell hordoznia. — Azonban eze
ket hallván senki se vélje, hogy a’ magyar nyelv szá
szaink közt fejér holló. Nem , ők , hol a’ magyarokkal 
és székelyekkel érintkezésben # # )  vannak, megtanul
ják ; innét például Brassó vidéke , Szászváros , Medgyes 
széke magyarabb a’ többinél. Tisztviselőik , mint Brassó 
tanácsteremében és egyebütt is tapasztalok , velünk ma
gyarul beszéltek, mi némelly székekben a’ pórságnál 
sem újság. Idejárul még az i s , hogy a’ szászok közt 
több magyar lakik; miért Brassóban, Szebenben és Szász
városon például minden ünnep és vasárnapon kettős,Se- 
gesvárott, Kőhalomban, ki ne emlékeznék Czelestáról 
erre? ’stb. városiban is egy egy magyar egyházi beszé
det, délutáni oktatást, isteni tiszteletet hallhatni és na
gyobb kisebb tanodákat láthatni. — 3) Az o l á h o k ,  
kik leginkább a’ magyar megyék 3 kir. 40 m. v. és 1840 
faluiban aztán a’ szászföldön elszórvák, Traján császár 
behozott gyarmatának lehetnek maradványi, mit Aurelián 
ismét kiszállított. Ezekhez különféle időben a’ szom
széd tartományokból annyi oláh hullonga be (1. Com- 
pil. Const, p. Ili. tit. 11. art.— Volfg. Bethlen T. IV. 
pag. 436), a’havasokról is annyi tódulaje a’ megkedvelt 
telkeket földesuraik híre és engedelme nélkül önként 
elfoglalók , hogy noha Mátyás kir. alatt némelly faluik 
felgyújtalak, másokból, mint ideigleni szállásukrólel- 
utasittattak, ma a’ kis haza legnagyobb népességét ők 
teszik # # # ) .  Már ezeknél a’ magyarodás ügyében a’

1) A’ világi Seminariumok cs Convictusok (  magyarul ? )
Olaszországban a’ I2dik század táján keletkeztek* j á— 
lünk Mátyás k. előtt divatban nem voltak. II. Férd. alatt 
1624 körül nyomait láthatni. Mária Tér. korában 16 volt 
a’ m.hazában. Ezen intézeteket Ií. József cltorle éspenz- 
dijt fstipendium) léptete szokásba mi 179Id évben 99,0» 
ftba került, Erdély némelly tanodái mellett jelenleg 
Seminariumok állanak. . .  __

2 ) 8 falujok félig a’ magy. földhöz tartozik. A Barczasag 
nak tösszomszédi székelyek. A’ művészet s mefeteiseg
csaknem az ö n é l k ü l ö z h e t l e n .  
dekekre hordjak , hol a magya J „yelvbuvárink 

3J Az olah-ncp igen szapora» ít6# ág v  két bevető- 
ertelmeben igen ma„y .4olga képes volt némelly szász
b a  t̂ loT á hősi tűi. Föleszmeit a’ szásznép ’.sbatárzá,

«



szászoknál felhozott akadályokon kívül említendő még
a’ földhöz ragadt szegénység ’s tehetlenség; mert egyéb
iránt meg kell vallanunk, hogy azok, kiknek a’ sze
rencse’s körülmény kedvez, nemzeti nyelvünk iránti 
buzgalmoknak becsülendő jeleit adják. De nem minden 
különbség nélkül; merték, mint tndva van , e g y e s ü 11 
’s ne  m e g y e s ü l t  oláhok. Ez , szertartási tekintet
ből tárgyunkra nézve mindegy , mert a’ nyelv oláh; de 
a’ körülmények nagy különbséget szülnek. Az egyesül
tek ugyanis jobbadán kath. magyarokkal és székelyek
kel járván iskolákba, nyelvünkbe inkább beavattatnak ’s 
legalább azok, kik egyházi, polgári, tanítói ’st. e’féle 
hivatalos pályára lépnek föl, magyarul jól tudnak. Pél
dául : a’ fogarasi Balázsfalván lakó — egyesült püspök 
Ii. J. káptalanja egyedei, több oláh pap és világi tiszt 
jó magyarok ’s ha híven emlékezünk ó méltósága kolozs
vári lelkiőrsége alkalmával a’ kathoJicus. egyházában ma
gyar beszédet is taría , mellyet kinyomattak. Tapaszta
lok,  hogy a’ magv. szónoklatra több oláhpap képes.— 
Ámde a’ nemegyesült oláhoknál — pedig ezek legtöbben 
vannak — a’ magyarodásnak ennyi reménye semhajnal- 
l ik ’s nem hajnalhatik a’ s z e g é n y s é g  miatt. Nincse
nek tanodáik, nincs tehetségük, hogy a’ kath. intéze
tekbe küldhetnék övéiket, papjaik saját nyelvükön is alig 
tudnak olvasni.

Náluk éj van — még nem vyad. — 4) Az ö r m é 
n y e k  Apafi M. alatt szakadtak Erdélybe. Ennek kö
rülbelül másfélszáz éve. Ma 30—35 ezeren lehetnek , 
’* * legyenek többen vagy kevésben , ők mindnyájan ma
gyarok # ) .  5) A’ kevés számú bolgárok eloláhosodtak. 
A’ görögök, kalmárok és kereskedők leven több nyel
ven beszélnek. Az oroszok, kik hajdan, mint faluik fen- 
maradt nevei tanúsítják a’ szászföldön és Szolnokme- 
gyében számosán valának, elolvadtak, annál inkább, 
mert volt idő , mellvben hihető nem a’ legjobb hazafisá- 
g ért, elfogattak ’s jobbágyságra köteleztettek (1. Approb. 
Const. P. V. Edict. 38). A’ zsidók és czigányok fezek 
már Mályás kir. okleveleiben régóta itt levőknek irat
nak) itt is ollyanok , mint egyebütt.

íme Európa leggazdagabb tartományocskájában a’ 
bábeli zavarék , a’ legkevertebb lakosok! — Vájjon le-

hogy az efféle oláh öröknek telket ‘s házat közöttük ne 
szabadjon birniok. Bár az illyenekben Magyarország is 
szemesebb volna. Lám század előtt például Németujvár vi
déke ,vagy Nagyszombat tája magyarabb v o lt , ma ma
gyar ,Miatyánk‘ot ritkán hallhatni. 'S hogy csak az elsőt 
említsem, a'németesedés évről évre beljebb harapozika’ 
m. vidékre. Lejének t. i. a ’ hegyi német lakosok dol
gozni , szolgálni s itt kivált a’ városokban letelepül
nek , ámde a'nélkül , hogy nyelvünket megtanulnák, vngy 
legalább magzatíkat megmagyaritanák. Oh ez nem történ
hetik meg; mert azok gátolják , kiket magyarok látnak 
el tápszerrel: hazafiak (?) kikhez jövő szemléinkben al
kalmunk lesz visszatérni.

*) I. Apafi M. a' 17dik század végén alig szabadult ki a' 
krimi fogságból, a' nélkül, hogy valaha arról álmodott 
volna, a’ török vezér áltaí fejdelemmé tétetett. E ’ nője 
oldala mellől csaknem kényszerítve elvitt fejdelemnek 
Basa Tam. és Kassai Fér. leghívebb tanácsosi valának; 
az ugyan rósz lábúnak, ez kövérsége miatt a‘ táboro
zásra alkalmatlannak iratik; de fejők ép lehete, mert Apafi 
39 évig elődeinél szerencsésben uralkodék. Ma az idejé
ben letelepült örményeknek, azon kívül, hogy Erdély 
minden városában otthonosak, Szép-vizen , Szamosuj— 
várott, Erzsébet városában (Ebesfalva) , ’s Cyergyó- 
Sz.Miklóson saját szertartást követő papjaik vannak. Ezek 
annal méltóbbak a partoltatasra, mivel, noha örmény nyel
ven végzik az isteni tiszteletet, egyről egyig jó magya
rok és többnyire neveiket is magyariták. Tették é ezt
•a ™JSyaros*4gi kisebb számú kelemeniek, francziákstb.? —

hét é reményünk ezek raegmagyarodásához ? Minket min
den akadály ellenére szép remény táplál ’s pedig a’ kö
vetkező okból: a) mert Erdélynek fens, fejdelme anyai 
ágon magyar vérből származván , hű nemzetének ural
kodó nyelvét, mintnagylelküleg kezdé, tovább is pár- 
tolandja# ) .  b) mert azon apáknak, kik szakadatlan 
háborúkban csak a’ földjog- és édes szabadságért él
tek 's haltak , kik koruk szelleme szerint többet aggó
dának azon, hogy a’ pór és szolga posztó-öltönyt, csiz
mát, dupla ’s forintos süveget és gyolcs inget ne vi
selhessen (1. Approb. Const. P. V. Edict. 4 7 ) , hogy 
görög és zsidó m. öltönyt 300 forint büntetés alatt ne hor
dozhasson ’s t. e’félék , mint legdrágább kincsükön a’ 
magy.nyelven £-«*),azon apáknak békesb’s nemzetibb fiai, 
utódi, már 1791. óta nemzeti nyelvökre nagyobb figyelmet 
forditnak, ’s mert nagyobb értékű és érdekű a’ földben 
rejlő minden kincsnél , azt törvényhozó nyelvvé tevék. 
Helyesen ! mert ez azon alap , melly nélkül magyarosí
tásról értekezni annyi volna, mint a’ kör négyszegité- 
séről. Lám a’ rómaiak is a’ meghódított országokban 
azért terjesztek el olly könnyen nyelveket, mivel min
den törvénykezés azon folyt. Hol emberek élnek, ott 
törvénykezések sem liijánvoznak, ’s hol ezek magyarul 
vezettetnek, ott félni nem lehet, hogy a’ jó szivű Kol
lár Ád. Fér. 80 évelötti töprenkedése szerint nemzeti 
nyelvünk, mint a'kunoké , elenyészendik. c) mert E r
délynek nagyai, földesurai és urnőji igaz magyarok, 
azok alattvalóik közt, ezek a’ társalgási világban ter
jeszteni fogják azon nyelvet, mellyet ők soha meg nem 
tagadónak, melly olly bájolólag hangzik ajakikon. Üd
vét és hálát mondunk ezért ti nektek k is  Magyaror
szág lelkes fiai és lyányi! mert a’ n a g y b a n  ismerünk 
egy grófot, ki átalakuló korunkban német nyelven imigy 
szólitá meg magyarul beszélő tisztjeit: „hagyjatok föl 
azzal a’ czigány nyelvetekkel!“ — Magyar édes lég.... 
méreg. Eg . . . .  villámod!!— d) , mert a’ derék szá
szokat politikai érdek csatolja a’magyar és székely nem
zethez , ’s ők a’ magyarok igazságos követelését, melly 
nem azt tárgyazza, hogy saját nyelveket elfeledjék, 
hisz erről vallásuk gyakorlata által biztosítva is van
nak , hanem hogy a’ magyart azon álláspontra emeljék, 
mellyen a’ latin , nem csekély hátramaradásunkkal elég
gé feszenge , ők, reményijük, méltánylani fogják , annál 
inkább, mert a’ magyarok vérükön szerzők nekik azon 
lakhelyet, nagylelküleg adák azon szabadalmakat, mely«* 
Iveknél kedvezőbbeket a’ népek világában nem lelhet
tek volna. Mi reményijük hogy ezen hazánkfiai megfog
nak emlékezni, hogy a’ szebeni, fekete- brassói, kék- 
raedgyesi, zöld- beszterczei vörös egyenruháju szász- 
sággal magyar és székely vitézek együtt küzdőnek az 
alkotvány fentartásaért, mellynek ők , annyi áldozat után

1) Erdélynek a' mohácsi magyar halottak napja után saját 
kebeléből 20 fejdelme vala ; köztük: 5 Báthori, 3 Ká- 
kóczy, 2 Bethlen, 2 Apafi. Az ausztriai házból a’ mai

• fels. uralkodó, számszerint n y o l e z a d i k .  Öt század 
alatt 86 vajdája volt, köztük Hunyadiján. Négyszáz év 
alait 31 kir. kormányzót számlált, köztük Szilágyi M. 
K é t  század alatt 36 fő hadvezére volt, köztük 1 oláh
országi vajda, 3 herczeg, csak egy nemes, 1 marche- 
se , csak 3 magyar nevű, u.m.Géczi, Teleki, Bethlen. 
A ’ többi mind gróf, vagy báró. Ilatszázad alatt 53 szász- 
ispán , hétszázad alatt 76 kath. püspök neve maradt fen.

2 ) Erdély RRdei már 1562dik óta (a ’ főkormány naplókőny- 
vét, a’ fens, udvar- és hadikormánynyali levelezést ki- 
vevén) illető tárgyaikat magyar nyelven kezelek; do 
milly magyarsággal? az Approb. Constbanolvashatni.— 
extra casum inevitabilis necessitatis a b r o g á l t a t o t t ,  
c o n t r i b u t i ó k ,  i n c u r  i á i ,  c o m p a r e á l  ’stb. Ez 
▼olt ára a’ latinoskodás !



nem lehetnek csak á l l á s  f á i ,  miket olálkodó pánillyr 
vagy russo-slavismus szertehányhasson , ’s innét e’ te
kintetből is a’ magyar nyelv tanítását iskoláikba bevien- 
dik, ’s minthogy ritka pór, ki nálok gyermekeit isko
lába nem járatná, a’ politikai unió, egység szent kap
csait nyelvtudás is edzendi. A’ müveit szászok e’ kö
vetelést nem fogják so  k a i  n i ,  hisz még a’ hazánkban 
ideiglen tanyázott törökök is magyarul Írtak és beszél
tek. e) mert az oláhnép nem idegen nyelvünk iránt. 
Ne mostoháskodjanak csak irántok a’ törvények, sza
badhassanak ki a’ felötlő nyomor körmei közül, tétes
sék jutalomkérdés : mikép lehetne az oláhságot legczél- 
szerübben megmagyarítni V mellyet tán oláh egyed fej- 
tendne meg legjobban, alapítsunk számukra iskolákat, 
nyomassunk ’s adjunk kezeikbe oláh-magyar kéziköny
veket, szóval: áldozzunk, akarjuk ténynyel, ’s e’nép 
egy nemzedék eltűnte után magyar leend f )  mert 
az izraelitákat engedvényi föltétel mellett is — melly 
nélkül n e m  — könnyen arra lehetne bírni, hogy annyi 
s c h a b e s z  után elvégre nemzeti nyelvünk elfogadá
sára egykét műves napot szánjanak. A’ czigányok na
gyobb része magyarul t ud, csak azon kellene lenni, 
hogy mint a’ czigány-sz. györgyiek (Marosszékben) pol- 
gárittassanak. — Z á r a d é k u l  reményijük és ismét 
r e m é n y i j ü k  azért is , mert e’ hazának fiait, egymás
tól elágozó vallásuk mellett is ,  mindig türelemjellern- 
zé , ’s korunkban boldogitóbb szellem lengedez azon för
geteg helyett, mellyben a’ részrehajlatlan hazafi igy 
hallatá magát: „Excutite ex oculis veternum glorio- 
sissimae ojim nationis nostrae reliquiae! Seponite rixas 
et contentiones, cesset politicus clero, catholicus re - 
formato invidere , nostro proprioque malo edocti Com- 
muni Comraunibus resistite armis, alias (utinarn falsus 
sim vates) duru ambitione praecipites vix par.em inter 
vosmet plerique ferre vultis , aut sub praeíextu religio- 
nis alii alios persequimini, religionis simul regio.nisque 
jacturam vos facturos experiemini“ RerumTrannicarum 
írója IV. k. 4251. a’ i7d  . száz. — Úgy van, más szellem 
lengedez , mellynél fogva Erdély s a s a ,  melly szárny
szegve eleget üldögéle , fönrepülhet, n a p j a  é s  hold
ja ,  melly vérbe mártva sokszor alkonyodék le , földe
rülhet, h é t v á r a , melly annyiszor düle romba, fel
üdülhet, minden lakosának esze, szive és lelke össze
forrhat, ’s valamint egy megoszolhatlan istene, fejdel- 
me, törvénye és hazája van: egy nyelve is lehet. Le
gyen !! — Őszinte vidékiek.

P a r i s  HOY« 1 5 .  I M I *
Kedves szüléim! Rövid mulatósom miatt a’ német- 

országi városokban, nem vala időm, szüléimet hol-és 
hogylétem felől mindenkor tudósíthatni. Münchenből A- 
gostán , Stuttgart és Strassburgon keresztül vevém uta
mat Páris felé. Utazásom ezen idejét szinte egészen 
ülve vagy járva töltém : éjente ugyanis utazék , napon
ta pedig föl ’s alá futosék a’ városokban. Az átutaz
tam városok egyébiránt nem sok vonzót nyújtanak az 
idegennek. Bennük az élet olly csendes , olly egyszínű, 
hogy bízvást mondhatnék, mikép Németországról töb
bet tudhatunk, ha egyebütt, mint benne , vagyunk. És

*)A ’ magyarnak önmivcltsége, sőt nyelve terjedésének is egyik 
akadálya könyvei drágaságában fenekük Pedig ha egyebe 
nem volna is, annyi rongygyal bir, hogy ebből Ameriká
nak is juttat. Félszázad előtt Magyarországban 20 papír
gyár vaU, ’s e' czikkböl 96,900 ft árut hoztak be. Azóta a’ 
gyárok Erdélyben is szaporodtak, a’ nyomatás könnyült. 
— ’s még is, hogy az iskolai könyvek igen drágák, álta- 
lányos panasz. —

ez egeszan természetes dolog. Némethon szerfölött el 
van darabolva : egy tartomány , melly alig számlál két , 
három millió lakost, hogyan képezhet fényes és hatal— 
más gyülpontot ? A’ mellett a’ királyi családok olly pom
pásan es fenyüzoleg élnek, hogy az ország jövedelmi
nek legnagyobb része számukra fordíttatik. Ők nagy 
uradalmakat bírnak: innen a’nemesség — mellynek bir
tokait ők magukra tudták hárítani, — Némethonban cse
kély és szegény. A’ közép osztály pedig sokkal kisebb 
’s gyengébb, hogysem valami fényeset képezhetne. Az 
ország veleje  ̂ és ereje itt a’ pórnép munkás kezeiben 
van. Úgy velem a’ német pór legszorgalmasb a’ vilá
gon. És ha a’ városok kevés érdekkel bírnak, annál 
kedvesebben ragadja meg az idegen szemeit a ’ munkás 
nép szemlelete. Az egész vidék viruló kerthez hason
l í t : utak hosszában gyümölcsfák vonulnak e l , a’ mezö- 
seg zöldelő bársonya rendszeres munkára emlékezteti 
az utast ’s mélyen érezteti főleg velünk magyarokkal, 
inikép ha népünk olly szorgalmas ’s nevelt volna, ho
nunkban valódi paradicsomot élvezheztnénk. — Legér
dekesebb volt, mit ez utamban látók, a’ Rendek gyü
lekezete Stuttgartban. A’ német kamrák egészen más 
szerkezetűek, mint a’ mieink. Itt olly csend uralkodik, 
miilyen nálunk talán csak a’ bűnvádi törvényszékeken, 
hol talán egy pár ülnök már álomba szenderült. Itt a’ 
KK. es RR. békével ülnek székeiken ’s a’ karzatnak 
nem szabad piszszennie. Minthogy a’ szóló, előadását 
olvassa, az egész inkább tanítási órához hasonlít, mint 
k a m r a i  vitához. A’ beszéd olvasása nekem kiállhat— 
lan, ez az előadást minden nyomadékosságától megfosztja. 
A’ mi termeink és karzatink zajlása ugyan senkinek sem 
tetszhető, én azonban mégsem szeretném azt ezen ha
lotti csönddel fölváltani. — Strassburgba érvén , a’ ki
rályi postán 60 frankért váltottam egy helyet Párisig. 
Azut Elsasz és Chainpagne-on vitt keresztül, szép és 
termékeny , azonban igen egyforma vidéken. 56 órai u - 
tazás után f. hó 12kén est ve Párisba érénk. E’ szerint 
három napja vagyok Franezlion fő városában, utam czél- 
jánál, az emberözön hullámi közt lézengve ’s csudál- 
kozva, az utczák végetlen tömkelegében, mintegy álom
ban lebegve. Hatalmas érzemény ragadja meg a’keblet, 
andalgván a’ világ vészterhes forradalmi színhelyén , 
hol minden lépés , minden nyom századunk legnagyobb- 
szerü eseményinek emléke. Ila a’ mezőn bolyongok, hol 
a’ király ’s a’ nép az ország alkotványát esküjével szen- 
tesité, ’s átlépek a’ helyre, hol a’ 15 hónapig öldökölt 
nyaktiló által ezer áldozata hullott .a’ vérfertőzött rém
uralkodásnak ; ha később szemeimet a’ világhódító ál
tal tőlünk elharczolt tizenkétszáz álgyűt egekig emelő 
oszlopra szegzem , majd a’ kapura pillantok , mellyen a’ 
megalázott Francziaország diadalmas győzőit látá be
jön i ; majd ismét a’ kápolnára, mellyben XVIIId. Lajos 
restauráltaték ; ’s ha végül a’ júliusi lázadás szobránál 
állapodom meg : álmélkodom , mintha a’ nagyszerű ese
ményeket az előttem díszelgő emlékek kepzeletáhnabol 
varázslanák elő. Egy világ évezred története látszik 
ez emlékekben rejleni, és mégis csak egy város , csak 
rövid idő szüleménye az. Ámde mi is lehet öröklő a vi
lágon ? A’ földszín, mellyet egykor a’ szerencsétlen csa
lád, az erényes Pethion és Custin, a 'vérfertőzött A ara 
és Robespierre, Danton és Desmoulins vere es e , 
most csöndes bájos tér ’s rajta uj, békés , t a an az 1 
elhullottaktól sarjazott nemzedék hemzseg. * z a "o n  
népuralkodásból az egy emlékoszlopon kívül misem ma- 
radt fen, a’ tuilleriák másod ízben kényszerültek elvál
ni régi ároktól ’s meghajolni uj kenyur előtt. A lulmsi 
lázadón emléke egyedül és elegge nem e ra d .lt»  a ll,



elhagyatva a’ Lafayelfe szellemétől, talán nem sokára 
önmagába dűlendő. Múlandó mindén , mit a’ nap vilá
gít. A’ fellobbant képzeteknek szárnyait szegi a’ valóság 
!a egyedül az okoskodó elme az, mi a’ hajdankor köny
véből fényt képes derítni a’ jelen- ’s jövőre. Párisi il
letőleg még eddig kevés összefüggőt írhatnék a’ tárgyak 
szerfölötti tarkasága miatt, oily szivrázók itt az emlékek 
*s az egész oily óriási alakú; hogy róla első pillanatra 
képzete sem lehet a’ jövevénynek. .Sőt, úgy hiszem 
Parist leírni lehetlen, benne az élet milliard alakban hul
lámzik, nincsen ecset, sem daguerréotyp, melly annak 
csak árnyékát is képes lenne elővarázsolni. Egy hóna
pig szándékom ez élet édenkertjében mulatni, ’s ha 
nekem kedves szüléim írni kegveskedendnek, kérem a’ 
levelet Genuába intéztetni, minthogy bizonyára Olaszor
szágon veendem keresztül utamat haza felé. Utazásom 
idáig 450 frankba került, Paris számára szintannyit tar
tok, ’s e’ szerint a’ viszútra 300. frankom marad. A’ 
levelet 2. órakor végzem éjfél után, még elbájoltan a’ 

Róbert az ördög“ nagy daljátékból, mellyet az este 
a’ grand opera fran^aise-ban láték. A’ tánczszemélyzet 
a’ harmadik felvonásban mintegy 300, angyalként lebegő 
grácziából állott. Kapy Eduard.

A ’ londoni állattiHloniányi ’s a ’ 
pesti term észettudom ányi társulat.

(Extrema juxta se posita magis elucescunt.)
Alig álla föl néhány társulat nálunk , mellyek ki

sebb nagyobb hatással dolgoznak, ámbár nagyot a' cse
kély r é s z v é t  miatt nem igen mozdíthatnak, — 
már is sokan így kezdenek orrfinforgatva beszélni: 
Mindig csak társaság! Őrükké csak egyesület! Már 
mást nem is tudunk, csupán e g y e s ü ln iJó urak, hí
jában mormogtok, Injában csúfolódtok, e' társaságok
nak még is némi jó dolgok köszönik lételöket.Azon- 
ban mi más nemzetekhez képest a’ társulás abeczéjénél 
vagyunk, csak. Hogy sok szót ne veszítsünk, vegyétek 
elő Ralbi most kijövő,, Allgemeine Erdbeschreibung-^ 
tekintsétek megbenne London leirását, és bámulni 
fogtok az angolok egyesülési szellemén, és a* sok 
nagyszerű társulaton. Ezek között nem utolsó he
lyet foglal el az úgynevezett Zoological Society o f  
London“ mellynek czélja az állattudományt általá
ban mivelni. A’ gyönyörű Kegentstreeten keresztül 
megy az ember a" nevezetességekkel környezett Re- 
gentparkba, ’s itt találja a’ ..Zoological gurdenl-ekét. 
E* czikk írója több év előtt látogató meg e’ jeles in
tézetet ’s már akkor bámulatra ragadtaték általa; 
jelenleg majd hihetőségen fölül jól áll a* társaság 
ügye. Az augsburgi közönséges újság a' múlt és u- 
tólsó előtti számában némi érdekes adatok közöltet
tek c társulatról, mellyeket nem ártand a' magyar 
olvasó közönségnek is bemutatni. Midőn ezt tesszük, 
azon hiedelemben vagyunk, hogy utántörekvési vágy 
kelend némellyhonfiú keblében, nem akarunk pedig 
attól tartani, hogy látván saját semmiségünket, so
kan irigykedni fogjanak a' boldogabbakra. Fönneve
zett forrásunk szerint, melly adatait e' hivatalos iro
mányból szedé ..Reports o f  the Council and auditors 
o f the zoological society o f London“ a' londoni társu
latnak 2849 élő tagja van. \  essük össze ezzel a’ 
mi társulatunkat, mellynek 80 tagja van, a' különb
ség csak 2769. Ezek közül 1132 tag évenként ofont 
sterlinget fizet, összesen; háromszor 11,320 pengő 
forintot; 1119 tag pedig 2 font st. (20frnt pgő.) Az 
I840diki jövedelem 12,732 fontot teve, tehát többet 

\ 300,000 váltó forintnál, a' kiadás 11,838 fontra ru- 
\ gott. Nálunk a' rendes tagok 6 pengői fizetvén, jö

vedelmünk eddigelé tőlük, ha t. i. mind leteszik tar
tozásukat, 480 frnt, ’s a’ különbség csak 120,252 
pengő forint; így mi természetesebb, minthogy kia- 
dásink szinte nem lehetnek igen nagyok. Ezen okból 
igen röviden is nyujtózkodánk eddigelé, és csak hat 
természettudományi folyóiratot rendelénk meg, és 
orgánumul az orvositárt fogadók cl # ) . Az állattani 
kerteket Londonban 141,009 ember látogató, ’s ezek 
között nem társasági tag 91,689 volt, kik egyenként 
1 shillinget (30 kr. p. p.) fizettek a’ bemenetelért.Az 
itteni állattarban 894 élő állat vala. Leggazdagabb 
a’ madarak osztálya, 524 állattal, aztán jő az em- 
lőseké , 352 állattal, ’s hátul marad a’ hüllőké (re- 
ptilia) 18 állattal. A" legritkább, újabb és nevezete
sebb állatokat szemlélhetni itten együtt. A’ maj
mok családa különösen népes. Láthatni amerikai kí
gyókat 5s krokodilokat. Az állatok többnyire aján
dékok.—Minekünk is vannak ajándékban nyert köny
veink , szárított növényink, esigagyüjteményiink, 
igértettek több oldalrul ásványok ’s hihetőleg holt 
és készített állatokhoz jutandunk. De mi ez még a- 
hoz , a’ minek kellene lenni ? — Reméllni akarom , 
durványa egy jövendő nagy organicus egésznek. — 
A’ l o ndo n i  társaság részvényesi között elől fény
lik a’ királyné neve, ’s a’ királyné újabban egy fehér 
gólyát egy nőstény oroszlánt ajándékozott a’ társa
ságnak; a’ királyné után pairek, kormányzók, ministe
rek , hajóhadi kapitányok és kalmárok állanak a’ világ 
öt részéből. Mi köztünk is vannak vagy öt vármegyé
ből tago'k ! A’ londoni társaság pompás könyveket ad 
ki ’s a’ bonezmuzeumot olly föltaglalandó állatokkal aján- 
dékozá meg, mellyek az európai száraz földön nem is 
láttattak még. Minden két hétben van gyűlés , mellyek- 
ben tudományos tárgyak közöltéinek. A’ társaság ál
tal kiadott könyvek füzetei mindegyikéből kerekszámmal
16,000 példány szokott elkelni.— Mi szinte félhavon- 
kint tartunk üléseket hol már a’ tudományra kezdünk 
átmenni, miután a’ szükséges rendelkezéseken átestünk, 
— füzeteket még nem adunk ki, de örülünk, ha orgánu
munk , az orvosi tár fé l  e z e r  p é l d á n y b a n  ke
ring; sorunkban mi is szívesen látnánk bármi fő fő sze
mélyeket , de ha azok nem jelentkeznek, beérjük böl
csen Ollyanokkal is, kik hivataloknál fogva némileg kö
telesek a’ természeti tudományokkal foglalkozni. Majd 
ha átlátandják honfiaink, hogy világunkban a’ termé- 
szetkémlés mindenre hasznos mint a’ kegyesség, töb
ben fognak tódulni teremeinkbe ’s misem érendjük be 
csekélységekkel.

Német közlőnk elmés megjegyzéseket függeszt tu
dósításához, hogy t. i. Némethonban egy ezredkatouára 
többet költenek, mintegy főiskolára, hogy a‘ német pro
fessor miután évekig könyv ’s nem élet szerint tanita 
az állattudományt, évenkint egy egy kis pénzmagot gaz
dálkodva meg magának, végre képes lesz átrándnlni 
Londonba ’s ott utána nézni az állatkertben ha vájjon 
igaz e a z , mit éveken át lanital Azon jó tanácsot is 
kapják a’ német természetkémek a’ szerzőtől, hogy állat- 
gyűjteményt akarván bírni, vigyenek iszapot haza a 
berlini állatkertből ’s végetlenűl gazdagok lesznek ál
latok dolgában. Egy köbhüvelyk ezen iszapból Ehreu- 
berg szerint 4 i billió ázalagot(ázalékférget) foglalván 
magában. Ez nagy gúny, olly miveit nemzetre, mint a’ 
német: nekünk pedig elég azon czélra, hogy: opposite 
juxta se posita magis elucescunt. V aj <1 a.

1) Minthogy társulatunk , rendes munkálatit hosszas!» szer- 
ke/.ödése után megkezdette, ezután többször lesz szeren
csénk a’ félhónapi ülések ercdvényiről a1 tiszte.t ol
vasókat értesiini.



A’ Balaton mul tja és jövendője.
Alig van vidéké honunknak, mellyen több kiégett 

vulkán találtatnék, mint a’ Balaton éjszaki mellékén. 
Hogy e’ tüzokádók tömérdek földalatti anyagot sodrot
tak fel a’ föld színére, magok az abból alakult hegyek 
mutatják, ’s könnyű megfogni, hogy ekép a’ föld gyom
rában üregeknek kell támadni, mellyek habár egy időig , 
feszülve a’ lángoktól magokat fentartották is : utóbb a’ 
tűz kialudtával a’ föld felső kérgének, beléjük kelle dűl
nie ’s ezen lesüllyedés által mélységnek előállania, mely- 
lyet azután viz foglalt e l, — ’s ez a’ Balaton eredeté
nek hypothesise. A’ ki kétkednék tekintse meg a’Keszt
helytől Veres-Berényig latható számos czukorsüveg ala
kú regényes hegyet ’s a’ meszes-györöki és balaton
füredi hegylánczok ormait, hol a’ tüzokádás tölcsérei 
majd mindenütt feltalálhatok bedülve , ’s többnyire tócs- 
káktol főkép esős időkben elfoglalva,' — tekintse mega’ 
somogyfelőli partvidéken a’ fonyódi és bogiári hegytö
redékeket, mellyek alakja a’ valaha ott állani kellett 
nagy hegyekre mutat, miket a’ beroskadt üregnek kel
lett benyelni, ’s a’mélység felett megállapodott viz hul
láminak eláztatni ’s a’ mélység fenekének egyenlőre nya
lásával tömegi alakjokat megsemmitni. — Nézze meg 
különösen Tihanyt, melly tüzokádó testvérei közt tán 
legifjabb lehetett, mivel az üreg bedültével ennek töl
csérén a’ kihányt tömegnek , hihetőleg nem eléggé meg- 
keményült állapotja miatt legnagyobb része viszszaros- 
kadt ősi helyébe, ’s oily széles inedenczét hagyott maga 
ntán, melly jelenleg egy mezővárosnak, ’s határa na
gyobb részének, azonkívül egy több holdnyi tónak ad 
té r t , melly tónak alakja a’ Balatonnak valóságos min
tája. A’ vulkánok kitörése természetesen földmegnyi- 
lással, ez pedig földingással történik meg. Hlyen föld- 
nyilásnak csalhatatlan nyoma mutatkozik a’ kenesei par
tok egy pontján a’ Kenéséről Veres-Berénybe a’ Bala
ton s z é l é n  vezető útról látható, hol a’ több ölnyire 
függőleg álló partban számos földrétegen keresztül egy 
függőleges repedés látszik , azon feltűnő különösséggel, 
hogy felső végéhez közel a’ repedés kétfelé ágzik eí , 
’s egy darab ékalaku földtömeget*közbe fog, mellyben 
a’ földrétegek szintúgy mint a’ mellékfalakban , — de 
közel egy ölnyivel alább mint ezekben láthatók, jeléül 
annak, hogy midőn a’ föld megrepedt, annak egyik fa
lából egy darab föld leszakadt, ’s már közel egy ölnyi
re esett alá, midőn a’ megrepedt föld újra öszszecsa- 
pódott. — Vajba honi természetvizsgálóink csak imént 
alakult egyesülete ne késnék a’ Balaton vidékét földis- 
rnéreti szempontból megvizsgáltatni, minek eredvénye 
népszerűén ’s némi helyzeti régiségekkel közrebocsátva 
bizonyosan kedves olvasmány lenne, ’s a’ költséget is egy 
részben viszszatéritné!

3Iidőn Pannónia Rómát uralta, a’ Balaton kifolyá
sa szabályozva lett ’s feltűnő a’ római vizmüvészek azon 
ügyessége, miszerint a’ viz kiömlesenek, nem mostani 
helyén , hol az , az éjszaki szelektől zaklatott hullámok 
által minduntalan beiszapoltaíik, hanem Tilianynyal áltel- 
lenben , hol hegyek árnyékában különben is keskeny vi
zen a’ lrhllámnak sokkal kisebb játszótere van, nyi
tottak lij^ t, ’s a’ szamárdi, jódi és foki dombok alatt 
vezetett csafornájokat S. Fok helységen alul vitték be 
a’ mostani mederbe.

Beköltözött magyar őseink szláv népet találtak a’ 
Balaton körül ’s mi természetesebb annál, hogy egy, fa
lukban s városokban megtelepült ’s már ennyiben is pol- 
gáiiasult népnél mind a’ helyeknek, mind a’ nagyobb 
folyó ’s álló vizeknek nevök volt legyen ? ’s midőn a’ 
Balaton körül számos város, faluk ’s fordulatok máig 
is x égi szláv nevüket viselik *»?_): nem szenved kétsé
get, hog)/ «i Balaton nevebenis a’ szláv b l a t o  szó van 
fen, melly s á r t ,  p o s v á n y t ,  és  t a v a t  jelent ’s 
mellyből a’ b 1 közé schewa gyanánt a betű tételével, 
s n betűnek hangbezárásul hozzá ragasztásával szár- 

mazott a Balaton szó. feomogymegyeben is létezik egy 
to , inellyet n a g y  b a l a t o  — , majd b e l á t ó  — , majd 
ismét b e l á t ó  névvel hallottam neveztetni, miben ha
sonlón a b l a t o  szót hiszem élni xnajd e magánhang
zóval schewa gyanánt. Midőn a’ Balaton körül Sárfő és 
Sármellék nevű faluk ma is léteznek, midőn továbbá 
bizonyos , hogy a’ Balaton kifolyása hajdan Sárvizének 
neveztetett , ’s egy részben neveztetik ina is : e’ ne
vekben is a’ blato szó rejtezik már magyarra fordítva, 
mihez képest Balatonunkat túlzó purismussal S á r t ó -  
n a k , S á r  t a v á n a k  nevezhetnék.

Valamint a’ rómaiak és szlávok alatt, úgy a’ m a - l  
gyár első századokban is kisebb volt a’ Balaton kiter
jedése , mint ma 5 legalább azon római ’s elsőbb magyar 
századokbeli pénzek, úgy szintén ama’ kissebb ’s na
gyobb puska- és álgyu-golyók, mellyek Sió-Foknál az 
1821dik évi részes lecsapolás, még inkább pedig az 
1834 ’s 1836dik évi tartós szárazság által kiszáraztott 
Balaton fenékén nagy bőséggel fölszedettek , ’s ottani lel
kész tiszt. Kozarits ur által, mit nem lehet köszönettel 
nem méltánylanunk, összegyüjtettek , nyilván mutatják , 
hogy a’ kiszáradt vizfenék hajdan állandó száraz ’s üt
közetre is alkalmatos tér volt.—• Utóbb, midőn a’ győz
tes törökök ellen védelemről kelle gondoskodni, nem 
kerülte el a’ Balaton helyzetéből nyerhető védelmi esz
köz hadvezérink ügyeimét ’s hogy Tihany egész sziget
té , a’ zalavári # # # )  , sz. gróthi ’s több vár pedig és 
faluk, vizek és bozótok miatt hozzájárulhatlanokká vál- 
janak, st’ Balatonból kifolyó Sárvizét ráépített sióval 

elzárván a’ vizszint olly magasra fölemelték, 
hogy az, a’ siófoki határ alacsonyabb részein a’ falutól

1) Hlyének : Tihany —  Ticlion, Paloznak— Palovznak , Zán- 
ka11—Zaneeha , Tapolcza, Dobra, i.zutri kút, ’stb. sót 
Veszprém is , inellyet a’ regi irományokban He/premnek 
látunk , ’s vidéke népének szájából ma is annak hallunk, 
egyenesen ezen szláv szavakból alakult név: b e z ’==' 
nélkül, és p r c m =  kerítés, mibe/, képest kerittetlen vart 
jelent, minthogy vára hoszszu ke,-keny kőszirt ormán épül
vén, keritő.fal sem szükséges, sem lehetséges nem volt 
körűié.

2 )  Láttam 2dik Ulászlónak lőKiban kelt királyi adomanylc-
velét, mell) ben azádándiés kustyáni határok közötti lol)o 
ra épült hídon vámsy.edésre ad kiváltságot, s a/.on lo- 
Jyót Sár nak nevezi, a’ mi pedig nem lehetett mas a 
mai Sió vizénél- ,

31 Zalavár. mellyröl a’ derék megye nevét vette » °“ 1l* ' ° ,  
ma már a’ Zala vize bezótjában- Az idén 0  e c 
készíttetvén a’ bo/.óion ’s azon omladekon er - 5 *
becses régiség ásatott ki a‘ földből, °l,aJ .̂n ' , ’
tölelöbhi tudósiltatása róluk a’ magyar közönségnek 
S ió = Z u - ó  Illy értelemben divatoz e s/.o ha/.ank több 

J vidékei«; *s különösen Somogymegye „} u g o tj  r e « e . , , 
hol a’ molnár-c/éh ez.kkclyeiben .s Siónak^eve.jetik a 
/ogó.
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keletre partját meghaladván, folyását mármár azon tájék 
felé, hol a’ kiüti malom á ll, veendő vala , hanem ha 
ama’ roppant töltések, mellyek azon malomhoz inkább, 
mint a’ Balatonhoz közel ma is láthatók, ’s mellyeknek 
egyike De z s e-g á tj á n a k  neveztetik, eleibe vettet
tek volna. így kényszerült a’ viz Tihanyt, Zalavárt’stb. 
körülvenni, utoljára pedig magát a’ zugot is meghalad
ni , ’s annak tetejéről esni le hajdani medrébe , ’s ez idő 
után neveztetett e’ folyam S ió  v i z é n e k ,  de csak a’ 
közelebb lakók által, kik azon szó léteiének tudóji ’s tán 
eszközlőji voltak ; alább azonban , nevezetesen Tolname
gyében ma is Sárvizének neveztetik ezen folyó , sőt e’ 
nevet azon másik folyóra is ragasztotta, melly a’ Ba
kony hegyei közt fakadván, mig Veszprémmegyében 
foly S é d n e k ,  általlépvén pedig Fehérmegye szép völ
gyébe, Sárvíznek mondatik ’s a’ dicső Nádor-csatorná
val van szabályozva.

A’ törökök kiveretése után megnyittatott az említett 
gát ’s a’ rohanó elem alkalmas szélességű rézst tört ma
gának, máig is látszót, — megnyittatott a’ zugó is , mi
re a’ fentartott viz az á l t a l a  hatalmasan elfoglalt tó
mellékekről viszsza vonult, hagyván maga után néhol ná
das , zsombékos bozótokat, fökép Keszthely, és Kis- 
Komárom mint szinte Somogymegye több tájain máig is 
ki nem száradtakat, másutt simára nyalt földszint a’ viz 
egykori rajta tanyázása jeleit nyilván kitüntetöt, melly 
több helység határiban fo  r du la t i nevezettel fenéknek 
mondatik, ’s az illy víztől mentesült térség majd min
denütt jó rétekké, sőt a’somogyi partmelléken is , da- 
ezára a’ hullámoktól odahajtott ’s elterített, kőmor
zsáknak inkább mint homoknak, mindenütt tűrhető kaszáló 
és legelő földekké vált, mutatója gyanánt azon nyere
ségnek , melly a’ további lecsapolással eszközöltethet
nék ; a’ honnan t. Somogymegye lelkes Rendei több mint 
félszázad óta rajta is valának fáradhatlanul, annyit a’ 
mennyit a’ lehetség engedne, lecsapolni ezen haszonta
lan nagy vizből: de eddigi törekvéseiknek , minden si
kere a’ Sió vizén állott malmok közül kettőnek kárpót
lás nélküli megszüntetése, háromnak pedig alábbszál- 
litással történt megigazitása lón csak, melly móddal a’ 
Balaton tükre három lábnyommal szállott le függőlege
sen ; azóta pedig habár törvény alkottatott is, miszerint 
a’ Balaton bozótjainak kiszárítása továbbá is megrendel
tetett , habár a’ szükséges vizmüvészi munkák ’s ter
vek elkészülvén a’ királyi biztosság elnöksége alatt az 
illető hatóságok küldöttjei már több Ízben összejöttek is ; 
minden iparkodás ama’ szirten szenvedett hajótörést: 
v á j j o n  a’ t o v á b b i  l e c s a p o l á s n a k  ú t j á b a n  
á l l ó  ’s m á r  l e s z á l l í t o t t  m a l m o k ,  k á r p ó t 
l á s  m e l l e t t ,  v a g y  a’ n é l k ü l  s z ü  n j e n e k  é 
me g ?  melly kérdésben ámbár a’ n. m. helytartótanács 
magas intézvényét már előbb kiadta: e’ tárgy raindaz- 
által országgyűlés elibe került, hol a’ helyett hogy kü
lönösen a’ Balatonra nézve akármi rendeltetett volna , 
egy törvényczikkelyben azon általányos elvek határoz- 
tattak meg, mellyek nyomán minden folyó és álló viz 
szabályzása körül előfordulható jogkérdések könnyen el 
intéztethetnek a’végrehajtó hatalom által. Ennyit a’Ba
laton m ú l t j á r ó l .  —

Jövendőjét a’ mi illeti: a’ múlt mindig tükre a’jö
vendőnek, ’s ha Róma el nem mulasztotta a’ Balatont 
szabályozni; bizonyosan nincsen többé meszsze az idő , 
mellyben az általunk is a’ lehetőségig le fog csapoltat- 
ni. Népességünk az áldott béke ölében naponkint sza
porodik ’s élőföldet k é r , — az értelmesség fejlődik ’s 
belátja, hogy földet a’ víztől legolcsóbban szerezhetni; 
már a’ Balatontól elborított 205,240 holdbul a’ kir. biz

tosság által tervben megállapított két öles leszállítással 
92,905 holdföld száradna ki ’s holdja, a’ malmok vált- 
ságát ide nem értve, csak két pengő forintba kerülne ; 
— azonkívül a’ jelenleg házainkig ’s kerteink aljáig ter
jedő bozótok kiszáradván, légkörünk tisztulni fog, ’s ha 
tán uj bozótok támadnának, azok lakhelyeinktől távo
labb csendnek, — a’ parti folyók a’fenmaradandó tó vi
zét , melly akkor is még 112,355 holdra terjedend, nyer
sebb ’s egészségesb állapotban tarthatják fen a’ hullá
mok segítségével, mint a’ mostani két akkoraét; — So
mogy és Z a la ,— ez a’ nagy részben szomszéd-nélkü
liségre kárhoztatott termékeny két megye közelebb ho
zatnék egymáshoz ’s közlekedésök könnyebbittetvén, 
egyik bősége a’ másik szükségét kipótolhatná; hátha 
még egy hajózható csatornát is nyerhetnénk a’ sza
bályzással ! valóban ennyi hasznot, melly közvetve egész 
hazánknak ’s a’ közállománynak is haszna leend, által 
nem látni, azt nem akarni, ’s minélelőbb nem eszközle
ni vétek volna magunk, — vétek a’ közjó ellen, főkép 
miután a’törvény kinyújtotta már segédkezeit,’s a’pénz
ügyi állapotban sem támadhat akadály; mert a’ fizetni 
vonakodók helyett akár birtokos-társaik , akár idegen 
részvényesek bizonyosan helyt állandnak a’ nyereség 
általi kármentesittetés fejében.

Lehetne itt némelly a’ szabályzás módja körüli el
lenzett nézeteknek vitatására kiterjeszkednem: de an
nak más a’ helye , más a’ bírája: csak annyit mondha
tok ezennel, hogy a’ Balaton jövendőjének intézésében 
két fő dolog vagyon még hátra: egyik a’ vizmüvészi 
munkák meghitelesitése ’s kijavítása, a’ mi jéggel tör
ténhetnék legezélszerűbben, midőn a’ víztükre szilárd, 
mint ezt K. ur a’ Társalkodóban megjegyzi, — másik az, 
hogy a’ birtokosak ne mindig csak a’ hatóságok kezei
ből várják készen a’ jó szerencsét, hanem kezdjenek 
valahára a’ kir. biztosság vezérlete alatt magok működ
ni , — álljanak öszsze társaságba , kössék le magokat a’ 
szükséges fizetésekre, bízzanak meg egy igazgató vá
lasztmányt ’stb. igy a’ mire régóta vágynak, azt 3 ’s 4 ese- 
tendőtül megnyerhetik. Orsi.

L evelek  a’ magányból.
in.

(U n i o.) Midőn a’ darmstadti Alig. Kirch. Zeit. 
lS41ki l5d. száma Berlinből azon meglepő hirthozá, 
hogy Poroszországban az unió felbontása munkába van 
véve, nálunk a’ Társalkodó szinte 184iki 16d. száma 
a’ lelkes Zay unióra felszólító czikkelyét közié. így 
váltják egymást, barátom! az események; a’ her vadás he
lyébe igy léptetnek más csirákat a’ természet bölcs tör
vényei. Zay szózata milly viszhangra talált azóta a’ 
hon különféle vidékein, magasztos reményekre jogosi- 
tólag tudaták hírlapjaink, ’s ha végig nézesz a’ lelke
sedés ezen örvendetes nyilatkozatinak hosszú sorozatán, 
lehetlen a’ ,Szózatí jeles költőjével fel nem kiáltanod :

Az nem lehet, hogy ész, erő 
Es oily szent akarat
Hiába sorvadozzanak ,
Egy átoksúly alatt, 

és a’ magyarhoni protestcntismusra is :
Még jőni k e ll, még jőni  ̂fog 
Egy jobb kor, melly után 
Buzgó imádság epedez 
Száz ezrek ajakén !

Azonban minden lelkesedésünk mellett ne titkoljuk 
barátom ! hogy az egyházi egybeolvadás nagyszerű esz
méjét ’s ahoz a’ legőszintébben csatlakozó akaratot ki
mondanunk vajmi könnyű , de aá eszmét testítenünk vajmi



nehéz; ’s körülményink közt csaknem lehetlennek lát
szik. Méltán igényli tehát ez ügy, hogy ahoz a’ leg
nagyobb előrelátással, leghelyesb tapintatu szemesség
g e l, vérmes reményinket c s i ti t v a lássunk. Innenne 
ollyasmit következtess, mintha én imént leirt szavaim
ban kibúvó ajtócskát keresnék, vagy tán az uniónak épen 
ellensége volnék, mert ism ersz, úgy tartom, ’s tudod 
hogy ha mindenkiben azon őszinte akarat élne, melly 
keblemet az egyesülés iránt hevíti, hazánk volna az iri
gyelt ország, hol az üdvözítő jóslata: e g y  a k o l  és  
e g y  p á s z t o r  rövid idő alatt beteljesednék. ’S épen 
azért,mivel az egyházi egybeforradást keblem legnagyobb 
őszinteségével óhajtóm , óhajtóm egyszersmind, hogy az
zal csínján , óvakodva, czélhoz biztosan vezető kiszá
mítással bánjunk , nehogy nem annyira csirájában , mint 
niagvában már elfojtsuk a’ csemetét!

A’ felhítt alig. Kirch. Zeit. berlini hire valósu- 
lásra vár ugyan még, de hogy Poroszországban nem 
volt az uniónak várt sikere, tudják mindazok, kik az 
egyházi mozgalmak- ’s tüneményekre figyelnek. Nézzük 
tehát, hol feneklenek az okok, mellyek az unió felbon
tását magok után ha nem is vonandják, de reménycsa- 
latkozást minden esetre szültek. Itt azonban halljad a’ 
jeles Bretschneidert, e’ részben illetékes bírót, ki az 
alig. Kirch. Zeit. 1811 ki 1. számában ez ügyről igyen 
szól: ,Az u n i ó  létesítésekor hibák voltak elkövetve, 
mellyeknek, mint igen értelmes férfiak hasztalan jós
iák , a’ mű tartósságát és sikerét veszélyeztetniük kel
le. Sok helyen azt az egyházaksem kivánák, sem ohaj- 
ták ’s e’ miatt lelkisméretsértésnek könnyen tekinthe- 
té k ; máshol az egyházak kevéssé valának arra elké
szítve; néhol «az unióval , mint valami küldologgal bán
tak. Éhez még más is járult. Az unió alapföltételének 
a’ symbolicus könyvek szabályozó érvényessége meg
szüntetését kellett volna tenni, mivel azok voltak az 
egyházszakadás régi alapjai. Annak föltevése, hogy a’ 
kor felvilágosultsága tulemelkedett a’ kegyválasztás és 
ur vacsorája fölötti régi tankülönbségen , szükségkép 
hozá magával, hogy az egyházak a’ reformatiókori hit— 
ágazattan sok egyéb pontjain is , mellyekról az egyházi 
vallástételekben annyira eltérő nézetek vannak , mint a’ 
kegyhatás-, Krisztusban a’ két természet egyesülté
nek következményei-, szentségekről, gyónásról ’stb. tul- 
emelkedtek. Ezt B aden-, Nassau- ’s rajnai Bajoror
szágban jól átláták ’s az egyesült papokat többé nem a’ 
symbolicus könyvekre, hanem a’ sz. iratra esketék. De 
más helyeken, jelesül Poroszországban, meg akarák a’ 
symbolicus könyvek szabályozó erejét tartani ’s e’ miatt 
félrendszabályhoz nyult.ak. Mi pedig Poroszországban 
az uniót különösen szélhüszté, az azon körülmény va- 
la, hogy annak elfogadását uj istentisztelet-módra, a’ 
porosz agendára, akarák alapítani, melly elavult hit
ágazati eszméivel, mikben ez istentiszteletmód kelle
metlen nyelvhibákkal kirekesztőleg mozgott, az istené- 
szek ’s világiak felvilágosult részének nem tetszék, a’ 
benne nyilván túlnyomó reform, hítágazattal pedig az 
óhitű lutheránusoknak botrányul szolgált. Végre a’ fel
világosultak ellenszegülése legyőzeték ugyan, mennyi
ben , ók is akarván az uniót, az eszközt tartósan nem 
mellőzhetők, de az óhitű lutheránusokat megnyerni nem 
lehetett. Ezen ellenszegülésből inillyen rigolyák , nyug- 
■talankodások (péld. Ilönigernben) , hivataltól megfosz
tatások, végre kivándorlások származtak, tudva van.4

Immár kérdelek barátom! nincs é nálunk is szint
annyi , sőt még több akadálya az óhajtott uniónak ? A’ 
föld , hol az uniónak az aloenál is ritkább virága egy
kor egész pompájában felvirulandó , nálunk még fölötte

műveletlen , azt tehát a’ mag -  elfogadásra még sokáig rs  
hosszasan kell keszitgetnünk , hacsak mi is az uniót va
lami küldolognak nem kívánjuk tekinteni. ’S e’ földet én 
nem az értelmesekben, kikkel könnyen boldogulnánk, 
hanem a’ két felekezet köznépében keresem leginkább, 
melly köznép^ ismeri é a’ két felekezetet egyébről, mint 
puszta névéről ? ’S hogy egymást, mint testvért, köze
lebbről ismerje, tevénk é valamit iskoláink’s elhanya
golt népnevelésünk sajnos körülményei közt? A’ hit
ágazatoknak, mellyek bennünket elválasztani látszanak, 
tudományos megvitatásához még csak nem is fogtunk ! 
A’ symbolicus könyvek mindkét részről még szóba sem 
hozatvák , pedig csalatkozol, ha azok érvényességét v. 
érvénytelenségét rövid idő alatt eldönthetőnek hiszed! 
A’ szertartásokon, mellyek az ág. hitv. köznépnél a’ 
hittel egybeolvadtalak látszanak a’ helv. hitv. köznép 
szemében pedig botránykőül szolgálnak, ne hidd , hogy 
amaz, keveset mondok, 15 év múlva is egykönnyen tá
gítson , imez pedig módosított istentiszteletet elfogad
jon. A’ közigazgatást illetőleg, hogy csak egyet emlí
tsek, a’ helv. hitv. köznép, ’s ha némelly hírlapi czik- 
kek nem túloztak, az éríelinesb rész is, vagy ha job
ban tetszik, az egyházi oligarchia megválik é szívesen 
az undok papmarasztástól, minek az ág. hitvallásuak- 
nál nyoma sincs ? Ezek egyházi rendétől pedig, sőt a’ 
világiaktól is , kik a’ papmarasztásnak bizony nem ba
ráti , kívánhatni é józanul, fogadják el azon ingatag 
igazgatásmódot, melly szerint a’ változékony k e g y ü 
(^hozsanna4 után hajdan is harmadnapra ,feszítsd meg‘ 
hangzék) pór mosolya papjának malasztokat osztogat
hat , vagy redőkbe szedett homloka kenyerétől meg
foszthatja? ’S az unió akadályai sorozatából kihagyhat

juk é a’ nyelvkülönséget ? A’ németországi paraszt ér
telmiségén fölül egynyelvű, mégis mi nehezen tudott 
létesülni az egyházi összeforradás ; mit mondjunk tehát 
köznépünkről , melly az értelmiség olly alacsony fokán 
áll ’s annyi nyelven szól ? hol a’ helv. hitv. közül so
kan az ág. hitvallásunkban máris tán testesült oroszo
kat ’s viszont ezek közül számosán amazokban a’ nyel
vet szájokból tövestül kitépni akaró ellenségeket látnak, 
mindkét részről természetesen csak ollyanok, kik a’ más 
felekezet tagjaitól távol lakva, azokkal semmi viszony 
’s érintkezésben nem állnak, vagy tán egypár túlbuzgó 
egyedról az egész felekezetre következtetést vonni ké
szek. — íme barátom! ennyi ’s még több akadálylyal 
kell, de férfiasán , megvínunk ! Mindazáltal nézeteim 
az unió jövőjéről nem fölötte mogorvák, mert keblem
ben édes hit él, hogy ollyan ép ’s egészséges szellem, 
millyen most, terjedve hazánkban, az unió is tiszta öröm 
legédesb érzelmei közt, csakhogy nem olly hamar, mint 
némcllyek, ’s közöttük barátom! te is , vélik, diadalt 
ünneplend. ’S miután alig találsz protestáns egyedet, 
ki az unióról nem tervezne , nem csodálandod, ha azok 
számát én is szaporítom ’s elmondom igénytelen neze- 
timet, mikkel az uniónak biztos alapot, mert most al
kalmasint még csak erről lehet szó , velek készíthetni,
’s itt ne várj a’ legkisebb részletességig bocsátkozó fej
tegetést, mivel azt most még koránlom; ohajtásim az 
ez ügyben teendők körül igen kévésből, csupán ennyi 
bői állnak: Minden protestáns iskolában tanittassek e- 
venként a’ reformatio története, mellybol fcm,af ’
hogy a’ két felekezet ugyanazon ok miatt, e3y 10
egy tőből kihajtva, eredetében csak egy eg) aza
ze tt, de utóbb két ágra vált, mindazatala’ vallasko-
zös alapjában, a’hit, remény ^szeretet közös kútfejé
ben és századoknak viszontagságai altai jo s bal sze
rencsében, jog- és törvényekben osztályosukká tetetve ,



mindig egy vala ; úgy irányoztatván egyszersmind az 
oktatás , hogy az egyesülés ezélszerüsége ’s hasznai is 
kitűnjenek. Iskolai vizsgálatokon évről évre hallván ezt 
a’ szülék, lassanként megbarátkoznának az ügygyei, az 
ifjúság pedig keblében ezen eszmével növekednék. — 
Aztán óhajtanám az uniót templomi tanításokban is em- 
legeftetni, de nem fölötte gyakran, mert a’ régihez 
makacsul ragaszkodó köznép , ha szokatlan valamit előtte 
gyakortabb emlegetünk ’s az t, kivált ha vallásra vo
natkozik, ajánlgatjuk, legott gyanakodik. — Továbbá a’ 
legszebb sikert ’s legdúsabb következményt várnám , ha 
azok, kiket arra fölkentek az istenek , a’ hazában di
vatozó nyelveken, mellyeken a’ protestánsok beszél
nek , népszerüleg irt röpiratokban az uniót, annak czél- 
szerüségét, ne mondjam kényszerűségét, hasznait ’stb. 
taglalnák ’s e’ röpiratok a’ nép közt terjesztetnének. Po
rainkra, alig hinnéd, mi hatást gyakorol á’ kinyomatott 
szó. Egyetlen olvasókönyveikben, a’ naptárakban, mi 
Ízetlen regék adatnak kezeikbe, azokat ők mégis, mi 
elég nyomoru ugyan , elhiszik , ’s ha az alaptalansá
got , babona-anyagot ’stb. mik illyen regékben rejlenek , 
előttük kiemelni törekedd, fejcsóválva dünnyögnek, 
hogy azt kinyomatva olvasák. Mennyit lehetne tehát az 
unióra nézve is a’ röpiratoktól várnunk, főleg ha azo
kat népszerű irói név is ajánlaná! —

A’ pesti középponti főiskola, ha a’ két fél által, 
külföldi egyetemeket pótló intézetnek emeltetve, közerő
vel építtetnék , hol az ifjak élet ’s társalkodás által bi- 
zodalom- és szeretetben összesurlódtatnának, nem jo
gosítana é ez ügyben is kecsegtető kilátásokra ? — Vé
gezetre a’ tudományos férfiak , mint illik , szelíden , az 
üdvös czélt szem elől soha sem távoztatva , vitatgassák 
’s hozzák tisztába a'keletkezendő ,Egyházi és iskolai lap‘- 
ban mindazt, mi az unióra hitágazati , szertartási ’s 
közigazgatási szempontból bármikép vonatkozik, hogy 
a’ kor lelke, ha lassú folyamban is, kijelelné azt, mi 
életet érdemel vagy halált. — így vélem én az unió alap
ját megrakhatni ’s a’ megrakott szilárd alapon aztán 
tovább építgetni, perczig sem titkolván , záradékul, 
meggyőződésemet, hogy ha tartósan egyesülni akarunk, 
a‘ két felekezetnek egy harmadikká kell átalakulnia. És 
most boldog uj éve t, boldog éveket az uniónak! —

U g d fy  Andor.
i¥ai»oIeoiiról.

(  Heine.')
Föltétlenül szeretem öt 18dik brumaireig. Akkor 

elárulá a’ szabadságot ’s nem szükségből tévé azt, de 
titkos előszeretetből az aristocratismus iránt. Bonaparte 
Napoleon aristocrata volt, a’ polgári egyenlőség nemes 
ellensége, ’s óriási félreértés volt, hogy az európai 
aristocratia, Angliától képviseltetve olly halálos ellen
ségesen harczolt ellene , mert habár az aristocratia sze- 
meJyzeteben sok változást szándékozott is tenni és tön 
i s , de nagyobb részét ’s az elvet még is fentartotta, 
ujdonszülöttevé tette volna, a’ helyett, hogy most agg- 
ságban, vérgyöngülésben ’s fáradtan fekszik utolsó,— 
bizonyosan legutolsó — diadalában. Brittannia! tiéd a’ 
tenger. De a tengerben nincs elég viz, lemosni rólad a’ 
szegyent, mit a" nagyhalott haldoklása reád hagyott. 
Nem csúszó Iludsonod,nem,te magad valál a’szicziliai po
roszló, kit az öszszeeskütt Elleneik lúbérlettek, a’ 
nép emberén titkosan megboszulni, mit a’ nép egykor 
nyilván az övéik egyikén tön. És ö vendéged volt, ’s 
tűzhelyedre ült. — A’ legkésőbb időkig fogják Franczia-

ország ifjai énekelni, és beszélni a’ Bellerophonok ret
tenetes vendégszeretetét, és ha e’ gúny-’s köny-ének 
áthangzik a’ csatornán, szégyen fogja el minden becsü- 
lett britt arczát. De egykor áthangzik ez ének, és Brit
tannia nincs többé , földre van sújtva a’ büszkeség né
pe , Westminster sírkövei szétzúzva fekszenek, elvan 
felejtve a’ királyi por, mit zártának. És sz. Ilona a’ 
szent s ir , hová kelet- és nyűgöt népei tarka hajókon 
vándorolnák sziveiket erősítendők a’ földi Hős nagv 
tetteinek emlékezete által, ki Hudson Lowe alatt szen
vedett, mint meg irva van Las C a s e s ,  Omeara és 
Antomarchi könyveiben. Earhóczy M.

P ó t l é k t á r «
Kisérte lés történet a’ 17. századból

Lady Honor O’Brienhez, gr Thanond legifjabb lyá
nyához menénk Irhonba-, igy kezdé történetét lady 
Fanshave- hol három napig valánk mulatandók. Első 
éjszakán igen megborzadtam. A’ szobában ugyanis egy 
hang ébreszte föl, ’s midőn a’ függönyt szétvonám, nő 
alakot pillanték meg az ablaknál, fehér öltönyben, vö
rös hajzat — sápadt és szellemszerü arczczal. Kibámult 
az ablakon, ’s fen-és oIly hangon , minőt soha sem hal
lottam, melly még most is rémesen viszhangzik fülembe, 
háromszor egymásután e’szavakat mondá: „lovat“ mire, 
könnyű sóhajjal, melly inkább széllebbenéshez, mint 
emberi lehellethez hasonlita, eltűnt. Teste inkább va
lami sűrű fellegzet volt mint valóság, üszzeborzad- 
tam e’ látványnál ’s halálfélelem zajlott idegeimen ke
resztül. Fölugrottam fekhelyemről ’s férjemhez tántor- 
gék, ijedelem miatt reszkető lábakkal, öt fölkeltendő. 
Sokáig ránczigáltam; végre sikerült felrázatása ; ö igen 
nagyon csodálkozott kétségbeesésemen , de még in
kább , midőn elbeszélőm neki a’ borzasztó jelenetet, ’s 
mutatám a’ még most is nyílt ablakot. Egyikünk sze
mére sem ereszkedett többé álom. Egész é,en át arról 
beszélőnk egymással: milly sokkal gyakoriabbak ily— 
lyes jelenetek ezen tájakon, mint Angliában, ’s mind
ketten olly nézettel valánk, miszerint ennek az irlioni- 
ak nagy babonasága az oka ’s azon világos hit híja— 
nya, melly őket a’ gonoszszellemek hatalmától, mellyet 
most köztük gyakorol , megóná. Öt óra tájban hozzánk 
jőve a’ házinő ’s mondá, hogy ö egész éjszaka nem 
aludt, minthogy rokoni közül egy az 0 ’ Brien család
ból , mellynek elődei ezen várat birák, súlyos betegség
ben sínylődvén, azt kiváná, maradnék nála szobájában 
■— ’s az, két órakor meghalt.. Hozzá tévé: Bárcsak 
önök ne nyugtalanittattak volna; mert ezen lakban kö
zönséges : hogy ha valaki a’ családból haldoklik, egy 
nő alak jelenik meg az ablaknál. Ezen nőt régi idők 
előtt a’ v á r u r a  e l c s á b í t o t t a  és k é s ő b b  
hogy a’ rút tettből reá tapadandó gyalázatot elkerülhes
se, azt meggyilkolá, ’s (estét az ablak alatti folyamba 
vető: nem gondoltam arra, midőn önöket ide szállítottam; 
ez a’ legjobb terem az egész házban.“ Mi keveset vi- 
szonzánk jósága ezen bizonvitványira, hanem elhatar- 
zók lehető hamarsággal elutazni. Kagy József.

I. Ferencz, 1758diki novemberben Colloredo hg 
csehországi jószágin vadászott. A’ császáron kívül a 
koronaörökös, három hgno shusz főnemes voltak jelen 
e’ fényes vadászaton. Lőttek: 59,oo4 foglyot, 1710 vad 
sertést, 3216 d. őzet és szarvast, 9409 fáczánt, 13,243 
nyúl a t , 932 rókát, 1353 fürjet, 1969 szalonkát, 513 vad 
pulykát és 117 más madarat.

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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E g y  s«o a ’ kártyajátékról.
Korunkban annyifa elterjedt a’ kártyajáték még mű

veltebb körökben is, hogy a’ játszás első kelléke csak
nem minden embernek. ’8 ki hozzá nem ért, vagy elv 
’s illynemü foglalkodások iránti ellenszenvből nem akar, 
mint nem társaságba való ember élhanyagoltatik ’s még 
a’ legközönségesb udvariságot is alig igényelheti. Min
denfelé csak fürge kártyásokat láthatni, kik egész fi
gyelmüket a’ betarkázott grotesk föstésü kártyára irá
nyozva, feszült nyugtalanság közt várják az osztást, 
hogy vagy meleg köszönettel üdvözöljék a’ vakese
ményt, vagy átkokat és szidalmakat szórjanak ellene, 
mellyek hallattára föllázad a’ romlatlan emberi érzelem. 
Nem lesz tehát egészen czélfalan, ha egy jeles német 
iró e’ tárgybeli jeles értekezésének rövid vázlatát 
adom. Gyakran igyekeztem, úgy mond az , fölkeresni 
az ingerokokat : vájjon miért szereti, vagy legalább űzi 
a’ kártyajátékot olly minden korlát nélkül még a’ mű
veltebbek nagy tömege is ; és csak következő négy okot 
találhatók, mellyekenkül nem gondolhatok többet.

Vagy azért játszom , hogy nyerjek ; vagy hogy ve
szítsek ; vagy időtöltésből, vagy divatutánzásból.

E l ő s z ö r  a z é r t ,  h o g y  n y e r j  e k. Nem mond
hatni ugyan, hogy hol tényleges törvények a’ kártyá
ról semmit közelbről nem határoznak, az magában véve 
jogtalan Meri szabadon ’s tetszése szerint rendel
kezhetik arról, a’ mit joggal bir mindenki, a’ nélkül, 
hogy joggyakorlatában valaki háboríthatná. Szabad ’s jo
ga van mindenkinek, másé sértése nélkül, maga módja 
szerint vagyonával balgának lenni, mint tetszik. Min
den játék a’ fogadás egy neme , mellyben a’ nyereséget 
a’ kimenetel határozza el ; önként teszi részét tárczá- 
ba minden, ’s adja alá magát a’ szerencsének. Becsü
letes fogadásnak nem tekinthető, midőn nem egészen 
isiuéretlen mind két fél előtt a’ föltett kétséges dolog 
kimenete. Mert ha valamellyik, vagy számtanikig bizo
nyos felőle vagy azt már más utón kitapogatta ’s akkor 
fogad : joggal czitnezhefjük azt törvénytelennek , ’s ala
posan tarthatjuk a’ fogadást érvénytelennek. Épen igy : 
ha valaki érezvén túlsúlyát, más nála gyöngébbel eresz
kedik játékba, mondhatom, hogy a’játék , részéről igaz
talan— habár itten a’ gyöngébb félnek nincsen is pa
naszra joga, mivel tudta vetélytársa nagyobb ügyessé
g é t, vagy legalább azt előre föl kellett tennie; ’s e’ sze
rint önakaratból mérkőzött meg vele a’föltett jutalomért. 
De bár jogilag semmi vita nem lehet is e’ felől, az a’ 
kérdés ? : vájjon igy fog é a’ szoros igazság barátja véle
kedni, az, ki előtt nem elég bogyót polgártársi polgári 
törvényszék elé nem idézik, hanem minden érzelmit ’s 
cselekvényit az Hiedelem, erkölcsiség ’s emberszeretet 
serpenyőjén mérlegezi. Tudva van, hogy mind azok, 
kik bármelly okból játszanak , valami szellemi kórban 
szenvednek. Ki akarna már nagyobb ügyessége által 
hasznot húzni ezen gyengéktől ? Ha valaki elég gyáva 
s elővigyázatlan gyöngéit föltárni: nem vagyok é leg

nagyobb ellensége, ha azokat használom ? E ’ szerint 
a kártyások, tulajdonkép , szünetlenúl harezias lábon

*) Seumc: Über das Spiel.
**) Vannak a' kártyajátéknak olly fajai, miket az 1791: SÍ. t. 

czikk 100 arany büntetés alatt tilt. S z e r k ,

állnak egymással; s ezen harcz, fájdalom! nagyon 
sokszor ép ollyan inségokozó ’s véres, mint a’ mit a’ 
föld urai legtöbbször hason okokbul folytatnak. Min
den esetre, nem legnemesb tett ki, felebarátja szenve— 
delyit, vaksága pillanatiban hasznára fordítja ; és hal
lók é valaha, hogy becsületére vált valakinek a’ kár
tya-általi meggazdagulás , ha szinte leglelkiisméretesben 
játszott is ? Az erkölcstanra alig hivatkozhatunk, ha 
pedant newel nem akarunk czímeztetni. Mert az illy 
körökben az erkölcs neve olly gyűlöletes , mintha az ko
molyságával minden örömet elijesztene; holott pedig 
csak ez lehet egyedüli tartós alapja minden társas gyö
nyörnek. ’S azon gyönyör, melly tartós nem lehet, 
melly következésiben vészes és nyomorszülő , már a’ kö
zönséges emberi értelem analysisében sem érdemli a’gyö- 
nyör nevet többé.

Ki azon szándékkal ül játszó-asztalhoz , hogy pénz- 
tárczája apályát megáraszsza — pedig többnyire ez a’ leg- 
közelbi indok — egyenesen megvallja, hogy más eszte- 
lenségéből akar táplálkozni, ’s egyszersmind azt nyii- 
ványitja, hogy nincs elegendő ereje ’s esze más tisztes- 
ségesb keresetmódot választhatni vagy munka- és szor- 
galomhijányból nem akar. A’ hamis játékosak ’s csalók 
(vulgo: Spielerekj mint a’ társaság söpredéki, meg
jegyzésre sem méltók, minthogy ők az egész becsüle
tes világ előtt eléggé megbélyegeztetvék; — hanem az 
úgynevezett exprofesso kártyásokat — bárha az ő hitelük 
sem a’legtiszteletesb is ,koránsem sújtja azon általányos 
megvetés , mellyet érdemlenének. Mert föltéve , hogy 
csalás- ’s álfogás nélkül játszanak: vájjon a’ pokoli fi
nomságok ’s átkos ügyességük ’stb. más kevésbbé gya
korlottak ’s vakság-verte áldozatok elleni használata, 
lehet é más erkölcsös lények előtt mint — tolvajság V 
Az, ezen módszert követők többnyire ollyanok , kik má
sok rovására— kik szinte mint ők a’divat rabjai — igye
keznek kielégitni divatszükségiket, miután erszényüket 
szokott könnyelmüségök által kiüriték, mellyet becsüle
tes utón megtölteni sem képességök, sem kedvök. Es 
illyek számtalanon vannak nálunk! Rajok ismérhetsz 
sáppadt arczokrul , a’játékasztal mellett átvirasztott sok 
éj — dúlta ’s zavarta tekintetükről. Kerülje társaságo
kat minden ; különben tarthat tőle , hogy meglepi a’ kár
tya veszélyes daemona.

A’ kártyajáték második okának mondók a’ v e s z 
t e n i  a k a r á s t .  Ez ugyan sajátlag , valódi értelemben 
nem gondolható. Azt mondja egy angol: „hengeritni a’ 
koezkákat közönyösen az iránt, vájjon föltett pénzünk 
a’ miénk lesz é , vagy nem, olly esztelenség, melly 
minden gyógyszerrel daczol“. Tulajdonkepen senki sem 
akar veszteni', és ha — mi nem ritkán történik — va
laki veszteni kíván ’s azon szándékosan igyekszik ! azért 
minden bizonnyal valami más nyereséget reményi, melly 
— mint az eszközök, mellyekkel nyerni kíván — teime- 
szeténél fogva gyanús. Legtöbb ifjú, kik némi udvad
ságot igényelnek , nem tudja mint viselje magat nembe- 
rekkeli játékban; mivelhogy erszényük is  ̂ fel sokszor 
a’ vesztéstől, attól is tartanak, hogy nyeresoket neve
letlenségre magyarázzák. Korunkban a játszok telet nők 
teszik ’s igy ezen zavar majd minden jatszotarsulafnal 
meg van. Nekem úgy tetszik, hogy ezrein nagy dicső
ségére szolgái korunknak ; de meg kevesbbe a nőknek ,
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hogy mintegy szadadalmául nemöknek bitorolják mindig 
a’ nyerést. Nők, ha játszanak, sokkal ke vésbbé menthe
tők mint a’ férílak , minthogy ezen foglalkodás a’ női 
nemes jellemmel még ke vésbbé fér össze. Da tehát nő ját
szik : soha sem reménylhet általa igényt szerezhetni na
gyobb tisztelet- ’s szeretetre méltóságra. Ha a’ szük
séges nyereség eszméjével játszik : lealjasitja neme el
sőbbségit , azt mások legdurvább szabad rablójává te
vén ; ha pedig a’ másikfél, szándékos vesztése által nyer 
is valamit más tekintetben nála: akkor vesztése iker , 
mivel az illymódon nyert nökegy bizonyosan nem egyéb 
vesztésnél. Azon férfiak tehát, kik illy módon veszte
nek, nem akarnak tnlajdonkép veszteni, hanem nyerni, 
még akkor sem , ha általa önzetlen vagy nagylelkű ne
vet akarnának pusztán szerezni, de a’ mi ritkán lehet 
egyedüli czél. Sőt ha az volna is , roszszak lévén az 
eszközök, azokat józan ’s való emberszeretettel átha
tott soha sem fogja választhatni. Néha, bár ritkábban , 
vannak nők is , férfiak ellenében hasonló czélból vész
tők ; — ’s nem látom át , miért ne állhatnának róluk is 
a’ fölebbmondottak. —

Kevésbbé gyanús módszer erköcsileg — de minden 
tulfinom ’s igy áltisztelet-vágytul még sem egészen ment 
— midőn gazdag vagy előkelő , valamelly szegényt, 
kin a’ becsületérzés (point d’ honneur) miatt máskint nem 
segíthet, kártya utján akar fölsegitni. De valamint az 
egész úgynevezett becsületérzés (point d’honneur) gya
korta elévült álképzeteken alapul, úgy szerintem itt 
is. Mert v. kell azajándok, mellyet valamelly jó aka
róm szándékozik adni, ’s el akarom fogadni; vagy va
lami okbul nem kell ’s nem akarom elfogadni. Az első 
esetben nem tudom , mi akadályoztatna engem , hogy azt, 
mit tenni akarok ’s mire okom van , nyilványosan te
gyem. Az eset kölcsönös. Józan gondolkodású embert 
mi határozhat a r r a ,  hogy ha valakivel jótéteményét 
akarja közleni, azt ne a’ legjobb’s nemesebb módon kö
zölje ? Történik é ez a’ játékban ? Kétlem. Győzzétek 
meg emberieket, ha valósággal szüksége van segélyre, 
hogy nagyon helytelen szemérem ha azt tőletek kiktől azt 
legjogosabban várhatja, el nem akarja fogadni. Ha le
győzhetetlen ’s minden nyilványos módot kikerül: úgy na
gyon megsértjük érzelmét, ha titkon meggyőződése da
czára, föltéte ellen cselekvővé teszszük. Mert azt csak 
még is biztosan föl tehetjük, hogy átlátja , miszerint el
lenfele szerencséjét’s ügyességét csak szándékosan nem 
akarja használni. Minő érzéssel kell már ezt észreven- 
nie? Ha a’ jótét nyilványos elfogadása sérté : ezen fél
titkos mód kinzani fogja. Láttam eseteket, hogy egye- 
dek boszus nehezteléssel hagyák oda a’játékasztalt, mi
helyt ellenfelük kegyetlenül-jóltevő szándokát észre- 
vevék. Tegyük föl, hogy — igy a’ jótét valósággal eljut 
emberéhez : nagyon valószínű mégis , hogy — adója 
czélt, nevezetesen maradandó hasznot eszközleni, nem 
ér v ele. Általánfogva úgy hiszem, hogy nagy reformra 
van az ollyan ember magaviseletében szükség, ki játék 
közben ajándékokat fogadhat el. A’ ki játszik,annak sem
mi ajándékot nem kell, nem lehet elfogadni, a’ ki el
veszi, nem játszhatik többé, legalább azon lábon nem, hogy 
olly ajándékokat kapjon, mellyek oeconomiájára befo
lyással lehetnének. A’ nagyok, jóakaratokat ténylege
sen bebizonyitandók, gyakran követik ezen módot. A’ 
szándok dicsértetik , de a’ módszer nagyon rosszulszá- 
mitott. Nekiek azt, kin játék által kivannak segíteni, kön
nyelmű- v a g y  ügyetlennek kell tartani. Mikint hihetik, 
hogy az, kinek illy alkalommal meglehetős üszv eget ját
szottak kezére, azt rendes játékfogalmak szerint ellenük 
mérlegbe tehetné? Mikint tehetik ezt a’ nélkül, hogy

őt a’ legmenthetlenebb könyelmüségről ne vádolnák?__
És vájjon megkíméljük é már azon ember becsületér
zését , kinek értelmét kétségbe hozzuk , kiről nem hisz- 
szük , hogy elég szilárd ’s józan a’ vele nyílt beszélhe- 
tésre ’s bánhatásra. Másokkal jól tenni mindennek van 
joga; de nincs akaratja ’s fogalmi ellen, mivelhogy az 
nem jotet volna. Ha ki velem jót akar tenni: barátom, 
’s úgy arra föltétien joga van; még inkább arra, hogy 
jóakaratát részvevő komoly tanácsával kisérje, melly 
gyakorta többet ér a’ jótétnél. A’ nagyoknak már közál
lományi viszonyaik ’s jellemük által, mellyet abban tar- 
taniok kell, joguk van mindennel nyíltan és szoros igaz
sággal beszélni mindazon fogalmakról, mellyek csak 
valamellywbefolyassal lehetnek az egyedek vagy az egész 
sorsára. Ok tehát az illyen emberek helytelen becsület
érzését kiigazíthatják, minden dologról úgy beszélhet
nek velők , a’ mint van , a’ helyett hogy érzéseiket té
velygő mellékutakon engednék haladni. Láthatjuk ezen 
igazságot világosan, mihelyt a’divat’s ál becsérzés kö
réből föl- vagy lefelé kilépünk. Egy fejdelem soha sem 
fárasztandja magát azzal, hogy , ha valakinek ajándé
kot akar adni, játék általjátsza azt kezére, ’s a’jóaka
rat illy nyilványítása által senki sem érzi magát leala- 
csonyitottnak, hanem inkább megtiszteltnek, melly pe
dig más szavakkal szinte nem egyéb jólétnél. A’ ter
mészet műveletlen fia, a’ falun földesura ajándokát sze
mérem nélkül veszi el a’ nélkül hogy magát koldusnak 
tartaná. — Továbbá állíthatni azt is : hogy az igy kártya 
által közlőit ajándék többnyire elveszti czélját; mert a’ 
nyájas közlés, a’ baráti tanács hijányzik, ’s hijányza- 
niakella’ dolog természete szerint. K ö n n y e n  g y ű l t  
s z e r z e m é n y  o l l y  k ö n n y e n  h a m a r  k e l  e l  
mi  nt  j ő. Minden eset közül tehát ezen módot legment
hetőbben csupán a’ nagylelkű idegen követheti, olly em
ber ellenében, kinek szükségit kitudta, ’s kinek viszo- 
nyi őt nyílt- ’s barátságos beszédtől visszatartóztatják ; 
hanem azért itt is állanak a’ fölebbmondottak ’s minden 
elfogulatlan megvallandja, miszerint mind a’ két ur a’ 
divat gyermekkötényén fu t , ’s egymással tisztán embe
rileg ’s philosophice nem merészlenek bánni. Nagy J.

(Vége következik)

Zeke legyen é vagy frakk saloni ’s 
tánezköiftttf § ?

Következő két rendű czáfolat ’s illetőleg felelet külde
tett be hozzánk a’ f. hó 17kén Budán tartott tánezvi- 

galmat illető pesti bírálatokra :
C z á f o l a t .  A’ pesti hírlap fővárosi újdonsá

gainak ösméretes Írója ugyanannak utóbbi 108dik szá
mában Budán tartatott tánczpróbáról teszen jelentést, 
mellyben e’ szavakban : h i s z  m i r e  n e m h a s z n  ál -  
t á k ’s i n i r e  n e m t o r z í t o t t á k  m á r  a’ m a g y a r t 
egy olly politicus anathemát mond ki nemzetünkre , melly- 
nek minden adat ’s demonstratio-nélküli állítása néze
tem szerint a’ legterhesebb felelősséget vonja maga után. 
Nem hagyhatjuk tehát mi frakkosak ezen czikket szó 
nélkül , nehogy e' nemzeti ügyben a’ fővárosi újdonsá
gok írójától idővel még ex contumacia convincálíassunk. 
Ha a’ fővárosi újdonságok Írója csak zekében találja ha- 
zafiuságát ’s ezt az egész nemzetre nézve frakk által 
veszélyeztetve gondolja , úgy sajnáljuk őt, mert a’ tisz
ta erényes, és külső színlelésen túl emelkedett haza- 
fiuságról fogalma nincsen.— Sajnáljuk őt, mert szinte 
az álhazafiakhoz számítjuk , kik még csak egy évtized 
előtt is kávéházi hős tettek mellett, kőhasító sarkán-
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tyú , furkósbot, nagyszakái ’s atilla-dolmány viselésé
ben tartották a’ linzatluság non plus ultráját. Nem szán
dékom a’ frakkok mellett czikornyás apológiát írn i, de 
valédilag megütközvén az újdonságok írójának szűk
keblű hazafiságán : engedje meg, hogy ujdonságihoz egy 
kis commentárt írjak, ’s ne neheztelje hogy enneknél- 
külözhetését, mint ő ezt hiszi, el nem ismérhetem. Ha 
tekintem az újabb magyar köntösnek, úgynevezett zeké
n e k ^ ’ finomabb ízlés daczára némelly nagy hazafiak ál
tal behozott divatját — megvallom ebben sem hazafisá- 
got, sem a’ mivelódésnek előmenetelét, nem keresem; 
hanem szabad kényökre engedvén öltönyüket, ezek fö
lött magamnak tartom föl szinte szabad nézetimet, já r
jon tehát az újdonságok Írója zekében vagy farkasbun
dában, melly mind valódi magyar eredetiségére mind 
czélszerűségére e’ téli időben sokkal tanácsosb volna 
— nem bánom, ’s nem fogom megszólald ezért még ak
kor sem , midőn a’ finom nevelés ’s erre épült európai 
szokás más öltözetet kíván, mert jogom nincs a’ társa
sági szabályok megtartására őt kényszeríteni vagy azok
ra őt tanítani; — de azon egyet vagyok bátor a’ nagy 
hazafiságú Írónak kinyilatkoztatni, hogy én , ’s többen 
kik a’ társasági szabályokkal ’s illedelemmel bővebb is- 
méretségben vagyunk, bár a’ hazaftság enyésztét, vagy 
a’ constitutio veszélyeztetését lássa benne hazafiui ag
godalommal telt keble, bálban frakkosan fogunk meg
jelenni, ’s ha szive reped is, frakkban járjuk el a’ ma
gyart. A’ mi továbbá a’ fönemlitett t o r z i t ás t illeti, 
nem tudom ugyan, kit vádol a’ hazafiságos iró e’ bizony
talan kifejezéssel, — mit talán maga sem tud — de any- 
nyi bizonyos, hogy az illy álpatriotismus, illy szűkkeblű 
türelmetlenség , illy csekély ’s érdektelen tárgynak nem
zeti aggodalomkénti vitatása , a’ magyar jellemnek leg
undokabb torzképei, mellyek valamint maga a’ nem
zet közt kevés részvétre találnak, úgy külső nemzetek 
előtt a’ tiszta ’s valódi hazafiságnak b e c s é t  cson
kítják. —

Megtámadja végre — csupa hazafiságból— azitten 
egy, királyi hivatalosakból összeállóit társaság által lé
tesült táncz vigalomnak jegyeit, azon kérdéssel: „ v á j 
j o n  m i n ő  s z e l l e m e t  t a n ú s í t  a z ,  h o g y  n é 
m e l l y  t á n c z v i g a l m a k b a n  a’v e n d é g e k  p o l 
g á r i  f r a k k b a n  t a r t o z n a k  m e g j e l e n n i ,  mi- 
d ő n  a’ s z i n t o l l y  d í s z e s ,  mi n t  n e m z e t i m é l -  
t ó s á g o k h o z  i l l ő  m a g y a r k á k b a n  m e g j e l e 
nők  k i u t a s i t t a t n a  k?“Midőn az urak polgári frakk
ban megjelenni k é r e t n e k  — ezek a’ jegyek szavai — 
kérdem : minő logikai cousequentiával bátor az iró ur 
olly merészen azt állítani, hogy a’ magyarkákban meg
jelenők „ k i u t a s i t t a t n a  k“ ; midőn ezt még akkor is , 
ha a’ záradék az újdonságok Írója által hamisan kitett 
szavai szerint „ t a r t o z n a k “ szóval volna szerkeszt
ve , olly positivitással kimondani, vakmerőség volna. 
Hogy azonban ez, sem első sem utóbbi esetben épen azon 
szellemnél fogva, melly a’ jeles ’s valamint díszes ál
lásának méltóságától, úgy hazafiságának önérzetétől 
lelkesített ’s az újdonságok írójának gyanusításin tul- 
«melkedett társaságnál uralkodik , történni nem fog ; — 
reményiem már ide commentár nem kell.

Midőn tehát a’ társaságot alapos okok bírták ezen 
záradék kitételére, mellyekről senkinek’s még kevésbbé 
az újdonságok írójának számot adni nein tartozik ; sem 
a’ hazafiságotelölni, sem nemzeti aggodalomra okot szol
gáltatni nem szándékozott; — e’ méltatlan vád tehát an
nál nehezebben esik a’ társaságnak ; mivel a’ vádoló
bankarának csekély ízét szemléli , ki az újdonságok Írása 
hevében , tulajdon állásáról ’s hivatásáról megfeledkez

ve, midőn annak szelleme't gyanúsítja, amaz ismeretes ma
dár gyanánt, tulajdon fészkét piszkolja.

Jelenjek meg tehát az újdonságok írója a’ tánczvi- 
galomban is — ha hivatalos — a’ társaság kérelme daczá- 
ra zekeben vagy kabatban, kiutasíttatni ugyan nem fog 
de a társaság iránti tlgyelmetlenségeért annak nehezte- 
lese s méltó b o t r á n y k o z á s a  minden lépésit köve- 
tend!. R s  T

kommentár. A’ felsóbbi czikk a’ fővárosi 
újdonságok Írójának feleletül még a’ kérdéses bál előtt 
leven beküldve ; a’ Regélő VId. számának Tárczájában , 
a bal után megjelent czikk ezen commentárt szükségessé 
teszi. Nem ugyan azért, mintha Háromszeg urnák,epé
be mártott tolla,elménczkedésé vei a’társaságot megbántani 
kepes volna, hanem azért hogy a’ felette nemes de tán egy 
kissé háladatlan kenyér-keresést erötetve űző ? Ilárom- 
szeg urnák, tudtára adassek, mikepen a’ társaság, ke
nyérkeresete nemében büszkélkedve , csak a’ legnagyobb 
megvetéssel fogadja méltatlan rágalmának költői kitöré
s é t , ^  figyelmessé teszi, hogy ha a’ karbeli osztály kü
ldözésnek, ’s néma’ nagy, de a’ nevetséges kis-úri rá- 
tartiságnak zárt levegőjét Budán színi nem akarja, ma
radjon ott, hol neveléséhez mint úri méltóságához jobban 
illő bálokban megjelenhetik , mert midőn a’ társaság , e’ 
tanácsot követve díszes , ’s magas vendégektől láto
gatott teremének levegőjét illy kis ’s neveletlen urak 
nevetségesrátartiságátóljövőre tisztítandja , Háromszeg 
ur még zártkor előtt zárt ajtórais találand. R.S.T.

F elelet /̂.nek 1*. li. O kén Budán tarta
tott tánezvigalmat érdeklő bí

rálatára.
A’ Regélő 6dik számú Tárczájában jel alatt a’ 

f. h. 17kén Budán tartatott első társas tánezvigalom igen 
éles — hogy más kifejezéssel ne éljek — bírálat alá vé
tetett: a’ bíráló ugyan először is egy igen elszerencsét- 
lenült elménczséggel a’ választmányt rója meg, hogy 
azon tánczvigaloinból a’ zekéket és magyarkákat szám
kivetette , azután pedig a’ magyar tánczosoknak esik és 
szegény fejökre azé rt, mivel a’ magyar körtánczot frakk
ban és harisnyás czipében tánczolni merészlették — ana— 
themát mond. — Engedelmével! kedves 4. urnák,— mi 
bizony a’ zekét tánczkörünkból ez úttal számkivetet
tük, ’s ezen ruha nemét sem most, sem soha tánczbau 
nem pártoljuk, — mert 1) K. uram bennünket, a’ zeke di
csérő hőseivé nem avatott. — 2) mivel a’ zekét mindaddig 
míg annak pongyola ’s bő úja alatt a’ tánczközben által 
izzadt ’s bemocskolt ing látható — kéjelmes házi pon
gyola öltönynek ugyan, de saloni illedelmetlenruhának 
tartjuk ; — botlott azonban J. u r , midőn a’ magyarkat 
is a’ számkivetett ruhák sorába iktatta, mert ezen nem
zeti diszöltönyben , több tisztes ur jelent meg, bebo— 
csáttatott, — és a’ választmány által, szavaival élve 
zsákba sem köttettek ! ? Mi a’ magyar tánczosak crime» 
laesaejét illeti, ha — hogy szavaival éljek — kom e- 
d ia  a’ magyar körtánczot frakkban es harisnya*  ̂ czi
pében lejteni, úgy viszont k o m é d i a  a keringot ze^ 
kében és topányban tánczolni; igy tehát hogy a komé  
d i a  minden oldalról kikerültessék, minden tanczosna ' 
a’ bálba frakkal és. zekével ellátva megjelenni s a ancz  ̂
hoz képest ruhát változtatni kellene. Ez igazan e^ysa
játszerü élvezet lenne ! topanyt fűző, czipet mxo , ra
kot felöltő és zekével kínlódó férfiak! ’s a tanczterem
egy nagyszerű toilette-szoba! hogy tetszik ? erre egyéb
iránt Romolván csak azt jegyezzük meg, hogy gyonyo-
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rü , és általányns kedvességet nyert körtánezunkat bi
zonyos ruhanemhez kötni nem egyéb, mint szűkkeblű ’s 
ügynek ártó fanatismus. — A’ bírálónak továbbá a’ zárt 
körrül, karbeli osztály-különzésröl, rátartiságról és 
nemzetiségtelenségről irt ábrándozási, csupa licentia poe
tica! ’s hitvány rágalom! mert épen itt lehetett főrangú 
asszonyságokat ’s urakat, kik nem elkülönözve, hanem 
a’ társaság tömkelegében mindenkivel nyájasan társal
gónak, itt kellemdús főrangú hölgyeket, kik a’ vegyes 
tánczkörben a’ magyart igéző kellemmel lejtették, sőt 
— nem árt itt megemlíteni—Budán ’s jelesen gróf F—nek 
f. h. 8án tartott fényes táncz-vigalma volt azon hely, 
hol a’ inagyartánczot Hermine cs. k. főhgasszony ’s né- 
melly főrangú hölgyek szivemeló kellemmel magas kör
ben legelőször tánczolták ’s ez által azt saloni társas 
tánczra emelvén, reá az enyészhetlenség bélyegét ütöt
ték — hálás köszönet nekiek! — hol tehát itt a’ zártkör ? 
hol a’ karbeli osztály-különözés? hol a’ rátartiság? hol 
a’ nemzetiségtelenség ? úgy hisszük, sehol, csupán a’ 
bíráló képzeletében. Hogy nálunk nem jól mulatott, saj- 
náljnk—de sok tekintetből reá nézve természetesnek ta
láljuk, ment ki sárgaságban van, mindent sárga színben lát 
’s némelly pelyhes ironczok, mindent a’ magok szemü
vegén szeretnének láttatni. A. uram daczára mi azon
ban vigadtunk egész reggeli 4 óráig, de nem rakonczát- 
lankodtunk mint bizonyos pesti uracs, kit ha szükség , 
meg is nevezhetünk és kit jövő tánczvigalmunkból ki
maradásra mégis kérünk, — hanem vigadtunk fesztele
nü l’s kéjelmesen;igaz , hogy a’hortobágyi pusztán,vagy 
a’ csárdákban,még fesztelenebbül társaloghatni—tessék 
kinek tetszik, nekünk ugyan nem — egyébiránt de gus- 
tibus non est disputandum. — A’ mi a’ kenyér-kereset 
dohos szagát illeti—biz uram a’ kenyérkereset igen szé
lesen kiterjedett nyavalya, talán Kegyed is sinylik ben
ne ? ’s akkor csudáljuk, hogy szagát dohosnak találja, 
mert bizonyos uracsoknak lucri bonus odor e qualicun- 
que re.

Protestáns egyházi és Iskolai I aii»«
Alulirtak örömmel jelentik a’ tisztelt közönség

nek, hogy szerencsések valónak legfelsőbb helyen egy 
,,Protestáns egyházi cs iskolai lap“-nak kiadhatására 
engedőimet nyerni, inellynek , a’ legfelsőbb helyre 
benyújtott programul szerint, czélja az, hogy a’ két 
evang. felekezet egyházi’s iskolai éltének orgánuma, 
a’ keresztyén vallásosság élesztője és a’ tudományos
ság elősegitője legyen. Lapunk szellemét a’ czél ha
tározza meg , melly vallásosság ’s tudományosság lé
vén , önként következik, hogy a’ kiadók csak ollyan 
tudósitásitásokat és értekezéseket veendenck föl, mi
ken szelid’sa ’ tudományosság által sziikségképen föl
tételezett józan, komoly szellem ömlik el. Ezen ke
resztyénszeretettől ihletett józan, komoly szellem le- 
end az egész lap vezérszelleme. Lapunk haszna: mind
azon áldás, mik a' Megváltó szelíd szellemében élesz
tett vallásosságtól ’s a’ komolyan megvitatott szent 
igazságokból háramolhatnak az emberiségre; tar
talmát teendik .• 1) Értekezések az egyetemes keresz- 
tyénség vallási, egyházi és tudományos életének, ál
táljában, a’magyarhoni protestánsokénak köréből kü
lönösen, folytonos tekintettel a’ napnak legsürgetőbb 
szükségeire. Ide fognak tartozni az egyházat ’s val

lást illető tudományok körébe vágó egyes czikkelyek, 
szertartás félék, szent költemények, valamint törté
neti adatok ’s oklevelek is, egyházi és iskolai életünk
nek múlt és jelen korából. 2 )Egyházi és iskolai újdon
ságok : egyházi és iskolai gyűlések határzati, az il- 
lyen gyűléseket illető tudósítások és észrevételek, 
megtiszteltetések és iskolák keletkezése, halálozások, 
egyház és iskola ügyében érdemes elhunyt férfiaknak 
rövid életrajza, szóval mindazon nevezetesség, mik a’ 
keresztyén egyetemes egyház és iskola jelen állapot- 
jában történnek. 3) Egyházi és iskolai irodalom. Melly 
czim ala az ezen mezőn mutatkozó mozgalmak,meg
jelenő nevezetes könyvek hirdetése, ismertetése ’s bí
rálata tartozandnak. —Lapunk szükséges léte minde
nek felett azon közohajtasban s azon meggyőződé
sünkben alapszik, hogy a’ fentebb röviden megérin
tett es lapunk kezdetekor meg bővebben előterjesz
tendő tárgyak felett értekezni, ’s irántuk valahára 
tisztába jőni, az idő által siirgetőleg intetünk.—Meg
jelenik hetenként egyszer, másfél ivén. Ára helyben 
kihordással egész évre 5 ft. 20 kr. fél évre 2 ft. 40k. 
nyomtatott boríték alatt helyben és postán egész évre 
6 ft. 40 kr. félévre 3 fr. 20 kr. ez. p. Előfizethetni vi
déken az esperes és iskolaigazgató uraknál,a’ posta- 
hivataloknál, helyben pedig a’ reformat, papiakban, 
mint a’ szerkesztői hivatal helyén. Megindítjuk la
punkat f. évi april elején ’s ez évre csak három ne
gyedéves előfizetést fogadhatunk el; helybeliekre néz
ve kihordással 4 ft., nyomtatott boríték alatt hely
ben és postán 5 ft. ez. p. Vállalatunk sikerét az elő
fizetők számától, és a’ dolgozó társaknak, kik közé 
egyházi és világi minden férfiakat bizalomteljesen föl
kérünk, buzgó szorgalmától remélljük. Pesten jan.25. 
1842. Székács József, Török Pál, Taubner Károly, 
mint a fennevezett lapnak kiadó és szerkesztő tu
lajdonosi.

Midőn a’ szerkesztők ezen tőlük eredt, általok rég
óta ápolt szerencsés eszme létesítésének küszöbén ál
lanak, korszakot, mondhatni talán egy második reforinatiót 
teremthetendőka’Protestantismus világában, olly mező 
nyílik előttük, hol, csak jóltevőleg ’s dicsőségesen 
munkálhatnak, bár ottan ottan tövisek vérezzék is mun
kás kezeiket. Fölösleges e’ lap szükséges létérül szólni; 
mert mind soknak több helyen ’s különféle módon nyil- 
ványitott óhajtása, mind azon körülmény, miszerint, a’ 
reformatio elve daczára három század alatt, fájdalom 
igen kevés,mondhatni semmi haladás sem mutatkozott, igé
nyelik azt. Mit szóljak 200 éves canoninkrul ’s az egy
házkerületek canonkivüli különböző statutumirol ? meg
említsem é , hogy liturgia ’s agenda annyiféle, mennyi 
az egyház? vagy az egyházi administratio ’s coordinatio 
hijányit tekintsem: mint megannyi tanujelei olly orgá
num szükséges voltának, hol most főleg, midőn a’ zsi
nat küszöbén állunk, megvitassák a’ dolgot, megtegyék 
az előkészületeket, korszepü ’s józan egyházi törvények 
’s rendeletek szerencsés születendésére. Mi a’ heten
ként egyszeri, megjelenést illeti, erre nézve is alulirt 
hitelesen oda nyilatkozhatik, hogy a’ szerkesztők, ha 
vállalatjok tettleges segélyt nyerend, jövő években több
ször ’s többet is adhatandnak , még most a’ szirtteljes 
oczcánra lassan ereszfcedők.

Varga Soma.

Szerkeszti He l me c z y .  —» Nyomtatja angol gyors-sajtón T r a t t n e r - K á r o l y i , nri-utcza 453.
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iflczei rendőrségi kérdés.
iszö r: Vájjon a’ jelen rendőrségi törvényeknek ré

teket illető pontja, a’ mennyiben, a’ 8d. %. ime’ sza
vai : k i n e k  a b b a n  h a s z n á l a t i  j oga,  n i n c s  
?stb. é s l i .  §. ime’ szavai: közös legelőre, vagy ollyas 
erdőkbe, ugarokra , tarlókra v. m ár l e k a s z á l t  r é 
t e k r e ,  m e l l y e k e n  ni á s ó k n a k  k ö z l e g e l t  e- 
t e s i j o g a  va n  ’stb. — a’ régi szokást meghagyni lát
szik, megfelel é a’ czélnak, várakozásnak a’ rétekre néz
ve ? és 2szor: Minden kivétel nélkül, mindenütt meg
hagyják é ezen törvények a’ régi szokást? ’s ha eltör
lik : jogsértés volna é az ? és mutattassék meg , hogy a’ 
regi szokás u s u s é ? vagy abusus ? ha abusus , szo
bás szentesítette jog é az vagy nem ? 3szor: Nem vol
na é szükséges ezen pontot a’ réteket illetőleg a’ tör
vényhozó test k o m o l y  figyelmébe ajánlani módosítás 
végett. —

Kérem a’ jogtudós urakat! szíveskedjenek enge- 
met és más jog nem értőket fölvilágosítani. Mert épen 

pont miatt, alkalmazásban, a’ tömérdek öszszeütkö- 
zés majd minden napi. Hogy azonban a’ kérdésekre egye
nesben lehessen felelni: nem lesz fölösleg a’ réteknek 
közéletből merített rövid ismértetése . mivel mi, a’hely 
színén forgolódók tartozunk. A ’ rétek , az eddigi kö
zönséges szokás szerint, tavaszszal hóolvadástől sz. 
György -napig, az anyaszéna letakarittatásától ismét sz. 
György-napig közönséges legelőknek használtattak. Hol 
már a’ törvények foganatba vétettek, a’ nagyobb rész, 
a’ réteket egészen és örökké tartó tilalom alá kívánja 
fogni, így okoskodván: hogy sokszor a’ réteken alig 
növekszik a’ fű nagyobbra sz. György-naptól kaszálá
sig , mint sz. György-napig növekedett, — mint p. o. ta
valy ; ha már hóolvadástől sz. György-napig levágta, 
legázolta sőt kivágta gyökerestül nem annyira a’ szar
vasmarha mint a’ birka a’ réteket: mit fog majd arat
hatni a’ tulajdonos ? bizonyosan illy előz vények után 
csak apró füvet, mi közt a' még első hajtásból maradt 
néhány szál mutatja, hogy miilyen lett volna az egész. 
— No de engedjük meg — így szólnak a’ szokás mel
lett harezolók — hogy sz. György-nap előtt tilalmaztas- 
sanak el a’ rétek, de kaszálás után csak fölszabadítjuk ! 
Igen , de a’ rét-tulajdonos az anyafű levágatása után 
sarjut is akar nevelni, mert sokszor megtörténik , hogy 
szintannyi a’ sarjú , vagy több, mint az anyafű. Már illy 
hasznot semmivé tenni a’ tulajdonos belé-egyezése nél
kül valóságos vagyonsértés. Jaj de a’ szokás ! így szol
nak ők. Igen, így a’ szokás. De ha a’ törvénynek az 
a’ czélja, hogy az ipar akadályait elhárítsa és más va
gyonát visszaélések ellen biztosítsa , úgy a’ törvényho
zásnak akaratja ellen észrevétlenül csúszott be azon két 
idézett §ba akadálvoskodó szó v. kifejezés ; és mi tör
vényt nem értők , helyesen hiszszük , hogy épen ezért 
keletkezett a’ törvény, hogy a’ rósz szokást, mi míg egy
nek hasznot, ezernek bizonyosan kárt te tt , megszüntes
se. Mi érezzük ezt legjobban, kik szemtanúk vagyunk. 
Hogy épen ez áldott régi szokás eltörlesztese forogha
tott a’ törvényhozó-test szemei előtt, világos magából 
a’ dolog természetéből; mert minek lett volna külön
ben a’ rendőri törvény és költséges hivatalok V hiszen , 
ha valaki jószága kártételben találtatott, vagy ha nem 
találtatott is , de a’ kártétel bebizonyodott, az illető bíró

megbecsültetven a’ kart, szinte elégtételt adott rendőr
ségi törvények ’s drágán fizetett bírák nélkül is. Hogy 
a felelet mégis világosabb legyen, nem árt tekintetbe 
v enni a i etek birtok-minosegi állását £q u a 1 i t a s p ő s 
sé  s s o r i i -«') ; ’s ezt a’ törvényhozó-testnek is nyilván 
kellett volna tenni. — Ugyanis

Iször : A’ rétek vagy tisztán jobbágytelek-utániak, 
mellyek t. i. minden telek után kihasittatvák, és így 
mint ollyanok minden jobbágynak tulajdoni úgy , hogy a’ 
jobbágy, teljesítvén a’ földjétől tartozott teljesítendő- 
ket, kívánhatja, miszerint földjét, melly az adó alapja, és 
rétjét, melly ennek járuléka , se az u r a s  ág se má
sok nyájai el ne árasszák, mert egy rókáról két bőrt 
huzni nem lehet; se a’ lakosság legalább az egész 3/ 4 
részének megegyezése nélkül, és ekkor se tarthasson 
egy gazda több marhát mint aránylag lehet. 2szor: Vagy 
tisztán közbirtokosakbul álló helyek rétjei. Ha már itt 
is ki van a’ közlegelő szakítva ’s kinek-kinek meg van 
a r á n y l a g  réti illetéke, nem tudom miért állíthatni 
józanon azt, hogy valakinek, más tulajdonán legeltetési 
joga van ? holott a’ közösbül közlegelő szakittatott ki. 
Uraim ! legeltessünk : de másokjogát épen hagyva. Vagy 
3szor : Ollyan szabad városok, helységek rétjei, mellyek 
földesúri hatalom alatt nincsenek, földes-uraiktól ma
gokat megváltották: ezek ismét kétfélék: — a) Vagy 
tisztán elkülönzött minden gazda telke ’s utána járan
dó rétmennyisége , midőn az első pont alatt mondottak 
ide is érthetők, kivevén, ha a’ rét oíly közönséges, 
hogy minden kaszálásra osztályt szenved ; vagy b) Oly- 
lyan szabad megváltott helyek, hol századok óta ele
nyészett , vagy talán nem is volt a’ telekre-osztás , ’s 
többé annak semmi nyoma nincs, kiki annyit szerzett és 
szerez, a’mennyit és a’ hol lehet, a’ nélkül, hogy a" te- 
lekre-osztásnak híre ’s arra legkisebb ügyelet volna. 
Illy helyeken nem lévén telkek, nincs a’ telkek után töb
bé semmi rétjárulék, sőt magok azon földek, mely- 
lyek réteknek neveztetnek, — és igy más helységekben 
a’ külső t e l k e k  járuléki (accessoriurn) kiegészítőji 
— külön adó alá vonatnak és igy p r i n ci p a 1 é k, köz
adó fundusi. Ha már illyet drága pénzen vészén valaki 
’s tőle adót külön fizet: vájjon igazságos kívánat é az? 
hogy azt csak egy, Iegfölebb két hónapig használja a’ 
tulajdonos , t. i. sz. György-naptól kaszálásig ? Még azt 
is meg kell emlitnein ,* hogy az illy helyeken , hol a’ te
lekre-osztás annyira bonyolódott, sőt mondhatni örökre 
elenyészett, sok gazdának, mégpedig adófizető gazdá
nak “egyedüli birtoka csak rétje, itt teremne nemcsak 
szénája , de mindene , minthogy a’ föld nem mindenütt 
csupán széna—termésre alkalmas. De hogy termesszen ! 
midőn a’ régi jó szokás baráti még abban is megkíván
ják kezeit kötni, hogy földjébe-tulajdonába csak azt ves
sen , mit szénatakarásig föltakaríthat: mert ha aztán 
kára lesz , ha termesztményit a’ más nyája eszi e l , ma
gának tulajdonítsa. És mind ez a’ régi jó szokás barati
előtt nem tetszik jogsértésnek.

De tegyük fö l, hogy szénatakaritaskor letakai irtat
nék minden, tegyük föl, hogy sz. Mihaly-nap oi t 
vánnák fölszabadít ni a’ réteket: vájjon * 
d a - hogy jól és idején müveit földje» jakot vethessen

Nem tudom van éHlyen kitétel: de m egvallom ^,»  
vagyok törvenytudó.
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’s majd bőven arathasson — nem vetetté már ekkor el ? 
nem zöldellik é búzája? — nincs é répája, repczéje? 
’s ezeket kirágatni, sőt a’ homokos földet annyira ösz- 
szetöretni, hogy »’ szél szabadon hordván , nemcsak ezt 
hanem még a’ szomszédokét is és lassan az egészet el
borítja, nem tulajdonsértés é ? ’s nem ellene dolgozik é 
szintúgy egyesek, mint a’ közboldogságnak ? Mert ter
mészetes dolog, hogy ha gazdának elegendő szénája 
nem terem , koplalt m a r h á j á n  sem földjét nem mű
velheti sem a’ közterheket nem képes teljesíteni; ’s e’ 
miatt míg egyfelől háznépe Ínség martaléka, a’ köz 
ügy is szenved. — Említést érdemel még, hogy sok 
előrelátó földművelő a’ természetet ön szorgalma által 
is kívánván elősegíteni, rétjét trágyázná , zsombékot, 
kutyatejet irtana, az idő ’s föld természetéhez képest 
alkalmasb , jobban tenyésző fűmagot vetne , szénát bő
ven termesztendő: de minek? hogy tegye azt, ha csu
pán egy, legfölebb két hónapig használhatja? p. o. ló- 
herjét csupán egyszer kaszálja meg ; aztán, minthogy 
tenyérnyi földje nem érdemli azt, hogy minden idejét 
ott töltse — farkas-kaszára eressze : ő trágyázza földét 
azért, hegy másnak teremjen. ítélje és fontolja azt meg 
bár k i, tiszta észszel, elzárva a’ szívnek tegkisebb in
dulatát ; ’s mondja meg nyilván : maradjon é a’ régi szo
kás , vagy ne , vagy mellyik nagyobb jogsértés : az é , 
hogy a’ régi, de mindig nyilván ellenzett, háborgatott 
gyakorlatból képzelt ’s követelt jogunk töröltetik el tör
vény által? vagy ha más tulajdonát, mit drága pénzen 
vett, ’s a’ tőle járandó terheket viseli, «az évnek %  ré
szén keresztül bitoroljuk.

És ez így van egy nagy mezővárosban ; melly- 
ben a’ lelkek száma 20,000 körül van , ’s e’ népesség 
4/ 5 részének csaknem egyetlen tulajdona a’ tenyérnyi 
r é t , mellyet drága pénzen v e tt, mellytől külön adót fi
zet ’s egyéb közterheket v ise l; ’s ebből mind ezeket 
teljesíteni, e’ fölött még háznépének ’s marhájának ele
delét is ebből kénytelen kivájni. A’ kielégítő feleletet 
szívesen várja és kéri Kőrösréti m. k.

A z angolok K eletliu llát m eghódít
ván , képesek é azt állantlóait 

m egtartani ?
Mi nem kétkedünk benne, miután az angol ural

kodás a’ nép nagyobb tömegére jótékonyan hat ’s így 
ezen uralkodás magában a’ népben erős védre talál. — 
Hindosztán viszonyai tettleg bizonyítják, hogy a’nyo- 
morgatás ’s elnyomásokat, mellyeket magának valamelly 
bel- kormány megenged, a’ nép nem tartja csekélyebb 
rosznak, mint egy idegen uralkodást, ’s a’ hatalmasok
tól gyávaság azt gondolni, hogy a’ hallgatásra kényte- 
tett nép mindenre kész leend , csakhogy puszta név
ben létező nemzetiségét megmenthesse , és szolgíii já r
mot is eltűr, hogy az idegen uralkodót eltávolithassa.
— Ollyan hazafiságot, millyet itt lenni véltek, csupán 
felvilágosodoU és szabad néptől várhatni. —• Üres sza
vak ’s erzelgesi kifakadások az elválás perczekor ugyan 
nem maradnak e l; ’s e’ színiéit, h az u g ,— mint mon
datott— „vele született“ ragaszkodása a’népnek az in
diai fejdeímekhez csak alkalmul szolgált ezeket annál 
hamarább ’s reménytelenül .a’ mélység szélire vonni.
— Későbben magok az indusok is észrevették, hogy ál
lapodok az angol kormány alatt javulnikezde ’s jobb, 
mint az előbbi zsarnokok alatt volt.

Két okból lehetséges az angol k o r m á n y  bukása 
Hindosztánban — kül ’s belső okból. — Mi az elsőt illeti, 
tudjuk, hogy niár Bonaparte tervezte , Egyiptus és azu

tán Oroszországból eredve, Keletindiában az angol 
kormányt megtámadni ’s raegsemmiteni. A’ nagy had
vezér azonban valamint Moszkauba nyomulásakor, úgy 
most sem vette észre az illy vállalattal járó nehézsé
geket. Hódította volna csakugyan meg Jean d’ A cret, 
’s tartott volna az 1807ben kötött barátság a’ némelly 
tekintetben ábrándozó Sándor muszka czárral folyvást, 
még is sem akkor sem későbben Keletindiát az angolok
tól nem ragadhatta volna e l ’s oda menetele mégsokkal 
nehezebb lett volna , mint sergének menetele Moszkau
ba vagy St. Domingóba. ’S az ottani meghódítás előre 
láthatólag olly siralmas leende, mint a’ két előbb ne
vezett seregé, vagy mint a’ Spanyolországban használt 
csapatoké.

Újabb időkben ugyan Oroszország befolyását Ázsiá
ban terjeszteni kívánta ’s ez ügyes politikájának rész
ben sikerült is. De mégis alig hihetjük, hogy ezen ha
talom az angolokat Keletindiában sikerrel támadhassa 
meg. A’ semmivé lett chivai hadjárás bizonyítja, milly 
szörnyű nehézségeket nyújtanak itten csupán a1 termé- 
szet-szülte viszonyok is ; a’ kiküldött legénység nagyobb 
része a’ legnyomorúságosabban veszett e l , ámbár mi
re csak szükségek volt, mindennel bőven elláttatfak , 
mit illyen nagy sergeknél véghez vinni, többször alig 
lehet; vegyünk azonban távolabb helyet, például Ke
letindiát ; az illy vállalat végrehajthatása szinte lehet- 
lenné válik. — Hogy egy illy vállalat nehézségit ’s ka
landos oldalait csak némileg képzelhessük , emlékeznünk 
kellene, hogy a’ Hindosztán meghódítására kiküldött 
orosz seregnek, először is minden homok -  sivatagon , 
mellyek tavasz, nyár, ősz, sőt ollykor télen is járha
tatlanok, keresztül kell hatolnia, az útban eső hegyek 
pedig télen, sőt ollykor tavasz ’s őszszel is járhatatlanok. 
— De tegyük fel, hogy minden várakozás ellenére az 
oroszok az akadályokat legyőzzék és sikerüljön nekik 
a’ legnehezebb ’s járatlanabb utakon, tevék hátán a’ 
pattantyusságot ’s hódításhoz szükséges nehéz pattan- 
tyúszereket tova szállithíitni, — az Indus-folyamon egy 
tengeri, annak partján pedig egy harczkedvelő, kipi
hent ’s hadiszerekkel ellátott szárazföldi hatalom fogna 
rájok várakozni. Szükséges volna tehát, hogy a’ viszo
nyoktól ’s úttól kifáradt ’s megtört orosz sereg , melly 
már 400 mérföldet átgyalogolt, a’ jól szerkesztett ’s kipi
hent angol-britt sereget, először is az Indusnál legyőz
ze — ’s még azután Calcuttáig terjedő 300 mérföldnyi 
útnak terheit, viselje el. — Mind ezt tekintetbe yeven 
illy terv valósítása lehetlennek látszik. —

Tagadhatatlan , hogy az angoloknak az ország bel
sejében sok ellenségei találkoznak: először is a’ most 
csupán névben díszlő fejdelmek ’s azok családjai, a’ 
mohammedanus néphatalmasok, kik nem tudják felej
teni , hogy mint Hindosztán hóditóji hatalmasok valá- 
nak ; messzebbről a’ Braminok, kik átlátják hogy most a’ 
legalsóbb osztálybeli néppel az egykor legutáltabb pá
riákkal, nevezetesen aJ törvényekre nézve egyenvonal- 
ba helyeztetvék ; a’ harezos marattok maradéki; végül 
a’ Thugh és Pindar rabló ’s gyilkoló csordáinak utód-
.í»i- ~  , . .

ítéletünk szerint ezen oldalakról igazi veszély az 
angol uraságot nem érheti, a’ belhoni fejdelmek hatal
ma jobban megtöretett, hogy sem valaha az angoloknak 
árthatna; a’ mohammedanus néptörzsökök sokkal ki
sebb részét teszik a’ keletindiai ösznépségnek , hogy sem 
valamit kezdhetnének, a’ rablók ’s gyilkosak fékezé
sére pedig elégséges a’ rendőrség hatalma. ’S mégis meg 
vagyunk győződve, hogy az angolok urasága Keletin
diában nem tarthat örökké. Egy, 200 millió fejből álló



nemzet, önállására nézve nem lesz mindig közönyös , 
nem fogja megszenvedni, hogy minden az országban lé
tező felsőbb hivatalból rendszeresen ki legyen zárva, ’s 
hogy a’ néhány ezerből álló korlátlan idegen hatalomnak 
kelljen engedelmeskednie. —

Mi úgy tekintjük az angolok uraságát Keletindiá- 
ban, mint egy valódi jótéteményt egy olly igen nagy 
számú népre nézve, melly ez által természeti vadsá
gából ’s utálatos rósz szokásiból kivetkezik ’s megsza
badul , az angolok által a’ müveit ’s emberséges körök- 
Jbe vonatván, mintegy az emberiségnek adatik által, mi 
— tekintetbe vevén a’ nagy számot, már magában sem 
csekély haszon. —

Ámbár az angolok uralkodását Keletindiában, a’ 
hindu nép ’s egész emberiség történetében korszak-szü
lő ’s üdvhozó jelenetnek tekinthetni, még is csak ideig
lenes ; mihelyt azon nemzet az általányos művelődés kö
rébe lépend , megváltoznak a’ viszonyok is , ’s az em
beriség barátjának kívánnia is kell, hogy a’ hinduk, tu
lajdon nemzeti kifejlődésük hatalmát visszanyerjék. Ak
kor a’ hindu , rokon ’s azonegy becsűvé válik az angol
l a l , ’s az elnyomó ellentéteknek, mellyeket az angol 
kormány rendelt, meg kell szűnniük’s ki kell egyenlit- 
tetniök, ’s akkor a’ belsőképen megerősült hindu nem
zet módokat is találand, inellyek által magáról a’ gyű
löletes idegen uralkodást lerázhassa.

Az angolok bölcseségétől ’s igazságától függend 
azonban eszközleni, hogy még ezen kornak eljötté előtt, 
az indusok azt ne kívánják, hogy az angol uraság egy 
más idegen urasággal cseréltessék fel ’s igy az ango
loknak fő feladatuk, az indusokat annyi jótéteményben 
részesíteni, hogy e’ tekintetben más idegen nemzet ele- 
jökbe ne tétethessék. E ’ részben már sok jót is eszkö
zöltek , hanem sok csalfa ’s rósz fogás is történt. Kü
lönösen az angol kereskedési rendszer Indiára nézve 
igen káros befolyású. Kárhoztatnunk kell, hogy míg az 
angol termények Indiába csekély vám mellett bocsáttat
nak be , addig a’ keletindiaiak a’ nagy vám miatt az ot
tani piaczokról egészben majd kizáratnak. Ezen ócsár- 
lásunk annál alaposb, miután a’ nyugotindiai aránylag 
kevésb gyarmatos miatt— önhasznokat tekintve— 200 
millió keletindiainak ártanak, miután ugyanazon termé
nyek ha Keletindiából jőnek, sokkal erősebben vámol
tatnak meg, mintha Nyugotindiából hozatnak.

Ha egyrészről anyagi; különösen kereskedési ér
dekeit Keletindiának kiméltetni kívánjuk,más részről nem 
óhajthatjuk eléggé, hogy szellemi előhaladásira is figye
lem ’s tekintet fordittassék. A’ mennyire az értelmi ki
fejlődésében előhalad , annyiban a’ gyámságnak is csök
kennie kell, ’s olly felügyelőséget alakítani, mellybe 
a’ kitünőbb benszülöttek is bevétessenek*, minél több 
joggal ruházza fel az angol kormány a’ benszülötteket, 
annyival erősebben magához csatolja ’s hosszabb időig 
lesz összeköttetésben vele. Czélszerű lenne úgy intéz
kedni, hogy ezen tartománynak tulajdon, tisztán nem
zeti igazgatása, Angolországétól független pénzügyi rend
szere , (úgy hogy az ország jövedelmei egyedül az or
szág kiadásira fordíttathassanak, ’s végre egy a’ vitel- 
bér meghatározhatásával felruházott parlamentje legyen. 
Ha ezt az egyesült statusoktól meg nem tagadták vol
na ’s az adóztatási jogot az angol parliament magának 
nem akarta volna tulajdonítani, akkor ezen gazdag ’s 
^kiterjedt birodalmak, talán jelenleg is a’ britt gyarma
tok sorában állnának ’s kitudja, mit hozandnak még An
gliára , a’ némelly szempontból menthető irlandi parlia
ment -  megtagadásból származó zavarok ? —

Lanka Gusztáv.

® S J  a ’ k á r t y a j á t é k r ó l .
(Vége.)

A’ kártyajáték harmadik ingeroka mind egyedek. 
mind egesz körökre nézve : id ő  t ö l t é s .  Sokan fenhan- 
gon vallják , hogy csak unalom ’s időtöltésből játszanak 
s nem gondolják, hogy ezzel csak magokat gúnyolják 

ki. Mert hiszen csak esztelen # )  vagy beteg unhatja 
meg magát; egyik sem társaságba való. Vájjon kiképezett 
egyedekből álló meglehetős számú társaság nem talál
hatna é mindig anyagot tanulságos és kellemes mutatás
ra, hol bizonyosan csak van mindeniknek valami köre, 
mellyben nem idegen ? ’S aztán nem is kell arra nagy 
mesterség , hogy néhány óráig beszéd-tárgyat találhas
sunk , s nem kívántatik demosthenesi szónoklat, vagy 
kanti melyelmüség, hogy azt beszélgetve némi érdek- ’s 
kellemrael kezelhessük. Senki sem megyen társas körbe 
azon várakozással, hogy ottan majd elvont fejtegeté
seket, vagy beszélő-művészetek remekeit találja, ha
nem azon reménynyel, hogy üres óráit vidor elménczség 
derült kedv- ’s kellemes tréfa által megfűszerezze, v. 
itt ott valamelly Jélekből kiragadt jeles gondolatot ta
láljon magány-vagy közhaszonra. És vájjon nem követ
kezetes é ezen remény philantropice, midőn a’ vidám
ság folyamában az aggálytalan szív kiömledezésiberi olly 
sok kincs buzog elő, a’ beszéd melegébe olly sok szik
ra tör k i , melly mélyen szunnyadandó vala barátsá
gos vita villanyos érintkezése nélkül. Hát olly egészen 
érdek-üres é jelen éltünk , hogy az idő mintegy ólom- 
súlvlyal függ fejünk fölött, ’s hogy tőle szabadulhas
sunk a’ minden foglalkodás Icgizetlenebbjéhez, néhány 
tarka papiralak unodalmas vegyületéhez kell é folya
modni? Szánandó emberek! kik időtöltésül illy erkölcsi 
’s physikai nyomorokat szülő eszközhöz menekültök.

De azt mondják : c s a k  m é g i s  j obb  m a g u n 
k a t  f e s t e t t  e m b e r k é k k e l  m u l a t n i  m i n t e -  
g é s z  s z e r e  t é t l e n s é g g e l  e m b e r t á r s i n k j ó  
h í r é n e k  e s n i .  Ezen a’ tekintetben nagyobb rosszért 
kisebbet cserélénk ’s igy bizonyosan nyertünk. De hát 
olly egyáltaljában szükséges é az , hogy mulatságink tár
gyai káröröm, más jellemének elferdítése , szeretetlen- 
ség ’st.ef. legyenek? Ki akarná az emberi termeszetet 
annyira lealjasitni, hogy ezt hihetné felőle ? Van ugyan 
minden esetre az emberben némi egyetemes örömcsiklan- 
dás annak láttára, hogy az emberek nem jobbak vagy 
talán még rosszabbak nálunk; de azt az ész ’s nemesí
tett érzelem egészen el tudják utoljára fojtani. Gyűlö
letes vonások ugyan a’ káröröm ’s rágalom minden ne
mesjellemben, de mégsem minden jó hatás-nélküliek az 
emberiségre nézve. Tárgyok többé vagy kevésbbé min
dig hibás, ha csak hiba szine volna is az, mivel ter
helik. Mert ennek sem kell lennie, minthogy nekünk 
olly sokat kell a’ világon színről Ítélnünk. A’ rajta el
követett méltatlanságból minden igazság-kedvelő ember 
húzhat hasznot; mert ha azok i g a z a k :  úgy sajatlag 
megszűntek rágalom lenni, es csak a vetelytárs bősz 
szándoka érdemel gyalázatot, annak kit sújtanak, kapnia 
kell az alkalmon magát valósággalmegjobbitni; hanem 
igazak : úgy szerzőjük esztelen , vagy gazti ’s egyK sem 
érdemel egyebet hideg megvetesnel. T ü r j e t e ” r 0 
nt e s t a z  e s z t e l e n e k e t  t i, k i k o k o s a '  «* » J

*) Ez kissé túlzott. Mert az unalom olly rossz , mellj mm- 
denkit meglephet. Azt mondja Z.mmermann „von del 
Einsamkeit“ czimü jeles müvében az unalom közönséges 
ros«z* fölvilágult fő legkevésbbc érzi ezt, midőn m »sokkal 
társáig. A’ műveletlen megfordítva, Tolakodo egy alak.
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t o k a z t  mondja egy derék életböics; ’s a’ gazság 
is csak mérges sublimált quintessentiája az esztelpnség- 
nek. Továbbá a’ nyelv ezen szabadsága gyakorta a’ leg- 
utálatosb teremtnffényeketismérteti meg velünk, kiknek 
fő gyönyörük a’ mások gyöngéi kiemelése ’s rut fénybe 
helyzése. Jó pedig az illy egyedeket kijelölve ismérni, 
hogy emlékezzünk a’ régi „hic niger est-re“ valahány
szor hozájok közeledünk. Körünk valósággal nem üres 
tárgyaktól, mik mindenre nézve vagy fontosak , vagy 
legalább hasznosak ’s kellemesek lehetnek, mellyeknek 
társas kezelésire, legyenek bár nézeti még egyszer 
ollyan korlátoltak, mindenki képes. Mihelyt csak , nem 
szégyenlünk érdekeltetni a’ valódi-érdekes dolgoktól, 
tanulni ’s közleni ; ha az anyák nevetségessé-lét nél
kül a’ h á z i a s s á g  ’s n ö v e l é s - ,  férfiak a’ nélkül 
hogy pedantoknak látszanának , a’ h e 1 y e s gazdálko
dás- vagy valamelly bölcsészeti, ország- vagy szép- 
műtani tárgyról emberileg részvéve beszélhetnek: azon
nal lehet remény, hogy az idő—ölő ’s észfojtó kártya ural
kodása csökkenend.

A’ kártyajáték talán legközönségesb, leghatályosb 
és scmmi-jelentőbb oka: a’ d i v a t .  Ezen istenné külön
féle nemzet alatt vak kényurasággal uralkodik áltáljában 
mindenütt, ’s az ész sugári kénytelenek visszahúzódni 
a’ szenvedelmek köde elől. Közönségesen minden erre 
szokott hivatkozni, ha már viseletének más alapot az 
észben nem mutathat ’s ennek, ügyére nézve, elegendő 
érvényessége van. Haszinte már a’ divatnak, mint di
vatnak ritkán van is észszerű ’s kielégítő alapja; de 
meg is csak van mindig valami oka. így már a’ kártya
játék oka lehete eredetében, a’ szellemi szegénység ’s 
gyengeségek elrejtése,inelly más foglalkodásoknál nagyon 
is szembetűnnék. A'testgyakorlati játékok mindenik ne
mes fajának van valami haszna ; minthogy miudenike 
szabadabb mozgást szerez a’ testnek, ereit növeli, haj
lékonnyá teszi ’s raagasb physikai és széptani tökélyre 
képezi. A’ shakjáték is mint a’ had analógiája hasznos, 
minthogy az képzőleg adja a’ katonának kezére mes
tersége első szabályit ’s eszm éit;— de a‘ kártya mel- 
lyik nemének van csak legkisebb közelebb v. távolabb 
haszna a’ gyakorlati életre ? Bizonysága, hogy nem az 
erőteljes nyugatiak lehettek ezen liaszontalanság első 
fóltalálóji, hanem hogy annak hozzánk a' lomha keletről 
kelle származnia. A’shakjáték is keleti eredetű ugyan; 
de inkább olly férfiaktól ’s időszakból, mellvnek jelleme 
valamivel nagyobb volt, tettlenség- ’s egészen gondo- 
iatnélküliségnél. Találunk embercsoportokat, mik sem
mivel sem bírnak kevésbbé, mint jeles tulajdonokkal’s 
ezen semmirevaló játék csaknem minden nemeit leg- 
nagyobb íökélylyel tudják játszani. ’8  ha föltesszük is 
— minthogy nem is tagadhatjuk egészen — hogy a’ 
kartya néinelly változatai bírnak a' figyelemre néz-ve 
némi elmésséggel: mindazáltal nekiek gyakorlati élet
tel legkisebb összefüggésük sincsen. Honnan ’s miért 
vannak tehát még is annyi hősei ’s hősnéi ?

Meg vagyunk győződve ’s ismeretségem köréből 
legalább bizonyosan tudom, hogy erre legtöbben di - 
vatból kényszerítik magokat, miglen lassankint ki
irtván a természetet, helyére valami korcsszerüt 
plántálnak, melly egészen kipótolni látszik ugyan azt, 
utoljára — de minő szomorú egyértékkel faequivalens) 
8 mit nyerünk ezen mélynyugalmas, az indolentiának 
olly igen kedves tettlenséggel? Föltéve hogy semmi al
jas szenvedély nem vegyül a’ jétékba ’s pusztán a’ kél 
utolsó okbulülünk a* játékasztalhoz: minő szomorú ki
elégítést szerez , ezen úgynevezett időtöltés! Már csak

az „időtöltés“ szó i s , mint fölebb mondám, gúnya az 
emberi értelemnek. Minden értelmes ember megváltja, 
miszerint inkább kivan idótartóztatót mint űzőt. Kérdem: 
hát olly valami kínzó az idő, hogy még eszközöket kell 
kigondolnunk sasröptét még inkább siettetni? Fölebb 
már inegmondám, kinek telhetik nehezen ideje, ’s e’ 
mellett szilárdau állok. Mihelyt azt igaz , hogy já
tékunk képzetnél fogva gyönyör: azonnal igazolva van 
’s megszűnik csupa időtöltés lenni. Azonban minő rosz- 
szul hangolt lelkeknek kell az ollyanoknak lenni, kik 
kizárólag olly dologban találhatják gyönyörüket, mellyek
nek akármelly oldalról tekintve nincs semmi hatása sem 
észre ’s erkölcsiségre , sem a’ gyakorlati életre. Fér
finak soha nincs kevesb méltósága, mint a’ kártyaadás 
’s rendezés gondalatnélküli helyzetében. Hölgynek so
ha kevésb kelleme ’s igézete mint ezen foglalkodásnál. 
Ezen pillanatokban még a’ legérzés- ’s szellemdúsabb 
személy is alakká ’s puszta automattá lesz. Gyógysze
réül a’ társaskörnek, mint gyakran mondani szokják, 
mindig mehet a’ kártyajáték, hanem akkor , egyenesen 
megvalljuk , hogy a’ társaság beteg. Xem hallgathatom 
el, minő szomorú dulásokat okoz a’ kártya az egész er- 
kölcsiségben. Vérbetűkkel írja ezt nagy- és kiskörökbe 
ezer szomorú példa megfontalásul mindenki szeme eli
tje, ki csak láthat ’s látni akar. Iskolák ’s minden tanuló 
intézetink, hol ifjúinknak, a’ hon jövendő üdve letéte- 
ményesinek, szívben főben valódi honfiakká kellene ké- 
peztetniök, annyira telvék ezen dögvészes kórral, hogy 
a’ tanúlótermekben kártyatársulatokat találunk, pénz
rakások görögnek az asztalon a’ rajoskodók közt, ’s a’ 
szegény kézművesnek keservesen kiizzadt dijáért órá
kig kell a’ mellékteremben várakoznia, sőt néhány csú
fos kifejezéssel, mellyeket a’ finom-világ méltó nö- 
vendékinek szégyenlenie kellene — de fájdalom! nem 
szégyenl, ismét elutasittaíik. így teszik magokat a’ fi
nomvilág méltó növendéki azon állapotba, hogy majd 
egyszer ősi javaik egész évijövedelmét ’s utoljára magát a’ 
jószágot is kártyára tegyék, családokat seinmitsenek meg 
aggdühök által, övéik romjai alá kétségbeesés áldozatiul 
hulljanak. És ezen düh,vaspálczával uralkodik mind a’ két 
nem fölött.Kinek alkalma volt a’nagy körök viszonyiba kö
zelebbről benézni: azt találta, hogy az ott nélkülözött 
boldogság felét kártyajáték rabolja el. Ez elsőben kin , 
lassan lassan szokás , azután hajlam , aztán szenvedély , 
düh , furia ’s pokol............ fenekint rágódik maga kö
rül 's meggyilkol majd minden borzalmival a’ romlott
ságnak. — jVoy// József.

P ó t l é k  Cár*
Egy angol gránátos részeg fővel ment őrhelyére 

’s azzal fenyegetőzött, hogy azon első személynek, 
ki hozzá jő , kardját mellébe döfi. E ’ nyilatkozásért 500 
vesz szó-csapásra Ítéltetett. Midőn már 200 csapást há
tara kapott, a’ nélkül, hogy a’ fájdalom legkisebb jeleit 
adná, parancsoló az ezred sebésze , hagyjanak föl a’ ve- 
réssel's vigyék szegény ördögöt kórházba. — A’ bűnhődő 
maga fel nem kelhetett ’s csupán azon egyszerű okból, 
mivel már kiadá lelkét.

Tanácsnokokat választónak X..n; de mielőtt sorra ke
rült volna a’dolog,néinelly kellékeket akartak meghatároz
ni , az uj hivatalbeliekben feltalálandókat; javasoltatott a’ 
többek közt,hogy csak az választassák meg,kinek neje,há
za van ’s életkora legalább is negyvenes; „termete pedig 
az ölet haladja“ válaszola A # #  u r , mivel az indítványo
zó igen kis ember volt.
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Vidéki szem le.
III. M a g y a r  g a z d a t i s z t e k  és f i  g y e r m e k e i k  

h e l y z e t é r ő l .
Mielőtt vitéz elődink e’ hazát elfoglalták ’s benne 

letelepültek volna , kétség kívül, körültekintvén meg- 
■vizsgálák: vájjon a’ természet bőség-szarvát kiönté é 
hármas országára, vagy meddőn feledé ? — ’s megvizs
gálván tapasztalák, hogy a’ természet azért lön némelly 
tartományok iránt mostohább, hogy e’ honban állomá
nyit annál dusahban kitüntethesse. Ez b. a Cranz kül
földi iró vallomása Magyarországról. ’S noha elődink, 
mint fen maradt ázsiai bogiáraik , csatjaik, sarkantyúik 
•’st. e’f. bizonyítják, az ásványországban sem valának 
idegenek , járatlanok , még is leginkább az állat- és nö
vényországot kedvelték és művelték. Ezek tenyésztése 
’s termesztésére a’ középkorból származott félszolgasá
got fservitus imperfecta) # )  amannak pedig kezelésére 
az ásványiakkal terhes földanya körűi szülészi szere
pet v ien d ^  külföldről behitt, többnyire német bányá
szokat használtak ; magok mindezek fölött fölfegyver- 
zetten talpon őrködtek.

Nem akarjuk feszegetni, milly s i k e r  koszoruzá a’ 
zavaros m. századokban a’ földészetet, elég azt érinte
nünk , hogy az igen sokszor nem ipar és idő-járattól,
— hanem a’ politikai világ forgásától függött ’s meg
történt, hogy gabonát vetettek el ’s emberi fejeket és 
tagokat arattak le — állatokat tenyésztettek rs még is 
ember vonezolta a’ két kerekű taligát. — Nem .szándé
kunk az akkori gazdatisztek helyzetét is vizsgálnunk. 
Hol a’ földről el Jehete mondani: „Terra autem erat 
inanis et vacua“ ott sorsuk nem igen rózsaszínű lehe- 
te. Olvastunk csak két század előtt kelt leveleket, mely- 
lyekben némelly földesaszszonyságok ( e n g e d e l m e s  
. s z o l g á l ó k )  panaszkodva értesiték táborozo férjeiket 
fu  r a i k a t) az ellenség által feldúlt csűreikről, aszta- 
gaikról ’s tudósiták, hogy k é t  h á r o m  falu hatarában 
alig lett 15—20 kereszt"gabona ’s elvégre engedelmért 
esdének, hogy udvari embereik által 8— 10 forint es ne
hány dénárnál több pénzt nem küldhetének. — Ámde 
miután a’ háborús idők megszűntek, a’ földet nem em
beri vér és csont kövériti, az öldöklő vas barázdákat 
szeldel, a’ paripa ekét és gépeket hurezol, a" gazdasági 
tant már nem csupán olasz, német vagy más külföldön
— el egész Palesztináig — tanulja a’ magyar ’st.ef. mél
tán kérdhetni: vájjon miilyen ma a’ in. gazdatisztek es 
figyermekeik helyzete ? E ’ tárgyat mély hallgatás ham
vai alól annál örömestebb keltjük fe l , mert egyikünk 
sem tartozik a’ czimzett osztályhoz, ’s reményijük, hogy 
saját tapasztalatinkból merített részrehajlatlau szemlénk
kel , ha nem használunk, ártani épen nem fogunk.

Hazánkban a’ fels. fejdelem, kir. hgek és sz. ko
rona javaiban 3 magy. hg. 85 g ró f, 102 b„ 128 indige- 
n a ’s annyi püspökség, apátság, prépostság és birtoko
sabb nemesség uradalmi- és jószágiban olly sok gaz- 
datisztre van szükség, hogy ezek számát, felszázad előtt 
Statistica-irónk h á r o m e z e r r e  tévé. A’ földészeti

*) Mellyik igaz magyarnak nem ötlik itt eszébe: az örökös 
jobbágyság, kér. religio, Zsigmond kir. Szilagyi Mih. 
Dózsa, ’s pórságunk iránta' mai engedékenyebb szellem
'st ef.

tágas körben ezen idő alatt nagy változások történvén 
nem kételkedhetni, hogy jelenkorunkig számuk szaporo- 
dek ■>£). Mint a’ növény és állatország (mik vélemé
nyünk szerint az ásvány-anyagok # # ) ,  sőt az alakitó mű
vészét mellett i s , meg igen igen soká általányos jólé
tünk alapkövei maradandnak) haladott, és az ipar , vál
tó-gazdaság mezeinket több színűvé változtató, az erő
müvek, gépek által pénz, idővesztegetés emberi erő kí
méltét ven a termeszettel szabadabban ’s könnyebben bá
nunk '«''«W) s következőleg a’ magyar gazdaság töké
letesedett, jövedelmezőbb lett * # # * ) :  épen olly arány
ban e m e l k e d ő k  a’ jó gazdatisztek becse, ’s vajha 
lehetne állítanunk : s z e r e n c s é j ü k  is. De a’ legjobb 
uraságoknál levő legjobb gazda-tisztek helyzetében is 
rejlik hijány, mellyet hasztalan lepleznek, mellyre fo- 
ganatlanhunyják be szemeiket, mert akarják , ne akarják, 
midőn övéik körében ülnek ’s ezeknek örülnek , épen ak-

1) Hányán lehetnek hazaszerte, ki fogja meghatározni ? — 
Hazánkban bárnülly tárgyról hiteles adatokkal föllépni 
nem kis feladat. Például : Erdély népességéről a’ „Hon 
és Külföldéi, é. lOldik száma végén , következő szigorú 
adatot lehet olvasni: „Erdély népessége 1,800, OOOen fe
lül van, sőt bizonyosan 2 millióhoz közel áll, azt ta -  
1 á M meg is haladja.“! ! Mi még ott sem birunk bizonyos 
számot, hol az egyedek készpénzben fizettetvén, főije— 
gyeztetnek.Ha megkerdetnénkalvilágunk,tágas bányáink
nak hány műves fiai vannak? Nemde ismét talánnal kö
rülbelül , mintegy — cs circiterrel felelnénk , avagy 40,000 
ezt válaszolnék az !785diki könyvből? — E’ hanyagság 
még az ifjúság számára irt munkákból is kirí. Stancsits 
4. Függ. a’ kath. iskolákról szólván, Szombathelyen sem 
Gymnasium sem Lyeeumot nem cmlit. Mi a‘ gazdatisztek 
számát illeti, ennek lehetős meghatárzására országos 
névkönyvüket nevük, czimök, koruk , iskolai pályájok & t. 
ef. körülmény érintésével a’ jövő évi „Hazai Vándoiban“ 
természetesen csak részletekkint -  egyszerre egy megye 
keblében létezőkét —- közleni kezdendjük; erősen reményi- 
vén, hogy e' vállalat folytatására segéd-kezeket nyeren- 
diink, azon uradalmi tiszt uraktól is , kikhez személyesen 
el nem juthatunk.

- )  Mellőzvén bányáink leírását, a' termés — nativum— a- 
i anyról azt említjük meg, hogy Wernher szerint néha 
lat -s font nehéz, ö tszáz, sőt ezer f. értékű tisztaarany 
tömeg isásatik ki Ranzan emlitéhogy az arany bányák 
fölötti szőlőhegyekben fellábnyi magas aranyvcsszőt lá
tott. Galeot azt tanúsítja, hogy az arany spárga-idom
ban felnőtt, ’s neki illy aranybólvala egy gyűrűje.Oláh 
érsek kéziratiban fenhagyá, hogy neki is volt egy tyuk- 
tojásnyi nagyságú darab aranya, melly száz ducat-ot 
nyomott. Gerendi Miki. érd. p. 350 darab aranyat nyomó 
és szerinte egy ábrudbányai lakos, paraszt czipónyi nagy
ságú termés-arany tömeget birt, melly 16( 0 darab arany 
nehézségű volt. f .

3) Emlékezzünk csak a’ nevczetcsb változásokra s látni
fogjuk főm Eszterházy magy. Escuriálját építtetvén a 
Fertőt inegzabolázá. A’ Károlyiak Ecsed-tavát inegféke- 
zék, a’ bánsági mocsárok, Sárviz-Balaton’s. t ef. az em
beri erőnek engedőnek ‘s ma a’ békák és kígyók elő )bi 
tanyájok fölött dús kalászok lengedeznek.

4) Félszázad előtt a’ kivitt szarvasmarhákból • 3,070,000 te
gabonából: 3 m i l l ió - g y a p j ú b ó l:  3m .ll.o , bőrből.
1,040,000 ft. -  jött be. Ma minden aruczikbol nagy 
jövedelem. Akkor a bor,e'E” j* J „ V ^ a ‘ ‘ köt termeset,

lommal kell míg: — « K.W .ta!
S r d r te lm e b e o  éladni. hanemesak ideiele., kihelyca-

ni5ß. az 1̂ ” dUetnl'fogja^Otene'in önkiig"!
« : ha* S S Ä S K l !  MM« lolhoahatandja!
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kor legjobban érzik. J ó  földesurak, jó  tisztek, azért 
mondók, mert kik ezen melléknevet meg nem érdemlik, 
azokról nem szólunk. Azon földesur, ki gazdatisztjeit 
orosz-inasoknak nézi, minden Sz. György vagy Mihály 
napkor, mint a’ falusi mesterek és zsellérekkel szoktak 
bánni, azokat elég czélszerütlen — változtatja , ’s még 
igaz szerzeményikct is török önkény szerint, mint szi
vacsból a’ vizet kifacsarja , ki épen e’ miatt, mert ön
maga néha azt sem tudja : vájjon akkor kell é tavaszbu- 
zát és rozsot vetni, midőn a’ búbos pacsirta ’s nádi ri
gó megjő, vagy mikor a’ vadlud elköltözik ? semmire 
sem mehet, — és azon tiszt, kire földesura tolá a’ nőt
— kit önhibáji üldöznek — ki a’ szőlőnedvből nem vidám
ságot , hanem részegséget fájdalmat ’s végpusztulást ürit- 
get ’stb. nem méltó említésre; szóljon az illy kemény 
hártyája szivü lényekhez a’ lelkiisméret elnyoinhatlan 
nyers szava — találkozzék velők ennek feddöleg rájok 
meredő, elalhatlan szeme.— Mi örülünk, hogy többen 
vannak azok és ezek osztályából is , kik lelkesebben 
felfogják és emberileg teljesítik viszonyaikat. Örülünk, 
hogy vannak földesurak, kik a’ fára rovogató gazdánál 
többre becsülik az értelmes tisztet, jól tudván, hogy 
hűség nélkül a’ rovásokon (a’ tudatlanság eredvényit nem 
akarjuk felhozni) olly metszések történhetnek, mint a’ 
legbonyolultabb tört számokban , hisz magunk is isme
rőnk egy illyen Írni nem tudó gazdát, mint földesasz- 
szonya nevező t e g y ü g y ü  j á m b o r t ,  ki elvégre éle
te legszebb korában pesti saját házába vonulva , ennek 
jövedelmén kívül, 80,000 ft. tőkéé kamatját élvezen
dő , — örülünk hogy vannak urak, kik abban, ha a’ tiszt
lak belbutorozata vagy lakosinak elavult rongya sze
génységet árul e l , minthogy az állapothoz mért esinos- 
ság embert illet, semmi erényt nem helyeznek ’s innét 
azon elvből indulván k i, hogy hasznosb a’ hiv és értelmes 
tisztnek többet fizetni, mint kevesbeta’ tudatlannak, t.i. 
nem okosság fösvénykedni abban, mi nyereséget sok
szoroz , gazdatiszteiknek illő fizetést adnak — huzamosb 
szolgálatikat inscriptio, nyugpénz ’s t. e’félékkel, jutal
mazzák. És örülünk, hogy korunkban még számasbak 
a’ jó tisztek, kik rendszeres intézetekben ’s uradalmak
ban készültek pályájokra , kiket azon lelkületen kívül, 
mellynél fogva minden tehetségeiket hivatalos köteles
ségeiknek szentelik ’s csüggedni nem tudó igyekezettel
— isteni áldás után— uradalmakat virágoztatnak föl , 
kiket tudomány, erkölcs — ’s mellékesen legyen mondva
— nemzeti iralmunk irántibuzgóságis jellem ez#), kik 
egyszóval méltók jó uraikra.

Már ha illyen helyzetök, mi lehet ebben a’ hljány ? 
Igaz , az illyenek önszeméJvökre nézve sorsukkal könv- 
nyen megbékülhetnének ; ám de ne feledjük e l , hogy ők 
nagyobbrészint nemcsak tisztviselők, hanem c s a l á d 
a t y á k  is , kiket a’ természet számos magzattal áld meg. 
Ezeket, miután még az oktalan állatok többsége is gyön
géden szereti kölykeit, boldogitniok legszentebb köteles- 

- ségök, a! boldogitásnak ha valahol — bizonyára ő ná
luk — legfőbb eszköze a' nevelés. ’S vájjon kitelik é 
ennek illendő megadafása mindeniktől ? Vajha ! de ta
pasztalás után állíthatjuk, hogy a" fecske 14 nap alatt 
fészket rak magának , mellyből csipegő fiait majd szárny
ra bocsátand ja ; de sok gazdatiszt, noha takarékos , mi
vel magzatos, 14 évi hű szolgálata után sem képes ma
gának hajlékot szerezni. Es szerezzen bár emeletest, le

l j  Az uradalmi tisztek mint olvasók, irók, és literatura 
pártolók sokkal több áldozatot tesznek hazánkban, mint 
a’ napról napra elmaradozó köznemesség, mellynek né- 
mclly cgyedei csak a’ temetők sirhalmira felszúrt feke
te lobogók által tudatják, hogy ők is vitezlő magyarok 
valónak!

gyen elég szerencsés nyugpénzt nyerni, ha több mag
zati vannak, alig képes a’ kellő nevelést nekik megadni. 
Figyermeki vannak? Bármilly pályára készíttessenek 
# ) ,  hány de hány évig nem kerülnek százakba, ez
rekbe? Lyányzók? legjobb neveltetésük, legszebb terme
tük mellett is , nem pénzre van é szükségük ? — Bizony 
a’ magzatok fölnevelése , a’ szülei keresmények olly pur- 
gatoriuma, melly miatt még a’ menhelyre vonult nyu
galmazott tiszt sem énekelheti mindenkor „procul ne- 
gotiis !“ —

’S ime gazdatiszteink becses osztályában mezei éle
tük bájai közt a’ legnagyobb baj! melly miatt a’ termé
szet újévi napjaiban (májusában) szintúgy aggódhatnak 
mint a’ tarlós és avaros évszakban. íme a’hijány, melly
nek orvoslására mindeddig kevés figyelem fordittaték. 
Mi legalább a’ hazai növendékség különféle tanodái éru
dern-osztályozatát olvasók, de ezekben az uradalmi 
tisztek magzatinak számára alapított érdemdijról (sti
pendium) , semmi említést nem lelénk. Hajh ! pedig hány 
püspök, gr. b. ’s í. e. f. földesur szállott a’ sirba, ki
nek csupán a’ koporsója körül ok nélkül elpazarlott kin
cse örömre ringathat vala egy bölcsőt? ’s hány bővel
kedő földesur nem él, kinek csak egyetlenegy — néha 
tán óráig sem tartó— drágán vásárlóit gyönyörének ára 
megvigasztalhatná a’ még élete alkonyakoi^ magzata 
jövendőjéért töprenkedö apát, illetőleg jó tisztet. Ez 
azon, ha nem vérző , sokaknál még is sajgó seb , melly
nek , mivel a’ gyökeres gyógyítás rögtön nem történ
hetik , bekötözése ’s enyhítésére egyesült kezeket kel
lene emelnünk. —

Csekély véleményünk szerint, mig az orsz. m. gazd. 
egylet hasonnemü tárgyakra is kiterjeszkedhetik, me- 
gyék-szerte kellene egyes gazdatiszteinknek a’ czim- 
zett sz. ügyben egyesülniük , ’s a’ tiszti tanuló-gyer
mekek számára évenkint járandó stipendiumot alapítniok. 
E zt, bármilly létesíthetlennek tetszik, ha a’ kártékony 
énség válasz-falait, mint az idő a’ földi mennyország 
(China) hires kerítését, lerombolandjuk, — egyszerű 
tervvel el lehetne kezdeni ’s csekély eredetből idővel 
nagyra vinni. —

Képzeljük az egyletet X. X. megyében létesültnek. 
A’ XT. megyében keblezett urodalmi derék tisztek egy 
illy alapítványt minden tekintetből szükségesnek látván 
néhányszor barátság körében a’ tárgyat megpendítvén , 
aztán halasztás nélkül válogatott szavak helyett elmé
letet ténynyé változtatni kívánván, ideiglen összeala
kulván az atya-tisztekhez (a ’ módosb altiszteket sem 
zárva ki) aláírási iveket bocsátának szerte , mellyen min
den atya-tiszt egyesületbe hivaték föl. A’ föltételek ked
vezők levőn , a’ fizetés évenkint 2 pengő ft. a’ kötele
zés rövid időig tartó t. i. csak 5 évig ‘s t. e. f. — az ügy 
részvétre talált, b) Felszólíták a* nötelen , vagy 16 év
nél éltesb magzatokkal bíró tiszttársakat, hogy egysze
ri önkéntes ajánlatikkal szíveskednének az egylet tőké
je gyarapításához járulni. Ezek is szépen adakozónak.
c) Az egylet alázatos felírásban a‘ megyebeli í. ez. fül— 
desurakat a‘ sz. ügy pártolására mély tisztelettel felhi- 
vá , kiknek bőkezűségéből ismét szép összeg folya össze.
d) A’ tőke annyira szaporodván, hogy kamatjából kél 
tanulónak 40—40 pengő forint évcukinti segéd-pénz ki
telnék a‘ földesurak közül azt, kiben a'többség bizal
ma öszpontosult, egyesületük pártfogójának felkérek, 
elnököt, ellenőrt ’s választmányi tagokat nevezéuekki.
e) A’ segédpénzi alapítvány tőkéje a’ pártfogó’s elnök 1

1) Ma némelly papi Seminariumokban a' philosophiát ta
nuló kispapok is fizetnek. — Eszes de szegény tanu
lók ! ismét egy lépteiteket hátráltató gáti
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uj ajánlatiból — az évenkint e’ czélra adatott sorshúzás
sal párult tánczvigaloraból — később a’ magtalan gazda
tisztek végrendeleti hagyományaiból annyira növekedett, 
hogy jótékonyságát még több növendékre is kiterjeszt- 
heté , sőt évek leforogta után a’ mesterségre lépő sze
gényebb gyermekeket is némileg segítheté. f) A’ be
jött pénzöszveget pénztárnok kezeli; de a’ segédpénzt 
a’ választmány tagjai ítélik oda, kik a’ tanulónak tudom, 
és erkölcsi érdemit szemügyre veszik ugyan, de hol a’ 
körülmények, mellyekbe ők leginkább avatatvák, mást 
javaslanak , a’ vagyonos j e l e s t  megközelítő szegény
re is figyelnek; a’ k e z d ő k e t  azért segítvén inkább, 
mert az 5—6dik tanodabeli hason-szegény — például ta
nítása által— könnyebben lel módot az iskolába járha- 
tásra. Elvégre : az egylet alapszabályokat hoz , másít, 
miben-létét hírlapok utján tudatja ’s a’ t. ’s feloszlás 
esetén minden részvényest ajánlata visszavételére fel- 
hí. —

Ez elmélet; de kisértsétek meg a’ dolgot hazánk 
urodalminak lelkes tisztje i’s tapasztalni fogjátok , hogy 
legalább a’ nagyobb megyékben sikerülend a’ tárgyal
tu k — eleinte ugyan csekély mennyiségű— segédpénz. 
Hol kissebb a’ megye, egyesüljetek szomszéd megye
beli tiszttársitokkal. Az öszszealakulás akadályokkal já r , 
de ezek legyőzésére serkentsen a’ magzatitok iránti sze
retet, a’ szerencse forgandóságának meggondolása, lel— 
kiismérete szózata , ’s hogy a’ többit mellőzzük, azon 
édes é rze t, hogy ha osztálytokbeli egyetlenegy eset
leg szegény ifjúnak növelésére segedelmet nyújtotok, 
Isten és hazátok előtt többet tesztek, mint az, ki a’ 
saját gondatlanság, sót néha gonoszságuk miatt tönkre 
jutott ns társinak, több roszra mint jóra alkalmat adó
menhelyet nyita , ’s még többet, mint a z ..............
agarakat jutalmazok. De ne tovább elméletileg!— Ha
zánkfiai ! kezdjetek valamit e’ tárgyban — Soprony, Vas , 
.Somogy czimzett fiai mutassatok példát — ’s mi mennyi
re tehetséginkben áll, ténynyel fogjuk e’ sz. ügyet elő- 
mozditni. Őszinte vidékiek.

A ’ liasoiisxeuvészet mellett' a ’ T ár
salkodó m. é. Sßdik szám ára észre

vételek .
A’ hasonszenvészet olly sok bírálaton ment már 

keresztül, hogy valamint mellette, úgy ellene is újat mon
dani nehéz ’s ez az oka, hogy a’ m. é. Társalkodó 
S6dik számában felszólaló sem gördithete a’ hasonszen
vészet ellen olly nehézséget, melly ez ügy baráti által 
már régen le nem csépeltetett ’s meg nem czáfoltatott 
volna; mind a’ mellett, mivel cseles okoskodások leg
tisztább igazságra is képesek homályt vetni, egyedül ügy 
iránti méltánylásom nyílványitásaul kívántam néhány ész
revételt tenni. A’ felszólaló , miután előadta , miszerint 
a ’ hasonszenvészet könnyen felfogható , igen érthetőleg 
kimondja „hogy azt csak előítéletek tartják fen“ az előí
télet valanielly ügynekelőrebocsátott minden oldalú meg- 
birálás nélküli elitélése , mirenézvea’ hajsonszen vésze
ket akkor lehetne előítéletről vádolni, ha a’ két gyógymód 
elméletének ’s gyakorlati eredvényinek kitanulása ’s meg 
nem vizsgálása nélkül fogadták volna el e’ gvógyrend-

1) Né melly czéhek még az árva gyermektől is szabott szol
gálaton kívül inasi fizetést kívánnak. Ez mind emberül,
8 azért taglalására lesz alkalmunk visszatérni.

2) Itt a’ simontornyai intézetre ezélzunk Ha már az ala
pítvány jótékonyságát élvező ns egyellek, vagy az in
tézetben lelki szolgálatot tevő ferenczi atyák azt tenni 
mindeddig képesek nem valának , kérjük a’ helybeli ref. 
prédikátor urat: szíveskedjék ez intézetet a’ m közön
séggel körülményesen megismertetni. E' lapok illy tárgy
nak tárva leendnek

*a e rt» ezt pedig állítanunk nem lehet; ugyanis minden» 
hasonszenvesz c s a k  a k k o r  határozhatta magát ezer* 
gyógymód gyakorlására, midőn a7 közönséges «yó°y— 
rendszernek czelszerüllenségét, vagy veszélyes ered— 
venyit kitanulta vagy kiszenvedte ’s figyelemmel tett 
kiserietek után a’ hasonszenvészet üdvösb foganatját ta
pasztalta : máskép a dolog nem is képzelhető, mert va— 
\a™inf a betegnek a’ gyógyulás , úgy az orvosnak egye
düli erdeke ’s czélja a’ gyógyítás , minden más mel
lek erdekek , úgymint hir, név, dicsőség, pénzvágy. 
csak a szerencsés gyógyítások által reménylhetők: ha 
tehat ezen czélta’ régi iskola rendszere szerint, úgy 
mint méltán kivánhatá, elérte, képzelhetjük é őt oily 
oktalannak , hogy azon rendszerre tért volna által, melly- 
ben ezen őzéit elérni lehetlen, mivel a’ szemfényvesz
tés, mit felszólaló értelmében a’ hasonszenvészek űz
nek, nem gyógyítás, nem czélelérés, hanem ámítás! ’s 
ugyan lehet é gondolnunk olly esztelen beteget, ki ha- 
szonszenvesen gyogyittatva, miután e’ gyógymódban 
csak ámítást tapasztalt, illy csalódás után is barátja ma
rad hatandott ezen szemíeny vesztesnek? ki illyesmit képes 
föltenni embertársairól, magát kizárólag okosnak hiszi 
’s az emberiseget gúnyolja ! — Igaz ugyan, hogy nincs 
olly vad vélemény, mellynek védője nem akadt volna, de 
ez főleg csak az elméleti állításokról érthető , mert olly 
véleménynél, h o l é r e z h e t ő  ’s pedig igen , érdekes 
adatot, 's  b i z o n y í t é k o t  k í v á n  a’ tanítvány, mint 
a’ gyógyászatban, az ámításnak helye sokáig nem lehet, 
— ’s az ámítást csak az ámító hirdeti valóságnak, nem pe
dig az ámított, mint a’ hasonszenvészetnél tapasztaljuk, 
hol buzgóbb hirdetőji ezen rendszernek a’ gyógyítottak, 
mint talán a’ gógyitók magok! mit ugyan nálunk legalább 
épen nem csudálhatunk; mert orvosaink, miután az egye
temnél a’ hasonszenvre halmozott gúnyok által figyelmez
tettek reá , 's kíváncsiságból vagy általa valamelly nagy 
bajtol megszabadulva tanulják azt, és megkedvelik, a’ 
városok vagy megyék által nem pártoltatnak, a’ szegény 
tudatlan vagy elfogult közönség— ez pedig a’ legnagyobb 
rész által nem kerestetnek, a’régihez mint jutalmazóbbhoz 
ragaszkodó ügyfeleik által üldöztetnek s. t. már illy körül
mények között csak az emberinél magasb lelkűiét ragasz- 
kodhatik azon ügyhöz, melly az önérzetnél egyéb jutalmat 
nem Ígér számtalan kellemetlenség ’s feláldozásért — A’ 
gyógyász iskolák úgy vannak szerkesztve, hogy nem is 
lehet valaki a’ liaszonszenvészet kiváltságos üzöncze, 
ha csak az ellen-rendszernek tudományát előbb ki nem 
tanulta, ’s legalább iskolaikig nem gyakorlottá, követke
zőleg. a’ hasonszenvésznek mind a’ két gyógymódnak el
veit ’s eredvényit ismérni kellett ’s azért egyoldalú is
meretről, ’s előrebocsátandó raegbirálás elhanyagolásáról 
sohasem is vádoltathatik; — ellenben a’ felszólaló a' he
lyett hogy a’ közönségnek jelentené, miszerint óa ha- 
sonszenvesen elkészített gyógyszereket kiismerte, hato
sukat elfogulatlanul meg k isértette,a’hasonszenvesen gyó- 
gyittattak beteg ágyaiknál hosszas vizsgálódást tett, 
puszta elméleti okoskodást indulva’s egyoldalú tapaszta
lását ismérve elbizottan kimondja: miszerinta’hasonszen- 
vészet előítéletek által tar tátik fen, ’s nem egyéb kiszá
mított mystieus szemfényvesztésnél, — mire nézve mel- 
lyik felnek lehessen szemére előítéletet lobbantam, iíelje 
iiieg az elfogulatlan józan gondolkodó!

A’ hasonszenvészet könnyű felfogbatása elIe11 mit 
seiu akarok szólni, hiszen az tiszta igazság tu aji ona 
liogv könnven MfoSh.K,i ’slnlhnló legyen ; anny. 
aziilal igák hogy h»«-.onsy.env<taet Szerencsen fel
fogj«, sebes iis'sLliasonlitíst, M *  elkUlonUesI, eber
« • re lé t,  files pedig a’ betegek agyai kerül fiiradhat- 

'tan szorgalmat « v f e  melly tnlnjdonoV nem mindenkiben
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találtatnak fel. Mi pedig az ön-kiszolgáltatást illeti, ez 
a’ felszólaló által ajánlott felsóbbségi figyelmet akkor 
vonhatná magára, ha adatokkal bizonyittatnék, hogy va
laha hasonszenvész, betegének hasonszenvesen elkészí
tett gyógyszer helyett (melylyel valakit megétethetni a’ 
felszólaló értelmében is képtelen gondolat) szándékosan 
vagy történetileg mérgeit adott be, mit azonban a’ fel
szólaló nem állít ’s nem is állíthat, következőleg a’ ter
vezett gyógyszerészi ellenőrködés mindaddig ok nélkül 
rendeltetnék annál inkább, mivel az ellenőrség mellett 
is olly kiszolgáltatásnál, hol az adagok valódi felosztott 
mérgek, a’ szerencsétlen esetek gonosz szándék, vagy 
vigyázatlanság által megtörténhetek; mire nézve az em
beriség iránti bizalom nélkül az ellenórködés mellett sem 
leendünk mentek minden félelemtől. Azonban orvosi fel- 
ügyelés ’s ellenőrség mellett állítandó ’s kezelendő ha- 
sonszenves gyógyszertárak eszméje, a’ hasonszenvészet- 
tel nem ellenkezik, csak a' gyógyszerek készíttetése 
iránt rendeltessék meg főleg az ellenőrség,tnelly a’gyógy- 
szertárok jelen állásánál hijányzik! l)e a’ kis adagban 
nyújtott hígított gyógyszerek hatása az , mit felszólaló 
leginkább vonakodik hinni, holott ennek megismerésére 
nem hiedelmet, hanem tapasztalást nyújt és kíván a’hason- 
szenvészet.'Ha önmagán kísérleteket teni nem akar felszó
laló (mit mint elfogultnak nem is javaslok) menjen el a’ha- 
sonszenvesen gvógyittottak ágyihoz,a’kórház úgyis a’ gyó
gyász valódi iskolája! ’s ha ott olly eredvényeket látand, 
mellyeket iró - asztalánál hinni nem akart, ne tagadja 
konokul a’ kis adagok hatását, — hanem tanulja meg, 
miszerint, ez a’ természeti működéseknek ’s munká
latoknak eddigelé világosan ki nem ismert útja, rendje 
s törvénye! h i s z e n  úgy ismerték meg a’ természet

nek más munkálatit is tapasztalás és kísérletek által, 
mellyek nyomán uj meg uj utai ’s erőji födöztettek fel 
a' természetnek, ’s fognak is felfedeztetni, mig az emberi 
értelem működendík ! példákat hozhatnék elő ; emlé
kezzék vissza felszólaló csak Harvey felfödözésire ’s 
a’ »yógyászi tudományok újabb haladásának sok érde
kes eredvényire. A’ hígított kis adagok hatása nem is 
ellenkezik a' t e r m é s z e t  már ismert ’s fölfedezett 
törvényeivel, sőt világosan azok szerint történik, mert 
hogy a’ hígított gyógyszernek némi hatással kell bírnia, 
maga sem tagadja felszólaló, csak azt kívánja, hogy 
a’ hatásnak a’ gyógyszer páranyiságáhozi arányossága 
ismértessék e l , mit a’ hasonszenvészet szívesen megis
merendő csak tanulja meg felszólaló a’ hasonszenve- 
sen gyógyított betegek ágyainál, hogy ezen arányos ha
tás elegendő a’ kívánt gyógyításra; ’s ha ezt tapasz
talás mutogatja, oktalanság volna nagyobb ’s erősb ha
tással támadni meg a’ betegséget; ha pedig a’ tapasz
talás adatinál szüntelen kétkedendik Humekint felszólaló, 
jni szerint „post hoc, nem mindig propter hoc“ azaz : a’ 
gyógyszer bevételére következett létegzeti elváltozás, 
nem a gyógyszer munkálata, akkor hasonló jogon saját 
gyógyításait is hozza kétségbe ’s higye inkább hogy 
azok csak a’ vak eset eredvénvei, vagy a’ természet 
önerejének munkálatai!

Xem képzelhetem, hogy a* haszonszenvesen 
h i g í to t  t gyógyszer hatással bírjon , mert tudjuk, 
hogy egy szemer ámbraszáintalan hígatáson mehet keresz
tül — ’s még is szaglásunk által is érezhető ! Xem ál
lítja azt a’ hasonszenvészet, mintha a’ hasonszenvesen 
elhigított gyógyszer mennyisége, az cl nem hígított ha
sonló mennyiséggel sajátlagosan(specifice) egyenlő erő
vel ’s hatással bírna, hanem arra tanít a’ tapasztalás, 
hogy a’ hasonszenvesen kifejtett erejű gyógyszer olly 
hatást okoz a’ kóros létegzetben, melly a’ kórjelek el- 
enyesztctésérc elegendő, csak azt szükség tapasztalati
lag a" betegek ágyai mellett kitanulni: ha vájjon ele

gendő é ezen hatás; mert hogy némi hatásnak kell len
ni csak az oktalan tagadhatná, ’s ha tapasztalás mu
tatja, miszerint a’ gyógyszer kifejtett erejénél ’s a’ 
kóros köz-érzés betegség általi fogékonyabbulásánál 
fogva igen is elegendő, ne kínozzuk a’ szenvedő em
beriséget nagyobb adagokkal, hanem fejtsük ki inkább 
a’ tapasztalás-mutatta úton gyógyszereink hatását. A - 
zonban hígítás nélkül is lehet hasonszenvesen gyógyitni, 
’s azért gyógyít felszólaló valtólázakat china-adagokkal. 
A’ hasonszenvészet főéivé nem épen hígítás ’s adagok 
parányisága , hanem a’ természet ama nagy törvénye 
„similia similibus“ mellynek utján a’ sajátlagos (speci- 
ílcum) gyógyszerek kifejtettek, ’s azon sikerrel, mel- 
lyet a’ sajátlagos gyógyszerektűl várhatni, használtat
nak, a’ természet ezen törvényének köszönheti felszó
laló is szerencsés gyógyításait! — A’ mercuriuskiüzés- 
be bocsátkozni nem akarok, mert a’ hasonszenvészet 
elvéhez szorosan nem tartozik: annyi bizonyos, hogy 
minden kiűzés mellett, ezen hasonszenves elkészítés 
nélkül használt gyógyszernek veszélyes hatását még az 
unokák is megsínylették ! egyébiránt, valamelly gyógy
szernek káros következményeit más gyógyszer hason
szenves hatása által elhárítani kívánatos, és szüksé
ges orvosi igyekezet: a’ hasonszenvészet pedig ez i-  
ránt czélszerű utasítást nyújt a’ nélkül, hogy a’ módot, 
miáltal a’gyógyszer munkálkodik, vizsgálnunk, v. épen 
kiűzésnek képzelnünk kellene! Az orvosi rendszerek irán
ti válogatósdiságra, v. ecclecticismusra sem szükség ki
terjeszkednem, mert a’ hasonszenvészet ügyéhez az sem 
igen tartozik; lehetne mondanom, hogy a’ szoros ecclecti- 
cismusban némi elvtelenség, rendszeretlenség , — az ál
lításoknak bizonyos elvre épithetlensége rejtezkedik; egy 
rendszerhez vakon ragaszkodni nem okosság , de min
den rendszert összezavarni ’s egyikből fejet, másikból 
kezet, vagy lábat kölcsönzeni, aligha nem annyi, mint 
a’ Horácz szörnyéhez hasonló egészet képezni! Az é -  
letrendben az étkek minőséginek meghatározása mellett, 
mennyiségnek az emésztő erőre bízását úgy kell érteni, 
hogy nincs mit rettegni a’ hasonszenvészettűl, mintha 
koplalást parancsolna, sőt inkább az orvos annyit enged 
minden betegnek enni, mennyit emésztő ereje elbír; mert 
sokkal figyelőbb minden körülményekre a’ hasonszen
vész orvos, mintsem hogy bizonyos szájíz és- vág) 
kormányozta egyedeknél az emésztésnek erejét meg nem 
vizsgálná! Továbbá, ugyan mikép tagadhatja felszólaló, 
hogy a’ betegség reánk nézve, kik azt csak a’ kórje
lekből ismérhefjük meg, nem e g y é b  m i n t  a’ kórje
lek öszvege ? hiszen ebben az újabb bölcseleti nézetek 
is világot nyújtanak. Xem ismérjük mi a’ betegség no- 
uinenjét, hanem csak phoenomenjét—’s ha beokoskod
va a’ kórjelekből vagy következményekbül a’ belo- 
kokra,néini vélekedésekre is tehetünk szert, ezen bi
zonytalan véleményekhez a’ gyógyítást alkalmazni nem 
biztos eljárás ; ’s ha néha gyógyulás következik az il- 
lyetén orvosi eljárásra, az már valódi vaktörténet, mert 
vélemény eredvénye ! ellenben a' kórjelek szembetűnők, 
bizonyosak,következőleg a’gyógyiíás bizonyos ismerethez 
alkalmaztatik a’ liasonszenvészetben; a’gyógyrendelmé- 
nyek egyszerűsítésére sokat foly be a’ haszonszenvészet, 
bár nagy erővel tagadja azt felszólaló, legalább ezen egy
szerűsítési igyekezet a’ hasonszenvészet után született. 
Végezetre Hahnemann szilárd lelkületéről tettei magasabb 
jellemet tanúsítanak’s más utazók őt szebb vonásokban 
tüntetik elő ; méltó megolvasni az 1829diki Tudományos 
Gyűjtemény IXik kötetének 86d. ’s következő lapjait. Fel
szólalóiul is legalább vegytani felfödözésiért több mél
tánylást érdemelt volna a’ nyolezvanhat év terhe alatt már 
elgyengült aggastyán ; hogy pedig felszólaló szemébe fő
leg az agg férj fiatal neje tűnt, nem tehetünk róla. 0 0 .



Vájjon le lie tség eséa ’ keleti ’s nyu
gati anyaszenteg j lm* közt az unió ?

Az unió fölötti czikkek most divatban leven, nem 
lészen érdek nélkül a’ fölebbi kérdést fölvilágosítani. 
Nem ezélom a’ régibb adatokat összehordani, csak azt 
érintem röviden, mi történt e’ t á r g y b a n a’ múlt szá
zadban.

Nagy Péter orosz czár 1717d. évben Párisban lé
vén , meglátogatta a’ szorbonnai egyetemet. A’ könyv
tárba bemenvén és sok ritkaságot megtekintvén , szláv 
nyelven irt régi codexre akadt. E ’ pillanatban nyájas 
beszélgetésbe bocsátkozott ezen intézet tanárjaival (doc- 
foribns). Ezek bátorságot vettek a’ ezárt arra emlékez
tetni : mennyire növekednék a’ nagy czárnak már is fé
nyes dicsősége, ha az orosz sz. egyházat a’ rómaival 
összeegyeztetné; a’ dolog nem volna olly nehéz, mint 
közönségesen vélik. Tudom , hogy a' két sz. egyház közt 
van valami villongás ; de én , mint katona és uralkodó , 
illyetén pörök elsimítására nem érkezem, nem is tudok 
hozzá; hanem ha orosz püspökeimmel kívánnak értekez
ni, én nem vonom el közbenjárásomat. A’ czár ezen 
szép biztatásának megörülvén a’ szorbonnai tanárok, jú 
lius 29dikén tervet nyújtottak, mellynek rövid foglalat
ja ez : Az orosz sz. egyház tartsa meg szertartásait ’s 
nyelvét az isteni tiszteletben ; éljen a1 kovászos kenyér
rel tovább is , csak ne kárhoztassa a’ latinokat, mint 
kovásztalannal élőket ; a’ római pápa primátusát ismér
je meg, csak azért is : mert valamint sz. Péter a* többi 
apostolok feje volt, úgy annak utódja ’s helyettese is 
minden püspöknek feje ’s fejdelme. — A’ sz. Léleknek 
Aty a- és Fiuistentőli származása fölötti czivődás csu
pa szóbeli pör , mondván : Ecclesia Ruthena profitetur, 
Spiritual Sanctum procedere a’ Patre per Filium, La
tina verő a Patre et Filio ; atqui Pater et Filius ejus- 
dem sunt Substantiae ; sicut et Spiritus Sanctus Patri 
eonsubstantionalis est, ergo etc.

Aláirá ezen nyilatkozást 19. szorbonnai tanár.
Haza érkezvén a’ czár, három püspök sietett üd

vözletére ’s hódolati tisztelet jelentésére. Péter czár 
tüstint átadá nekik a’ fölebbi tervet taglalás és véle
ményadás végett. —

1718ban junius lökén beadják feleletjöket: Szeret
nék ugyan az uniót, de a’görög püspökök, és főleg a’ 
bizantiumi — Czárhrád — patriarch» értekezése nélkül 
semmi lépést nem tehetnek. Ezen felelet diplomaticai 
utón, a’ franczía királyhoz küldetett. # )  1721ben orosz 
birodalmi számos püspök más feleletet is adott, inelly- 
ben kijelenték: minthogy patriárchájok nincsen, ők fő 
nélkül lévén, — acephali — illy fontos tárgyba nem 
ereszkedhetnek. —

Már ezelőtt 17I9ben a’ zsinat elnöke, később uo- 
vogorodi metropolita -  érsek ellenállott ezen uniónak , 
és álnév alatt következő czirnü munkát bocsátott k i: Bu
dáéi Theologi, de impossibilitate unionis Russorum cum 
Latinis Jenae. — Jaworski István rezsani érsek más 
munkát eresztett ki szerb nyelven illy czim alatt: Petra 
Fidei, a’ hit sziklája és erőszakosan igyekezett meg

mutatni, hogy az unió lehetetlen. — Még 1717ben Izibe 
nevű franczia pap Dolhoruki herczeg nevelője Párisból 
Oroszországba menvén, a’ szorbonnai 12 tanártól meg 
vala hatalmozva, hogy az orosz püspökökkel e’ tárgy
ban értekezzék. Sőt egy más nyilatkoztatást is kapott 
tőlük. Oroszországba érvén, szorgalmatosán eljárt a’ 
dologban , de siker nélkül; mert a’ zsinat elnöke, mint 
fölebb mondatott, ellenkező volt.— Nem sokára Péter 
czar meghalalozott. — Özvegye Katalin régóta neheztelt 
Dolhoruki családjára, kiűzte azt birodalmából , fran
czia papjával együtt. — Dolhoruki római katholica hitet 
vett föl. — Katalin tovább ment, mert az uniónak ked
vező püspököket vagy letétette , v. birodalmából kiűzte. 
Sajnosán esett ez a’ római szent atyáknak ; azért Xld. 
Kelemen pápa uj lépéseket tón a’ megegyezésre, de si
ker nélkül. Ama’ tudós és nagy pápa XlVd. Benedek 
Erzsébettel levelezésbe ereszkedett; ső t— mint tudva 
van, a’ keleti egyházi könyveket összeszedette, rend
behozatta, és számtalan hibától megtisztittatta , gon
dolván: ez által tetszését nyeremlimeg; de hasztalan ma
radt igyekezete. Utoljára VI. Pius megújította ezen tár
gyat, és első Pállal sokáig értekezett, de tett lépései
nek eddigien semmi foganatját nem tapasztaltuk. # # # }  
1839ben mi történt Oroszbirodalomban az unióval ő szent
ségének XVI. (Jergely pápának a‘ titkos consist orium- 
ban szomorú és szívreható apostoli beszéde tanúsítja; 
az európai hírlapok pedig bővebben meg világosítják. 
Egy ukáz által az egész birodalomban az unió eltörölte
tett. — Már most emberi eszével határozza el kiki: le
het é valaha a’ két anyaszentegyház közt az uniót re
ményleni ? — Hacsak csodálatos mennyei gondviselés 
közbe nem járul. Ungvári, Novemb. 1 Okán 1841,

Lulskay Mihály, prépost.

Siciftti possidetis: fe le id ü l Várad! 
Andornak-

Polemizálásra sem nem termettem , sem akaratom és ked
vem nincs; de mégis lehetlen föl nem kaczagni ’s nem bo- 
szankodni azon nevetséges komolyságon,melly mulattató- 
lag ömlik el a’ pesti hírlap 107dik számának értekező 
egyetlen czikkén, mellyben Váradi Andor az ősisegröl 
szólván, azt hatalmas kezekkel , mint mondja ,rázza 
meg gyökerében.4 Bizony, bizony a’ szerkesztosegtol 
e’ jelesnek keresztelt értekezésre ,nehéz* mint szokták 
mondani ,satirát nem Írni.4 Úgy látszik, ertekezo ur a 
Széchenyi-számokat nem érti, mert rögtönzéshez fog és 
számtalan következetlenségben fuladoz mind rnagaia az 
elvre mind pedig a’mód- és okaira nézve. Ugyanis mind
járt eleinte azt mondja, nem kis büszke érzettel, hogy 
haladás, még p e d i g gyökei es haladás embere ( itt meg
jegyzem szerző urnák, hogy gyökeres javítást ertün es 
ismérünk, de az istenért! gyökeres haladást ’s gyökei^ 
haladót, miilyennek kereszteli ön magat is , seinlie”1-?1 . 
tünk,  sem nem ismérünk és sem nem követőn ) ■
hinnénk akkor, midőn mondja, hogy felszegj«' >

1) Mind a' két oklevél másolatban előttem fekszik, a'szor
bonnai föladás latinul, a’ petersburgi felelet oroszul irva. 

23 Az én példányom Kiewbcn I730ban nyomatva 1466 fél 
ívből áll •!

3j Lisd bővebben: Memorie per servire alia Stona Le- 
elesiastica del Seeolo decimo ottavo. Tradotta del Fran 
eese. Foligno 1825. Tomo II.



dig sem nem igazi haladás, sem nem valódi tökélete- 
scdési út* de később ismét részletezvén , a’ gyökeres 
javítást ’s a’ kormány haladási politikáját ótalmának szép 
köpenye alól föltárja hitével; meghatározza annak ér
telmét épen a’ már idézett szavak ellenkezőjével ’s ak
kor úgy tetszik, hogy tolla meghazudtolja magát. Úgy 
látszik; de úgyis van, hogy értekező úr csak időtöltés
ből ’s nem munka kedvéért ült Íróasztalánál ezen érte
kezéssel ; mert ekkor, hiszem, illy logikai rendetlensé
gekkel ’s értetlen szóhatalommal nem nevettetné, nem 
Jboszantaná az értelmesb olvasó-közönséget; ’s jó isten ! 
ezen értekezést jelesnek mondja a’ pesti hírlap szer
kesztője. Ezen is volna mit nevetni, ha komoly érzel
münk olly férfi irányában megengedné, ki által a’ nem
zet haladásának ’s véleményének egyik orgánuma él. De 
mégis lehetlen , hogy némi keserűséggel, — nem gúny
nyal— ne kérdezzem: miért jeles ezen értekezés ? Én 
nem tartom jelesnek ’s azért elég bátorsággal fogok 
munkámhoz; mert ennek sem szükséges jelesnek lenni, 
mi csekély jártasságomtól nem is lehetnék , minthogy a’ 
gyakorlat világához még elég időm nem volt, megen
gedik , hogy az elmélet fényes napjától kölcsönözzek 
sugárokat gyakorlatom szürkületéhez.

Mindenek fölött szükségesnek tartom az ősiségiül 
nyilványitani azon nézetemet, mellyen okaim fognak majd 
nyugodni. Ugyanis,ha igaz, hogy alkotványunk ezen rossz 
oldalán javitnunk kell; ha igaz , hogy a’ népet boldo
gító intézvénveknek ollyanoknak kell lenni, mik men- 
tól-hamarább megteremjék gyümölcseiket; ha tagadhat- 
lan, hogy minden alkotványnak főfeladata a’ nép lehető 
legnagyobb részét boldogitni: úgy honunkban az ősi
ség sírját azonnal meg kell ásnunk, még pedig átokkal 
kötni sírjához , hogy föl ne járjon az élőket rém-arczá- 
val nyugtalanitni. Visszaható törvényt kell tehát alkot
nunk, hogy a’ s i c u t i  p o s s i d e t i s  által, azonnal 
meg legyen a’ föld reális értéke , melly alapon nyug
szik az anyagi jólétnek épülete. Az ősiség eltörlése fö
lött minden színezetű felekezet már tisztában van , csak 
a’ miképenről föly még az értekezések folyama. É n , 
hol javitni kell, foltozgatáshoz nem fogok , hanem gyö
keresen javítok: már pedig ha van orvoslandó betegség : 
úgy az ősiség halálos ászkor. És minthogy nem szere
tek V.A. urkint gyökérben szelni ’s rázni, mert ez a’ 
hajon nem segít; tehát körülásom a’ termetes fát, kihú
zom gyökerestül , ’s új sarjadzástól nem félek — te
hát— sicuti possidetis.

,Gyakorlati gondolkozására* a’ szerzőnek elméleti
leg ugyan, de még is közelebb a’ gyakorlati élethez , 
felelek. Az ősiség eltörlésével azt mondja V. A. hogy 
,lehet olly törvényeket hozni, mellyek jövendőre köte
leznek; de ollyanokat, mellyek a’ múltba visszahatólag 
vágnak , egy magányos viszonyba sem állíthat elő a’ 
törvényhozás ! Ezen állításnak a’ jelen kérdésre illő ér
telmet fogvan fel, azt kell mondanom, hogy az, e’ tárgyra 
épen nem kellőleg hozaték okul fe l: mert az ősiséget 
ha eltöröljük, vagy visszaható erejű törvényt kell al
kotnunk , vagy a’ birtokhozi jog kimutatására határidőt 
rendelnünk. Lássuk tehát, hogy igaza van é V. A-nak 
midőn ez utóbbi ezélszerüségét akarná elhitetni az ér
telmes világgal. Vigyázzunk uraim ! az értelmes világ
gal. V. A. szerint ,a’ nemzeti fölemelkedés, trónnagy
ság* jelszavainak megváltására nem szükség az ősisé- 
get rögtön megszüntetni ’s ennek kedvéért a’ zálogot 
mohón örökséggé változtatni; mert ez uem fokonkinti 
's igy nem gyökeres javítás, mivel csak névszerint gyö
keres ’s puszta elméleti javítás.* Uram! ez nem ok, épen 
nem nyomadékos . reá beszélő ok; ’s e’ szerint V. A-nak

gyökeres javítási rendszere igen különös iskolát állít 
fel, azt tudniillik, hogy az egyik tárgy tökéletes felol- 
datása után, a’ másikrai átmenet, ’s igy a’ tárgy kü
lönbségéhez képest fokonkinti haladás, nem gyökeres 
javítás : hanem az egyes tárgy érdemébeni fokonkinti ha
ladás a’ gyökeres javítás, azaz : hogy minden egyes tárgy
ban a’ javítást nem egyszerre tökéletesen tegyük meg, 
hanem ma egyik oldalán , holnap pedig a’ másikán se
gítsünk. Legyen áldott e’ tan ’s felállitója , veszedel
mesnek tartanám ezt, hanem tudnám, hogy köztünk már 
nem gyéren találkoznak gondolkozó egyedek ; igy mo
solygok rajta. ,Hogy tehát az ősiségi viszonyok* gon
dolkozik gyakorlatilag V.A. ,nem rögtön, hanem gyö
keresen javítva, lehető legelőbb megszülessenek, leg
rövidebb perfolyamot ’száridőt kell felállítani’s a’ múltra 
úgy szabályozni, hogy a’ szerződők akaratjával össze 
nem ütközőleg töröltessék el az ősiség.* Engedje meg 
V. A. ur ha nyíltan kimondom , hogy ismérve becses sze
mélyét ’s tudva Biharban a’ haladás férfiaihoz tartozá
sá t, csatlakozását, illy összeütközését az elvnek a’ ki
vitel módjával, nyomatás alá adni, nem vártam. Az ősi
séget el kell törölni, de csak úgy , hogy a’ szerződők 
akaratjával össze ne ütközzék.* Értse meg ezt a’ gyö
keres haladó , én gyökeres javító nem értem. ,A’ birói- 
zálog örökséggé nem tevéséről szólva azt hozza fel 
okul ,hogy mi már hozzá szoktunk a’ visszaváltáshoz ’s 
ezért a’ zálogot örökitni nem lehet, ezzel pedig a’ jó
szág becsét is emeli és ipart nyit.* Ha ez igazságos és 
természetes , hogy azért, mert meg szoktunk néhányan 
valamit, feláldozzuk a’ többség érdekét még lehető leg
kevesebb időre is ; úgy szólni hozzá nem fogok : de hogy 
ez által a’ birtok becse emeltetnék, tagadom; ki fogja 
nekem a’ föld értékét megadni, ha tudja, hogy nem leend- 
het sajátja, ki fog reá ipart fordítni, ha csak ideigle
nes birtokos ’s fáradsága örömére nem gyümölcsözhet; 
ezen állítás valóban nevetséges.

Egy kis combinatio szükséges csak, hogy megczá- 
folhassunk illy állítást, minek alapja nincs , vagy igen 
is ingadozó. Ugyan is: az ősiséget rögtön eltörölni tör
vénykönyveinkből nem lehet a) mert valami gyarlóság
hoz hozzá szoktunk és b) mert sem igazságos, sem czél- 
szerü nem lenne : hanem először , a’ rósz szokástol szé
pén elszoknunk ’s igy időt vesztenünk, ’s másodszor, 
kiegyenlitőleg a’ legrövidebb határ-időt tűzzük ki a' 
leperelhetésre ; mert igaztalanság volna valakit jogsze
rű követelésétől megfosztani. Az első okra c z á f o l a t  
szükségtelen, mert már a’ szó szoros értelme czáfoló- 
Jag hangzik; a’ második ok pedig ismét méhében hord
ja az elvhezi hűtlenséget, következetlenséget ’s ellen
kezésbe jő önmagával.

Ugyanis : ősiségeltörlés az alapelv, mellyhez azon
ban kényesen kell nyúlni, nehogy az e n y i m  és ti e d  
életkérdés zavarba hozza az egyesek érdekét s az egész
re kártékonyán hasson ; ezért tehát alkossunk olly tör
vényt , melly bizonyos határidőig megengedhesse min
denkinek ősi birtok-jogát kimutathatni: am ez idő letel
tével megszünendik minden ősi követelés es igy emel- 
tükaz ipart is. Eképen hangozhafik V. A. ertekezesenek 
sommája. Lássuk tehát az elv és a’ m i k é n t  ellenté
tét és a’ hatalmas logikát, melly a’ dolog melyéből emel
kedik életre. — Ha az ősiség megszünteteset bizonyos 
határidő által föltételezik, melly azonban lehető legrö
videbb legyen, úgy bizonyosan a’ legrövidebbnek 32 
évnek kell lenni; mert ha igazságos az , hogy az egy
kori birtokos 32 év eltelte után bár mennyig időiül 
visszaválthatja zálogából az ősi vagyont: mikent lesz 
igazságos az, hogy azon egyedtől, ki csak tegnap adta
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zálogra ki készpénzét, holnap , azaz a’ 32 évnek eltelte 
előtt az ősi tulajdonos visszaváltsa. Valamint tehát igaz
ságos az , hogy azon egyed , ki ősi javakat b ir , zálog 
vagy bár mi módon, a’ zálogos időnek már rég eltelte 
után , egy pár rövid év alatt köteleztesséfc a’ törvényes 
követelőnek birtokába visszabocsátni: úgy igazságos az , 
hogy azon egyed, ki tegnap jutott illy ősi javak tulaj
donába, 32 évre számított szorgalma gyümölcsét pár 
év alatt a’ törvény szigorúságának feláldozni ne kény- 
telenittessék. Rövidebb határidőt tehát 32 évnél méltá
nyosan tűzni nem szabad. Tehát legrövidebb időül 32 
évet lehetne V. A. szerint elfogadni; én megköszönöm 
V. A. liberalitását ’s egész szerénységgel nem fogadom 
el. Harminczkét évig sülyedni ismét a’ tespedés fertel
meibe, 32 évig hitel’sipar nélkül, 32 évig hagyni mel
lettünk előhaladni testvérinket a’ korral ’s megérteni 
nem akarni a’ természet szavát, melly minden teremt- 
ményiben hangosan kiáltand hozzánk, még is sok vol
na : a’vagy azt képzeli V. A. hogy 32 év után a’ rop
pant sötét mélységet, az illyen gyökeres haladás ut
ján , egy ugrással átrepüljük ; hisz ez ismét gyökeres ha
ladásával áll ellentétben ?

De veszedelmes is ezen 32 év , vagy bármilly ha
táridő felállítása, minthogy ez által a’ földnek reális ér
téke csökken , alantabb fokra ’s mostani becsén alábbra 
szállani kénytelen ; mert a’ zálogbavevö, tudva a’határ
idő bizonyosságát, tudja hogy vagy visszaváltják a 'b ir
tokot, vagy a’ határidő elteltével kezei közt maradhat. 
Ez utolsó eset a’ törvénynek illy határzatánál fogva , 
bizonynyal a’ ritkaságok közzé tartoznék ’s e’ tudás- és 
reménynélküliségnél fogva, pénzét koránsem fogja az 
illy jószág rendezésére fordítani, mi a’ birtok belbe
csére , ez által a’ hitelre ’s az iparra nézve áthághat- 
lan gát leend. De továbbá tudjuk’s értjük is már , hogy 
a’ szabadföld valamint egyeseknél, úgy egészben a’jó
lét egyik legfőbb emeltyűje; mert, hol az egyes pol
gárok szabadon, mások befolyásától függetlenül rendel
kezhetnek a rró l, mi sajátjok, ott gyökerezik és virágzik 
fel az egésznek kebelében a’ nemzeti jólét, nagyság és di - 
csőség. És ott, hol a’ közel megérésnél vannak a’ko re- 
gyedei, ott az institutiók hibás, rósz léte , előbb-utóbb 
keserűséget szül’s fellázít minden érzelmet. Ez pedig 
hiszem nem tartozik V. A. vágyai közzé. Ezeket a’jö
vőre hatótörvény ellenében kívántam megérinteni. Mi 
a’ múltba visszaható erejű törvény alkotását illeti (mely- 
lyet V. A. meg nem enged, de mi ezen kérdésben el- 
kerülhetlenül szükséges) kérdem: szabad é jövendőre 
kötelező olly törvényt hozni, melly míg egyik részt 
kedvezve kebelére vonja, a’ másikat ok nélkül magától 
eltaszitsa ? megegyezhetik é a’ törvényhozás leikével, 
hogy a’ kisebb részt simítva , a’ nagyobb részhez menny
dörögjön ? (mert feladata csak az lehet, hogy a’ nép 
legnagyobb részét boldogítsa) ; már pedig csak ugyan 
igaz az , hogy a’ hon birtokosi közt, a’ legnagyobb rész 
illy elzálogosított vagy foglalt ingatlant b ir, sokkal ki
sebb azok száma, kiknek, követelési igényeik mellett, 
mód is jutott a’ visszaváltásra. Ha tehát van ese t, melly- 
ben visszaható törvényt, lehet és kell is alkotni ; úgy 
ezen tárgy valóban az annyival inkább, mert e’ vissza
ható erő édes mindnyájunkat egyformán ér , mig a’jö
vendő kötelezése aránytalanul kedvez és sú jt, ‘s ezért 
igazságos nem is lehet.

És tehát , s i c u t i  p o s s i d e t i s *  ez azon egypar 
v a r á z s i g e ,  m e l l y  t e s t t é  válva, az ősiséget 
levegőbe repíti , a’ tért üdvözlő malasztjávaí hint
vén be termesztendő a’ gyümölcs legkedvesbjeit. Békés 
haladás fejér lobogója leng e’hon fölött’s e’lobogó alatt

tombolunk majd Örömben, midőn a’ tökéletesedés na°y 
eszmeje haladásunkat szentlélekkint megszállva biz
tosan vezotend az örök igazság kivívott győzelméhez.

Ezekkel találtam szükségeseknek a’ haladás és dis- 
cussto korában sorompóba lépve a’ magyar olvasó kö
zönség es leginkább a’ törvényhozói testület elibe ve
tett értekezést fölvenni, reá megfelelni’s elmondani is
metelve V. A. azon állítását, hogy,nem mind gyökeres 
javítás ugyan is az, melly mint illyen árultatik/ Kelt 

eslen‘ T/mrzó Miklós.

Báró 4«IirHány Nándor em lékezete.
. Honnan jösz földi léted kezdeténél ? — hová mégysz 

e percznyi élet elröppenésekor ? — Hol találsz em
bert, ki fenysugárokkal körülövezve kétségeid fellegé- 
ít eloszlathatná. Hited e ’ részben ten körödben világló 
szövétnek, melly a’ inindenség ’s látszó öszsszeütközé-
sei homályát föl nem derítheti--------Ki alkotá ’s tartja
fen a világrendet, melly szerint megengedte, hogy égy 
élet, mellynek minden ütéseiben a’ hazáért’s emberisé
gért lángszerelemmel égő vér buzgott fel. ereje ifjú
ságában enyésszék akkor el, midőn a’ mindennapiság em- 
bere unalom-átkozta órait sok ’s hosszú éveken keresz
tül számlálja? Elsötétül az ész ennek látásán , — ’s 
legföljebb is a’ hit horgonyába kapaszkodva arra tanít, 
miként bólesebben tudja az, mi jó ’s rossz minekünk, 
ki mind ezeket tehette.

E1 gondolatok támadtak bennem, midőn h. Ghiilány 
Sándor hideg tetemei fölött megállók. Egy munkás é- 
let omladékai fölött, melly mindnyájunké vala, — egy 
szellem öszszedült hajlékánál, melly önerejével terem
tett kört magának, hogy azon az egésznek javára mun- 
kélkodhassék. Illő, hogy főbb vonásokban megismértes- 
sem hazámmal a’ férfiút, kinek munkásságát környékünk 
tisztelő figyelme kisérte, ’s tetteivel mindnyájunknál 
állandó emléket vívott ki magának, hogy ennek mel- 
lőztével is, be ne teljesedjék a’ költő szavai szerint e’ 
hazára nehezült átok, miként ő ,* saját jeleseit századok 
óta nem ismérte s könnyezetlen látta sírba szállani.

Átlépve a férfikor küszöbén, báró Ghiilány is mint 
olly sok magyar nemes, földművelésre adta magát. — 
De midőn tapasztaló , hogy a’ terméketlen ’s bármi 
szorgalommal sein javítandó föld szűkén kamatozott, 
azon gondolatra jö tt, hogy erejét az ipar más ágának 
szentelje. ’S igy keletkezett Poroszország fia Gall La
jos dr. felügyelése alatt Szerednyén , a’ gazdasági és 
kézmű- kereset elősegéllését ezélzó intézet, — egy na- 
gyobbszeríí gyár, — mint e’ munkás férfiú vállalkozó 
lelkületének kifolyása. -  És szóianak a’ következmé
nyek, miként ez intézet nem volt hatás néküli. Ugyan 
is, három év leforgása alatt, ez intézetben ötvennégy 
szeszszivárogtató erőmű készíttetvén, megértük az időt, 
hogy a’ szomszéd Gallicziából az évenként nagy men
nyiségben gyártott szesz behozatalának hatalmas gat 
vetteték . — ’s e’ részben is önálló, ’s nem kevés je
lentőségű kereskedési fokra verekedénk; megértük 
az időt hogy minden kéz e’ tájon nagyobb mozgásba 
jött ’s több szorgalmat fordított a’ gazdaság) termsz - 
vények mivelésére. ’S hogy ez intézet a’ hazaban erős 
gyökeret verne , minthogy kézművesei töb nyíre u - 
országiak vollak, minden igyekezetei arra fordlta 
hogy gyárába magyar ifjakat édesgessen, s e r  ep e® 
eredetileg idegen intézetet meghonos,thassa, mint a
bölcs kertész, ki a> hazai gyökérbe gyümölcse neme
sítése végett idegen ágakat olt. Es részesült azon ma
gas örömben. hofy gyára tek. Ung-megye Kendernek
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különös ajánlatára cs. kir. kiváltságos rézmügyár e/í- 
met nyere ’s mind azon jogban részesűle, mellyek e 
czímmel öszszeköttetvék. — Évek múltak, ’s az inté
zet mind inkább virágzott, és a’ mi örömünk határta
lan vala. mert több illy nemű hazai intézet közös sor
sát a’ kora halált kikerülve, ereiben az önállóság lük
tetéseit szemléltük. — Minden, mi fölfelé nem hág, le
felé süllyed, szól a’ tapasztalás. A’ fáradhatlan férfiú in
tetve az életnek e’ bölcs mesterétől, mellynek iskolá
jában növekedett, intézete körében is a’ haladás zász
lóját tüze ki, mellynek minden körülményiben hu kö
vetője vala. E’ végre a’ gyakorlati belátás hazájából 
Angliából két munkavezetőt hivott meg, kikkel Európa 
nevezetes nmgyárait megszemléltetvén, gyárát más na- 
gyobbszerük mintájára rendez.teté, llly eszközökkel 
felkészülten lépett a’ pályatérre, hogy nagyobb vállala
tokat létesítsen. Az ung-szabolcsi gőzmalom-társaság, 
melly az I 840diki december 13kán Kálióban tartatott 
társasági közgyűlésben az 1840-diki X V llI-dik tör- 
vényczikkely értelménél fogva alakitottnak jelenté ki 
magát, az ő indítványára létesült, valamint a’ bihari 
czukor-gyár-egyesület is; mellyek közül az elsőnek 
érdekében , gyára már egy év óta foglalkozik. — ’S 
mindezt b. Ghillány Sándor, csak szilárd lelkülete, ki
tartó vas szorgalma ’s messzeható belátásával létesít— 
h é té , melly semmi akadály által magát elrettentetni 
nem engedte. Mert tudnotok kell, miként az ő kezeibe 
is igen kevés eszközt adott a’ sors, hogy felhívó szel
leme eszméit valósíthassa. ’S annál nagyobb tisztelet a’ 
dereknek, mert embernek önbecse ott kezdődik , hol 
a’ gondviselés érette munkálni megszűnt.

Megyei köztanácskozásinkban, leginkább az anyagi 
jók előmozdítása körül emelte fel időnként szavát; mert 
úgy volt meggyőződve, hogy e’ haza boldogságának 
anyagi alapokon kellene épülni, ellentétben azok véle
kedésével, kik azt szellemi úton gondolják elérhető
nek. ’S mit beszédével vallott, azt tettel előmozdítani 
mindenkép erőködött; innen a’ gazdaság, műipar és 
szeszgyártás tudományát szakadatlan stúdiuma tárgyává 
tette, ’s kivált ez utolsónak körében sokféle gyakor
lati kiserietek és nemcsak hazánk de az egész Európa 
jelesbjeivel, — kiknek e ’ tárgy körüli érdemei elis- 
mértetvék huzamosan folytatott öszszeköttetései után 
oHy bokros isméreteket gyűjtött, hogy sokak által e* 
tárgyban mint valódi oraculum kérdeztetek meg.

Magyar társalgási körét azon kitűnő embersze
retet jellemző, melly neki olly nagy mértékben tulaj
dona volt, hogy mindenki iránt valódi testvéri szeretettel 
viseltetnék Innen házasok szerencsétlennek menedéke, 
sok jelesnek társalgási helye, ’s a’ magyar vendégsze
retet példánya vala. És e’ derék, e’ munkás férfiú, fo
lyótélhó llkén , életének 42 évében, akkor, midőn szor
galmától még mindeneket remény lettünk, tőlünk hir
telen elköltözött, — gondjainak, mellyeket olly hőn 
ápolt keblében, martalékul esve, — a’ nélkül hogy a- 
zokat, — búját és dicsőségét egyszersmind, örökösé
nek , mint szándéka vala , szivére köthetné.

Békében nyugodjanak meghűlt tetemeid derék fér
fiú. Te hivatásodat mint felviruló hazád munkás pol
gára, mint szerető emberbarát, a’ szó valódi értelmében 
betöltötted. Előrepülnek emlékezetem szárnyain a’ múl
tak édes óráji és sóhajtva óhajtóm szellemed vissza 
körünkbe. Én mint polgár látom, hogy a’ tér, mellyen

fáradtál, hazánk nagy kárára elhagyatva leend, — 
mint ember kínosan érzem, hogy életem hátralevő nap
jait, egy illy deréknek körében, mint te valói. többé 
nem tölthetein.

Szeredtiyei.

P ó t l é k t á l * .
(Berlioz bírálata Lisztről.). Liszt Ferencz hazánk

fia Berlinben adott hangversenyeiben annyira elbájolá 
a berlinieket, mikép az ekkorig egy hangmüvésznek 
sem sikerűié. 12ezer tallérnál többet vett be 6 hang
versenyben. Különösen tetszett; „Fantaisie de Kobert- 
jeSí melly egyike a’ leginesterségesb hangszülemények- 
nek. Berlioz, az annyira félt bíráló, következőleg nyi
latkozott Liszt e’ hangmüvéről: Még senki sem irt zon
gorára ollynemű hangmüveket, miket Liszt e’ szerze
ményéhez csak hasonlitni is lehetne. Ezen hangmű ma
gában foglalja a’ legmerészb ’s egyszersmind legel- 
mésb összefüggéseket. Formája átgondolt, eljátszása 
pedig utólérhetlen vala. A’ Bertram, ária, az air de dau- 
seal, ezen két ellenkező melódia öszhaugzó egybe- 
kötése, rendkívüli ’s hihetetlen hatású; nem említvén 
azon varázst, mit eljátszatása okoz, nem azon szélse
bes staccatót, mit octávákban balkézzel fejt ki, nem 
a’ villámsebes ugrásokat! Ezekről puszta szavak fogal
mat sem képesek adni; Liszt e’ hangmüve uj korsza
kot képez a’ zongora történetében. — Két gőzös a’ Maj
nán, Liszt és Thalberg nevet viselend — Pückler hg 
jövő tavaszkor Svédországba utazandó. — Mondják, 
Belgrádban szerb színházat akarnak létesíteni.

(Az orosz czár egyszerű életmódja.) Hogy az 
orosz fejdelmek, udvarok minden fényűzése mellett ma
gokat mégis egy igen egyszerű életmód által tüntetik 
k i , egy újabb utazásirajz következő kivonatja bizonyít
ja: A’ Moszkvában látottak közül semmi sem ejte olly 
bámulásba, igy ir egy utazó, mint Miklós czár ágya, 
melly mindenkinek szembetűnő, ki szokás szerint a’fej- 
delmeket bársony- és selyem-párnákon nyugodni véJL 
Már Sándor czár is csak börrel-vont szalmazsákon fe
küdt. De Miklós olly keményre tömeti meg a’ szalma
zsákot min közvetlenül ’s minden derékalj vagy matrácz 
nélkül fekszik, hogy az utolsó orosz pórnak sincs ke
ményebb nyughelye. A’ palota egyik szobájában üveg
harang alatt ollyan kenyerek láthatók , mint minőket az 
oroszok, az ur-vacsorára szoktak használni, mellyek a’ 
czárnak különféle alkalmakor a’ város előljárójitól át
adatnak. A’ polgármester t. i. vagy mint Oroszország
ban híják, a’ város feje, valahányszor a’ czár e’ vá
rosba érkezik, mindannyiszor néhány követ kíséretében 
a’ palotába siet és ezüst tányéron arany sótartót sóval 
és az említett kenyérből egy czipót átnyújt a’ czárnak 
azon kérelemmel: méltóztatuéfc megkóstolni Moszkva 
város kenyerét. A’ czár megköszöni, eszik belőle és 
aztán meghíja a’ polgármestert a’ maga kenyerére, azaz: 
egy pompás ebédre, hol őt egyszersmind a’ czárnénak 
’s gyermekeinek bemutatja.

,Miért nem jár ön templomba1’ igy szólítá meg A # #  
X w #et, ki azon veszedelmes kórban sinylett: minden
ről ’s mindig beszélni. „Nem szoktam templomba járni, 
mert tudom, vagy legalább hiszem, tudom, mind az t, 
mit ott beszélnek“ válaszol« X ## . ,Nem azért nem jár 
ön oda/ „Hát miért“ ,Attól fél hogy bele vág a‘ lelkész 
szavába/ —

Szerkeszti H e 1 me c z y, — Nyomtatja angol gyors-sajtón T r a t t n e r - K á r o l y i , uri-nfcza 453.
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jfli o k a , hogy a’ |iltilosog»Iiiá< olly  
kevesen kedvelik .

Valamit makacsul állítani, vakmerőség ; de vé
leményt szerényen kimondani, jó szándék. Illy véle
ményt akarok én most kimondani a’ föltett kérdés meg
fejtésére.—

Valóban ha meggondolja az ember, hogy a’ philo- 
sophia bir legtöbb eredeti befolyással mind a’ világi mind 
a’ szellemi jólétre : csudálkozni kell, hogy azon dicső 
tan olly kevés meleg kebelre talál. Nem csudálkozik 
azonban olly nagyon az, ki előtt ezen föltétel okai ki
fejtve vannak. Nem akarom én qiost azon okokat mind 
elősorolni: csak egyetlen egyet hozok fel, mellyen vé
lem alapulnia főleg a’ philosophia nem kedveltetését. 
Ez pedig e’ pontban batároztatik: hogy a’ psychologiát 
és logikát legelöl szokták tanítani «V philosophiában.— 
Ennek ugyanis az következménye, hogy az illy elvont 
tudományba az ifjú tanuló beleun, belefárad, ’s kény
telen magával elhitetni, hogy a’ philosophiához semmi 
hivatása nincs. E ’ szokatlan állitvány ellen könnyen 
felhozhatják a’ másképen gondolkozók ez ellenvetést: 
hogy a’ psychologiát és logikát mint a’ philosophiára 
előkészítő tudományokat, mint mellyeken alapul a’ me- 
thaphysika, nem lehet nem legelői tanítani, annyival 
rs inkább , mert szorosanvéve azok nem is részei a’ 
pbilosophiának.— Ez ellenvetésre én röviden csak azt 
felelném : hogy én szeretném a’ dolgot megfordítva azt 
vélni, hogy inkább a’ logika alapul a’ metaphysikán ; 
mert hiszen a’ logika törvényei, axiómái, vélekedésem 
szerint, nem a’ léleknek eredeti szüleményei, teremt- 
vényei, hanem azok a’ dolgok, a’ tárgyak lényegéből 
merittetvék. A’ lélek — vagy a’ gondolatok műhelye — a’ 
maga műszereivel csak olly eszköz — negativa condi
tio — mellyben a’ dolgok, a’ maguk munkásságait köz
vetlen és közvetített, vagy eredeti és származott tör
vényeit bejelentik, megszellemesitik, azaz ott öntudat
ra jőnek. Nem a’ lélek szabja a’ nagy természetnek a’ 
törvényeket, hanem ez szabja amannak is. — A’ logika 
vélekedésem szerint, a’ dolgok ktil és beljegyeinek v. 
törvényeinek — a’ mint ezek, a’ nem én-nek az én-re, 
’s ennek amarra hatásakor feltűnnek — könyve, tűkö
re , tolmácsa. És igy, minthogy a’ logika a’ dolgoknak 
nem külszínéről, hanem lényegességéről tanít: a’ phi
losophia részéhez kell azt számlálnom szükségesképen. 
Hogy pedig a’ psychologia is lényeges része a’ philo- 
sophiának, csak az tagadhatná, a’ ki nem hinné azt, 
hogy az én vagy a’ subjectum szintolly részét teszi a’ 
mindenségnek, mint a’ nem én vagy az objectum. Ha 
már a’ psychologia és logika a’ philosophiának részei: 
csak az a’ kérdés, lehet é ezeket legelöl tanítani. — 
Vélekedésem szerint, sem nem tanácsos sem nem le
het. Nem tanácsos; mert mint fölebb mondám, bele
un a’ tanuló’s további folytatásrami kedve sincs, mint 
az ollyan ujoncz utasnak, ki kedvtöltésűi akarván utazni 
neki Libya pusztáin kellene keresztül nyomorogni e - 
lőször. 2) Akadályoztatja a’ haladást; midőn ugyanis 
az üres schemák, a’ tartalom-nélküli sokszor hibás tör
vények — mert ki biztosit a’ létező logikák hibátlansá- 
gáról ? — az ifjú tanuló fejébe előre betukmáltatnak 
tehetlen, hogy mintegy a’ balitéleíek önsúlyától nyomat
va fölemelkcdhessék, a’ geniebbek által feltalált sokszor

igazabb nezetek elhivésére. Valóban megfordult dolog
nak is látszik a z , hogy előbb tanítják a’ tárgyak tör
vényességét elvontan ’s azután mutatják meg mago
kat a’ tárgyakat; ’s ezek beljegyeinek, munkásságainak 
meg kell egyezni a’logika törvényeivel, akár van úgy a’ 
dolog akár nem. Ez épen ollyan mint azon constitutio , 
melly minden hisztériái ösméret és conbinatio nélkül ké
szül. Nem elég az ugyan is nekem, hogy a’ tanító a’ tár
gyak körül tett vizsgálódási után készítette legyen a’lo
gikát ; mert rám tanulóra nézve csakugyan ugrás. Vigyen 
ki a’ tanító előbb a’ tárgyak közé , azok szerkezeti törvé
nyit mutogassa ’s azután szedje össze azokat, ’s alkos
son azokból törvénykönyvet,logikát; hogy annyival inkább 
magam is meggyőződhessem az igazság felöl verulami 
Baco szavaival élve : non tenuibus mentis quasi clavicu- 
lis , rerum abstracta captet et prenset, ut logica; séd 
naturam revera persecet etcorporum virtutes et actus, 
eorumque leges in matéria determinatas inveniat; ut non 
solum ex natura mentis, séd ex natura rerum quoque haec 
scientia emanet. — Novum orgánum scientiarum I. 399.

Nemcsak nein tanácsos pedig a’ logikát és psy
chologiát elől tanítani, de nem is lehet; mert annak 
ellene mond mind a’ tapasztalás, mint a’ józan okosság. 
Történettanból tudjuk ugyanis, hogy a" legrégibb phi- 
losophusok, nem az én vizsgálatán kezdték a’ philo- 
sophálást—mert nincs is nehezebb az önismerésnél hanem 
a’ rajtok kívül levő természeten a’ nemén-en , azon 
kérdést tevén föl először is , hogy a’ világ hol vette ma
gát ; a’ logika is sokkal későbbi idők szüleménye. Már 
pedig én «azt hiszem, hogy a’ természetnek keblébe 
magába — ide értvén magát az embert is minden mű
szereivel— van beoltva azon általányos és kölcsönös 
hatóság, melly az embernek is, munkássága irányát ki
mutatja; és ez egyezik legjobban az istenségi vagy te
remtől eszmével is. De talán azt mondja valaki, hogy 
a’ régibb időkben épen a’ logika nem léte szülte a’ hi
bás okoskodásokat, ferde nézeteket. Vélekedésem sze
rint nem a’ logika nem léte , hanem a’ tárgyak körüli 
hibás vizsgálódás szülte azokat; azonban magát a’ lo
gikát is , épen maga a’ tárgyak körül tett vizsgálódás 
teremtette , de meg nem is azt mondom, hogy logikát 
nem szükség tanítani, hanem csak az t, hogy nem elöl 
kell tanítani.

A’ józan okosság bírálatát sem állhatja ki a’ lo
gikának és psychologiának elöl való taníttatása. — Ugyan 
is I )  A’ lélek közvetve kapja az isméretet, nevezetesen 
pedig a’ külérzö eszközökön keresztül, a’ kültárgyak ál
tál serkentetik föl munkásságra : és igy a’ kültárgyak mint
egy magok jelentik be magokat, hogy őrajtok kell kez
deni a’ vizsgálódást ’s a’ róluk leszedett törvényekből 
kell józanon alkotni a’ logikát. — Maga a termeszei is aÄ 
ö keblében élni kívánót, előbb ifjú éveiben érzéki kelle- 
mekre , csalóka fényre csábítja; majd «azután a’ jónak es 
rosznak,igaznak’s csalárdnak fogalmába begyakorlott er - 
ftt kényszeríti magába vonulni, öngondolkozóva lenni. — 
2) De nehezebb is a’láthatatlanon, abstractumon, keziiem 
a’ vizsgálódást, mint a’ szemmel látható termesze en. e- 
iekedésem szerint a’ mathesist is azért szeieü o .v eve* 
ember ; mert az elvont algebrai számolásba kévés, , ki bele 
neműn,holott ha a’geomctriaelemein kezdette volna czel- 
szerűen tanulni, meglehet ainahozis kedve.lövendett. Va
lóban az idealisrous is főképen azért íalal kevés parfojora,
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mert a’ tapasztalati nézeteket átugorja , elvont fogalmak
ból indulva építi föl tudományát.Hegel még most azért fog 
kevés viszhangra találni, mert mély tudományának mind
jártelején legelvontabb logikája, kivált kezdőt tökéletes 
unottságra gyötör. l)e ezek szerint nemcsak az ideálisták , 
hanem az úgynevezett dualisták is ezen hibában vannak, 
midőn azt állitván: hogy tapasztalásból kell kiindulni, ma
gok nem abból indulnak k i, előrebocsátván az elvont logi
kát éspsychologiát.—3) Utoljára mint Baco megmutatá , 
inductive kell nekünk menni a’ philosophia alkotásába. 
Igaz is,mert analytica tehetségünk áll lenyomó súlyban; a’ 
mennyiben a’ tapasztalati tárgyakon , mind kül mind bel te
hetségünk által észrevett törvényeket könnyebben bont- 
hatjuk’s vihetjük bizonyos okfőkre, mint a’ netalán hibásan 
construált elvont princípiumokkal felruházva lépni ki a’ 
kültárgyak közé ’s ezeket amazokba tukmálni, ’s rájok 
világokat építeni. — Syllogismus ex propositionibus con
stat, propositiones ex verbis,verba notionum tesserae sunt 
Itaque si notiones ipsae—idquod basis rei est— confusae 
sin t, et teinere a rebus abstractae ; nihil in iis , quae su- 
perstruuntur, estflrmitudinis.Itaque spes estimáin indu- 
ctione vera. Org. nov. scient. 1. 33. analytica tehetségünk 
elsőbbségét mutatja az is , hogy még a’ legfelsőbb v. lelki 
erőt is tudjuk analysálni, midőn construálni csak a‘ legalsó 
mechanica és chemica erőket vagyunk képesek, nem tud
hatván még senki sem egy csep vért semegy fűszálat elő
állítani. —

lm ezek azon okok röviden, mellyek engem azon vé
leményre indítanak, hogy a’ psychologiának és logicának 
legelői való taníttatását ne helyesleném.Következnék már, 
hogy ezeket hát mellyik helyen, sőt az egész philosophiát 
micsoda renddel kellene véleményem szerint tanítani; de 
erről más alkalommal akarok röviden értekezni.—

A p p e l 1 e s  p. t.l.

K iváltságon  Äagy-Böcate bánya vá
rosnak to2»ograi>liico-statistfeai 

leírása*
Múlt évi Társalkodó 20dik számában, a’ gömör- 

megyei v á r o s o k  álláspontja Íratván l e , Nagyrőczéről 
hibás közlés tétetett, mi is bővebb pótlásra szolgál ösz
tönül. —

Ezen varos , a’ történetből híres murány vári völgy 
lapályán nyert kellemes fekvést; határában egymáshoz 
közel 6 vashámor van, mellyekben szünetlenül mű
ködnek a’ vasverők ’s mikből éjjeleken mint tüzokádó 
hegyekből nagy tiizszikrák repülnek szerte. — Ezen há
morok, valamint egyéb járuléki az úgynevezett „mu
rányi unió“ tulajdoni, mi több birtokosbul áll’s az egész 
testületi birtok 24 részvényre van felosztva , miből %  
részt Rőcze is bir. — Méltó itt egy kissé a’ város leírá
sától eltérve, a’ vasmüvelést érdekelni.— E ’ vidéken 
a’ vasmüvelés legrégibb időkben is virágzott ’s egész 
Gömörmegyében annyira elterjedt, hogy a’ megye ne
vezete is e g y i k  történetiró által ekép származtatik 
tó t ’s német nyelven: Szamer, Gamer, a’magyaroknak: 
Gömör. Ezen hámorok a’ 16dik században , leginkább 
egyes ©emerf (hámortulajdonos) tulajdoni valának ’s 
egyesek tehetségi ’s isméreti szerint kezeltettek ; ké
sőbb , több rendbeli tulajdonosok társaságba állottak, de 
ezen társaságot is feldúlta a’ török.— A’ murányi vár 
kormányzója Herberstein gr. 1585b. a’ vasbánya ’s há
morok birtokosait végső pusztulástól akarván raegsza- 
baditni, 26 czikkből álló rendelést alkotott; miszerint 
nemcsak a’ birtokosokat, de a’ munkásokat ’s vaske
reskedőket is szabályozó. 1713b. a’murányvölgyi zsel

lérek uj szabályokat készítettek, mik a’ jelenleg vi
rágzó murányi unió kezdetéig , kötelező erővel is bír
tak .— Néh. Koháry F. hgindítványából, Sturman Már
ton kir. tap. igyekezete és szorgalma által, 1808b. lé
tesült a’ murányi unió. — Áldott legyen örökre ezen in
tézet, mert üdvös rendszabályokon alapúi; többek bir
tokát egybeolvasztván, Benkár József felügyelő által , 
magányosak hasznára ’s a’ hon díszére példásan vezet
tetik. — Ezen unió mellett azon javítást óhajtanok , vajha 
könyveit, számadásit, egy szóval mindent, nem tó t, ha
nem magyar nyelven vitetné.

Már most redeamus ad priora. Nevezetes a’ rő- 
czei határban azon fürdőintézet, mellya’ város költsé
gén ez előtt tiz évvel építtetett. Van ott a’ fürdős lakán 
kívül egy pinczefölötti mulató-szoba , van öt fürdő- ’s 
ugyanannyi öltöző-szoba ; a’ befolyó melegített ’s hideg 
viz minden kádban két réz csőn bocsáttatik. — Az ud
var nagy, hol egytekéző ’s mulató , a’ hegyaljában pe
dig szép sétahely van. — Innét a’ murányi kopár szik
lák , a’ várromok ’s a’ Kakas hegy Mátyás vadászhelye , 
a’ szemlélőt régi idők történetire emlékeztetik vissza. 
Ezen fürdő vizében vas- és büdüs-körészek foglaltat
nak ’s azt mint gyógyvizet, Marikovszky orvos , ki
nyomtatott értekezésben nagyon ajánló.

A’ város régiségéről több nevezetes adat létezett, 
de a’ múlt században egész város lángok martaléka lé
vén , a’ dühöngő tűz a’ városi levéltárba is beharapo- 
zott , azt megemésztő ’s eképen a’ lealkonyodott szá
zadok keresményi füst áldozativá levének. Azt tartom, 
e’ város hajdan római vagy góth gyarmat lehetett ’s 
lakosai érczmüvelésre használtattak. Ez állításomat ta
núsítja a’ város ősi tornyán leginkább ezüst anyagból ön
tött harang , mellyen e’ góth körirás díszük Otacta *J* 
est -j- campana *J* ista *J- in honore *j* Dei *J* Omnipotentis 

et in honore *J- sancti *}* Quirini-j- suo*}* anno *j* domini 
*j* 706. így minden szó közt kereszt van , melly nem 
számot, de keresztet jelent. E ’ harang útmutatása sze
rint már 706dik évben kr. után, Eőczeváros létezhe
tett. Vannak azonban , kik a’ harang ’s következőleg a’ 
város régiségét is kétségbe vonják. Nevezetesen : Vin- 
disch in Magazino Hung. p. IV. p. 224. az évek előtti ke
resztet számnak tekintvén, azt lnek tartja ’s ig y l5 0 6 - 
dik évet állít, de miért formál 7ból 5töt azt teljesség
gel meg nem foghatom. — Bartholomeides in Notitia Gö- 
möriensi ddto 1808. azon harangról eképen elmélkedik: 
„qui in Campana hac contusiones, a malleo pensili fa- 
ctas spectaverit, eandem pluries versam videbit, ideo- 
que seculo 16to antiquiorem, ex situ ultimum ei dato, 
vestigiisque mallei hodiernis tuto colliget. — Nimirum 
eiusmodi inversionis, qua aeri campano alter atque si
tus datiir , necessitatem , ne intra seculum quidein, hac 
in campana adfuisse , hodiernus positus memóriám pro- 
vectissimorum aetate excedens , idemque contusionibus 
non magnis notatus ostendit.— Has, sicum veteribus 
mallei indiciis, vel triplicem campanae situra arguenti- 
bus comparaveris, aetati hujus campani aeris quatvor 
secula deferres. — Vannak sokan , kik azt állítják, hogy 
706dik évben nem voltak harangok.

Már mi az előterjesztett véleményeket illeti, azok
nak egyikével sem foghatok kezet, mert a’ vélekedők 
közül egy sem látta a’ kérdéses harangot es igy arról 
úgy ítéltek, mint „caecus de colore. Ugyanis: Bartho- 
lomeides a’ Notitiában mutatja, hogy a’ körirástsem ol" 
vasta, mert azt hibásan közli; egyébiránt, a’ többek 
vélekedése a’ valósághoz közelít ’s vélekedésemmel 
csak az idő ütközik meg. Azt mondja ö , hogy ki a’ ha
rang ütésit tekinti, azon pontbul is a’ 16dik század élőt-



41

ünek itélendi. De magam sem leven idióta ’s más ahoz 
értőkkel vizsgáltatván a’ dolgot, úgy találtam , hogy a’ 
harang szivének ütései által elkoptatott több rendű he
lyeknek elkoptatására annyi idő kivántatott meg , meny
nyi a’ 706dik év óta lefolyt. Nem különben: Vindisch 
Magazinumával sem egyezhetem meg; a’ harang körirá- 
sát ő sem látta, különben az évek előtti keresztet egyes 
számnak nem tekinthető vala. — Ha .hát a’ keresztet e - 
gyes számnak nem tekinthetni, következik , hogy706d. 
évnek maradnia kell. Már miért formál Vindisch 7böl 
Ötöt azt megfogni nem lehet, mert a’ 7d. szám olly vi
lágos , hogy azt 5nek keresztelni képtelenség. Még azon 
állítás megczáfolása van hátra, hogy 706ban harangok 
nem voltak. — E ’ részben a’harangok eredetit az érez- 
müvelés , zene eredetihez hasonlíthatni; lehetne a’Pto- 
laemeus és Plato csengetyüiről értekezni, de csak rövi
debben veszem a’ dolgot ’s úgy találom , hogy már az 
egyiptusiaknál is voltak harangok, midőn Osiris ünne
pét (a ’ ki Izis feleségivei együtt holta után istenekhez 
számíttatott) harangkongással üllték. Campániai püspök 
Paolinus a’ 4dik században harangokkal élt. — Már a’ 
6dik században kr. u. szerteszét divatoztak a’ haran
gok, ’s tulajdonosaiktul nevet öröklöttek , azért mondja 
Cluveri történetiró in Historiarum totius mundi epito
me : Mos inolevitpraeposterus tintinnabula humanis insi- 
gniendi vocabulis. Tudnivaló az i s , hogy Plinius tanú
sága szerint a’ harangok tintinnabuláknak neveztettek. 
A’ tisztelt történetiró azt írja : Joannes 14tus campa- 
nam de suo nomine appellavit. E ’lapokban ez iránt hosz- 
szasan nem értekezhetera , az első harang hollétét meg
mutatni pium desiderium — kétségtelen a z , kogy 706- 
dik évben a’ rőczei harang létezhetett, minek a’ város 
régiségére természetes következése van.

Ki tulajdona lehetett régen Röcze város’s mi nem
zet lakhatta, azt a’ régiség homálya takarja. Én úgy 
vélekszem, hogy azt régi királyink bányamüvelő német 
lakosokkal telepítették meg, a’ honnét, több mutatvány 
szerin t, a’ város németül©n)f} 9?auffenbacf) nevet kapott. 
Vannak arra is kielégítő adatok, hogy a’ város kétszá
zad előtt bánya-városok közé iktattatott, határában ré
szint müveit, részint elhanyagolt bányák most is talál
tatnak. Annyi bizonyos , hogy ezen város a’ régibb idők
ben Kaunicz gr. birtoka volt. A’ 15dik században cse
hek bírván Murányvárt, hatalmok Rőcze városra is ki
terjedt , később R o t h á I grófok, majd Vesselényi (kiről 
Jolsva város hálásan emlékezik), azután a’ kir. ügynök 
a’ keletkezett zendület alatt Tököly, és ismét .az ügy
nök , a’ Rákóczy zendületkor pedig Bercsényi ’s újra 
a’ k. ügynök, utoljára Koháry birtoka volt, jelenleg pe
dig Szász-Koburg fejdelmi herczegben tiszteli urát.

A’ várost sebesen folyó patak hasítja keresztül, 
’s napnyugotirészit IJsva vize mossa, melly folyókban 
pisztrángok bőven halászhatok. A’ piaczot emeletes csi
nos ’s nagy városház ékesíti, mellynek tágas termében 
nevezetes farsangi vigalmak szoktak tartatni. A’ lako
sok száma 2500 terjed, a’ kiknek y3 katholikus, a’ 
többi ág. ev. vallásu,a’ két felekezet egymással ösz- 
szefér , őszintén társalkodik ’s vetélkedve vendégsze
rető. —

Az ev. templomnál egy, a’ katholikusokénal két 
torony díszéig. E ’ várost több ns család is lakja, mely- 
lyek köztjelesbek: Bartófy, Lovcsány, Mihálik , Tóth 
és Töréb. Foglalatosságok: földművelés, mesterség, 
’s vaskereskedés , melly végre több kiváltságolt czéh is 
létezik; a’ földműveléshez tartozik leginkább a’ lenter
mesztés , minél jobb ’s híresebb egész honunkban, nem 
találtatik, a’ mesterség legvirágzóbb részét teszi, a’

borkészítés. A’ városnak van vásárjoga is , a’ héti vá
sárok hétfőn, az országosak pedig evenkint négyszer 
tartatnak. — Van a’ piaczon három kereskedő bolt, de 
a’ tanács , buzgó törekvése mellett is , mindeddig gyógy
szertárra szert nem tehetett. A’ város rendszerinti or
vost tart,’s azt kényelmes lakással, jó fizetéssel ellátja. A’ 
kath. népész lakját a’ város tulajdonának tartja, de azért 
kegyuraságot nemgyakorol. — A’ város többször volt tö
rök dulásnak kiteve dögvész is nagyon pusztitá a z t, 
’s valahányszor M u r á n y  v á r  ostromoltatott, mind 
annyiszor e’ v á r o s t  v e s z e d e l e m  f e n y e g e t t e .  
— Nagy-Röcze város rendszerint tanács által kor- 
mányoztatik, melly 11 tanáesnokbul, I jegyző 1 ügyész
ből all. isztválasztas minden másod évben uradalmi 
felügyeles alatt történik , mert a’ bírói hivatal két évig, 
a’ tanácsnokoké holtigtartó, de a’ jegyzőt, ügyészt régi 
gyakoilat szerint (sokszor bárbozatosan) a’ tanács a’ vá
lasztott községgel (sokszor az értelmesek kisebb ré
szivel) más befolyást kizárólag nevezi ’s tetszése sze
rint elereszti. — Ezen tanács nem kis dicséretére szol
gál , hogy körében 4 hites ügyvéd közbiráskodik, kik
is mint tanácsnokok ügyvédi pályát nem folytatnak.__
A’ rendes perek, sót más tárgyak is, magyar nyelven 
tárgyaltainak ’s azon viszik a’ j e g y z ő k ö n y v e t is. 
Megjegyzésre méltó az i s , hogy a’ lakosok, kik mind 
tótok, nagyábul magyarul beszélnek. — A’ város kitűnő 
szabadsága abban á ll, hogy a’ bel és kültelkeknek sza
bad ’s korlátlan vételét ’s eladását századok óta gya
korolja. — Tizedet természetben nem ad (mint 20dik 
sz. Társalkodóban hibásan közölteíett), de a’ helyett ál
landó bizonyos dijt fizet. — Serházhoz, három malomhoz 
sajátsági jogot formál ’s azokat használja. Erdőhasz
nálata már némileg megcsonkittatott. Az urbért hol ki
sebb , hol nagyobb summával váltja meg. A’ korcsma- 
épületek valamennyi van, mind a’ város sajátjai, de a’ 
jogot több század óta változó bérért haszonbérli. Most 
a’ város ’s annak nagy lelkű földesura, a’ kor haladó 
leikéből kiindulva, az örökös megváltáson munkálnak 
’s annak sikeresitésére foganatos intézkedések téttetek. 
Engedje az ég, hogy a’ kívánt megváltás minélelőbb 
megtörténhessék. Jolsván , M a r k u s E n d r e ügyvéd.

Igaz é Hogy legtöbb Hadat az ural
kodók tiszteletszonija ’s kóditás- 

vágya okozott ?
Sokan olly nagy buzgalommal beszélnek a’ királyok 

’s kormányzók jogtalanságairól, ’s minden lépten tisz- 
teletszoinjokat ’s kegyetlen önkényüket emlegetik. Ezek 
nem goldolják meg, hogy a’ népjogot más szempontból 
’s más mérték szerint kell venni, mint a’ polgárok kö-
zöttit. Népek természeti állapotban vannak egymással 
’s lélektanilag soha nem is élhetnek máskint, a’ polgá
rok pedig törvényes társas viszonyokban; ugyanazért 
azon hasonlatok , rnellyek a’ népjog világositására közön
ségesen a’ polgári jogokból vetetnek, helytelenek. Pol
gár, jó - ’s észszerű alkotványos országban mitseni 
veszt, ha a’ veszélyt bevárja; közálloinán} ok gyakorta 
semmivé lennének, ha ezt tennék. A’ polgárnak ügyei 
elhatárzására van törvény, bátorságositásaul van tör
vényszék; a’ nemzetnek, védelmére, övéi melletti őr
ködésre csak okossága és saját ereje. A’ polgárnak egye
lőre mindent barátjának keli tartania, mig a5í e en e 
zöt nem tapasztalja ; a’ nemzetnek jogos o a van nun- 
den szomszédban elleni gyanitnin oeak:ig'» ritkán
győződhetik meg ellenkezőről. Nepefc közt törvények 
nem állhatnak fen , mivel eemm. fő hatalom mnce, melly



megbüntetné az áthágót, vagy altaljában kényszerítés
sel is végrehajthatná a’ törvény akaratját. Ezen szo
morú ’s biztosíttatlan viszonyokbűl származik a’politica , 
olly mesterség, mellynek nincs ugyan erkölcsi-emberek 
előtt semmi különös becse; de azért koránsem érdemli 
mégis azon rossz ’s gyűlöletes hitelt, mellyben az leg
több rövidlátó jól gondolkodónál áll. A’ népek egymást 
metsző érdekeik, egymással ellenkező biztosságok, ösz- 
szeütközéseket szülnek minden pillanatban , mellyek fö
lött nem Ítélhet semmi más biró , holott pedig kiegyen- 
litésök, létezésükre nézve nagyon fontos és gyakran 
lényeges. Itt tehát az ultima ratio regum-nak kell szük
ségkép belépnie. Hadak a’ népek pőréi, hol, fájdalom! 
a’ jog többé nem határozhat. Nagyon boldog volna ugyan 
az emberi nemzet akkor , ha a’polgárok közt kevés por, 
a’ népek közt kevés had volna ; de mikor fog ezen a- 
ranyidö megjelenhetni ? Ne vádoljuk az országlókat ar
ról: hogy ezen borzasztó rossz, főleg az ő tisztelet- 
■s hóditásvágyok által nyomasztja a’ népeket kétszere
sen. Tanúsítja a’ történet, miszerint a’ hadak , a’ kör- 
társaságokban ’s között, kivétel nélkül, gyakoriabbak 
’s véresebbek valának. Úgy látszik, hogy ennek átkos 
szüksége az e m b e r i  természetben alapszik. A’ böl
cselők , kik velünk az ellenkezőt akarják elhitetni, ma
gokat czáfolják meg azon örökös viták által, mellyek 
ész-köztársaságokban szünetlen uralkodnak. Valamint 
á’ polgári életben az ügyek már olly bonyolultak, hogy 
egy pörbűl több születik, hol jó hiedelmüleg mindenik 
fél magáénak véli a’ jogot; úgy a’ nemzetek viszonyi- 
ban is származnak hadak a’ hadakból, mellyeknél nem 
képes meghatározni még a’ legpártatlanabb vizsgáló is : 
mellyik részen van több jog, vagy jogtalanság. Gyak
ran látjuk ezt az ollyan pártokban, mellyek idegen tar
tományokban, ollyan külügyek mellett vagy ellenállá
nak föl, mik semmi olly érdekkel nem bírnak, hogy a’ 
vitázók önzésének nagyon hízelegnének. Az uralkodó 
már természetnél fogva kötelezettséggel bír, akár van 
nyilvánvos közállományi szerződés akár nincs, népei
nek üdvére felügyelni, bátorságát ’s nyugalmát meg
alapítani, védeni és mindent elfordítani, a’ mi csak 
egyetlen egyed kül- vagy beljogaiban sérelmet okozhat
na is. A’ veszély megelőzése vagy elforditása tehát nem 
agyrém ’s nem megsértése a’ népjognak, ha ugyan az 
emberséges elővigyázat, czélszerti aggodalom józan ha
tárin túl nem feszitfetik. A’ kortársak többnyire sokkal 
szenvedélyesbek , mintsem a’ pártok jogairól részre- 
hajlatlanul, egészen helyesen tudnának ítélni; hanem 
az utóvilág, menten minden érdektől az igazságén kül , 
rendesen sokkal méltányosb, megróvja a’ hibákat, ke- 
serültség- megdicsér elragadtatás ’s hizelgés nélkül. Ez 
előtt majd egy századdal rettenetes á t k o k  közt szi
dalmazták Tld. Fridriket némethonban a’ hét éves há
ború kezdete miatt; de később, miután a’ jelenet be lön 
végezve ’s a* nyugalmas fontolat ujlag helyére lépe , ki
békült vele minden. 0  valószínűleg el vala veszve , ha 
ellenségei merényeit érettségre hagyta tenyészni. Egye
dül ezen tétel által igazoltatik ő : a’ közjó legfőbb tör
vény ’s bátorság nélkül nincs nyugalom, nincs boldog
ság. Ha átmegyünk a’ népek történetén . hideg fontolat- 
tal megvizsgáljuk a’ hadakat okaikkal ’s következéseik
kel együtt; sok szomorú dulást és pusztítást találan- 
dunk , ’s az emberiséget gyakran legalsóbb lépcsőjén lá- 
tandjuk ugyan, de koránsem olly sok és szilárdan elha- 
tárzott jogtalanságot, mint sok jószívű, érzelgő mora
lista állítja. Ha nyilványos az, miszerint a’ had bor
zalmai és rémei nekünk többnyire az emberiség söpre

dékét mutatják; nem kevésbbé bizonyos az ellenrész
ről, hogy nagy férfiak egész erejökben, bátorság, el
szántság ’s humanitás által, nemünk dicsőségére, egész 
nemzedékek üdvére, gyakran csak a’ had színpadán lát— 
tathaták magokat, hogy azok valának, mik voltak. Az 
emberek saját méltatlanságuk közönséges érzetéből min
dig hajlandóbbak becsmérelni, mint szépitni;’s ha hát Han
nibal , Scipio , Marcus Aurelius, ’sib. nem valának olly 
erénypéldányok, millyeknektartatnak: úgy T a r q u i n ,  
Attila ’s Tylly sem valának ollyan szörnyek, millyek- 
ke okét belyegzek. Sándor nem azért érdemli minden 
jónak gyűlöletét, mert Á z s i á t  meghóditá, hanem több 
rossz s z e m é l y e s  tulajdonáért, mellyek áltaj mintegy 
gúnyává lón Aristoteles növelésének. Atyja, Filep, két
ségen túl finom,— ámbár meglehetős emberséges — zsar
nok volt, önhasznát, daczára az athenaei szónokoknak, 
ezek rovására, biztosan kiszámitá; ha ugyan azzal 
nem igazolhatjuk némileg,hogy bátorságban semmikép 
nem lehete, virágzó ellenséges indulatu köztársaságok 
mellett. O Cheroneanállegyőzvén minden szomszéd el
lenséget, fia parancsnokságot is örökle tőle n , görö
gök ellenségi elleni csatákban. Vájjon kellett é a’ ma- 
eedoni Sándornak, mint görögnek, addig várnia, mig egy 
második Xerxes ismét hidat építtet a’ Hellespontuson, 
hogy azon myriadjait több okossággal ’s tehát nagyobb 
szerencsével vezesse át, mint a’ salamisi ütközetkor ? 
Senki sem kárhoztathatja őt azért, hogy maroknyi ser- 
gével legyőző a’ persák roppant sergét, uralkodásu
kat megsemmisítő — ’s a’ görögöket mint vérrokonit, 
megszabadná legalább ollyan nemzet jármától, melly, 
őket gyülölé ’s barbároknak tartá. Láthatni a’ görög szó
nokokéul, mint gondolkodtak ezen vállalat felől magában 
Görögországban. Ezen expeditio a’ népjog minden fo
galmi szerint könnyen igazolható ’s kimenete méltán 
szerze hősének nagy mellék-nevet. Hanem hihetőleg 
mértéktelenség- ’s kicsapongási miatt elhal! vezére se
bészén elkövetett embertelensége ; Klythus barátja el
leni dühe, kit egy ünnepély alkalmakor, mert az igazat 
ki merte mondani, önkezeivel gyilkolt meg; azon esz- 
telenség, miszerint egy kéjláng késztésére Persepolist 
fölégeté , — zsarnoksággal bélyegzik emlékét, valamint 
Jupiter Aramonhozi követsége bolonddá teszi.

Ke vés had van a’ hisztériában, mellynek egyedül 
tiszteletszomj ’s hóditásvágy lett volna alapja, ha szin
te később szerencsés folyamat által, sok eleinte jogos 
had , hóditás-vágygyá fajult is. Lehetne még mindig 
könyvet Írni ezt igazolót, ’s ez nem válnék szégyenére 
az emberiségnek. Néhány ellenkező példa nem dönti 
meg ezen philanthropiai tételt. A’ két legfeltűnőbb : je 
lesen a ’ keresztyénség Palesztinában tett szomorú-’s a’ 
spanyolok amerikáérti gyalázatos kereszthadai, legin
kább vallásos őrjöngésből # )  (Fanatismus) eredtek. Ke
vés volt ollyan had, hogy mind a’ két fél teljesen meg 
nem győződött volna a’ felől, miszerint a’ jog részén 
van ; ’s a’ legtöbbekben még a’ legfölvilágultabb ’s mél
tányosb bírónak is nehéz föladás volna megmondani: 
mellyik részen van az igazság ? habár mind a’ két fél 
alá akarná is magát adni Ítéletének. — Ritkán van a’jog 
egy oldalon , valamint magányügyekben, úgy nyilványos 
vitákban is ; ’s az embernek fölhevültségében közönsé
gesen csak nagyon csábitó, nézetinek gyámolitásáraaz 
erkölcsi megmutatásról.physikai ereje megkisértésére át
menni. —

(Németből) Nuyy József.

*) Nem állíthatni é azt többekről is méltányosan? Szerk.

Szerkeszti H elme ex y. — Nyomtatja angol gyors-sajtón Tra ttner-Káro ly i , ori-nícza 453 .



Kisfalucly-társasásr.
Február okén délelőtt tartatott a’ m. academia te

jemében a’ Kisfaludy -  társaság nyilványos közülése , 
mellynek tárgyait már előbb közlők. A’ titoknoki hiva
talos jelentésekből kitetszik : I) a’ társaság ez évben na
gyobb körre tágítván munkálkodását, chez módosított 
új szabályokat dolgozott k i ; — meghalt tagja Csató Pál 
helyébe Scbedius Lajost kir. tanácsost választó taggá ’s 
egyszersmind helytartó elnökévé, ’s ezenkívül, újabb 
szerkezete következésében : Erdélyi Jánost, Gaal Jó
zsefet , Garay Jánost, Ilunfalvy Pált, Kis Károlyt, 
Kis Jánost, Kisfaludy Sándort, Lukács Móriczot. Nagy 
Ignáczot, Szabó Istvánt, Vachott Sándort és Vajda Pé
tert , tagjaivá. A’ társaság újabb szerkezete szerint i-  
gazgatóra is lévén szükség . e! helyre Schedel Ferencz ; 
segédtitoknokká 's egyszersmind pénztárnokká Nagy Ig- 
náez , ellenőrré . Bártfay László ’s a’ gazdasági választ
mány tagjaivá: Kiss Károly , Lukács 31óricz és Szé
kács József választattak; — Kisfaludy Károly munkái
nak újabb ’s az elsőnél csinosb , hibátlanabb, egyszers
mind olcsóbb kiadását ’s ezzel a’ „Nemzeti Könyvtár“ 
első kötetét kezdi meg. mellyből ekkorig 2 füzet jelent 
meg, a’ közönség által, ollyjól fogadtatva , hogy már 
3dik kiadás van sajtó a la tt; kiadá továbbá Évlapjai első 
két kötetét; 4 szépműtani ’s 20 költészeti pályamunka 
bírálatával foglalkoilott ’s uj jutalomtételeket tűzött ki.
II. A’ pénztár állapotja , a’ társaság által kibocsátott 
aláírási ivek következésében szépen gyarapodott. Az 
akkorig beküldött néhány aláírási ív szerint a’ tavalyi 
1890 pengő forintnyi tőke 2770 pengő forintra szapo
rodott, úgymint Czambert János „ügyes selyemtenyésztő“ 
czimii ajándék könyvecskéjéből bejött 10 ft. ; alapítók 
lettek : J iola József 70 forinttal, gr. Andrássv György, 
gr. Andrássy Gvörgyné született gr. KÖnigsegg Fran- 
cziska ; gr. Batthyány Kazmér , líloch 31óricz , Fogara- 
sy János, Kis Lajosné szül. Mészáros Mária, Lukács 
Móricz . b. Podmaniczky Armin , b. Podmaniczky Frid- 
rik, Rákóczy János . Schedel Ferencz, Schedius L a- 
jos, Szemere P á l. Trefort Ágoston, Zichy Domonkos gr. 
rozsnyai püspök és egy névtelen , egyenkint 50 p. forint
jával ’s így összesen 17 ; — pártoló tagi minőségben pe
dig segédpénzeket köteleztek : Szaniszló Ferencz apát 
25 ftot három évre. Kiss-Csapó Ida asszony 8 ftot tíz 
év re, Kiss Miklós, Csernkovich József 4 — 4 ftot örök 
időre, Privitzer István , Smaich Bertalan, 31erzlyak 
Eduárd , Cinicolli Antal, InkeyÖdön, Farkas Rudolf, 
Szerbeczky Lajos , Iginio Scarpa, Susani Józs.fFiume- 
ben) mindnyájan 4 ftot hat évre, Székács- Veoreos Ju 
lia , Szabó Pál (TriestbenJ 4 ftot öt évre , Ilunfalvy Pál, 
Pintér Ferencz, BicskeyN. 4 ftot 4 évre, Urbanowsz- 
ky Jusztin és Rutkay N. 4 ftot három évre, gr. Dessewf- 
fy Virginia , Thóber Lajos , Boronkay-Vas Klára , Rich
ter Alajos , Szirmay-Szulyovszky Therézia , Stuller Fe
rencz, Tóth Lőrincz 4 ftot két évre; A’ kör,  kassai 
társ. egyesület. Iferczegh János, Danilovits Mihály, Ri- 
manóczy Ferencz, Gönezy Gábor, b. Miske Anna, Szi- 
dor Antal, b. Sennyei Pált b. Sennyei Nina és Laeti- 
tia, Csacsko Imre, gr. Széfben Miklós, Szemere P á l, 
Szontagh Pál, és Forster-Ruttkay Sarolta egyenkint 4 
ftot egy évre; összesen 193 ft. évenkint segédpénzt. — 
Ezek szerint a’ társaság bevétele kamatokból, pártoló 
tagok segédpénzeikból és tavalyi pénztármaradékból 
összesen 301 ft. 28 kr. — kiadása pedigjutalmazásokra

és vegyes költségekre 152 fr. 35 kr. '*• pénztárma
radék jövő évre 168 fr. 23 kr; minél szükség megje
gyezni, hogy az előszámlált 17 alapítvány csak e’ na
pokban ajánltatván, ekkorig nem kamatozott, a’ segéd
pénzek is csak most fizettetvén be, eddig nem használ
tathattak.— III. Az idei szépműtani kérdésre kitett 15 
arany jutalmat nyerte azon pálya-munka, mellynek jel
szava: „még a' dal határtalan országúban is legyen 
hazafi «’ költő“ mellynek szerzője Müller Godofréd 
jogtanár Pesten.— A’ költészeti feladásra kitett 12 a- 
rany jutalmat nyerte azon satyra, mellynek jelszava : 
ygg akaráid s örömest jövök én a’ gyűlésbe csalánnal, 
czime pedig: Vegyesházasság. Szerzője: Vajda Péter, 
Dicsérettel említtettek a’ „Censura“ „állatok restaura- 
tiója“ ,,emlékbeszéd“„zenekórság“ és „Indítványok“ czi- 
meket viselő satyrák . mellyek szerzöji a’ mondott rend
ben : ismét Vajda Péter, Szentmiklósy Sámuel, Szi
lágyi István , Gaal József és Párkányi Béla. — IV. 
Jutalomtételek 1842 évre: a) Szépműtani kérdés: mint
hogy cselekvény a színműnek lényege, 's a’ művelt vi
lág Ítélete szerint Sophocles a' cselekvény alkotásában 
igen kitűnő: mutatlassék meg, miben áll Sophocles mind
egyik színmüvének cselekvénye , úgymint eleje , fordula
ta , és feloldása} ‘s vonassák ki abból «’ színműi cse
lekvény nek ( Handlungj  elmélete. A ’ pályázó a' példá
ul idézendő helyekre nézve, görög eredeti helyeit jő  for
dítással is élhet.“ — Jutalma 15 darab arany, bj Köl
tészeti feladás : A’ müveit népeknél az úgynevezett 
társasági vagy körénekek nem utolsó fűszerét teszik 
nagyobb kisebb magány -  vigalmaiknak. Illyenek kivált 
emelkedettel)!) szelleinüeknek, mi teljes szükségét lát
juk. Minthogy pedig mindennek, mi a’ társas életre szé- 
pitőleg ha t , nálunk kettős érdemet tulajdoníthatni: a’ 
társaság ez úttal az említett hijány pótoltatását óhajtaná 
eszközleni. Ennél fogva kívántatik: egy a' nemesi tár
saságok hangján, nemesb Örömeket, ’s mag asb polgári 
és emberi irányokat kifejező körének. A  költő váltva, 
mind a’ hazafi és polgár , mind a' magányos élet kü
lönféle álláspontjaira leheli magút, ’’s a3 karnak is , 
mellyben a’ társaság az egyesnek érzésébeni oszlását 
jelenti, 's mintegy költői egyediségei társasági egye- 
temiségre emeli , helyet engedhet. A' versalak választá
sában az énekelhetőségre fog ügyelni. Jutalma 12 darab 
arany.— 3Iindkét rendbeli pályamunkák beküldésének 
változhattál) határnapja noveinb. 20dika 1842; mikorra 
azokat tisztán 's idegen kézzel leírva, lapozva ’s iró- 
jok nevét rejtő, gondosan bepecsételt levélbe hivatko
zó jeligével ellátva, a’ társaság titoknoka veszi által. 
A’ kéziratok a’ társaságnál maradnak; a’jutalmat és di
cséretet nyerendők pedig a’ társaság Évlapjaiban fognak 
mesjelenni, szerzőiknek 20 példány adatván. —

Tóth Lőrincz, titoknok.
I*mét efs;j iiillaiistt a* lioinoc^oiia- 

tliiára.
( Ellenbirálat a1 Társalkodó m. é. S6dik számúban meg

jelent bírálatra.)
Vaunak olly nerczenetek az emberek éltében 
a’ mellyekben sötét leszen fejében es szivében.— 
’Silly perczcnctekbcn senki sem ura többe maganak 
Itt a’határ, hol isten által rendelt vezetőink szem 

__ i.. „„ vezérszóvetneke clhoma-

közül semmit nem oh, nem i«.«...
Fölösleges, nem is maga helyen lett volna Társal

kodónkban orvosoknak csak vázlatban olly tárgyról irm ,
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mellyről már bőven értekező munkák léteznek. Czéiora 
tehát egészen más vala: raegczáfolni t. i. több nemor
vos számtalanszor hallható azon balvéleményét „hogy 
a’ hoinoeopathia méreggel gyógyít, az itt használandó 
kis adagok munkálata lehetlen, hogy itt egyedül a’ kép
zelődés , vagy szoros életmód használ.“ Ezen czikke- 
met, n e h o g y  á l o k o s k o d á s i m  (mint t. bírálóra El
sässer dr. ur állítja) v a l ó k k i n t  á l l j a n a k ,  helyén 
vélte Társ. 86dik számában taglalni. Lássuk röviden, 
miként? D i c s é r ,  h o g y  a z  e g é s z s é g e t  e g y 
s z e r ű e n ,  k ö l t s é g  ki m é l e t t e l ,  u n d o r  é s  v e 
s z é l y e s  k ö v e t k e z é s e k  f é l e l m e  n é l k ü l  
v i s s z a v a r á z s o l n i  — úgymond — t ö r e k s z e m .  
V a r á z s o l n i  igy kiált tovább fel f á j d a 1 o m ! n e  m 
i g e n  t u d  e g y  is. Bölcsen méltóztatott kihagyni ezen 
szavat ,,szinte“;visszavarázsolni és varázsolni nálam nem 
usyanegy. Ha kifejezéseket akarunk birálgatni, módja 
szerint igen könnyen történhetik ; hagyjunk ki itt amott 
csak egv szót, a’ dolognak azonnal más értelme leend. 
Hogy több nemorvos gyakorolja a’ homoeopathiát, az 
allopathiáról még i n k á b b  elmondhatni azon különb
séggel, hogy a’ hasonszenviutón kontárkodók nemárt
hatnak, midőn a’ régibb gyógymód szerint kuruzslók, 
gyakran a’ halál hideg karjai közé taszítják a’ szegény be
teget. Hahnemann nejének (kivel társalkodását mint Pá- 
risban megfordultának jelét tudatni minden esetre érde
kes) ezen szavai: ,.a’ nemorvosak gyakran jobb siker
rel gyakorolják a’ homoeopathiát“ mellyeket Hahnemann 
fejbiczczentés közt ekkép : „oui je 1’ ai dit“ erősített, 
— Hahnemann nejének, (főkép ha szép) és az igen el
aggott öreg urnák megbocsáthatok ; hanem boncztani ’stb. 
isméretek nélkül csak kontárkodni lehet, de a’ szó szo
ros értelmében orvosiam nem. Most menjünk a’ dologra. 
1) Hogy a’homoeopathia méreggel gyógyít, nem  a k a r  
b o c s á t k o z n i  bíráló ur. Tehát hallják uraim ! a’ ho
moeopathia nem gyógyít méreggel. D e a r r a  k e l l  
úgymond bíráló ur „fegyelmeznünk, hogy a’ homoeopathi- 
kus orvosoknál gyakorlatban levő önkiszolgáltatása az 
orvosságoknak nincs veszedelem nélkül azon oknál fog
yást , mivel sem készítésére , sem adagra nézve nincs 
ellenőrködés. Az eféle szereket, úgymint: Arsenicum, 
Strichina a’ homoeopathák nem épen ritkán adják, és ki 
fogja megmutatni: vájjon milliónyi vagy egész szemer ? 
vagy talán még több nyujtatik é egy kis porocskában. 
Ellenben más orvosak rendelményei nemcsak szándékos 
hanem véletlen hibák esetiben is mindig gyógyszerész 
ellenőrködése alatt vannak.“ Ki még emlékszik , miként 
készíttetnek a’ hasonszenvi gyógyszerek; ki még nem 
felejté, hogy egy csepből több hígítást (dilutio),egy sze- 
merből több vegyitéket készítünk; ki tudja, hogy mi 
csak diluált szert használunk , mi semmi esetre sem árt
hat : könnyen átláthatja , hogy egy porocskában egy v. 
több szemért nem nyújthatunk # ) .  így az orvosságok ki
szolgáltatása nálunk nincs, nem lehet veszedelemmel 
összekötve, mellyről minden ellenőrködés daczára az al- 
lopathicus szerek kiszolgáltatásinál több szomorú eset 
szólhat. Ha talán E. orvos ur a’homoeopathák jó lelké
ben kétkedik , mondja meg : nincs é minden orvosnak elég 
alkalma mérget nyújtani, ha lelkiisinérete engedi ? vagy 
ez mégnem történt ? Egyébiránt szivem belsejéből óhaj
tanám , hogy az orvosságok kiszolgáltatásával és készí
tésével bajlódnunk ne kellene ! 2) Mi a’ kis adagok mun
kálatát illeti, azt állítja E. u r : h o g y  e z  a’ t e r m é -

’)  Részemről kis porocskát soha 6em adok, hanem czu- 
korbul készült és diluált orvossággal nedvesített golyócs
kákat: illy módon sem szándékosan .sem véletlenül nem 
vétkezhetem az Isten tiz parancsának ötödiké ellen. A J)

s z é t  t ö r v é n y e i v e l  e 11 e n k e z i k , s z a bál  y a * 
e g y i k e :  a’ m e n n y i s é g i  t ö r v é n y , m e 11 y sze
r i n t  p. o. az  e l e c t r i c i í á s  c s e k é l y  m e n n y i 
s e g e  a l i g  r e z z e n t i  me g  a z  e m b e r i  t e s t e t ,  
n a g y o b b  me n n y i s é g  r ö g t ö n  h o l t r a  s ú j t j a  
’stb. De ha elég, hogy az electricitás csak megrezzentse 
az emberfestet, minek akkor holtra sújtani? ha elvünk 
szerint tapasztaljuk, hogy elég a’ kis adag, minek ak
kor a’ beteg ártalmára nagy adagot nyújtani ? hogyholtra 
sujtassek ? Elvünk: „hasonlót hasonlóval“ azaz : mi kis 
adagban oily gyógyszert adunk betegeinknek , melly nagy 
mennyiségben hasonló symptomákat hoz elő az egészsé
geseknél azon symptomákhoz, mellyeket betegeinknél 
szemlélünk ; nem volna é tehát e z e n  e l v  s z e r i n t  va
lódi gyilkolás nagy adagot nyújtani, midőn a’ kis ada
gok munkálatát nyilván tapasztaljuk ? ! Nincsen hatások 
nélkül! ha hozzá kívánja tenni az „irányost“ eh bien ! nem 
bánom, de e l v ü n k  s z e r i n t  irányos a’ kis adag, aT 
mint ezt sok szerencsés gyógyítás mindennap bizonyít
ja. De elvünkről e g é s z e n  megfeledkezik t.orvos ur 
(holott ezt mindig szemmel kellene tartania, ha birálni 
akar) és elve után, a’ nélkül hogy a’ dolgot tapasztalati 
kísérletre méltatná, kíván Ítéletet hozni a’ kis adagok 
erejéről ; igaz, e’ szerint nem lehet ereje p. o. a’ hány- 
tató borkőnek hasonszenvi adagban ! A’ felhozott phy- 
sikai axióma következtében állitám „hogy ha százezer
szer (is) diluáltatik bizonyos szer, mégis, migaz válto
zást képes előhozni, kell orvosi erővel bírnia“ nem ter
mészetes ezen állításom? De itt ismét kihagyta t. bíráló 
ur ezen szavacskát ,,is“ és igy positive ollyast mond, 
mit én indeterminate mondók ; t. i. azt állítja, h o g y  
s z á z e z e r s z e r  d i l u á l t  s z e r  is k é p e s  a’ b e 
t e g n é l  v á l t o z á s t  e l ő h o z n i  és  k e l l  o r v o 
si  e r ő v e l  b í r n i a .  Ezen kifejezésem által „száz
ezerszer is“ határozatlan számot értekés csodálom , hogy 
bíráló ur azt sem tudja, hogy mi százezerszer egy or
vosságot sem diluálunk, hiszen százezerszer diluálván 
minden szert, nem is lenne más dolgunk: mint diluálni; 
már pedig némellykor laválni is kedvünk szottyan.

Folytatólag igy szól bíráló u r: c s a k u g y a n  e l 
f á s u l t  b a l i t é l e t ü  é s  r o s s z  a k a r a t ú  k é t 
k e d n é k  c s a k  a’ k i s  a d a g o k  e r e j é n ,  ha  ezek 
b e v é t e l e  u t á n  v á l t o z á s ,  e z u t á n  j a v u l á s  
é s  e g é s z s é g  á l l n a  be. Ha magára kimondá az 
ítéletet f. orvos u r , nem tehetek róla. Felszólítom ez 
alkalommal hazánk több ezer érdemes férfiúit, kik ha
sonszenvi utón szabadultak meg bajaiktól és kérdem, nem 
éreztek é az orvosság bevétele után változást, javulást, 
egészséget ? Ha azoknak sem akar bíráló ur hitelt ad
ni , más kérdést is teszek. Én azt állítom, hogy a’ kis 
adagok bevétele után változást, javulást, egészséget 
számtalanszor tapasztaltam ; E. orvos ur félretevőn min
den tapasztalást azt gondolja hogy ez nem történhetik; 
mármost kérdem, kiérdemel több hitéit, midőn szól a’ 
kis adagok erejéről? én é? ki ezt nem egyszer tapasz
taltam, vagy bíráló ur ? ki a’ nélkül, hogy a’ kis ada
gok működését tapasztalatára méltatta volna, csakgon
dolja hogy a’ kis adagok nem működhetnek. Bocsásson 
meg E. orvos ur , midőn e’ fő dolognál pirulnia kell ; 
nem is tudom, mi vezérelhette tollát, midőn czikkem bí
rálatához fogott •, mert, hogy valami tárgyat logice tag
lalhassunk , szükséges, hogy azt minden oldalról is
mérjük , ott hol a’ logikai bírálatra mellőzhetlenül kíván
tatik a’ tapasztalás, tapasztaljunk ; de E. orvos ur ha- 
sonszenvileg soha sem gyógyított és mégis e’ gyógy- 
módrul ad bírálatot! mint egykor K—cs dr. midőn or
gona-rostáját ír ta ; neki azonban azon időben még inkább
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lehetett illycsmit elnézni, mert a’ jó öregnek, ki jelenleg 
hihetőleg maga is másképen gondolkodik, akkor még kevés 
volt az adata, írni pedig a’ minélelőbb kiküszöbölési 
vágy kényszerítette; de most tele a’ v i l á g  tagadhatlan 
adatokkal, úgy hogy hihetőleg csak kevesed magával 
kétkedhetik még, vagy inkább tagadhat. Tapasztalnunk 
kell, hogy tapasztaláson épült tudományról józan Íté
letet hozhassunk! Ugyebár ? bizonyos hánytató vagy más 
szer hánytató vagy más erejét csak propter auctorita- 
tem hitte, midőn tanulta és csak akkor győződött meg 
valódi erejűkről, midőn egyszersmind tapasztaló; tapasz
talja tehát a’ kis adagok erejét is , hanem hiszi; ez az 
egy ú t , melly a’ dolog logikai bírálatához vezet. So
kat mondhatnék még, pedig joggal orvos urnák, de sér
teni senkit sem akarok, noha t. kegyed igen élénken 
nagy tudatlanságról vádol az egész t. közönség e lő tt, 
pedig méltatlanul, midőn ekkép szól: „Azon kifejezés, 
hogy a’ mercurius mirigyekbe, csontokba megyen ’s 
hozzá a’ kiüzési eszme valóban képtelen materialismus 
bélyegét viseli 1) ’s ha az orvosi tudományban idege
nek állítanak illyesmit, nem csodálhatni; de hogy egy 
orvos, kinél az áthasonlitásról, táplálásról, e l-é s  ki
választásokról physiologiai ismereteket föl kell tennünk, 
illy vastag balitéletű , csakugyan sajnálni lehet, és nem 
tudom a’ t. közlővel szegény képzelődés! — vagy más va
lamit kell é inkább felkiáltani.“ Valóban minden szemé- 
lyességi indulattól menten és minden indulatoskodást 
mellőzve ir E. orvos u r, a’ mint Ígéri! De megtartván 
még ígéretét is , mit érne egész bírálata?! Ne sajnál
jon t. orvos ur ; meg vagyok én arról győződve, hogy 
kegyed sem tart engemet olly tudatlannak, miilyennek 
indulatok mixtúrájába mártott tolla irle . Az áthasonli
tásról , táplálásról ’stb. iIly közönséges tárgyról van 
bizonyosan minden orvosnak és sok nemorvosnak is 
physiologiai ismérete ; van nekem is. Ennyi tudományom
ról nem fognak kétkedni, kik közelebbről ismérnek, 
ennyit feltesznek bennem orvostanár létemre azok i s , 
kik nem ismérnek; csak kegyed olly kegyetlen, hogy 
képes eltagadni olly mindennapi isméreteket is, mellye- 
ket mint orvosnak tanulni , tudni kell és elfelejteni alig 
lehet. Ezen kifejezésemnél „a’mercurius mirigyekbe me
gyen át“ a’ leiró kihagyta ezen szavat „hatása“ mi hogy 
nem ritkán történik t. uraságod sem fogja tagadni. Én ek
kép Írtam: „a’ mercurius hatása mirigyekbe megyen át“ 
(actio mercurii transit) és hozzá tettem ironice „honnét 
hashajtók által még legkevesbbé űzethetik ki.'hnondom iro
nice , mert ha ki űzetik is a’ mercur, nem űzethetik 
ki vele a’ hatás, mellyet az egész testben okozott, mi
dőn sok collegáink azzal visszaélnek; megmarad a’ be
nyomás, mellyet a’ mercur okozott épen úgy, mint mi
dőn szögbe hágunk, a’szögnek kihúzása után is hátra
marad a’ lyuk. Úgy vélem t. orvos urnák is volt alkalma 
nem egyszer, mercurius-okozta bajokat gyógyítása alá 
venni; mert a’ mesterségesen eszközlöttsebet gyógyít
hatni ugyan, de már azon eszme , hogy gyógyítani kell, 
magában foglalja, hogy a’ mercuriussali visszaélés ár
talmasán hatott a’ testre , és mit ismét nem tagadhatni, 
néha annyira, hogy legnagyobb kinok közt öli el a’ szá
nandó embert! Tehát az említett hibás kifejezést ne tu
lajdonítsa t. orvos ur tudatlanságomnak , hanem leíróm 
észre nem vett hibájának. — De erről elég. Hogy „a’ 
hideglelést“ jól magyarul: v á l t ó i  á z n a k  nevezik, 
tudom; én a’ t. nemorvosi közönségnek Írtam , ki e’ szó
val : „hideglelés“ általányosan inkább él, mint váltó- 1

1) Már mint homoeopatha nem lehetek materialista a’ be
tegségnek productum.it kivéve. Arg.

lazzai Továbbá, h o g y  a’ c h i n a  m a g a  h e l y é n  
a d v a  k e v e s b b é  á r t a l m a s , m i n t  mi d ő n  r o s z -  
s z UI i s  a 1 k a 1 m a z t a t i k , igaz; de hogy szokott 
allopathícus adagban maga helyén is alig lehet ártalom 
nélkül, méltán következtethetem, midőn mi legkisebb a - 
dagban adott chinával is gyógyítunk némelly hideglelé
seket. Ezen kifejezésemen: „chinával mi csak némelly 
valtolázjikat gyógyítunk“ fel nem akadna t. bíráló u r , 
ia lennenek hasonszenvi isméretei; mert valóban csak 

nemelly váltólázakat gyógyítunk chinával, azokat t. i. 
mellyek symptomái a’ chinával megegyeznek, de miután 
a válíoláz különféle jelek által mutatkozik, mi ezek
hez képest különféle orvosságokkal győzzük le a’ vál- 
tolazt, melly ellen nem egyetlen speciflcumunk : a’chi
na. - A’ h o m o e o p a t h i a  t e r j e d é s e  i r á n t i  san- 
g u i n e u s  r e m é n y e i m  m é r s é k l é s é r e  a j á n l -  
j a t. o r v o s  ur  ̂a’ M e d i c i  n i s c h e r  A r g o s  3dik 
k ö t e t é n e k  lso e s 2dik f ü z e t é t :  B r i e f e  ü b e r  
H o m o e o p a t h i e .  Vannak nem kevesen az úgyneve
zett tudós világban , kik bizonyos elveknek olly esküit 
ellensegi, hogy bármi hozassék pártolóji által ezek erő- 
sitesere , az elfogultak hallani sem akarják , mindent ma
kacsul megvetnek és csak olly munkálatban gyönyör
ködnek , melly cllenelvöket, bár alaptalanul, támogatja. 
Illyeneknél logikai, physikai axiómák mit sem nyomnak ; 
ők (úgy vélik) gondolkozni tudnak és gondolkozásinód- 
jokat jobbal felcserélni az elfogultság nem engedi. Ha 
ezekhez kénytelenittetem t. bíráló urat számítani, magá
nak tulajdonítsa, ki igy szó l: b á r m i t  h o z z o n  f e l  
v a 1 a k i a’ h o m o e o p a t h i a  t á m o g a t á s á r a ,  a’ 
g o n d o l k o d n i  t u d ó c s u p á n  m y s t i c u s  s z e m 
f é n y v e s z t é s n e k  f o g j a  a z t  t a r t a n i .  Ugye
bár? tetszett kegyednek a’ Med. Argos 3dik köt. lsőés 
2dik füzete ? Olvasám én is , de a! hoinoeopathiának alap
talanságáról úgy győzött meg, mint kegyed bírálata. Ha 
t. orvos ur szives volt nekem ajánlani, fogadja kegye
sen viszonajánlatoinat is , és olvassa: Archiv für die 
horn. Heilkunst — Hahnemanns reine Arzneylehre — 
Franz Hartmanns Therapie Aeuterkrankheitsformen st.
— a’ mit olvasand, méltassa tapasztalatára és remény
iem , látni fogja , hogy a’ homoeopathia nem mysticus 
szemfényvesztés. Szeretném t. bírálóm bölcs véleményét 
hallani a’ felvilágosodott szász és porosz kományok- 
ró l , mellyek a’ homoeopathia számára tanitószéket és 
kórházat állítottak országos költségen ; a’ moszka kor
mány kerületenként gyógyszertárakat állít, mind ezek
ről mit sem tudva, mint hogy nálunk misem történik, hi
szi , hogy a’ homoeopathia az egész világon haldokló 
félben van,  hátha nálunk is, hol minden egyedárusság- 
nak vannak ellenségi, az orvosi egyedáruságnakis ve
get vefendnek ? — 3) Azt állitám „hogy a’ homoeopathia-- 
ban nem a’ képzelődés, hanem az orvosság segít, pél
dául hozván a’ barmokat, mellyek okoskodva képzelőd
ni nem tudnak, és még is hasonszenvi utón jó sikerrel
gyógyíttatnak.“ E ’ fölött nem akar t. bírálom elmencz- 
kedni; de annyi bizonyos úgymond, hogy a’ homoeopa- 
thiafeltűnése előtt sem döglött meg minden beteg mar
ha, és bizton merem állítani, hogy azok közül, mel)- 
lyeknek t. közlő szereiből adott, mind meg nem Syu 
gyűlt. Uraim ! ennek a’ eonsequentiája nekem igen e 
szik : mivel a’ homoeopathia feltűnése előtt se!1J 
meg minden marha, és mivel azok közül, me
szereimből nynjték T im i i*  ha-
— gyógyszereim mit sem érnék • -jnÁiiriíi sem hal meg minden be-
«e", W zeis!m °Iydsyul mind meg: lehat a’ győgytudo- 
mfny h a s S f - O  A> szoros életrend tekintetében



k a r o s  t é v e d é s r e  a d h a t  a l k a l m a t  így szél t. 
orvos u r, h a  a’ h o m o e o p a t h i c u s  r i d e g s é g  
a n n y i t  e n g e d ,  h o g y  a n n y i t  h a g y j o n  a’ b e 
tegnek e n n i ,  in e n n y i t  e m é s z t »  e r e j e  m e g e n 
g e d .  Engedjen meg orvos ur ! én csak azon bal vé
leményt akarám megczáfolni, hogy a’ homoeopathia éh
ség által gyógyít. Hol ’s mennyit lehet a’ betegnek meg
engedni, nemcsak tudós uraságod hanem a’ homoeopatha 
is meg tudja Ítélni. Ezen állításom : „hogy a’ betegség 
minden beteges symptóma összege44 szoros értelemben , 
valóban nem á ll; mert a’ symptóma, azaz: jel, mindig 
föltesz valamit, minek jele. De miután a’ symptóma és 
betegség olly s z o r o s  összeköttetésben állanak, hogy 
sympíómát betegség nélkül és ezt amaz nélkül alig kép
zelhetni ; és főképen miután nálunk a’ tapasztalás bizo
nyítja, hogy a’ gyógyításra elég a’ kórjeleknek pontos 
felfogása és méltatása, azért tágasb értelemben , a’mint 
vevém, practice áll mondásom. A’ betegség nem más , 
mint az életerőnek szenvedése , valamelly ellenéveli küz
dése , vagy a’ természet-szabtautróli eltérése, ezt mon
dani könnyű de meghatározni nem mindenkor l e h e t ,  
bizonyítják ezt az allopathai orvosi tanácskozásokban! 
különböző vélemények, az ujjárványokkitörésekoriha
bozások st. Például szolgálhat a’ cholera, mellynek mi 
nem lényegét hanem csak küljeleitismertük, de mellyet 
elvünk szerint mégis szerencsésen gyógyítánk. Végre 
ezen kérdésemre „Ítélhetni é a’ tapasztalati tudományban 
megvetvén a’ tapasztalást44 halljuk még uraim t. bírálóm 
okoskodását: „ha valami tapasztalati, elméletben nem 
áll, az olly rósz, mint elmélet, mellyet a’ tapasztalás 
nem igazol; már pedig a’ homoeopathia elméletileg jó 
zan észszel ellenkezik: tehát a’ homoeopathia kiszámított 
mysticus szemfényvesztés; és taglaljuk egy kissé. Ha 
valami tapasztalati elméletben nem á ll, az olly ro ssz , 
mint elmélet, mellyet a’ tapasztalás nem igazol,“ ezen 
hasonlatosság igen igen sántikál; mivel igaz ugyan, hogy 
rósz azon elmélet , mellyet a’ tapasztalás nem igazol; 
de viszont, hogy rósz azon tapasztalati, melly elmélet
ben nem áll azok esze szerint, kik az embert mindentu
dónak, e’ szerint az elméletet tapasztalás előttinek, és 
ezt nélkülözhetőnek képzelik (mint t. bíráló ur is, ki a’ 
priori okoskodik a’ homoeopathiárul, megvetvén minden 
tapasztalást) t a g a d o m ;  miután a’ theoria nem más , 
mint elvek rendszeritett összege, mellyek tapasztalati 
adatok után szedettek. M á r p e d i g  a’ h o m o e o  p a-  
t h i a e l m é l e t i l e g  j ó z a n  é s s z e l  e l l e n k e z i k  
— különbséggel! — hogy a’ homoeopathia (mint tapasz
talati) allopathai elv szerint gondolkodó , azaz csupán 
gondolkodó de tapasztalni nem akaró , és csak nagy ada
gokról álmodozó ésszel ellenkezik és ellenkeznie kell , 
megengedem : de hogy a‘ homoeopathia homoeopathicai 
elv szerint gondolkodó ésszel (pedig csak igy bírálhat
ni a’ homoeopathiát) meg nem fér és meg nem férhet, 
k e r e k d e d e n  t a g a d ó  m. A’ hibás előzvényekből he
lyeset következkeztetni lehetlen ! Szabad legyen a’ most 
taglalt sophisnmval szemközt állítanom ezen syllogis- 
must. IT a r  o s z a z o n  e l m é l e t ,  m e l l y e t  «’ ta 
p a s z t a l á s  ne m i g a z o l ,  jónak kell lennie azon el
méletnek , mellyet a'tapasztalás igazol ; már pedig a’ ho- 
moeopathiai elméletet igazolja a’ tapasztalás (erre ezer 
példa szolgálhat) : tehat a’ homoeopathia üdvös gyümöl
cseinél fogva méltánylandó gyógyrendszer, melly nem

gyógyít méreggel — nem gyógyít éhség— vagy szoros 
diaeta által — hanem az itt használandó kis adagaival. 
Ezek valának czikkeiin, mellyet czáfolt meg ezek közül 
t. bírálóm , a’ t. közönségnek Ítéletére bízom.

Igen tisztelt orvos ur ! Szép a’ pálya, mellyet fu
tunk , — egészséget, életet adhatni embertársainknak, 
vajmi dicső foglalatosság ! Épen ezért szoros köteles
ségünkben áll mindent tapasztalni a’ szenvedő emberi
ség javára, jól tudván, hogy nincs semmi olly csekély 
széles e’ föld kerekségén, mit hidegen megvetni lehet
ne. Megvallom őszintén, első tekintetre magam sem va
lók barátja a’ homoeopathiának, de többek által hason-  
szenvi úton tett tagadhatlan gyógyítások elég ösztön Öl 
szolgáltak annak megtanulására, és midőn ezt a’ bete
gek ágyainál is a’ régibb gyógymódnál minden tekintet
ben kielégítőbbnek találám, annak gyakorlatától mind
addig el nem állok, inig talán ismét uj alkalmam leend , 
a’ homoeopathiánál is jobb gyógymódot ismérni. A’ bu- 
da-pesti Árvizkönyv 5dik kötetében, Eötvös József b. 
Carthausijában olvasott ezen szavak: „akadályok álla
nak minden pályán, fökép melly a’ mindennapitól elvált44, 
igen jól hatottak lelkemre. Azon pereztől, mellyben a’ 
homoeopathiát gyakorolni kezdem, mostanáig számtalan 
akadályra találtam én is , mint minden újat terjesztő 
küzdenem kell, de mind ez el nem ijeszt azon pályától, 
mellyet kitűztem magamnak ; — el nem ijeszthet, tud
ván, hogy nem phantasia gőzéből van alkotva azon alap, 
mellyen tudományom épül, hanem ez erős alapon áll . 
a’ tapasztaláson, melly ha azt mutatná, hogy hason- 
szenvi úton czélt nem érhetni, érdekem-paranesolta te
kintetből is , már rég meg kellett volna azt vetnem; el 
nem ijeszthet végre azon meggyőződésem mellett, hogy 
az igazságnak győznie kell, habár holtig küzdendek ; a’ 
szenvedő emberiség javára szentelt fáradalmira gyümöl
cse , egykor szép jutalma Jeend lefutott rögös pályám
nak ! Iráni Váczott.

A r g e n ti D ö m e.

P ó t l é k t á r .
(Amerikában Linnville nevű város elenyészett.) Az. 

éjszakamerikai egyesült statusokban megjelenő Morning 
Star következő történetet közöl: Linnville, egy hajdan 
virágzó város, újra eltűnt és csak egyetlenegy ház je 
löli még azon helyet, min a’ roppant város állott. Ol
vasóink kiváncsiak lesznek tudni: vájjon nem lett é a’ 
nevezett város, mint már egykor, újra martalékja aT 
vad népek pusztitásinak ? Nem ! — A’ házak kerekekre 
állittatvák és a’ közel fekvő La Baca városba gördíttet- 
tek. Ezen uj v á r o s ,  mint versenytársa az elhagyott 
Linnvillenek naprul napra gazdagszik, népesedik és 
idővel nyugat egyik legvirágzóbb városa lehet.

Néhány párisi nagyobb rangú hölgy már nemcsak 
szobáiban a’ kandalló mellett, hanem kikocsizás köz
ben is rendesen czigaroz. A’ szipákolást is újra divatba 
akarják hozni.

A’ Bohemia hiteles kútfők után állítja, hogy még 
dec. SOkán is fecskéket lehete látni Lembergben.

Newyorkban ismét agyon fűzte magát egy fíatal nő. 
Teste, az orvosok állítása szerint, borzasztóan elvolt 
nyomorítva. Oldalbordái ’s honlapjai egészen egymásra 
voltak szorítva.

Szerkeszti Helmeczy.  — Nyomtatja angol gyors-sajtón Tra ttner-Károíy i , nri-utcza 453.
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V i d é k i  s z e m l e ,
IV. S z é k e l y  a l u s z é k o n y s á g .

Miután a ' magyarok elődeik ősi lakhelye felé in
tézett keleti utazásikkal a’ XIII. és XVdik század óta 1) 
annyira felhagyának , hogy hanyagságuk miatt az ázsiai 
törzsök-apák méltán kétkedhetének : vájjon ivadékik vol
nának é a ’ bölcsőre viszsza nem emlékező gyermekek? 
2 ) miután a’ k a u k á z i  havasok torkolatáig ’s t i -  
b e t i  hegyekig közelebbről eljutott magyar.vándorink, 
őseink lakhelyét, mint az elvesztett paradicsomot eddig
ien foganat nélkül keresék ; miután koszorús költőnknek 
ime’ szavai: „teremt é az isten több magyart mig a’ vi
lág ’s mig napja ta r t , ha majd mink is elfogyánk !“ min
den igaz magyar ajakra méltán illeszthetők, mert nincs 
a’ nagy világban iker-hazánkon kivül helyünk : azt vél
hetné a’ külföld , hogy a’ vérrel szerzett európai honá
ban annyi viszontagság közt fenmaradt maroknyi magyar 
nemzet — annál inkább , mivel ön vallomása szerint, egy 
istene , fejdelme, hazája, nyelve, törvénye ’s érdeke van , 
egymást úgy isméri, mint a’ szülei háznak magzati. — 
De ki ezt hiszi, az nagyon csalatkozik jámbor vélemé
nyében.

Pillantsunk ugyan is a’ rokon Erdélynek csak azon 
vidékére, mellynek hoszsza Mező-rücstól (Torda vm. 
pagocsai kér.) a’ gyimesi kapuig-nyugotról keletre Pa- 
rajd lévén középpontja, 17 szélessége Dragoiaszka mold
vai falutól Bodza folyamig , éjszakról délre, Csik-Szer- 
da középponttal 23 , köre pedig, a’ kis Aranyos-széket 
is beszámítva körülbelül 90 geogr. mföld ; pillantsunk , 
mondjuk, e’ vidékre ’s látni fogjuk, hogy azt egy nem
zet lakja, inelly vitézségével szerze minden talpnyi föl
det , ’s annyi századon keresztül vérével védé ’s őrzé 
meg azt, egy nemzet, mellynek hűségét ’s hadakozói 
tehetségét még az igazságos Mátyás király is Módra vá
rát vívó táborából 1473d. év karácsonhava 9dik nap
j á n ,— megdicséré, nemzet, mellya’ hajdani és újabb 
időkben is mindig nevezetes szerepet játszók ’s az egy
mást érő viszályok közepette magát olly harezos nem
zetté edzette 3 ), hogy méltó lón különféle kiváltsá-

1) Julián, domonkos-rendű szerz. atya a'XIHdikszázad ele
jén — szolgálatba lépés és több szenvedés után, Béla kir. 
költségén jutott el Ethil vize mellé, hol magyarokat ta
lált föl. Deserici vatikáni k. i-ból. A’ XIHdik század kö
zepén IVdik Incze rom. p. Plan-Carpini János és Ascel- 
lin fercnczi szerzeteseket a’ tatárokhoz küldé, ‘s ök 
nagy Magyarországot is meglátogatták. Ugyanott. A’ 
XVdik században Aeneas Sylvius veronai embere azt bi- 
zonyítá, hogy ázs. Scythiában a’ Tanaistól nem mesz- 
sze nemzeti nyelvünket hallá hangzani. Hist. A siaeC .9. 
Bonfin szerint, Mátyás kir a* kereskedők által épen erről 
értesülvén, követeket külde őseink főikeresése‘s ha le
het , Magyarországba édesgetésére. Hist. Dee. I. 1. 3

2) . . . . „persvaderi sc (t i. lares originarios accolentes) 
haud posse, nos (  europaeos hungaro« )  veram eorum 
progeniem esse ; absurdum rati, ut non a pluribus anno- 
rum centuriis , ex affectu naturae vel patriae, suam non 
revisissent, vel alio quovis modo consangvineos suos 
visítandó ius patriae haereditariae recognovissent.“ Mart. 
Cseles 1. Mss. Arch. Bibi. Univ. Pest.

3) Mi a’ székely vitézségét illeti, olvashatni az évkönyvek
ben. Itt csak azt akarjuk röviden érinteni , hogy e’ nem
zet főbbjei néha 4—5 lóval szálltak ki a' haza védel
mére, noha egy lótól évenként esak 8 ft. magok szemé
lyétől pedig havonként 2 forinttal flzettetének. L. a' ee-

gokra 1) ,  méltó, hogy annyi ország koronás fejedelme 
magát grófjának czimezze , ismételjük: hogy azon vi
dékét egy nemzet lakja, mellynek akár az Ardarik-ge- 
pida király- Chrimihild nevű szép lyánykája, vagy első
ség fölött versenygő Etele-fiaktól származtassuk le ere
detet , akár — nehogy ílut hamarább hozzunk a’ világra 
mint apát — csak az Árpáddal jött m. néptörzsökök egyi
kéből , virágzása vagy hanyatlása, ha valaha mostani 
körülményiben a’ magyar nemzetet leginkább érdekli, 
egy nemzet, mellynél, földterület ’s népesség tekinteté
ben , Európában 35 negyed osztályú uraik, status (álla- 
dalom) van kisebb.’S e’ nemzet a’ ns vitézlő székely nem
z e t, a’ magyarral vér-rokon, de , mind a’ kettőnek alu- 
szekonvsága miatt, nem  i s m e r t  n e m z e t ,  annyira 
nem ismert, hogy még 14 év előtt egy magyarországi 
oktato az ismért sicziliai estét magyarázgatván azt mon- 
dá erdélyi-székely (siculus) tanítványának, hogy más
nap bibornokukról többet szóland. A’ tanítvány alázato
san ligyelmezteté, hogy honfiainak bibornoka soha nem 
volt . . . .  ’s a’ tanító ur fülig pirult.

Mi a' kis Erdély kisebb székely-országának 2) több
nyire névvel is a’ magyarokat hirdető helységeiben 3)

gesvári orszgyül. 1562: 3. tcz. Jogaikhoz annyira ra
gaszkodtak , hogy midőn azokban csorbulás történt, a’ 
felmarkolt fegyvert addig le nem tették , míg ügyöknek 
jobb fordulatot nem víttak ki. Ildik Ulászlónak midőn 
Anna neje fimagzatot szüle , csupán a’ szokáshoz szilárd 
ragaszkodás miatt nem »karának ökröket adni (nemzeti 
ajánlat vala) , t i. Zsigm. László és Mátyás kk. magta
lanok lévén, ők eféle ajánlatokra nem emlékezének. 
Fegyverre kelt a1 dolog. A' királyiak erőszakot tettek, 
de ök viszszaverték. Sebes léptekkel siete most Tomory 
ellenök , de ök seregén Maros-Vásárhelyen (Agropolis 
valaha) diadalmaskodának 's a’ tüzes ifjú vezér hevét 
tiz seb-vágással hűtek. Harmadszor ujittaték meg a se
reg, elvégre a’ nagyobb erőnek engedniük kelle s l506 -  
dikban Agyagfalván (Udvarhelyszékben) nemzeti gyű
lést tártának, Mint jogaikért: épen úgy harczoltak becsü
letükért is. A’ XVIdik század végén Mihály vajda beüte 
Erdélybe, ‘s e" nemzetet, melly akkor elvesztett sza
badságát siratá , fegyverre szólítá föl Báthory A bibor- 
nok ellen , erősen ígérvén minden jogainak visszaállítá
sát. Három székelv-széktüstint fölkele, de Csik és Gyer- 
gyó csak azon foltét alatt, ha Jan. Zsigmond által a' 
székely nemzet gyalázatjára építtetett 2 var (Székely
támadt Sepsi és Székely-bánja Udvarhely székben) föl
dig leromboltatnak. Meglett s a székelyek Mihályt kö
vetvén Szeben mellett győzének. A bibornok százkise- 
röjivel elszaladt "s midőn a csíki havasok Nascalatnc- 
vürészén bódorogna, Eördög Balazs áltál megölcték. H" 
kiséröji közül M.kó Miklós esett el legutÓlszor. A’ helyre 
jelenleg egy fakereszt emlékezteti a vándort

1) Olv. Aprob. Const, p. 2. tit. 1-5-6-7 ez. Comp. ^on8,fj 
p 2 . (it. t . t . 2 cső . ez. Leop. oklev. o ez. |6.9|boi
:stb. —

2) Udvarhely és Kercsztur székek 1505diki sz. andras ia\a 
23d k napján kelt rendeletében iratik : ,,a m,.^ e*e ^ I
szágunknak régi bevett autoritásából rendeljük.
közbeszédben egyes székekre is alkalmazta 1 a 
péld. Csikország.

3) Illyenek többi közt: Kadisfalva, Unlak», ête• » ,  ̂^
J lafalva, Eresztevény , Havadto , Kcbc,e ’ötlöttfk emlé-

cf. Nekünk az utolsóra a Vcr-Avai . 
kezetünkbe. Itt megjegyzésre meho az > > »3• nevezete egészen eltér a 

ekemezö , Zid:Kis -  ekemezö , *H, 
némettől 9 ptld. * 1 prAR7 aii' Kcresztvénszi-Szászveszöd , Geists Apueza, Groszau, Keresztyen./.
get 'stb.
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több Ízben in eg fordulóink, nincs anyaszékök , mellynek 
kebelében nem lettünk volna; de merre csak járánk az 
Olt fejénél úgy mint Oltszeinnél, Homorúd- Almásnál 
úgy , mint Maros-Vásárhelyt vagy Nyárádtóuél, mindig 
imez sóhaj szakada fel keblünkből: Vajha e’ nemzet ön 
magát anya-hazájával minden tekintetből alaposabban 
megismértetné , ’s vajha az anya is lyányát megismerni 
jobban serénykednék 1). Mellőzvén most a’ m a g y a r  
hanyagságot, a’ székely aluszékonyságrúl egyedül éb
reszteni kívánó irányból közöljük e’ néhány pontokba 
öszszesített szemlei czikket:

a) A’ ns székely nemzetnek Erdélyben szép föld
rész juta örökségül, ezen most szaporodott, majd fogyott. 
Hogy hajdan földterületét nem méregetheté és lakosit fe- 
jenkint öszsze nem számlálható, ezt az akkori folytonos 
fölkelés miatt nem bámuljuk. De hogy ma, mikor sem 
huszad, sem ötöd része, sem mindnyájok fölkelése nem 
parancsoltatik,saját földterületüket,mellyet most 144 majd 
22i CD m. földnek állítanak, meghatározni és a’ nép
számot vallás és rangosztályként: hány katli. reform, 
és unitárius ? hány főnemes , ns lófö és gyalog ’s t. ef. 
egyed létezik? pontosan előadni nem tudják, oh ez nem 
felkeltő honszerelemnek, hanem lefektető aluszékony- 
ságnak elvitázhatlan jele. — E’ nemzetet ellenség, tá
borozás , éhség, döghalál sokszor fogyasztá. Hogy ré
gibb eseteket mellőzzünk, 1799dikben a’ dögvész Buka
restből Moldvába harapozék. Ebből egy czigány Gyer- 
gyó Sz. Miklósra hozá, innét egy szász tímár Seges
várra vivé, ’s csak hamar az egész hazában eláradt. 
A’ czélirányosb óvásokig leginkább Brassó vidéke lévén 
a’ rosznak kitéve , a'székelyeket is sokszor megragadó, 
de ők a’ népszám följegyzésében a’ leverő időkben is 
szorgalmasabbak valónak. Például az 1717diki nagy szá- 
razságot-követte éhség, mellyben Osdolán az anya, gyer
mekét megevé , és az ebből származott halálozásról Lu
kács esperes következő jegyzetet hagya fen.
Székek. Helységek nevei. Meghaltak. Megmaradtak.

Kozmás . . . . 806 1115.
Sz. Márton . . . 340 508.
Sz. György . . . 1202 1019.
Meneság . . 307 378.
Mindszent 261 161.

< Sz. Lélek . . . 246 339.
Sz. Király . . . 228 418.
Sz. Imre . . 322 404.

3712 4342.

Somlyó . . . . 766 857.
Deine . . . . 329 387.
Sz. Miklós . . . 348 376.
Sz. Domonkos . 317 302.
Sz. Mihály . . . 260 301.
X. -  Boldogaszszony 680 846.
Kis-aszszony 773 654.

3473 3723.

1) Erdélyország ismertetésének zsengéjében Éderur igazán 
monda , hogy az eddig megjelent illy nemű munkák vagy 
igen hijányosak vagy idegen nyelven írattak. Ez egy' 
magyarul iró derék németnek 1826dikban állítása. Ta
gadja , ha lehet, a magyar, ki a' Székelység néhány 
tájszavain, kistükör! fold és történeti leírásán, legfölebb 
savanyú-vizein és ezredéin kivül alig bir érdekcsb is
meretekkel. Tagadja , ha lehet, a' székely , ki lethar- 
giája miatt nem érc azeffJék rására. Bizony bizony ér
demesben foglalkoznék a'darabos „Múlt és Jelen“ elv
telen (e ‘ kifejezésnek saját müveiből történendő betudá-

ékek. Helységek nevei. Meghaltak. Megmaradtak
Sárhegy . 364 673.
Sz. Miklós . . 713 904.
Alfái u 390 1002
Ditró . . . 668 903.öl)Sh0) Újfalu . . . . 274 480.

Ö 2409 3962.
Xagy-Kászon 773 953.
Kászon-ujfalu . 207 224.
Oláhfalu . . . 344 617.

1324 1794.
Öszszesen: 10.918 13,821.

íme az elődök adati! I836ban ugyanott epemirigy 
dula ’s ugyan az utódok közlék é az elhunytak szá
mat ? — Mi részünkről egyik hírlapban sem olvastuk. 
Alom álom, édes álom.

b) A’ ns székely nemzetnek polg. alkotványa van. 
De vájjon nem rendűit ez meg ? — Hajdani jogai, sza
badsági és kiváltságai teljes erőben maradónak é fen? 
Fejedelme iránti hűtlenségével örökségét ina sem ve
szíti é el ? Fiulyányok (jószágosak) jelenleg is vannak 
é ? A’ mag nélkül elhunytak javai atyjokfiai vagy szom
szédikra háramlanak é ? Az Apr. Const. 1567beli 26 tit. 
szerinti só még szokásban van é ? Reális pereik mint foly
nak, nemzeti tisztek által kormányoztalak é ? Szóval: a.’ 
székely nemzet képe (Benkő J. müve) vonásain az idő 
viszontagsága változásokat nem tett é ? és e’ nemzet , 
mint szépségét-vesztett nő , nem többet dicsekszik é 
hajdani szabadságival, a’ nélkül, hogy azoknak édes 
élvezetiben jelenleg gyönyörködhetnék? — Mindezeket 
hányán nem ismerjük, ’s pedig csupán azért, mert a’ 
kik közölhetnék, édesen alusznak.

c) És jobban ismértetik é e’ nemzet vallási tekin
tetből ? Épen nem, mert sokan azt sem tudják, hogy 
az egész székelység 1551dikig katholikus vala , de ké
sőbb különféle vallást fogada el, hogy jelenleg a’ 
katholikusok mintegy 243 anya— és 302 fiókegyház
ban a’ reformátusok (l772diki adatok szerint, pedig az 
óta változások történhettek) 132 anya — és 44 fiók
helységben lehetnek, az unitáriusok körülbelül 100 egy
házban imádják az É g y e t , hogy itt a’ n. egy. oláhok 
száma csekély, a’ zsidóság még kevesebb, és hogy e’ 
nemzet kebelében , ha jól emlékszünk Maros és Udvar
helyszékben 1662—68 körül 4 falu szombatos vala , de 
ezeknek is lakosi később más vallásra tértek. L. Apr. 
Const, p. 1. art. 4. p. t. tit. 2. art. 1. ’S mindezeknek 
részrehajlatlan történeti leírásával mellyik székely iró 
ajándékoza meg?— És miután e’ vallás-felekezetek Er
délyt annyi jeles egyh. főnökkel örvendezteték meg, 
hisz a’ katholikusoknál névszerinl ismert 1 1 , köztük : 
Apor, Bodó, Sz. Andrásy, Sz. Györgyi, Uyés, Már- 
tonfíak — a’ reformátusoknál 9 , köztük : Götsi, Veres- 
marty, Veszprémi, Vásárhelyi, Aranka, — az unitá
riusoknál 5 , köztük : Kósa,Bedő, Almásy, Aagh székely 
fi vala már püspök v. hihetőleg superintendens , mellyik 
rokon adá ki életrajzukat?— E ’ főpapok hivatalos lá
togatások alkalmával hozott végzetiket, miilyenek pél
dául 17IOdikben a’ csíkiak, szigorún rendelők: hogy 
a’ káromkodók megfenyittessenek, hogy a' fiatalok az 
idősbeket a’ templomok székiből 12 ff. büntetés alatt ki 
ne szorítsák, hogy azinfamis (becstelen) személy (hi-

sara , lia kívántain! fog, tűst int készek leendőnk) szer
kesztője is , ha péld. hazai statistikai adatokkal lépne 
föl , mint a'Magyarországban — mi tagadás benne — ked
veltebb Érd Híradó elleni piszmálkodásival. A' közlők.
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hető a’ megesett nőnem értetik) ugyanott utolsó helyet 
fogláron e l , a’ lyányok fejeiket be ne fátyolozzák, a’ 
férfiak körmenetre és búcsúra fegyvert ne vigyenek, 
egyházban ne lövöldözzenek, husvét másodnapján a’ viz- 
bevetéssel fölhagyjanak ’s t. e f ., noha a’ népjellem is
meretére igen szükségesek , mellyik nemzeti pap gyüjté 
ö szsze?— Hát a’ Béldy, Kálnoky, Kun, Lázár, Mi
kes , Mikó , Nemes , Petki, Teleky g r ó f  — Andrásy, 
Apor , Bornemisza , Daniel, Henter , Orbán , Szentke
reszti b á r ó , Székely, Sándor , Lázár , Biális , Balázs , 
Geréb, Zöld, Bors, Kovács, Czikó ’stb. f ő - n e m e s ,  
l o v a g  és g y a l o g  rendi családok a’ haza mindén fó- 
polczáig feljutott egyedeinek polgári és vitézi erényi 
émlitést sem érdemlenek? és a’ székelyföld 3 kolosto
ra ’s annyi meglepő régi egyháza, nohatörténét-dusak, 
egy Takarításra sem méltók? A’ történeti kalászok e’ 
nézetből is gazdagok , de az álom nem engedi öszsze- 
szedni. —

d) A’ székely nemzetnek több tanodái vannak , név- 
szerint: Maros-Vásárhelyen öolleg. és gymn. Udvar
helyen collég, és gymn. Somlyón Kantában , Kézdi-Vá- 
sárhelven , Szitás-Kereszt'uroh gymnasiumai, Szerdá
ban, Sepsi-Sz. Györgyön, Esztelneken, Szárhegyen , 
Mikházán ’stb. jelesebb aliskoláji. Már mindezek mikor 
alapittattak , milly viszontagságokon mentek keresztül ? 
Miilyen a’ kath. világi seminariumai — és máriai soda- 
litásinak története ? ’sf. ef. Oh aluszékonyság ! mikor 
fogsz az eféléket tudatandó i m et t s  é g n e k  időt en
gedni? ! —

e) A’ székely nemzetnek tudtunkra két könyvnyo
mó intézete van: a’ c s i k - s o m l y ó i  (a’ t. ferenczi 
atyák kolostorában) , melly már félszázad óta (ha nem 
hibázunk a’ fáradhatlan Kájoni Ján. atyaalapítá és X I- 
dik Kelemen rom. p. helybehagyá) terjeszti a’ művelt
séget és a’ maros-vásárhelyi papiros-malmok is kelet
kezének , már ha azok mozognak, min nem kétkedhetni, 
hol vannak a’ sajtó alól évenként kijött müvek ismérte- 
tési? —

f) A’ székely nemzet saját földjének birtokosa, 
annyi küzdési után békés időt élvez , méltó arra , hogy 
a’ költő szavait tényleg érezze : „ . . van arany ka- 
lászszal biztató földem, szeretett szabadság lakja haj
lékom , kegyes istenemtől kérjek e többet ?“ ’S kérdjük 
nyílt szívvel, mi közölteték a’ természet hármas orszá
gának köztük rejlő és nem rejlő adományi és kincsei
ről ? E ’ földnek, mellyen merre csak járánk , mindenütt 
élénk munkásságot szemlélénk , pezsgést, mint a’ han
gyafészek gyalog- vagy a’ méhkas szárnyas müvesi közt, 
mellyen midőn a’ honvédelem a’ férfiakat tova szólítja, 
a’ nőnem is szánt, vet, csépel, kaszál ’st.ef. e’ föld
nek mondjuk,ki irá le gazdasági rendszerét, ki ismer
teié meg erdeit ? mellyeket az orotványok, faeregeté- 
sek, hántások, sövények, zavarák , drániczák , sasok , 
boronák, ’s t. ef. annyira pusziknak , hogy  n o h a az 
I783diki öszszeirás szerint csupán az első ezred hatá
rin 162 óra hoszaság és 72 óra széleségre terjedt erdő 
találtaték , ha tovább is régiesen kezeltetnek, nemze
dék nyomdoka után még a’ hires R i k a  is ritka, a’ nagy, 
kis erdő leend ’s a’ parajdi szakad-át olly pusztaság , 
mellyen a’ vándor igen igen könynyen látand at ’stb. —■ 
Ki adá leírását a’ sz. domonkosi rézbányának, a’jö v e
tei vashámoroknak , az ojtozi dohot- büdös -  mesz-kő 
?s t. eféléknek ? — Ki szerkeszfe székely Flórát? vagy 
legalább ki emelé ki azon növényeket, mellyeket a’ föld
nép péld. szűgombát, tolvajfüvet ’s í . ef. házi gyógy
szer gyanánt használ ? — Ki tőn csak említést is művé
szétéről, iparáról, kereskedéséről, mik noha maguk

ban nagyok nem lehetnek, de egészen meddőn, hol 27 
nevezetes!» helyen tartatik országos vásár, nem pang
hatnak ? — Es hogy e’ szemlénkben a’ kisebb tárgya
kat se hagyjuk ki szemérkeletlen, bátorkodunk kérde
ni : nincsenek é e’ nemzetnek régiségi és őt jellemző 
különféle saját szokásai? Oh vannak ’s némellyek igen 
érdekesek ; de annyi, egyébiránt müveit fiai közt dal
nok és beszédnek hijányzik, k i, mint Ossián Kárhonjá
ban elkezdené : „Hajdan kor regéje ’s tetti eltűnt évek 
napjainak.“ — A’ bucsús helyek C. Somlyó, hol pünköst 
napján 12—15,000 székely öszszegyül, ’s hová a’ múlt 
században még Nagy-Váradról is egyes emberek elza- 
rándoklottak, a’ régi Dobó ’stb. — A’ székely vendég
szereteti jellem , melly szívmérője — önkészítette öltö
nye le egesz a’ fejtos keszkenőig, évenkénti fegyver- 
gyakorlata (contraetio) , hol a’ tyrol termetű ’s csak
nem olly öltönyü lyányzók és nők is néha megjelennek, 
Övéik látogatására — a’ nemzeti-dalok 1) ,  nevezetesb 
helyek: Várhegy, Bálványos , Bagyvar , Széfcelytámad , 
Székelybánja , Honárok, Székelykő , Büfchavas , Farkö , 
Cservár, Juhászkő, Bordás, Hargita, ar hetedfél me
gye , sz. Anna tava sárkányival, annyi kapu ’s t. efé- 
íék egyetlenegy értekezés, beszély, rege vagy versre 
sem adának alkalmat! ! — A’ különféle szokások és já
tékok : kalákák, táncz , lármafa , irottfa , hajnalozás- 
medve- és farkashajtás, karácsonéji arany viz , aprószen- 
tekezés , húsvéti határ-kerülés — mi hajói emlékszünk 
nyomatva van- guzsalyasság, jófonó vizkereszti czér- 
na, kürt, játékszín 2) hijányában sasozás , hintó-kari- 
ka- czikázás (mellyekben néha a’ nősök is részt vesz
nek’stb.) a’ szájról szájra, apákról fiakra, ezekről az

1) Ezeknek össze nem gyűjtésé vagy folyóirataik utján e- 
gyes nem közlése megbocsithatlan hanyagság Jól tud
juk mi , hogy e' nemzetnek nem va'ának es ma sincse
nek Vörösmarty és Czuczorai; deannyi bizonyos, hogy 
az apáknak harmadf.l századelőik szerkesztett vagy 
csak leirt versei maradónak fen, az utódok is dalkedve
lők , "s noha a’ legroszszabb rímekben: fűnek fának, 
csillagnak, napnak, szeretnek panaszkodni, alsó ’s felső 
szomszédoktól elbúcsúzni 's a ’t. Például a’ mai dalok kö
zül : „Szennyes az én ingem, nincsen ki megmossa, Bá
nat ül szivemen, nincs ki vigasztalja! ’s a" t.“ S ismét: 
„Bolondság volt nádhoz bizni, ki felszokott szépen nőni; 
de ha szél kezd lengedezni, minden felé kezd hajlani En 
is bíztam egy n ídszálhoz, ki elhagyott s hajlott más
hoz, kiért immár halálomhoz, közel vagyok végórámhoz“ 
ezeket ’s több hason ót miért nem lehetne javítva kőzle- 
ni ? -  A’ hajdanból mutatványul, addig is mig érdekes- 
beket hoznánk föl, imez 1585ben „De Paraffernis etre- 
bus cum sponsa“ czim alatt irt párbeszéd-töredéket je
gyezzük fel ide:

„Bezzegh melegh uagion az fen ni (feem) is gőzei 
ihatnam is igen hol ama az légei — (ez víztartó íaedeny). 
Jhol uagion fiam! raita feghszik Ábel 
Ved ki onnan gyengén de szezt ne ne hoz fel. . .
Ké j fel rósz Dögli innét mit hcverz öröké 
Ké j fel mert bizonj it nem heverz ma tőbe 
Ott hcverz e megh is én nekem kozkaszol 
Ugjh uaglak hogh bizonj tova botorkaszol. —

21 Ma a’ Thalia papja; a’ sz. kely lödön M. Vásárhelyen < 
Udvarhe yen,Borszéken és Iíezdí-Vásai he yen (ho mii - 
magunk 1. láttuk őket)uaoktak »um
kozni. Század előtt -s aztan is jo ideig me lékelve, 
gymn.hoz kőalapra fából épü t játékszín v°it meJekeiv ^
mellében «cukin, egyke.
el. így  történt ez kantában is A - Si’ vétettek Ű^v
zö-könyvek szerint többnyire a , » leforgott
tetszk* mi nekünk ^ g y  a^tannJmOus^ 
sz ázadokban ilh enk •.  ̂ 7 igen buzgó Esz
mert olvastuk valahol , is| olilk mSelIé já-
terhazy nadn. J a ' szükst; es «tényeket Vc- 
S S . Ä  « • « «  az emberek változtak.
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unokákra szállt babonák, előítéletek, az ünnepnapon szö
vő kővé változott lyány ’s más hatszáz, mellyeknek pi- 
perétlen előadására még a’ Zorkon bohózatira sem mo
solygott komoly Etele is elnevetné magát, mind közlőkre 
várakoznak. # )

Oh vajha illy huzamos aluszékonyságot, miután 
évtizedek előtt lehete alkalmaznunk V i r g i l  szavait: 
,,Asperajampositis mitescunt secula bellis44 egy uj szel
lemi Székelytámadat követne , mellynek nem lenne Szé
kelybánja hanem Magyar-áldja eredvénye. Oh bár egy 
hangrezgést kelthetnének föl lepletlen szavaink Kese
rű , Gábor , Győrfy, Bogos , Kóródy ’s a’ t. tisztelt ba
rátink kebleiknek húrain ! — De a’ szónál hatalmasb a’ 
vonzó példa! ’s mi, az elősorolt tárgy akból, némellye- 
ketmajd elöterjesztendünk. Őszinte vidékiek.

M? b ihari cziihorgyárl egyesület
Részéről, a’ közelebbi választmányi ülés neveze- 

tesb eseményei ezek:
1. Szlávy László kir. tanácsos u r , előadott körül

mények miatt, az eddig viselt elnökségről leköszönt. Mi
nélfogva Csáky Károly gr. u r , cs. k. aranykulcsos és 
Szepesmegye örökös és valóságos főispánja, — kinek 
e’ tárgybeli jeles isméretei, nagy lelkű ajánlatai, ’s az 
egyesület érdekét önnönévé tevő ügyszeretete egyesü
letünknek már háláját bírják, jövőre nézve pedig dús 
reményeket nyújtanak, — elnökké választatván , széké
ben köz örömmel üdvözöltetek. ’S mennyiben a’ ns. gróf
nak fóhivatali állása netalán megkívánná, hogy me
gyénkben nem állandóan lakozhatnék; Szlávy László 
kir. tan. ur , a’ köz bizodalom hangjának engedvén , az 
ügy körűi szerzett érdemei’ tekintetéből, a’ tiszteltgróf- 
elnök mellé társul ismét megválasztatott, úgy hogy, köl
csönös akadályok esetében , az elnökség gondjai meg
osztva legyenek.

2. Előterjesztetett, mikép a’ felállítandó czukor- 
gyár élete a’ gyárigazgató egyediségével szoros viszony
ban lévén , annak felvirágozása fókép ennek ügyessé
gétől föltételeztetik. ’S minthogy illy kitűnő tehetségű 
férfiúnak, ki a’ vállalatot hasznosan vezetni képes le
gyen , kijelölését előintézkedések által eszközleni, e’ 
választmány köréhez, ’s az első teendők közé tartozik*, 
és ekkép a’ közönség bizodalma a’ kijelöltnek szemé
lyességében uj biztosítékot találván, a’ részvényeknek 
is gyorsabb keletét reménylhetni: — javaslat tétetett, 
miszerint a’ választmány egy értelmes gyárigazgatót, 
kinek önérdeke az egyesületével minél inkább azonosítva 
legyen , e’ vállalat részire megnyerni ügyekezzék.

Ez előadás, tanácskozás folyamatában méltányoltat- 
ván, határozattá emeltetett. ’S mivel az egyesület ezél- 
jául kitűzött czukorgyár, melly évenként mintegy 40,000 
mázsányi répát leszen feldolgozandó , a’ nagyszerűek 
közt foglalt helyet; ne hogy ennek véletlen bukása évek
re hozzon tespedést, a’ gyárigazgató, szellemi ’s anyagi 
tekintetben , szigorú vizsgálat által fog kijelöltetni. És 
pedig megkivántatik, hogy a z , ki gyárigazgatóul ajánl
kozik , kitűnő anyagi biztosítékot nyújtson az egyesület
nek: azaz, nevezetesb számú részvények vétele által 
az egyesület’ ügyével, mint ennek tagja is , magát ro-

Épen most olvassuk a' brünni 184'2diki Vaterländisch. 
Pilgert, mellynek I45dik lapján a‘ székely nemzet a’ ty -  
ro'ival hasonlíttatik öszsze, 's Vitézsége, munkássága 
hazaszeretete, jogai méltánylása, erényei , főkép szep
lőtelen élete magasztaltatnak. Mit mondhatnak erre a’ 
magy. Naptárok szerkesztőji No no , majd külföldi né
metből a" székely jellemet magyarra forditandjjk ? I

konabb kapcsolatba tegye; viszont fáradalmai dijában 
is nem bizonyos bérfizetést, hanem a’ gyár tiszta jö 
vedelmének meghatározandó részét nyerendi. Továbbá 
szükséges, a’ répaczukorgyártást elméletileg és gya
korlatban tökéletesen tudnia, ’s ezt szilárd ügyszeretettel 
űznie: az e’ tárgyban történt elöhaladáshoz képest, a’ 
legújabb tudományos módszereket, vegytani kísérleteket 
értenie , a’ finomítást, és gépek egyszerűsítése körüli 
felfödözéseket ismernie; ’s különösen elsőséget igényel
het , ki nemcsak a’ fentebbi tulajdonokkal bir, de már 
valamelly hasonló gyárat szép szerencsével kezelt is. 
Részletesb föltételek tehát a’ szerződés napjaira ha- 
lasztatván ; jelennen az egyesület nevében mindenek , 
kik ezen gyárigazgatói hivatalt el nyerni óhajtanák, fel
hívatnak , hogy szándékukat, szepes-megyei főispán 
Csáky Károly gr. — avagy Szlávy László kir. tan. urak
hoz, mint az egyesület elnökeihez, Nagy-Váradra bér- 
mentesen intézendő leveleikben minélelőbb tudatni ne 
késsenek. ’S egyszersmind gyárkezelési képességöket 
bizonyító előadásaikhoz, az elvállalás föltételeit, ’s 
anyagi biztosítékul teendő ajánlataikat, mellé sorozni 
ne feledjék. — Az egyesület, melly már, az eddig be
jött igen kevés ivek szerint, 250 aláirt részvényben
25,000 ezüst ftnyi tőkepénznek birtokában van, jöven
dőben is mindent megteend, hogy a’ gyárigazgató ké
zibe , bő segélyforrásokkal ellátott ’s tartós alapokon 
nyugvó gyárat adhasson.

3. A’ közönség figyelmébe ismét ajánltatik, hogy azon 
érdemteljes hazafiaknál, kik (az 1841 ik évi „Ismertető44 
46, ’s „Társalkodó44 47 számában közlött határozat sze
rint) aláírási ivekkel bízattak meg, részvényeket elvál
lalni szíveskedjék. Egyegy részvény is , mellyet töb
bek egyesülve vettenek, egynek neve alatt, és egy 
szavazati joggal, elfogadtatik. Kelt az 1841 évi dec. 
15kén tartott választmányi ülésből. C s e n g e r y  I m r e ,  
egyes, jegyző.

P  ó  t  1 é  h  t  á  í1.

(A’ galambposta.) A’ divatbajött galambposta rend
szere sok tekintetben rendkívül érdekes. A’ legügyesb 
levélgalambok az antverpiek, noha másutt is tanítják 
már erre a’ galambokat. Fiatal korukban kell t. i. azo
kat arra szoktatni, hogy gyakran egyik városbul vagy 
faluból másokba repüljenek, eleinte kisebb, később na
gyobb távolságokra. Míg ehez szoknak, természetesen 
igen sok galamb vész el. Illy galambokkal többnyire 
csak zsidók űznek kereskedést ’s mondják, hogy a’ nye
reség igen tetemes. Néhány tózsér ’s kereskedő , kik 
egész Európában pénzzel nyerekesznek, tart magának 
egy külön galambposta-intézetet p. o. b. Rotschild, ki
nek Doverben illy intézete vala. Ezen intézet 400 ga
lambból áll, miket különös felügyelés alatt étetnek ’s ta
níttatnak. Tartása ez intézetnek hetenkint 12 , az egész
nek megszerzése pedig ’s elrendezése 15 ezer tallér
ba jött. A’ levélkét néha a’ galamb farkára, többnyire 
azonban egyik lábára kötik.

A’ genfi tó nyugoti vidékein e’ télen iszonyú sok hó 
esett. Fák rogytak össze hó terhe alatt, ’s gyakran több 
napra szűnik meg minden közlekedés. Még nem tudhatni 
a’ k á rt, mit a’ hó a’ Jura rengeteg erdeiben okozott; mert 
azokba még ekkorig ember nem nyomulhatott, csak a’ ra
kásra dűlő fényűk ropogási sejdítfetik az irtózatos pusz
tításokat. Mondják , hogy a’ genfi utón Bellegarde és F er- 
ney közt egész uj jéghegyek támadtanak, mik a’ közleke
dést végkép elzárák.

Szerkeszti H e l m e c z y . — Nyomtatja angol gyors-sajtón T r a t t n e r - K é r o l y i ,  uri-utcza 453.
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K arszclleiit C». I .
Axon egyforma természetű következvények, mik 

egyenlő életfolytatás ’s kenyérkeresés mellett hatnak a’ 
lélekre , olly nyomokat hagynak magok után , mellyek az 
egyedeket szokásokra, módjokra, viseletűkre, kivána- 
tikra, óhajtásaikra’s követeléseikre nézve egymástól 
annyira megkülönböztetik, hogy kevés gyakorlat után 
akárki is rajok ismérhet. Ezen különféle jellemeket kar- 
szellemnek (esprit de corps) nevezik. A’ katona , neve
lése, későbbi bánásmód következtében dicsőségre vá
gyó, bátor, hatalmaskodó, könnyen ingerelhető, czítn 
’s megkülönböztetést óhajtó, határzatiban állandó, el
lenállásra kész ; teste elég gyakorlat mellett erős , tű
rő, kitartó ; a’ hadi szakokat egyedül becsülő ’s a’ pol
gáriakat lenéző ’stb. szellemmel bír. A’ kereskedő haj
lékony, változó, kedveskedő, szelíd, félénk, polgári ’s 
katonai viszonyoktul óvakodó , csak a’ pénzt becsülő , 
életmódjában fényűző , puha , kényelmes , testi erejére 
nézve gyönge, ellenállásra telteden. A’ mesterember és 
művész egyenes, darabos, helyhez nem ragaszkodó vi
lágpolgár ; ha pénzhez ju t, szintúgy mint a’ kereske
dő , fényűző ,- puha, kényelmes, teste a’ szobaélet miatt 
erőtlen, ellenállásra felieden , ’stb. így van karszelleme 
a’ nagyobb ’s kisebb nemességnek, papságnak, tudó
soknak , hivatalosoknak földművelőknek : miket előszám
lálni ’s méltányosan taglalni nemcsak jelen értekezés 
terjedelmét de értekező csekély tehetségét is haladja; 
és csak azt kívánja előlegesen megjegyezni, hogy az illy 
jellemek, mint meg annyi szellemi hatalmak, országok 
fenállására ’s alkotványára, a’ történetek tanúsága sze
rint , elhatárzó befolyással bírnak ; miért is a’ hajdani 
törvényhozók leginkább csak azon karszellemeket pártol
ták , mik az álladalmak fenmaradását ’s virágzását biz- 
tosíták. —

Sok rendű karszellemet vehetni észre a’ polgá
rok közt ’s több alosztályt különböztethetni meg; de mi
vel az országok alkotványira nézve azok csak kétfelé 
oszthatók , u. m. kereskedői és földművelői szellemekre : 
lássuk e kettőt terjedelmesebben. Tekintve az orszá
gok fenállását a’ kereskedő szellemet a’ művészivel egyen
lőnek vehetjük, egészen megkülönböztetve a’ földmű
velőitől. Az, örök változás eleme, ez a’ maradás és 
tespedés alapja. Igv tehát minden álladalom két ellen
kező részből van alakítva u. m. ingó ’s ingatlanból. Az 
ingó alapja kereskedés és művészet, az ingatlant ké
pezi a’ földbirtok. Ha e' két elem illendő arányban mun
kálhat együtt, az országok virágzók ’s a’ polgárok bol
dogok lehetnek : ellenben hol egyik vagy másik határon 
túl pártoltatik, a’ polgárok szerencsétlenek, belhábo- 
rúk , vérontások ’s több nyomor elkerülhetlenek. Egy 
országos álladalom olly eredvény.inelly helyesen nem áll
hat meg sem egyik sem másik szellemmel. Az ingó '» 
ingatlan elemek olly lényegei az álladalinaknak mint tes
teknek a’ vonzó és taszító erők. Csupán vonzó erővel 
a’ mindenség is csak egy mathemutikai pontba szorul-

*) Ertekezónck neve a’ dolog lényegére szükségtelen, ö kit 
sem bánt, csak a’ túlzókat Túlzó pedig ki sem akar len
ni; 's igy a' karczolásoktól nem félhet. Ha még is va
laki magát mcgtámadtnak vélve turp tér proderet animi 
conseientiara , 's ön és nem az igazs íg védelmére lépne 
föl: értekező nyilt sisakkal jelcncndik meg a’ csatatéren.

na, a csupán taszító erő pedig nemcsak földgömbün — 
k é t , de az egész világot gázalakban állítná elő : ellen
ben e’ két erő aránylagos hatása a’ testeknek mind for
máját , mind tömöttségét, mind színéi meghatározza. így 
az álladalmak, csupa i n g ó  szellemre alapítva, örök 
változás nyugtalan rémei lennének; ingatlan elemre ál
lítva pedig a’ tespedés és hátramaradás nyűgei.

A’ kereskedő, művész, tudós és hivatalnok az atyai 
háztól mar gyermek korában elszakadva , idegen, mind
untalan más más , többnyire városi hideg keblű veze
tők , gondviselők, tanítók ’s társalgók közt növekszik; 
ezerféle szokást lát ’s módot isméi-, jót ’s rosszat ve
gyest. Nem maradván előtte rejtve azok bűnei’s vétkei 
sem. Az illy növendék, botlásiban atyailag ritkán javit- 
tatik , jó tettekre atyailag, szívrehatólag ritkán intetik, 
minden hidegség ’s dermedség körülötte, nevelőji pél
dájára önző és szűkkeblű egyeddé válik. Egyik város
ból , országból másikba költözve nem ragaszkodik többé 
az édes atyai házhoz, nem őt szülte földéhez, nem ősi 
szokásokhoz, nem hazája intézvényihez. Itt egy, ott 
más szokást talál jobbnak hazájáéinál, idegen viselete
ket helyesbeket a’hazainál, külföldi nyelveket művel
tebbeknek az anyainál: vagy is válik belőle végre egy 
világpolgár, ki egy nemzetnek sem igaz tagja , ki min
dent egyforma indulattal vonz vagy taszít el magától , 
mivel pénze vagy kitanult tudománya ’s mestersége kö
vetkeztében

A’ világ kulcsa kezében 
Ak.írmellyik szegletében 
Teli éléskamrája 
Minden falu: hazája.

De a’ mint ezen világpolgári szellem a’ hazaszere
tetét több n e m z e t t e l  megosztja ’s ez által egész a’ 
silányságig gyöngíti, úgy annak védelmére áldozatokat 
tenni nem hajlandó , a’ rohanó ellenség elől könnyen 
odább áll, de teste is szenvedésekre gyönge, lelke ne
héz vállalatokra erőtlen , ’s ennélfogva mindig csak sze
mélyét kívánja bátorságositni; mit tehet is, mivel jö
vendője felől nagy aggodalomban nincs , mert talán is
mér messze földön olly családokat, mellyek öt valaha 
kedvelték ’s mellyek pártfogására számot is tarthat; is
meri talán a’ külországok viszonyait, ’s illy tudományá
nál fogva

A' vi ág kulcsa kezében 
Akármellyik szeg etében ,
Teli éléskamrája 
Minden falu: hazája.

De tetlleg tekintsük meg, közelről ezen ingó ősz - 
ályt, találunk é valamit, mihez — a pénzt kivéve  ̂
különösen ragaszkodnék ? A ’ fűszerarus nem vonzódik 
szép czitrom ’s narancsaihoz ; sem a’ műárus remek 
restvénye- és szobraihoz; mindezeket pénzül tekinti, 
niért legszebb müveit örömest fölcseréli; mindegy ne- 
á ,  akár Hercules remek szobrát árulhassa , akar idom
ában gipsz-torzképet adhasson el jó áron. Majd a’ la- 
ott ezerféle szokásból, intézvényből 's alkotvanybol ke -  
rert eszmét forral magának, mellynek biztos alapja nem 
evén szüntelen változik; majd egyet maj< ,n,ls *l ‘l 
fán jobbnak. Innen az újabb meg újabb szokások pai- 
olása, más meg más törvcayek l e «  t o s a  
önbséT törlesztése, egyenlöségutani kapkodás túlzót, 
izabadelműség ’s ebből képzelt ábrándos nagy hasznok , 
^ jö v e d e le m , sok pénz, melly ezen osztálynál egye
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diifi rugó, uj törvényeket, nyelvet, dinastiát, visele
tét és szokást kivan létesítni, mellyból újabb törvény- 
hozások és a’ haladásnak kedves eszméje következnek , 
nem félvén semmit a’ változásoktól, sőt ez éktől mindig 
jobbat jobbat reménylvén. így haladtak hajdan a’ ró
maiak is, midőn kénytelenek voltak az ingó résznek- na
gyobb befolyást engedni állodalmaikba , ekkor következ
ték a’ számnélküli törvényjavaslatok, a’ népszószólók 
(tribunus) örök zaklatásai, a’ régi jó törvények kikii— 
szöböltetése , ’s haladás színe alatt újak hozatása, végre 
addig javítgattak törvényeiken, addig haladtak a’ vélt 
j ó b a n ,  míg minden hajdani állandó positivumot kikü
szöbölvén mind erkölcseiket, mind törvényeiket és szo
kásaikat annyira silányíták, hogy végre a’ sokkal ke- 
vesb értelemmel, de több jó erkölcscsel és anyagi erő
vel bíró kevés idegen ellenségnek az elromlott nagy tö
meg engedni kényteleníttetett.

Fölebb láttuk a’ kereskedési ’s művészi szellemet. 
Lássuk a’ földműves osztályét is. A’ földművelés sem 
hirtelen-gazdagságot , sem hamar-szegénységet nem 
mutatva olly egyformaságot szül gyakorlóji közt, melly 
őket egyfelől a’ fényűzéstől őrzi, másfelől az utolsó sze
génységtől ován, a’ mások vagyona utáni ásítozástól meg
menti. Bűne pedig a’ földbirtokosnak a’ bőkezűség , ven
dég-szeretet , adakozás , a’ független állásból természe
tesen eredő büszkeség. Már léte ingatlan állapotra lé
vén támasztva, szokott modorában megmarad, éli fárad
ságának gyümölcseit ’s nem a’ vakszerencse játéka. A’ 
föld fáradság nélkül mitsem adván, a1 földműves magát 
munkában gyakorolja, dolgozik, izzad, teste erősödik, 
a’ terhek ’s idő viszonyinak kiállására képessé, ’s igy 
öntáplálását megszerezhetvén szabaddá ’s függetlenné 
leszen; a’ hazát mint jóltevő édes anyát szereti, határ
talanul csügg rajta ’s ragaszkodik hozzá; nem építi re
ményit koczka-játékon ’s vak történeten, ’s legfölebb 
is a’ nagy teremtő áldását kéri munkája után, kiben az 
időjárás viszontagsága miatt is egyedül helyezvén bizal
mát ájtatos ’s istenfélő lesz; ellentétben a’ művész- ’s 
kereskedővel , ki többnyire mindent eszének, marká
nak ’s izmainak tulajdonit, ’s ritkán kéri a’ nagy terem- 
tőt esőért, napfényért és melegért, ellentétben a’ keres
kedővel , ki hasonlag mindent eszének és néha a’ sze
rencsének tulajdonít. Ebből láthatni, hogy a’ pietás is 
jobban honos a’ földműves osztályban mint akárhol má
sutt , és az illy pietással minden polgári erény sokkal 
jobban diszlik, mik pedig a’ status fenállását egyedül 
föltételezik. —

Minthogy pedig a’ földműves osztály jellemének 
egyedüli alapja a’ földbirtok : ehez mindenki olly szo
rosan ragaszkodik , hogy inkább életétől mint birtoká
tól válnék meg ; fáradsága után szerzett élelemszereit 
becsüli ’s megelégűléssel éldeli; kedvesebbek neki tu
lajdon termésborai mint a’ franczia pezsgő , mellyért pa
zarolva pénzét vesztegeti az ingó ré sz ; kedvesek neki 
gyümölcsfáji, miket plántál ’s mellyekhez őt történeti 
esetek is kötik, ollyanok , mellyek édes emlékezetet va
rázsolván vissza, a’ liozzáragaszkodást erősbítik. P. o. 
e’ gyümölcsfát akkor ültettem , mikor Mihály fiam szü
letett; e' harsfa alatt gyűjtötte öregatyám össze a’ vi
tézlő népet ekkor s ekkor a’ török ellen ; e’ házat épí
tette édes öregatyám ’s t. eféle hisztériái emlék köti a’ 
földművest azon birtokhoz, melly őt táplálja. Ezeken 
kivül olly állandó charactere is van a’ földműves osz
tálynak , melly ezt minden más osztály ellenében külö
nösen jellemzi; és ha tekintjük e’ jellemek becsét, melly 
minden mást fölülmúl: nem csodálkozandunk, hogy a’ 
romai törvényhozás miért pártolta eleinte annyira a’föld

műves osztály jogait, sőt nem fogunk azon is csodál
kozni , mikép történhetett légyen a z , hogy mindaddig, 
míg ezen pártolás a’ képzelt haladás áltáléi nemgyön- 
gitteték, az álladalom teljes erőben fénylett, mihelyt pe
dig későbben a’ földbirtok is ingóvá tétetett, az egész 
birodalom végpusztulásra jutott.

A’ h a z a s z e r e t e t  minden polgári erény legtisz
tább forrása. De ennek is olly alapjai vannak , mik nél
kül az előbb lengévé leszen, végre eltűnik a’ földszi- 
néról. Csuda dolgokat művel ez, mint közelebb a’ szá
mos lengyel honban tapasztalhattuk; hazánk is sok 
ezer fényes példájit adá ennek. De mik hát alapjai ? 
Honát csak az szeretheti kinek magának hona van. De 
ezek közül is az szereti jobban, kinek abban legbiztosb 
állása; kit nemcsak haszon, de történeti emlékek is köt
nek ahoz. És minthogy a’ földbirtok a’ legbiztosb in
gatlanabb’s függetlenebb, bár nem fényes állás , hazánk
ban a’földbirtokosban találunk legtöbb hazaszereteíet, le
gyen ez nemes, polgár vagyjobbágy. A’ kereskedői, mű
vészi ’s hivatalnoki testületben is észrevehető a’ haza- 
szeretet, de kisebb mértékben: mivel ennek pénze, ’s 
tanult mestersége utana’ világ kulcsa kezében ’sakár- 
mellyik szegletében nyitva éléskamrája. De ezen testüle
tek, a’ kivételeket ide nem számítva, már csak azért 
sem képesek a’ hazaszeretetnek olly magas fokára lépni, 
mivel ezt még az egyszerűbb erkölcs is föltételezi melly 
az ingó elemnek soha sem tulajdona azon mértékben , 
mint az ingatlannak. De magában a’ földbirtok sem szül
het hazaszeretet, ha a’ lakosoknak polgári létök v. sza
badságuk hijányzik. Tapasztalhatni ezt a’ zsarnokság 
hatalma alatt sínylődő nemzeteknél, kik akármelly ég
hajlat alatt, ha élelmüket megszerezni képesek , honn 
találják magokat, a’ nélkül , hogy született földjüket 
még valaha csak látni is óhajtanák , — ubi bene, ibi pa
tria. Különös befolyással van a’ hazaszeretetre a’ nemzet 
egysége is; a’sok fejedelem uralkodása által eldarabolt 
nemzetek hazaszeretete igen alant fokon áll mindenütt; 
ha csak valami mesterséges egységgel életbe nem ho- 
zatik. Előmozdítják a’ hazaszeretetet a’municipális rend
szerek, mellyek kisebb mértékben mind meg annyi egy
séget képezve a’ lakosok szeretetét, bizalmát sokkal 
nagyobb mértékben nyerik meg, mint a’ központosított 
igazgatás; mellynek tisztviselőit nem ők teszik, kiket 
nem is igen ismérnek, kiktől mint tőlük legkisebbekben 
sem függőktől, mint magasabb körű lényektől félnek, kik
nek tettei előttük isméretlenek ’s kiket könnyen gyanúsí
tanak ’stb.

Sokféle anomáliákat tapasztalunk ugyan hazaszeretetre 
nézve a’ nemzetekben; de mégis alkalmasint minden kö
rülmény oda mutat, hogy a’ hazaszeretetnek alapjai: pol
gári szabadság és földbirtok. És ez oka, hogy az esz
kimók, földbirtok nélkül is , mivel annak művelésre 
hasznát nem vehetik , mostoha hazájokat halálból sze
re tik , azon független szabadságért, mellyben élnek: 
igy szereti hazáját több ázsiai nép a’ földbirtokért, bár 
polgári szabadságuk semmi ; hol azonban mindkettő e - 
gycsül, a’ szabadság t. i. és a’ földbirtok , ott a’ haza- 
szeretet legfőbb tökélyét érte el.

(Vége következik.)

Ábráiirtvoiiások a* ifjú  korból.
Azon pillanat, óra vagy nap, mellyben gyermek 

éveinkből az ifjú korba átlépünk, csaknem észrevehet- 
len ; úgy vagyunk ezzel mint hajnalcsillag a’ közelgető 
n a p p a l  ’s midőn e z , lemosolyog földünk határára , 
a’ napot aranyszobájából fölkelti, a’ reggel arany-haj-
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fürtjeivel, rubint arczával megjelenik ’s megjelentével 
az egész természet zsibong és mozgásba jön : az ifjúnak 
is , kilépvén a’ gyermeki korból, lelke érni kezd, mint 
gyümölcs napfény alatt— fejtödzik , mint nyíló-rózsa, 
mellynek kelyhéí harmat-gyöngyeivel oldozta fel a’ bibor- 
hajnal , a’ képzelet tüzei lángolnak, az érzés hévül, a’ 
vért bizonyos tűz fufja á t , a’ kebel bizonytalan tárgy 
után kezd dobogni, az ifjú sóhajt és sovárg.

Az ifjú kor fölötte érdekes , ez az örömek , gyötre
lem, remény, bizodalom csalódás korszaka, a’ szere
lem virágkertje , mellynek rózsái ’s annyi bájözöne közt 
szelíd gerlék fürdenek , ez létpályánk szelíden mosoly
gó hajnala, mellyben harmat gyöngyöktől ragyognak éde- 
nünk selyem fűszálhullámi. Az ifjúság aranykora az ár
tatlanságnak. Ártatlanság ! téged csak a’ romlott szív és 
elme nem szeret, te azokat utálod, a’ te neved lelket 
emelő, és édes vigasztalásu, mint lelkes nő kedélye, 
meJJy lopva is meghajol, mosolygva üdvezit. — Az ár
tatlan ifjúnál, kinek szive még semmi rosszat nem is
m ér, egy szemérmes lyánynál, kinek keble, mint nap 
sugára tisztán ragyog, mi lehet égiebb ?! Mihez hason
lítsam őket? a’ havasi kristályhoz é , mellynek tükrét 
még a’ hajnali lenge fuvalom sem illeté meg , azon szép 
csillaghoz é , mellynek arczát maga a’ nap festi meg 
égi lángjával? vagy azon rózsakoszoruhoz , mellyet a’ 
hasadó hajnal tűz fel a’ csúcsokra? ! Igen , az ártatlan
ság égi angyal, mit a’ hő kebel a’ legtisztább szeretet
től felhevülve imád, forrón ölel a’ tiszta gondolat, mint 
édes anya első szerelme kedves zálogát a’legédesb sze
retet kitörésivel, tiszta mint a’ g y e r m e k  szivtáblája , 
mellynek terén az első boldogság paradicsoma virágzik. 
Ollyan mint szende lyány buzgó imája, melly csak égre 
siet föl, vagy mint oltáron lobogó szent fáklya, melly a’ 
templom andalító sötétjében olly ünnepélyes szinpompá- 
val világok Ez a’ legszebb vonás az életkorok közt, 
ez az ifjú kornak ereklyéje , ezt az ifjak bírhatják. — 
Az ifjúság kora legszebb , ez az aranyidő , hasonló azon 
kristály-patakhoz, melly virány-partjai közt édes cse
vegéssel csörömpöl a’ kellemes völgyekből kifelé, melly- 
uek habjai közt csak gyöngyvirág a’ május örömlyánya 
szokott fürödni, melly ha ottan ottan esővíz által meg
zavartnak is , ismét megtisztul 5 vagy ollyan, mint ta
vasz rózsája, mellynek levelein, az ifjú szépség virul. 
Ki az ifjúság millió ártatlan gyönyörét nem élvezte , az 
életet nem é lt, annak élete hasonló volt a’ siralomház- 
hoz , mellyböl a’ bűnös halálra készíti magát. Az ifjú 
magányosan , királyi palotákban sem találja fel magát, 
lesovárog ő onnét a’ szalmával fedett kunyhó szűk kö
rébe , ha ott egy bájos lyánykát sejdít, kinek kelleme hó
ditó. — Ekkor a’palota zordon és rideg mint mohos sz írt, 
a’kunyhóban pedig rózsa v iru l, édes gyümölcs érik , az 
élet kedves, mint a’ tavasz első virágának illata. Az if
júkor legédesb kora a’ szerelemnek, mellynek pályáján 
tövisek közt is rózsákat találunk és viszont, mellyeket 
midőn fölszednénk, ottan-ottanújaink is vérzenek, míg 
másfelől virágillat ihleti által az ifju-kebleket. Ezer re
ménynyel dűl egy uj élet szelíden ringató karjába’s re
pül át az ifjú , a’ gyermeki ártatlan kor megváltozik ’s 
más szint ölt magára, álmokkal bíbelődik, mellyekben 
édes képek különböző alakban állnak előtte, mik őt ki
sértik , és csalfa keblükre csalogatják, hol szép képze
tek özönében kedves álmokat szendereg.

Szép korszak az ifjú kor;  mert szivet és barátot szo
kott keresni, ezen kétlegbecsesb égi ajándokot, miken 
életünk, mint valami sarkokon fordul meg. Szív és érzés 
nélkül aligha tehetni valami jó t, ezek nélkül, bírjunk 
bár angyali szelídséggel és okossággal, csak ollyanok

vagyunk, mint a’ régiek pislogó mécs által világított 
halottvedre. Szív, érzés, és okosság! három legfőbb 
kincsünk , közönségesen tulajdoni az embernek , mind- 
azaltal a’ két első leginkább ifjaké , kiknél a’ vérmér
séklet még nem olly higadt, kiknek még ereikben a’ vér 
szabadon és lángmelegen forr. Ezek nélkül az élet nem 
terem virágokat! hanem ollyan mint rengeteg erdő, ho
va sülu lombok miatt sohasem hatnak a’ nap sugarai, 
hol az emberek vadak módjára laknak, vagy mint kiet
len pusztaság, hol soha sem zöldülnek fűszálak . hol 
a’ termeszét meghalt.

Az ifjú korban szoktunk életpályát választani, mi 
szenved&yink miatt különböző, mellyek közül midőn né
melyeket ez előtt gyűlölőnk ; most arra ellenállhatlan 
hajlam által vonatunk. Ezen tételből önként követke
zik, hogy csak későbbi idő bírhat határozó befolyással 
életünkre , ’s az , hogy korábbi magunkviselete , sok
felé ágazó ut: mellyen még nem tudtunk középsőt vá
lasztani. Ezen korban tanultuk meg a’ kalmár világ ön
ző lakosinak csábításait hideg vérrel tekinteni, mellyek 
sokszor a’ csalatás vastag fátyolával lepleződfek körül, 
megtanultuk az álarezos emberek sima beszédeit, mely- 
ivek sokszor rögösökké tevék előttünk különben egye
nes utunkat, el nem hinni, miknek gyermeki éveinkben 
olly könnyen hitelt adánk.

Az ifjú önmagában bizakodó, a’ sirhalmok éjsza
káján hideg kebellel vándorol ’s csak azon sirdombra om
lik le, melly kora elhunyt kedvese hamvait födözi, ’s 
ha szive fájdalmát ott kisírta, ismét uj érzeinényt öl
tözik magára, lecsilapulnak a’ vesztés által felzakla
tott indulatok , uj tárgyra tapadnak szemei, — nem úgy 
mint a’ gyermek, ki ha mást lát sírni, ő is sir, nem 
úgy mint a’ férfiú, ki sokszor a’ sírig hordozza keblé
ben vesztésének fájdalmát.

Az ifjú kor létünk nyugponíja , mellynek tetőiéről 
kissé megpihenve szoktunk a’ zsenge kor bájos virágira 
ifjabb éveink szenvedélyire visszatekinteni. Tündér ber
keket hagytunk hátunk mögött, miknek andalító lomb
jai közt regényesen ragyognak a’ közbelopózott napsu
gárok, viránytáblák virulnak messziről, lágy fuvalmak 
lengenek keresztül úszva az ibolyák, liliomok ifjú li- 
getjein, mellyek között olly sokszor kialuvók álmaink 
tarka játékait. Ifjú korunk eltűntével, ezek is elrepül
tek , mint hajdani álom bájos képe , ezek már másoknak 
virulnak; mi az élet komolyabb szerepét kezdjük el, 
mellyen a’ komoly valóság mérlege lebeg.— Az ifjú kor 
arany éveinek szép álmai — mellyek sokszor olly boron
gások valának mint őszi idő, sokszor olly szelíden rin- 
gatának egy ismeretlen szelíd angyal lágy karjain , a’ 
rotneoi szerelem, melly egykor tűzmelegen dagasztá 
fiatal keblünket — kezdenek elmúlni, a’ s z í v , mellyet
néha minden érző pillantásra egy kedves dobbanás raza 
meg, melly villámkint egész valónkat keresztül futotta, 
magába tér*, ’s egy sírig tartó hű barátnő szelíd kebelén 
pihen meg. |

A’ szerelem az ifjúhoz illik, hajlott kornál ez ne
vetséges ; nélküle az ifjú rettenetes állat. Az első sze
relem nem szól; mert szavakat nem talál, ott csak a
szemek beszélnek , mellyeknek szelíden mosolygó tükré
ből , az arcz változó rózsáiból, vehetni azt eszre , egy 
pillanat alatt a’ viszonláng ót boldoggá avatja. — 
relem különböző színekben jelenik meg. Mos <

melly fölemeli a’ „npsiUütfe-nrany fejel. Most olljan
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mint egy kényur, ki égés» országot megmozdít sarká
ból , ’s azt vérrel festi be , majd pedig hasonló angyal
hoz , ki mindig a’ béke olajágával kinál. Xeha úgy je
lenik meg mint halál, néha életet ad, kedélyből ö l, mi
kor ártani akar, használ. — Sokszor a’ szerelem csak 
pillanat virága, sokszor a’ sir szélén sem hervad el. 
Ollvan mint vándorok , kik gyermekkorukban váltak el 
egymástól’s az őszkorban találkoztak össze. Mindenütt 
szivet talál, mint hóditó kelleme szende lyánynak. Oly- 
lyan mint a’ régi mesés lyányok, kik bizonyos időkben 
a’ legbájolóbb szüzeknek látszottak , bizonyos órákban 
undok baglyokká változók.

A’ szerelem mint a’ h it, túlszárnyal a’ földi vas
tag gőzzel fedett vidékeken , ’s maguszi világánál a’ 
dohos sir pandalok szűk ölén keresztül belát a’kékegek 
titkaiba. Földön is é l , égben is uralkodik, lat halált, de 
tőle nem borzad. Állítsd egy szerelmes lyánykának éli— 
be kedvelt tárgyát, mondd azt szerencsétlennek , leplezd 
be annak egész valóját a’ legfeketébb fátyollal, mondd 
őrültnek, lelki szegénynek, mondd mindennek — csalat
kozol : letépi ő róla a’ fátyolt, ékes ruhába öltözteti ’s 
örömét a’ halál félelme sem képes megzavarni, a’ rózsa- 
láncz erős, mellyet ő kedélye lobogó lángja közt fűzött, 
mellyet sem Ínség sem nyomor nem tud elszakitni. Egy 
ifjú kedves lyány minden férfi hiúságot diadalmasan győz 
l e , az unalmat megöli, a’ gyönyörnek keblet tár ; úgy 
ragyog ó a’ teremtés ékességében , mint rózsakeliely 
közt harmat-csep.

Gyönge a’ szerelem, mint ibolya lételekezdetén , 
mellynek leveleit minden kemény szél leszaggatja ; — tö
vise szintúgy van mint rózsának, mellyhez ha vigyá
zatlan nyúlunk, megvérez , ha a’ kebel hideg , korán el
fagy , mint gyönge növény, mellyet a’ kertész télire 
nem takart be: ellenben ha tavaszt ért , gyümölcsöt te
rem ’s ha ápolják, mint fejlő bimbó virág , kitárja kely- 
h é t, égi illatot párolog , virágit szerelem-ittas lyányka 
neveli, melly két összfiangzó rokon szivet üdvözít.— 
Égi boldogságban él ekkor két, még is egy lélek, ne
kik az ég tisztán mosolyg , gyönyörben úsznak a’ szemek 
pillanati tisztán látva egymást a’ szív belsejében, hol 
örök-zöld virágok között az isméretlenboldogság sejdi- 
tése ; miért a’ zajos kebel olly soká sóvárgott, valóság
gá alakult, hol boldogságunk tetőpontja fölött, hogy 
arany-körében meg ne zavartassák, isten őrködik angya
lival. —

Bizonyos években .az ifjúnak homályos nézetei van
nak a’ szerelemről; szeret ugyan de nem tudja kit ’s 
m iért; eped, de nem tudja ki után: ellenben bizonyos é- 
vekben egyért dobog keble, egy után sovárg, imádott 
bálványa után, kit megtanult isteni lénynek tekinteni, 
ki üdvet ad , mint ég kegye , szerelmet vall, ezért es- 
dekel. E’ nélkül nincs éle t, vagy ha v an , ollvan a z , 
mint koporsó, mellyből rémképek járnak fel éjjelenként 
az élőket ijeszteni. Ollvan ez , mint boldogitólag mele
gítő napsugár , mellynek édes enyhe alá mindenek ö- 
römmel sietnek. Hasonló a’ szerelem méhhez , nem kell 
neki vezető , ki öt virágos rétre vezesse , nem útmu
tató , ki öt lépet rakni mogtanitsa. Szív nélkül ollyanok 
vagyunk, mint álarcz , mellyel nemcsak embereket, 
hanem oktalan állatokat is elfödözhetni. Szerelem! ha
talmas vagy te mint királyi pálcza , mellynek intésére 
sokszor százezer hajol meg, varázs-erővel bírsz, mint 
nap heve, melly mindenütt termékenyít, oltárod előtt, 
az erős Sámsonok leomolnak, szived csalfa , mintsyre- 
nek éneke, mellynek báj-hangján hajótörést szenved a’

lélek érez ereje , kebleden elalszik Caesar, megsze
lídül Xero. Erős vagy mint halál, mint a’ koporsó, fel
töröd a’ márvány-paloták zárait, lehívod a’ fejdelmet a’ 
kunyhó szűk körébe, mellynek egyszerű lakosát bíbor
ba öltözteted. Megtompulnak előtted a’ fegyverek, majd 
ismét vért ontanak. Diadalmi pompával jársz a’ cheru- 
bokon , avult koporsók durva bilincsei lehullnak előt
ted , győzödelem-kaput emelnek rabjaid. Életet fuvalsz 
a’ föld gyomrába, belőle felcsalod a’ tavasz bársonyos 
virágit, mellyek mosolygó kellemekkel hízelkednek ki
rályi hatalmadnak. Te a’ földi lények közt isten vagy ! 
— Az ifjú kor eltűntével, ha visszanézünk eljátszott 
gyermek-éveink bájkorára ’s megállunk ennek különbö
ző alakú romjain ; mindegyikről más színbe öltözött an
gyalok röpülnek felénk tavasz virágiból fűzött koszorús 
szárnyakon , de míg hozánk érnének , lehull a’ virág, a’ 
kép mint tünemény elmúlik. Ezen kor az, mellyet a’ 
világ figyelemmel szokott kisérni, mint nevezetes em
berek tetteit; mert itt készülnek azon különböző oszlo
pok , mellyekre a’ későbbi kor építi fel nagy épületét; 
minélfogva ez azon idő, melly fölött angyal tisztaság
gal kell őrködnünk, hogy a’ világ igazságos ítéletét, 
ennek nagy színpadán kiállhassuk ; hogy földi legszen
tebb istenünket, az erényt ’s becsületet, az ezekkel 
rokon jó hirt ’s nevet, semmiféle szenny be ne mocs
kolhassa; és ezeket úgy kell néznünk, mint a’ hajdan- 
kori bölcsek az előttök menő égi-jelt — hogy tisztán ra
gyogó sugároknál a’ távol kor sűrű ködein keresztül ha
tolhassunk, jobb kezét szorítva a’ szilárd ’s állhatatos 
jellemnek. Csúthy Zsiymond.

P ó t l é k t á l * .
(A’ gorombaság.) A’ gorombaság egy bizonyos durva , 

visszataszító szellem, melly némelly emberek szokásaik
ban, és különösen tetteikben nyilványitja magát. Ha illy 
férfitül bizonyos személyek környülményeirül kérsz tudó
sítást, bár a’ legalázatosb , és udvariasb módon, ő daczo- 
san nyughatatlanul és kíméletlenül felelend. „Az illy dol
gok engem ne érdekelnek,hagyjatok békét ’s ne zavarjátok 
még jobban fejem. “Ha vele találkozol ’s barátságosan kö
szönsz ; ő nem fog méltatni viszonzásra. Udvarias nyájas
ságot, barátságot soha se várj tőle,csak ki megbántást, rá
galmat, és megaláztatást akar szenvedni, közeledjék hoz
zá. Igen ajándékokkal sem bírod őt lekötelezni. Ha örömet 
akarsz neki valamivel csinálni: nem sokára észreveszed 
milly rettenetesen csalatkoztál; mert ő hideg és egykedvű 
marad mellette , barátságtalan arezot fog mutatni, v. ezt 
kíméletlenül visszautasítja. De mind a’ mellett érzékeny 
minden megbántásra,legkisebb mellőzés azonnal haragra 
lobbantja, mit élte napjáig el nem felejt és gyülölségét soha 
lenem csilapíthatod. Ha legüdvösb dologra adakozások 
gyüjtetnek, csak hozzá ne menj, kíméletlenül, kérelme
det szemtelenséggel tagadja meg , és bárki szólita meg, 
hátat forditand neki üres kézzel szégyenben hagyandja.Ha 
társaságban van,mindig különösségeit bizonyítgatja, ki a - 
karván tűnni. 0  soha sem hiszi azt mit mindenik állít külö
nös öröme magát a’közönségtül elkülönítni,mindig kivételt 
tesz az általányos szabály ellen. De illyenkor semmi sem 
képes gomlolkozásábul kivenni, vagy föltételével felha
gyásra bírni, főkép, hogy magát mások akaratjához alkal
mazza. Igen, még az istenség iránti tisztelet sem fér meg 
módjával, ő nem gondol sem nem akarja az erényt magáé
nak tenni, v. keresztyéni kötelességeit Íeljesítni, egészen 
úgy tesz,mintha sem isten,sem emberek nem érdeklenék.

(Xémetbül) B —y Mihály.

Szerkeszli H e l m e c z y .  — Nyomtatja angol gyors-sajtón T ra  t t n e r - K á r o l y i , uri-utcza 453.
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Iflagyarországon építendő v a l
utákról.

Sokszor és sokat írtak már hazánkban a’ teendők
ről , és sokan ezekben egy bizonyos logikai egymásutánt 
szíveskedtek kitűzni a’ nélkül: hogy valóban tűztek 
volna. Úgy hiszem e’ sor-kijelelés bajos munkává is vált 
volna a’ merész halandónak. — Vannak a’ nemzet éle
tében perczek, mellyek egyedül alkalmasak a’ kor ki- 
vánatát bizonyos tárgyban megérlelni és azért elvesz
tik a’ jámborok az i d ő t ,  kik illyesmik elrendezésével 
foglalkoznak ’s a’ munka is veszett, melly ezen egy
másután kijelölésére fordittatik. — Nem — tehát — most 
e z t, majd amazt mint kapcsolatban levőt;—hanem ezt i s , 
azt i s , habár szerintük a’ logikai egymásután talán har
móniában is lenne.

Szerintem hazánkban az erkölcsi élet kifejtése föl
tételezvén a’ státusélet erejét, minden első haladó lépé
sünket e’ tér mezejére kell vetnünk. Ilijában olvastam 
én a’„Kelet népét“ híjában a’ „Polgári szózat“  gyönyö
rű szóhalmait, az ellenkezőről nem tudtam meggyőzet- 
ni. Midőn azonban a’ nép szellemi mivelődéséi kíván
nám teljes erőmből előmozdittatni, nem vagyok elfogult 
’s nem tagadnám meg tőle az anyagi élet kényelmeinek 
kéjeit sem; mert tudom az t, hogy mind a’kettő kölcsö
nössége föltételezi egy más kifejlését ’s azért az anyag 
köréből is kell segédet esdenem az erkölcs kifejlődésé
re. És az erkölcsi haladást tekintve nemcsak az olva
sás tudása, miveltség, nem egyedül a’ száraz tudomá
nyosság ennek hévmérője: — meleg kebelleli csüggésa’ 
hazán és annak fiain , — ezek ösmerése és testvéri sze- 
retete , kölcsönös együttmunkálása és egymás közti ba
rátságos érintkezés, mind kellékei, eineltyűji a’ mivelt- 
ségnek. És mind ezt könnyű, sebes és szabad közle
kedés szüli és táplálja életével. A’ közlekedés roppant 
hasznait, kizárólag anyagi jóllét emeléséül tekinteni bal
gaság,— viszonyos érintkezés, ösmeretség által köze
lebb érezzük magunkat egymáshoz, jobban érdekelnek 
mind polgári mind törvény-kötelezte kölcsönös viszo- 
nyink. —

A’ közlekedésnek a’ nép szellemi és anyagi életére nél- 
külözhetlen hatásáról, sokat szólani szükségtelen; ki
nek szabad órája juthat e’ tárgyról gondolkozni, tegye 
meg , gondolkozzék róla ’s meg leend győződve : hogy 
a’ statusélet összes erejének nevelésére sokat’s egybe
kötve még némelly intézkedésekkel m i n d e n t  tehet a’ 
könnyű közlekedés. — Könnyű, sebes és olcsó közle
kedés ez idő szerint a’ vasutakon gőzerőmüvek által tör
ténik ; figyelmünket tehát e’ tárgyban , ezekre kell for
dítanunk. Én egy gyenge erőt vagyok merész megkí
sérteni és csekélységemtől elmondani, mi, a’jelen kör- 
nyülállásoknál fogva honi vasutainkat illetőleg, néze
tem és meggyőződésemül éledett föl.

A’ tapasztalás világa bizonyítja , hogy vasutak egyes 
vagy társasági vállalkozók által építve nem fizetik ki 
m agukat,— hogy csak a’ fővárosok körül jövedelmez
hetvén, a’ v i d é k i  vonalok véknyan jövedelmeznek 
’s ez a’ vállalkozók elkerülhetlen bukását idézi elő. 
Illy esetek példáji majd mindenünnen sokasodnak élőnk
be. És e’ keserű tapasztalás egy derék gondolatra ho
zó a’ belgákat; ők valának ugyan is elsők, kik a’ vas

utakat státusköltségen kezdék építtetni. — Nem régiben 
a hírlapokból értesültünk, hogy ezek példája után az osz
trák kormány örökös tartományaiban vasut-vonalokat, 
a’ fő anyavarosbólkiágazandókat szándékozik építtetni, 
hasonlóul statusköltségen. E ’ bölcs rendelet, a’ tarto
mányok méltó köszönetét érdemli. Mi magyar nemzet ez 
üdvös intézkedés hasznaitól még mindeddig el vagyunk 
zárva, mert legalább az érintett rendelet minket ma
gyarnépet nem illet; nem is illethet. Maga a’ bölcs kor
mány is bölcsen általlatta, hogy országgyűlésen kül: 
ekként nem intézkedhetni felőlünk. Rajtunk tehát most 
a’ so r: a’ jövő hongyülésig megérlelni e’ kérdés theo- 
riáját, hogy majd gyakorlatba miképen vételéről tisz
tában lehessünk magunkkal.

De az osztrák kormánynak örökös tartományit illető 
e’ rendelete közvetve illet minket is magyarok! mert 
kereskedési viszonyink emelése tekintetéből elkerülhet- 
lenül szükséges, hogy e’ szomszéd tartományokkal pa- 
rallelizáljuk kereskedési helyzetünket. Ha e’ szomszéd 
tartományokban a’ kereskedés vasúti könnyű közlekedés 
által élénkebb leend : úgy nálunk helyzetünkjelenjében 
maradva, a’ most űzött csekély kereskedés is megakad. 
Altallátjuk mi m ár, hogy a’ kereskedés gyakorlati élete 
megkívánja a’ szomszédokkali érintkezést ’s az adásve- 
vés kölcsönös viszonyosságát. Tehát kereskedésünk ter
jesztése tekintetéből is szükségessé válik nálunk a’könnyű 
közlekedés előmozdítása, ha nein akarjuk érezni—bel- 
kereskedésünk nemléte ’s nem létezlietése miatt külke- 
reskedésünk sem lehetve—az anyagi kényelmekrül-le- 
mondás keservét és súlyos fájdalommal meggörbülni az 
élet szigorú terhe alatt. —

Vasutainkat hazánkban én is statusköltségen ter- 
vezém építtetni. Ha, nem egyes ember, hanem a’ status 
ereje leend alapja ez intézkedésnek : csak akkor lesz hi
tem annak életéhez. A’ közálladalom boldogsága nem 
egyes ember szerencséjén v. szerencsétlenségén emel
kedik életre; a’ nagy tömeg érdeke nála az éltető erő’s 
ez érdeknek tartozunk mi egyesek alárendelni minma- 
gunkét. — Ha volna pénzünk , ha olly szegények nem 
volnánk, adó által óhajtanám valósittatni minden illyne- 
mü intézkedésinket; — de nekünk magyaroknak kész 
pénzünk nincs, ez utón tehát nem lehet; — nemzeti bank 
utján sem (mint némelly amerikai statusokban történt) ; 
mert a’ nemzeti bank , hogy illő értéke meglegyen , ere
jén túl nem terjeszkedhetik ; azt pedig mivel bírnia le
het , talán egyedül maga az úrbéri illetőségek örökös 
megváltása is igényelheti, lefoglalhatja. — Nézetem sze
rint tehát egyedül a’ statusadósság marad fen, meny
hez a’ jelen esetben mint megváltóhoz ragaszkodhatunk. 
És mivel mi igen szegények vagyunk, azért vigyáznunk 
szükséges,hogy mentői kisebb tőkének kényteJeniífessünk
kamatját fizetni. —

A’ vonalok építtetését Budapestről kezdenem meg; 
p. o. Pozsonyon keresztül Bécsnek, egyet Kassau a a 
Lembergnek, egyet Debreczen ’s Kolozsváron áltál Jas- 
sinak, egyet Aradon a’ Bánság’s ismet egye es a eö 
főbbet Fiumének : hogy igye’ tengerparti varosun ̂  a a 
a’ középtengerrel közvetlen kapcsolat a jo íessun \

Terven? a’kivitel, végrehajtás könnyebbségére s a’ 
teendő adósság kisebbítésére czeloz. Először is alko
tandó törvény által a’kisajátítást ingyen tetetnem meg; 
t i ho«y mind azon földek, mellyeknek reszel ez u t-



vonalokra szakittatnának k i, legyenek azok földesúri jo
gokkal, vagy bár úrbéri illetőségül birt földek; ama
zokat ingyen sajátítván k i, imezeket pedig, minthogy 
az úrbéri föld nálunk alapja a’ köz adónak, a’ közös 
legelőből, vagy bármilly közösen birt földekből elégít— 
ném ki. —

A’ kisajátítás ingyen megtörténése által tömérdek 
költségtől szabadulnánk meg. Ne keressen senki e’ terv
ben birtok-elidegenitést, mert ki ekként káromolná az 
igazságot, ajkairól vétek ömlene l e ’s lelkének elszeny- 
nyezett önérdek szerelmét világitná fel. — Gondolkozó 
egyed, kínok hazája jövendője, sorsa szivén fekszik, ha 
mindjárt vesztesége lehetne is , örömmel hozná áldoza
tul a z t : — de veszteni lehetetlen , mert már maga a’ 
beneíicium, mellyet a’ vaspálya olly közelléle közvet
len eszközlene, bőven pótolná ki azon f ö l d r é s z  ér
tékét. —•

A’ vonalok építtetésével tekintetbe venném a’ szo
kást, méltányosságot és ismét a’ költség lehetséges ke- 
vesbitését ’s e ’ három fő tekintetből indulva k i , azt vol
nék bátor tervezni: hogy mind azon munkák, mellyek 
napszám által végeztetnének e l, úgymint: ásás, töl
tés , egyenlítés, fuvarozás , szóval mind a z , a’ mihez 
közmunkást kézerő kívántatik, hasonlóul bér nélkül, 
ingyen történnének meg ; azaz: minden helység arány
lag akként járulna az építés munkájihoz, a’ mennyire 
közelebb vagy távolabb fekvésénél fogva e’ vasvonal 
hasznaiban részesül, — egy község p. o. melly közvet
len használatában áll a’ vasútnak helyzeténél fogva , mél
tányosság elvéből indulva ki, bizonyára többet is áldoz- 
hatik annak felállítására.— Analog rendelkezést foglal 
magában az 1340dik országgyűlésnek vizi munkálatok 
körüli rendeleíe.

Ha egyes vállalkozó vagy társulat hozná életbe az 
illy vállalatot, e’ terv természetesen igaztalan lenne : 
de ott, hol a’ közérdek, a’ közjó int cselekvésre, ott 
a’ nagy közönség együtt élvezze a’hasznost, a’jót; ám 
a’ nagy közönség egyetemben fáradozzon és szenvedjen 
is, ha szenvednie szükséges, érette. Méltán megkíván
hatjuk, követelhetjük is , hogy egyitett erő fordittassék 
a’ hon virágzóbbá varázsoltatására.

Ez egész tervezet alapja nem újítás, de szoros ra
gaszkodás a’ törvényhez és e’ törvényen épült szokás
hoz. Nyilván kimondja az 1548: 49ik t. ez. 4 § -a  midőn 
az utonállók és rablókról szól, hogy „hujusmodi sylvae 
per ducentorum cubitorum spatium, eircumquaque pe
nes vias, per colonos vicinorura Comitatuum succidan- 
tur“ — Továbbá az 1597: 45ik t. ez. állítja „ut vias re- 
gias ac publicas, ad justam mensuram et quantitatem 
dilatare teneantur“ — e’ t. ez. megerősittetik még az 
1625: 13ik czikk9ik §a által. Ezeu e’ tárgyra méltó- 
képen felhozható törvényezikkek nyilváu meghatároz
zák, hogy az utak kiméressenek, hogy biztosság vé
gett az ut körül levő erdők bizonyos mennyiségre kivá
gassanak, leégettessenek és mikor illy nyilván köte
lez, semmi k á r p ó t l á s r ó l  nem emlékezik. — Ezt ma
ga a’ fenálló szokás is igazolja; például egy megye , 
vagy bármilly hatóság közönsége,valamelly utvonalt szük
ségesnek találván, azonnal elhatározza , kiméreti ’s meg
csináltatja azt; a’ k i s a j á t í t á s  úgy, valamint a’ 
hozzá megkivántató munka is , a’ megye lakosai által 
egyformán ingyen történik. —

Fölebb érintett tervem valósításával a’ költségek 
igen nagy részétől menekednénk meg; mert készfize
tésül nem maradna egyéb fö l, mint a’ mérnökök ’s ezek 
segédeinek eső járandóság — az anyag elkészülése (bár 
ezzel is nyerhetünk, mert honi hámorainkból szerez

vén , az érte eső pénz az országon belül maradna) ’s 
annak lerakása.

Értekezésem rövid vázlata im ez : vasutainkat sta
tusköltségen és igy statusadósság által építsük, a’költ
ség kímélése tekintetéből a’ kisajátítást valamint a’ nap
számi munkát is ingyen tétessük és e’ vas vonalok építte
tése Budapestről kezdessék meg. —

Összeütközésbe nem jó e’ terv kivitele séma’ tör
vény értelmével, sem a’ fenálló szokással; — a’ méltá
nyosság pedig ’s a’ hon boldogságának előmozdítása ’s 
ennek lelkűnkön viselése nemcsak megenged illy módo
kat, de kötelességünkül is parancsolja. — Kelt Pesten, 
télutó 17kén 1842. T/mrzo Miklós.

Karszellem« <2.1.tól.
(Vege.)

Az irt ingó és ingatlan két elem alakítja jelenleg Eu
rópa minden staíusit annyira, hogy azok állandósága , 
nyugalma, külső és belső ereje e’ két elem idomos vi
szonyaitól függ. Hol az ingó elem túlnyomó , ott az örök 
változás , zavargás, képzelt jobbítás , megelégületlen- 
ség, nagy gazdagság, éhenhalási szegénység, fény
űzés, kényesség, egyenlőség-vadászat, gyöngeség, 
raachiavellismus , erkölcsi sülyedés , hit-megvetés , sok 
tudomány, ’s gyakran belső háború vannak napi renden , 
hol az ingatlan elem uralkodik, ott a’ tespedés , hely
ből nem mozdulás, nyugalom, egyformaság,lethargia, 
sokszor a’ polgárok némelly osztályinak elnyomatása: 
jó erkölcs, buzgó hit, tunyaság , dologtalanság, kevés 
tudomány jellemzik az országot. Miként állítják elő a’ 
túlnyomó elemek a’ fenirt bűnöket és erényeket, arról 
könyveket lehetne irni ’s türténeti adatokkal bebizonyí
tani, de ez értekezőt czéljátol messze vezetné: azért 
itt csak azt jegyzi meg , hogy a’ régi törvényhozók, kik 
a’ maiakat valóban óriási nagyságban mulák felül, a’ fen
irt elemek hatását annyira ismerték, hogy Lykurg, ki 
csak hazája állandóságát tüzé ki politikai feladatul, a* 
roppant perzsa birodalom ellen: Spartát ingatlan elemre 
alapítva, a’ pénz hatalmát egészen kiküszöbölé, és mig 
a’ spártaiak Lykurg törvényeihez hívek valának, a’ rop
pant perzsa erő mindig megtöretett; ’s igy töretik vala 
meg a’ római erő i s , ha az ingatlan elem rajtok erőt 
nem vesz. Földbirtokra, vagy ingatlan elemre alapitá 
Mózes is Zsidóország léteiét a’ bálványozó pogányok 
ellenében, ’s ime ország nem találtaték, melly parányi 
létére a’ rómaiaknak annyi bajt ’s vészt okozott volna, 
mint a’ kis Zsidóország; úgy, hogy meghódoltatását le
hetetlennek találván, a’ nemzetet elszórás által végké
pen kipusztitani lettek kénytelenek. Rómámig az ingat
lan elemnek hódolt, a’ pénzt kevéssé ’s ezzel a’ ké
nyelmet nem israérte, az ifjúság teste mezei munkák ál
tal érésűivé, majd minden férfi fegyverfoghatóvá le tt, 
holott jelenleg tiz ifjú közül alig válik egy fegyver alá 
alkalmas. Ez is pedig magát megváltva, hadi szolgálatra 
gyönge egyedek kerülnek.

Csak néhány év előtt is, az o l a s z  földet kivevén 
(melly még a’ rómaiak idejében ingó állapotra állítta
tott) minden országa Európának földbirtokra volt ala
pítva. De ezen alap a’ francz forradalom által annyira 
gyöngittetett, hogy különösen Franczhon es Belgium 
majd minden ingatlantól megfosztva, ingó alapon hány- 
kodik. Mert az ingó elemnek okos mesterkedései, a’ sok
kal együgyübb ingatlan elemeket sok szép phrasis ál
tál , minők a’ népszellem, korszellem, méltányosság , sza- 
badelvüség, bökeblüség , philanthropia , világpolgárság 
’s a’ t. annyira háttérbe szoriták, hogy mig ezek fölesz-
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roélének, azalatt már minden araikodás az ingó ele» 
mé lön, mindenütt csak a’ pénz lön mindenható , vagy 
is pénzaristokratia alapult. Sokan ugyan botor kifeje
zésnek találják ezen szót: pénzaristokratia, mert hiszen 

pénz .anyag, a’ kratia pedig szellem , és igy ebben 
rósz logikát találnak: de kérjük ezen kimondást pénz
aristokratia így kiegészíteni: a’p é n z z e l  b i r ó  e g y  e- 
d e k  k r a t i á j a  vagy uralkodása: mert hiszen föld- , 
vagy születés-aristokratia is csak azt teszi, hogy a’ 
földdel biró, vagy magasb születésűek uralkodása.

Az ingó elem mindenütt viaskodik az ingatlannal, 
’s mint a’ törvényhozók vagy ennek, vagy annak hatal
mát kívánták öregbíteni, úgy az eszközöket is a’ sze
rint választák. Az ingatlan elem erősítésére szolgál a’ 
földet kirekesztőleg bírható nemesség, ennek a’ hiva
talokhoz ’s a’ hivatalnokok választásáhozi joga, vagy a’ 
törvényhozásba nagyobb befolyása; ősiség, majorátus, 
senioratus, fiágat illető ajándok-levelek, királyi jogok, 
jobbágyság, kilenczed. Az ingatlan elem gyengítésére 
szolgáinak a’ földbirtoknak végetlen elaprózása, melíy 
által minden földbirtok ingóvá válik; lyány-örükülés, 
ösiség , majorátus, senioratus megszüntetése; szabad 
földadás ésv ev és, minden hivatal közös viselhetése , 
nemesség-eltörlés, jobbágyság szabad megváltása, vál
tójog és kereskedői törvények. A’ földbirtokosnak bir
tokából fejük ki elválhatlan jelleme. Ennek létele , föld
birtoka által már előre még bölcsőjében megalapítva le
ven, nem kell ezt nehéz munka és szorgalom által, v. 
szolgai függés, vagy másnak kedveskedés, vagy épen 
hízelgés által keresnie : ’s igy ő már előre szabad és 
független, melly függetlenséget magával visz mindenü
v é , hova őt a’ sors rendeli, vagy ön kivánata híja ’s 
minthogy hazánkban birtokánál fogva nemes is és elő
jogokkal b ir, a’ törvényhozásba egyenes befolyása van, 
ezen befolyás által az emberi viszonyokat ismerni ta
nulja , hazája érdekeit felfogni tudja ’s független lé
tére akarni is képes , ha magát a’ köz , különösen a’ pol
gári rendhez, melly alig egyéb örök függésnél, méri, 
büszke , igazság-szerető, igazmondó ; részrehajlatlan , 
nem könnyen vesztegethető, létele földje jövedelméhez 
lévén szorosan kapcsolva, melly sohasem nyomasztó, 
és soha sem fölösleges , ez őt a’ fényűzés örvényébe me
rülni nem engedi ’s minthogy illyetén sorsa őt szédelgő 
magasságra soha sem emeli, sem kétségbeeső mélység
be nem sújtja , kegyekért kinek sem bókol, csak nagy 
tereratöjét imádja, a’ minden jó adóját, ki munkája után 
ad termést földjeire, mellyel magát ’s erényes család
ját függetlenül táplálhatja. Innen azon erős jellem , melly 
a’ földbirtokost kitünteti, azon ragaszkodás, melly ót föld
jéhez köti ’s azon eröfejíés, mellyel azt minden meg
támadás ellen életével is védeni kész.

De ha ezen erényeket csak a’ földbirtok szüüjob- 
ban , látni való , hogy a’ birtoktalan nemességtől ezt azon 
mértékben várni nem lehet. Ez mindig vagy az ingó ele
mekhez tartozik , ’s igen gyakran az alacsony megvesz
tegetés és rábeszélés műszere lévén, földbirtokosi je l
lemet magára soha sem vehet; azon sok rendbeli függés , 
melly ót egész életében korlátozza, azon ingatag álla
pot, mellyben élete hánykodik , tehetetlenné teszi ót olly 
jellemek öröklésére, mellyek csak a’ szabad ember tu
lajdonai lehetnek. Ennélfogva a’ birtoktalan nemesség 
csak kinövése a’ valóságos nemességnek ’s inkább ta
lán csak akadály, mintsem azzal valóságos és üdvös 
czélokat előmozdítani lehetne. Megismérék ezen füg
gést az angolok, azért a’ majorátusok virtuális örökösi 
ott semmi földbirtoki előjogokkal nem bírnak, hanem a’ 
nép közé keverednek. Innen magyarázható , hogy mig a’

majorátust meg nem kapják, mindig az ellenzékhez (op
posite) vagy is az ingó elemhez tartoznak ’s csak azu
tán veszik eszre , hogy a’ mint a’ természeti religio , 
vagy is a’ tiszta deismus mint hitbeli társaság, az an
goloknál több rendű kísérlet után is valami positivum 
nélkül soha sokáig fen nem állhatott: úgy a’ túlzók tisz
ta természeti jogra alapult polgári társasága sem leszen 
positivum nélkül magát fentartani képes.

Ennélfogva az álladalmak igazgatásában ’s rende
zésében nem lehet arról szó : mi természeti jogok illet
hetik a’ polgárokat, mert ezek nagyobb részéről már 
társaságba állásukkal lemondottak; hanem mit kíván az 
ország közjava, vagy is minden polgári társaságban fő 
elv : Salus reipublicae suprema lex esto. ’S igy a’ pol
gároknak csak annyi joguk lehet, mennyit nekiek adni 
a’ küztörvenyhozás jónak és szükségesnek talál. Mos
tani újabb törvényhozásoknál csak azon kérdés lehet: 
vájjon a’ hajdan szükségesnek találtatott intézvények nem 
avultak é el ’s jelenleg talán nem hogy szükségesek 
volnának, hanem épen károsak is , ’s ennélfogva az or
szág jobbléte tekintetéből minő módosítást kívánnak ? De 
ezek megítélése ’s meghatározása nehéz , és szövevé
nyes , ’s bizony nem a’ tömeg értelméhez való, ’s igy 
azon tömérdek feljajdulás az idő , a’ közkívánat, a’ nép
szellem, a’ bőkeblüség, szabadelmüség ’s méltányos
ság, ’s azon dicső Eldorado, mellyet túlzóink ezen ma
goktól képzelt szellem végeredvényének tulajdonitnak, 
csak szép színekkel játszó szappanhab , mert ha a’ tö
meg, vagy követelt közvélemény tulajdon anyagi hasz
nát rövid időre megítélni képes volna is , de századokra 
terjedhető következményeket, vagyis az ország jöven
dőjét, hogy ezen mutabile vulgus , mellynek minden ha
tározata csak e’ mai tüneten alapszik, mellynek nem 
gondolkodás és fontolgatás: terhes munka, a’ megíté
lés pedig tapasztalás hijánya miatt még lehetetlen is meg
ítélhesse , nem hihető, de még kevésbbé hihető a z , 
hogy anyagi érdekhez ragadt létére a’ jelen kis hasz
not a’ jövendő nagy jóért koczkáztassa, vagy maga ja
vát a’ más , vagy haza javáért feláldozza. Mert a’ ta
pasztalás nyílván tanítja, hogy a’ tömeg egy poltranye- 
rességért a’jövendőség millióját naponként oda adni kész. 
Bizony egy ország jövendőjének törvénybeli elhatáro
zásában már kevesebb fontossággal semmi sem bírhat, 
minta’ mai közvélemény , a’mai közohajtás , melly hol
nap talán épen ellenkezőt fog óhajtani. Ama dicsért köz
vélemény csak a’ jelen pillanatnak , mellynek követke
zése semmi, vagy csekély lehet, meghatározására hasz
nálható — ostracismus — fehér é vagy fekete ? — mon
dom némileg, mert a’ hajdani köztársaságok közvéle
mény utján hányszor tettek olly lepeseket, mellyeket 
k é t, három nap elforgása alatt tetemesen megbánni és 
siratni kénytelenittettek.

Ha tehát a’ birtoktalan nemesség az olly gyakran 
dicsért közvéleményhez, közohajtáshoz , v agy is korlá
tolt létele tekintetébül az ingó részhez tartozik, balfo
gásnak tekinthető , ha hazánkban jelenleg földbirtok nél
kül a’ czimzetes nemesség (armalista) szaporiítati . .
a’ birtokos nemesség büszkeségét talán beszija, de -  
cséretes jellemében talán nem olly könnyen ősz ' r 
’•» ’ « ^birtokosak elérhető ! ÍL  «
hét. Alkotvanyos országokban, hol a j napj,v
értelmesb rés, vé.e.ényé. *  “ Ä
a’ most irt nagyon is ingó rész jo»
dasnak lehet ®“ k“ ® ’ lehet másképen segite-

lek alatt engedendő szavazási joggal őket paralysalm,
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mivel a’ földbirtokos jobbágynak léte úrbéri telke által 
előre biztosítva lévén , sokkal függetlenebb , mint a’bir- 
toktalan nemes, sót a’ tapasztalás is mutatja, hogy egy 
jobbágyot, kivált ha titkon szavazhat, nem könnyen le
het megvesztegetni, annyival is inkább , mivel ennek 
erkölcse a’ szorosabb és rögtönös fenyíték által még 
mindig alkalmas jó karban tartatik.

A’ magyar nemzet a’ kelet népének egy raja, melly 
ennélfogva, mint más honosi, a’ nemességet nem ismérte, 
csak itt Európában ismérkedett azzal meg ’s itt a’ ke
resztyén hittel amannak jó és rósz intézvényit bizonyos 
módosításokkal bevette. Azon időben egész Európában 
a’ földművelő és jobbágy egészen mellőzve lévén az 
országokat a’ királyok, a’ karok és rendek befolyásá
val igazgatták, magok és jobbágyaik érdekeit is ez 
utolsók személyesen támogatták. Ezen karok és rendek 
a’ papságból és földbirtokosakból állottak. Későbben 
fejlett ki a’ kereskedés ’s művészet szüksége. Ezek 
érdekét védóleg harmadik rendnek vétettek a’ városi 
polgárok. Illy intézvények hazánkba igen könnyű szer
rel voltak behozhatok, mert Árpád elfoglalván a’ szép 
hazát, azt elkülönözve csak magyaroknak és azoknak, 
kik magyarok kívántak lenni, osztotta ki. Kik mindjárt, 
mint nemesek tekintettek a’ meghódolt népnek ellené
ben , ez oka annak i s , hogy még mai napig is a’ föld
birtok nemesít, mellynél fogva a’ régi családok csak 
folytatott földbirtokkal mutathatják meg nemességöket 
a’ nélkül, hogy ajándéklevelet előadhatnának.

Ne felejtsük itt Árpád bölcseségét csudálni, ki 
foglalás után a’ magyart tette fő és uralkodó néppé , 
’s igy egyedül nemessé a’ nélkül, hogy más nemzetbe
lieket, ha kívántak magyarokká lenni, kitiltott volna, 
így a’ meghódolt nemzeteket a’ magyarokhoz fölemelni 
-törekedett, nem pedig a’ magyarokat sülyeszté le a’ meg
hódolt népekhez. Méltányolta nemzetének elsőbbségét 
’s eltörlötte a’ vidék hajdani nevét Pannónia, Dácia ’sa’t. 
Magyarországnakncvezte,eltörlötte {»’városok és vidékek 
régi elnevezéseit, vagy azokat magyarra fordittatta, egé
szen ellentétben Theodorich herulok királyával, ki el
foglalván Rómát, annak nevét meghagyta ’S a’ népnek 
tudtára adta hogy ó atyja mind a’ rómaiaknak, mind 
a’ heruloknak, egyformán szereti őket, nem tesz köz
tük semmi különbséget, nem kívánja, hogy a’ rómaiak 
herulokká váljanak, nem változtató meg Itália nevét, 
városinak elnevezését ’s mi lett végre ? — az erényes 
«s erős herulok megkedvelvén a’ római fényűzést ’s nem 
feküvén érdekökben, hogy herulok maradjanak, a’ ró
mai képzelhetlen erkölcstelenséget bevéve , rómaiakká 
aljasultak, nyelveket, nemzetiségeket elveszték, ’s 
első megtámadásra a’ gothoktul megveretve birodalmuk 
’s nemzetiségük semmivé lön. Tovább tartott a’ goth bi
rodalom , különösen Gallia és Spanyolországban, mivel 
fejedelmeik az elkülönözést a’ nemzetiség fentartására 
szükségesnek elismerték. Chandasvinde és Recesvinde 
visigothok fejei Spanyolországban 642 év körül meg- 
tilták a’ római törvényeket, sőt hogy magokat a’ római 
mételytől jobban őrizhessék, ’s fentarthassák, megtil- 
ták a’ rómaiak és góthok közti házasságot. De ezek is 
nemzetüknek elsőbbséget vagy nem tulajdonítva, vagy 
ki nem vihatva a’ római néphez aljasultak. Mert ha To- 
tila vitézsége érdeméül római patrícius czimmel mege- 
légült, bizony a’ rómaiakat nagyobbra becsülte, mint 
tulajdon visigoth nemzetét, ’s igy nem csuda, hogy 
nyelvüket és nemzetiségöket vesztve kimulának. így

pusztulának el a’ hatalmas vandalok, gepidák, alánok, 
lombardok, normannok, ’s a’ t ; kiknek valahai létöket 
csak a’ történet’ könyvei beszélik, de élő nyomuk e’ 
földön nem találtatik. 1) —íme ennyi erős, ’s nagy né
pek között, kik Európában magoknak helyet foglaltak, 
csak a’ magyar, és török él még; a’ többi mind elenyészett. 
Különösen fájlalni lehet a’ nagy góth nemzetet, melly 
olly sok egyedi jellemmel birt, millyennel még egy nem
zet sem dicsekhetik. A’hadi dolgokban erős, józan be- 
látásu és jó erkölcsű nép vala ez , de minthogy az elkü- 
lönzésnek rendszerét be nem hozta, magát fen nem tart
ható, ’s bár a’ római nyelvet, szokásokat, törvény ’s 
erkölcsöket jobbára megváltoztató; de annyira keveredék 
velők, hogy sem a’ római, séma’ góth nép fennem 
maradott, hanem egy keveréknek ada helyet, melly a’ 
mai olasz nép. Sokkal kevesebb erkölcsi erőt tapaszta
lunk a’ török nemzetben, mint a’ hajdani gothokban , és 
még is azok az elkülönözés rendszerének következté
ben magokat mind e’ mai napig tisztán fentartják , sem 
a’ török szokásokat és nyelvet a’ görög elem meg nem 
rontotta, bár a’ görög nyelvre és szokásokra nézve 
a’ török nemzetiségnek sokkal több hatásai találtatnának. 
Ha tehát minden emberi egyed és nemzet főfeladata az 
élet ’s ha lehet hosszú élet, nem kell vétkül tulajdoní
tani dicső eleinknek, hogy az elkülönözés rendsze
rét különösen a’ nemesség felállítása által megalapító. 
De minthogy alkotványunk még jelenleg is minden ma
gát a’ haza iránt érdemesítő ’s magyarrá lenni kívánó 
idegen egyedet keblébe fölvenni kész : alkotványunkat 
nemcsak alacsony vád nem érheti, sót eddigi fenállá- 
sának alapja azon méltányosság , melly szerint akármi 
nemzetbeli egyedet, ha ez a’ hazának hű szolgálatot 
te tt, a’ nemzet keblébe felvenni, öt valódi magyarrá 
tenni mindig kész volt és mai napig is kész. így hó
dítását a’ népek megegyeztével is megtartható. Montes
quieu véleménye szerint is csak igy lehet az elfoglalt tar
tományokat birtokban megtartani. Le moyen le plus sűr de 
conserver une conquéte c’ est de mettre, s’il est possible, 
le peuple vaincu au niveau du peuple conquérant, de lui 
accorder les mémes droits et les mémes priviléges: c’ 
est ainsi qu’ en ont souventusé les Romains. Esprit des 
loix Tom. I. Amsterdam IFöipag . 59. A’mellett tehát, 
hogy a’ magyarok a’ megmagyarodás fölléte alatt minden 
nemzetet tulajdon jogaikban részeltettek, soha sem fe
ledték nemzetiségök fenmaradását helyes törvényekkel 
is biztosítani a’ nélkül, hogy erőszakra vetemültek vol
na, mint fentebb a’ galliai visigothokrul láttuk: mint ki
tetszik 1439. Albert art. 5 törvényczikkéből, melly igy 
szó l: Alienigenis et forensibus hominihus, cuiuscun- 
que nationis, etlingvagii existant, officia in ipso regno 
nostro non commitfemus, neccästra. fortalicia, metas, 
possessiones, honores , praelaturas, comitatus, baro- 
natus, vei quascunque ecclesiasticas , vel saeculares 
dignitates ad tempus vei in perpetuum extraneis , et fo- 
rensibns : sed hominibus ungaris conferemus. Quodque 
praelati, ac barones, homines extraneos, et forenses 
non conservent. 1458 art. 8 . De castris, et aliis bonis 
extraneis hominibus donatis rex faciat recuperandi di- 
ligentiam. Csak illy vigyázat mellett maradhata fen a’ 
magyar nemzet illy sok idegen nemzet közt ezer év el- 
forgása alatt a’jelen időkig. 1

1) A’ hunnok, avarok *s arábok visszafizettek. G. I.

Szerkeszti H é 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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F  o 1 d é s z e t.
Minden ország anyagi jóléte megkívánja , hogy mi

nél több ingó vagyona legyen , ’s ennélfogva a’ törvény- 
hozás feladata, hogy még a’ fekvóvagyont is mobilizál
ja ;  hogy ennek értéke is circulatióba jöhessen és a’ szor
galom kifejlésére annál több alkalom nyíljék. Azonban 
a’ fekvőjószágok mobilizatiója nem zár ki ezek körüli 
oily intézkedéseket és szabályokat, miket a’ közérdek 
tesz kívánatosakká. E ’ szabályok közt legfőbb helyet 
foglalnak azok, mellyek a’ kis telkek rendszerét vagy 
is még a’ mostani beszéd mód szerint, az urbériséget 
illetik. — Nem akarnék félreértetni ’s azért kijelentem 
itt, valamint másutt is kijelentéra, hogy az úrbéri bir
tokot is szabad földdé kívánnám tétetni; és közbeve- 
tőleg legyen mondva , ha Tetétleninek terve nem tetszik , 
statusadósság utján is kívánnám szabad földdé tétetni. 
De az úrbéri viszonyok megszüntetése után is a’ telek
rendszert kívánom fentartatni, úgy a’rend mint a’ sza
badság érdekéből. Képzeljük, mi tán nem lehetlen , miu
tán sok német statusban valósult, hogy az urbér meg
szüntetik ; — képzeljük, hogy azon törvény, melly a’ 
teleknek egy negyeden aluli elosztatását és a’legnagyobb 
helyekben is több mint négy teleknek vásárlását tiltja, 
nemcsak fentartatik, hanem újabb biztosítékokat is nyer; 
képzeljük, hogy ezen telkek száma szaporittafni fog, 
egy olly törvény hozatala által , melly az apróbb nemes
ségnek osztályaikor a’ jószágnak egy mostani úrbéri te
lek mennyiségén aluli eldaraboltatását mindaddig tiltja, 
mig például minden megyében a’ birtoknak fele illy kis 
telkekké, mellyek egy család eltartására elégségesek, 
nem v á lt; ’s ismét közbevetve legyen mondva illy mó
dosítással Széchenyi minimumát magara is pártolom : 
képzeljük mondom, földészeti viszonyinkat illykép elren
dezve ’s nagyon természetesen kénytelenek leszünk illy 
földészeti viszonyok mellett egy olly néposztály kelet
kezését is képzelni, mellynek száma nagy ’s állandó , 
mellynek tagjai bár nem nagy birtokosak, mégis annyi
val elláttatvák , hogy másoktól függetlenül élhessenek. 
Az illy néposztály pedig valamint egyrészről a’ rend
nek órje leend , úgy másrészről a’ szabadságnak vé
dője lesz és miután helyzeténél ’s nagy számánál fogva 
is megvesztegethetetlen, az o c h l o e r a t i á t  lehetlenné 
teendi.

Illy telek-rendszer ellen azt fogják felhozni, hogy az 
ipar kifejtését gátolja, mivel lehetlenné teszi, hogy a’ szor
galmas földész egy meghatározott ’s nem nagy kiterjedésű 
földbirtoknál többet szerezhessen. Ezen ellenvetés so
kat nyomna, ha minden földet illy telkekké terveznék 
átalakitni; de miután a’ föld fele illy szabályozás alá 
nem esnék, ezen ellenvetés elenyészik ; mert egy me
gye területének felében elég mind apró mind nagy gaz
daság kezdethetik. A’ meghatározott telki minimumon 
aluli mennyiségben a’ kertművelés, melly leginkább vá
rosok körében divatoz, eléggé lábra kaphat; de lesz 
alkalom nagyobb kiterjedésű birtokot is szerezni ’s ab
ban a’ gazdálkodás minden nemeit próbálni. Eleget fo
gunk tenni az ipar postulatumának az ősiség és fideicom- 
missumok eltörlése és a’ birtokszerezhetés (capacitas) 
megadása által. E’ kettővel annál kevésbbé lehet kés
nünk, minél bizonyosb az , hogy az incapacitas és avitici- 
tas kijátszására köztapasztalás szerint van mód.Tegyűk fel

hogy Szelles Pál ősi javait, mellyek tízezer ft. érnek , 
rokonai kijátszásával Kapzsi Antalnak el akarja adni, 
az elointes meg fog történni: de Szelles Pál az eladási 
kötésben tízezer ft. helyett 30 ezeret ir ’s a’ rokonok 
ki vannak játszva. Tegyük fe l, hogy ugyan Szelles Pál 
egy másik, ezer holdas allodiuinát helységbeli jobbá
gyainak el akarja adni, a’ jobbágyok készek részenkén
ti megvételre, egy holdért két száz ft. is Ígérnek, ha 
biztosíttatnak a’ felől, hogy ex titulo incapacitatis ki nem 
fognak becsültetni. Szelles Pál megígéri a’ biztosítást 
’s azt illy képén teszi: Allodiaturáját előbb urbériséggé 
alakítja, a’ telkekhez szinte alJodiumból legelőt hasit k i, 
hogy pedig az úrbérinek változtatott föld in s e c u n  da 
transsubstantiatione egészen szabad földdé váljék, az úr
béri adózásokat a’ jobbágyok által aversionalis áron meg
váltja. Inpopulálni még zálogban bírt földet is lehet, 
sőt ez curialis decisiók szerint melioratio, az inpopu- 
latio tehát és urbérisítés fel nem bontható; a’ földbir
tok tehát ha urbariálitásnak elneveztetik, ex titulo in
capacitatis el nem vehető , a’ praestatióknak pedig a’ 
megváltási szerződés vetett végett. Már nincs veszé- 
lyesb mint olly törvény, melly kijátszható ; mert a’ tör
vények iránti tiszletetet kisebbíti, sőt ha sok esetben for
dul elő , ki is irtja. — Szabadjon még egy észrevételt 
tennem a’ földészetre nézve. —

„Az élet is nevel, nemcsak az iskola.“ Igazmon
dás, olly igaz mint régi. Nézzük közép rendünket, melly 
a’kor kivánatitól nem igen marad e l, honnan vette leg
inkább neveltetését ? a’közéletből. Tanítási rendszerün
ket senkitől sem hallottam magasztaltatni, de kifejlő
désünkre , a’ községi és megyei hatóságok — az élet — 
nagy befolyást gyakorolnak. Másutt, hol az egyleti szel
lem inkább kifejlett, az egyletekben is sokan neveltet
nek, bár már a’ perfecta aetast elérték. Másutt a’ jury 
is sokat nevel. Másutt, hol jók a’ tömlöczök még a’rósz 
élet i s , melly szabad akaratunknál fogva mindig lehet
séges maradand, nevelésül használ. A’ Kelet népe pe
dig még a’ tagosztály által is nyerne életnevelést.

A’ tagosztály a’ birtokot tökéletesen elválasztja , 
a’ közösséget megszünteti. Másnak vetésén ’s a’ köz- 
legelőn nem fogván senki marháját tarthatni, saját föld
jei ’s rétjei jobb használatára, mások tulajdonának be
csülésére lesz kénytelenitve. Azok, kiknek nem sokkal 
több osztály jutott a’ földből, mint Schiller költőjének , 
azt vagy a’ legtökéletesben művelni, vagy másoknak, 
kik jobban művelhetik, átengedni fogják. Az első eset
ben jó földművesek, az utóbbiban becsületes napszámo
sak , mesteremberek ’s gyártók lesznek , nem mint 
most mások tulajdonán tengődő ’s nem legjobb erköl
csű tilalomrontók. A’ (agosztály tehát ha mindenütt be- 
hozatik , nemcsak okszerinti-gazdasági, de egyszeis- 
mind gyakorlatilag erkölcsiiskolává is fog válni. Ezekre 
nézve olly törvényt óhajtanék hozatni, miszerint mini -  
azon helyeken, hol három év Iefolyta múlva, sem o 
desur , sem közbirtokos , sem a’ jobbágyok a *»
tást meg nem kezdik, a’ megyei közügyeszne 
ségévé tetetnék a’ végett pertinditni. . h~aTíathassék 
öszesités minél rövidebb idő alatt vegreK • >
az eljárást kell rSviditniink. 
ben pontosul: 1) » '  közös
kulcsa a’ jelen birtok menny,f. kulcs biíriílflegigazságosabb arány hozatnák be ás a kulcs kbr
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vitáknak vége vettetnék. 2) A’ földek osztályozása hely 
színén történjék a’ tanuk ’s felek kihallgatása és bírói 
szemrevét után. 3) A’ feleselések s z ó v a l  történje
nek ; hogy azonban a’ fölebbvitel eseteiben a’ fölebb 
vizsgáló bíróság előtt tudva lehessenek, az Ítéletben je
gyeztessenek föl. Somogyi Antal.

P a t v a r k o d á s .
A’ patvarkodás általában olly vétek, midőn valaki 

mást gonosz szándékból pörlekedéssel boszant vagy há
borgat ; büntetése : örökös ügy vesztés és 200 ft., melly- 
nek egyharmada az ellenfélé, kétharmada pedig biroi 
illeték. —

A’ vétek fogalma, büntettié vagy polgárié , min
dig büntetést föltételez ; ennek meghatározása viszont, 
különféle körülmények szerint kármentesitest, példa- 
adást és jobbítást foglal magában , önkent értetvén, hogy 
mennyire kipuhatolható , mindig a’ tettes lakoljon. Illy 
tételeket, véve szempontul, lássuk mint áll a’ dolog.

Ha minden ember tudna törvényt vagy ráérne tör- 
vénykezni, akkor nem volna szükség ügyvédre: de el
lenkezőt bizonyít a’ tapasztalás*, ’s vájjon megegyezike 
a’ büntetés irányával az , hogy ártatlan lakoljon egy har
madik szántszándékos vagy tudatlan hibájáért ? világos
ban : hogy büntethetni Pétert jószágvesztésre ’s két
száz forintra, miután ügyvéde volt oka, hogy patvar
kodás követtetett el? Példát mondok: Cs^ 1«1 megyebeli 
X1«“«1 eziinerleveles, de j o b b á g y ,  urihatóság alatti 
jószág iránt örökösödési pert indít a’ tiszti ügyész párt
fogása alatt (assistentia) megyeibirósag előtt; az alis
pán perfölvétel alkalmával X-nek megmondja : szüntes
se meg ez utón keresetét; X1«"«1 engedelmeskedik ’s é r -  
t e k e z v é n  a’ t i s z t i  ü g y é s z s z e l  illető bíróság 
előtt kezd perelni. Az alperes patvarkodást követel el
lene , mert — a’ tiszti ügyész ur nem szüntetvén meg 
Ítélet által a’ megyei p o r t’s igy ez, törvényszerüleg 
függőben lévén , ugyanazon tárgyért két helyt p e r e l  
X5«*#, mi pedig patvarkodás. Még másikkal is szolgá
lok: Z##nó , férjült de gyermektelen elhalt lyánya fér
je ellen női hozományt ’s t. ef. követelő pert indítván, 
a’ megyei bíróság előtt kedvetlen Ítéletet nyert; ügy
véde törvényszékre viszi pőrét.

A’ fölperesnő pedig (figyelmet kérek) ír ügyved
jének, hogy miután a’ per tettbeli kérdés körül forog’s 
nincsen jól kidolgozva, mondjon le a’ fölebbvitelről ’s újít
son p ert; ügyvédünk ez utolsót meg is tévé. Ámde az 
alperes patvarkodási büntetést k é r , mert a’ fölperesi 
ügyvéd f o r m a s z e r i n t  n e m m o n d o t t  l e  a’ f ö 
l eb b v i t e 1 r ö 1 ’s nem pörlé be újításkor az arról szo
ló bizonyítványt. A’ dolgok illy helyzetében kérdem: 
méltányosan ’s az igazság eszméjével megférhetóleg tart
hatják ’s büntethetik é patvarkodókul örök ügyvesztes
sel ’stb. X ^ftt és Z ##nét különösen , ha ügyvédeik nem 
mondom tudatlanok de csak hanyagok nem leendettek, 
bizonyosan nyerendóket. Azt vethetné ugyan itt valaki 
ellenem: hogy miután megbízás nélkül ügyködni tilos és 
büntetést hozó te tt, ’s igy mindenik ügyvéd felhatalma
zás következtiben munkál; az ügyvédvallás (procurato- 
ria constitutio) tartalma pedig kellékkép magában fog
lalja, hogy „h e ly b  e n h a g y a  tn i , e l f o g a d t a t n i  
’stb. fog,  m i t  a z  ü g y v é d  t e e n d v a 1 aa : a’ pör
lekedő fél maga az oka , miért nem választotta jól meg 
emberét, annyival is inkább , mivel ki mással té teti, any- 
nyi, mintha maga teszi (qui facit per alium; est perinde,ac 
si faciat per se ipsum). Ezen valószínűnek látszó ál
okoskodás gyöngesége mindjárt átlátható , mihelyt a’ ha
talmazott (plenipoteutiarius) és ügyvéd (procurator)

közti különbséget tudjuk. Az első annyira ugyanazonos 
főnökével, hogy ezen minőségbeli vétsége miatt akár 
ötét mint ollyat, akár f ő n ö k é t  idézzük, mindegy; 
nem igy az ügyvéd, kit még az ügyvédvallás fölebbérin- 
tett kelléke sem ótalmaz, mivel különben, a’ I I :  79; 
1729 : 39d. törvényezikkek jótékonyságával, azaz ügy- 
vedszo-visszahuzassal (revocatio procurators), nem 
élhetnének a’ felek. Hallom ismét: ha látja a’pörleke
dő fel, hogy ügyvedje rossz utón jár , tétesse le a’ pert, 
mielőtt ellenfele patvarkodasi büntetést kérne, mint szok
ták p. o. eroszakossági perben a’helytelen kereseti bün
tetés elkerülése vegett. Igaz, ha fölperesünk értene 
a’ dologhoz , vagy az ügyvéd hanyagsága — mint fölebb 
is láttuk — ellent nem állna, mi hogy nem hallatlan, a’ 
közéletben eleg jeleit látjuk. Tudok esetet, miszerint 
világos adossági perben, fölperesi ügyvéd , kinek az 
alperesével egészen ellenkezőleg ügyszorgalmazás vol
na kötelessége— negyedfél év alatt, a’ perfölvételnél 
egyebet, egy vakaritást sem dolgozott. De térjünk a’ 
dologra. —

Hogy mentsük meg már illy esetben az ártatlan félt 
méltatlan büntetése terhétől ? Azt mondja a’ 35dik la
pon olvasható 4dik főtörvényszéki Ítélet, hogy az ügy
védnek ollyan tette alól, melly patvarságot húz maga 
után, esküvel tisztitkozhatik valaki, hogy t. i. azt nem 
tudta ; a’ pert leteszi, ennek csekély diját és mi perle- 
tétettel együtt jár, a’költségeket fizeti. így hát a’ fölpe
res baja orvosolva, azaz megvásárlá azon gyönyört, 
hogy még pörölhet ’s nyerhet is. Vásárlá mondom, 
mert pörletét diját ’s költséget kell fizetnie ügyvéde hi
bájáért. —

Még most sem mondhatjuk tehát, hogy az ártat
lan félt semmi sem terheli ’s hogy az ellenfélnek elég 
tétetett; mert tudjuk, hogy a’ pörbeli költségekre is rá 
illik ama’ közmondás: veszett fejszének nyele ; ’s itt 
legfurcsább az , hogy féligmeddig lakói a’ fölperes, mert 
költséget fizet, lakói az alperes, mert csakugyan per
rel zaklattatott ’s költségei pedig feliben téríttettek meg: 
azonban a z , ki mindezek oka, t. i. az ügyvéd szép csön
desen van , ’s mi több, talán munkadijt is követel fő
nökétől ! Ugyanazért véleményem a z : valamikor csak 
patvarkodás esete forog fen , lakoljon az ügyvéd; ha 
csak kérdésen kívüli adatokkal meg nem mutatja, mi
szerint a’ fél volt oka, hogy patvarkodás követtetett el. 
A’ fölebbieken kívül még annál természetesbnek látom 
ez t, mivel a’ patvarkodáséval hasonló eredvényütettek 
miatt: például barátságos egyezés akadályozása ’s per- 
huzás-halasztásért ügyvéd lakói, még pedig nyelvkő- 
téssel (silentium). Hasonló eredvényü, mondom, mert 
mindegyik perrel-zaklatást von maga után. Lakoljon hát 
jelen esetben is az ügyvéd hasonlókép. J a j ! de , hal
lom az ellenvetést, igy a’ büntetés meghatározásából 
hagyjuk ki a’ kárpótlást. Igen is ezúttal, mert nem a’ 
törvényért van az ese t, hanem épen megfordítva ; ’s ha 
kihagyjuk is a’ kármentesítést, ott marad az, hogy tet
tes lakoljon ; ’s ha egyebet nem sikereltethetünk: ad
junk példát. Ez által talán gyéritve lenne azon alacsony 
szokás is , miszerint sok zugi ügyvéd kész együgyű pórt 
idétlen tanácsadásokkal ’s utmutatásival bajba keverni, 
földesura ’s elöljáróság ’stb. ellen lázasztani, csak
hogy valamit csikarhasson ; avagy nem tudunk é esete
ket , hogy az eféle kontárok nevezetes , és pennás jegy
zőkkel ellátott közönségeket is félre tudnak vezetni ’s 
több éven keresztül amúgy derekasan fejegetni’stb.

Mi végre a’ bírói járandóságot ille ti, ez iránt már 
egyszer nyilványitott rosszaié véleményem mellettujra 
’s mindenkor megmaradok.



Ism ét egy p illanata9 liomoeopa- 
tliiára

Minthogy Elsasser dr. urnák a’ Társalkodó m. é. 
86dik számában megjelent ’s a’ 78dik számbeli Pillanat 
ellen intézett taglalafja , előttem nem „csupán igazság 
’s tudomány érdekéből44 annál kevésbbé azoknak nyo
mán kifejtettnek tetszik: legyen szabad az érdemes dr. 
ur bírálatának bírálatába ezen helyen bocsátkoznom,melly 
szűk ugyan vívókra és feszes vívókra úgy mint né
zőkre nézve, de a’ megtáraadtatás helye ’s így ment
hető; bár az , ki nem igazság és tudomány fegyvereivel 
akar víni, inkább eligazítható a’ gyógytan és művészet 
kűzdhelyéról, mint üledékes bajvivásra bocsátható. El
sőben is , miután a’ Pillanat szerzőjének törekvését egy
szerűen , olcsón, undor és veszély nélkül gyógyítói 
minden okos orvosénak követelné a’ bíráló ’s dicsér
né , a’ varázslás mások által is használt szaván akad 
fel. Hogy itt a’ varázsláson gyors gyógyítás értetik, 
minden , ki szőrszálat nem hasogat, láthatja ; hogy illy 
gyors gyógyulások valóban történnek ’s különösen spe- 
cificus szerek által nem ritkán , jól tudjuk ; ’s hogy vég
re azon gyógymód, melly a’ gyógyszerek specificitásá- 
nak, életmüvezet ’s betegséghezi viszonyainak kifürké- 
szését tűzte ki különösen magának czélul, mint a’ ha- 
sonszenv , legtöbbször idézhet e’ szerint gyors gyógyí
tásokat elő , nem képtelenség. Azon állításában Argenti 
dr. urnák, hogy a’ hasonszenvet az azt nem ismerők, 
a’ többek közt elméletének nehéz felfogása miatt illetik 
gúnynyal ’s vetik meg, én is osztozom a’ bíráló elle
nében. Nem olly könnyű feladat, mint bíráló gondolja, 
némelly lett dologra , kivált a’ „similia similibus curan- 
tur44 hasonszenvi elvre nézve megállható magyarázatot, 
theoriát alkotni ’s azt felfogni! Mutatják ezt, a’ több 
homoeopatha által megkísértett elméletek, mellyek közt 
tökéletesen megnyugtató ez ideig nincs ; holott pedig 
mindnyájan egy szívvel lélekkel vallják elvök dönthetet- 
len igazságát. A’ nemorvosokkal is a’ felületes gyakor
lat könnyűsége kedveltette meg a’ hasonszenvet inkább , 
mint az elméletek könnyű felfogása, mellyek közt a’ 
Hahnemanné talán legrosszabb. Óhajtható ennélfogva, 
hogy biráfó necsak a’ Hahnemann organonjában keresse 
a’ hasonszenvet, hol annak csak csiráját találja sok 
hozzá lényegesen nem tartozó földröggel keverve ; ’s 
ne rettenjen vissza a’ hasonszenv épületének tornáczá- 
tól, akár az élelemtárba v. konyhába utasítandó Hah
nemanné asszonyság berzenkedése , akár a’ dologhoz nem 
érthető nemorvosak sőt orvosak szolgaserge miatt: ha
nem járja be figyelemmel annak minden zegezugát, hogy 
igazság, tudomány ’s művészet érdekében, igazságo
san ’s tudományosan Ítélhessen. Ha ezt cselekszi, bi
zonyosan sok ü d v ö s  eredvényen okult gondolkodó 
fő ’s még üdvösb eredvényeket reményié munkás ke
zet fog azon épületben találni, mik a’hasonszenven , mint 
a’ gyógytan és művészet épületének kiegészítő , fölötte 
szükséges szárnyán is dolgozgatnak. A’ hasonszenv el
leni vádak elsejébe , t. i. „hogy az méreggel gyógyít44 
— mit nálunk is sokan hintegetnek, például egy orvos 
felesége — nem akar a’ bíráló bocsátkozni! Ugyan miért 
nem édes dr. ur! talán ez iránt tisztába jőni sem tudo
mány , sem igazság , sem egészség érdekében nem fek
szik ; vagy talán a’ védelemben nem álokoskodások ál
lanak valókkint ? Különös egy akaratosság ! Ha igaz a’ 
terhesvád , annak bebizonyítása bírálón feküdt, ha nem, 
a’ vádelleni helyes védelemben meg kelle vala nyugod
ni ’s azt nyíltan kijelenteni. De hogy boldoguljunk olly 
vádlókkal ’s mit gondoljunk róluk, kiknek fele czáfol-

hatlanoknak veit alokokkal mutogatja, hogy a’ hasonszenvi 
szerek adagának semmi hatása nem lehet, másik fele ellen
kezőleg tüzzel-vassal el akarja hitetni a’közönséggel,hogy 
azok meigeznek, ha akarom vemhes, ha akarom nem 
vemhes, ha nem akarom sem egyik sem másik? Egyéb
iránt akármivel, csakhogy egyszerűen, olcsón, undor 
es veszély nélkül gyógyítson valaki, a’ gyógyítás esz
köze akkor megbecsülhetetlen gyógyszer ’s egyáltaljában 
nem mereg. A’ miilyen akaratos egyrészt bíráló a’mér
gezés vádja elleni védelem helyeslésében, épen ollyü- 
gyes másrészt ugyanazon vad támasztásában ’s a’ gya
núsításban , midőn eberebb figyelembe ajánlja hogy egy 
homoeopathicus orvos , gyógyszerész ellenórködése alá 
nem esv önkit’Zolgáltatas miatt mérgezhet, ’s nincs ki 
ellene illy esetben bizonyíthatna. Ez olly széles vád és 
gyanúsítás , mit minden rossz lelkű emberre kiterjeszt
hetünk; minden homoeopatháról pedig csak nem teszi ta
lán ezt fel a’ bíráló? Győzne é minden rossz lelkű akár 
orvos akár nemorvos mellé egy ellenőrt rendelni, hogy 
a’ mérgezést lehellenné tegye ? Hiszen, nemcsak az el
lenőrökül állított gyógyszerészek száztóli hatvan jö
vedelmű táraikból kerülhetnek mérgező áruczikkek! Nem 
is ellenörjei a’ gyógyszerészek az orvosoknak , hanem 
megfordítva: ezek amazoknak. Nem az ellenőrség esz
méje hozta divatba a’ gyógyszerészeket, hanem egy
részről a’szorosb értelemben vett gyógytan és művészet; 
másrészről a’ gyógyszerészet mind inkább szélesbedő 
mezeje. No de tekintsük őket ellenőrökül, sikeres é ,  
szükséges é ellenőrködésök mérgezés-távoztatásra?szám- 
talan példa bizonyíthatja, hogy a’ rendesen nagyobb ada
gokat rendelő orvosak aconitum , strichnina , plumbum 
acet., opium, colchicum , digitalis , mercurius , arseni- 
cum ’s több más erős hatású szerrel, minden ellenőr
ködésük mellett is a’gyógyszerészeknek, kik azt, mi ren
deltetik , kiszolgáltatni szorosan köteleztetnek, nemcsak 
megmérgezhetik, de valóban meg is mérgezik betegei
ket. Illy esetekben az ellenőr kezén átment gyógyirat 
bizonyít é nyilván az orvos ellen, tehát mérgező? Is
ten mentsen! a’ jó szándék ótet kimenti. Miből kitetszik, 
hogy sem sikeresek , sem szükségesek kivált olly ellen
őrök, kiknek semmi érdekök nincs a’ beteg gyógyulá
sában , csak áruczikkeik drága clkelésén örülnek; 
kitetszik továbbá, hogy csak a’ rossz lelkű homoeopa
tha, mint ember, mérgezhet: de ellenben az allopaths 
legjobb szándéka mellett is sokszor mérgez. Ezen kiviil 
a’ mérgező ellen nemcsak a’ „vagy ez ezt44 mi több
ször hijányzik , bizonyít, hanem leginkább a’ körülmény, 
kórjelek, holt test, abban vagy kívüle találtatható mé
reg. A’ hasonszenvi gyógyszerek önkiszolgáltatása u - 
gyan megérdemli a’ pártolást, de jó lelkű, nein önző 
gyógyszerésznek, ellenorködésünk alatt maradható tár
gyakban által is engedhető—A’homoeopathia elleni máso
dik vádnak, hogy t. i. a’i kis adagok munkálata lehe
tetlen, a’ képzelődés és szoros diaeta használ, parío- 
lálásába botsátkozván a’ bíráló, a’ védelemben erőssé
gül mellékesen felhozott külső ingerek iránti nagy fogé
konyságáról a ’ beteges testnek, mi szerinte csak a’ köz- 
érzés felmagasztal tatása,azt állítja , hogy épen nem següi 
vagy föltételezi a’ kis adagok hatását. Egy az, hogy 
a7 test beteges részeinek, mert hiszen olly kórság 
melly az egész testet elfoglalna, külső ingei e  ̂ iran 
nagy fogékonysága , a7 közérzes felmagasz.a 
lehet, mert sokszor le van ez egeszen hanBolva, mi
dőn egyes részek fogékonysága magas fokra ha ott,  
más az hogy a’ külső, kivált hasonló ingerek .uanti fo- 
stSkonysá"» valamelly »•«•*« nesznek, mmden orvos 
f.pasitalis*  szerint; tótsésenkal »g ib  fa föltétel«»
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azok kis adagainak hatását. Vérlázban levőre egy kanál 
bor erősebben hat, mint meszely ollyanra, ki abban 
nem szenved. Épen ez oka, miért használnak szo
kottnál kisebb adagokat a’ „similia similibus curantur“ 
elv gyakorlóji, mert nem agyon sújtani, hanem csak 
megrezzenteni kívánják a’ fogékony beteges reszeket. 
Továbbá a’ kis adagok hatása védelmére főleg előhozott 
ténynek, t. i. hogy ha százezerszer hígított szer is ké
pes a’ betegnél, főkép sürgetőbb nyavalyákban, nem so
kára üdvös változást előhozni, kell neki gyógyerővel 
bírni, valóságát kereken tagadja bíráló , azt képzelet 
játékának ’s lehetlennek hiszi; mert az a’ természet 
mennyiségi törvényével merőben ellenkezik ’s mert nem 
mindig propter hoc az, a’ mi post hoc. Megjegyezve 
előre, hogy a’ védelem logikája nem hibás, minden or
vos tudja, hogy a’ sürgetőbb (acutus) nyavalyák sebe
sen futják meg pályájokat ’s ennélfogva az orvosi sze
rek is hamarább fejtik ki bennük ’s ellenök gyógyere- 
jöket, mi az életerő arányosan működő visszahatásán, 
nem pedig a’ gyógyszerek okos lénységén alapszik. Hogy 
a’ bíráló, mások tényeken épült meggyőződését csak 
képzelet játékának, magiának hiszi, hagyján! holott pe
dig itt nem hit, hanem kísérlet által tapasztalható tény 
forog kérdésben. De hogy egy tudomány és igazság ér
dekében felszólamlott orvos, a’ bölcs természet mennyi
ségi törvényével igy vissza tud élni ’s abból illy nyil
ván csúfot űzni merészel, csakugyan szégyenünkre vá
lik. Minthogy nagyobb mennyiségű electricitas rögtön 
holtra sújtja az embert (bezz, bezzeg!); csekély mennyi
ségű pedig alig, de még is megrezzenti az ember testé t: 
tehát csekély electricitas semmi;tehát ha a’körülmény úgy 
kívánja hogy csak megrezzentessék az emberi test, ne 
csekély electriciíást használjunk, mert az Elsässer dr. 
szerint = o ,  hanem nagyot, melly holtra sújtja az úgy 
is halandót. Ide megyen ki bíráló okoskodása! mi neme 
lehet ez az okoskodásoknak, Ítéljen a’ közönség ! A’ 
„nem mindig propter hoc az, a’ mi post hoc“ sem kü
lönb okoskodás. Azon is kétkedhetni, hogy bizonyos men
nyiségű szer, hígítás által kevesebb erővel b ir, mint me
rően. Kétkedésünket igazolja a’ vasas és egyéb források 
gyógyereje, mikben aránylag igen kevés gyógyanyag 
van ’s még is képesbek javulást okozni, mintha az azok
ban rejlő sze r, merően sokkal nagyobb mennyiségben 
nyujtatott volna. A’légből kapott „Brunnengeist“ bűe
reje merő hypothesis, közelebb fekvő ok okozata. Az 
oszthatósági természet törvénye, szintolly erős ala
pon á ll, mint a’ mennyiségi, ’s belőle méltán magya
ráztatnak némelly tények. A’ kis adagokróli vitára nézve 
végűi azt jegyzem meg, hogy bár e’ szokottnál kisebb 
adagokkal! élés némi kapcsolatban áll a’ hasonszenvi 
gyógyelvvel: mindazáltal annak minden egyes esetre ki
vételnélküli alkalmazása, ’s tulságig tekert infinitalis- 
musa , csak Hahnemann agyának életre nem képes korcs 
szülöttje, ’s ennélfogva a’ Hahnemannismust a’ homoe- 
opathiától, itt is mint egyébütt, kérem szigorun meg
különböztetni. Lássunk ismét egy mustra-okoskodást! 
Minthogy a’ hasonszenvi szerek által nem minden be
teg marha gyógyult meg: tehát egy sem ; tehát a’ kép
zelődés ereje ellen felhozott barom, eszméletlen, étien 
ember, csecsemő-gyógyítás hasonszenv utján csak el- 
ménczség! De hála Isten! valahára akadhatok nagy ö- 
römemre az érdeklett bírálatban olly pontra< mellyre 
nézve szívesen egyet értek, t. i. a’ diaetára, mert én is

azt hiszem, hogy a’ betegnek, nem a’ mennyit kíván, 
hanem az orvos jónak lát, engedhetünk meg , mit egyéb
iránt Argenti dr. is ezen szavaival fejez ki „mennyit a’ 
gyomor emésztő ereje megenged.“

fV e’ge következik)

P ó t l é k t á r .
(Férjiaggódás.) Uram! nem akarnak ezen pióczák 

felragadni, mond a’szolgáló gazdájának, ki halálos-be- 
teg nőjén vala köteles illy módon segiteni, „Hallgass, lón 
a’ válasz, csak az orvosnak ne mondd, mert majd má
sokat kell hozatnom“

(Cbinahéj felfödöztetése) Egy indus, kit erős láz le
pett meg ’s ugyanazért társai egy folyam partján hagy
tak, ennek vizéből, égető szomját csilapitandó, nagyot 
ivott, ügy tetszett azonban , mintha a’ vizszélen növe
kedő fák héjaiból a’ víznek is jutott volna egy kis jó tu
lajdon; mert a’ szegény beteg nyavalyája szűnt ’s ó nem 
sokára tökéletes egészséggel téré barátihoz , kik róla 
már lemondtak. E’ nevezetes dolog előbb csodát majd 
babonát keleszte bennök. A’ betegek tömegestül tolul
tak a’ szent forráshoz, mint nevezték, ’s mindnyájan 
tapasztalák gyógyerejét, a’ nélkül, hogy okát kitalálták 
volna. Az okosbak felfödözték végre a’ titkot ’s nyil- 
ványiták. Az amerikaiak 1640b. ismerék meg e’ gyógy
szer jeles hasznát, mi 1649b. Lugo bibornok ’s más 
jezuiták által, kik azt hely színén vizsgálák meg, Eu
rópába is elhatott.

(Hölgy-vásár) Több angol szokás közt, Franczia- 
országban lassanként azon rossz is lábra kap , misze
rint férfiak hölgyeiket eladják. Nem ré g , egy faluban 
azon eset is fordult elő, hogy egy pór, lyányát 1000 
frankért eladta ’s még 5 fr. toldást is kapott. Más nap 
tettén bánkódva, meg akará erőtleniteni a’ szerződést, 
mire miután a’ vevőt rá nem beszélhető, a’ törvény
széknek a d á f e l  m a g á t ,  h o g y  semmisítse m eg a’ 
tettet. —

(Azalékférgek.) Humboldt ur nem ré^ a’ párisi 
akadémiának Ehrenberg nevében egy gyeptőzeg-réteg- 
ból mutatványt küide á t, mi élő ázalékférgektól hem
zsegett ’s mit berlini kövezet alól 20 lábnyi mélységből 
ásának ki. E ’ csodálatos állatocskák száma nagyobb, 
hogysem emberi ész azt felfoghatná. A’ gyepréteg , min 
Berlin á ll, 60 lábnyi mélységre telidesteli illy férgek
kel. Szintolly kiszámíthatlan a’ megkövült ázalékférgek 
száma is. A’ limburgi nagy láp egy 23' vastag megkö
vült ázalékféreg-rétegen fekszik. Ehrenberg, ki ez élő 
csudavilágot földünkben felfödözé, erről egy munkát 
szándékozik kiadni.

(Az első emlékszobor.) Az első emlékszobor ál
líttatott Sodomában, midőn L ó t  n e j e  hátratekintett ’s 
legott sószoborrá vált. Századunkban ellenkezőleg cse
lekszik az emberiség, mert csak az előre törekvőnek 
emel kő- ’s érczszobrot, noha a’ megtiszteltnek gyakran 
éltében só sem volt kenyerén !

Egy udvari orgonanyomó Münchenben, ki csupa 
zenészeti szelet csinál, uj lyánynevet gondolt ki. O
t. i. nagy collegája tiszteletére lyányát Mozartinenak ke- 
reszteltette ’s a’ gyermek már minden hangfokon dere
kasan sikoltoz.

Szerkeszti He 1 me 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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V i d é k i  s z e m l e .
V. Hazai emlékek. Mátyás szobra. Ez ügybeni 

indítvány.
A’ tágas értelemben vett „Emlék“ szó alatt itt azon 

tárgyakat kérjük értetni, mellyek nagy nevek, nemes 
erény- és tények örökítő je le i, akár a’ művészek remek 
ecsete és elevenítő vésöji, akár az Írók jeles tollai eme
lők azokat. Nem szándékoztunk ezeknek bölcsőjét vizs
gálni , látni és láttatni mint faragá ki a’ szerető apa 
elhunyt kedves fiának e l s ő  képét, fa-másában óhajt
ván emlékét fentartani, szemlélni és szemléltetni, mint 
fordulának a’ természet első gyermekei valóság helyett 
a l a k h o z  ’s mikép születők ebből a’ legrégibb pogány 
isteni tisztelet, bálványozás; vagy azegyiptusi pirami
sokból , mikről annyi évszázad néz alá a’ múlandóságra , 
S* scythák tiszteletes sirdombjairól, az izraeliták mér
földekre elfejérlett hegyi sírboltjaikból, a’ görög és ró
mai müvekből kiemelni a’ halhatatlanság homályos sej- 
ditéséf. Nem fürkészszük itt, milly hatással volt a’ reli
gio a’ művészetre, midőn azon dicső fiai- és lyányinak, 
kik a’ test nélküli isten jól eltalált képei valónak, em
léküket, kiválta’ tudatlanabb néposztályhoz oktatva szó
lóképek által is , kívánó örükitni. A’ szerencsésb kül
föld pantheoniba sem vezetendjiik t. olvasóinkat, annak 
annyi emlékszobrait , tárai- és egyházaiban olly gaz
dag művészeti kincseit készantag nem soroljuk elé. A’ 
kitűzött czim szerint h az  a i emlékeket tárgyaz e’ szem
lénk, melly öászehasonlitás nélkül is elég szomorú és 
szomorúé. Ugyan is :

A’ külföld fia, ki édes hazánk förténetdus évköny
veit meglapozá , hőseink számtalan tényeit olvasó , era- 
léki tekintetből úgy képzelheti e’ hont, mint egy, szá
mos szép toronynyal tündöklő várost; de ha kebelébe jő ’s 
körültekint, vizsgálja a’ legnagyobb tények színhelyét: 
egy tatár- török- német-magyar sirkertben lelendi ma
gát, mellyben a’ nefelejcseket ingó kóró és avar nyomó 
e l,’s mellyben a’ behorpadt halmok fölött emlék-szobrok 
helyett alig találhatni egykét felszurt sirfácskát. Nem
zeti emlékekről szólván, nem alacsonyitva állítjuk ezt. 
Több ízben körüljóránk mi e’ hazában, zarándoklónk még 
Jordán-ján 1) túl fekvő részein is, mindenütt figyelem
re méltatok a’ hazai emlékeket ’s vajmi keveset találánk, 
mi múltúnkból a’ jó t, szentet és nagyotjelenithetné vagy 
a’ felvirágzandó nemzedéket lelkesíthetné!! Látók pél
dául, országunk clenodiumait2)  a’ sokat bujdosott sz. 
koronát, legszentebb nemzeti kiesünket, palástot, pál- 
czát ’stb. Valónk néhány régi egyházban, mellyek a’ m. 
elókorba varázslók vissza gondolatinkat, érzetinket, 
mellyek közűi némellyek, minta’ jáki Vasmegyében, a’ 
raagyar-vandal kéz-okozta foltokat hordozzák magukon. 
Bizony, minden név-takarózás mellett is , nagy pogány

1) A’ Feketetó melletti kis csermely a’ XVId.k században 
Jordánnak neveztetett, ’s pedig azért, mivel az erre 
utazókat az oláh lakosok megkeresztelek (leöntözék) , 
ha e’ szertartás alól, melly keresetök könnyű ága volt, 
magukat pénzzel föl nem szabaditák. Olvastuk , hogy 
Báthory Istv. fejdelemnek is meg kelle magát váltania.

2) Az aranyozott láncsa Péter kir. alatt Illdik Henrik ke
zébe jutott; vájjon meg van é még ma is? — sz. István 
zászlaja kis Károly koronázása alkalmával összetépetett, 
Turocz Ján. Chron. Hung.

a műveletlen keresztyén. A’ IVdik században az ale
xandriai könyvtár egy részét (m templo Jovis Serapis) 
nem az Omar-vezérlette arábok, hanem Theodor fana- 
ticus keresztyéni gyújtók föl. Hát 15 század múlva is 
vasrostelynak kell védnie a’ tisztes régiségeket?! — 
Látok az a 1 m a k e r  e ki  1) ( F e l s ő  Fejérvm. réteni 
kér.) nagyváradi, k a  r d s z a g u j  s z á l l á s i  2)  emlé
keket, Virág és Kisfaludy szobrait.

Örülénk Ferenczynk müveinek, igen a’ hasonnemü 
tárgyban tett lépteknek, a’ szigetvári és a’ nemzeti vész- 
helyünkön Király Józs. pécsi püsp. által I8l7dik böjt- 
máshava első napján alapított mohácsi emlékünnepek
nek. Válunk a’ gellérthegyi és csepreghi népünnepeken 
is , ha igy lehetne neveznünk ’stb. — De mik mindezek 
es azok is miket mi nem láthatónk, azokhoz képest, mik
nek létre lehet és kell vala jöniök? — Pusztaszer — 
egy dalon kívül — igazán puszta ; Buda , Csanád, Esz
tergom , Fejér vár , Szegszárd, Vácz , Várad ’s több más 
hely, Pécset, Tihanyt, Saárt kivevőn , királyi temetke- 
ző-helyeiket nem mutathatják meg ; elszórvák ezek ’s ma 
még azt sem lehet határzólag mondani: ime a’ hely, a’ 
hova tették vala őket, és annyi feliratot sem olvashat 
a’ vándor, mennyit a’ kismartoni sírbolt homlokzatán: 
E s t o r a d u m  h a e c  C r y p t  a e s t ,  q u a m c e r n i s  
c h a r e  v i a t o r ^  S i s t e  p a r u m  et  d i c a s  d e t  
D e u s h i s  r e q u i e m !  — Volt számtalan nagy fér
fiunk , de hol vannak azon szobrok, mellyek a’ késő 
unokákat fényeikre emlékeztetvén legalább ezen szavak
ra fakasztanák: mi is illyenek akarunk lenni!? Avagy 
Országh-inkra az országút Csuporinkra csupraink ’s t. 
ef. fognak é tovább is emlékeztetni ? Es ugyan a’ török
nek Buda és hazánkból történt kiveretését, nemzetünk
nek Mária Teréz trónja melletti vitézségét mellyik osz
lop hirdeti ? — Hol vannak az őskor annyi leventéji győ
zelmi ’st. ef. eseményinek képei, rajzai? nemzeti kép
tár hijányában, az egyes családok teremiben, itt ott a’ 
püspökök és szerzetesek hajlékibán , például: Pázmá
nyé a’ kolozsvári és nagyszombati; Pálfiakéa’ malacz- 
kai (Pozsonym.) ; Batthyányiaké a’ németujvári; Esz- 
terházyaké a’ kismartoni zárdákban ’s egyebütt, vagy 
talán épen most gyűjtöget össze némelly remek-müve
ket a’ fáradhat]an Lit. Nemes Samu a’por, penész alól , 
az izraeliták körmei közül, a’ . . . . padlásról ’stb. 
’stb. És az iralom mezején Básthy kezeire kell bíznunk

1)

3)

Erdélyben aligha ez nem lesz a’ legbecsesb művészeti 
régiség. Egyikünk 9 esztendős korában, harmincz év 
előtt látá, alig emlékezik a’ kidomboruló képre s betűk
re. Mély tisztelettel kéri a’ t. szerkesztőséget, szíves
kedjék ez emlékről a’ m. közönségnek t. ez. id. Janko- 
vvich Miklós ur által bővebb felvilágosítást adni.
Íz itteni márvány obeliszkon, mellyctláncz köröz, a 
következő felírást olvasók: „Királyi Örökös Fejede cm 
És Ausztriai Fő Herczeg Józsefnek Magyar Ország i 
lor Ispánjának A’ Jászok és, Kunok Igen Jo *ro jana' 
ís  Birájának Fels. Császár Es Apostoli Király Fercncz 
restvérjének Midőn A’ Nagy Kunsági Keru e e s 11 
r»ak Minden Lakhelyeit Személyesen Eljárván Bov Ke
gyességének Mindenütt Örökös Nyom £ „  .<4
Szent Jakab Havának 16. Napján MDCCCV Észt. A’ Ha-
ladatos Naev Kunok Emelték.“ A keleti oldalán latinul Iadatós M g y  RUJioa r.. adattal. Néha
szorul szóra ez van roivtsvy . r. ... ,
a’ vésők is megbotlanak. A’ kismartom hgi vár kulke- 
pei közt Árpád nyakába keresztet akaszta a művész.
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a’ „Magyarok emlékét.“ ? Igazán monda gr. Dessetvffy 
József, hogy mi életrajzot sem tudunk adni.—

Hazánk, e’ hátramaradás okait, részint az idő vasfo
gaira mázolja , részint a’ szakadatlan háborúkban kere
si és leli föl, mikben a’ Hadúr bajnok fiai művészeti ver
senyzés helyett csontjaikból rakának védfalat a’ török 
által annyiszor vívott keresztyénség ótalmára. ’S ebben, 
ha a’ hanyagság jó darab adagát is hozzáadja, igaza van. 
De miután a’: „felkelének, elmenének, megszállák, 
megüték, megtolák, nagy emberül meg- és felverék, 
elrablók, zsákmánynyal visszatérének , ismét elindul
nak, igen vastagon megdúlák , elveszének , több ezeren 
elhurczoltatának , — ’s e’ hazának hada lón , hogy a’ 
bel viszályokat, mellyek csaknem mindenik király válasz
tatásakor keblét szaggatók, mellőzzük , hada Ion mond
juk a’ tatárok-, kunok-, oroszok, horvátok-, ráczok, 
bosnyákok, bolgárok, oláhokkal, törökök, lengyelek, 

"németek, csehekkel, nápolyiakkal, velenczések’s töb
bekkel , miután az illy szomorú kifejezések békesb ko
runk szótárából kimaradoznak, a’ tudatlanságnak had 
üzenteték , a’ művészetre szebb napok derűiének, a’ ha
zai emlékek ügyében nem vagyunk é nyilványos vádra 
érdemesek? öllyanra, mellyet szó nem, csak tény sera- 
raithet meg.

Lám korunk egyesületre törekvő szellemtől van át
hatva. Egyesületinket törvényhozás ótalmazza és gyá- 
molitja. Közelebbről egy hazai szobrászatot előmozdító 
egyesület alakult össze. Mátyás kir. szobrát tervezé, 
a’ rajz és minta megjelenek, adakozások történének, 
teherbe esénk ’s a’ csecsemős szándék, aligha nem egy 
nemzedék inagtalanságára 1} bölcsőjében korán megha- 
la. Kisebbek vagyunk, semmint ennek okait kutathat
nék és sírjától sokkal eltávolitottabbak, hogy sem nya
valyái okait kitapogatnunk lehetne. Annyi azonban fáj
dalom ! valósul, hogy akár a’ részvétlenség 2)  akár a’ 
sok szülész , akár a’ hamarkodás, akár az elvtelenség 3) 
’s t. ef. miatt a’ terv megbukott. — Ezt mi is , noha visz- 
szaemlékezve a’ N a p  t e m p l o m a  közelében merede- 
zett hajdani szobrok eseményire, nemzetünknek vagy 
nagy királyunknak dicsőségét egy töredékeny szobor
ban nem helyezhetjük, lelkűnkből sajnáljuk annál in
kább , mivel Mátyás kir. neve örökítését annyira meg
érdemli, hogy ezt ha a’ János fiát trónbul kizáró okok 
villannának is föl fejeinkben (L. II. Ulászló V. Decr. 
1492), meg nem tagadhatjuk ’s még is nincs egy növé

1) Ez eset a’ vidéki adakozókat a’ részvéttől igen elidege-
níté "s az aláírási ívek név-sorait meggyérité. „Bisdat, 
qui cito dat“ e1 2 3 1 latin közmondatot sok , egyébiránt hűke- 
bclü magyar igy kezdi érteni: ki hamarad— mert első 
adományi............. — ismét ad, vagy a' kiállhatan unszo
lásra kényszerittetik adni , mig elvégre az aláírási ivek 
kemény hátirattal bocsáttatnak odább.

2) Időnk engedvén, majd egyszer vidéki szemlénkben ns me
gyéinknek általányosan és egyedeinek különösen nemzeti 
intézetinkre szentelt áldozatikat elösorolandjuk "s a’vi
déki hévmérö fokozatit kijelölendjük.

3) Kár volt a’ Mátyás szobra kiállítását százezer p. forinton 
kezdeni akarni. A’ franczia ’s más gazdag nemze
tek milliókat áldozliatnakilly czélra (az Etoile diadalív 40 
millió frankba került) , de az elmaradt magy. nemzet. . .  
szegény ’s midőn kévés tehetségű is , mindenhez kap
v a , száz felé elaprózza, szabadon kimondva, csak az is
mert szalmatüzet újítja meg. Egy nagyszerű szobor fel
állítására dognácskai ’st. e féle márványunkon és jeles 
művészen kívül pénz és csak sok pénz kívántatik. Ámde 
a’ fényűzés korában azoknak hasonló utódi, kikről már 
Pethő krónikája nem igen hizelgve , igy emlékezek: „sok 
nemes ivadék ősei szerzeményű eljátsza és sípolja ’s any- 
nyira ju t, hogy végre jó nemes ember módjára sem él
het áldozatokat teendnek é ?! —

nyünk, bányánk, ezredünk, intézetünk ’stb. melly hal
hatatlan nevét viselné , a’ tiszteletet gerjesztő H u n y a -  
d y vezeték-névre emlékeztető erdélyi megye és város
kán kívül. — Illy körülményekben, még tovább is azt 
fogja é várni nemzetünk, hogy a’ kő ’s gránit meglá
gyuljon ’s tán annyira, hogy bizonyos idomba lehes
sen gyúrni . . . vagy a’ gipsz-mintával, melly a’ kí
vánt öszveg h u s z a d  r é s z é t  elólegesen e l n y e l ő ,  
irányát elérte é ? mint nem látnokok meghatározni nem 
merjük. De addig is, mig derék művészét alkalmazand- 
ja (Sándor oroszczár Ilia nevű kocsisa statustanácsos 
ranggal és fizetéssel van ellátva, a’ magyar művészek 
. . . ? !) ,’s négy század lefolyta után derék királyának 
legalább akkora mellszobrot készitend (valamellyik nem
zeti intézetben leteendőt), mint azoknak egyike vala,mely- 
lyeket palotájából a’ török clhurczola, következő soraink
ban azt bátorkodunk i n d í t v á n y o z n i :  hogy örökít— 
tsük M á t y á s  kir. emlékét n e m z e t i  ü n n e p p e l .  
Mátyásnak atyja a’ sok győzelmi pálma vezére , ki előbb 
a’ Csákiak, aztán a’ Csanádi és zágrábi püspökök ud
variban, majd Olasz- és Németországban (Horácz sze
rint : multorum providus urbes et mores hominum in- 
spexit) készüle pályájára, hadverő bátorságának belgrá
di egyik bizonyítványával a’ kath. anyaszentegyháznak 
Illdik Kaliszt alatt ünnepre adott alkalmat: a’ nagyapá
nak nagy fia , a’ magyar élőkor Salamonja, ha arra nem 
érdemesítő is magát (ismert k ö r ü l m é n y e k  m i a t t )  
hogy a’ róm. pápa keresztyéni ünnepet rendeljen té -  
nyeinek emlékezetére, de bezzeg érdemes arra, hogy 
az utódok dicső erényinek méltánylására n e m z e t i  ün
nepet ülljenek.

Ünnepet, de nem p ó r i t ,  melly a’ lomhaság vagy 
henyeség kedvelt bálványának szenteltetik és nem is 
olly ú r i t ,  mellyen többnyire kettőért szokván enni, há
romért inni, csupán állatiságunk has-isteneinek szok
tunk áldozni, hanem n e m z e t i t, a’ feledhetlen nagy ki
rályt halhatatlanítót ’s nemzetünket követésre méltó 
nyomdoki után buzditót. — Mármint, mikép ’stb. le
hetne ez ünnepet elkezdeni és megalapítani ? erről Má
tyás tisztelőjinek hírlapok utján kellene véleményiket 
kifejteni és értekezni, hogy győzzön az, mi legczél- 
szerübb és jobb. Mi csekély véleményinket egykét pont
ba összesítve itt azért közöljük, hogy az ügybarátok 
bírálat alá vevőn, saját nézeteiket közleni méltóztassanak. 
Azok következők:

1) Jövő évben n é g y s z á z  éve lesz, hogy Má
tyás Kolozsvárott azó várban születők, miről egy régi 
kéziratban ezt olvasók: „1443 Mátyás kir. Kolozsvá
rott az ó várban születők ez világra az dona t i omos t  
is jelen vagyon 1) szent Márton estin.“ E ’ ház még ma 
is fenáll, nem lehetne é most, midőn Erdély atyjai Ko
lozsvárott együtt vannak, ha mindjárt részvények ut
ján is , e’ házat ’s telket megvenni, Mátyásról czim- 
zendó alumneumraá alakitni és jövő év sz. Márton nap
ján ünnepélyesen kinyitni. Véleményünk szerint annak

1] Ismét megújítjuk e'lapokban tavai nyilványűott kerdesin- 
ket: vájjon milehete e’ donatio , mik az említett h íz ki
váltsági ? — Ki volt Mátyásnak keresztatyja: nem Ujlaky 
e? Mint nevezek Mátyásunk húgát: Geréb nejét, ki Péter 
és János fiakat szüle? — A’ Gerébek Zsigmond és IVdik 
Béla által Álmos véréből származnak. Ezt nem azért em
lítjük, mintha a’ csupa vérben helyeznénk valamit, nem 
(neque ex sangvinibus, hanem mintFranklin , ki gyertya- 
mártónak vala fia , de aztán felvilágosodás szövétneké , 
gyűjti és lobogtató m eg, séd ex Deo natus) sőt azértt 
hogy e’ családnak, melly tudomásunkra Csik-Csicsóban 
[Erdély] ma is főnemesi helyzetben virágzik, gyéren je
lentkező fiait, szép származásukkal párosulandó erényekre 
serkentsük. —
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tiszteletére, ki40,000ifjukimüveltetését tervező, ’s ha 
él, ismért jelleme után hihetjük, hogy létre is hozta vol
na , négy század után csakugyan alapíthatnánk egykét 
stipendiumot. . Egy illy alapítvány vagy intézet nem 
csak Kolozsvárnak, hanem nemzetünknek is nagyobb dí
szére válandnék, mint a’szerencsétlen Dózsa vas koro
nájának maradványa.

2) Budapesten, e’ szárazon és vizen annyiszor os
tromlott magyar Trójában, — nem lehetne é akár válasz
tatása (febr. 10.) akár pompás bemenetele, (mart. 1.) 
emlék-ünnepét a’ Rákoson , vagy a’ Duna kérges hátán 
hogy ott álljanak el nem puhult tisztelöji, hol hajdan a’ 
Hunyady ház fegy veres baráti, akár a’ budai tájékon , 
szabad ég vagy hajlék alatt gyűléssel, ez alkalomra ké
szített versek-beszédek és elmeszüleményekkel ’s a ’t. 
megünnepelnünk ? —

3) Nem lehetne é a’ székes-fejérvári egyházban — 
mellynek közelében hintetvék el porai — a’ mohácsi és 
szigetvári példák szerint halála anniversáriumát (aprít 
6dika, nagykedd 1490) fölelevenitnünk ? Ne utáljuk 
meg a’ vallásos szertartást, illy alkalommal tartott szó
noklat , inelly kiterjedhetne az uralkodása alatt hazá
tokért elvérzett bajnokok tettire i s , a’ zenészét ’s t. e’ 
f. elragadó hatályt gyakorolnának a’ hallgatók érzeteikre. 
’S épen itt nem lehetne é fejérvári születésű koszorús 
költőnk V ö r ö s m a r t y  által szerzettsir-versselmeg
tisztelni ? — B. e. Mária Terézia kir. nem nyugszik ha
zánk sírboltjában , még is sok egyház márvány-lapjai em
lékeztetnek nevére. —

4) Miután Napóleonnak ’s több nemzet kisebb is- 
tenkéinek (deorum minorum gentium) életök’s tán egyéb 
hasztalanságok is megraagyarittattak, nem lenne é czél- 
irányos Mátyás királynak, a’ magyarhoni első könyv- 
nyomó-intézet atyjának élet rajzát jobbítva , adatokkal 
bővítve, arcz és nevezetesb diadalmi-képekkel 1) kinyo
matni , jutányos áron a’ köznép között elterjeszteni, hogy 
ez is ismérje, tiszteljeéskövesseazt,kineknevét,mert 
többet nem tehete, soha el nem enyészendő közmondás
sal örökité. Elvégre

5) Nem lehetne é az említett ünnepeket, vagy — 
ha egygyé kívánnék olvasztani— ünnepet, a’ részve
vők tekintetéből v á s á r  alkalmával tartani? — nem le
hetne é az ezen alkalomra készült mindig beküldött, 
elfogadott és elszavalt elmeszüleményeket évenkint ki- 
nyomatni, eladni ’s a’ bejött pénzt a’ társulat által elfo
gadott legszentebb ezélra híven és lelkiisméretesen ke
zelni 2) ? Mi azt véljük, hogy egyetlenegy szép tehet
ségű magyar növendék kiképzésének előmozdítása olly 
áldozat lenne, melly hamarább feljutna az Isten e lé , 
mint a’ nyáj és gabona legszebbikének hajdani füstje. 
Mi erősen hiszszük, hogy a’ hajdan világszerte hires ma
gyar-könyvtár alapítóját tárgyazó munkácskát minden 1 2

1] Ne'melly érdemteljes hazánkfiai aranyfóliái , alapítványi 
rendelkezhctéssel, karddal’s t. e’ f. tisztelteiének m eg, 
‘s mi azt hisszük , hogy noha e’ jelek magukban cse
kélyek , nekik még is nagyobb örömet okozának mint 
Albának a’ hajdani sz. kard és süveg, 's okozának azért 
mert hazafiak adák — Ugyanazon irányból másoknak 
arcz-képei adattak ki. Ennek is csak örvendni lehet. 
De az, hogy pór házainkban , Mátyás kir. s a’ t köz
jóért buzgott és jelenleg is fáradozó jeles hazánkfiai 
arcz -  kepei helyett, néha Üdvezitőnk képe mellett egy 
akasztófán kimúlt zsivány képét kell szemlélnünk , elég 
sajnos. — Hja! az alacsony lelkű nyerészkedő nem te
kint az erkölcsi kárra vagy haszonra.

2) Ebben méltán lehetne követni a’ Kisfaludy-társaságot, 
melly megmaradt csekély pénzöszvege hű kezelésével 
több hasznot tőn mint a'szoborfelállitással.

igaz hazafi bevinne könyvei közé 1). Mi azt gondoljuk , 
hogy hazánk ezeknek létrehozásával Mátyás királyának 
a legtartosb emleket állíthatná fel. — ’S most rokon bi— 
zodalommal kérjük t. ez. hazánkfiait, méltassák ez ügy— 
beni nezetinket taglalatra. Mi, ha módosítva helyesel- 
tetnenek, ’s a’ czimzett irányból egy társaság alakul
na össze, az elsők közt fogunka’jónak zászlaja alá kis 
tehetségünk szerinti áldozatinkkal sietni ’s oda másokat 
ts lelkesíteni , de ha amúgy magyarosan csak papíron 
maradnának is viszhangra nem talált soraink, nyilvá- 
nyos jelei leendnek azon hódoló tiszteletünknek, mellyel 
nagyérdemű k i r á l y u n k  iránt viselteténk. —

Őszinte vidékiek.

«Jegyzetek a’ mezei rendőrségi 
kerítésre.

A’ Társalkodó 9dik számában , álnevű Kőrösréti , 
jog-nemértés , törvény-nemtudás leplébe burkolva, illy 
czim alatt : , me z e i  r e n d ő r s é g i  k é r d é s* a’ jogtu
dósaktól felvilágosítást kér ezekről: 1) vájjon a’ rend
őrségi törvényeknek réteket illető pontja, mennyiben a’ 
8 dik §. ime’ szavai: k i n e k  a b b a n  h a s z n á l a t i  j o 
g a  n i n c s  ’stb. és Ildik §. ime’szavai közös legelőre 
’stb. vagy már 1 e k a s z ál t r é t e k r e ,  m e 11 y e k e n 
m á s o k n a k  k ö z l e g e l t e t é s i  j o g a  v a n  ’stb. — 
a’ régi szokást meghagyni látszik , megfelelhet é a’ ezél- 
nak ’s várakozásnak a’ rétekre nézve; és 2) minden ki
vétel nélkül mindenütt meghagyják éezen törvények a’ 
régi szokást? ha eltörlik, jogsértés volna é az? és mu- 
tattassék meg : hogy a’ régi szokás usus é ? vagy abu- 
sus ? — ha abusus, szokás-szentesitette jog é az , vagy 
nem ? 3) Nem volna é szükséges ezen pontot a’ réteket 
illetőleg a’ törvényhozó test komoly figyelmébe ajánlani 
módosítás végett ? hozzátevén a’ kérdésekre egyeneseb
ben felelhetés végett a’ szóban levő rétek rövid ismér- 
tetését, hogy azok eddig hó-olvadtától sz. györgynapig 
és anyaszéna letakarittatásától ismét sz. györgynapig 
közlegelőül használtattak; most ez vagyonsértésnek tar
tatván , a’ rendőrségi törvények ótalma mellett, melly
nek ezéija az ipar akadályait elhárítani, más vagyo
nát visszaélések ellen biztositni, a’ nagyobb rész egé
szen , és örökké tartó tilalom alá akarja venni; kifejt
vén továbbá azt is ,  hogy itt telkekre osztás soha nem lé
tezett v. századok óta elenyészvén , a’ szóbeli rétek bel- 
telkek járuléki soha nem is voltak, hanem egyesek ál
tal mint principálék pénzen szereztettek és mint ollya- 
nok adó alá vonattak, ’s nagy rész egyedüli élelmét 
ebből szerzi. Végre nyíltan kijeleli Kórösréti azt is : mi
csoda szellemben kívánja a’ felvilágosítást, midőn ta- 
sitásképen ezeket mondja: a’ régi jó szokás (azaz le
geltetés) baráti még abban is megkívánják a’ rétbirtokos 
kezeit kötni, hogy földjébe — tulajdonába — csak azt 
vessen, mit szénatakaritásig feltakarithat, mert ha az
tán kára lesz , ha termesztvényit a’ más nyája eszi el, 
magának tulajdonítsa. És mind ez a’ régi jó s z o k á s

Mátyás könyvtárának elpusztulását, mit azonban csak 
alkalmazott értelemben kell vennünk, mert minden pel a- 
nyait sem a’ harpyák el nem ragadozok , sem a tűz össze 
nem hamvaszta, Sc he sá l u s in Ruin. Pannon. I 1. íinigy 
sirató meg :
„Hic et Corvini, totum cantata per orbem .
Bibliotheca, perit: non sacra volumina Patrum , 
Effugere rogum , serpens nequc flamm". pépeiéi 
Causidicis Baldi trim's: ml ?crip^  G , .
Huicce malo auxilii mcdicamine plena , tulere.
Eheu! quam multo parti sudore labores ,



baráti előtt nem tetszik jogsértésnek ? — A’ kérdések 
Pestmegyébe keblezett szabados Nagykőrös város ha- 
tárabeli réteket illetik, mikről a’ pesti Hírlap, múlt évi 
97dik számában a’ megyei közgyűlési tárgyakat elso
rolván , előadta: hogy Kőrös város számos lakosinak 
az iránti panaszára, miszerint bizonyos gerinczes kaszá
lóikat felszántván ’s bevetvén, vetésűket a’ helybeli 
k ö z b i r t o k o s a k  a z o n  ü r ü g y  a l a t t ,  h o g y  a’ 
h o l  e l k ü l ö n ö z é s  n i n c s ,  a’ kaszálókat sz. györgy- 
napig és sarjukaszálás után lelegeltetni szabad, nyájaik 
által semmivé teszik: a’ megye rendei elvül kimond
ták , hogy raagány-birtokbeli földekben a’ vetéseket lele
geltetni nem szabad. A’ tudós szerkesztő pedig ehez 
szokott modorjában , dictatori hangon, rányomta véle- 
ményi bélyegét: hogy ez tatár pusztákra illő nomadis- 
raus ’s ezzel egy egész testület, az igen számos köz
birtokosság erkölcsi jelleme fölött pálczát tört.

A’ p. hírlapi sértés, úgy, mint a’ rétek iránti kér
dések nem hírlapi ú tra , hanem bíróra tartozók ugyan ; 
nehogy azonban a’ réteknek Kőrösréti által tett hűtlen 
’s egyoldalú ismértetése talán olly feleletekre szolgáljon 
alkalmul, hol már úgyis , Kőrösrétinek tulajdon vallo
mása szerint, tömérdek miattok az összeütközés, mel- 
lyek tévutakra vezetvén, 20 ezer lakosnak szenvedé
lyeit még jobban felingereljék, mire a’ p. h í r l a p i  no- 
madicus vélemény utat készített: szükség tudni azt, mi 
tartozik lényegesen a’ rétek isinértetésére, de a’ mit 
Kőrösréti készakarva elhallgatott.

Az ipar egyik fő ágának, a’ marhatenyésztésnek 
tekintetéből is, eldődink régi szokásán alapult közegye
zésből a’ kérdéses rétekhez mindig azon teher (servi- 
tns) volt kötve, hogy azok a’ nyáii termés elvétele után, 
közlegelőül szolgáljanak, ’s ezért „sem közbirtokosnak, 
Bem nemesnek, sem adózó lakosnak ott építeni de még 
csak takarmányt összerakni is szabad nem volt, ne hogy 
ezáltal közlegeltetést kizáró magány-birtokba lehessen 
▼enni. Ez okbul régebben, de a’ most élők emlékeze
tére is, egy közbirtokosnak, későbben pedig 1828b. egy 
adózónak, a’ réten , ez utóbbinak név szerint az A r- 
bocznak nevezetten, épült házaik, a’ mondott okokon ala
pult megyei végzések következtében lerontattak.— Eb
ből önként következik, hogy «V legeltetés, nem vissza
élés, nem abusus, min Kőrösréti lovagolni látszik,hanem 
joggyakorlat: hanemha, helyes nézetekbőlkeletkezettet- 
haladó ’s illető felsőbbség által ismételve helybenhagyott 
gyakorlatot, visszaélésnek, — abususnak, e m l é k é t  
tarthatni. Önként következik az is , hogy a’ magány
birtokba nem vehető földeket épen azért, de a’ szóbeli 
réteket minőségük miatt i s , luczernát, lóhert termő 
kertekké varázsolni,a’ mivel a’ p. h. szerkesztője elméle
tileg bíbelődik, gyakorlatilag nem is lehet. Ezen rétekkel 
járó servitusnak következése az is , hogy azok sokkal 
olcsóbbak hasonló minőségű , de gazdasági épületekkel 
ellátott vagy ellátható földeknél; ugyanazért vérek kö
zötti osztálykor felényibe vagy még annyiba sem szá
míttattak más hason minőségű földek arányában. Ez 
nem légből merített hanem hiteleles okleveleken alapult 
ismértetése a’ réteknek.

Csalódnék, ki eldódeinknek ezen rétlegeltetési 
szokását, avas obscuritásnak gondolná; ez értelmes- 
ségöket tanúsítja. Mert a’ réteknek különben sem szánt
ható vizenyősein kívüli részei, áltáljában híg , homokos 
földek lévén, azok szánthatását akarák megakadályozni; 
mit utódik nem követve ’s egymásnak elnézve azokat 
szántogatni kezdették, ’s azzal futó-homokká is tették,

úgy, hogy nemcsak a’ tulajdonos hasznát nem veheti, 
de a’ szomszédokat is károsítja. Ez megint olly tény, 
hogy nem kell a’ szaharai homoktengerre utazni ta
pasztalásért homofcrepülésről,csak az Árboczon felszán
tott réteken tavaszi, nem orkán, csak kissé nagyobb 
szélben végig menni: a’ meggyőződés magában követke
zik. — A’ rétek szántása alig észrevehetőig kezdet
ven, midőn a’ szántásból eredt ’s az ártatlant is sújtó 
veszedelem észrevétetett, már akkor annyira elharapó
zott, hogy azt sok összeütközés után lehetett volna aka
dályoztatni. „Orvosoltatok tehát a’ hogy lehetett \u leg
alább olly termesztraények vetése mint kukoricza, burgo
nya, inellyek kapáltatván, a’ fű gyökerét is kiirtják, 
’s a’ hig földet még jobban széthordhatóvá teszik,el voltak 
folyvást tiltva és az Hlyeket bárkinek felegeltetni, kár
térítés nélkül, szabad volt; mi helyben ismételve köz
hírré tétetett. Ez nálunk szinte köztudomásra van.

A’ servitus már természete szerint ollyan , hogy az 
alatta levő vagyon birtokosának az természetesen teher ; 
de szenvedni köteles, ha benne kára forog is.

A’ nagykőrösi réteknek illy tőlük válhatlan servifusa 
volt, minta’ fölebbiekből világos, eldődink azzal bír
ták; mostani birtokosi, akár öröklötték, akár vették, 
az együttjáró teherrel öröklötték, vették: — de ugyan
azért olcsóbban is. A’ ki tehát a’joggal gyakorlott köz
legeltetés szokott idejében vet rétjébe, az a’ föld
nek rendeltetése ellen cselekszik; mi legszelídebb néven 
is viszszaélés—abusus—mi senkit joggyakorlatában nem 
akadályoztathat.

A’ rendőrségi törvényeket tekintve, azok egyrész- 
ben a’ bírák iránt rendelkeznek, másrészben az ipar 
tárgyait érdeklő kihágásokra, fokozat szerint határozott 
?s eddig nem létezett büntetéseket szabnak ; de sem uj 
jogot senkinek nem adnak, sem jogát senkinek el nem 
v e t t é k ;  mi t  e g y m á s s a l  összehasonlított téte
lei nyilván tanúsítnak. Ugyanis , áltáljában kimondják : 
hogy más földjére más jószágának, sem télen sem nyá
ron lépni nem szabad; de kikötik: hacsak abban közle
geltetési, vagy más haszonszon vételi joga nincs. Nekem 
nem czélom Kőrösréti kérdéseire felelni;hanem azt hiszem 
Kőrösrétinek rétek ismertetése csak az itt előadottak
kal öszszevéve szolgálhat feleletalapnl; de azt is hi
szem, hogy ezekből, maga Kőrösréti is , szeressen bár 
törvény nem tudó lenni, a’ feleletet kérdéseire maga 
is eltalálja ; hiszem azt i s , hogy arról is meggyőződhe
tik Kőrösréti, hogy azon állítása : mintha a’ rendőrségi 
törvény 8dik Ildik §§ból általa kérdéseiben idézett szó 
és kifejezés, a’ t ö r v é n y h o z á s  a k a r a t j a  e l l e n  
é s z r e v é t l e n ü l  c s ú s z o t t  v o l n a  b e ,  nemcsak 
nem áll, de illetlen is. Azon szavaknak ’s kifejezésnek 
be kellett a’ törvénybe iktattatni, annak világos jeléül, 
hogy a’ rendőrségi törvénynek nem is volt, nem is le
hetett czélja jogokat eltörleni, hanem inkább jogokat ótal- 
mazni. — Az illyen törvényhozói test akaratja és tör
vény szavai közt össze nem hangzásnak gyanusitgatása, 
nem törvény nem tudást, hanem törvényhozói testület 
iránti tiszteletlenséget, sőt méltóságának szándékos sér
tését árulja el.

("Vége következikJ

P ó t l é k t á r .
(Végrendelet.) ,M ia’ végrendelet* ? kérdetik ügy

védi vizsgálat alkalmakor egy táblai jegyző. ,,A’ vég
rendelet olly irás, mit az ember halála után készít** lön 
a’ válasz.

Szerkeszti HeÍmeczy.  — Nyomtatja angol gyors-sajtón Trat tner -Káro ly i , uri-utcza 453.



90» szám 1842.l* e st. martziiis 9.

Ö s i s é g,
(Folytatás.)

Altaljában az ingó elem az ingatlannak romjain akar
ja  hatalma dicsőségét építeni ’s különös örömét találja 
abban, mindig csak a’ földbirtokkal küzdeni: meg sem 
említvén a z t, hogy a’ pénzbirtokos legtetemesben ’s 
gyakrabban pénzbirtokos által károsittatik, de a’ szen
vedelmek és azon tekintély, melly hazánkban a’ föld
birtokhoz kötve van, előttük irigység tárgya; pedig bi
zony a’ pénzbirtokosak , kereskedők ’s mesteremberek 
élete a’ városban a’ mezei gazda életéhez mérve falu
helyen csupa török paradicsom. De Európát megragad
ta egyszer azon szerencsétlen eszme, hogy csak a’pénz 
minden, csak a’ kereskedés a’ fő , a’ mezei gazdaság 
csak inasa legyen ezeknek, sót hogy a’ földbirtok is kö
zelítsen a’ p.énzhez, legyen ingó ez is , mint a’ pénz, 
mint a’ kötelező-levelek, status-kötelezvények, részvé
nyek , nyerészkedő-sorsok ’s kézröl-kézre nagy sebes
séggel repkedjenek, mitsein törődvén azzal, hogy az el- 
aprózás’s folytonos örökösülés által ingóvá tett föld nem
csak keveset, de sokkal rosszabb tulajdonú szereket is 
terem , mint p. o. Olaszország , búza helyett kukoriczát, 
bor helyett lőrét terem, ezt sem annyi mennyiségben, 
minőt keveréséhez képest teremni kellene , mint látjuk 
ugyan Olaszhonban , hol a’ respublicai termés az akko
ri nem kisebb népességet többnyire táplálni képes volt, 
szűk termés idején Sziczilia magtárul szolgált ,’s most az 
olasz föld búzatermésével soha be nem é r i, Sziczilia 
pedigterméketlen. Ez lón következése , többeket elhall
gatván , a’ pénz hatalmának, melly nemcsak a’ hajdani 
római birodalomban a’ földbirtoknak minden elemein erőt 
vett, sót ezen métely a’ rómaiaktól Európának majd 
minden nemzetére átszivárgóit. Már Montesquieu saj
nálni látszik, hogy az ó idejében a’ földbirtok még sem 
volt egészen olly ingó mint a’ pénz , és rósz törvény
nek nevezi azt ,  melly tiltja, hogy a’ földbirtok ne pö
rögjön olly könnyenkézről-kézre , mint a’ pénz, ’s úgy 
látszik, ó azt hitte, hogyannál jobb egy bizonyos föld
birtok mentül több kézen fordul meg egy éven által. Igaz, 
hogy a’ pénz ereje ’s hatalma annál több és nagyobb, 
következései annál nyomosabbak és üdvösebbek , minél 
nagyobb sebességgel kering a’ társaságban. Ezért ta
lálták fel a’ váltó-törvényeket, ezért szükségesek a’ 
nemzeti bankok, hogy a’ pénz üdvös forgását semmise 
gátolja. De hogy a’ földbirtoknak illy sebes forgása kéz- 
ról-kézre hasznos legyen , azt a’ legbutább nép közül 
is alig hiszi valaki. Főképen pedig hazánkban , melly if
jú  létére gazdálkodni szeret, az örökké-való földbirtok
keringés szomorú következéseket húzná maga után , sem
mi gazdasági rendszer megállapodást nem nyerhetne , 
semmi gazdasági szemlélkedés foganatot nem adhatna, 
javításokról képzelet sem lehetne ’s igy termékenység 
helyett terméketlenség, szükség és nyomor idéztetnék 
elő, ’s nem hogy idegeneknek terményekkel szolgálhat
nánk , hanem mint Sziczilia, tulajdon szükséginket is alig 
lennénk födözni képesek. Bár tehát Európának nagyobb 
része, Angliát kivéve , hol a’ földbirtok eladása ’s meg- 
vevése mai napig is sok nehézséggel jár , a’ földbirto
kot részint fölöttébb elaprőzás által, részint igen köny- 
nyü eladhatás, vásárlás’s executio által az ősiség, ma

jorátus, senioratus eltörlésével ingóvá tette, melly ha 
ma Peter birtoka, holnap Pálé, holnapután Jakabé ’s 
igy tovább, lehet külnemzetekre nézve, mellyek teljesség
gel , vagy legalább jobbára mezei gazdaságot folytatni 
nem szoktak, hanem fekvő jószágaikat haszonbérbe, v. 
többnyire felébe adják k i , ha egyébiránt haszonbérlői
ket ritkán változtatják, a’ földbirtok ingóvá tétele nem 
olly fölötte karos, de hol a’ birtokos maga szokott és 
szeret gazdálkodni, mar ennél veszedelmesb intézvényt 
gondolni sem lehetne. Ha hát Montesquieu ig y  s z ó l :  
C’ est une mauvaise lói . . . . qui ne permet pás de 
disposer pour ses affaires de ses fonds de terres ; lors- 
que on pent disposer de son argent. Cette lói est mau
vaise , parce qu’ eile donne de l’avantage aux effets mo- 
biliers sur les fonds de terre ; parce qu’ eile dégoúte 
les étrangers de venir s’ établir dans les pays; et enfin 
parce qu’ on peut l’eluder. Esprit des Loix Liv. XXII. 
Cap. XV. bizony igen sokban hibázik; egyfelől mivel 
jónak találja a’ földek ingóvá tételét, másfelől mivel 
v é li, hogy ingatlan földbirtok által a’ pénzesek kiját
szathatnak; ’s végre mivel rosznak találja azt, ha ide
genek nem örömest jőnek valamelly honba lakókul (pour 
s ’ etablirj. Látják túlzó urak, milly nagy különbség 
van nemzet és n e m z e t  között: a’ fenirt intézvények 
Francziaországban károsak, Magyarországban pedig 
épen szükségesek; és pedig az ingatlanság, hogy sok 
olcsó gabona teremjen; az idegenek eltávolítása, hogy 
a’ parányi ’s gyönge magyar nemzet ki ne veszszen ; 
azon állítása pedig, hogy az ingatlanság miatt a’ köl
csönző vagy fekvő jószágot vevő, zálogoló v. exe- 
cutioképen biró károsodnék, Francziaországban sem á ll, 
annál kevésbbé a’ magyar földön. Mert a’ vevő vagy 
zálogoló csak akkor van megcsalva, ha zsákban macs
kát kap; úgy de ó tudja, hogy a’ megvásárlóit, vagy 
akármi utón kezére került föld, nem fog örökje marad
ni ’s igy nem is ad annyit érette, mint örök birtokért 
adna ; vagyis a’ bizonytalanságból eredendő károk tő
kéjét előre levonja ’s így károsodva nincs.

A’ hajdani zsidó törvények szerint, minden hét
szerhét — 4.9 évben ingyen viszszaesett a’ föld az örö
kösnek birtokába; ’s ki merné mondani, hogy a’ vevők 
csalva voltak? — hiszen a’ törvény nyilványos volt ’s 
minden tudta, hogy a’ trombitálások évében a’ földet ere
deti birtokosának ingyen vissza kell adni; ’s igy ha a’ 
trombitálás éve még 49 év múlva volt bekövetkezendő , 
egy hold földért mindenki több pénzt adott, mintha két 
vagy három év múlva volt a’ föld ingyen visszaadan
dó ; p. o. egy olly föld vásároltatott meg , melly évenként 
hoz 6 ft. tiszta jövedelmet; ha ezt örökben megveszi va
laki ’s a’ kamatláb 60/0 igenis ad érte 100 ftot; de ha 
49 év múlva ingyen vissza kell eresztenie, nem adhat 
érette többet mint 74 ft. 62 den. mivel 74 ft. 62 den.nak 
49 évi kamatja teszen összesen 219 ft. 38 den. ; 49 évi 
kiadás 294 ft. 00 den. 49 évi bevétel 74 ft. 62 denar- 
tói teszen 6%  kamattal 294 ft. 00 den. ’s így marad 0. 

azaz 49 év alatt mind a’ kölcsönzött 74 ft. 6 en.

*) Ezen számvetést egy mathematikus a közkamatokat (in- 
terusurii interusurium] számba nem veve .gy adja elő: 

A z  évi haszon legyen -
a’ használható évek szama -  -  -  -  n
a” kamatláb -  “
a’ föld becse kész pénzben - - - - -  p



mind ennek 4.9 évi kamatja bejövén , a’ vevő, vagy az 
irt 1 holdra 74 ft. 62 dénárt adó egy fillérrel sem káro
sodott ; kérdem most: hogyan lehet itt a’ pénzbirtokost 
kijátszani ? (eluder) ; hol van itt helye a’ csalásnak ? 
Hogy mivelése a’ bizonytalan ’s nem egészen tulajdon 
birtoknak nem olly jó , mint kellene , azt tagadni senki 
sem fogja ; de ha lehető legjobb mivelést óhajtunk ; úgy 
tiltsunk meg minden haszonbérlést. Azonban épen ezen 
nézet javalja legjobban az ősiséget, mert ez tulajdon 
’s igy jobban miveltetik mint a’ nem tulajdon: hogy egy 
két vevőnek az nem tulajdona ’s igy annyit nem is jö
vedelmez, talán túlzó urak egy két vevő kedvéért az 
egészet megrontani nem fogják? Mert azt csak át fogják 
látni, hogy az ősiség eltörlése által minden földbirtok 
ingóvá leend ’s végre mind haszonbérlők kezébe kerü- 
lend, mint Olaszországban. Vagyis mikor túlzó urak azt 
kívánják, hogy a’ földművelőnek igaz tulajdona legyen 
földje, mégis oda agitálnak, hogy minden föld haszon
bérlők kezébe kerüljön, az úrbéri telkeket sem vevén 
k i, olly deceptiónak adván helyt, mintha a’ földbirto
kos ősi földjén csak azért nem tudna jól gazdálkodni, 
mivel azt einem pazarolhatja, meg nem gondolván a z t, 
hogy a’ magyar földbirtokos épen azért szereti földjét, 
mivel ősi, mivel ahoz sok történeti emlék ’s egy bizo
nyos pietás is köti, melly a’ szerzett jószágoknál, mely- 
lyeknek még történeti múltja nincs , annyira nem érez
hető , ’s épen ezen szeretet vezérli őt a’ földmivelés ne
héz munkájára. Hányán hagyják el jövedelmes katonai 
’s más polgári hivataljaikat , hogy édes ősi vagyonjo- 
kon gazdálkodhassanak? Ezen szeretetet ’s pietástve
szélyeztetni némelly pénzes vásárlók kedvéért, a’ na
gyobb részt károsítani a’ parányi részért; bizony oda 
mutat, hogy az izgató urak e’ parányi résznek emberei 
elhitetve magokkal, hogy hő keblök csak a’ közjóért gyu- 
ladoz. —

Hogy pedig az igaztalanság is volna, miszerint csak né
melly egyedek bírhassanak fekvő jószágokat, ezen vád 
hazánkat nem terhelheti. Nézzünk széllyel városinkban, 
akár a’megyékben hány polgár , honoratior, agilis , sőt 
zsidó is bir földet, ki örökben ki hosszú zálogban , melly 
örökkel vetekedik, ki édes anyja u tán , ki pénze után , 
mellyel egyszersmind nemességet is nyer. De ha nem
telen ember nemesi jószágot vesz , vagy vett ’s éven-

p o.

P =  1  H- ,
a' föld hoz: h = 6  fto t; n — 49 év alatt a* kamatláb 

6
go/0 j u=iOO fog érni a’ megvásárlóit föld 

6 6

100-1-294
4900

6 4900__ 74 62 den ha 3 év vo]na hátra a, trombitálás
394 eveiből érne

6
1 hold p =  I  A =  15 ft. 25 den.

3 100
Ha pedig a’ kölcsönzött pénz adva van; annyi fekvő jószá
got kell elfoglalni melly tegyen

n > " =  ( n + f O  p-
és ha a' pénz is , ’s a’ föld haszna is adatnak, az évek

1
III)  n '

kint csak 1 garast fizet is az eladó birtokosnak, kihá
borgatta az illy birtokost valaha ? Talán a’ maradék ? ez 
igen ritka történet és mint kifogás ágitatiot nem érde
mel , de ha némelly polgárok földbirtokhoz kivannak 
ju tn i, ’s nem találnak, tudósítsák értekezni, hagy van 
pénzök elég; ö fog nekiek szerezni olly birtokot, melly- 
ben őket itélet-napig senki sem fogja háborgatni, ’s igy 
ha sarkaljuk túlzóinkat, hogy hol az a’ nagy igaztalan
ság , miszerint a’ haza polgári földet nem birhatnak? 
végre is sarokba szorulván csak azt mondják, miért 
nem bírhatja más is a’ Pálffy vagy Eszterházy grófokjó- 
szágit ? — mindig csakdynasták a’birtokosak, a’ túlzókra 
pedig kevés v. semmi sem jut. — De hát kérem, Pesten 
a’ Kemniczer, Teleki, Orczy, Marczibányi-féle ’s más 
házakat, miért bírják mindig Kemniczerek , Telekiek , 
’s a’ t. miért nem bírja más is ? — Azért barátom , mert 
nem eladó’s igy a’ Pálífy, Eszterházy ’s más birtoko
sak fekvő jószágaik sem lévén eladók, más kezekre nem 
kerülhettek, sőt más fekvő jószágok sem lehetvén örök
ben eladhatók, mellyekről a’ szerző úgy rendelkezett, 
hogy azok firól fira szánjanak, ezeket a’ pénzbirtokos 
ha örököt akar, ne vegye meg , tömérdek fekvő jószág 
van, mellyekmár eladhatók, jut ezekből! Vagyis ha va
laki a’ Kemniczer házat azért meg nem veheti, mert nem 
eladó, vegyen mást, melly eladó leend. Igaz, hogy a’ 
bevalló irományokban az eladás illy záradékok alatt 
tö rtén ik :ö rö k  á r on ,  r a e g má s o l  h a t l a n u l  ’s a ’ t. 
de ezen záradékok, hogy csak az eladó birtokost köte
lezik, nem pedig az örököseket is, azt mindenki tudja; 
mivel naponkint gyakorlat tanúsítja, sőt a’ józan okos
ság tanítja, ha ugyan a’ hitbizományi (fideicommissum) 
vagyont senki magáé gyanánt el nem adhatja, ’s igy mi 
sérelem sem lévén abban, hogy Kemniczer házat pél
dául Baróti nem bírhatja, úgy abban sem lehet sérelem, 
ha Földesi fekvő jószágát, melly nem eladó, Geldheimer 
meg nem veheti.

Igaz , hogy a’ bevallások érvénytelenítése (inva
lidate) sok pörre ’s költekezésre nyújt alkalmat, mely- 
lyeket az ősiség eltörlesztése által megszüntetni sok 
tekintetben igen jő volna: de ha még nem vagyunk olly 
állapotban, hogy nemzetünk pusztulása nélkül azt meg- 
tehessük, annak eltörlését akkorra kell halasztanunk, 
ha már egyszer e’ hazában levő minden külön nemzet 
egy nemzetté olvadt, midőn már a’visszavonások meg
szűntek , az elkülönzések elenyésztek: de inig e’ meg
történnék, az ősiségnek csak visszaélései lesznek korlá- 
tozandók, p. o. hogy a’ vevőtül, ha egyébiránt az is atya
fi, a’ közelebb rokonság joga alatt a’megvett jószág el 
ne pöröltethessék. És miután néhány nemzedék alatt ez 
igy gyakoroltatni fog, későbben a’ birhatásijog minden 
nemesre kiterjesztetik: végre ha a’ n e m z e t  olly erős 
lábra állott, hogy nemcsak a’ hazabeli külön nemzetek 
egygyéolvadtak, sőt a’ beköltözendő idegenek is a’nem
zet nyelvét fölvenni kénytelenek leendnek, ’s ha a’fen 
irt statusgazdasági nézetek javalják, megszüntetve min
den ősiség, szabad lehet a’ földbirtok-vásárlás minden 
polgárnak , Jegyen az nemes, vagy nemtelen , kül— vagy 
belföldi, olly föltéttel, hogy a’ megvásárlóit földbirto
kon maga gazdálkodjék, hogy igy a’ földműves szabad 
osztály nem hogy kipusztuljon, hanem még szaporod
jék is. —

Nem hihető, hogy még törvényhozóink néhány nem
zedék alatt oda kívánjanak ju tn i, hogy különösen a’ne
mesi földbirtokot polgárok is tulajdonukká tehessék. Ha 
tehát a’ nemes földbirtok tovább is a’ nemesség kezén 
fog meghagyafni, de az ősiség el fog töröltetni, mi lesz 
ennek következése? — épen csak az , a’mi másutt né-
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met, franca, angol ’s más országokban, hogy tudni
illik , a’ nagyobb birtokosak el fogják a’ kisebbeket nyel
ni , megszűnik a’ közép nemesi osztály, mellyet pedig 
túlzóink a’ nemzet erejének tartanak. így szűntek meg 
német és más országokban az apróbb lovagi jószágok 
(SR ittergŰ ter) 1 )  ’s jelenleg azoknak nyoma is alig van , 
a’ nagyobb dynasták lassankint mind magokhoz rántot
ták. Ez okból más országokban olly kis és közép ne
messég mint Magyarországban nem létezik. Itt azonban 
a’ nagyobb dynastákat mindig gátolá az ósiség , hogy 
a ’ kisebbeket végkégen ki ne pusztíthassák , mert meg
vásárlóit birtokaikat, ha azokban atyafiképen nem ré
szesültek, pör utján minduntalan elvesztve magoknak 
meg nem tarthaták. De mi leszen ósiség -  eltörlesztés 
után más, mint az várható , hogy egy két nagy’s tehe
tős birtokos néhány száz ezer , vagy millió forintot föld- 
vásárlásra szánva egész nemes helységeket kipusztí- 
tand vagyonaikból. Mert kérdem : eddig is nem találha- 
tánk é példát erre hazánkban ? — csakhogy az illyetén 
erőködések az ósiség mellett mindeddig szerencsére ha
jótörést szenvedének. —

Látják túlzó barátim, kegyetek leghűbb pártfogóji 
kivannak mind a’ földműves népnek mind a’ középren- 
dü nemességnek lenni, még is intézvényeikkel ’s agita- 
tióikkal oda dolgoznak, hogy mind két részt megsemmi
sítsék e’ hazában. Különösen az ósiség eltörlesztését a’ 
főbb nemesség örömest fogja venni, mert ő vagyonát nem 
félti annyira és áruba nem fogja bocsátani olly köny- 
nyen , mint a’ kisebb nemesség: ellenben ez az örök
kévaló osztozkodás következésiben elaprózott, haszta
lanná ’s becstelenné tett földbirtoknál néhány száz vagy 
ezer forintot, ’s némi kézi mesterséget, vagy hivata
lokat többre becsülve földbirtokán könnyen odébb ad : 
ezt a’ főnemesség nem teszi, hanem inkább szorulván 
kőrnyülményeiben maga mond magának sequestrumot v. 
a’ közelebb atyafiakat felszólítja, hogy ö reá sequestru
mot kérjenek. Ez világos barometruma annak , hogy a’ 
nagy birtokos csak kifogásképen fog birtokától valaha 
megválni: ellenben a’ kisebb földbirtokosnak javai ki
csinysége miatt már is ingókká lévén megmozdulnak, 
ha az ósiség őket tovább fen nem tartja ’s néhány száz 
év múlva egész hazában a’ főbb nemesség birtokaihoz 
fognak esni.

Jelenleg a’ túlzók a’ nagybirtokot veszedelmesnek 
tartják a’ hazára nézve’s roppant nyereségeket remény
lenek abból, ha a’ birtokok seqnestrum, ósiség, ma
jorátus , senioratus eltörlése által sok kézre kerülend- 
nek ; mert úgy hiszik, hogy ezzel a’ haza ereje ’s ter
mése szaporittatik : pedig az ósiség eltörlése épen spe- 
ciflcum arra, hogy a’ földbirtok egyesek kezeiben job
ban szaporodjék, hogy a’ kisebbek végpusztulásra jus
sanak. Azonban barátim ! minden szélsőség és tulsósá- 
gok károsak , ha minden földet csak nagy dynasták bír
nak szintollyan veszedelem , mintha a’ földbirtok tö
mérdek apró részre van elosztva, mind a’ két esetre 
találunk példát Európában , a’ nagy birtokra Angliában , 
hol több ezer sőt szrzezer hold földet bir egy sze
mély , hol a’ földbirtok elidegenítése , vagy adása ve- 
vése szintolly nehézségekkel jár mint hazánkban ; hol 
szintolly akadályokat talál az ingó elem a’ földbirtok
hoz jutásban, mint hízónkban az ósiség miatt: hol még 
is mind a’ kereskedés mind a’ művészet legmagasabb 
fejlődésnek örül! hol mindeddig mégis az ingó elem nem 1

1) Németországban olly apró feudumok is voltak, mellyek- 
nek egész kiterjedése csak egy malmot foglalt magá
ban. —

agitál a’̂  földbirtok könnyű megvásárlása dolgában , meg 
elegedven azzal, ha pénzé van, mit földbirtok-vásár
lásra, melly illendő kamatot sohasem ad , veszteget
ni nem is kíván. És ime itt találunk legnagyobb föld
birtok-példákat ; a’ kicsiny birtokra pedig Toskánában , 
hol legkisebb birtok három hold, a’ legnagyobb tizen
kettő egyegy házhoz. Hlyen gazdaságokat, vagy tanyá
kat ugyan a’ nagyobb urak több, tiz , tizenkét helyen is 
bírnak , és felhaszonbérbe kiadva használnak , de egy 
egy házhoz elaprózva lévén, azok semmi nyomosabb 
gazdaságra nem képesek. Még is a’ jelenkornak egyik 
legnagyobb bűne az , hogy csak az illy kicsiny birtoko
kat tartja hasznosaknak a’ hazára nézve , a’ nagyokat 
pedig károsaknak találja, meg nem gondolván az t, hogy 
semmi ország nem állhat meg némi gazdasági fölösleg 
nélkül, melly kivitelre’s eladásra szánva , pénzzel tar
tsa az országot. És szükség esetén, szűk termés ide
jén mintegy magházai legyenek az országnak az elke- 
rülhetlen éhenhalás ellen. Mert kérdem : mi fölöslege 
lehet egy toskanai hat hold földet bíró feles földműves
nek ? — (mivel illyenek legnagyobb számmal találtatnak 
ott) semmi — mert a’ mit termeszt, azt ő mind maga föl
emészti ’s különösen mi hazánkra nézve ? ha minden föld 
igy elaprózva ’s benépesítve leend, adhatunk é német’» 
olasz szomszédinknak csak egy szembuzát ? ha pénzünk 
nem lesz, miből szerezzük meg adónkat ? ■—miből exo- 
ticus szükséginket ? talán gyapjúból, vagy marhából ? 
apró birtok mellett juhot tartani nem lehet, ö t’s tiz hold 
birtokos pedig csak annyi marhát tarthat, mennyi tulaj
don szükségit födözi. De hát ha rósz termés, szűk 
esztendő áll elő, mi lesz az emberiségből? talán éhen 
vesz e l , vagy kiköltözik ? Túlzóink még nem ugrották 
át a’ zavart fogalmak azon mocsárját, mellyből ez esz
me merittetett „ubi populus, ibi obolus“ : pedig ennek 
antiphoniáját eleget hallhatták „quid juvat multiplicare 
gentem , séd non laetifiam“. A’ tömérdek tengődve ’s nyo
morogva élő nép , ki sok eső , nagy szárazság , sáska, ’stb. 
által szűk termésre szorítva élelmét megszerezni nem 
tudván , éhen halni kénytelen, nem nemzoti gazdagság. 
Kell minden országban nagy birtokoknak is lenni, mely- 
Jyek a’ fölösleg termésnek magházaik legyenek a’szűk 
termés ’s éhség ellen ; mellyek birtokosi szükségeken 
fölüli vagyonukból a’ tudományokat, művészetet ’s más 
hasznos intézeteket előmozdíthassák ; mellyek birtokosi 
különös szükség esetén a’ fejdelmet nyomosán segíthes
sék , a’ támadó ellenség visszaverésére hatalmas segéd
kezeket nyújthassanak. Mit várhatunk szükség idejen 
nyomorult’s talán éhező néptől, melly sokszor rosszabb 
az ellenségnél, ha ugyan gyakran ahoz pártol, ki ne
ki kenyeret nyújt, de híjuk segítségül a’hazai történe
teket, nem látjuk é azokban is , hogy nemcsak szabad
ságát, de életét is sokszor csak a’ nagyobb birtok tar
totta fen a’ tömérdek kül ellenség és belviharok ellen. 
Mert az , mint Montesquieuben találunk a’ magyarok
ról, hogy M. de Montesquieu partit de V i e n n e  pour 
voir la Hongrie, contrée opulente et fertile, habitee 
par une nation fiére et généreuse , le íléau de ses ty- 
rans, et appui de ses Souverains. Esprit des Loix Tom. 
I. pag. 20. Amsterdam 1764. Bizony ez nem a’ tíz , húsz 
holdas birtokosakról,kik magokkal is jót tehetetlenek, van 
mondva , hanem ollyanokról, kik függetlense^o^e en
tartva, fölöslegükből lehetnek le fleau de ses tyrans et um , v o , . £ tudós túlzóink,p appui ses souvera."«. Aem 1»0 ' ^  minket
hogy ha nagy fe'ryfcosak m ncsen^„, ^  ^
elnyel elob a szén De ha megtekintjük a’
együíl elnyel, «  « » » "  ■>* » ' J '  ,s
jelent, nem úgy találjuk e , a
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intézkedések , a’ fóbh nemesség által és pedig nagy ál
dozatokkal létesittetnek. Hányszor áldozott már hazánk
ban egy vagy két fő nemes ingyen a’ közjóra annyit, 
mennyit az egész ország tömérdek köz nemesei össze
sen nem nyújtottak ?

(Vége következik.')

Emlékeztetem az églietlen törtéire.
Éber figyelemmel követvén mind azt, mi bel és kül

földön a’ házak tűztóli biztosítására fordittatik, múlt 
évi dec. elején a’ Világ hírlapban „Ne égjünk“ czimű 
értekezést olvasván, most Pesten létemkor Vass Imre 
mérnök ur mintáját, fátlan saját találmányu cserépzsin
dely és födényekböl házfödelet képezőt, a’ kerepesiuton 
m. Martzibány Lörincz ur háza 2dik emeletében, meg
szemléltem. E ’ találmány nem tartozik azok sorába, 
mellyek elmésen kigondolva bár, gyakorlati világban még 
sem használhatók ; hanem e’ födésmód bizonyára leg
jobb sikerrel valósítható , hazánk felszámithatlan hasz
nára ’s régi óhajtásunknak, házak födeleit tűz ellen meg- 
óni-teljesen megfelel. Mellynek látásával, az illy ház
födelek készíthetéséről’s tartósságáról már is meggyő
ződvén, lemondok 1835ben általam közrebocsátott röp- 
iratkában javaslott éghetetlen födeleknek szalmagyé- 
kényböli készítéséről mint mellyek 8 . évi tapasztalásom 
tanúsága szerint a’javaslott mázzal kenve, míg az raj
tok van tűzellenesek ugyan ; de 10. különnemü olly fö
deleimnél, erős akaratom és szorgalmam mellett is gaz
daságom csökkenése nélkül egynél sem győzhettem azon 
gyakori javításokat, mennyit a’ szalmagyékénynek e’ máz 
alatti elpállása, rothadása ’s annak szálai megszakadtá- 
val a’ mázolatnak repedezése, lepergése kivan. Meny
nyivel kevésbbé győzhetné azt a’ szegény nép, kinél 
gondatlanság uralkodik? — Fő kivánata pedig a’ gya
korlati gazdának : „minél kevesb pénz- és erőveszte
séggel végezni gazdasági épületein igazgatásit, hogy 
annál több módot nyerjen gazdasága szorgalmazására. — 
Mind ezt egyszerre érezve, e’ szilárdabb , rohadástól, 
szúféregtól, jégeső és szél dulásai ellen is erős, fény- 
mázozva örökös háztető fontolgatásánál, habár költsé- 
gesbis Vass mérnök ur találmánya, mégis mint biztosb, 
állandóbb’s nyugodalmasbat, a’ közönség pártolásába 
ajánlom!

Sima ablaknélküli házfödelek cserépzsindelyei és 
födényeinek üttetésére 6 forma szükséges. Illy füdények- 
böl fa és vas nélkül az egész házfödél mintegy bolto
zatba illesztetik össze. E ’födél már csak azért is elsőbb
séget érdemel, mivel a’ boltozat kezdetin kétötöd ré
szig közönséges téglábul készíttetik, mire a’ lapos alsó 
cserépzsindelyek könnyen illeszthetők; felső háromötöd 
részén pedig, mihelyt a’ födényekböl a’ boltozat kész, 
úgy a’ pad ürege mindennemű takarmányra, még lak- 
szobákrais igen jól használtathatik,’s ha mennykö,álgyu- 
golyó vagy más erőszak által hézag töretnék, az uj cse
répnek helyes mázzali betéteiével könnyen mint min
den hibanélküli örökösen helyrehozható, mivel itt nincs 
semmi olly s z e r ,  mi korhadásnak lenne alávettetve. 
Üregére nézve alkata e’ födényeknek nem újság, mert 
már 1833ban Metternich hg kegyes volt Francziaor- 
szágbul olly üreges téglamintát küldeni Pach eszterga
mi építésznek, ki egy csinos házacskát építtetett E sz- 
tergam-váralján. Elsőbbsége , hogy kevésb anyagtömeg
ből könnyű és szárazb épületek, boltozatok készíttethet
nek ; így itt e’ cserépfödény-boltozat is könnyebb olly 
üregesen, mintha p. o. kályhadarabokból állana, ’s azért 
a’ falakra csekély oldalnyomást okoz. Alkalmazása te

hát a’ födényeknek nagyon helyes, fókép magas épüle- ‘ 
leteknél.

Nehogy pedig ezen igen üdvös találmány részvét
lenség miatt feledékenységbe merüljön , vagy mint kül
földi fény később drágán hozassék honunkba; — e l s ő  
f e l a d a t :  „minél többekkel e’ már két éves mintát 
megismértetni, a’ 18. éves tervet átvizsgáltatni, hogy 
igy kinek kinek fogalma legyen arról, mit e’ tárgyban 
vagy előmozdítani vagy abban hagyni kíván“ minélfogva 
a’ pesti közönségét főkép gazdasági ’s ipar-egyesületi 
társimat ismetelve kerem, hogy ezen találmány mintá
ját megszemlélni ne sajnálják, különben is érdekükben 
áll, hogy a’ tűzi kár megszüntessék, biztos hajlékok
ban a’ jóllét gyarapodjék’s a’ biztosítási kiadások’ szá
ma gyérüljön. 2dik feladat : ,,a’ találmány valósítása. 
Mire nézve aláírás utján alakuljon egy társaság, melly 
a’ szükséges formákat egész nagyságában készíttetvén, 
a’ tervező felügyelése alatt, a’ szükséges födénye— 
két és cserépzsindelyeket egyik pestbudai cserépégető 
gyárban üttesse, égettesse ’s legalább is 8 . öl hosszú,
4. széles házilakot e’ feltaláló készületével födessen. 
Mi ha nem sikerül, nem nagy kár egyesekre; ha pe
dig a’ mint igen is hiszem, sikerűi: úgy igen nagy hasz
not árasztand az egész emberiségre, mit nélkülöznie 
6000 éven túl nagyon elég vala.

Melly aláírásnál magamat társul ajánlom ’s e’ ko
molyan óhajtott tárgyban minél több részvevőt szerez
ni óhajtók. Reményiem is, hogy pesti józsefvásárkor ar 
szerző a’ dolgot rendes tervezete, pontos számítása és 
a’ költségek fölvetésével mindenkinek megmutatja, úgy 
aztán mi azt a’ gazdasági egyesületnek előadjuk, melly 
is a’ Budán vásárlóit nemzeti szőlő venyigeiskolában egy 
lak ’s borházat szándékozik emelni, ’s annak építését, 
az ö tervezte födéssel együtt Vass úrra bizhafja. így 
a’ Pesten immár 6 évig pártfogásért sohajtozó feltalá
lót, ki 18 évi tökélyre érett födelét ön erejével nagy
ban kiállítni nem vala képes, raegvigasztalandjuk ; — 
’s ennek sikerültével más nagyobb épületeknek illy tűz— 
ellenes befödésére gazdagabb lelkes egyedeket felbáto
rítván , az hazánktól, méltó hálára számolhat. Illy üd
vös , hasznos , állandó ’s biztos házfödél létre segítését hő 
keblű honfitársimnak meggyőződéssel ajánlani kötelessé
gemnek tartván, hiszem , hogy szavam nem hangzik el 
pusztán. U z o v i c s S á n d o r  in. k. gazdasági egye
sület tagja.

H át miiedig; égjünk é?
Lehetetlen. — Immár két év múlik e l , mióta az éghet— 

len házfödél 1̂ 5 nagyságbani mintája kész ’s ,,a’ Társal
kodó , Ismértető , Világ és Ofner Pesther ©emeinnü^ige 
SSlatter lapok pesti szállásomat hirdették , hol azt megmu
tatni ’s minden látni vágyót érdeke megmagyarázásával 
felvilágosítani késznek nyilatkoztam, vagy azért is, hogy 
ezen igen biztos, könnyű, alkalmas és tartóssághoz képest 
olcsó födélről fogalmat terjesszek, mit az emberi-nem ön 
kárára mindeddig nélkülözött, ’s úgy azt 1 elk e s hazafiak 
pártolása nagyban is használja ’s közhaszonvételbe hozza. 
Azokon kívül kiknek hivatalbul bemutattam,méltatá ezt 62 
egyed szemlélésre, melly nem haszontalan czélu hazai ta
lálmány iránti buzgóság hogy teljes valódiságban kitűnjék, 
a’ t. ez. megszemlélek neveit f. hó 24ki lapjaink hirde- 
tendik. Miután f. h. 19ig berekesztöleg látható az a’kere- 
pesi utón Marczibányi Lór. ur háza 2d. emeletében, azon
túl kis mintában nem mutathatom többé. De hogy valódi 
nagyságában, bár 12 öl széles épületen alkalmazást nyer
jen,e’fontos tárgy valósítására készségemet ajánlom; mire 
fájdalom ! eddig alkalom nem adatott. V a s s  I mr e .
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A ’ magyar gazdasági egyesület ju 
talom kérdései ügyében.

A’ múlt 1840dikévben kijött ezen feladatra : „Ké
szíttessék  gazdasági kézikönyv falusi iskolás gyerme
k e k  számára kérdésekben és feleletekben.u — ennek 
módos írása körül mindjárt azon aggodalmas észrevétel 
támadt bennem, midőn t. i. részenként i s , — sót több 
nyelven lehete pályázni, hogy ha már történetből öten , 
sót mint a’ történet bizonyítja, melly szerint az első 
részt ketten nyerték — hatan fognák megnyerni a’ pá
lyát, miként lehetne abból falusi gyermekek számára 
egy czélszerű könyvet egészíteni, holott nyilványos do
log , hogy hat írónak hatféle írásmódja ’s illy okoskö- 
dásmódja lévén , a’ tanulást már csak ez magában is 
szerfölött nehezíti; azonban minthogy a’ 130 aranyig 
rugó valóban feles pályadij nem megvetendő öszveg, 
ehez járulván a’ koszorús pályázónak jutandó , minden 
aranynál drágább becsület, — tisztes kiemeltetés , végre 
a’ közjó iránti buzgalom, melly eféle nyertes munkák 
írására szokott lenni a’ legtetemesb ösztön ; azon édes 
reménytől tápláltatván , hogy találkozik egy olly derék 
hazafi , ki az egészet megelégülésig kidolgozandja ’s 
aggodalmam eloszlatandja; nyugodtan hallgattam. Nem 
is csalatkoztam reményemben, mennyiben találkozott olly 
jeles egyed, ki kétség kívül a’ fenemlitettektól lelkesit- 
tetve, úgy és olly szerencsésen dolgozott ezen hiva
talos körén (ul eső pályán, hogy négy részt különös ki
emeltetéssel megnyert; honnét bátran következtethetni, 
hogy azon egyed az ödiketis, vagy is az elsőt kidol
gozta, ’s ha kidolgozta, miután négy rész különösen 
kiemeltetett minden munka felett, mintegy természetes 
következtetés: hogy az első is jó lehetett ( ? ) ’s ha igy 
áll a’ dolog , mivel én csak föltételesen beszélek, ’s ha 
némi hiány találtatott volna is a’ földészeti földműve
lési részben : csekély véleményem szerint legczélsze- 
rűbb lett volna a* t. ez. vizsgáló uraknak a’ hiányokat ’s 
kívánságokat jegyzésbe tenni,’s a’munkát azon rész telje
sebb kidolgozása végett a’ fónyertesnek , mint igen sze
rencsés népszerű Írónak javítás végett általadni; mert 
ha valahol, itt kell különös tekintettel lenünk a’népsze
rű tökéletes előadásra , azonban tisztelet a’ két kisebb 
nyertes urnák és köszönet: de azt is őszintén meg kell 
vallanom , hogy már csak az is , hogy azon egyetlen részt 
is kettőn nyerték meg, a’ munka felől nem igen sokat 
hagy feltennem # ). Nem csalatkoztam hát reményem
ben , mennyiben a’ fő nyertes egész munkát dolgozott, — 
de nem is teljesült várakozásom, mennyiben csakugyan 
három írónak kell a’ munkába folyni és — sértés nélkül 
legyen mondva — olly csekélységért (?) mellyért alig 
érdemes hogy a’ könyv nevűket viselje (?) egyébiránt 
hogy ezeket a’ nagy egyesület legczélszerűbben ki fogja 
egyenlíteni, arról is teljes reményem vagyon.

Második észrevételem vagyon a’ pályamunkát bí
ráló urak kineveztetése módjára nézve ; melly szerint 
nem látom által, sem itt, sem a’ nemz. akadémiánál hogy 
a’ pályafeladatok alkalmakor miért szükséges a’ bíráló
kat is tüstint nemcsak kinevezni, hanem hírlapokban is 
országszerte közönségessé tenni? távol legyen tőlem

* )  Be furcsa gyanús következtetés ! A’ szerk.

hogy én az eddigi akármelly társaságnál volt bíráló ura
kat csak gondolattal is sérteni kívánnám, vagy azoknak 
hűségükben , részrehajlatlan igazságos Ítélet; cökben sak 
legkevesbbe is kételkedném: de uraim! egyszer eske
tik az meg, mi még nem történt. Ne felejtsük soha, hogy 
emberek vagyunk. E’ szó pedig: ember , mint a’ töké- 
letesedhetest, úgy a’ tökéletlenségek nemeit is magában 
foglalja ; mi csak külsőkből Ítélünk ’s Ítélhetünk, mi szi
veket s veseket nem vizsgálhatunk , mi sokszor válasz
tunk es csalatkozunk ; azok ellen , a’ miket gyanítha
tunk ovasokat teszünk, hol nem is gyaníthatunk csa
latkozunk. Ki láthatja keresztül a’ milliók közt ural
kodó milliárd körülmény, viszonyok, összeköttetések , ér
dekek csudás szövedékeit? egy szó, egy kis kedvezés, 
melly a’ bírálók előre kineveztetése esetében történ- 
hetőbb , az illyetén ügyek ’s tán sokszor a’ nemzet ha- 
ladás-utjába iszonyú akadályokat gördíthet; mert akár- 
melly pályáztató társaság, vagy egyesület, csak addig, 
haladhat czélja felé biztosan, míg a’legszigorúbb rész- 
rehajlatlanság jellemét bírja, mihelyt csak távolrul is 
ellenkezőt gyanít a’ nemzet, százezer aranyig rugó ju
talmak mellett sem fog czélt érhetni: mert legjobb szán
dék, legbuzgóbb igyekezet mellett sem mellőzheti ’s távo
líthatja cl magától a’ részrehajlás gyanuszeplőjéí. Azért 
senki ne vegye rósz névén, hogy ezen a’jó égnek há
la ! még eddig megőrzött nagy kincsünk továbbra is öriz- 
hetese ’s biztosithatása körül szorongva beszélek. Mh‘e 
nézve csekély véleményem e’ részben az lenne, hogy 
a’ pályabirákat, csak a’ pályamunkák begyülése után 
kellene kinevezni, de hírlapokba akkor se tenni; hanem 
csak akkor, midőn a’ pályamunkák már megvizsgáltat
tak és úgy jelenteni ki „hogy ez és ez feladatra ez és 
„ezen társasághoz ennyi pályamunka érkezett; ezek kö- 
„zül ezek ’s ezeknek bírósága által ez vagy amaz Ítél— 
„tetett jutalomra méltónak.“ Mondhatná valaki, hogy 
a’ pályabirákat előre szükséges kinevezni, hogy a’ bí
ráláshoz készüljenek ’s annál nyomosabban Ítélhesse
nek: de köztudomású, hogy az egyesületeknél minden 
tudományi szakban különösen abban jártas egyedek vágy
nak kiválasztva ’s mig kellőleg nem jártas , meg sem 
választatik, és igy azon osztályból, mellyhez a’ pálya
munka tartozik , akárkit válasszanak, mindenkinek érte
nie kell; egyébiránt pedig a’ pályaosztálybeliek, kivált 
ki kevesbet bíznék magához — készüljenek mindnyájan 
a’ bírósághoz, mi már magában is haszon leend ; utoljára 
ha csakugyan készületi tekintetből előre ki kellene is 
nevezni őket, nem látom, miért volna szükséges előre 
hírlapok által nevűket is ismeretesekké tenni, nekem 
ez kevés előrevigyázóságnak 's e’ fontos tárgy körül 
csalódhatásra némi önként nyújtott alkalomnak látszik 
lenni. —

3dik észrevételem az: hogy a’ pálya-feladatok es 
130 arany pályadij kihirdetése után néhány hónappal 
a’ magyar gazdasági egyesület részéről a’ hírlapokban 
olly serkentő lelkesítő uj jutalmak Ígérteitek, hogy a 
fő nyertesen kivül a’ 2dik és 3dik rendű pályamunkák 
valami aranyból a’ végre készült jutalompenzekkel fog
nak megtiszteltetni; ’s most ennek semmi nyomat nem 
látom : — miért ígérte ? miért nem teljesítette . ezen kér
dések mindenkiben önként keletkeznek; ’s minden eset
re , ha a’ nagy egyesület ezen igeretet valamelly közbe 
jött akadály miatt nem teljesíthette, magának és a’ kö



zönségnek tartozott volna okát kijelenteni, sőt még azt 
is megmondani, p. o. hogy illy kitüntetésre méltó munka 
egy sem volt a’ beküldőitek közt; mert Ígérni és nem 
teljesitni, hallgatni, mit rósz indulatán mystiflcatiónak is 
gyaníthatna : kiszámíthatatlan kárt okoz az egyesület sz. 
czélainak ’s gyanút támaszt még a’ legszentebb ügyel- 
lenis 5 gyanút, melly a’ nemzetben uralkodó fakadások 
összeolvadásának, egyesülésnek, haladásnak, legve
szélyesebb férge, — e’ részben is a’ n. egyesület által 
leendő kiegyenlítést igen bizodalmasaü várja az.

iró E. J.

$  25 ó  z  a t
az o r v o s - t e r m é s z e t i  t u d o m á n y o k  ’s e g y  

u j  f o l y ó i r a t  ü g y é b e n .
A’ külföld, gyógy- és természettanban nagy mun

kásságot mutat. Minden nap u j , meg uj vizsgálatokat 
és tapasztalatokat teremt elő. Az orvosi segédtudomá
nyok nagy köre, az egész természettani tér , mint egy 
forradalmas tenger áll előttünk. Büszkén mondhatjuk mint 
orvosak, hogy lelkesb törekvést semmi más rend nem 

'nyilványit. De mint magyar orvosak ezt még nem mond
hatjuk. Mi intézetekre ’s tudományokra nézve szegé
nyek vagyunk ’s eredvényes. munkásság helyett inkább 
még csak bút és panaszt szül nyilványos helyzetünk föl
zavart mivolta. — Igaz ugyan, az orvosi helyzet most 
gáncsos és kellemetlen , nagy mértékben kártékony fe
lebarátinknak is , k i k n e k  életöket menteni hivatásunk 
czélja. Most, majd nagyobb mértékben mint valaha , a’ 
betegség utáni épség vagy halál csupán az orvoslónak 
tulajdonittatik ; hol a’ természetnek föl sem vett kór- és 
gyógymunkálati mellett, a’ bizalmatlanság ingadozó me
zején még mindig könnyű álorvoskodni és zavarni; hol 
mindenki orvosi systemákról Ítél, gyanúval tekint hat
hatós gyógyszerre ’s igen kevés mondja orvosának: tégy 
velem , a’ mit jónak gondolsz — én nem értek hozzá : 
— most bizony, kivált súlyos bajokban , nehéz helyze
tünk; nehéz, elfogulatlanul, sétáiig is tanácsos behatni. 
Az ítélet ingadozó — kezünk kötött— minél nagyobb a’ 
baj ’s az ember, annál nagyobb a’ mi bajunk — ’s az ó 
veszedelme. De ezen gáncsos állapot (melly az orvosoltra 
nézve kedvetlenebb mint az orvoslásra), melly soha ál
talányos nem volt ’s már is javulni látszik, mégiscsak, 
mintegy átmeneti szak, a’ tudomány hasznára fog kiütni. 
A’ természet- és emberélettan főelveinek nagyobb ter
jesztése, sőt — mint óhajtó’s reméllhetó — minden ma- 
gasb tanodábani tanítása — az emberi természet kór- és 
gyógyraunkálatinak méltánylata ’s fölvilágitása a’ mysti- 
ficatiót számüzendik, ’s azon természetes gyógymüve- 
letek — mellyeket már Hippocrates lángesze az aescu- 
lápi templomokbul, ’s a’természet kebléből fogott föl — 
az emberiség üdvére, nagyobb mértékben mint valaha, el 
fognak ismértetni, ’s tökéletesítve haszonba hozatni. Bi
zonyos , nem is lehet másképen — a’ külföld buzgó ’s 
nagyszerű gyógy- és természettani munkássága lassir 
de biztos lépéssel jobb jövendőt készit.

És több jelenésnél fogva, hazánkban is ezentúl na
gyobb munkásságot lehet sejditenünk. Az orvosak ’s ter
mészetvizsgálók közgyűlései tudományos életünkben ha
tás nélkül nem maradhatnak, ’s azt hiszem, hogy egy 
másik folyóirat a’ már fönálló Orvosi tár mellett, min
den tekintetben korszerű és czélirányos volna. Számos 
ügyfeleink a’ septemberi gyűléskor igy nyilatkoztak előt
tem ; sokan szinte illy vállalatra ösztönöztek ’s oda nyi
latkoztak legtöbben: hogy illy folyóirat leginkább ugyan 
gyakorló orvosoknak, sebészeknek és gyógyszerészek

nek lenne szánva; de tekintvén a’ természettan töké
letlen állapot)át nálunk ’s annak vonzalmit, és az emberi 
egészség, műipar, szóval az egész népéletbe v á g ó  
hasznait (kivált a’ chemiáét) ezen alkalom is használ
tatnék a’ természettudományok terjesztésére ’s kimüvel- 
tetésére ; tovább, hogy nemcsak a’ tudományok , hanem 
az intézetek munkálkodása ’s mivolta, orvosi közren
dezet ’s az orvos-polgári állás is az orvosi nyilványos- 
ság szőnyegére kerülnének. Igaz is, mind ezek szoro- 
rosan függnek öszsze ’s én e’ nézetekben teljesen meg
egyezem. De sokáig ingadozva néztem e’ vállalat nagy- 
s<igára. Vájjon tehetségűn korlátja,' gyakorlati foglalatos- 
ságim súlya mellett fogja é illy vállalat kivitelét megen
gedni ? Úgy hiszem , hogy erős akarat sokat tehet ’s 
így appelláltam számos barátinkhoz, * régi ismerősek
hez a’ külföld minden részeiben ’s a’ hazában ; nyer
tem igen becses segédkézi Ígéreteket , és egy szerkesz
tő társat, ki a’vegyes természettani szakban kitűnő név
vel biró , ebben kizárólag fog munkálni és igy a’ „m a
g y a r  o r v o s i  és t e r m é s z e t t a n i  é v k ö n y v e k “ 
czimu folyóirat létbehozására szükséges lépéseket meg
tettem. — Biztos hírek szerint a’ kegy. helybenhagyás 
többé nem kétséges ; míg azonban a’ részletes terv ’s elő
fizetés hirdetése fog történhetni, bátorkodtam ezen el
terjesztett lapokban — a’ nem orvosi közönség engedel- 
mével — az orvosi-sebészi és természetvizsgáló közön
séggel, semel pro semper e’ tárgygyal viszonyló nézetimet 
előleg megismértetni.

Törekedjünk! ’s tudományunk ’s állásunk folyvást 
javulandnak. Csak a’ lehetlent ne kívánjuk ’s nefelejt
kezzünk meg arról, hogy a’ gyógytan soha mathesissé 
nem lehet, a’ mint az élő ember nem kőszobor; ’s ne
felejtsük e laz tis , hogy egyrészről a’ legyőzhetlen ha
lál ellen küzdünk, másrészről jó , vagy rósz orvoslá
sunk mellett a’ természet gyógyhatalma m u n k á l ,  — ’s 
győz ; jó , vagy rósz, vagy álmüveleteket egyaránt taka
ró , homályositó, elcsavaró. ’S ki csilapithatja le hideg 
itélethozásra azon lobogó szenvedelmeket, raellyek a’ 
beteg ágyát körültáborozzák ! vagy ki mérsékelhetné a’ 
gyógyulás melletti örömárt, hogy annak helyén a’ ter
mészet, nem az álorvos dicsőittessék! Kételkedem, hogy 
ezen tudományok , mellyek csekély jutalom mellett szün
telen legnagyobb buzgalommal művelteitek, ’s e’ rend, 
melly hivatásának az élet-kényelmeket legnagyobb mér
tékben oda áldozá, hajdan nagyon kellemes állással bír
tak legyen! de erősen hiszem azt, hogy ezután az által 
hárulhat leginkább nagyobb dísz mindkettőre, ha ala- 
posb természettani isméretek, sőt az élettan alapvonali 
népszertébb fognak taníttatni ’s terjedni; mi általunk pe
dig mind inkább a’ természet független munkálati fölvi— 
lágosíttatni: hogy k i t ű n j é k ,  mi t ,  és  m i k b r  mi 
v e l  az o r v o s ,  mi k o r  n e m. Míg ez nem történt, ad
dig nem csuda, ha az avatatlan, az aesculápi templom 
oraculumának, a’ sötét középkor ereklyéinek ’s elixir- 
jeinek , a’ Dervisch amulet, és talizmánjának, vagy a’ 
jelenkor finomabb álorvosának annyi meg annyiszor tu
lajdonítja a’ diadalt, mellyet csak a’ természet vitt ki he
lyette ; ’s azon halálért kárhoztat, melly győzhetlen ter
mészetmunkálat eredvénye.

A’jelenkor sok nehézségi mellett, épen csak annál 
több okunk van legerősben ’s nemes lelkesedéssel ke- 
zetfogva törekedni, ügy vélekedem tehát, hogy egyuj- 
don megindítandó folyóiratnak, az orvosi és természet
vizsgálati tudományok minden ágaiban létre j ö t t  é s  
j ö v ő  f o n t o s b  h a l a d á s o k k a l ,  a z  i l l e t ő  ma
g y a r  k ö z ö n s é g e t  — v á l o g a t v a ,  b i z o n y o s  
r e n d d e l , é s  s z e l l e m m e l ,  h a m a r  és kevés költ-
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seggel kelljen megismertetni, sőt némelly fontos mun
kákat alapos kivonatok által szegényebb ügyfeleinknek 
nélkülözhetőkké is tenni. Az intézetek ’s közrendezet 
ügyét illető szerény, de szabadelraéjü ’s jó czélzatú köz
léseknek ’s vitatkozásoknak pedig itt szinte tért kell 
nyújtani. Ki nem ismeri el a’ megyei vagy városi phy- 
sicusok, és sebészek fontos, de nálunk még igen igen 
tökéletesítendő helyzetét? A’ sebészi rend nálunk egé
szen saját helyzettel bir. Ezott űzi nagyrészben a’ gya
korlatot, hol legkevésb jutalom mellett legnagyobb a’ 
fáradság; hol talán még sokáig nem alapul orvos-doctort 
kielégítő helyzet. — E ’ rend állása ’s jövendője hazánk
ban különös tekintetet érdemel és érdemel tökéletesítést, 
nem megtámadtatást. Nem kívánatos é mind ezekre néz
ve viszonyos közlés ’s fölvilágitás ? nem várhatjaé tá
vol lakó ügyfelünk, hogy e’ középponti lapokban nem
csak minden újon kelt orvosi intézetről, vagy intézke
désről, hanem a’ létezők haladásáról, vagy hátramara
dásáról egyaránt híven tudósittassék ? Pedig a’ mint 
u t á l j u k  amaz alacsony, irigy és rágalmi szellemet, 
vagy goromba személyeskedést, melly rendünkhöz leg- 
kevésbbé illik ’s egy folyóirat legszentebb föladásának 
azt nézzük, minden fejlő csirát, ha csak mi jó van ben
ne , ápolnií!1)  úgy másrészről kell lenni független erő
nek i s , megrögzött hiányokra ’s hátramaradásokra sze
rényen, de félelem nélkül figyelmeztetni.— Ismervén 
a’ „post hoc, ergo propter hoc“ mindenre zavaros hatá
sát, legnagyobb válogatással ’s leíkiisméretes megfonto
lással közlendek tapasztalatokat és szüntelen azon el- 
üönthetlen hippocratesi elvek szerint fogok munkálni, 
mellyek — mint Ilomeros vagy Solon alapideái — a’mi- 
veltség haladó folyamával egyaránt jobban fognak ter
jedni. Ezek a’ gyógytanban az igaz természet- és élet
tani elvek kútfeje, ezen elvek itt a’ világosság elvei, 
ezeket szinte a’ kor szelleme kívánja tőlünk — ezek ter
jesztését eszközleni forró óhajtásom— ez lesz a’ lap 
szelleme. Tehát tudományunk ’s állásunk tökéletesíté
se ! — szigorú tapasztalat és világosság ! — e’ jelsza
vakkal bátorítva lépendünk e’mozgalmas kor nyilványos 
pályájára. Pest I842ki mart. 7kén. J)r. Sc/toepf.

Ó s I s é  g.
(Vége.)

Hazánk fenállásának alapja két fő részből á ll, a’ 
Királyból és Rendekből. Ezek körei törvények által 
lévén megalapítva, ezer viszonyaik egymással ’s ezer é- 
rintkezö pontjaik vannak. Innen két párt ered. Kormány
párt és nemzeti párt. Ezen két résznek egymásra ha
tásában áll a’ nemzet élete , mellyben idő szerint hol 
egyik, hol másik erősebb , de egymást el nem nyom
hatják, m ert' p. o. ha a’ királyban öszpontosul minden 
erő és hatalom, akkor nemzet nincs, és ha nemzet ra
gadott minden hatalmat magához , akkor király nincs. 
Egyik esetben sem fejtheti ki magát az ország ereje 
illöleg, sőt az gyenge és ingatag marad ; megtöri a’ kis 
Belgium a’ spanyol nagy hatalmat, a’ kis Holland a’ fran- 
czia nagy erőt. Hogy a’ nemzet ’s ezzel a’ király ha
talmának lehető méltóságát elérje, az irt két pártnak 
egyensúlyban kell lenni, mit csak alkotványos institu- 
tióktól várhatni. Az alkotvány kétféle, k é p v i s e l e t i  
alkotvány, ’s K a r o k  és R e n de k  alkotványa.

*) rS így bizton remélllieti a" Homocopathia is , hogy e1 ke
letkezendő folyóiratban közlékeszközére talál, mit eddig 
nélkülöznie vala kénytelen. Csupán Társalkodónkban zen- 
dült meg nehanéha egykét szükséges szózat anak ügyében.

A’ s z e r k.

Hajdan egész Európa királyok, Karok és Rendek: 
áltál kormányoztatok. Későbben száz ’s háromszáz év 
előtt lassankint a’ Karok es Rendek háttérbe szorítva 
minden anyagi hatástól megfosztva majd megsemmisül
tek ; a’ francz forradalom által azonban a’Karok és Ren
dek helyett nép  k é p v i s e l e t  jött divatba, mellyben 
közgyűléseken nem a’külön testületek érdekei képvisel
tetnek , hanem az összekevert egész népség képzelt ér
dekei. \aloban mély tapintat szükséges itt ’s mindig éber 
lelek arra a’ kormány részéről, hogy az illy képvise
leti rendszer nyugtalan és soha ki nem elégíthető res- 
publicává ne változzék.

Sokan azt gondolják, hogy hazánk állodalmais már 
jelenleg képviseleti rendszeren alapul. Igaz, hogy túl
zóink bokros izgatásiból kivehetni, hogy ide törekesz- 
nek, de köszönet dicső eleinknek ’s jelenleg a’ nem
zet bölcs fejeinek, hogy még a’ dolgot ide jőni nem en- 
gedék, megmaradván mind ekkorig a’ Karok és Rendek 
kép viseleti rendszerénél.És minthogy hazánkban az érde
kek főleg háromfelé oszlanak, a’ Karok és Rendek há
rom osztályt képeznek: első osztályban van a’r. kath. 
papi rend ; másodikban a’ nemesség ; harmadikban a’ vá
rosi polgárság. Minthogy pedig már alkalmasan régtől 
fogvást a’ kisebb nemesi rendnek nagyobb része csekély 
birtoké, vagy épen birtoktalan lévén, az ingó vagy is 
örökké változni, praetensive jobbítani, vagy szeretett 
kifejezésök szerint mindig haladni kívánó részhez tar
tozik , ’s ezzel a’ pénzaristocratiának Eldorádójába siet r 
a’ nemesi Rend több mint száz éve kétfelé vált, u. m. fő
rendek és köznemesség karjára. így jelenleg négy külön 
rend divatoz hazánkban : u. m. papi rend ; főrend , ne
mesi rend és polgári rend. Itt a’ nemtelen, vagy job
bágy nem jelenik meg , mivel ez a’ nemesi rend család
jához számittatik, kinek a’ birtokos némi szolgálatokért 
néha lakást ’s gyakran élő földet is ad ; védi őt minden, 
kül befolyástól, ügyeiben ítélő bírája’s gyakran mint atya 
felettök mustrát tart (uriszék) ; mellyel a’ közigazgatás 
súlyos munkáját könnyíti’s mint megannyi káplár, had
nagy, kapitány ’slb. a’ hadirendben a’ nemesség őrt áll 
felettök, hogy zavar ne történjék. És csak igylehetsé
ges illy nagy országot olly kevés személyzettel ’s oily 
kevés költséggel belsőleg igazgatni ’s rendben tartani. 
A’ Karok és Rendek sorában szintúgy meg nemjelenik 
a’ vitézlő nép , mivel ez az uralkodó családjához szá
mittatik, kinek minden érdekeit a’ fejdelem szintúgy 
képviseli, mint a’ nemesség a’jobbágyság érdekeit. G.1.

Ism ét egy pillanata* homoeopa
th! ára-

(Vege.)
A’ Pillanat szerzőjének a’ higany mirigyekbe, cson- 

tokbai átmentét érdeklő kifejezését ’s hozzá a’ kiüzési 
eszmét, physiologiai isméretekkel ellenkező vastag bal- 
ítéletnek, képtelen materialismus bélyegét viselőnek, 
szegény képzelődésnek, sajnálandónak, mint hiszi he
lyesen , nevezi a’bíráló ; holott, ő is materialismus sza
gú eldugulásokat, olvasztó szereket emleget. Igaz, 
hogy talán legfőbb törvénye az életmüvezefnek az afha- 
sonlítás , de azért mindenható é ? nem sok áthasonlit at- 
lan kül-tárgy vétetik é föl az életmüvezet legbelsejebe 
a’ tápszerek közt, a’ légből, és az orvosságok, kivált 
nagy, adagaiból? minek meggondolására kellene legin
kább építenünk a’ hygiaea, sőt therapia javitasat is ne
mileg. Nem szenved é az absoluta assimilatio ideaja ha
jótörést a’ Fourcroy, Engelhardt Ziermann Knorre 
és mások tapasztalásai szirtfokán, kik a bői fekelyei-



ben, a’ higany belső használata után csalhatatlanul hi
ganygolyócskákat födöztek fel? A’ vizelletben sok be
vett gyógyszer, például: jód , sokszor megjelennek. A’ 
vizgyógymódi gyakorlat mellett, sokszor rejt magában 
az izzadság higany és égó kén-részecskéket a’ vele híz- 
laltaknál. Ne vessük meg tehát egészen a’ materialis- 
must a’ dynamismus , ne az onorganisraust a’ vitalismus , 
ne a’ realismust az idealismus kedvéért; mindeniknek 
megvan maga köre, mindenik megérdemli egy orvos mél
tánylását! Az döbbenteken átesvén vagy bukván bírá
ló , az egyes gyógyszerekkeli orvoslást, de nem kizá
rólag , helyesli; miben én is egyet értek , azon föltétel 
alatt, ha az összetett gyógyszerek physiologica és pa- 
thologica működése már tudva van. De az t, hogy az 
újabb gyógyrendelmények egyszerűsítése nem a’ hason- 
szenv , hanem a’ kóros boncztan érdeme , tagadom. Mert 
midőn e z , az úgynevezett physiologica iskolának , Brous- 
sais és Basori theoriájinak szolgált alapul, mellyeknek 
az egyszerűsítés nem főelvök; amaz pedig az egysze
rűséget gyakorlati fő elvül tűzte k i: inkább a’ hasonszen- 
vet illeti a’ dicsőség; nem egyedül mindazáltal, hanem 
sok , kétséget nem szenvedő tapasztalat után sovárgó, 
igazságot kereső bölcs orvos társaságában, kiket ha a’ 
hasonszenvi egyszerűség csak távolrul figyelmeztetett 
is törekvésük helyességére, méltányosak tehetnének an
nak egyéb pharmacodynamia és therapiajavitásáraczél- 
zó elveit is vizsgálatra érdemesíteni; így bizonyosan nem 
vethetnék meg a’ hasonszenvet lehető tökéletlensége miatt 
’s nem öntenék ki a’ csecsemőt füresztő-vizével. Hogy 
a’ betegségnek külalakja és belső jelleme van ’s hogy 
mind kettőre tekinteni kell az orvosnak, szent igaz; de 
az is igaz , hogy a’ belső jellemet a’ külalak , a’ bete
ges kérjelek összesége tünteti kiváltképen elő , ’s hogy 
azzal ellenkezé jellemet költeni nem szabad; forma dat 
esse re i.— A’ természet gyógyerejét senki jobban nem 
tiszteli ’s méltányolja mint a’homoeopatha , ezért is szedi 
annak gyümölcseit. Számos bizonyító adattal fenyeget 
a’ bíráló , hogy nem mindig szerencsésen gyógyít a’ ha- 
sonszenv. Ki teheti ezt a’ földtekén? nemis egyedül üd- 
vezitő gyógymód ez ! Jobb tesz, ha bíráló adatokat, ese
teket gyűjtöget, mellyekben a’ hasonszenvkárt tett leg
alább omissive , ’s azokat az ellenszenv positive káros 
eseteivel egybehasonlítva világ elébe bocsátja bírálat vé
gett , ezen fáradozásából hiszem több hasznot húzha
tunk és szép tanúságot. Végtére bíráló, sok csetlés-bot- 
lás , csűrés-csavarás ’s egy tiszta tapasztalati tudomány 
létezhetésének tagadása után neki fohászkodva, utolsó 
’s halálos csapást vél mérni a’ tényen alapult, de még 
elméletben tökéletesen ki nem fejtett hasonszenv fejére, 
sangvinicus reménynyel állítván, hogy a’ hasonszenvet, 
minthogy az elméletileg természet törvényivel és józan 
ésszel ellenkezik, minden gyógyászati dolgokban oksze
rűen gondolkodni tudó orvos , csupán kiszámított mysti- 
cus szemfényvesztésnek fogja tartani. Buzogányod bírá
ló ! szalmaszál, melly csak egy kórót sem mozdíthat he
lyéből, nem hogy a’ száraitni, még pedig nem csak ötig, 
tudó mysticus szemfényvesztőket bezz gyanánt holtra 
sújthatná! Minden valódi isméret először tapasztalásban 
gyökerezik,elmélet hozájárultával nő aztán nagygyá-jeles- 
sé’s tapasztalati elméletté, azaz tudománynyá válik. Azért 
hogy valamelly uj tapasztalati tény az eddig ismért termé
szet törvényivel elméletben ellenkezni látszik, nem tagad
hatni annak valóságát,sót épen illyen uj tapasztalatok nyit
nak utat valamelly még eddig rejtve levő természettör
vénynek felfödözésére , ’s igy azon tény az elmélettel J ó 

zan ésszel, a’természettel kibékül. Fölötte sajnálható vol
na, ha sok, bírálóhoz hasonló,okszerűen, inkább okszerüt- 
lenűl gondolkodó orvos találtatnék. — Leteszem immár a’ 
sok,nem annyira nehéz mint untató,taglalgatásban’s czáfo- 
latban elfáradt toliamat, csak ez egyre kérvén barátsá
gosan az érdemes bíráló u ra t: ne fogjon ahoz, mihez nem 
tud ; ’s ha igazság és tudomány érdekében lép fel valaha 
a? küzdhelyre , igazságos ’s tudományos fegyvereket öve- 
dezzen oldalaira , különben sem bajtársra sem bajvívóra 
nem számíthat. Debreczenben M a r g i 11 & y dr.

H a z a f  í sag;.
Hazafiságból az anyagi élvezet kényelmeiről lemondani, 

magát, testét sanyargatni, igy például csak szemre készült 
lovakat, izzasztó nyitrai kocsit venni, melly alig ülsz belé, 
már is recseg, ropog, repedez, alig haladsz ötven lépés
nyire , majd balról majd jobbról nyílik ajtója ’s ennek szü
netnélküli becsapásival kell bajlódnod, jól megrázva zö- 
kögve,mert tollai rugósága hasonlít a’sziklatörő kemény 
csákányéhoz , alig érkézéi szomszéd faluba, már kovács 
után kell látnod , -félév múlva pedig máris színét veszti, 
már is kopott, vén, ó c s k a alakot mutat; hazafiságból a’ 
nyitrazerdahelyi szabóknál ruhát készíttetni, melly úgy áll 
mintha zsákba öltöznél, v. az itteni suszter csinálta sarut 
viselni, mellynek első sárban ott marad talpa , és ha eddig 
nem érzéd, mi a’ tyúkszem, bizonyos lehetsz hogy bőven 
tapasztalni fogod ; hazafiságból illyeneket tenni senkinek 
sem javasolnám , sőt tanácslom, mivel az ár közt is nem 
nagy a’különbség, kinek kocsira, ruhára, sarura van 
szüksége,azt Pesten kívül inkábbBécsbe szerezze meg v. 
onnan hozassa. De hazafiságból a’ belföldi gyárokban ké
szült czéklaczukorral élni, már ezt jó létekkel javaslom, 
sőt javasolni szoros kötelességemnek tartom, mert gyá
rainkban , például a’ szolcsányiban és ghymesiben, a’ ezu- 
korfinomitás már olly fokra lépett, hogy a’ spanyol sze
lekre , catalani kenyérre , pitékre, crémekre, geléekre , 
mindennemű legfinomabb tésztás süteményre és fagylal- 
takra igenis használható. Mert a’ boltinál egy pár garassal 
olcsóbb ; mi az erszényt kíméli, mert a’ czéklából készült 
czukorrali élés mellre, tüdőre, májra, vesére , szóval az 
egészségre különös jó hatású; ki vele él, a’morissoni 
labdacsokat, arcanum duplicatumoí nélkülözheti, a’ czék
lából fenmaradt hulladékok és aprólékok mindennemű 
marhának dögvész-elleni biztos ovószer; mert a’ mi 
több , ha igy áltáljában nagyobb részvéttel volnánk a’ 
hazai termék iránt, a’ fenérintett két ezukorgyár Nyitra, 
Bars, Trencsény és Turócz vármegyéket czukorral ellát
hatná , illő , saját hasznunkkal járó részvevő pártolás 
mellett belföldi gyárok országszer te keletkezvén, midőn 
körülbelül magyar hazánkban (a’ részeket ide nem értve)
80,000 mázsa ezukor fogy el, miért csak 40 p. fttal 
számítva 3,200,000 pngö fort minden évben országunk
ból madárkint kivándorol, azon különbséggel, hogy ez 
fecske-, gólya-, darukint hozzánk többé vissza nem tér ; 
melly szörnyű sommá, nemcsak a’ hazában maradhatna, 
fanéra milly kiszámíthatlan nyereség lenne az is, hogy 
e’ tetemes pénzmennyiség felében szűkölködő néposztá- 
lyűnk, mint munkája jutalmában, részesülne. Honfiak’s 
hazám lelkes hölgyei! illy nemzeti jólétünket és szegény 
munkás népünket felsegítő , semmi áldozatot nem kívá
nó , sőt nyereséghozó hazafiságot igen is kövessünk és 
követeljünk, — mert a’ mit e’részben teszünk , csak ma
gunkért tesszük, minek sükeritése csak egyedül tőlünk 
és szigorú akaratunktól függ.

Nyitra-Zerdahelyi Lőrincz.

Szerkeszti Helmeczy.  — Nyomtatja angol gyors-sajtón Tra 11ner-Káro 1 y i , uri-utcza 453.



V i d é k i  s z e m l e .
V I. A' L tanuló ifjúság erkölcsi romlottsága 's főbb 

okai.
Egy kényes de igen érdekes tárgyról lebbentjük 

félre a’ függönyt, mellynek — miután Cato szerint az er- 
kölcsiség az álladalmak egyik talpköve — eddig sem kell 
vala olly sokálegördülten maradnia. Előre képzeljük, 
hogy a’ czim a’ gyermekekkel megáldott szülékben kí
váncsiságot gerjesztend ; de arról nem tehetünk : ha nem 
— a’ latin értelemben vett — Placentiát hanem Veronát 
szemlélvén , szivök vérzendik a’ dráma felvonásain.Rég- 
óta kandikálunk mi be a’ szintérre ; régóta gyűjtöget
jük az adatokat, — tovább nyögnünk nem lehet. Pol
gári kötelességünk a’ sutton-szerepeket nyilványítnunk. 
Apelles rajzolatát a’ közönség szemeinek bírálata alá 
bocsátotta, hogy minden arra tekintó a’ hibát felfedez
hesse; mi az erkölcsi romlottságot azért hozzuk délszin- 
re , hogy minden emberbarát mennyire lehet javítsa: ki 
komolyan megvizsgálja ’s jobbítást nem óhajt, az vagy fá
sult szivü vagy fölkent tagja a’ rosznak.

Nincs szándokunk, hely sem engedné a’ fiatalság 
minden vétke fölött censori veszszót emelnünk. Itt csak 
azt jeleljük ki, raelly m é t e l y e  erkölcsének. A’múlt
ba viszszaelmélkedve örömest megvalljuk némellyekbe- 
ni javultát, például : ma nem annyira tisztelője Bacchus- 
nak ; gyérebben hallik : si vis cantare , discepotare’stb. 
noha némelly bornemiszáink iránya nem a’ conserva te 
ipsum-ot tárgyazza ; — alábbhagyott a’ diáki vitézség
gel : annyi verekedés, főleg szünnapok közeledtével 
történt ablakbeverések ’s más e’ félékkel. Meg kell val
lanunk , némelly iskoláinkban a’kártya helyett#) melly
nek zöldje reményét föl nem virágozíatja, makkja ke
nyeret nem ad , tökje mellett pedig tökfcjü marad, — 
olvasó társaságot alakít vagy gyakorol, szóval humá
nusabb , műveltebb ’s nemzeti érdekűnknek buzgó tisz
telője ; de tagadhatlan igazság más részről, hogy kö
zötte egy édes mérgü vétek mind tovább harapozik, 
és így noha e’ latin versnek „Alea, vina , venus, tri— 
bus his sum factus egenusí(> két első szava nem mindig 
alkalmazható reá, — csakugyan Venusnak testi és lel
kikép számtalan martyrai vannak. — A’ kantáitól (Há
romszék , Erdélyb.) a’ nyitrai gymnasiumig, a’ gyula- 
fehérvári lyceumtól a’ pozsonyi akadémiáig több fő és 
aliskoláinkban megfordultunk’s tapasztalok: hogy korunk
ban alig lép a’ tan. növendékség élte 14—15évébe, már 
nagyobb része olly gyönyört élvez, melly keserű bánat
salakot hagyand maga után ; tapasztalok: hogy némely- 
lyek inkább esnek Anna ’s Lizi vagy Zsófi, mint az Ana
lysis és Philosophia után. Ám el az illy hasonlatosság
gal olly tárgyban, hol inkább sirnunk kell azon : hogy 
az éretlen ifjúság önmagát nem tudja előre megsiratni. 
Mi nemcsak az erkölcsi romlást bizonyíthatnék b e , ha
nem még a’ helyeket is kijelelhetnék, hol uralkodik az 
nagyobb mértékben ; ezt azonban kimondott elvünknél 
fogva nem tesszük, csak általányosan azt érintjük , hogy 
a’ székely és szász föld iskoláinak növendékeit (npra

* ) A’ kártyázás casinóinkban napról napra terjed; míg egy
szer e’ tárgyban azok atyja felszólaland: „nem ez a’ 
c*él/‘ —

osztályzás, mellyben a’primae-t egy vonással megtehet
ni , hanem tapasztalás után) aránylag legerkölcsösebb— 
nek találtuk. A’ székely gymnasiumokban—■ marosvá
sárhelyiről nem kezeskedünk — olly ritkák a’ szóban for
go kicsapongások, hogy emberi generatiók múlnak e l , 
raiS egy szomorú eset adja elő magát. ’S ennek oka alig
ha a n̂ep erkölcsisegeben nem alapszik, melly csak 30 
ev előtt iŝ  a’ megesett személyt b e s t i a  melléknévvel 
illete. Innét B e s t i  K l á r i n a k  hivatott vezeték-ne
vet elvesztve. A’ szászoknál gyakorlati életben láttuk, 
mit E d e r  Jozs. Kár. ur a’ szebeni iskolák igazgatója 
I826ban irt, miszerint: „az ifjúság kemény figyelem 
alatt tartatik ’s közvigyázat vagyon az erkölcstelen- 
segre.“ — De fonalunkat újólag felfogva e’ romlottságot 
siralmas eredvényei is eléggé hirdetik, miilyenek : sok 
ifjú kora elhervadása, rósz tanulás, pazarlás#) szülék 
keserve, iskolából kizáratás, öngyilkosságra vetemü- 
les , sót bitófára jutás is. A’ lelkiisméret és becsület 
veszteségit nem is említjük, h i s z  ezeket úgy is korán 
szegre szokták akasztani a’ feslettség zászlója alá szegő
dött uracsok.

Ha e’ romlottságnak okát fürkészszük, nem kell 
mondanunk, hogy magva természetünkben rejlik; de hogy 
illy fojtó ’s rothadt gyümölcsöket terem, az emberi gon
datlanság , ’s néha szántszándokos gonoszság okozza. 
Ezek sorába tartozik: a) a’ szülei lágyság, puhaság ; 
kivált azon nemeseknél, kik nem elmélkednek : milly 
keskeny birtokuk. Szabad pórázra bocsátják kedveltei- 
ket, majd kis lepke gyanánt virágról virágra szállítják, 
vagy olly magán-tanitókra bízzák , kik a’ fizetéssel töb
bet gondolnak, mint sem a’ növendék jövőjével, üdvé
vel. Hajh! a’ szegény pór többet törődik gyermekével; 
előmenetét tudakolja, mint az egyiptusi fellah a’ Nil 
állását. De erről a’ tanítók többet tudnának mondani. Mi 
villám-sújtottként áliánk , midőn olly szüléről tudósittat- 
tunk , ki a’ rósz személyt magától fiához kiddé ’s en
nek illynemü czélra havi pénzt is ad. 0  tempóra! o mo
res ! E ’ 19dik századi jelenetnek nem lesz fölösleg el
lentétéül egy avultabb korit is felhozni. Zsarnok Dienes 
hallván, hogy fia egy szirakűzi nőn erőszakot követett 
e l , így dorgálta meg : ,láttál é valaha tőlem illy tényt ?£ 
— „nem , lón a’ válasz , de te nem valál király fia.“ Mi
re Dienes: ,ha e’vétket sokáig folytatod, a’ te fiaid sem 
lesznek királyod — feleié, mi be is teljesült. Apák!ha 
ti Babylonba jártok, hogy fogjátok tiéiteket Jeruzsá
lembe utalni ?! — b) az alkalmatosság. Iskoláink több
nyire városokban vannak, ’s ezek kisebb nagyobb mér
tékben (sértés nélkül legyen mondva) a’ testiség fész
kei , honnan a’ rósz még a’ szomszéd szalmafödelek alá 
is kivándorol. Közlünk itt egy, két szóbul álló párbeszé
det , minek fültanuji valánk : ,amice , holnap megyei gyű
lések lesznek — „hisz nincs ideje“; — ,semmi az, meg 
van hirdetése, mert a’ k—ák már megérkeztek/ — Idy 
szemérem-sértő szavakat hall a’ növendék minden ta
nítói felvigyázás daczára; látja továbbávárosról va
rosra járó jó madarakat, miket az előjáróság sokszoi 
olly felgombolt ajakkal néz el: hogy egy h e s s e t  nem

Hazánkban is , ha nem Phryne: de, r0 ,k,°" ? ö/ ‘r  ív ? ™ c n ük j nének tán csak egy évi kéjáruskodásokbuNs Venusnak
-m iután  mi Mátyásunknakjep
szobrot emelni ímez fohrattal. „a magyarok mértemét 
lenségéWl/*
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mond ; miért aztán egy alig 4—5000 lakosa városkában is 
70—80 fészkeli be magát. Látják a’ kerítöket ’s keritóné- 
ket (kéjhölgy-csiszárokat), kik a’ legjobb lelkű ifjakat is 
kelepczébe ejthetik,kik a* fiatal uracsnak a’ bünbarlangban 
palástot ígérnek, jó fizetésért kebelhez tűzendő uj vi
rággal kedveskednek. Tört ösvény vezeti némelly ven
dégfogadóknak számmal, némelly házaknak egyéb titkos 
jellel bélyegzett szobáiba.Hát mikor a’ rósz választás miatt 
a’ szállás-küszöbén egy léptet sem kell fáradni?! — 
Ezen vádunk alól, kiket sújt, különfélekép akarnak ki
bújni. Az elöjáróság azt mondja: sokféle a’ jurisdictio ; 
ha a’ városi telkekről kitiltatnak, — a’ curiára, innét 
más e’féle helyekre menekülnek. Nem tagadjuk ; de nem 
lehetne ’s nem kellene é egyesült hatalommal gátolni a’ 
rósz árt ? — A’ vendéglők nagy fizetéssel állnak elé ; 
de kérdjük a’ szerződés alkalmakor említteték é e’ szép 
jövedelmező czikk ? ’S ugyan mint történhetik a z , ha 
egy jólelkü keresztyén bérli fe l, az illy szeméttől a’ ven
dégházat kitisztítja , ’s még is nyereséggel jó ki ? — Azon 
orvos uraknak, kik a’ kéjhölgyek szükségét hánytorgat- 
ják ’s minden nyálkásságra kiürítést ajánlgatnak, rövi
den azt válaszoljuk : hogy más is olvashatta a’ politia me- 
dieát, ’s meg azt, hogy egy pogány bölcs kérdeztet- 
vén: mikor kell testileg kéjelgeni? — azt feleié: mikor 
g y e n g ü l n i  akarsz. — c) A’ rósz példa. Példa a’ 
szüléknél, melly miatt az észnél úgy is hamarább je
lentkező indulat fellázad , ’s mint kecske zöldágra, — 
a’ roszra vágyódik. Példa azoknál, kiknek házát a’ fes- 
lettség jelkéje (sigillum, pöcsét) azzal bélyegzi: hogy 
onnan nő szeplő nélkül meg nem szabadulhata. Rósz 
példák azoknál, kik törv. nejök mellett még egy idegen 
istenasszonykának is , kitől névtelen gyermekek rejlenek 
itt—ott, tömjéneznek. Példa a’ házasságtörésekben , ’s 
ollyakban, miket a’ szemérem leírni tilt . . .  le egész a’ 
7—8 csipás Liái mellett is nem minden ok nélkül ke
resztyén szolgálókat tartó zsidóig.

Elmélkedjünk csak egy kissé. Tények állnak bizony
ságul: miszerint ez okok miatt a’ növendékség elméte- 
lyesedik. Hány ifjú van, kinek tiszta vala lelke, mint 
a’ fellegek fölött elterülő légtartomány, de a’ felhozott 
fúvó vidékek felkavarák, ’s hányán vannak, kik erény 
s férfias eró-jellemzette elődeik képe előtt kisajtolt so

vány törpék gyanánt elpirulva állnak, önmagokat nem 
ismerő , semmit nyomó árnyak ; kik sem uraságra — mert 
egyetlen szenvedélyükön sem uralhatnak — sem vitéz
ségre — mert csípejük oda van , ’s kardjokat nyakban 
kellene hordaniok— sem közteher-viselésre — mert a’ 
testiség járma nyakukat felmarta,— szóval mire sem 
alkalmasok. Kik majdan későn fognak visszasohajtani, bár 
midőn test után ragaszkodtak, o r r u k  borán betörvén 
észrejöttek volna: mert a’ mulékony gyönyörnek máris 
meredezni ’s minden lépten sajogni kezdenek kintövi- 
se i, mint nyildarab a’ szarvas lábában.

Hála a’ gondviselésnek, hála a’ részükről mindent 
elkövető lelkes tanítóknak! a’ ez. ifjúságban az ártat
lanság minden nyoma még nincs oda ! Vannak ifjak , ki
ket szülei fegy, keresztyén nevelés 1) ,  érettebb ész , 
jobb társalkodás a’ rosztul megó. — Igaz , nem vagyunk 
mi még garamanták, kik közt a’ szüle és magzat egy- 1

1) Bár a’kér. nevelés többet visszatartóztatna. H:sz a’Tö
rökhon , Egyiptus és Szíriában szinte évtizedekig lakott f 
körülbelül 50 éves Rosenfe'd Albert erdélyi evang. ha
zánkfia, kit Palesztinában K és Z. grófok 16 pgő ftta! 
megajándekozának , azt beszéli: hogy a’ török és aráb 
névszerint h arem szót sem említ, hanem az én há
za m-at használja helyette, ésállitá: hogy az ef f en-  
dik(urfiak} sok k.növendéknél, értelmünkben, mér
tékletesbek.

mást nem ismeré, mint a’ dűlőn sátorozó czigányság, 
melly nem sok rokonságot szokott látni. Azonban miu
tán e’ métely nagyobb a’ choleránál, melly már meg
szűnt, a’ vera-cruzi vomiti nigro-sárga veszélyes láz
n á l ,— ’s ezek ellen gyógyszert keresünk, a’csemeté
ket megmászó hernyóktul ójuk : — mennyivel inkább kell 
az erk. romlottság orvoslására sietnünk ?

Mire nézve isten, emberiség , hazafiság, keresz- 
tyénség nevében kérünk benneteket s z ü l é k !  fogjatok 
kezet ez érdekben a’ tanítókkal: tinörömetek, tiéitek 
boldogsága kívánja. Lelki ’s világi e l ö l j á r ó k !  éljetek 
hatalmatokkal e’ ragály ellenében. A’ természet tava
szát egy más év helyre hozza; az emberi életét nem: 
veszve egy nemzedék! Ne feledjétek, hogy könnyebb 
egy Ni n i vé t ismét építeni, mint egy megromlott 
ifjat a’ javulás útjára terelni. — Városi lakók ! adjatok 
jó példát, mutassatok ezentúl nekik más elyziumot ’s 
Árkádiát,ártatlan vidámság ’s gyönyörökbül alkotottat. Ti 
inkább követhetitek Diogenest, ki Laisnak nem akart ezer 
atticai drachmát fizetni egy kis bánatért, — mint a’ köny- 
nyelmü ifjúság. Ti pedig jövőnk reményei! ha e’szem
lét olvasnátok, bocsássátok belőle sziveitekre : mi jó. 
Szeressetek; ára a’ szerelem mindig angyal-alakban len
gesse előttetek sziveitek választottját, hogy gerjelmet 
csak az iránt erezzetek, ki sikamló pályátokon mellet
tetek a’ nemtö szerepét vigye. Alakuljatok társaságok
ba, honnan a’ nemtelen érzelmek rabjai kizáratva legye
nek; éreztessétek a’ megvetés súlyát azokon, kik mi- 
veltebb századunkban is egy vadabb kor maradékai. — 
Isten ’s az ártatlan erkölcs védangvala veletek a’ vi- 
szonlátásig ! Kívánják Őszinte vidékiek.

Felelet a’ f. évi 9d. szánni Társal- 
koilólieli mezei rendőrségi  

Is. é 1* «I é s r e*
A’ mai nyakraföre pallérozódó ’s azért a’ jövedel

met többnyire meghaladó költséggel járó világban leg
több embernek a’ birvágy (Habsucht} lévén egyik fő jel
leme, kevés van, ki minden anyagi érdeken felül emel
kedve, szellemileg a’ tiszta morál szabályi szerint épen 
olly részrehajlás nélkül bírná az ót érdeklő tárgyat fel 
fogni ’s megitélni, mint azt, mihez semmi köze; mert az 
anyag legtöbb emberben erösb lévén a’ szellemnél, ez 
amannak alárendeltje marad. Innen van , hogy sok em
ber előtt, az igazság mérlegének mindig azon fele lát
szik nehezebbnek, mellyikben anyagi érdeke fekszik; 
igy a’ nemesnek az az igazság , hogy ne fizessen adót, 
a’ pórnak pedig, hogy amaz is fizessen ’stb. Ez már 
oka annak i s , hogy azon kevesek, kikben a’ szellem 
csakugyan erőt bír venni az anyagon, híjában beszélik 
tiszta, lelki meggyőződésüket, ha csak épen tulajdon 
érdekük ellen nem szólanak, nem hisz nekik, magáról 
Ítélve a’ nagy többség, mellynek tagjai közt anyag bir 
tulnyomósággal. Például ha az adónak nemesség által is 
leendő fizetését pór mutogatja igazságosnak lenni, bár 
railly meggyőző okokkal éljen, azt mondják: tulajdon 
érdeke mellett szó l, nem lelke meggyőződéséből; te
gye azt birtoktalan nemes, népszerűséget ’s illyeneket 
vadász, felelik. Csupán az olly nagybirtoka adómentes 
szavának hisznek e’ tárgyban bámulva, de még is kétsé-

* ) Ninivének Diodór szerint hossza 150-, széle 9 0 - ,  köre 
480 stádium, vagy60000 lépés volt. Falai 100 láb ma
gasságra emelkedtek ; tetején 3 kocsi egymás mellett el
gördülhetett. 1500, 200 lábnyi magas, torony erösíté. 
Az egész város, mellyen 140,000 ember szakadatlan 
munkálkodott, 8 év alatt épült.



geskedve , kiről tudják , hogy csakugyan tettleg is já
rulna az általa sürgetett igazságos teherviseléshez, ’s 
így önérdeke ellen beszél. Igaz , hogy itt már a’ szel
lemi fölemelkedésnek ellenmondhatlan bizonysága van , 
’s egy illy példa többet is ér sok amollyannál mind anyagi 
mind szellemi tekintetben.

Már én , a’ föltett kérdésre felelendő olly szeren
csés helyzetben vagyok, hogy tulajdon anyagi érdekem 
ellen szól tiszta meggyőződésem; mert magam is r é t e s  
gazda vagyok, de azért ezen meggyőződésem szerinti 
tudományom nyilványitásával a’ kérdező Körüsrétit, ’s 
vele egy értelemben levőket felvilágosítom, ’s a’ nélkül, 
hogy a’ föltett három kérdésnek jogszerű fejtegetésibe 
csupán elméletileg (theoretice) avatkoznám: egyene
sen azt mondom el, mi Kőrösrétinek kell, t. i. történeti 
lett dolgokat az általa utói említett nagy mezőváros , úgy
mint (mert hiszen mit titkolódzunk ?) Nagykőrös város ha- 
íárjabeli rétek történetét, aztán a’ törvényt alkalmazza rá.

A’ történet e z : Az említett város soha urbér alatt 
nem leven , a’ határbeli szántóföldeket végire nem me
hető idő óta szabad adásvevés jogával bírták minden 
rendű lakosok, mint saját tulajdonukat, használás mód
jának is teljes szabadságával; azokon állandó tanyaépü
leteket tartott minden, kinek tetszett. A’ határ többi ré
sze mind, szabad legelő volt, a’ városi lakosokra néz
ve minden szabály nélkül. Későbben látván az elöljáró
ság , hogy tavaszi hónapokban, mig a’ mezőt a’ nyári 
forróság einem süti, a’ terjedelmes ’s még akkor ho
mokiul legnagyobb részben ment legelőn nem győzte a’ 
barom a’ füvet elélni, a’ határ éjszaki részén hosszan 
nyúló lapályt, melly Gógánynak neveztetik , kiosztotta 
kaszálóul, mindazon lakosoknak , kiknek Jegeltetésijo- 
guk volt az akkori egész, most már belvárosnak neve
zett házak sora szerin t; sót aztán is még az ujonan é- 
pült néhány ház után a’ keleti részen egy darab , — 
Árboz név alatt kiosztatott; — a’ minthogy máig is so
kan bírják, rétjeiket még az eredeti osztálynál fogva 
azon sor és szomszédság szerint, mint házaikat; mert 
még nem régen is az eladott házzal épen úgy általment 
a’ rét a’ vevőre ’s az osztozott testvérek közt a’ ház
ban maradóra , mint kötőfék a’ lóval: de szénatakari- 
tás után azonnal ismét, kérdésen kívüli szabad közle- 
gelövé vált mindezen rét minden évben (sarjuról soha 
senki nem álmodván) a’ következett évi sz. Györgyna- 
pig elannyira , hogy még a’ keresztülhajtott idegen bar
mokat is azokon szintúgy legeltették , minta’ többi sza
bad legelőn, ’s az illyenekért, az erre rendeltetett vá
ros hadnagyai ( ’s ezt meg kell jegyezni) szintúgy meg
vették a’ városi pénztárba járó úgynevezett fűbért, ’s 
épen azon kulcs szerint, mint a’ többi szabad legelőkön 
legkésőbbi időkben is ; holott a’ tanyákon csupán a’ tu
lajdonos engedelmével legelhető idegen barmokért rajta 
kívül más nem vett ’s nem is vesz fűbért az évnek sem
mi részében. Csak néhány év előtt, miután a’ népese
déshez képest a’ házak száma igen megszaporodott ’s már 
többé nem lehetett az újonnan épült ház után rétet is ki
hasítani , jött szokásba a’ rétnek háznélküli külön ela- 
datása ’s testvérek közötti elosztása, és ekkor kezdtek 
némelly élelmes emberek rétjeik hátas részein először 
ugyan csak tavaszi, utóbb pedig, őszi gabonát is vetni; 
miket ugyan a’ legelő barmok össze meg össze gázol
tak mind öszszel mind tavaszszal, a’ nélkül, hogy va
laha eszébe jutott volna valakinek, ez iránt panaszt 
tenni: de azért még is csak termett valami, ’s ennél
fogva időről-időre nagyobb divatba jött a’ gabonavetés ; 
sőt legkésőbb a’kukoricza-termcsztés is , mellyre nézve 
alulirt mint a’ város akkori jegyzője irta azon végzést,

miszerint ,,a’ réteken kukoriczának ’s más a’féle vete— 
„menyeknek termesztése, mik takarás után a’ közlegel* 
„tetesnek akadályul szolgálnának, azoknak tönkretéte— 
„li esetere kár meg nem ítélés világos kijelentése mel
l e t t  tilalmaztatok“ , ’s ez közhírré is tétetett. Épen 
azért nem volt szabad azon réteken soha senkinek csak 
egy kunyhót is épitni, nehogy valaki ez által ott ma
gány állandó birtokot formálván a’ szabad közlegeltetést 
legkevésbbé is akadályozhassa. A’ minthogy még ma sincs 
az egesz n.körösi határbeli réteken egyetlen egy épü
let , vagy csak összerakott takarmány is ; mert azt a’ 
legelő barmok pásztorai büntetés félelme nélkül elpusz
títanák. Innen van már az tán, hogy a’ hasonló földü 
retnek ára úgy áll a’ szántóföldéhez , mint 1 : 3hoz, azaz : 
midőn Kőrösréti ur a’ réteken egy holdért 100 ftot v.cz. 
fizetett, mások akkor a’ tanyák közt csak annyiért 300 
ftot, sót többet is adtak; osztály szerint pedig szinte 
Körösréti ur hat hold adó alatti szántóföld helyett 16 
hold adómentes szabad ré te t; mert ennek kirekesztöle- 
ges birtoka az évnek legfölebb csak egyharmad részé
ben lehet övé, két harmadában pedig az egész közönsé
gé, mintközlegelö.

Már mind ezek köztudomás szerint igy lévén, miu
tán Kőrös város ma kétszer annyinál több házból ’s le
geltetési joggal biró lakosbul á ll, mint a’ közlegelőbül 
egy nagy, és jó résznek csupán megkaszálás végett tör
tént kiosztásakor: látnivaló, hogy minden rétes gazda, 
bármilly számmal volnának, már az apróra-osztozás és 
pénzen vásárlás által, mégis mind összevéve csak azon , 
felénél kevesb szárnu lakosokat képviselhetik az egész 
lakosság ellenében , kikre a’ kiosztás történt ’s pedig 
csak azon joggal, mi azoknak volt, t. i. ingyen és csu
pán kaszálás végett; mert törvény axiómája „nemo plus 
juris“ ’s a’ t. E’ szerint a’ kisebb rész, sőt ha nagyobb 
volna is, a’ többit nem rekesztheti ki illető jogából. Pél
dával világosítom a’ dolgot: egy lakosnak három fija úgy 
osztozik , hogy a’ legkisebbé lett az apai ház rétjével 
(mert ez folyvást igy ment; rét-elosztásról húsz év előtt 
szó sem volt) a’ két öregebb az akolban épített házat, 
(város alatti kertek neveztetnek igy) ’s rét nélkül ma
radtak: e’ szerint a’kaszálási jogot ugyan oda engedték 
teistvéröknek, de nem ára a’ legeltetésbelit.

Most már tulajdon kifejezésével kérdem viszont 
Kőrösréti u ra t: „tiszta észszel, elzárva a’ szívnek leg
kisebb indulatát, mondja meg  ̂nyilván“ , lehet é az ily— 
lyen minőségű birtokra a’ rendőri törvényt az evnek min
den részében alkalmazni ? és lehet é a’ törvényhozó test
től azt várni , hogy a z , néhány sorbul álló törv. czikk 
által a’ birtok minőségét (qualitas possessorii) elváltoz
tatván , többeknek jogsértésével ’s kárával, minden kár
pótlás nélkül, némelly amazokhoz hasonló magányosa
kat minden érdemök nélkül, csak úgy vaktaban boldo
gítson és gazdagítson ? és lehet é azt az osztó-igazság
gal megegyeztetni, hogy a’ melly hold réteket némelly 
élelmes emberek a’ rendőri törvény keletkezte utánhir- 
telenében 100 ftjával összevásárlottak , azok egy toll
vonással 300 ftot érőkké varázsoltassanak ? mert mi
helyt kimondatnék az , hogy a’ rétek szintúgy, minta 
szántóföldek,kizáró magány-birtok alá vehetendo azon
nal elkelnek a’ szántóföldek magas árán; deeni  yuon  
gazdagodni nem kívánván, hanem réteimet, me0 pe I» 
mind első osztálybeli minőségűeket tova í
tang birtoknak tekintvén, kész vagyok ma is rmad-
résznyi szántóföldért elcserélgetni; mme ? ,
lére Körösréti urat e’ cserével ezennel me0kinalom es sza
vamat vissza nem vonom. B e r e t v ig  A1 b e r t.



Némelly csodiigyi kérdések-
' A’ Jelenkor I842ki 9d. számú Társalkodójában , a’ 
mezei rendőrségi törvénynek réteket illető pontjai iránt 
felvilágosító észrevételek váratnak’s kéretnek; de nem
csak ezen törvénynek miként lehető módosítása ’s föl— 
rilágositása , hanem azon törvénynek , hol t. i. nemcsak 
egy rét használata, de az egész érték, sót személyek 
is veszélyeztetnek, a’ csődületi perek mikép foganatosí
tásáról , a’ még kevéssé szokássá vált törvényszerinti 
rendelkezésekről, a’ közjóra nézve teendő intézkedé
seket kiemelni sokkal tanácsosb, sőt czélszerübb len
ne ; mert mielőtt a’ felsőbb törvényszéki jóváhagyás, v. 
megbirálás hozzájárulna, értékének pusztulása előáll— 
ván,a’megbukottak vagyona sokszor időelőtti elkoboztatás 
által elbitangoltatik. 5 §a az l840ki 22. t. czikknek azt 
mondja hogy a’ csődöt minden követelő kérheti, a’ 8 . és 
9d. §. pedig azt rendeli hogy mind a’két részről bemu
tatott bizonyítványokból, a’ csőd szükséges vagy szük
ségtelen létét, a’ törvényszék előre bocsátandó vizsgá
lat után, bírálja meg ’s oda utasítja, hogy a’ vagyon- 
beli állapotot kifejtse, azt pedig épen nem mondja, hogy 
a’ következő árverési árból bejöhető summát, minthogy 
azt előre tudni sem lehet, tegye a’ csődület alapjául. 
Van pedig olly törvényhatóság, hol illy intézkedés léte
zik , hogy nem úgy, mint b. Vesselényi Balitéletek czi- 
mü munkája 160 lapja 25dik sorában emlité, hanem az 
önkényes kinevezés által szerkesztett ’s a’ raeghivatni 
szokott táblabirákbul álló törvényszék, öszszeirás és 
vizsgálat előtt , vagy arra minden ügyelés nélkül, a’ 
csődöt elhatározza, ideigleni gondnokot a’hitelezők be
folyása nélkül kinevez a’ törvényszéki tisztviselókbül, 
sőt az illy törvényelleni rendelkezés iránt figyelmeztető 
közbiró, mint egyes követelőnek, vérségi csatlakozása 
miatt, a’bíráskodásból kizáratik.

A’ nő a’ 40 és 44d. § értelme ellenére, ámbár 
azok iránt még elfogadtatott kezest is álitott, sut ez 
kifogáson túl levő kezeslevelét is adta, még is hozo
mánya, öt hónapon is túl lepecsételve tartatván, majd 
haszonvehetlenné vált, figyelembe sem véve azt, hogy 
a’ kezeslevél ’s biróí zár által, a’ tömeg javára bizto
sítva vágynak. Midőn a’bukottnak kihirdetett, a’ választ
mánynál az ideigleni gondnok számadásira észrevételeit 
előterjeszteni kívánja, ott lehűroltatik, mint világcsaló 
gúnnyal illettetik ’s onnét elüzetik, sőt a’ gondnok nyil
ván kimondja azon elvet, hogy senki a’ bukottnak in
gyen, vagy jutányosán akármit tenni nem köteles, an
nyival kevésbbé ő. Ekkor előjönek a’ költségjegyzékek, 
ott a’ hol semmi költség nem volt ’s igy azt nyugtaié
ival bizonyítani képtelenség, naponkinti alkalmaztatás, 
a’ hallatlan ostorpénzi czim alatt, nem megvető sum- 
mácska rovatik le a’ tömegből.

Azon tisztviselők, kik születésöknél fogva ajándé
kok elfogadására nem szorultak, félre állnak, ’s ott, 
hol egy évvel ezelőtt még a’ sportulákis a’nemesi pénz
tár felsegítésére ajándékoztalak , ott most nem átallják 
nyugtatványokkal is bebizonyítani az imént megállapí
tott elvet, semmi tekintetbe nem vevén, hogy volt idő, 
midőn a’ szegény bukottnál, heteket is töltének a’ hi
vatalviselők, ’s igy az keletkezik, hogy a’ hivatalkodók 
tulajdon erszényükben megmaradódból ekkor egy nagy 
muzsikás lakoma kerül sót még a’ következőre is ala
pot csinál, mert mind annak ellenére, hogy találtattak

volna minden kifogáson felüli egyedek, kik felebaráti 
szeretetból, minden fizetés nélkül hivataloskodnának, 
pompás évi fizetéssel, szabad liquidatióval, az ideigle
ni megerösittetik, ide járul azon ok i s , hogy a’ tiszt
viselők sorában, legutóbb ó is helyet foglalt. A’ bu
kottnál találtatottt nemzetségi irományok tőle a’ törvény 
értelmében elvétetvén, az illetők azokat megtekintésre 
sem kaphatják meg, elleneztetve a’ gondnok által azon 
ürügy alatt, hogy a’ tömeg kárára azt előmutatni nem 
lehet, mibül olly zavarok történnek, hogy a’ valósá
gos , de távol lakó birtokosak a’ 22 § értelme követ
keztében , fekvő birtokaikhoz alig juthatnak, ’s ebbül 
senki lélekisméreti dolgot nem csinál. Hát az elóleges 
elkoboztatásbol mennyi regényes eset származik? mi 
még most valódi tudomás hija miatt, hallgatással mel- 
löztetik el.

Illy kérdések megfejtése, annyival szükségesb ha
zánkra nézve, minthogy a’ törvényhatóságok, a’ csőd 
iránt különböző intézkedési értelemben látszanak lenni; 
jelesül ns Szepes vgye 1842 évi Jelenkor I3ik szá
ma szerint megállapította azon elvet, hogy a’ csődnek, 
csak az összeírásból tetszik ki szükséges vagy szükség
telen volta. Ns Borsodvgye a’ törvénynek 58. §a értel
mét a’jelenkori Értesítő I9dik száma szerint, egész ki
terjedésében kívánja megtartatni; valamint az árendai 
szerződéseket is egész nyilványossággal köttetni. Van 
ellenben olly törvényhatóság , melly az 58 §t megtar
tatni szükségesnek nem találja, ’s hol a’ haszonbéri 
szerződések is csak kéz alatt köttetnek, sőt a’ tör— 
vénytudósak még az 112 § t is többféle értelemre ma
gyarázhatják , úgy tudnillik, hogy miután a’ törvény 
azon §sában a’ hitelezők vagyonából rendeli a’ költsé
gek kifizettetését, igy a’ bukottnak minden terheltetése 
nélkül fizettetvén azok ki, a’ bukott felet nem érdekel
hetik. — E zek , és ehez haszonló esetek felől teendő 
felvilágosító értekezések kéretnek.

P  ó  1 1 é  k  t  á  r .
(Egyiptusi dráma.) Milly szomorú Mehemed Ali 

uralkodása alatt az egyiptusiak helyzete, drámai elóa 
dásokon ollykor-ollykor mégis jól mulatják magokat. Dra- 
májik többnyire szomorúak, és szüntelen két tárgygyal 
bíbelődök, a’ vallással ’s adófizetéssel. Azon darabok
ban , mik Mohammed vallását dicsőítik, mindig keresz
tyén viszi a’ főszerepet; ki először nem akar áttérni: 
de a’ talpára mért korbácsvágások a’ Korán dicső ’s igaz 
voltát vele utoljára elhitetvén , elpártol a’ sz. Írástól. 
A’ másod fajta előadásokon pedig valóságos adószedő 
lép föl ’s egy szegény portul, kinek széles e’ világon 
csak tíz piasztere van, százat követel; ki természete
sen nem fizethetvén keményen elkorbácsoltatik. Altal
jában , az egyiptusi drámák föcselekvénye korbácson for
dul meg, ’s a’nézők mégis kaczagnak. (Nálunk is el
nevetik gyakran a’ l e g s z o m o r u b b  j e l e n e t e -  
k e t is.) —

A’ gazdag potosi ezüstbányák történetből födözte- 
tének föl. Egy vadat űzőbe vevő indus, hogy egy ma
gas szikláróli leesést elkerüljön, egy bokorba kapaszko
dott , mire gyökere a’ bokornak tágult ’s legott egy da
rabka ezüst csillant fel a’ földbűi. Az indus magaval vitte 
azt ’s nem sokára visszatért, többet viendő ; ’s a’ leg
g a z d a g a b b  e z ü s t b á n y á k  f ö l  v a l á n a k  fö- 
dözve.—

Szerkeszti Helmeczy.  — Nyomtatja angol gyors-sajtón Tra 11ner-Káro 1 y i , uri-utcza 4-53.
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P olitik a i szónoklat.
Századunk múlt két tizedét méltán jellemezhetvén 

nemzeti emelkedésünk politikai korszakának, naponkint 
elkerüllietlenebbé válik ifjú szónokink tulajdoni közt az 
„ékes-szólás mestersége“ , melly nélkül a’ politikai pá
lyán hasztalan izzad koszorúért bármilly lelkes küzdő. 
Nem lévén azonban elég ezt bírni egyszerűen , ha hall
gatóink lelkét elragadva oda hajlítani kívánjuk, hová 
vezérelvünk czélpontját kitűztük, szükség ezen fölül, 
hogy beszédünk kidolgozásának művészi fenséget adva, 
e rő , szépség ’s méltóság Aarázskecsével csudálatra 
buzdítsuk azok éber figyelmét, ’s a’ szónokló és hall
gató lelke győzve győzötten egyesüljön. Igaz , elbájol- 
tatva gyönyörködöm mindenkor a’ költészet lángérzelmü 
virágsorain és szivemnek boldogabb élvezetet nem ke
resek ; ámde a’ férfiú-kebel magasabb éleményét inkább 
az ékes szónoklat hatalmas szárnyalgási közt lelheti fö l, 
— amott az öröm ’s édes szerelem mennyét, itt az élet 
’s polgári díszpálya szent csarnokát — sanctuariumát — 
találom, hol igen hevesnek jutott a’ szerencse repkény- 
koszordzva állani, midőn a’ szerelmi myrlus-koszord kis 
ember homlokára is könnyen pazéroltatik.

Ezek előbocsátása után kedves olvasmányt véltem 
nyújtani a’ nagyratisztelt közönségnek bács-bodrogme- 
gyei főispán almási Rudics József ur főkormányzói szé
ke elfoglalásakor tartott jeles beszédében, melly mind 
kifejtett iránya ’s fontos szabály-mondatai szempontjá
ból fenséges, mind szerkezetére nézve kitűnő , ’s ki el- 
szavaltatását hallá, ékesnek kell azt mondania. íme itt 
szorul szóra : Tek. Karok és Rendek ! Midőn népeinek 
boldogságára dicsőséggel uralkodó fejedelmi urunk’s ki
rályunk határtalan kegyelménél fogva, e’ nemes Bács- 
Bodrog testvér megye főispánjává legkegyelmesben ki- 
peveztetve, ezen rám árasztott malasztiból főispáni szé
kemet elfoglalom ; itt e’ szent helyen , hol egykoron pol
gári pályámat alkottam, szívemre téve jobbomat férfias 
őszinteséggel ’s tiszta lélekkel megvallom: hogy sem jó 
tetteim , sem érdemeim terebélyességének , hanem egye
dül felséges urunk ’s dicső királyunk magasztos kegyel
mének köszönöm e’ megtiszteltetést, mellyel engemet, 
mint ezen annyi harczot leélt, most azonban a’ szelíd 
béke nemtőjének védszárnyai alatt virulásnak indult me
gye szülöttét, afyailag halmozni kegyelmeskedeít.

A’ midőn igy gondjaimra bízott szeretett anyaföl- 
demnekkormányát, mint annak főispánja átveszem, ike- 
resített érzelem hatalmasan tölti el szívemet: egyik a’ 
hála , mellyel fejedelmi királyomnak jobbágyi hódolattal 
méltán áldozom ; másik a’ fiúi legszentebb kötelesség , 
mellyel anyamegyémnek édesdeden tartozom. E ’ testvér 
érzelemből kívánok én alkotni forrást, mellyből a’ hála 
és szeretet kettős folyamága— dicső királyomért’s édes 
hazámért — kieredjen. Erre nézve legforróbb óhajtásom 
abban központosul: hogy a’ tettes KK. és RR. az öröm , 
tisztelet és szeretet felejthetlen buzgalmának, mellyet 
kineveztetésem napjától kezdve mostanig szakadatlan fo
lyamban körültem árasztának, minden egyes ágait, atyás
kodó jó fejdelmünk iránt, hálában és anyáskodó kedves 
kis hazánk közügyeinek munkás szeretetében velem egye
sítsék. Ez iker érzelem szolgáljon mindnyájunknak ösz
tönül az alkotványos trón iránti hűség ’s fiúi bizodalom 
őrzésére; szolgáljon tiszta ösztönül törvényink ’s al

kotványos állodalmunk szeretetére ; mert csak ezek de
ríthetik föl egünkre ama’ tiszta sugárokkal tündöklő na
pot, melly a’ jobbágyi hűség ’s törvény-szeretés szép 
virágából fejlendo közboldogságnak gyümölcsét megér
leli. ^Nekem, ki kétszeres hévvel érzem arra vonzatni 
szülőföldem iránt meleg részvéttől ihletett buzgó keble
met , létem , napjaim ’s örömmel leviselt munkáim fölött 
nyugtató gondolat gyanánt tűnik fel lelkemben azon ön
tudat: hogy a’ mijotet és boldogság e’ szeretett megye 
minden rendu egyedere ’s közállapotjára főispáni szé
kemről kieredhet, annak eszközlése, a’ királyi trón ma
gasságáról, gondjaimra bíztott. — Azonban jól tudom, 
hogy a’ legtisztább szándékkal közreható tetteim csak 
úgy válhatnak szeretett megyém boldogságának eszkö
zeivé , és gondjaim csak úgy fejthetik ki a’ közboldog
ság egekig illatozó virágát, ha azok a’ tettes Rendek 
közrehatásában feltalálják a’ bizodalmas meleg rész
vétet. —

E ’ nézet tettes Rendek ! a’ legtisztább fényben va
rázsolja lelkem elé a’ bizodalom becsét, melly főispá
ni székemet ’s e’ nemes megye tanácskozási teremét, 
az egész honra ’s annak intézvényire fontossá, e’ kis ha
za törvényes jogaiba vágó körülményekre nézve pedig 
hatalmassá teheti. — Engedjék a’ tettes Rendek mind
nyájan azon édes hiedelmet élveznem : hogy körömbe ma 
a’ hűség és vonzalom hozta becses személyeiket. Te
gyük e’ napot hála ’s hódolat, szeretetés frigy ünne
pévé ; legyen aJ hálahódolat szeretett dicső királyun
ké , legyen a’ frigy miénk! áradjon e’ frigyből boldog
ság ’s minden haszon kedvelt megyénkre, melly békés 
keblében szent ereklye gyanánt őrzi alkotványos nem
zeti szabadságunkért háborúk vérnyomain lehanyatlott 
őseink porait; ’s melly annyi gyászos harcz küzdelmei 
után a’ mosolygó béke vidám ölében reményeit, gyer
mekeinket, édes anyai szeretettel ápolja. — Én is e’me
gye szülötte vagyok ; és e’ körülmény, úgy hiszem, tettes 
Rendek ! záloga lehet köztünk a’ szükséges bizodalom- 
nak. Mert kedves megyém, anyai gondos ápolásáért 
méltán igényelheti fiúi tartozásomnak lefizetését. Mi le
het pedig biztosabb zálog a’ jó anya nyugalmaért, ha 
nem a’ hálás fiúnak szeretete ? ki fogja érdekeit méltá
nyolni , szorgalmazni, kivíni ? ha nem a’ gondos szülött , 
ki ebben hármas kötelességét öszpontosulva ismeri, mint 
honpolgár , tisztviselő ’s a’ kebelbeli családnak minden
ben osztályos sarjadéka.

Én tettes Rendek ! viszonozni fogom ezen nagy ér
tékű szíves bizodalmát, mellynek bírásához saját kor
mányzói pályámon eddig tett tapasztalásom is jogosít. 
Nincs itt egy is, kit az alkotványos trón , az alkotványos 
szabadság ’s nemzetiség dicsőítő szeretete nem lelkesí
tene ! nincs, ki szent érzelmeket tűzvén külső máz gya
nánt a’ pajzs felszínére, elfajult keblébenálnokul ásson 
sírt a’ nemzeti legdrágább ereklyéknek ! Gondosan őr
ködtünk tettes Rendek! századok letünte alatt őseinktől 
szentesített törvények fölött; nem is voltak ift a’ íöi- 
vények eddig senkinek nyomasztó hatalom szavai , ha
nem tiszteletnek , engedelmességnek ’s restben a ana 
tárayai. I tta ’nemes, ősalkotványa és sza a sa^aei nem 
késett ’s nem vala szomorú méltó áldoza o is a ni a 
szeretett oltárra — melly a’ hazáé! mm en 01 ,e 0 
deitől vérrel nyert ’s híven megőrzött nemzeti draga e- 
reklyéket még is szent köteiessegenek ismérvén örök
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ségül hagyni a’késő maradék számára. Azonban tárva 
áll előttem a’ bölcs tapasztalás nagy könyve , azt mutat
va csalhatlan lapjain, hogy a’ hon javára intézett min
den tartós, nagy erővé- hogy a’ legtisztább forrásnak 
felbuzgó kristályerei, hatalmas folyóvá csak úgy vál
hatnak: ha irányaikat egyesítve, egy pályán, egy meder
be jőnek össze. — Csep egyesülve rokon cseppel ’s le
futva magas ormokrul a’ völgy ölén kígyózó folyamkép
ben, az akadály-sziklának alapját kiássa, ledönti az t, 
’s mint nagy czéira vállatvetők összege egyesült erő
vel fölveszik a’ legnagyobb hajót’s elviszik az t, az o- 
hajtott révbe. Egyesség tettes Rendek! az erő föltéte ; 
mert az egyesség , melly Rácsmegye Rendéit kézfogva 
’s karöltve egy czéira vezérli, ha nem fáradalmimban is , 
legalább azon kedvezésben találta lét okát, mellyel a’ 
tettes Rendek jó szándékimat megismérve , törvényes 
korlátból soha ki nem lépő kivánatimat mindenkor gyá- 
molílásra méltatták.— Az egyesség üdvös ege a z , miről 
e’ terjedelmes megye dús rónáinak népére a’ béke áldása 
hannatoz. Fel is fogták a’ tettes Rendek e’ nagyszerű 
eszmét, inellyet nemzeti nyelvünk e’ szónak „béke“ sze
líd hangjával testesít. Mert béke az, mi Bácsnak virá
nyos téréin, a’ háborúk dúló keze után kipusztult né
pét helyre szaporítja; mi munkás földészeinek veríté
ke gyümölcseit biztosítja; béke az, mi édes magyar ha
zánk anyagi jólétéből naponta terjedező kereskedésének 
gazdag forrásait áldott téréire vezeti!

E ’ kettőben : Egyesség és Béke , helyzem én a’ rám 
bízott kincsnek, anyamegyénk boldogulásának föltételét. 
Legyen tehát tettes Rendek! jelszavunk : B éke’s egyes
ség ! ne szaggassa szét a’ viszálkodás öldöklő lelke az 
erőt, melly csak egyesítve létesítheti ama’ boldogságot, 
mit a’ fejedelem ’s haza, hálás fiaitól méltán igényel. A’ 
harmadik, mi munkás kezeinknek erőt ’s hatalmat köl
csönöz , a’ törvény ; és negyedik, mi magának a’ tör
vénynek is kieredendő üdvét biztosítja, az összehatás és 
velejáró tisztviselői becsület. E ’ négyes eszme : egyes
ség , béke, törvény ’s tisztviselői becsület legyen va
lamint a’ szempont, miből főispáni hatóságom kiindul, 
’s a’ próbakő , mihez tetteimet mérem : úgy azon elv i s , 
mihez a’ tettes Rendek eljárása, mint föltételhez kötve 
legyen ; azon vezércsillag is , melly lépteinket irányoz
za a’ pályán, mellytől e’ megye gondjainkra bízott né
pei, a’ j ó l é t  ’s b o l d o g u l á s  lehetségét reméllve 
várják. —

Nem akarok itt a’ tisztviselői eljárás egyes ágaiba 
’s azokkal járó kötelességek fejtegetésibe bocsátkozni. 
Jól tudják azt a’ tettes Rendek nélkülem is, hogy a’nép 
erkölcsisége ’s ebből eredő boldogságának szerencsés 
következményei sokban függnek a’ példától, mi szemei 
elótt lebeg-, sokat nyer földi jóléte annak erényességé
től , kitől ő , mint tisztelete tárgyától várja ’s várni kö
teles cselekvényeinek irányát.— Tudják a’ tettes Karok, 
hogy tisztviselői eljárásunk egyes ágai közt milly fontos 
az igazság kiszolgáltatása, mellynek hű kezelése a’ bí
rói hatóságnak a’ törvény minden erejét kölcsönzi. Ez 
a z , miszerint a’ tisztviselő egyes szavától az emberiség 
szenvedésének határa, családok boldogsága, egész köz
ségek nyugalma ’s érdeke föltéteztetik. Nincs vigasz
talóbb önérzet emberre , nincs polgárra kecsegtetőbb di
csőség , sem tisztviselőre nézve jutalmazóbb visszaem
lékezés : mint az igazság mérlegének tiszta, szilárd aka- 
rattali kezelésével özvegyek ’s árvák könyeinek letör
lése, szegények panaszos sérveinek orvoslása mellett 
családoknak megszerezni a’ régen óhajtott nyugalmat, 
’s védve a’ gyámoltalan igazságát elnyomó fondorlóktul, 
vagyonnak és személynek biztosságát fentartani, ’sebben

a’ társaság legelső legfontosabb czéJját létre segíteni. 
Tettes Rendek ! Minden magány-érdek elvesz a’ haza , 
megye ’s az igazság érdeke ellenében; azért ezekre fi
gyelve tagadja meg önségét a’ tisztviselő ’s ne engedje 
magat igazságtételkor részrehajló tekintetek által vezé
reltetni. — En akarok ’s fogok is mindenben példakép 
állani a’ tisztviselői-kar előtt; — „hozzám — mint egy
kor mondottam — az igazságot szomjazó, bíborban vagy 
foszlányban bátran közelíthet. Házam nyílt ajtajin belül 
ezután is mint eddig szíves részvét fogja őt fogadni; 
es kitől a’ törvény szigorú értelme megtagadja előadan
dó panaszának o s z l a t ó  gyógyszerét: részesülend ott 
legalább a’ s z á n a k o z á s  f áj d a I m a t enyhítő csöp- 
jeiben.4í —

így érezvén tettes Rendek! a’ törvény ’s tisztvi
selői becsület jelszavával egyesüljünk magyar hazánk 
’s anyamegyénk békéjére ’s boldogítására; ezt pedig 
legbiztosabban úgy érhetjük e l , ha a’ béke ’s egyetértés 
istenei vezérlik lépteinket. Okuljunk idegen népek enyé
szetén ’s országok hanyatlásán, miket a’ visszavonás 
romboló szelleme elpusztulás honába döntvén , csak tör
ténetek évlapjai példák gyanánt tárták fel a’ feledés örök 
éjébe süllyedéstől ! a’ hosszú harczok ’s bel-megha- 
sonlás áldozativá lett ’s e’ megye szent földében elpor- 
hanyult dicső őseink boldog árnyékai esdekelve intenek 
bennünket az egyetértésre , — e’ kis haza boldogságáért. 
Oktató példaemlékül álljon is előttünk megyénk nagy 
oinladványa Bács ! melly számtalan harczveszélyt kiáll
va , hajdani fényének hős homlokán az öldöklő csaták 
halálos sebeit viseli; melly annyi ádáz harcz, bel-meg- 
hasonlás pusztító üszkei ’s végre az emésztő idő vaske
ze által hajdani nagyságát’s dicsőségét vesztve, gyász 
rommá tétetett!

Ha egyesítve , ha közrehatva czélunk nem öndi- 
csőség , nem önhaszon ; hanem édes hazánk ’s anyame
gyénk m u n k á s  szeretete ’s boldogitása leszen: ak
kor honolhat sziveinkben a’ megelégedés nyugtató ér
zete , melly egyedül a’ létesített czél üdvében találja 
jutalmát, mitől én, tettes Rendek! valamint e’ megye 
boldogításának forró kivánatától is áthatva, mikoron ha
tárait, mint annak főispánja először átléptem, békeál
dást mondottam előttem viruló kies rónáira azon egye
düli óhajtással: hogy ha majd egykoron szülőföldem 
hantjai födendik hideg tetemimet; ne a’ művészet múlan
dó érczszobrai díszesítsék síromat; ne lebegjen a’ fölött a’ 
maradandó hír koszorúja, hanem csak a’boldogított me
gye viszhangozzon — Békeáldást nyugvó hamvaimra ! —

E ’ remek beszéd végszavai után egy korszerű fi
gyelmeztetéssel vagyok bátor jóslani: mikép igen kedves 
vállalatkint pártolnák a’ politikai pályán küzdők, ha 
a’ költészeti jelesb műdarabok, versezetek mintája sze
rin t, a’ megyei gyűléseken mondott vagy hatósági ün
nepélyek alkalmival tartott jeles beszédek gyűjtemé
nye válogatva külön kiadatnék, ’s így a’ pályakezdő if
júság kezeibe vezérfonalul juttatnék. Sebők.

A ’ k  o 1 fi ii s-
Franczia novella

Jelenleg Páris város legszebb osztályában gazdag 
könyvtárral, pompás szőnyegekkel, szép mousselin füg
gönyökkel ellátott, kéjelmes és csinos szállásom van, 
hozzá kedves derék nőm ’s jómagam sem az utólsóügy- 
védek közül: mi kell több? Eszembe ötlik egy uj iral- 
mi munkát olvasni;— j ’enposséde les moyens ; kedvem 
tartja nőmmel pompás cabríoletben sétakocsizást tenni, 
hátul csinosan ruházott jockey, elöl fejét büszkén eme-
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lő , lábaival a’ földet alig érőmén— ditto; j ’enposséde 
les moyens.

Nem mindig valék illy szerencsés. Előbb Saint — 
Jacques — utczában, a’ hatodik emeletben laktam, ki
csiny homályos szobában, hova sötét, nyaktörő ’s vég- 
nélküli lépcsözet vezete. Mint szegény jogtanuló , álla
potom biztosításául a’ latin nyelvbeli oktatáshoz (aquin- 
ze sous le cachet) vagy a’ közönséges szentképek ki- 
szinzéséhez (a cinq francs le cent) kénytetém nyúlni; 
’s milly boldognak érzém magam , ha kis kandallómat, 
melly néha fuladásig füstölt, egész télen jól tarthatám ! 
Ha épen vasárnaponkint restaurateurnél ebédelnem ’s a’ 
parterre de 1’ Odéon vagy más kicsiny színházba men
nem lehetett, az a’ napom boldogság napja volt. Jelen
leg természetesen máskép áll a’ dolog. És mégis szün
telen olly vágygyal tekintek vissza olly hirtelen és örök
re elmúló ifjúságom e’ korára! Olly boldog voltam ak
kor mindennapi életemben , kéjes gondnélküliségemben , 
egyedül a’ jelenlétnek élve , nem g o n d o l v a  a’jöven
dővel. —

Ha az est közelgett, siető lépések zavartak meg 
lépcsőzetemen. Milly boldog valék akkor ! Ilma volt. Be
lépett. Felhagytam dolgommal, karon fogára ’s így in- 
dulánk sétálni: milly sok tárgy voná ekkor magára fi
gyelmünket ! Egy világtalan aggnő éneke , egy zajvita 
a’ pórok közt, bizonytalan járása egy részegnek, egy 
légszeszszel világított kalmárbolt ablaka előtti torzké
pek, majd szánakozásra, majd kaczajra kénytetének.

Egy estve, midőn szokás szerint jó kedvvel sé- 
tálgatánk, vigságunknak egy siralmasan könyörgő kol
dus hangja, ki utunkban á llt, vete véget. Soha sem akad
tam még hasonló képre ; nagy volt és száraz, alacsony 
homlok, üregükben mélyen fekvő szemekkel, ősz és fe
szesen lefüggő fürtjei, agg és lyukas kalapja alól tolód
tak ki. Barna rongyos kabát takarta el meggörbült de 
azért erőteljes testalkatát. Hasonló volt Raimund kol
dusához a’ „Tékozlóban.“ Szigorun parancsolám utunk- 
ból kitérni, de ő csak alamizsnaért esengő kérelmekkel 
ingerelt. Felbosszantva makacsságától, botommal (mit 
akkor a’ jogtanulók hordottak) visszalökém; ő ellenállt 
’s én legmagasbra tüzeltetve , földre taszitám. Felugrott 
olly haraggal, a’ mi Ilmát megreszketteté ’s fenyegető 
tagmozgások-és szavakkal távozott tova. Én kaczagtam 
ezeket, ’s társnőmet megnyugtatva, tovább folyta^nuk 
utunkat, elfelejtve a’ koldust fenyegetőzéseivel együtt. 
Már jó későn volt, a’ mint hallgatagon menve egymás 
mellett, lakunkhoz közeledőnk. Álmodozám; tudja isten 
milly légvárról, melly bizonynyal föl nem épülhet soha 
(enyém még is némileg, mint e’ sorok kezdetén láttuk). 
Gondolatimból Ilma szakaszta föl. „Nézd csak e’ szép 
shaw lt, melly itt függ !“ szólt a’ legpompásabb casche- 
mirre mutatva , mit valaha a’ franczia gyárok teremtet
tek. Szemeiben birhatási-vágya tiindöklött, ’s erősen 
föltevém magamban e’ shawlt neki megszerzeni c’ est á 
dire— mihelyt pénzügyeim engedendik. Erre legalább 
20 frank kellett. Haza kisértem Ilm át, ki kevéssé fé
lénk lett, kivált midőn a’ koldust többször magunk kö
rül látók lappangani, mig a’ shawlt néznők. Haza érve , 
mindig azon tőrödéin , vájjon hogy szerezhessem meg 
magamnak e’ gyönyört’s egy szerencsés eszmétől meg- 
kapatva , egész éjen át dolgozám. Ez annyira elgyön- 
gite , hogy le kelle feküdnöm ; de azért a’ shaAvl árának 
negyedrészét megnyerém. Utóbbi egész héten munkám 
meghármasitám ’s megtagadtam Ilmától a’ szokott sétát, 
bár ezért esengve kért. A’ hét végén valahára kifizető 
a’ képárus a z  ó h a j t v a  k í v á n t  20 franknyi ösz- 
szeget. —

Ez ejen ismét nem tudtam alunni, mivel mindig Il
ma meglepetesere gondolék: ha holnap együtt inenen- 
dünk, a’ caschemirt megveendók. Képzelhetni, hogy él
temben ez volt leghosszabb napom. Zavarom tetőzetéül, 
Ilma ma valamivel később jö tt; zavartnak látszott, ke- 
vesbbe nyájasnak, mint egyébkor, mi nekem leirhatlan 
fájdalmat okozott, jóllehet séta-megtámadásomnak tu- 
lajdonitám. Útnak indulánk; ö szótlanul, én lenyomott 
szívvel. Nem szólhaték ’s ő nem szoritá (mint máskor 
gyakran történt) egyszer sem karomat, bár milly hosszú 
legyen is az ut a’ Saint — Jacques-utczától a’ Boulevard 

Bonne—-Nouvellig.A’ bolthoz vezettem ’s a’shawl nem 
vala többé. „Eladák!“ sohajtám szomorún. Ilma resz
ketett. Gondolám : „mennyire szeretend , ha neki ez olly 
reg óhajtott ajándékot megszerzem, mit olly sokéjfel- 
áldoztával nyertem e l ! ,,’s vidámon léptem a’ boltba. Il
ma elsápadt, kivonta karját’s a’ küszöbön maradt.“ Jöj 
„szólek mosolygva hozzá“ ki tudja, vájjon nincs é más 
hasonló shawl ; ’s ha szép arczocskádat meglátják, talán 
neked ajándékozandják „ö erősen meg volt indulva’s a’ 
küszöbrül nem mozdult.“ Lépjünk be , folytatám , bejöni 
kénytetve öt „menjünk be, ha senki sem leendolly udvari, 
úgy magamnak kell lennem.“

A’ boltban egy testes, uras hangú segéd megvető 
nevetéssel hallgatá vitánkat, mi nekem nagyon rosszul 
esett. Én is az étudiant en droit száraz beszédmodorá
val szóltam vele , mi nem minden ficzkónak ingerli ka- 
czajkedvét. „Shawlt akarnék, hasonlót a’ néhány nap
pal kívül függőhöz“ ; a’ vastag bolt-„lion“ kaczagni kez
dett. Ilma jelentős intést vetett neki egy kérő pillanat kí
séretében , melly bennem ezer gyanús gondolatot támasz
tott. Érzőin pirulásomat. A’ segéd folytatá: ,,a’ kis
asszony azonkívül is jól tudja, hogy az utolsó vala e’ 
nemből; Emészt kitől ajándékba kapta , ezt bizonyosan 
nem hallgatta el előtte.“ — Ilmára néztem— zavara,el- 
sáppadása igazolák azt.

A’ boltinast arczon ütni, megígérni, hogy holnap 
a’ rendez-vous-n (aux pistolet ou épées) jelen leszek, 
Ilmát örökre eltiltani magamtól, mind ez egy pillanat 
munkája volt.

Tettem tudása nélkül rohanék ki a’ boltbul. Ekkor 
üté meg fülemet egy csikorgó gunykaczaj, ’s a’ködben 
a’ koldus alakját láttam eltűnni.

Másnap a’ commis-val összecsapánk, k ia 'rő fö ta’ 
vasnál jobban tudta forgatni ’s félénksége látható vala. 
Föltevém magamban, a z o n  egyenetlen harcznak egy 
könnyű vágással, mit jobb-karjára szántam, véget vet
n i, a’ mint a’ koldus nyers szava erősen hangzott el há
tam mögött. E ’ varátlan zaj megállított; megfordultam. 
E ’ mozdulatot, ellenfelem használta mellem , átdöfésére ’s
halálos sebben rogytam le.

Mig tova vivének, zsellyeszékem mellett ismét a’ 
koldus száraz r é m e s  alakját gondolám megpillantani. 
Kiáltani akartam a’ vivőknek, hogy űzzék el, de ő me
redt kezét számra nyomva, hallgatni késztetett; a’vér meg
eredt sebemből’s el vesztém eszméletem. , .

Éltem veszélyben forgott és sok idő k e l l e t t  nemi
leg felüdülnöm; végre ifjúságom győzött sebemen s iát 
hónapi veszteglés után először léptem ki.

Ellenfelem, kinek szorgalmas ápolása se >̂1 e ® 
leginkább jobbulásomat, levezetett hatodik eme e emo 
és sétámnak (melly először nagyon rövi v0 J  ‘í.1 
.szül szolgált. Szegény, majdmajd kétség ees , a
tulságig vitt tréfája csaknem egy embereletbe keru t .  
meg.nem mozdult ágyamtól, mis vészé y en 's  ,
lésem alatt minden szabad órijat mellettem telte Ritka 
magaviseleté mialt barátja levek. Megigcre , hogy segt-



tend föltételemben , a’ koldust megbosszulni, ki min
den bajnak, Ilma hűtlenségének, párharczoinnak ’s je 
len sebemnek oka. O volt ugyan is , ki Ilmának Emészt 
szerelemleveleit, ki már rég szerette, hordozgatá, ö 
iigyelmezteté, hogy Ilmának a’ shawl tetszik, 5 vezette 
szobájába ’s beszélte el a’ commis -  nek a’ kegyencz 
diadalait, ’s vele gyalázatomat.

Sétám végével haza indulva, az utcza végén nagy 
népcsoportot Játánk; közepeitekét, bortul elázott nyo- 
morut, a’ sárban fetrengeni piszkos szidalmak közt. A’ 
koldus hangját megismerve, minden gyöngeségem mel
lett is azon helyre szaladtam, honnan az viszhangozék. 
Midőn észrevett, egy megvető mosoly vonult el ajkain 
’s félig fölemelkedve ’s társára, kiiszákosságábanosz
tozott, mutatva, fölkiáltott: „meg vagyok bosszulva I“ 
Társam sietve vont e l , mert helyzetem szánakozásra 
méltó lön. A’ nyomoru teremtvény, ki a’koldus aljas or- 
giájiban osztozott — U rn a  volt.

Kazinczy István.

K érdésre felelet.
Majd mindennapi szőnyegen forogván a’ szenvedő 

emberiséget tárgyazó társulatokban azon kérdés : váj
jon sebészek a’ belnyavalyák orvoslástudományát ta
nulják é vagy nem ? szükségkép az igazság ’s józan ész 
intésit követve röviden elösoroznom kell azon adatokat, 
mellyek kielégítőleg megmutatják, hogy a’ sebész-rend 
a’ belnyavalyák orvoslástudományát szintolly rendsze- 
rüleg tanulja, mint a’ külnyavalyákét; mit annál in
kább is polgári kötelességnek tartok megtenni, mint
hogy ez életbe vágó kérdést annyiszor felhánytorgató 
ingatag tudomásnak már sok sebész család lett szána
kozásra méltó áldozatjává, ’s lesznek is mindegyre , 
míg e’ kártékony balhiedelem a’ valóság tiszta nézetei
vel nem cseréltetik föl.

Sebészink a’ belnyavalyák orvoslástudományát mind 
észképileg (theoretice) mind tapasztalatilag (practice) 
nemcsak benevole hallgatják , sőt kötelező rendszerleg 
tanulják is. Észképi részét t. i. a’ seborvos -  mesterek, 
(magistri) két, polgár-sebészink (civiles) pedig csak egy 
évig tanulják. Amazok felsőbb iskolákból, imezek pe
dig borbély-műhelyekből vétetnek föl (a’ tanult ifjú nem 
ritkán polgár-sebész marad, midőn költsége nem en
gedi, hogy sebészmesterré lehessen). Kik a’ tanpálya 
végeztével leteszik íanpróbájokat, azok érdemök szerint 
más és más bizonyítványt kapnak, mellyekben világo
san kijelentetik, hogy a’ belnyavalyák orvoslástudomá
nyát sebészink igenis tanulják. Ennek igazolásául az 
észképi bizonyságlevél-czikk a’ belkórtanról imigy szo
kott kiadatni: Ex institutionibus theoretico-medicis emi
nentem, in frequentando diligentissimum. Paulus Bugát. 
M. Dr. Inst, theor. med. profess. p. o.

Az e’ tan észképi részét kielégítőleg elvégzett se
bésztanuló ifjúság számára van egyedül belnyavalyáso- 
kat keblében tartó kórterem is (Clinicum medicura pro 
chirurgis) mellyben ]/2 évig férfi, V2 évig nőbetegek 
tartatnak, hol taníttatásuk a’ betegágy mellett Gebhárd 
Xav. Fér. tanár ur által olly kielégítő pontossággal és 
szorgalommal történik , hogy vele a’ tanuló ifjúság ö- 
rökre kérkedhetik. A’ sebész-tanulók részire kalauz
könyvül számos tapasztalatból szerkesztett,különös nya
valya és gyógyítás-tudományát4 ha valaki tanéveiben 
nem tette tulajdonává, évét elvesztette ’s oda utasitta-

tik vissza, hol rosszul végzett pályáját újra kezdeni 
kénytelen. A’ fenérintett belkórosak kórházában a’ se
bész-mesterek két évig kötelesek naponta kétszer leg
nagyobb pontossággal ’s a’ belnyavalyák orvoslástudo
mányát tapasztalatilag is a’ betegágy mellett megtanulni 
(mit az orvos növendék tanulók is épen két évig tanul
nak) mire a’ polgár-seborvosak csak egy évigkötelez- 
tettek. Itt e’ kórházban minden tanulónak kivétel nélkül 
van betege, mellyet 0 tanári vezérlet mellett gyógyít’s 
orvosi gondviselése alatt mindaddig tart, mig folya
mát a betegseg le nem jarta. Az egész tanév és szigorú 
próbatét végeztével mindegyik bizonyítványt kap arról, 
hogy a’ belnyavalyák orvoslástudományát tanulta legyen, 
melly kizárólag erről következőleg szól: E therapia spe- 
ciali, et praxi medica classem prímám cum eminentia. 
Franc. Xav. Gebhard professor praxeos medicaepro chi
rurgis.

Elmondván a’szükségeseket, el,a’balhiedelem miatt 
szűkkörre szorittatásunk ’s ez okozta szenvedésünk e - 
gyik fő okát: teljes reménynyel vagyunk, hogy nem or
vos közönségünk a’ s u u m  c u i q u e  törvényei szerint 
ezután nekünk is nagyobb részvéttel kegyes leend 
megadni mind azt, mire drága pénzünk ’s fáradhatatlan 
szorgalmunk feláldoztával tettünk egészségűk ’s életök 
biztosítása tekintetéből érdemeket ’s hogy jövendőben 
nem fog bennünket sebészeket ez eddigi hibás ’s bal
nézetekkel a’részvétlenség ’s bizalmatlanság csüggesztő 
mezejére száműzni. Legyen elég szomorú fohászokkal 
visszaemlékeznünk eddigi keserves napjainkra ’s azon 
meg megrohanó ostromokra, mellyek elég epét és sa- 
nyaritó ürmöt sajtoltak poharainkba, ’s azt nem akarva 
is kiüritni kénytettek. Pesten 1842. martiusban ifj. Trsz- 
tyánszky József szemésztanár és sebész -  szülész
mester.

A ’ Színniütár ügyében.
Hosszas tapasztalásom következtében t. ez. drá

maíróinkkal tisztelettel kényszeríttetem tudatni, hogy 
ezentúl Színmüfáromban csupán olly e r e d e t i  s z í n -  
mü v  e k e t  közölhetek, mellyek pesti nemzeti színpa
dunkon már többször köztetszéssel játszattak el. Pest, 
martz. lSdikán 1842. Nagy Ignácz.

P ó t l é k t á l * .
Azon háló, mellyel Anglia földünk többi részeit 

átfonni törekszik , uj tökéletesbülést nyert: 12 vas gő
zös 1400—1800 tonnateherrel készült ismét el, mik 
az Antillákkali közlekedésre vannak szánva, ’s legkö 
zelebb minden 14 nap rendesen induland oda egy’s min
den 30—40 nap alatt forduland vissza. A’ gőzhajózás 
az egyesült statusokkal, ’s éjszakamerikai angol tarto
mányokkal már folyamatban van ’s igy Éjszakamerika 
egész keleti tengerpartját Panama földszorosig már há- 
lójokba keríték az angolok. Brazília felé is rendes gőz
hajózást szándékoznak létesitni.

(Egy megholt újságot hordát magának.) A’ pére- 
Lachaise nevű sirkertben egy orosz fekszik, ki már él
tében nagy különcz volt, ’s még halála után is végin
tézete következtében naponkint a’ jour. des Débatsleg
újabb számát hozatja. Szolgája hűn tel jesiti ura ez utol
só hivánatát ’s az érintett h í r l a p o t  naponta sírjára 
teszi. —

Szerkeszti H e l m e c z y .  —  Nyomtatja angol gyors-sajtón T r a 1 1 n e r - K á r 0 1 y i , uri-utcza 453 .
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J o b b á g y .
Ezen földművelő osztály sorsa sok változáson ment 

által hazánkban. Az Árpád-család uralkodása alatt sza
bad egyezkedés után birta urától élő földjeit: hihető , 
mint az a’ magyarok bejövetele idejében divatozott. Szol
gált urának és vitézkedett zászlója alatt. És hogy őseink 
bejövetelével sorsuk nem nehezült, bizonysága annak 
azon kész hódolat, mellyel ők fogadtattak’s azon nyu
galom, mellyel a’ meghódolt nép szolgálatit a’ jelenko
rig viselni tudta.

Már az Árpád-család uralkodása vége felé némi 
csekély fizetéseket tett a’ jobbágy az uralkodó fejde
lemnek is : ki hogy őket jobban használhassa, a’ Ren
dek megegyezésével a’ velők bánás és szolgálataik mód
j á t ’s mennyiségét némileg meghatározta. I768ban pedig 
b. e. Mária -  Terézia parancsolat által ideiglen némelly 
úrbéri rendszabásokat tön közzé, mellyekben ezek kö
telességei ’s jogai még pontosabban meghatároztattak. 
Ezen rendeletek az 1836ki országgyűlés által nemcsak 
elfogadtattak ’s törvénynyé alapittattak , sót a’jobbágyok 
még némi engedvényekben is részesültek, mellyek kö
zött legkitűnőbb az úrbéri földek eladhatásának joga, 
mellyröl status-gazdasági nézetink e’ következendők.

A’ földművelés csak olJy gyár , mint akárinelly más 
műgyár, ’s igy mentül kevesebb költségbe kerül a’ter
mények előállítása, annál olcsóbbak lehetnek azok , mi
nél olcsóbb és jobb az eladó termék, annál kelendőbb 
a z , ’s hazánkban, hol a’ földművelés túlnyomó , job
badán csak földi termékek , mellyek idegenek által vásá
roltatnak meg, adják a’ pénzt. Mentül olcsóbb tehát a’ 
föld, annál olcsóbb lehet minden termék; ellenben , ha 
az drága, a’ termékek árának is nagyobbnak kell len
ni: mivel a’ földnek a’ mezei gazda élelmén ’s némi kis 
nyereségen és fölöslegen fölül a’ vásárlási töke legalább 
öt percentes kamatját is meg kell teremni. ’S igy orszá
gos föladat a’ közjó tekintetéből , hogy a’ föld minél 
olcsóbb legyen, erre különös specificum a’ nemes és job
bágyi ösiség, melly utolsó már eltöröltetett, az elsőre 
pedig az izgatás (agitatio) dühe szerencsétlen átkát már 
már kimondotta, pedig ez időig senki sem vesztett, mit 
csak a’ képzelődés ’s más országok majmolása kárhoz
tathat, mert ha földbirtokot az ősiség miatt csak cse
kély áron lehet eladni , úgy csekély áron is lehet ven
ni ; az arány mindig egy, a’ pazarlót’s külországi por
tékán kapkodó fényűzőt kivéve , ki eladván fekvő jószá
gát , és soha mást szerezni nem óhajtván inkább több , 
mint kevesebb pénzt szeretne eltenni. De a’ vesztegető 
részt pártolni, legyezgetni nem nemzeti bölcseség. Job
bágyokra nézve pedig bár a’ s z a b a d  eladásnak némi 
hasznai látszanak annyiban, a’ mennyiben csak oily egye- 
dek szerzenének magoknak úrbéri birtokot, kik pénz
tőkével bírván, mezei gazdaságukat ennek hatalmával 
nagyobb sikerrel folytathatnák, másfelől a’ szerezhetés 
joga az ipart és takarékosságot előmozdítaná: azonban 
tapasztalás mutatja, hogy az úrbéri telkek megvásárlá
sa többnyire kölcsönpénzen történik ’s most már az ő úr
béri telköket nemcsak az adózási, hanem a’ kamatok 
terhei is sanyarják, mellyeket leszolgálni sem lehet, 
hanem kész pénzzel fizetendők. Sőt itt a’ könyörületes- 
ség jótékonyságában sem részesülhet az adós, mivel 
ezigoru hiteltörvényink következében, szokott jellemé

nél fogva kegyetlen pénzbirtokos, vagy zsidó lassan
ként vagy fölemészti az adós boldogságát, nyugalmát 
’s eleiét, vagy mindenét egyszerre elkoboztatva sem
mivé teszi, ’s még újabb földének természetét ki sem 
tanulva, a’ gazdálkodásból lehető legnagyobb haszonnak 
ismeretere sem jutva , földjeit más kezekre bocsátani 
kénytelen. Ennél ismét több év kívántatik arra, hogy 
a’ legjobb gazdálkodás rendszerét kitalálhassa’s ha ezt 
is újabb pénztőke terhei nyomják , birtoka nemcsak in
gatag , hanem igen könnyen azt ismét elvesztheti. így 
röpködnek az úrbéri tartalmak megállapodás nélkül kéz
ről kezre , a’ földet mindig jobban jobban kizsarolva, 
a’ termékek mindig alább szállítva, holott többé nem 
arról leend szó, hogy olly termények szaporitfassanak, 
mellyek világ-vásár portékái leven, drága pénzen el
adhatók, hanem csak olly termények állíttassanak elő , 
mellyek a’ nyomorult földmivelő család életét tengetni 
elegendők legyenek. Ki nyer tehát az úrbéri birtok sza
bad eladásában? Senki más, mint azon eredeti birto
kos, ki ingyen kapva földjeit, azt a’ törvények követ- 
keztiben később készpénzen mint sajátját eladhatja. De 
már ki azt egyszer megvette, azt a’ szokott terheken 
kivül, mint említve volt, a’ megvétel kamatinak terhei 
is nyomják, ’s igy ezen második birtokos már terményit 
maga romlása nélkül olly áron nem adhatja, mint az első. 
Mert ha igaz az, mit minden nyomos statusgazdasági 
tan erősít, hogy minden munka v. mű előállításában az 
előállítási költség a’ legfőbb factor , mihelyt valamelly 
tárgy előállítása több költségbe kerül, annak ára is szük
ségképen nagyobb leend annyira, hogy ki illy nagyobb 
áron portékáit eladni képes nem leend, az bukni kény
telen , mindaddig, mig itt az egyensúly előállván , az 
árnak mennyiségét meghatározza; vagy például, mivel 
egy font ezubor előállítása több költségbe kerül, mint 
egy font szappané, mindaddig, mig ez igy leszen, egy 
font ezukornak ára nagyobb fog lenni, mint egy font 
szappané. Ezen nézetek bövetkeztiben fontos kérdés te
hát a z : az úrbéri telkek szabad eladásával nyert é a’ 
haza? nyert é a’ jobbágy valamit? A’ szemes vizsgá
ló figyelmét talán nem kerülte az e l , hogy még e’ te
kintetből a’ jobbágyokon nyereséget, nem láthatunk, 
Igaz, hogy kevés az idő, mióta ez gyakorlatba vétetett, 
de foganatja alig lehet annyi, mint a’ mennyire számíttatott. 
’S különösen: ha eddig olcsóba kerülő terményinket ide
geneknek olcsón adhattuk ,’s azzal sok vevőt szereztünk : 
ha jövendőre az ősiség eltörlése miatt a’ termények ára 
magasabbra rugand, és a’ kereskedők más országokban 
olcsóbb portékákhoz juthatnak, kérdés: nem fogják e 
itt hagyni terményinket, ’s minket nem é nagyobb sze
génységre juttatni? kérdés: nem találnak é Lengyel- 
országban, Odesszában , vagy Egyiptusban olcsóbb ga
bonát , Bukovinában és Moldvában olcsóbb szarvas- 
marhát és lovat, Szerviában olcsóbb sertést ? ’stb. 
és ekkor hogyan teljesül túlzóink amaz édeni reménye , 
hogy eladhatási joggal, az ősiség eltörlésztesével az ipar 
és szorgalom növekedve ’s több terméket állitva elő , 
több pénzt fogna hozzánk külföldről beidézni . iszen 
a’ veremben dohosuló gabna nem gazdagság, es az e 
nem adható portóka nem pónz! Sót ha an el nem adha- 
tás következtiben a’ szorgalom alabb szállt, ha minden
ki csak ön szükségét törekszik födöznl, ha m ^a kara- 
Tal senki fölösleget szaporítani nem hajlandó: ki sem
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fog ezen csudálkozni, ha későbben még szegényebbek 
leendőnk. Mi magyarok gazdag és szegény országok- 
tul környezteivé , ezektől olly függésben vagyunk , hogy 
statusgazdaságba vágó törvényinket nem lehet túlzó 
eszmékre, philanthropiai ábrándokra, hanem pontos föl
vetésekre alapítani.

Igaz , hogy helylyel-közzel jobbágyink nagy sze
génységben sínylődnek. Sőt talán lehetne említeni, hogy 
18J6ban Erdélyben és Biharmegyében éhen tömérdek 
oláhság veszett el. Sokan a’ nemzet tunyaságának tu
lajdonítják az illy szerencsétlenséget, mások a’ földes
urak nyomásának ; de ha jó fontolóra veszszűk a’ dol
got, ez egyik sem áll, mert a’ nemzeteket esak a’ tör
vények , és a’ velebánás teszi szorgalmasakká , vagy 
tunyákká , ’s igy e’ részben nekiek imputatiójok alig van 
valami. Különösen, hogy hazánkban a’ nyomásról pa
naszokat emelni nem lehet, kivált olly helyen, mint
t. ns. Biharmegye, hol papi tizedet sem mindenhol fi
zetnek, ekképen számítjuk föl. Vegyünk egy egész job
bágyi telket 21 hold szántófölddel, 10 hold réttel ’s 1 
hold belsőséggel, 10 hold legelővel. Ezért szolgál 101 
gyalognapot, fizet 1 fit. házárendát, ’s a’ termésnek 
!/ 9-ed részét. Ezen adózások tesznek: 104 nap 10 
krval 17 ft. 33!/ 3 kr. p. Házárenda 1 fr. Kilenczed fejé
ben legföljebb 6 pozs. mérő búzát, ez 2 frjával 12 fr. 
Tavaszit ugyan dézma fejében 6 pozs. merőt, ezt 1 
írtjával 6 fr. Visz 1 öl fát 1 fr. Öszszes fizetés 37 fr. 
3 3 '/3 kr.p. 45 holdért fizet tehát 37 ft. 33 '/3 kr. p. ’s igy 
1 hold föld használatától, mellyet egyébiránt már örökös 
joggal bir , nem ad többet — fr. 83 pénznél. Holott olly 
földekért, mellyek 1 sessiórul úgy teremhetnek, hogy 
abból kilenczed fejében 6 pozs. mérőt adni lehessen, 
azt föltételezi, hogy 1 pozs. mérő vetésről, vagy is fél
holdról 6 p. mérő teremhet egyik évet a’másikba szám
lálva. Illy földiül jelenleg hazánkban akárki is megad 3 
pengő f r t . , a’ jobbágy pedig fizet 83 kispénzt, igy J/ 3ad 
részét sem adja azon árnak, mellyre birt földjei érde
mesek, ha pedig még a’ külfölddel teszünk összehason
lítást, a’ m é r l e g  sokkal jobban sülyed : mert csak a’ 
szomszéd Olaszhonban is 1 hold természeti réttől fizet 
a’ különben feles haszonbérlő 40 frankot; mi hazai mér
tékünk szerint teszen 1 pozs. holdtul 13 ft. 60 p. ezüst
ben. Mondhatná valaki, hogy ott a’ gabna ára magasb 
lévén, a’ földbér is nagyobb lehet — de ha a’ búzának 
pozs. mérője ott is ritkán magasabb 5 p. írtnál; ha mi 
ezt 2 p. írtjával számláljuk : itt az arány még is igen 
különbözik, mert e’ szerint a’ magyar jobbágy földje 
holdjától nem 8 3 , hanem 2 ft. 25 p. ezüstben kellene fi
zetni. ’S igy, ha alig fizeti ]/ 3ad részét is földesura jó
szága árának, a’ nyomásról szó sem lehet, de mi oka 
lehet tehát azon sok nyomornak, mellyet közöttük ta
pasztalni kénytelenittetünk ? sem az ú ri, sem a’megyei 
adó nagysága, hanem a’ szerfölötti elaprózás a’ sok J/ 2 
hely a’ sok */4 hely oka a’nyomornak; mert vegyünk föl 
csak y4 telkes jobbágyot, és számítsuk föl annak lehe
tő hasznait, meg fogjuk látni, hogy sem a’ nemzeti tu
nyaság vagy dologtalanság, sem az úri vagy megyei 
adó , hanem egyedül a’ földek rósz osztálya , szerfölötti 
elaprózása oka nyomorúságának és szenvedésének. Sőt 
mint alább fogjuk látni, az illyetén apró úrbéri telkek 
idézik elő a’ dologtalanságot és tunyaságot is. A’ mint 
ha szerte vizsgáljuk hazánk megyéit , úgy fogjuk talál
ni , hogy a’ legborzasztóbb szegénység- és nyomorú
ság ott mutatkozik, hol az úrbéri telkek legkisebbre 
osztatvák, u.m. hazánk felső vidékeiben , mint Árva, 
Turócz, Zólyom, Sáros, Liptó , Trencsény, Márma- 
ros és Erdélyben, holott őseink a’ régi lakosokat meg

hagyták haszonbirtokukban, holott nemcsak hogy a’ ter
mőföld helylyel-közzel mostoha, hanem még a’ réCTi ró 
mai és görög rendszerek következtiben a’ földbirtok i^en 
apró részekre forgácsoltatott, holott a’ teréziai urbér is 
kevesebb földet rendelt egy helyhez kiadatni, mint a’ 
legtermékenyebb alföldön. Vegyük föl azért y4ed rész 
telkes jobbagynak hasznait. Három vetőre dolgozván , 
esik 24 holdbul %ed részre 6 hold. ’S ezen holdon kell 
megteremni egy egesz házi család élelmének, mellyet 
közép-szerrel 5 személyre számíthatunk. 6 holdbul őszi 
vetesre esik 2 hold, vagyis négy pozsonyi mérő: kö
zépszerrel 1 pozsonyi mérő vetésről több termést nem 
számíthatunk 6 pozs. mérő őszinél, ’s így 4 pozs. mérő 
föld adhat kenyérnek valót 24 pozs. merőt. 5 személy 
szűk élelmezés mellett, egyre 6 mérőt számlálván éven 
által, megemészt 30 p. m. ’s igy hijányzik neki csupán 
kenyeréből 6 p.m. A’ tavaszi termés hasznait ruházatja , 
’s háza más szükségeinek pótlására számítván számba 
nem vesszük ’s igy kitűnik, hogy / 4ed rész telkes gaz
dának kenyere boldog időben sincs, sziik termés alkal
makor pedig éhséget szenvedni vagy éhen halni kény
telen. —

Ue meg nagyobb veszedelme az a’ hazának, hogy 
az illy jobbágy sem földműves, sem napszámos, sem 
mesterember, sem kereskedő, hanem mindenhez látó 
és sémivel biro.Földjei körülfoglalatosságit egész éven át 
meg nem találja; mert 6 holdat 4szer megszántva dol
gozik 24 napot, kaszálással tölt 4 n. hordással ’s nyom
tatással 6 n. robotja 26 n. éven által dolgozik 60 napot. 
Számlálnak egy évben dolgozható napot középszerrel 
230 n. henyéléssel tölteni kénytelen 170 dolgozó napot. 
’S így életének több mint felét dologtalan tölteni kény- 
tetik, kivált ha munkájában felesége vagy gyermekei is 
segítik olly megyékben, hol sem kereskedés, sem mű
vészet nagyban nem divatozván foglalatosságra alkal
mat nem talál, dologtalanságban tespedni kénytelen, ezt 
megszokja, ’s ezzel a’ koplalást, ’s igy a’ dolce far- 
nientében találja legnagyobb boldogságát, különösen hol 
semmi mellékes kereset nem fordul elő , mellyel üres 
óráit haszonra fordíthatná. Szükségtől kényszerítve u - 
gyan házát, gazdaságát ’s minden vagyonát feleségére 
’s néha gondatlan cselédjére hagyván, munkakeresés 
tekintetéből messze földre utazik, sodronynyal, (drót
tal) kaszával, cséppel ’s néha egy pár lovával kenyér , 
és munka-keresőleg bebarangolja az ország nagy ré
szét : de milly sikeretlen az illy csatangolások követ
kezménye? tapasztalás mutatja , midőn a’ szegény gyol- 
csos, drótos, vagy kaszás tótok több hónapi csavargá
suk után nemcsak mi hasznot sem visznek családuk 
körébe, sőt honn csekély gazdaságukban nevezetes rom
lást tapasztalni kénytelenek. De ki mind ezen nyomor
nak oka? ki szerzője az úrbéri telkek olly szertelen 
elaprózásának, mellyen egy 5 személyből álló család 
tagnak megélni teljességgel lehetetlen ? Már dicső eleink 
ezt igy találták i t t , ’s haszonbirtokábul a’ szegényt kivet- 
köztetni nem kívánván, meghagyták a’ felső vidékeken ö- 
ket; ez oka, hogy Árvamegyének %öd része úrbéri birtok, 
mikor Pestnek, vagy Fejérmegyének 215öd része sincs ur
bér alatt. Mert sokkal bölcsebbnek ’s jobbnak találom Ár
pád-apánkat,mintsem haszonlesésből a’ földbirtokot any- 
nyira elaprózni kívánta volna, hogy annak haszonbirtoko
si gyakran jussanak éhenhalásra.Ezen elaprózás tehát ró
mai mű, részint hogy magoknak több hasznot biztosítsanak 
részint, hogy a’ népet utolsó nyomorra juttatva, zendü
lésre az tehetetlenné tétessék. Czélukat érték ebben , 
mert az igavonó nép egész európai ’s ázsiai birtokuk 
alatt nem mozdult; de az idegen éjszaki és ázsiai népek
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rohanták meg a’ zsarnok uraságot, ’s mivel a’ népből 
uraikhoz, földjükhöz ragaszkodást egészen kiölték, a’ 
vándornépek kevés erőfejtéssel nemcsak meghódoltatni, 
de meg is tartani tudták nyert birtokukat: sőt a’ tör
ténetek tanúsítják, hogy hazánk tót népei is jobban ta
lálták magokat a’ magyar, mint római, görög és mor
vái uraik alatt; ’s a’ mint a’ magyarok e’földet elfogla
lók, nem is mozdulónak többé tót szomszédink, ’s mór 
közel 1000 éve, hogy nyugton vannak: annál csudó- 
sabb tehát, hogy még is most valami tót uraságról ábrán
doznak , mi soha nem volt. De hát az olaszok hogy él
hetnek meg, ha ezek birtoki is illy aprók ? ’s különö
sen ha felét adják uraiknak termésikből?

(Vege következik.)

E l v  h a t á r o z á s .
Quale princípium, tale principiatum.

Ki a’ nagy természet tömérdek lényeit, eredetileg 
kiszabott munkásságukban, örök ’s állandó szabályok sze
rint ugyanaz egy bölcs czélra működni h iszi; ki a’ nö
vényvilág ’s állatország különféle nemét és faját meg- 
határzott törvények szerint föléledni ’s elenyészni látja, ’s 
emberi nemünk azon egy végczéljáról és végrendelteté- 
séröl észtanilag meggyőződött; mondom, kié’ hitben és 
meggyőződésben nézi ’s vizsga szemekkel kiséri éltünk 
változatos folyamát: hogy annak soknemüségünk okvet
len föl ne tűnjék , ’s okának kikutatását megkísérteni ne 
szándékozzék, szinte természetünk elleninek látszik. De 
lélektani eszmélkedésekbe merülten emberi sokfélesé
günk gyökokai kipuhatolásában sikerrel búvárkodni ép 
olly nehéznek, mint fontos feladatnak tartom. Ezen fon
tos feladat szerencsés megoldására pedig főfeltétnek em
beri mivoltunk sok oldalú szorgos szemléletét vallom. 
Sokféleségünk egyikének tekintendő az emberek külön- 
elvüsége is , mert ha csupán elvbeli szempontból vet
jük össze földgömbünk hős fiait, annyira szétágaznak 
csak e’ tekintetben is, hogy szinte méltó okunk volna — 
t. i. erősebb ellenokok hijányában — emberi rendelteté
sünk ’s czélunk egységéről ’s ugyanazonságáról kétel
kedni. —

Vannak, kiknek semmi elvök, ’s ezek a’ közönyös 
■élet lomha kedélyében unatkoznak; vannak, kiknek sem
mi meghatárzott elvök, ’s ezek majd illyen majd amoly- 
lyan, majd jó majd rossz mellett, lelkesedéssel hevül- 
nek. Vannak határzott, eskütt elvüek— melly jó vagy 
rósz lehet— de kik gyakorta ellene vétenek. Vannak, 
kik ahoz hívek és elvtelenség bűnébe soha nem esnek. 
Itt áltáljában a’ jó - ’s roszelvüt osztályozva, ha bárkit 
is elvüségére nézve rovatolni óhajtunk, ezen négy osz
tály valamellyikébe bizonyosan besorozhatjuk. A’ minden
nek okát fürkésző vizsga vágy magának itt illy kérdést 
támaszthat: mik tehát okai elvbeli elágazásunknak, ’s 
mi emberi hasonteremtvények ugyanazon elvek kivívása 
mellett, egyetemben ’s közös erővel miért nem buzog
hatunk ? —

Nézzük először a’ rendíthetlen elvüség alapját. Szi
lárd elvhatározás csak szilárd alapon sarkalhatik, és 
csak ezen állhat fen ingatlan éltünk végnapjáig. Ezen 
rendületlen alap pedig egyedül a’ kifejtett ész sugallá
sa. Mondom, a’ kifejlett ész, mert az éretlen eszüek- 
nél az állati ösztönök sokkal erősb nyomatuak még , hogy 
sem azokat a’ fejletlen ész már ellensúlyozni bírná. Mon
dom , a’ kifejtett ész sugallása, mert szabad akara
tunknál fogva az ész sugallása határozza szabad ( ’s igy 
nem kényszerített, mellyeknél t. i. az ész működése ki- 
küszöböltetik) cselekvényinket; a’ ki tehát a’ kifejtett 
ész sugallatából szivárogtatja életelveit, az következet-

lenseg örvényébe nem sodortatik, mert az ész lénye
geben szüntelen ugyanaz , igy sugallása ’s a’ közvet
len innen m e r í t e t t  elvek is örökre ugyanazok le- 
endnek. Annak valódisága, miszerint s z i l á r d  elvek 
egyedül az esz talapzatán nyugosznak, következendókbül 
tetszik ki. Szellemi létünk kormányzója az ész, ez gondo
latink, hitünk, meggyőződésünk szülő anyja,mert nincs hit, 
nincs meggyőződés,nincsenek nélküle gondolatink; ez esz
méink irányzója , ’s öntudattal párosult (igy nem öntu
datlan, ’s természeti ösztön u. m. éretlen gyermek-vagy 
teljes részegseg-szülte) cselekvényink factora: azért ép 
eszallapotban véghezvitt tetteink fő indítója az ész. En
nek elhivesére elég meggyőződnünk, a’miről bizton re
ményiem, egy elfogulatlan sem kétkedik, hogy szaba
don akarhatunk; ’s meghatároznunk, hogy a’ szabad 
akarat lényeges tnlajdona ’s olly lelki tehetsége az em
bernek, melly szerint önmagát e s z e  által valaminek 
cselekvesere, vagy elhagyására eltökélheti; elég tud
nunk, miszerint ezen meghatározásból következő három 
kelléke tűnik ki a’ szabad akaratnak : a) hogy a’cselek
vő , belső erejénél fogva önként műveljen, minthogy 
szellemi mivoltunk semmi kültermészeti szükségnek vagy 
kényszerítésnek alárendelve nincs. Innen azon ismére- 
tes latin mondat: voluntas hominis cogi absolute nequit. 
b) Hogy annak, mit müvei, ellencselekvénye is hatal
mában legyen a’ cselekvőnek; azaz, annak ellenkező
jét is tehesse, c) Hogy magában a’ cselekvényben—-’s 
itt okoskodásom veleje — az ész használata közbejőjön ; 
mivel az ész használata nélkül a’ jónak vagy rosznak 
megkülönböztetett képzelete, melly az embert cselek
vésre vagy nem cselekvésre határozza, áltáljában lehe
tetlen. Ezen harmadik kelléknek teljes megérthetése ’s 
okoskodásunk tisztába hozatalára,lássuk kevéssé, a’ ,cse- 
lekvény4 szónak jelentését. Cselekvény által emberi e- 
rönknek bármelly okozatát jelentjük ; ha pedig cselek- 
vényinknek minden körülményivel egyetemben kívánjuk 
értetni akkor ,tényének nevezzük; minthogy azonban em
beri erőnk egy része állati, másik része pedig szellemi 
természetünkből — hol t. i. ész ’s a k a r a t  működik — 
ered ; ’s mivel emberi-nek (humánum) szoros értelem
ben csak azt mondhatjuk, mi az észnek, úgymint az em
beriségnek lényeges bélyegét magán hordja, követke
zik: hogy emberi erőnknek csak azon okozatát nevez
hetjük emberi cselekvénynek , melly mindkét, vagy csu
pán szellemi természetünk szüleménye.

Innen világos , miszerint azon cselekvényink is , 
mik az állatokéival közösek, ha az észnek közbejött 
megfontolásával ’s az akaratnak megválasztásával történ
nek, szabad és emberi cselekvények; valamint ellenkező
leg az is, hogy azon cselekvényinket, mellyek az észfon
tolgatást és akarat-egyezést , v. megelőzik v. kirekesz
tik, emberieknek nem keresztelhetjük, jóllehet embertől 
származtak és csak attól származhattak ; ’s | igy arra , 
hogy valamelly cselekvényt emberi és szabad cselek
vénynek mondhassunk, szabad akaratunknak, mi jónak v. 
rossznak képzelete által biratik cselekvésre vagy nem 
cselekvésre, elhatározását kell föltételeznünk. Meggyő
ződve immár arról, hogy szabadon akarhatunk s ogy 
akaratunk beléegyezése nélkülözhetlen arra , ni*sz®lín 
valamelly cselekvényünket emberinek vallhassu . u 
nunk kell még azt is , mikép az akarat, maga an ve ve, 
szellemi éltünknek olly vak tehetsége , me J  ^  SA <l 
lyavilágától minden működést felfüggeszt 3 , n 
akarat de természeti ösztön , vagy gei,e °n^ .
ség- okozta tetteket létünk éretlen gyermekeknél; nzert 
tchit akaratunk működésére nZ estt szovetneke szűk- 
séges, ha aztán az ész valamit jónak sugall, azt akar
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juk , óhajtjuk, ha rossznak, akkor ellenkezőleg azt ma
gunktól távolítni ’s elidegenítni Iparkodunk ; ’s innen 
fejthető, miért nincs ismeretlen tárgyak iránt semmi 
vonzalmunk — ignoti nulla cupido — mivel azokat sem 
jók sem rosszaknak nem tudhatjuk , köretkezéskép akarni 
is képtelenek vagyunk.

E m b e r i  c s e l e k v é n y i n k  t e h á t  az  
a k a r a t n a k ,  a z  a k a r a t  p e d i g  a z  é s z  s u g a l 
l a t á n a k  e r e d v é n y e .  Azért hol elsőbbségétkivivá 
az ész , ott nem lehet sem gondolatban sem ö n t u d a t 
t a l  p á r o s u l t  cselekvényben elvtelenség; mert az 
ész mindig igazat óhajt ’s jót cselekedni javai, ’s igy 
illy esetben a’ gondolat és cselekvésmód. mellyben az 
elv fenekük, mindig öszhangzó leend. Látjuk innen, 
miszerint a’ rendületlen elvüségnek alapja az ész sugal- 
lása , ’s hogy csak az ö n t u d a t t a l  p á r o s u l t  cse
lekvényben van biztosítva az elvtelenség. Nem az álla
ti öntudatot (conscientia animaüs) értem itt, mellynek 
erejével a’ kültermészetnek anyagi érzékünkre gyakor
lott hatását érezzük, hiszen ez csupán testi műszerün
ket (Organismus) illeti ’s az állatokkal közös , mert ezek 
is élezik a’ természet külhatását; hanem itt az észbeli 
öntudatot (conscientia rationalis) értem , melly egyedü
li ’s lényeges tulajdona az emberi nemnek, bélyege 
’s föltéte fenséges szellemi létünknek; csak illy észbeli 
öntudatos cselekvényekben leend elvtelenség , mert az 
indulatok vérheve eloltja gyakorta az ész fáklyavilá
gát ’s akkor az ember öntudatlanul müvei, mit aztán az 
ész visszaküzdött hatalmánál rosszal. Nem történik már 
ez ott, hol olly erős az ész kiküzdött hatalma, hogy az 
indulatok bármelly zajos torlaszát is győzelemmel leküz- 
di, ’s bármilly érdekek csábhatalmánál hajthatatlan ma
rad ; itt kiküszöbölve a’ következetlenség, ’s nemünk
nek illy emberét a’ rendíthetlen elvüek rovatába bizton 
sorozhatjuk , mert illy ember, kinek esze megüli méltó 
hatalmi polezát, egyedül észtől eredt meggyőződésének 
és semmi egyéb világi tekintetnek meg nem hajol; ha
nem Ciceróval mindig azt vallja: „Ratio praesit, appe- 
titus obtemperet.“ —

Emlitém , hogy vannak , kik majd illyen majd amoly- 
lyanelv mellett lelkesedéssel hevülnek. Hogy ennek okát 
tisztán felfoghassuk, szükség tudnunk, miszerint az em
berben mint érzéki eszes lényben kétfélekép történhe
tik az akarat-határozás, t. i. vagy tárgyilag (objective) 
vagy személyileg (subjective); és pedig tárgyilag ha
tározzák az emberi szabad akaratot az ,i n g e r e k‘ igy 
teszem , egy szép hölgy testi ingerei annak birhatására 
hajtják akaratomat, személyileg pedig az akarat-hatá
rozásban hatást gyakorolnak az ösztönök, igy, p. o. é t- 
vágyi ösztönnél fogva az evésre hajlik akaratom. Ezen 
ösztönök aztán kettős természetünkre nézve lehetnek 
állatiak ‘s értelmiek. Az ingerek pedig valóságos és á l , 
tiszta ’s vegyes ingerek lehetnek. Jóllehet pedig mind 
az ösztönök mind az ingerek a’ szabad akarat határo
zásába egyaránt befolynak, raindazáltal külön természe
tűek, ’s mind a’ két szó egymástól különvált fogalmat 
jelent; mivel pedig a’ közélet e’ két szót közönségesen 
ugyanazonítja : épen azért a’ pontos szólásmód őket egy
mással fölcserélni annál szorosabban tiltja , mennyivel 
bizonyosabb, hogy az ösztön szó jelentése mindig a’ sze
mélyre , az ingeré pedig a’ tárgyra vonatkozik. Össze
sen mind a’ két szót g e r j e d e l m e  knek (stimuli) szok
tuk nevezni. — Hol tehát nincs teljes kormányzói ere

jében az ész, ott a’különnemüingerek az akaratotmajd 
erre majd amarra, majd jobbra majd balra hajtják, melly
nek természetes következménye a’ határozatlanság Az 
ösztönök is képesek elveinket szilárdítani vagy W er- 
dítni, a’ mint t. i. vagy természetiek, velünk születettek 
mert ezek lehetnek csak jók ’s az észszel egyezők ’ 
mivel„Nunquam aliud natura aliud sapientiadicit.“(Juven 
sat. XIV. v. 321.) ; vagy pedig csak ollyak, mik külérzé- 
kink csalekony felfogasa vagy önszokásból (coutume) 
sajátunk, mert ezen járulékos , elsajátított ösztönök a’ 
legszentebb természeti irányt szentségtelenül véthetik 
el. Ezeken kívül a hatarzatlan e l v ű t  ugyanazon elv 
mellett ’s ellen küzdeni ’s víni gyakran szólítják érzéki- 
észbeli (mellyek t. i. állati és szellemi természetünk ösz- 
szeolvadásából erednek) vágyai, érzelmei (Gefühl) ger- 
jedelmiés szenvedélyi; igy mig a’ tisztelet és halhatlan- 
ság utáni v á g y  illy elv létesítéséért lelkesíti, addig a’ 
rokon- vagy ellenszenv hatalmas é r z e l m e  amollyan 
mellett a’ síkra szállítja; mig a’ gyűlölet vagy szeretet 
g e r j e d e l m i  emerre vonzanák , addig a’ fukarság v. 
gyönyör-kéjelgés mértéktelen s z e n v e d é l y i  amarra 
ragadják ; szóval az illy teljes esze használatát nélkülözi 
határzatlan teremtvény az ingerek, ösztönök, érzemény 
és észbeli természetéből folyó vágyak, érzelmek, ger- 
jedelmek és szenvedélyeknek alárendelt rabja.

Mondám, hogy vannak határzott esküit elvüek, kik 
mégis gyakran ellene vetnek. Ennek oka, azonkívül, 
hogy a’ fölebb érintettem ingerek, ösztönök, vágyak, 
gerjedelmek ’stb. elég erősek nem ritkán a’ határzott el
vüt eltántorítani, főleg abban rejtezik , mivel az ész vi
lágánál a’ tárgyak kettős alakban jelennek meg ; egyik 
csábitókép mutatkozik állati létünknek, minthogy ennek 
fójavát t. i. boldogságát kielégíteni kínálkozik , a’ másik 
pedig, melly szellemi létünknek ajánlkozik, ennek fója- 
vával t. i. az erkölcsi tökélylyel, vagyis cselekvényink- 
nek az ész törvényébe olvadásával ellenkezik; igy , 
összekoczanás támad kettős természetünk között, mert 
mind a’ két jó összeköttetése gyakran lehetetlen, elég 
gyönge némellyik az ész szavát— melly illyenkor nine» 
hatalmának teljes birtokában — természeti hajlamának 
alárendelni.

Vannak elvnélküliek i s , ’s ennek oka legtöbbnyire 
elmebetegségben sarkalük, miilyen a’butaság, dőreség, 
kábaság ’s őrültség vagy néha teljes esztelenség, mit 
ugyan inkább elmehijánynak mint betegségnek mond
hatni. Ezen elvnélküliek szánandók b ár, mert a’ szent 
elvek kivívásához nem járulnak, vagy nem járulhatnak; 
mégsem olly kárhozatosak az egységre hajló emberi
ségre nézve mint a’rossz elvüek, mellyek nemcsak nem 
segítik elő emberi rendeltetésünk törekvésit, sőt a z t , 
átkos örömükre, gátolni sietnek. Ezen rossz elvüség leg
többnyire szívromlottság sarjadéka.

Ezen nézetekből elegendókép kitűnnek az elvnél
küliség , határzatlanság, és határzott elvtóli eltántoro- 
dásnak egyes okai; általányosan pedig az , hogy mind 
a’ háromnak ’s igy elvbeli szétágazásunknak fő okav. az 
ész sugallatának megvetésében, vagy kifejletlenségé
ben gyökerezik, ’s hogy következéskép csak ott lehet 
elvegység, hol a’kifejtett ész sugallása gyakorolja rendes 
kormányát, a’ gondolat és cselek vények öszhangzók.

Bácti György.

Szerkeszti Helmeczy.  — Nyomtatja angol gyors-sajtón Tra t tner-Károly i , uri-utcza 453.
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A ’ Im sárszabásról.
Az egyedárusságnak szülöttje az árszabás, melly 

hogy szerencsétlen órában született, megtetszik csak 
onnan i s , mert békével soha és sehol sem maradhat. 
Ha drága ruhába öltöztetik, akkor a’ publicum átkoz
za és pofozza; ha pedig olcsó áru az öltönye, akkora’ 
mészáros czéhek csak úgy bánnak vele, mint valamelly 
kicsapnivaló bitanggal és pedig a’nélkül, hogy néhány 
pro formai eseten kívül, pártfogást találna. ’S valóban 
ha a’ limitatiót az igazság fogalmával mérjük, több eset
ben mint nem — nem is igen lehet választani: vájjon az 
árszabály áthágása iránti hanyagságát sok törvényható
ságnak vagy bírónak erényül kell é ollykor tulajdonítani 
vagy vétkül ? — Mert vannak időszakok, mellyekben a’ 
mészárosoknak, ha az árszabály szigorúan megtartatik , 
tönkre kell jutniok ; vannak ollyanok is , mellyekben a’ 
publicum az árszabály nyilványságos adóját zúgolódva 
szenvedi. Minden esetre azonban vagy az eladó vagy 
a’ vevő elégületlen , ’s talán mindaddig is az lesz, míg 
a’ szabad husárulás maga magát nem limitálja.

Mivel azonban most ezen nem segíthetünk, ’s ezen 
szükséges rosznak még mint gondolom , jó darab időig 
maradnia kell — nem tartom czélszerűtlennek némelly 
észrevételimet közrebocsátani, nem mint újakat, de mint 
ollyakat, mellyeket sokszor és sokan azért is elmellőz
nek, hogy nélkülük könnyebben munkálkodhassanak.

Kényszerülve vagyok kimondani, hogy m íg  é d e s  
h a z á n k b a n  c s a k  á r t  s z a b u n k ,  de me g  nem 
m o n d j u k  h o g y  mi n e k  á r á t  s z a b j u k , a’ mi ár
szabályoknál helytelenebb ’s czélszerűflenebb valami 
nem létezik. Igen is , meg kell előbb tudnunk és mon
danunk : m it l i m i t á l u n k ?

Húst, és pedig marhahúst limitálunk „mondják né- 
mellyek.“ Jó, uraim, igen jó , — de millyen marhahúst? 
mert ha hizott marhából akarunk enni, ebből p. o. egy 
font 15 kr. körül jő akkor, midőn a’ félhusu marhából 
12 kron , a’ soványból pedig 9—10 krön ’s tán olcsóbban 
is lehet mérni. Ismét kérdem tehát: miilyen húst limi
tálunk ? Jó húst, felelik a’ l i m i t á l o k ,  mi rósz hús
ról tudni sem akarunk ’s a’ t.

Nem, ez nem lehet. Ez a’ Jegveszedelmesb fele
let , Ts illyen , l i m i t á l o k  s z á j á b ó l  nem jöhet, mert 
ez csupa ibis redibis, mellyet a’biró és mészáros magok 
hasznukra ránczigálhatnak. Illy árszabás által t. i. or
szágszerte felhatalmazva leend minden mészáros ezt 
mondhatni: „Én hizott marhát vágni nem tartozom , csak 
jó húst mérni, ez pedig a’ mit árulok, egészséges és jó 
hús.“ És a’ mészárosoknak igazságuk leend, mert hi
szen a’ mi nem dög és egészséges marhából való , az 
jó hús. Ámde mi következik ebből ? Egyfelől birói más 
felől mészárosi visszaélés, mert áltáljában ugyan a’ mé
szárosokra van bízva a’ jó hús minőségének meghatá
rozása , de egyes esetekben maga a’ biró olly ponton 
á ll, mellyen, a’ ha a k a r o m  v e m h e s t  önkénye sze
rint igazíthatja lelkiüsméretéhez. Mondhatja t. i. hogy az 
egészséges húshoz megkivántatik a’ kövérség is hogy 
jónak mondathassák : tehát kövér húst mérjen; — mond
hatja azt is a’ panaszlónak, hogy a’ hús egészséges , 
és jó mind a’ mellett i s , hogy nincs rajta ujnyi kövér
ség.— ’S ő mind a’ két esetben igazságos és törvényes 
biró lehet, habár a’ publicum vagy mészáros nem hi

hetik is .— Én t e l j e s  tisztelettel vagyok minden biró 
iránt, de kerdem: az illy árszabás nem undok kisértete 
é a’ lelkiösméreínek, *s nem méltó gyanúsítása é a’ birói 
tisztaságnak ? — mert hiszen g y a r 1 ó a z , a’ ki szü
letett. —

Ki kell tehát mondanunk, mij limitálunk ? Ki kell 
mondani, hogy a’ hizott marhahús foníja hány krajczár , 
es a’ felhizott marháé ismét hány? mert sovány marha
vágás káros az országra magára és a’ publicum egyes 
tagjaira nézve is , mint erről alább lesz még szó.

íme kimondtam, mi volna jó. Ez azonban, jó for
mán annyi mint semmi, ha a’ létesítés lehetőségét is elő 
nem adjuk. Indítvány, melly csak aztkiáltjaki, mi volna 
jó és szükséges , de a’ létesítés lehetőségével nem tö
rődik , ’s az utat-módot elhallgatja, nem egyéb , mint 
nevetséges pöffeszkedés : — melly az olvasni tudóknak 
az a.b.c. tudása szükségét emlegeti. Megkísértem tehát 
a’ lehetőség előadását.

Érintőm fentebb hogy a’kövér hús legalább másfél 
annyiba kerül a’ tenyésztőnek és mészárosnak is , mint 
a’ sovány: de bizonyára sokkal többe a’ felhizott mar
hahúsnál. Ezen árbeli viszony azonban mindenkor kü
lönbözik a’ hely és idő körülményihez képest, úgyhogy 
p.o. septemberben , octoberben, midőn jó években sok a’ 
fü , ’s a’ gyepen hizott marhát gyepről lehet vágni, épen 
nem állhat amaz árszabási viszony, melly martiusban, 
aprilisben ’s egyéb időszakokban a’ sovány és szénán hi
zott marha ára közt tapasztalható. De továbbá nem áll 
még azon okoskodás is , hogy minden téli hónapokban, 
vagy tavaszokon egyforma volna a’különbség , mert ezt 
a’ nyár és tél minőségei határozzák el. Miből az követ
kezik, hogy félévre, de csak 3 hónapra is a’ czélsze*- 
rűséget megközelítve limitálni teljes leheílenség. Mert 
az illy árszabályok majd mindenkor vagy a’ mészároso
kat vagy a’ publicumot csigázzák, rontják ’s ezer pa
naszra szolgálnak alkalmuk

Vegyünk fel két félévre tett árszabályt, egyiket 
tavaszit, másikat őszit. Ha a’ tél nagy volt és tavasz- 
s z a la ’ széna igen drága, természetesen, tavaszkor az 
vétetik tekintetbe, hogy az ekkori körülményekhez ké
pest, mi leend az illendő ár? ’s ehez a’ szomszéd me
gyék árszabályai, a’ vásári árjegyzékek ’s ollykor még 
Bécs városnak árszabálya is szolgálnak alapul. Megnyíl
nak azonban april ’s májusban az egek csatornáji; fű 
van elég, ’s már junius , julius , augustusban leszáll egy- 
harmad résszel a’ hizott marha ára, a’ publicum azonban 
csak annyit fizet, mint mikor J/ 3 olcsóbb volt a’ marha. 
’S mi ez egyéb ? mint a’ publicum sérelme és pedig 
ollyan , melly méltó zúgolódásra nem egyszer szolgált 
már okul a’ limitáló hatóság ellen. Vannak megyék, hol 
több városban ’s faluban fontját a’ húsnak 2. 3. ’s 4. kral 
is olcsóbban adják a’ mészárosok, mint a’ megyei ársza
bály. A’ mi tagadhatatlan czáfolása annak, hogy â  li
mitálok, nem a’ hely 's idő körülményihez szabtak a us-
árt. ’S a’publicumnak meg kell azzal elégedni, 1 ^7°** , 
pant csalatása fejében , hogy a’ megye felevre e e a 
limitatiót, ’s mig annak vége nem leend, azon segítem 
nem lehet. ’S még ez mind jó lenne ollyanok szajaban 
és mentségéül, kik tapasztalatlanok : de lehet e illy ment
ség ott, hol évről évre hasonló karosittatasok fordulnak 
viszsza, ’s ellent kiált a’ tapasztalás. .
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Igen, de a’ félévre limitálok erre azt felelik, hogy 
„az árszabáskor tekintetbe volt véve a’ nyári legeltethe- 
tés is.tf — Ez már szörnyű prophetia. — Hiszen a’ hol 
tavaszszal limitálnak , az akkori körülményekhez szab
ják a’ husárt, nem a’ nyárihoz: de ehez szabni nem is 
volna kevesebb, mint azt megjövendölni merni, hogy a’ 
tavasz és nyár milly időjárás által fog bőséget hozni, 
vagy csapást szenvedni. Honnan látnivaló, hogy az illy 
félévre tett husárszabály de futuris contingentibusra van 
építve, ’s pedig a’ mi több, itt ott törvényhatóságok ál
tal. De lássuk oz őszi limitálást.

Tegyük fe l, hogy az árszabáskor tekintetbe véte
tik az is, hogy őszszel az árszabáskor olcsó ugyan a’ 
marha, de télben majd szénán hízott marhákat kell 
vágni, ’s ennélfogva nem az akkori marhaár vétetik csu
pán alapul, hanem általányos ár kerestetik ki az őszi és 
téli marhaárból — mi lesz következménye ? Mást nem 
mondhatunk, mint minek alapja nincs, ’s még is áll, 
furcsa kis valóság.“ — Az tudatik igen is, mi az őszi 
marhaár, de hát az is, mi lesz a’ téli ár? — Hogyan? 
hiszen egyik télen olcsóbb a’ széna mint másikon, ’s a’ 
marha ára is : másik télen drágább a’ széna mint mási
kon , és a’ marha is ; de mi több , ollykor a’ széna ször
nyű d r á g a ,  és a’ hízott marhának épen nincs ára. ’S 
kérdem : lehet é ezen bizonytalanságokat e l ő r e  ala
pul fölvenni.? — Igen természetes, hogy az illy ár
szabások vagy a’ m é s z á r o s o k a t  vagy a’ publi- 
cumot n y o m j á k .  Az elsők magok ön-magok képvi
selője a’ publicumé pedig a’ limitáló megye. Amazok 
tudnak magokon segíteni, a’megye szégyenlene ellállani 
factumától. Ha tehát a’ marha ára felrúg, a’ mészáro
sok orvoslásért folyamodnak, ’s midőn a’ panasz méltó 
volt, mikornem kaptak ezek elégtételt ? — Igen is,azok 
tudnak magokon segíteni. — Ha nagy a’ hó és szerfö
lötti ára van a’ szénának, vagy bármi okból rúg fel a’ 
marha ára, probaticát kérnek , ’s abból kisül , hogy ne
kik az árszabály mellett tönkre kell jutniok. — Emelni 
khll tehát, ’s emelik a’hús árát. Jó , — ’s miért emelik ? 
— hogy a’mészáros tönkre ne jusson. Igen, de a’pub
licum már ekkor szörnyen meg van csalva, mert ez már 
néhány hónapig, azon monstrantiafejében , hogy a’ mé
száros télen is ugyanazon áron fogja mérni a’ h ú st, sok
kal magasb áron fizette a’ húst, ’s a’ nyereség, melly- 
nek a’ téli veszteségre kellett volna pótlékul kiadatni, 
a’ mészárosok zsebében maradt. A’ limitálok pedig vál
lat vonítván , kárpótlásul azt felelik „mi nem emeltük 
volna, de kellett emelni.“ — Nem az itta’ kérdés: kel
lett é ,  nem é emelni— ’s parancsolták é vagy sem? 
hanem az , hogy mivel az illy esetek majd évenkint újul
nak meg, a’ hasonló hibákat miért kellett újra meg új
ra ismételni? mert a’ maga kárán kiki tanulhat.

Mindezek mivel mindennapiak ’s tudva vannak , tehát 
nem fejtegetem, csupán megjegyzem , hogy az ársza
básnak a’ legszorosb viszonyban kell állani a’ helylyelés 
az idő körülményivel. Mi ha á ll, nem félévre , de még 
csak 3 hónapra sem lehet czélszerűleg limitálni: ’s leg- 
czélszerübbnek vélem azon árszabást, melly minden hó
nap első hét köznapján ugyanazon egy hónapra ’s nem 
továbbra tétetik, úgy azonban, hogy ugyanezen árszabály 
ne vétessék azonnal foganatba , mert ez a’ milly lehetet
len, szintollysok és méltó vádra szolgál ollykor alkal- 
mul, hanem a’ hónapoknak csak 15kén kezdessék, ’s 
tartson a’ következő hónap lőeig. Két hét elég lévén ar
ra , hogy az uj árszabály minden illető helyre eljusson. 
’S ez által fölmentetnek a’ limitáló hatóságok illető tiszt
ségei amaz, többnyire méltatlan gyanúk alól, mintha az 
expeditio árfelemeléskor sietne ’s csökkentéskor késnék.

Igen, de hát 12 közgyűlés tartassék é e’ végett 
évenkint? Ez már más kérdés. Est mo d u s  in rebus 
— csak akarjuk. Ennél sokkal nagyobb bajunk van ne
künk , az t. i. hogy hazánkban többnyire azok limitál
nak, kik húst méretnek ’s kiknek eladó marhájok van.

Midőn a’ husvágási jogok árendába adatnak, min- 
denik földesül* örül, ha minél többet Ígérnek ’s adnak 
a’ bérlők. A’publicum görbe szemmel nézi ezt ’s nem fog
hatja meg , hogy a’ földesül* a’ maga árendásán csak azért 
nem kívánna segíteni, hogy az, az árendát fizethesse, 
’s jövendőben meg nagyobb bért nyerhessen tőle ; szinte 
mint azt sem, hogy a’ ki nyereséget kíván, olcsóra ha
tározza az eladni valója á r á t .  Erre azonban van egy 
jo felelet, mellyel a’ publicumnak szemeszája betelik, úgy 
hogy miatta szólni sem tud. —

Mondják, hogy minél drágább a’ hús a’ mészár
székben, annál drágább a’ marha; mivel pedig minden 
szegény jobbágy egyszersmind tenyésztő is , a’ magas 
husárszabály főleg a’ szegénységen segít.

Az első bajon segítsen a’ ki tud : mert isten annak 
prókátora, ki urával perel. Megjegyzem azonban, hogy 
bizony számos és lelkes nemesink vannak, kikre e’ 
vád alkalmazása legméltatlanabb illetlenség , kik való
ban többet tesznek ’s áldoznak mint sok szegény indít— 
ványzó tenne, ha módjok volna, mert csak még is akár- 
mint gebeszkedjék a’ lélek , nem akkor ő nagy, midőn 
a’ másét ajándékozgafja, hanem akkor , midőn a’ ma
gáét osztja. — ’S valljuk meg igazán , hogy nem an
nyira azok tekerék el itt ott az árszabály rudját a’ jó 
ösvényről, kiknek husméretési joguk ’s eladó marhá
jok van, mintázok, kiknek illyen nincs. Erről azonban 
alább szólván még, általtérek a’ másik bajra, ’s azt 
kereken tagadómmal vitatom, hogy a’ magas husársza
bály a’ tenyésztő népen nem segít.

En olJy véleményben vagyok, hogy ha Magyaror
szág kirekesztőleg csupán a’ rnaga-nevelte marhákat e -  
mésztené , ’s ha továbbá minden megye egyetértve hely 
és idő körülményeivel egybehangzó husárszabályt tar
tana , akkor igen is volna a’ gazdag és szegény te
nyésztőknek némi hasznuk a’ magas árszabásból. De igy, 
miután a’ megyék közt a’ legnagyobb ’s ollykor mintegy 
botránykoztató különbségek vannak, ’s miután hazánk 
nyitva áll a’ bukovinai, moldvai ’s a’ t. marhakereske
désnek, én a’ magas árszabályt inkább veszedelemnek 
mint haszonnak ítélem. Mert nincs ugyan kezemben biztos 
adat, hány száz ezer külföldi marha hajtatik be éven
ként hazánkba, ’s hány százezer marad itten belőlük? 
de azt tapasztalom , hogy a’ pesti baromvásár, külföldi 
marhákból áll legnagyobb részben; továbbá azt látjuk, 
hogy a’ budapesti husprovisio nagy részben szinte effé
lékből élteti magát; a’ mennyiben tehát a’magas ársza
bály befolyással volna a’ marha árára, jól megjegyzem, 
hogy a’ hasznot a’ keleti külföld húzná leginkább, ne
künk pedig koppanna szemünk.

Tegyük fel most p. o.hogy Pest vármegyében volna 
15. kr. a’ Jászságban 12. k. Bácsban 10. kr. Békésben 
Csanádban 10. k. Pozsonyban 17. kr. a’ hús fontja ’s 
meglátjuk, hogy a’ tenyésztőknek a’ magas husársza- 
bályból magyarázott haszna, vagy szembekötősdi, vagy 
más valami. Mert hiszen a’ pestmegyei tenyésztők, ha 
az árszabályhoz mérve akarják marhájikat eladni, a’ 
mészárosok bizonyosan lesznek olly okosak, hogy át
mennek azon megyékbe, hol a’ tenyésztők szinte az ottani 
árszabályhoz kívánják mérni a’ marhaárt, és adják is, 
sőt mit mondok, át sem kell menniük, csak a’ pesti héti 
vásárba sétálniok, melly az egész országban, a’ hely-’s 
időbeli körülményekhez képest a’ legolcsóbb piacz.
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De tegyük fe l, hogy minden limitáló hatóság el 
találná a’ legczélszerűbb árszabályt, ’s nem lenne arány
talanság. Fognak é a’ magyarországi mészárosok a’ma
gas árszabályhoz tartott árú magyar marhákból provisiót 
venni akkor , midón a’ külföldi riskákat sokkal olcsóbban 
kaphatják? — Világosabb itt a’ dolog, mintsem ne érte
nék, hogy itt a’ tudás mellé nem akarás hijányzik. Én 
azonban a’ limitálókra nézve sem a’ publicum kifogását 
sem a’ mészárosokét nem vevén tekintetbe (mert ezek 
is azt hánytorgatják , hogy a’ publicum jó olcsóra szab
ja maga számára a’ hús árát) — legfontosabbnak gondo
lom , az eddig gyakorlatban volt vásári árjegyzékek
nek , szomszéd megyei ’s bécsi árszabályoknak csak 
mellesleg, de a’p r o b a t i c á n a k  egyedül lényeges a- 
lapul vételét. Ugyanis, a’ vásári árjegyzékeket tudjuk 
miként készülnek. Olly eszközök ezek a’ mészárosok 
kezében talán országszerte, mellyekről lemondani nem 
örömest fognak, mert vajmi szerencse az , midón az em
ber maga tulajdon dictaturája után nyerhet árszabályt. 
’S nem igen akar az látni, ki itt a’ dictaturát nem érti. 
A’ szomszéd megyei árszabások czélszerűsége vagy 
czélszerűtlensége maga is kérdés alatt lévén , mert hi
szen azokat is főleg vásári tabellákból szokás sok he
lyen készíteni, a’ tapasztalás bizonyítása szerint nem 
igen szoktak használtatni. Különben miként történhetnék, 
hogy 3 tőszomszédságu megyében olly szörnyű külön
bözések vannak a’ húsárnál? — Végre a’ bécsi ársza
bályt, mellynek alapul nem csupán a’ magyarországi, 
sem az itt áthajtott moldvai ’s bukovinai marhaár szol
gál, hanem a’ gallicziai’s podóliai marhaár is ; de ezen
kívül még sok okbul— nem látom általmiként hozatha- 
tik csak emlékezetbe is — a’ limitálok által, mert hogy 
a’ mészárosnak ezt vitatni bériben áll, igen természetes. 
Bécsben t. i. hízott marhákat szoktak vágni , ők pedig 
árra nem kötelesek. Most már, ha el tudják felejtetni 
az illy szükséges NB.t, némelly Jimitálókkal, bezzeg 
jó vizez malmukra! Lássuk a’ probaticát.

(Vege következik.')

J  o b b á g y
(Folytatás.)

Följebb láttuk, hogy igen szűkén és a’ lehető 
legszorosabb háztartás mellett polentával, téjjel, ismét 
téjjel és polentával. Mert 6 hold-birtokosnak mi hasz
nai lehetnek ott ? Ha illy kis bérlő búzát termeszt, csa
ládostul meg nem él; azért termeszt kukoriczát, melly 
egy holdrul ad neki 25, sót 30 pozs. mérő morzsolt ku
koriczát, 3 holdrul 99 p. mérőt, ennek fele a’ birto
kosé , marad neki 45 p. mérő.

Egy család 5 tagja megemésztő pozsonyi mérejé- 
vel 25 mérőt; marad még 20 mérő. A’másik 3 holdban 
termeszt répát,árpát, zabot’s kevés búzát , mellyel fizeti 
rétjeit, mivel egy hold réttől fizet 13 f. 60 pénzt ezüst
ben. A’ fiorenczi apró tanyák gazdasága altaljában im- 
ez : 1) Kukoricza. 2) Búza. 3) Lóher. 4) Búza. A - 
zonban itt sincs a’ feles bérlőnek elég munkája, bár 
selymet is tenyészt, szőlőt mivel, fákat nyes, stb. e- 
gész éven által , 5, ’s 6 holdas haszonbérlő pedig el
henyéli az évnek 7/ gad részét, ’s ha ama’ boldog far 
niente itt vette eredetét, azon csudálkozni senki sem 
fog. Erdélyben a’ földek szintolly apróra vannak dara
bolva mint az olasz földön, sót a’ haszonbérlők vagy 
jobbágyok is rómaiak (rumuny) ’s épen azért is mive- 
lik a’ kukoriczát, mivel búzatermés mellett, melly sok
kal kevesebb tápláló anyagot nyújt, kevés birtokuk mel
lett ineg nem élhetnének; azonban a’ kukoricza mint ta

vaszi termes^nem olly szilárd, mint az őszi, bár több
nyire igen bőven terem is , de sokszor meg nem érik 
Eidelyben, kemenczeben kell megszáritani sokszor, ta- 
vaszszal kifagy, esős és igen száraz időkben pedig mi 
sem terem; innen az oláhok éhenhálása. Kevés földbir
tokuk miatt tunyaságuk, dologtalanságuk, éhséget szen
vedni tudó hatalmas gyomruk: ’s igy ha Erdély az o— 
1 ah okát polgárosítani kívánja, hogy minden kipusztuljon 
jelölök , mi római, legalább is kell egyegy házhoz 20 

old szántóföldet szabnia, ezzel élhetésök növekszik, 
erkölcsük jobbul és szorgalmok emelkedik, idővel ku- 
koriczan kivül mellyhez most mint hitök ágazatihoz ra
gaszkodnak búzát is termesztendók. Szintezt leszen 
szükséges tenni a’ hegyes vidékeni tótokkal is , kiknek 
egyébiránt meg roszabb sorsuk van az oláhoknál, ha 
uSyan 51 kukoriczát földjük meg nem termi. Altaljában 
nem is lehet szerencsétlenebb gondolat, mint jobbágy
nak egy egesz házhoz olly csekély mennyiségű földet 
adni, melly ot egész éven át nem foglalkodtathatja, 
melly ot csak tartoztatja más élelmi ág keresésétől, ott 
hagyni földjét sajnalja, de ha rajta marad, azon éh
ség szenvedése nélkül meg nem élhet. Innen ered azon 
rettenetes nyomor, mellyet kaszás, gyolcsos és hor- 
nyák tótjainkon tapasztalunk, innen az erdélyi oláhok 
éhségé, marmarosi éhségek, mellyek minden jubilaeum 
alatt négyszeresen előkerülnek. ’8 hihető, hogy orszá
gunk törvényhozóji a’ megürült jobbágyhelyeket úgy 
lesznek intézendők, hogy az apró 1 | 4 és V8 helyek 
megszűnjenek, sót a’ vevést és eladást is úgy módo- 
sitandók, hogy ez megtörténhessék. Altaljában ha az 
olly g y á m o k ,  ki munkálkodását úgy intézné, hogy 
gyári személyzetének ne legyen elég munkája, hanem 
idejének felét, vagy többet keveréssel tölteni kénytet- 
nék , vagy másutt talán messze földön kellene munkát 
szereznie: az illy gyámok valóban nem dicséretet, de 
kemény fenyítéket érdemlene , mivel nemcsak a’ sze
génységnek ’s nyomornak volna ördöge a’ helyett, hogy 
a’ népeket boldogítsa, fáradalmok és munkájok után 
illendően táplálkozni segítse, hanem ezenkívül a’ dolog- 
talanságot, henyélést megkedvehetné a’ gyárnéppel ’s 
utoljára gyors munkára épen tehetetlenné tenné. Hlyen 
gyárnép a’ földművelő osztály és gyámok a’haza, de 
ha olly kevés földet ad egyegy házhoz , hogy a’ műkö
dő sem családját annak hasznaiból nem tarthatja, sem
magát velők együtt éven által nem foglalkodtatván, ha
nem nagyobb részét életüknek henyéléssel kell tölte— 
íiök , melly pedig minden gonosznak forrása, akkor ta
lán nincs is azon nyomorult oláhnak , vagy szegény tót
nak olly súlyos imputatiója , ha p.o. lop , oroz , rabol és 
>1 , mint kinek elég földje lévén művelni való, nem is 
ír reá, hogy lopás tekintetéből itt vagy ott sok időig 
ólálkodjék. Mert hogy a’ nagy szegénység illy bűnökre 
vezet, nemcsak jelen, de minden időbeli tapasztalások 
mutatják, mint sz.Dávid is énekli egyik zsolt. Uram őrizz a’ 
nagy szegénységtől, hogy lopásra ne vetemüljek. Ha hat 
Erdélyben ’s magyarországi felső vidékeken a’ földek 
haprózása a’ rómaiak müve (min kételkedni nem lehet) 
nz uralkodó bűnöknek okai nem a’ magyar törvényho
zás , sem a’ régi nemzetek magyarokkali keveredése , 
mert hogy mi ázsiai magyarok ide jöttünkben meg a lo
pást nem ismertük, azt megmutatni nehez nem vo na. 
A.’ minthogy jelenleg is az ázsiai nepek IegnaByo íe 
sze e’ bűntől egészen idegen ; a’rablást hamarabb meg
eszi, de a’ lopás utálatos előttük. Sokfele bune.k van
nak ugyan K özép -és Déliázsia lakosinak, de erenyek
nélkül sincsenek egészen: a’perzsa es török nem lop,  
5em istent nem káromol, sem nem paraznalkodtk, sem
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nem csal ’s ha mégis nálok illy bűnök elkövettetnek, a’ 
tettes bizonyosan vagy keresztyén vagy zsidó.

De hát az olaszok Hetruriában 6 ’s 10 hold föld
jükből hogy élhetnek meg , ha az oláh , kinek földje ta
lán termékenyebb is , annyiból meg nem é l h e t ?  Azt 
mondja Schnee Taschenbuch für Landwirthe 1817. pag. 
39. „Auch nährt sich die übergrosse Menschenzahl von 
diesen so zerstückelten Besitzungen recht gut; obgleich 
es nicht zu leugnen is t , dass sie äuserst sparsam , und 
eingeschränkt leben, und für ein Misswachs nichts übrig 
haben. Im letzten Falle liefert ihnen Livorno, und die 
Marktplätze von Romagna die fehlenden Bedürfnisse , 
und werden dafür mit Wein, Oehl, und Strohhüten be
zahlt. Weder die natürliche Fruchtbarkeit des Bodens, 
noch der Überfluss der Ernten, der den Reisenden so 
sehr ins Auge fällt, begründen die scheinbare Wohlha
benheit der Bewohner, sondern vielmehr die unglaubli
che Sparsamkeit, die man hier überall findet. Tritt man 
in diese eben beschriebene niedlichen Von aussen mit 
Blumen und Rebenlaub geschmückten Wohnungen , so 
findet man darin fast gar nichts, was zu den Annehm
lichkeiten des menschlichen Lebens gerechnet w ird , 
vielmehr überall Kärglichkeit, und Armseligkeit.“ De 
hát az oláhok oily kevéssel, mint az olaszok nem érhe
tik be? — Mentül hidegebb az ország , annál több táplá
lékot kíván az emberi test. A’ muszka táborok pogyász- 
szekerei ’s emberei nagyobb csapatot tesznek, mint az 
egész hadi tábor. A’ francz had élelemszerei felényire 
sem rúgnak. De a’ ki látott olasz embert, tapasztalhat
ta , hogy 4 olasz nem tud annyit megenni erőtetve is , 
mint egy bécsi német. Ebből az tetszik ki, hogy egy 
oláh család élelmezésére legalább is két annyi föld kí
vántatik, mint olasz családéra: még is á’ florenczi olasz 
mint fen láttuk , szűk termés idején gabna helyett adhat 
bort, olajat és szalmakalapot cserébe, de mit adhat az 
apró telkes oláh és tót ? — megint semmit. Ezenkívül a’ 
florenczi földműves sem adót nem ad földjétől, sem a’ 
ház , sem gazdasági készületek nem övéi, hanem a’ bir
tokoséi lévén,költsége kevesebb; országufjai jók, a’járás- 
kelés élénk. De ezenkívül itten tömérdek a’város, nagyobb 
a’ kereskedés ’s művészet, ’s igy üres napjaiban a* tömér
dek városban valami dolgot csak talál, de ugyan mit talál 
Magyarország és Erdélynek legnagyobb részében ? — 
semmit! — ’s igy itt az % vagy % helyes gazda henyélni 
kénytelen, ezt megszokja, ezzel az éhség-szenvedést 
megtanulja, ’s ha az éhség nagyon zaklatja, elmegy lopni : 
erkölcse megromlik , sót néha szerencsés lopási terveiben 
föld je művelését még jobban elhanyagol ja. De tegyük föl, 
hogy minden magyar jobbágynak volna 16 hold szántóföld
je , mellyböl, mint a’ tapasztalás is mutatja , nyomorúsá
gosán megél ,még ez sem ad nekiek jelenleg elég foglal
kozást even által, sót hozzá számlálván a’ megyei mun
kákat is , sok ideje marad henyélésre ; mert a’ rómaiak
tól öröklött haromvető gazdaság fmellyet pedig az ola
szok mar több mint 600 éve abban hagytak) igen kevés 
munkát kíván ; pedig ezen háromvető gazdaságtól, mig 
tagosztály nem történik , szabadulni lehetetlen. ’S igy ha 
az % ’s J/ s úrbéri helyeket eltörleni nem lehet, vagy azok 
öszszitése s z á z a d o k  munkája lenne, a’ tagosztályt 
a’ jobbágyok közé t ö r v é n y  e r e j é n é l  fogva kel
lene behozni, nem pedig öneszükre , ’s akaratjokra bíz
ni. Ekkor lassankint nálunk is kimúlnék a’ háromvetó gaz
daság és négy,öt, vagy több vető állana elő, melylyel nem
csak a’ termés szaporodnék, hanem a’ szorgalom is emel
kednék: kisebb birtokban a’ kertművelés, szántás he
lyett ásás , búzának, csigaesőnek Quczerna) sorbaveté- 
se, ’s megkapálása következnék, majd eperfaültetés , se
lyemtenyésztés jónének divatba, ’s a’ földművelő apró

telkei mellett henyélni és koplalni nem kénytetnék, föld
je művelésében egész évi foglalkozását megtalálván, job
ban táplálkozhatnék, jobban fizethetne, erkölcse jelesen 
javulna, és ekkor talán már ideje is lenne szólani a’job
bágytelkek megváltásáról. G. I.

Európa népstatistikai tekintetben-
Európában 80 statusban 230 millió ember létezik. 

Ez egész népöszvegi lakot figyelembe véve , benne csak 
Nyűgöt’s Közepeurópában találhatni igazán rnivelt nem
zetekre ’s nagyszerűleg fejlett nemzetiségre , holott Ke
leten kivált délszakra csak kelö-enyészö , honkeresó — 
hagyó, jövő-menő népekkel találkozol. Európa sót e - 
gész világ története mai napon leginkább három nemzet
fajjal foglalkodik: germánnal, melly közép ’s éjszaknyu
gat ; rómaival melly délnyugat; szlávval melly keleten 
foglala tért magának.

Nyugat-Európában 97 millió ember beszél hajdani 
Róma ’s hatalma szülte nyelvén. E ’ nagy öszvegbül 25 mii. 
angol, 37 in. franczia, 16 m. spanyol, 21 m. olasz ivadék. 
Ezek származásukra nézve épen nem atyafiasok.Nagybrit- 
tannia címberei és szászai; Franczia gallusai ’s frankjai; 
Pyrenfélsziget baszkjai, mórjai ’s góthjai; Italiának ősla
kosi mindannyi különböző fajú népek lévén , sorsuk 2000 
év előtt a’ rómaiaktul összekapcsoltatva, több száza
don át ezektül nyervén igazgatást, fogadván közéjük ka
tonagyarmatokat ’s népszállitványokat, annyira vérségbe 
vegyültek, hogy Róma nyelve a’ Capitoliuin eldülésével 
i s , örökségi tulajdonokul maradt.

A’germánok ősiierazete igen ó idők előtt Küzépeu- 
rópában tette le mai napig ingathatlan hazájának alap
kövét. Szkandináviának éjszak csúcsaitól az ádriai tenge
rig ; Seide torkolaíjátul Neva partjáig 50 millió német 
nép szíja békés látkörének legét. Mint angolok és szá
szok — brittekkel; mint frankok ’s normannok — fran- 
cziákkal; mint longobardok ’s keletgóthok— olaszokkal 
vegyülhettek vérségbe , de lakhelyükön nyelvűkhez, tüz- 
helyeikhöz ’s az erényhöz mindig hívek maradva kaszto
kat szellemi’s anyagi fejlődésükre nézve egész világon hí
ressé tették. Köztük 6 millió szkandináviai, 2 '/2 millió 
holland nyelvváltozati ’s történeti nézetben figyelmet ér
demel. —

Keleteurópában a’ germánok tőszomszédságukban 
finn , letli, szláv, magyar, utána török, oláh, bolgár , bos- 
nyák, örmény, végtére görög nép foglal tért. E ’néptümeg- 
ből a’ szláv nemzet közül csak egy: az orosz; utána a’ ma
gyar— osztrák kormánypálcza alatt délszakon a’török ön
álló uralkodó nemzet. Újabb időkben a’szegény görög föld 
is országlétre segitteték. Számukra nézve a’ szlavokat e 
népek között legtöbbre : 62 millióra teszik. Az európai tö
rökök ’s tatárok 5 millió ; magyarok Erdelylyel7 mii.; gö
rögök 4 millió ; finnek 3 millió ; lethek 2 mii.; oláhok 3 m. 
örmények 800,000; bolgárok 500,000; bosnyákok 450,000 
főbül állnak. — A’ szlávnépből 3 mii. cseh, l / 2 mii. ^  1 
mii.vendnép Középeurópában németek között lakik. Min
den szlávfaj között az orosz legszámosb38 mil. ; utana a 
lengyel 10 millióval haladja meg rokontársit. A’ nemet ’s 
magyar korona alatt létező tó t, vend ’s horvát nép 6 mill, 
a’ szerb 600,000 tesz. — Egész Európaszerte keletrül 
nyugolig mindenütt mutatkoznak Izraelnek nemcsak világ 
történeti ’s vallási, de anyagi ’s financziai nézetben is ne
vezetes l ’/jmillióbul álló romjai. — Berlinben 1837. év
ben megjelentjegyzék szerint Európában 600,000 czigány 
létezik! Ez öszvegbül azon jegyzékben moldva oláh földre 
200.000; Törökbirodalomra 200,000 ; Magyarországra 
100,00 0 ; spanyolföldre 40,000; Angliára 10,000; Orosz- 
földre 10,000; Német Olasz ’s Francziaországokra 40,000 
főrovatik. Német kutfókbül Fúrnék Dávid.
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Esztergom i réven hajóhíd!
Örömmel vallom magamat primáshgünk l839diki 

május 28kán esztergomi érseki ’s főispáni székébe tör
tént pompás beiktatásakor azon kivilágított jóslat szer
zőjének : „íme borúra derű ! Esztergom romjaiból kél, 
Mert fejedelmi kegyül Atyja K o p á c s y leve. Régi 
dicsőségünk ő fogja kivívni csak éljen , ’s Esztergom
nak lesz: temploma, h í d j a ,  neve!“ Mert hála az ég
nek ’s főm. Kopácsy József prímás hg urunknak ! Esz
tergomnak már vagyon álló—hajóhídja ! — Esztergom haj
dan királyink széke, nagyaink laka , hazánk fővárosa, 
őrbástyája, reményfoka, az ip a r’s kereskedésnek ’s 
honi kincsek gyülhelye, nem kerülheté el a’ török had 
vérszemét, ’s mintegy 80 év hosszáig pogány vaspálcza 
alatt nyögött, ’s majd egészen rommá süllyedt. De mi
nek föltépni a’ behegelt sebet ? elég emlitnem , hogy 
a’ török Esztergombul szokván a’ vidékre zsákmányra 
szerteszaguldozni, az öreg Dunán itt álló hajóhídat tár
tának , valamint az egyéb adatok mellett birtokomban 
is levő Birken Zsigmondnak 1664ben nyomtatott ’sD u- 
na melléke rajzait foglaló német könyvéből világosan ki
tűnik. 1683ki octoberben tüzes ostrommal nyerték visz- 
sza a’ töröktül miéink Esztergomot, melly alkalommal a**] 
futamló nagy török sereg (26 ezer, kik közül csak 3 
ezer menekült) iszonyú terhe alatt a’ hajóhíd részint el
süllyedt, részint legvégszer lángmartalékká lön. Ez idő
iül fogva komp és csolnakokon történt az átkelés , mígf^ 
len Barkóczy József prímás-hg l765ben röpülő-hidat 
létesített, melly ekorig volt elég alkalmatlan szállítónk. 
Esztergom révén sok foly a’ hazába, ez az egész fel--" 
földnek, ’s Cseh, Morvaország, Ausztria és S z i 1 é z i a 
áruczikkeinek legrövidebb u'ja ’s azért álmélkodnunk 
kell, hogy Dunánk városunknál eddigien hajóhíd nélkül 
szenvedtetett; de mivel csak nagy férfiak értik saját 
idejöket ’s képesek országos hijányokat pótolni; fm. Ko
pácsy József országunk mélyen tisztelt hg-prímása és 
osztergomi érsek, a’ közohajtás szerint egyesek kényel
minek, a’ közigazgatásnak, ipar és kereskedésnek, 
szegény adózók sorsának, ’s így az országos gazdaság 
és közjólétnek kedvezöleg, öreg Dunánk révét egy ál
landó hajóhiddal ellátni méltóztatott. Derék hidunk épí
tőmestere Grämling Ignácz esztergomi érseki ácsmester 
’s erőmüvész a’ volt surányi angol-amerikai igen jeles 
malom értelmes építője , kit jelenleg is kifejtett műér
telme ’s fáradhatlansága miatt lehetetlen itt ki nem tün
tetnünk. — Hidunk hossza 267 ö l, szélessége a’ gya
log úttal együtt 27 láb, hosszan benyúló dobogókon kí
vül 37 hajón nyugszik, mellyek minden magyar dunai 
hídtól elütöleg igen szilárd czölöpökre akasztvák (mint
hogy itt a’ meder mélysége megszenvedi) kivevén Pár
kány felól néhányat, mellyek horgonyokat feszítnek; 
szinte derék, hogy apály és.dagály változatai szerint 
roppant vas csavarokon lejt a’ hídpadolat.

A’ hajók Bajorországban Passau mellett WindorforT 
gyártattak ; a’ 22 horgony s t áj e r öntetű, uj lánczai 32 
60—40 ölesek, összesen 723 ölet képeznek Abauj vár
megyéből a’ praemonstrantiák metzenzőfi vashámoruk- j 
ból kerültek. Hajók átevezbetésére szolgáló nyilas kettő 
vagyon Esztergom és Párkány felöl 15 ölnyi széles, a’ 
vontató gőzösek előtt azonban Esztergom felől 6 hajó 
hárítással 30 ölnyi szabad tért nyitnak igen ügyesen eró-

müvek segedelmivel, mellyek a’ Rajna fölötti mainzihid 
mintájára készülték. Ezekhez toldjuk azt is , hogy a’ ha
jó egeszen ujdon u j , ’s munkába csak közelebb múlt sep- 
temberben vetetett. Az összes költség az érsek — prí
másig pénztárból 90 ezer v. ft. ’s biztos kezeltetésére ál
landóan 20 ács , horgonyász és révész fizettetik. Büsz
kén jelelhetjük ide koszorús Berzsenyink szavait: ,,A’ 
nagy álláspont köre nem telik meg,Áldozat nélkül, de 
ki honja hive mindent mosolyogva áldoz Honja
javának.“ —

Hogy illy rövid idő alatt lettünk szerencsések hi- 
dunkon sz. József napján átlebbenhetni, jelesen az ura
dalmi javak igazgatója ’s az egész tisztség fáradhatlan- 
ságának köszönhetni. — E’ remek hidunk , mint ohajta- 
tott  ̂ alkotójának névnapján sz. József ünnepén f. mart. 
19kén nyittatott meg, midőn egyszersmind alkalma nyílt 
közönségünknek hálás érzelmit díszes színpompában ki
tüntetni. E ’ nap valódi népünnep vala.

A’ rég óhajtott nap hajnalát a’ nyugoti várfokon szár
nyaló érseki roppant fehér kék lobogó alól lerobogó ta- 
raczkdurranások jelenték ; ’s a’ város széltiben szerte- 
rivalgó zene és harangzúgás közönségünket a’ székes- 
egyházba szólítá, eső daczára is tolulta’ nép, várme
gyénk ns KK., város előljáróji, a’ katonai tisztikar , gaz
datisztség , ifjúság, minden rendű , nemű , korú, helybeli 
’s vidéki sokaság. 8 órakor m. Miskolczy Márton püs
pök ur teljes szertartással szentclé meg azujhidat, a’ 
körülhullámzó sereggel égi áldást esdvén valamint lé
tesítőjére, úgy minden jó lelkű használó jára. így szok
ta kath. egyházunk a’ jólétet árasztó ipart gyámolítani! 
— 9 órakor hgérsekünk sz. egyházi székét elfoglalván, 
boldogulásáért ugyan a’ fentisztelt püspök ur tündöklő 
dísszel mutatott be áldozatot az égföld urának, ’s a’fő
pappal számtalan olvadozó szív ömleszté hálaadóját. Mi
se után Esztergom vrnegye KK. és RR. a’ f. h. 17kén 
folytatva tartatott közgyülésökbeni lelkesülés szerint e- 
gyetemben járultak hg örökös foispanjok palotájába , 
(veszprémi püspök ő méltósága ’s az egész kebel- és 
környékbeli papság tegnap tévé tisztelkedését) ’s mélt. 
Uzovics János 7vir és főispán-helyettes ur vezér-szó
noklatában valamint üdv-kivánatikat, úgy különös hatá
rozat szerint, a’ század óta óhajtott igen áldásteli Du- 
nahíd emeltetése fölötti örömérzelmöket ’s bokros hála— 
jókat magyar nyíltsággal kitárák, egyszersmind kérék a’ 
szerény főpapot, méltóztatnék közohajtasra a Rdek kí
séretében az uj hídon altalkelni 5 ki is , miután a vesz
prémi káptalan követeit, a’ kir. és érsekvárosi ’s a’cs. 
kir. katonaság küldöttsegit elfogadta, ’s 60 liliom-íeher 
szüzecske üdvezlőénekét gyönyörrel meghallgatta, mint
egy 30 hintó kíséretében harsány éljen kiáltozások , ze
ne ’s Jövet-üdvözlések közt, a’kir. városi, magyar pol
gár vadászai ’s magyar lovagi, úgy érsek városi polg. 
gránátosai sorai közt szerencsésen általáéit. Az eszter
gomi hídfőnél Reviczky Károly Esztergom jai.is e i  0 
szolgabiró ur minden járásabeli falu eloljaio.va me ea 
ihletű ékes beszéddel üdvözlé a’ megye atyja , a pár
kányi járásbeli fösz.biró ur hasonló lelkesedéssel tisz
telje, melly szónoklatokat nemes erzete en )o os pn - 
más-hgünk legkegyesb ’s malasztosb igékkel viszonza. 
Délben prímás ó hge táblájánál legekesb vendegkoszo- 
rúban éldelte az áldomás gyönyörét, midőn o hgsege,
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a’ fels. uralkodó ház ’s jelesen ̂ névnapját ünneplő tisz
telt Nádorunkat fennen élteié. Ősi szokás szerint forró 

, ömledezések közt emeltetett billikoma’ nap hőse üdvöz
lésére is. Két rendű nyomtatott (Kis Gábor városi mér
nök , és Beimel nyomtató intézete által) ’s több Írott ver- 
sezetben is dicsőiték napunkat a’ magyar muzák. Rumy 
Károly jogtanitó ur , szokása szerint a’ presbitériumban 
déltájban tudományos szónoklatot olvasott föl a’ lélek 
halhatatlanságáról. Egy műkedvelő társaság a’ magyar 
királyhoz czimzett teremben az ünnephöz sajátkép szer
kesztett színdarabbal jeleskedett, mellyet szinte nyilvá- 
nyita sajtó. Este az egész város kivilágittatott a’ lángra 
kapott tiszteletet tükrözőleg. A’ kir. városház kitünőleg 
csilloga ’s fénytengerében ezen szívtolmácslat: „Kopá- 
Csy Iózsefnek, HonVnk. Nagy. LeLkÜ. Főpapiának. 
SzeretVe. TIszteLt. Érsekünknek. Ő. IlerCzegségé- 
nek. IeLen. ’s Vtókor. IaVára. DVnán. ALapItotta. ’s 
NeVenapIán. szenteLte.^HIDIának. VárVaVárt. Ünne- 
péLyes. Kinyitásakor. Őszinte. HáLála. NylLVányl- 
tásaVL. A’ KIráLyl. Város.“ A’ sz. Benedek rendiek 
háza ragyogtatía : „Bár vizen építél, hired el nem mossa 
hab, és vész; Mig folyik a’ Duna, él áldva Kopácsy 
Neved!“

Az érsek-városi polgárok ékes obeliszket emeltek 
talpakon , azt tündér sugárzatban Duna hullámira va- 
rázslandók, ha az erős szél engedi vaja. ’S minthogy uj 
hidunkon ma az átjárás mindenkinek díj nélkül engedte
tett ; a’ körűié fáradt ácsoka’ prímás hg kegyelméből ál
domással, kebelbeli szegényinknek pedig ez napi köny- 
nyeik 3ÜÖ ft. ajándékkal vigasztaltattak meg ; a’ lelke
sülés közös , igen nagy , rajzolhatlan , uton-utfélen min
den nyelvről áldás pereg; az ujhidat József -  hídjának 
szeretik nevezni ; honfiak , csehek , morvák, izraeliták 
hídon mentükben kalapemelve imádkozzak el áldásukat a’ 
jó érsek fejére , ’s mint számtalan tanú hirdeti: alig volt 

\ városunkban, ki Józsefnapján sz. egyházat mulasztott ’s 
nem volt környékünkben a s z t a l ,  mellynél prímásunk 
egészségére nem emeltek volna üdvpoharat. Kopácsy 
érsek emléke az esztergomiaknak halhatatlan , neve a’ 
melegült szívből fölveri a’ költő szavait: A’ Deréknera 
fél az idők mohától: A’koporsóbul kitör, és eget kér, 
’S érdemét a’ Jók,  nemesek, ’s jövendő századok áld
ják ! M áj er István.

A ’ liusárszahásról.
(Vege.)

Mi arány van a’ marha kövérsége ’s nehézsége ’s 
annak ára közt ? azt bizonyára nem husárosi dictatu- 
rákból tudhatni meg, hanem mindenütt a’jó lelkű’s ta
pasztalt gazdák mondhatják csak meg, ’s ha ezek véle
ményével bírói vagy küldöttségi tapasztaltság is páro
su l, nincs arról kétség , hogy lehetőleg meg leend érint
ve az igazságos arány. De a’ mennyire a* körülmények 
engednék , a’ vizsgálásra kiküldött tiszti személyek szin
te mint a’ gazdák is változtatandók volnának, mert a’ 
közönség különben alig tudná elhitetni magával, hogy 
ugyanazon személyek végre belé nem fásulnának a’ pro- 
baticába. — Sőt ezenkívül ha valahol, itt kellene ural
kodni a' nyilványosságnak , mind a’ tiszti küldöttség tisz
tasága óvásául, mind a’ közönség megnyugtatására. Ez 
okból mielőtt a’ marha levágatnék , hangosan kellene ki
mondatni, hogy a’ levágatandó marha, kövér vagyfél- 
hizott marhák osztályába számittatik , szinte mint a’ le
vágás után azt is, hány font hús és fagygyu találtatik ben
ne , hogy ezt a" mázsálásnál jelen volt akárki is bizo
nyíthatná annak helyén. Ekkor vélem már n é m i l e g

használható helyét a’ bécsi árszabálynak, legalább any- 
nyiban , mennyiben hozzá vethetni, hogy az itt vásár
lóit marhából mi lehet a’ bécsi husárosnak nyeresége , 
fáradsága, pénzkamatja ’s költségei fejében ? ideértve 
a’ vámot i s ; de csak a’ hízott marháknál. Illy kísérlet 
mellett, midőn a’ marha piaczi á ra , szinte mint minő
sége is tudva lenne, nem annyira az nem tudatnék: 
mennyibe jő egy font hús , mint az , mit kelljen a’ hús- 
árosnak nyereségül engedni? Mert minél tisztábbra ho
zatnék az árszabály czélszerüsége, annyival inkább 
gyengülne a’ husárosakbefolyása is: ellenben annyival 
inkább tekintetbe veendő lenne minden károsittatáson 
kívül tetetesökis. Mert ha felvesszük hogy huskiméré— 
seik arányában szükség kisebb nagyobb tőkepénzzel bir- 
niok, s hogy ezen pénz ha másé, nagy kamatot kell 
íizetniök , ’s ha magoké, azt jó kamattal használhatnák 
kereskedésben: továbbá, hogy minden ember megkíván
ja fáradozása jutalmát, ’s hogy előre nem látott károkon 
kívül, tetemes költséggel is terheltetnek: végre hogy 
meg árendafizetés is súlyosítja a’ törvényes a d ó n  kívül 
őket — valóban megérdemlik hogy sorsuk figyelembe vé
tessék ’s hogy mind ez pótoltassék: ’s az árszabály ezek 
alá le ne nyomassék.

Milly száztóli nyereség lenne azonban ennek kie- 
gyenlitésére tervezendő? abba nem bocsátkozom, mert 
ez ismét a’ helyeztetések ’s egyéb körülmények viszo
nyaihoz mérendő ’s a’ limitálok egyenességétől várandó. 
De meg vagyok győződve, hogy ha száztól 30 ft. nye
reség fogna az árszabályba vétetni, azzal a’ husárosak 
talán felényire sem fognak megelégedni, mint a’ mostani 
zavarral, mellyben halászni alkalmasint jobban értenek , 
mint a’ publicum. Feltevén t. i. hogy miután a’ lehetőségig 
igazságos árszabály jőne létre , arra az illető bírák és 
biztosok szinte olly lélekisméretes pontossággal ügye- 
lendnének, mint a’ milly lélekisméretes hanyagsággal 
kerülték eddig ki igen sokan a’ bíráskodást. Való , hogy 
ehez jó lenne azonnal egy törvényczikk is ,, inelly a’bí
rói hanyagságot egész pontossággal büntetné. Mert kü
lönben ismét comoediát fognának a’ husárosok játszani 
nemcsak mértékre , de minőségre nézve is.

Ki hihetné e l , ha nem látná! hogy 1842. évben 
még van dicső hazánkban királyi város is , mellyben a’ 
publicum boszantására és sérelmére, a’ törvény és igaz
ság kijátszására, a ’ husárosok c s a l n i  serkentéséül, 
ezeknek husárosi boltjaik előtt az utczán padok állnak 
’s ezekre vannak a’ törvény és igazság mérlegei a’ szó 
leghathatósb értelmében felakasztva, illy értelmű alá
írással: „Itt a’ vett húst mindenki megmérheti, ’s ha 
hibáznék belőle, követelheti: de távozás után megszű
nik a’ követelési jo g /4— Elhisszük, hogy megszűnik; hi
szen a’ törvény mérlege fel van akasztva. — Vájjon el 
lehetne é azt tagadni, hogy efféle rendeletéi a’ hatóság
nak , nem husárosok dictaturái ? — Azon publicum, melly 
az illy közrendeleteket bizonyos — gazdaságnak nem 
nevezi, szép türelemmel b ír , mert bizonyos az , hogy 
ha meg nem üti a’ vett hús a’mértéket, a’ husáros már 
lopott ’s így már ekkor tolvaj, ’s úgy hiszem, hogy tör
vény elibe lehet rántatni p’ b i r ó t , ki a’ lopott jószág 
visszaadatása után büntetés nélkül szabadon ereszti a’ 
tolvajt. Itt azonban azt mondják, hogy n e m,  hiszen ez 
a’megye/sa’városi tanács tudtával gyakoroltatik, s mind a’ 
kettő ezt mint törvényhatóság üdvösnek látja, másként 
majd máskép végezné törvényes kötelességét. — En az 
ollyan bünt.törvénykönyvért nem adnék semmit, melly
ben a’ bírák nyilvánságosan kisüthető istentelenségei el
len nincs bünt.törvény. De hát kinn a’ megyékben mi tör
ténik ? •
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Hogy most mi történik, ezt csak azért, ’s annyi
ban kell tudni, hogy ha az árszabály maga törvényes 
és igazságos talpára állittatik, hasonló hibák ne tör
ténjenek.

Sokáig nem tudtam magammal elhitetni: miért kell 
a’ szegény falusi husárosnak olcsóbban mérni a’ h ú s t, 
mint a’ kir. városbelieknek, holott igen természetes, 
hogy amazoknak kellene magasb árszabály , kik a’ hus- 
vágásért jól felborsolt árendát is fizetnek. Ezenkívül 
még, mivel lOdik faluban is alig jutott a’ földemir eszé
be, a’ jó árendához jégvermet készíttetni, rá is büdö- 
södhetik a’ hús ’s némellyik egész hónapban vághat 
csak annyit, mennyi a’ kir. városban egy husszékben 
egy napravaló. Hát még a’többi nyomorúság mit vétett? 
Azonban felnyílt végre a’ szemem ’s kezdém hinni a’ 
mit mondottak, hbgy a’ kir. városbeliek folyvást jó húst 
tartoznak mérni, és szénáról vágják a’ marhát, ^ h o 
lott a’ falusiak csak gyepről és akár-millyent, csak e- 
gészséges legyen ; mert a’ szegény ember drága húst 
nem fizethet úgy mint a’ nagy városok lakosai. — Meg
jegyzem egyszersmind, hogy az én véleményem inkább 
a’ földesurak érdekét látszik előmozdítani mint a’ mos
tani gyakorlat, ’s hogy e’ pontban van a’ gyakorlatban 
bizonyos nemes gondoskodás : ellenben fölkelt bennem 
egyr gondolatraj, ’s e’ körülmények vitatása helyett a- 
raa kérdést tevém magamnak; miért kell a’ falusi vagy 
mezővárosi lakosoknak rosszabb húst enniök, mint a’ 
bécsi németeknek ’s királyi városbelieknek? Mert an
nál vakmerőbb állítás nincs , hogy a’ sovány marha e- 
vése mellett volna nyeresége a’ szegénységnek. For
dítsuk meg a’ dolgot. Sovány marhavágásnál a’ pu
blicum bukik ’s a’ husáros nyer ; mert ha a’ szegény 
egy font jó húst vesz , okvetetlenül többet ér másfél 
font húsnál, ’s ezt ő maga is elcserélné, ha módjában 
volna: mert a’ kövér hús mellé , ha káposztába vagy 
más főzelékbe teszi, nem kell annyi zsír, és táplálóbb 
is. De ezenkívül nagy áriáimul van még az illy sovány 
állatok vágatása az országos gazdaságra nézve is. Ha
sonló ez azon gyakorlathoz, midőn a’ nyomorult gazda 
kétszeri jó szántás helyett egyszeri turkálásba veti a’ 
magot, ’s a’ háladatos föld gazt terem az ország .-zá
rnám. Vegyük csak fe l, hogy csak ezer darab sovány 
marha vágatásánál is mennyi a’ kár. Minden darabnál 
elveszett a’ fagygyú ’s a’ tiszta húsnak ollykor harma
da, ollykor fele sőt több is. De elveszett a’ hús táp
láló ereje ’s ezenkívül a’ zsírpótló kövérség. ’S mi ma
radt egyéb a’ csontnál, mellyet lisztnek őrleni nincs di

1) Igen , igen ! de ki szénájáról ? A’ nm. httanács intézvényé- 
ncl fogva a' budapesti husáros czéhek tartoznak 6 héti 
provisiót tartani. S hogy ők ezt tartják, kitetszik ama 
jegyzékekből, mellyeket a’ t. megyének is beadnak a’ 
városok ’s mellyek városi husbiztosok által vágynak a- 
láirva. Az illy jegyzékek a’ legméltóbb gyanú alá jő- 
nek. A1 * • publicum tagadja, hogy a’ budapesti husbizto- 
sak hetenként kimennének a' pusztákra, mellyeken hiz- 
laltatni állíttatnak e' kérdéses jegyzékekben a’ marhák, 
szolgabirói vagy eskütti megismeréssel azonban nincse
nek megerősítve , a’ kiknek járásaikban esnek a' kér
déses puszták. Ezeknél fogva egyenesen állítja , hogy 
ezen jegyzékekben mindenik husáros csak bediktálja a’ 
husbiztosnak tetszése szerint marhaji számát; ez pedig 
ab i n v i s i s  elhiszi, ’s bead a mint a mit látott, 
és tud,'s lesz belőle törvényes oklevél: azonban a’ pesti 
heti vásárokból vágnak, mellyekben ollykor 3 —4 száz 
darab vágni való marha is áll. S ekképen itt semmi, 
de semmi szükség sincs a’ 6 héti provisíóra, csupán 
ad casum nefors enasciturac in nundinis vacantiae —" 
de hányszor lehet illy eset? — Be jól van fe lfegy -- 
verkezve az okos — de miért nem ? ha van a’ ki min
dent hisz, és nincs, a‘ ki mindent nem hisz. Értek.

vatban, ’s a’ bőrnél, mellyet a’ tímárok szintúgy ’s tán 
jobban szerettek volna kövér marháról venni.

Ellenben ha eltiltatnék a’ sovány marhavágás, milly 
nyereség haramlanék az egész országra , mert vajmi sok 
baj ’s eleség is keli ahoz , mig egy országban évenként 
ekkep kipusztitott marhatömeg megéri a’ maga növés! 
megallapodása korát. Valóban, nem feledhetni e l , hogy 
ha csak hízott ’s félhizott marhavágás engedtetnék, leg
alább egyharmad részszel kevesebb marha kellene ; ’s 
enynyivel többet adhatnánk#’ külföldnek: ’s pedig ez 
nagyobb tömeg lenne, talán annál, mit most kiadhatunk. 
De ha semmi nyereséget nem hozna is a’ külföldről, ben 
a ’̂ hazában nagy jókat okozna , mert nem kinoztatnék a’ 
nép legnagyobb része tápláléktalan rósz hússal ’s a’ te
nyésztőknek ösztön adatnék hizlalásra ’s a’ f. Szóval a’ 
sovány marhavágatás rontja a’ haza jövedelmeit, rontja 
egyes lakosit. ’S kérdésbe teszem : mi ok áll ellen, hogy 
mezővárosokon ’s falukon folyvást hízott, vagy félhi
zott marhákat nem vágnak, ha t. i. a’ husárszabályúgy 
lesz kidolgozva, mint a’ helyzet ’s idő körülményei kí
vánják ? — De módját csak akkor fejtegessük, ha lát
juk, hogy ez észrevételek a’ pusztában nem hangozná
nak el 1) , mert régen hiszem már én , hogy a’ világ nem 
mindenkor akarja, a’ mit tud ’s jónak lát: ’s hiszem, 
hogy itt sem szorul a’ más tanácsára.

Végre befejezem elsiettetett értekezésem azzal, 
hogy az árszabály czélszerüsége a’ limitálok okosságá
tól , tapasztaltságától ’s lélekisméretes eljárásaiktól függ 
ugyan : de ezen czélszerüség meghasználhatása , egye
nesen a’ végrehajtó bírák kezei által élhet, vagy foj- 
tathatik agyon. ’S ha ez utóbbi történnék itt vagy o tt, 
nem emlékezem a’ törvényczikkre, melly az illy tényt 
méltó recompensatióval fojtaná agyon. Mert minden jól 
megy, csak emberek legyenek a’ gáton , holott azonban 
megjegyzem, hogy ember az ember, de nem minden em
ber , ember. — ‘És mégis, hova emberek kellenének, 
ollykor nem embereket is választanak a’ kulacsok. Bulid.

F elelet Mörösrétiiiek. a’ mezei rend
őrség ügyében-

Miután a’ Társalkodó f. é. 9d. számában Körösréti 
által felállított mezei rendőrségi kérdések, azon nyugta
lanító elégületlenséget fejezik ki, mintha az 1840ki 
IV. t. ez. 8d. és lld . faiban levő ’s általa nemcsak 
homályosaknak és kétértelmüeknek, hanem akadekos- 
kodóknak és a’ visszaélésekre, mik ellen Értekező, 
mint egy bizonyos körülbelül 20,000 lelket számláló 
helyen divatozók ellen , panaszosan kikel, alkalmat szol
gáltatóknak látszó ezen kitételnek: „kinek abban hasz
náltad joga nincs“ és „közös legelőre, vagyollyas er
dőkre, ugarokra, tartókra, vagy már lekaszált rétek
re , mellyeken másoknak közlegeltetési joga van“ , azon 
régi szokást, miszerint ,,a’ r é t e k  az e d d i g i  kö
z ö n s é g e s  s z o k á s  s z e r i n t ,  t a v a s z s z a 1 h o 
o l v a d á s t ó l  sz.Gyö rg y  n a p i g ,  az an y  a fű l e 
t a k a r  i t á s á t o 1 i s m é t  sz. G y ö r g y n a p i g , k o- 
z ö n s é g e s  l e g e l ő k n e k  h a s z n á l t a t t a k ,  vagy 
_  a’ rétek birtokminőségi állapotja kellő tekintetbe 
nem vétetvén , meghagynák ; vagy illő figyelem njanya- 
ban, akaratlanul észrevétlen csúsztak volna b e , fel
világosítást kérvén egyszersmind e’tárgyban, mint tor-

törvvnjrhatóság alapjai
• lilében létesíthesse. A s z e r k .nimman 3/1
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vényt nem tudó: ezennel — bár nála a’ jogtudomány
ban nem sokkal avatottabb -igénytelen véleményemet a’ 
kérdéses kifejezések kívánt fölvilágositása, egyszersmind 
aggodalma megszüntetése tekintetéből e’ következőkben 
központosítani bátorkodom. Első kérdés: „ V á j j o n  e 
j e l e n  r e n d ő r s é g i  t ö r v é n y e k n e k  r é t e k e t  
i l l e t ő  p o n t j a ,  a’ m e n n y i b e n  a’ 8d. §. i me  
s z a v a i  : , , k i ne k  a b b a n  h a s z n á l a t i  j o g a
n i n c s “ ’s t. b. és a’ i l k  § i me  s z a v a i :  „ k ö z ö s  
l e g e l ő r e  v a g y  o l l y a s  e r d ő k b e ,  u g a r o k r a  
t a r l ó k r a ,  v a g y  már  l e k a s z á l t  r é t e k r e ,  
m e l l y e k e n  m á s o k n a k  k ö z l e g e l t e t é s i  j o g a  
v a n “ ’s t.b  , a’ r é g i  s z o k á s t  m e g h a g y n i  l á t 
s z i k ,  m e g f e l e l  é a’ c z é l n a k ,  v á r a k o z á s n a k  
a’ r é t e k r e  n é z v e ?

Felelet: Midőn az 1840: IXk t. cz.  ̂ 1 §a a’me
zei rendőrségi törvény rendelése alá esőknek mondja 
a’ kertekben , szőlőkben , mindennemű ültetésekben es 
erdőkben, vetésekben, növényeken , r é t e k e n  ’s t .b .  
elkövetett károkat, magában érthető, hogy a’ törvény
hozó test az addigi szokást nemcsak meg nem hagyta, 
hanem a’régivel együtt minden e’ tárgybeli törvényt ér
vénytelenített ; és midőn altaljában a’ gazdálkodás ’s 
iparnak kivülfekvő tárgyait veszélyeztető cselekvéseket 
tiKja: látni való, hogy a’réteken ’s réti vetéseken elkö
vetett károsításokat is épen azon büntetés alatt tiltja, 
mint egyebeket; látnivaló, hogy a’ réteket illetőleg is 
megfelel a’ czélnak ’s várakozásnak. Ugyan is a’ 8d. $. 
ezen szavai: „kinek abban birtoka, vagy egyéb hasz
nálati joga nincs“ , nem jelentenek egyebet annul, hogy 
kinek a’ más földjében p.o. zálogi vagy más illynemü 
birtoka, haszonbéri vagy más hasonló használati joga 
nincs, annak a’más földjét— marhákkal legeltetni ’stb. 
büntetés terhe alatt altaljában tiltatik; vagy megfordítva, 
csak annak nem tiltatik a’más földjének azaz az , ollyan 
földnek, mellynek csak természeti birtoklása, vagyis 
a’ haszonvételek szedhetése illeti ótet, de a’ jószág tu
lajdonsága, vagy a’ polgári birtoklás másé , mariinkkal 
le lelgeltetése’stb.kinek abban , nkármineinü természeti 
birtoka vagy használati joga van. Hogy a’ fölebb kitett 
eddigi közönséges szokás sem akarva sem akaratlanul 
nem hagyatott meg , nyilván van ugyanazon 8d. §. íme 
szavaiból i s : „mind télen mind nyáron — tiltatik“ ’stb. 
’stb. A’ mi pedig a’ l ld . §. ezen szavait illeti: „közös 
legelőre, v. ollyas erdőkbe , ugarokra, tarlókra avagy 
már lekaszált rétekre , miken másoknak közlegeltetési 
joga vagyon“ —■ véleményem szerint sem többet sem ke
vesebbet nem jelenthetnek annál, hogy akármelly vá
ros , helység, falu , szóval akármelly határ közlegelő- 
jé re , vagy ollyas erdeibe, ugaraira tarlójira , avagy már 
lekaszált rétjeire, mellyek a’ helybeli illető elöljáróság 
által, hogy közlegelóül, azaz , egész közönség marhái
nak , például a’ csordák, gulyák, ménesek ’stb. lege
lőjéül szolgáljanak, fölszabadittattak, ’s mellyeken an- 
nálfogva minden határbelinek, kiknek marháik egészsé
gesek, joguk van azokat, a’ többi lakosságéival együtt 
legeltetni. Mit hogy igy kell érteni, ugyanazon g utób
bi szavaiból, hol mondatik: ,,a’ mint az illynemü közös 
legeltetésben“ ’stb. világos. Világos továbbá onnan i s , 
hogy ezen gban előadott törvénynek egyenesen az a’ 
czélja, hogy az összes lakosságnak, kik közösen vagy 
együtt legeltetik marháikat, egészséges marhái megótal- 
maztassanak némelly egyesek ragadó nyavalyás marhái

után elkapható dögvésztól ’stb. ’stb. Az idézett mezei 
rendőrségi törvények tehát, a’ mennyiben általányosan
tiltják — a’ réteket ’s réti vetéseket sem véve ki __
a’ más vagyona károsítását, és kijelölvén ki nek*mi ,
mennyiben, és mi módon szabad vagy nem szabad ? __
mindenkinek tulajdonát a’ visszaélések ellen biztosítják, 
a’ réteket illetőleg is megfelelnek a’ czélnak ’s várako
zásnak. —

(Vege köve tezik.)

P ó t l é k t á r .

(Udvari bál Párizsban.) Az utolsó udvari tánczvi- 
galom különös figyelmet érdemel. ’S valóban, ha meg
gondoljuk , hogy 4 ezer meghivójegy osztatott k i, ’s hogy 
száznál több zenész, 500 szolga ’s 200 maitres d’hotel 
el vala foglalva, meg kell vallanunk, hogy az egy igen 
nagyszerű bál lehetett. Képes v. hivatható é valaki illy 
udvari vigalmakra vagy sem, arról többé szó sincs 
Francziaországban, mert az udvarnál mindenki megje
lenhetik , ki valamelly polgári vagy katonai rangban áll, 
melly megkülönböztetésre jogot ad. Ennélfogvást a’ nem
zeti örtest 14 ezrede közt sok jegy osztatik ki Párizsban ’s 
környékén; mivel pedig e’ polgári katonaság tisztjei gyak
ran kalmárok, husárosak’sa’t . , ezek szintúgy bejuthat
nak az udvarhoz, mint a’herczegek és grófok, ha ezek 
hivatalosak , mi nem szokott mindig történni. Herczegi 
’s grófi czimek néha legkisebb jogot sem adnak a rra , hogy 
valaki udvari mulatságokra hivassék meg. Továbbá kül
detnek meghívók a’ városi birákhoz’s tanácsbeliekhez Pá
rizsban ’s a’ vidéken, az őrsereg tisztjeihez , a’ nemzeti a -  
kademiához, törvényszékekhez ’s a’ t. úgy, hogy illy nagy 
tánczvigalomban a’ polgári társaság minden főbb testü
letéinek vannak képviselöji. Hogy pairek ’s követek meg
hivatnak , kétséget sem szenved. A’ tuilleriák palotája 
igen alkalmas illy vigalmakra. A’ kir. család annak két 
szélső szárnyán lakik ’s pedig nem épen kényelmesen; 
közepén van egy fölötte tágas, magas ’s körösleg karzat
tal ellátott terem. E’ karzat ’s terem, mellynek köze
pén a’ kir. család foglal helyet, illy alkalomkor töm- 
vék vendégekkel. A’ legnagyobb tolongás azonban e’ 
teremben szokott lenni, mivel mindenik legalább egy
szer kívánja látni az összegyűlt kir. családot. Az elfo
gadtatáskor nincs tekintet bizonyos rangú’s állású sze
mélyekre ; ’s csak a’ diplomatikai testület gyűl össze 
külön teremben, a’ többi vendég pedig szabadon lép be, 
a’ nélkül , hogy őket előbb a’ kir. családnak bejelente
ni vagy bemutatni szükséges volna ’s kényére innlat, 
szabadságában állván mindenkinek tenni, mit kíván. Nincs 
ennél szabadabb ’s fesztelenebb bál. A’ sok katonai ’s 
polgári disz-egyenruhán, valamint a’ különféle pazar- 
fényű hölgypiperén órákig bámulhatni. Egy óra felé va
csoráinak a’ hölgyek a’ tuilleriák színteremében , ’s ak
kor láthatni páholyokbul az azelőtt a’ termekben elszórt 
hölgyeket az asztalok körül egyesítve ’s minden ékes
séget, díszt egyetemben. Az ékszereket bátran több mil
lióra becsülhetni. A’ hölgyek vacsorája után a’ férfia
ké következik; ’s minthogy a’ kir. család ’s a’ hölgyek 
már ekkor eltávoztak: ezen sokkal hosszasb lakomá
nál , mellynél a’ pezsgőt nem kímélik , igen vígan van
nak , ’s többnyire a’ vigalom végéig azaz reggeli 4 óráig 
tart. Az egész bál alatt különteremben szolgálnak cse
megékkel.

Szerkeszti Helmeczy.  — Nyomtatja angol gyors-sajtón Tra11ner-Káro 1 y i , uri-utcza -453.



A ’ jolibágyíelkek b e v  áltásáról.
Látják kegyetek túlzó uraimék, mennyi tennivaló 

van még addig, mig a’ jobbágytelkek megváltását sta
tusgazdasági tekintetben csak szóba is lehet hozni, ide 
nem értvén a’ földművelő osztály kipusztulásának ve
szélyét, mit fentebb előadunk. De kegyetek magasztos 
eszméikkel felhőkben tévedeznek , a’ nemzetet magokkal 
együtt a’ mélység örvényébe zuhitandók. Mert tegyük 
fö l, hogy a' megváltást a’ jobbágyság elfogadja (mit 
egyébiránt csak igen gyéren reméllhetni) J/ 4 helyes job
bágy csak 34 napot fog évenként dolgozni, 331 napot 
pedig henyéléssel tölteni, kivált ha az utcsinálás’s elő
fogatok terheit egy részben a’ nemesség is viselendi: 
kérdem, a’ dolce farniente dicső boldogságát nem kegye
tek idézné é a’ nép közé? vagy nem támasztanának még 
egy eddig isméretlen boldog lazaroni társulatot e’szegény- 
liazában? Mert hogy % helyes jobbágy maga munkáján 
kivül üres idejét haszonnal tölthesse , sok nagy város, 
gyárok , kereskedés , művészet, országos munkák, épít
kezések kívántainak : de kérdem , majd tenger nélküli 
hazánkban , A u s z t r i a ,  Csehország szomszédságában 
lesznek é valaha elegendő gyáraink, Jeszen é valaha 
kereskedésünk? — Hihető, so h a— mivel földhelyzeti 
körülményünk m i n k é t leginkább csak földművesekké 
alkotott , mind földünk területének jóságára ’s termé
kenységére nézve, mind a’ tengeri utak távolára. Ezen 
természettől kimutatott ösvényen kell e’ nemzetnek ha
ladni, ha boldogságát a’ lehető legnagyobb polczrae- 
meJni törekszik,’s ennélfogva mind azt, mi a’ földműve
lést hátráltatja, mi az olcsó termesztést gátolja, törvé
nyesen gyériteni. Mind ebből látni való, hogy nekünk 
magyaroknak a’ külföldet mindenben majmolni nem ta
nácsos ; mert ha a’ lombardi és ílorenczi földműves 6 és 
7 holdföldbül családostul ’s igy ötödmagával elél, nem 
következik, hogy hazánkban is elélhessen, ha amaz 
egész éven át (mi egyébiránt egészen nem áll) földje 
körül munkáját megtalálja; nem következik, hogy a’mi 
y 4 és y 8 helyes jobbágyink szétszaggatott földjeik mel
lett háromvető gazdasággal minden napot munkával el
foglalni tudnának.

így tehát más határai vannak jelen körülményink 
szerint hazánkban mind a’ népességnek, mind a’ föld
birtok minimumának, mellyen följebb vagy alább menni 
nemcsak nem tanácsos, sőt nyilt veszedelem. Ez pedig 
tapasztalás után kiszámítani nem nagy flnanc bölcsesé- 
get kíván. Altaljában borzalmas gondolat volt az, mind 
hajdan a’rómaiaktól mind jelenleg a’ most élőktől: egyik 
mezei gazdasági házat 3 ,  másikat 10—1 2 , harmadikat 
30—40 hold földdel ellátni, mert ha minden családot 5 
személylyel számítunk , a’ melly család 6— 10 holdat b ir, 
az meg nem élhet: dolga nem lévén, roszban töri fejét 
’s talán éhségtől kényszeríttetve , magát az ügyes lo
pásban gyakorlandja. A’ melly családnak pedig 30—40 
hold földbirtoka van, az ugyan megélhet ’s némi fö
lösleget is mutathat, adóját fizetheti., urát szolgálhat
ja ,  de a’ kisebb birtokosak előtt irigység és gyűlölet
nek tárgya. Legnagyobb figyelemnek kell azért a’ tör
vényhozásban az úrbéri minimumra lenni, mert-a’ ve
szedelem innen jöhet. H aj 1 an d ó k ugyan sokan a’ 
köznép szegénységét, rongyosságát, piszkait’s nyomo
rát részint tunyaságnak, részint robotnak, dézmának

’s ki tudja még minek tulajdonítani. Kivált túlzóink, mint
ha egyiptusi sötétség fogta volna el szemeiket, teljes- 
seggel nem láthatják, hogy hazánkban ^ 4 vagy egész 
helyes jobbágy, robot, dézina ’s más adózások mel
lett is megel családostul becsülettel, házát fentarthatja 
tisztesseggel, adojat fizetheti pontosan, akkor midőn 
I 4 és y s helyes csak éhséggel ’s nyomorúsággal küz
deni kénytelen.

De ide gondolni nem akarnak , hanem mindig csak 
a’ szabad föld és szabad birtok mellett agitálnak; a’ meg
élhető J/2 ’s egész helyes jobbágyokban is az elégület- 
Ienseg lelket költik fe l, azt hitetvén el velők , hogy a’ 
szabad föld és szabad birtok talán még egy hold föld
birtok mellett is pástétommal fogja hizlalni a’ jobbágyot, 
mert ők statusgazdasági axiómának veszik ezen száz
szor regélt eszmét: „Adj egy darabkősziklát embernek 
szabad birtokul, ő abból paradicsomot fog alakitni; adj 
ugyanannyi jó földet neki haszonbérbe bizonyos időkig, 
kopár puszta leszen belőle.“ No urak! ha ez igaz volna, 
sok ezer paradicsom léteznék hazánkban, mert itt a’ ne
messég,kivált tagosztály után, a’szó valódi értelmébe sza
bad birtokos, de paradicsomot mégsem látunk sehol is; 
de hát mit látunk ? csak azt látjuk, hogy 6 ’s 7 hold 
szántóföldből még a’ nemes ember, ki semmit sem adó
zik, legnagyobb szorgalma mellett sem élhet meg, ha
csak valami mesterséget nem gyakorol, vagy napszám
ba nemjár ; de kérdem :jó é , üdvös é , kívánható é hogy 
a’ földműves ma kapáljon, kaszáljon, holnap valakinek 
nadrágot várjon , aztán lovat patkoljon ’s majd megint 
borotváljon, ’s igy tovább ; vagyis, hogy ö ezermes
te r , azaz mindenféle művész , csak épen jó földműve
lő ne legyen ? Hogy az igen apróra darabolt földbirtok 
illy borzalmakat idéz elő, azt csak az elfogult nem lát
ja : ellenben a’ szemes vizsgáló figyelmét sehogy sem 
kerülheti e l, hogy hazánkban 12 hold földbirtokbul még 
a’ nemes ember is, a’ ki mit sem fizet, sem élhét úgy el csa
ládostul, mint a’ lombardi és toszkánai feles haszonbérlő 6 
hold földjéből. Minek pedig épen nem a’ különös szor
galom oka, hanem a’ népesedés, kereskedés és a’ ta- 
gositott birtok. Ha tehát hazánk földjét 6—10— 12hol- 
du apró birtokokra őszijük olíy követeléssel, hogy ab
ból egyegy család becsületesen megéljen, elsőben olly 
körülményeket kell előidéznünk , mellyek a’ megélhe
tést lehetősitik, vagyis népesedést, kereskedést ’s 
tagosztályt kell általányossá tenni; mert ezek nélkül a’ 
kevés földbirtokos nemcsak nyomorral, szegénységgel, 
tudatlansággal, rongyöltözetben , piszkos kunyhóban fog
ja kínosan életét tengetni, hanem szűk termés idején 
gyakran éhséget és éhenhalást szenvedni.

Ebből látszik azon képtelenség , melly az úrbéri tel
kek elaprózása ’s a’ nemes birtokok örökké darabolá
sának következménye leend. Nem a’ szabad fold es a 
szabad birtok tehát még most az okos agitatio targya a- 
rátim! hanem körülményinkhez alkalmazott minimum 
lelkiösméretes megállapítása, mind nemesre min jo -  
bágyra nézve: különben a’ szabad birtok es szaia 0 1 
ínellett is népségünk csekély biríoku részé, jo ven oie min 
den erkölcsöt még jobban levetkezve, nmgat inkább lo
pás és csalásban gyakorlani kényte en. - ' l oa ez e 
len üdvös törvényeket szabhatni, ha az elet fenntartása 
hatalmasb inger minden erénynek Hogy mtezvenymk a
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földbirtokra nézve földhelyzeti polgári körülraényinkhez 
alkalmazva nincsenek és hogy ezen aránytalanságnak 
szomorú következései legyenek: népességünk nyomorai 
és szenvedési tanúsítják. Vannak csakugyan még is olly 
rövidlátók, kik áltáljában ezen bajokat a’ nép tunyasá
gának ’s dologtalanságáníik tulajdonítják, mitsem gon
dolván a rra , hogy ha a’ nép tunya volna i s , ennek 5 
nem oka; melly csak mint eszköz és műszer használ
ta ik  a’ status gépében, vagyis a’ tunyaságnak egye
düli oka a’ nép érdekeinek anyagi kezelése , mert kér
dem : Somogybán vagy Torontálban 6—10 hold föld
birtok mellett, hol semmi mellékes kereset nem mutat
kozik , miképen legyen szorgalmas a’ földműves job
bágy ? ezt itt kívánni is észzavar. De azt mondják so
kan , hogy ezen tunyaság egyenesen a’ földnépe nem
zetének bélyege , mert Bánságban egy oláh faluban alig 
van a’ jobbágynak egyebe rongyos bocskoránál, mikor 
a’ szomszéd német gyarmat szép bútorozott házakban 
lakik, könnyen és jól él ugyanazon természetű föld
művelése mellett; ’s igy ha az oláh szegény , a’ német 
gazdag, nem lehet más oka, mint a’ nemzeti tunyaság 
’s nemzeti szorgalom. ’S ezen bölcs ítélethez sokan any- 
nyira ragaszkodnak, hogy már osztályozatot is tesznek 
a’ nemzetek között állitván, hogy a’ német legszorgal- 
masb, aztán a’ magyar kevésbbé , majd a’rácz és tó t, 
’s végre az oláh legtunyább a’ magyar birodalomban. 
Igaz, hogy ez alkalmasint igy áll tettleg ’s elég fájdalmas 
különösen a’ magyar nemzetre nézve, de vizsgáljuk 
csak szorgalommal a’ forrásokat, látni fogjuk. hogy itt 
a’ nemzetek különbsége igen csekély factor , és mysti- 
íicatio nélkül át sem láthatni, hogy egyforma kezelés 
mellett, egyforma törvények , jogok és terhek alatt hogy 
legyen egyik emberi fa j, melly ugyanazon istennek te- 
remtvénye sokkal tunyább és dologtalanabb a’másik
nál? Az eredvényt tehát miképen magyarázhatni meg ? 
csak úgy , ha az eredvények okait keressük. —

Nézzük tehát német vendégink minő föltétek alatt 
népesítik hazánkat ? Bizonyosan 5—6 hold földbirtokért 
ősi lakjokat el nemhagyák, hanem annyit kívántak kia
datni egy házhoz, miből 5 — 6 személyzetű földmű
velő család nyomor nélkül megélhessen. Értekező több 
német gyarmat tartalmit összeszámlálta t. n. Komárom- 
megyében ’s úgy találá, hogy a’legkisebb birtok egy- 
egy házhoz közép szerrel szántóföldben *s rétben , le
gelő és belső teleken kívül 17 holdat teszen. Régi ma
gyar helységeken pedig a’ legkisebb birtok egyházhoz 
8 holdban állapodik meg. Ezenkívül német vendégink 
telkeiket házastul szabad eladás joga alatt bírják; hely
ségeikben csak ritka helyen léteznek uradalmi majorok 
és birkás házak: még is többnyire örökös szerződésre 
léptek földesuraikkal, robotjaikat ’s dézmáikatkészpénz- 
ben megváltva , akkor, midőn e’ hazának régi lakosi 
szertelen eldarabolt birtokok mellett úrbéri terhek alatt 
vannak. Az oláhságban és tótságban pedig az úrbéri 
birtokok még jobban el leven aprózva, igen természetes, 
hogy amazoknál sokkal szegényebbek és dologtalanabbak 
legyenek. Ezen körülmény is, hogy több hold földbir- 
tokbul is jobban meg lehessen élni, bebizonyodíka’ most 
említett eset által. így nem szükség méltatlankodnunk 
a’ szegény nemzetek ellen, őket gúnynak, gyalázatnak 
tárgyául kitűznünk,mellyek egyébiránt velünk együtt nem
zetnek minden veszedelmiben részesültek: illetlen egy 
idegen nemzetet mystificálva a’ régi lakosok fölébe e- 
melni, hanem azon kell törekedni, hogy a’ régi lako
sok is olly kedvezményekben részesüljenek, mint az újab
bak, minek következménye egyedül az leend , hogy né
hány nemzedéken (generation)tul ezek is megközelitendik

a m a z o k  szorgalmát ’s élvezendik munkájok nagyobb 
hasznait. G. I.

K lieg l tudósítása*
A’ ki találmányom föladata nagyszerűségét, a’ szét

osztó gép készítési munkája nehézségit ’s nagyságát te
kintetbe veszi ’s a’ szükölködés, gond és aggály küz- 
delmit ismeri, mellyek közt a’ műnek létesülnie kell, 
nem csudálkozandik készülése hosszadalmasságán. El
halasztóm a’ már talán rég várt tudósítást, mert a’ gép 
nem volt azon állapotban, minőben lenni óhajtóm, hogy 
csak jelentést adhassak is ró la, ’s mert biztatott a’ re 
mény, hogy gépem ez állapotra rövid időn eljutand ; 
előre nem látott akadályok ’s viszonyok azonban e’ re
ményemet időről időre meghiusíták. Gyakorta tollat ra- 
gadék ’s készen állt a’ tudósítás; de a’ mi belsőmből a’ 
tollba átömlött, nem volt összehangzó azokkal , miket 
mondanom szabad volt, vagy miket mondanom kelle. A’ 
legforróbb hálaérzettül áthatva azon nemes adományo
kért, mellyek eddig a’ tárgyra áldoztattak, fájdalmam
ra szolgál, jelenteni, hogy azok nem valónak, elég
ségesek az  o s z t ó g é p  teljes elkészültéhez ’s igy 
én jelenleg csupán részletes eredvényrül tehetem tu
dósításomat.

Az osztógép annyira kész, hogy kettős rendszer
ben már kitünteti működését, ’s összeállított lényeges 
részei t —2 hét alatt lehetővé tennék annak négyes rend- 
szerbeni alkatát; nyolczas rendszerbeni fölállítása mind- 
azáltal több időt kíván , mert ahoz még nincsenek né- 
melly részek kidolgozva ’s még a’ kezelésre nézve 
csalhataflanság — hibázhatlanság — tekintetéből elővi- 
gyázati szabályokra van szükség. A’ fát sem vághatni 
le egy csapással. A’ kettős rendszerben fölállított gép
részek tettleg kimutatják a’ betütömegnek a’ tár-szek- 
rénybül kiszedését és szakonkinti (betűk szerinti) el
osztását , mi a’ gépnek föladata, egyszersmind a’ tár
szekrényeknek az illető helyre szállítását. Minthogy a’ 
gépszerkezet elrendelése szerint a’ betűk m i n d e n  ne 
m é r e  csak az egésznek elkészülte után terjeszkedhe- 
tik ki munkálata, most— az elkülönzés, mint szinte a’ 
betűfaj is , csak részletben mutatkozik. Egyébiránt, bár 
a’ mostani részletes próbák ki nem tüntetik a’ működés 
egész teljességét, annyit mégis szemmelláthatólag bizo
nyának , hogy a’ többi rész is szintúgy elkészíthető ; mi
nélfogva a’ föladat biztos sükerülésének kétségtelen lé
tét becsületszó-záloggal nyugottan kimondom. A’ műkö
dés gyorsaságát illetőleg, mi a’ gépezet pontos szabá
lyozása után még nagyobb leend, ismét szemmellátha
tólag tűnik ki, hogy a’ fogantyúnak — melly a’ gépnél 
ideiglen alkalmazva van, fordítására V /2 másodpercz- 
nél több nem kívántatik. De ha 2 másodperczet veszünk 
is , a’ gép, elkészültével 8 betűt osztályozand egy for
dításra, minek eredvénye az, hogy 16,000 cicerobetü- 
ből álló ív, 50 perez alatt szétrakható, osztályozható 
leend. A’ fogantyú forgatásához kivántatóerő olly cse
kély , hogy órai erömüvezetet is lehet hozzá alkalmaz
ni , minélfogva a’ gép éjjel is dolgozhatik (Kettős nye
reség !). Legkisebb számifás szerint tehát a’ nyereség 
naponkint 12—16 ember , azaz szedő , kiknek díja even- 
kint egyesleg, ha többre nem, legalább 1000 v. ftra 
megy. E’ nagy nyereség már maga is elég ok lehetne 
azon óhajtásra, hogy a’ gép teljes elkészülése minélelóbb 
eszközöltessék; mert illy tetemes jövedelmezést a’mű
vészet körében semmiféle gépelyzet r.em mutathat. Jól 
tudom, hogy szokás a’ türelmes papiroson irgalmatlan 
levonásokat csinálni: ellenben a’ tökélyesbitésnek is meg 
kell hagyni a’ maga számitását; ’s én e’ pontban igen
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igen sokat látok ; adná isten, hogy elég módom volna 
azt már a’ következő rendszer készítésénél foganatba 
venni. —

A’ gép további készítését illetőleg, köztudomásul 
van , hogy az eddigi költség a’ nemeskeblü adakozók gyüj- 
telékébül ’s a’ lelkesb irók által kiadatandó könyv jö
vedelmi előlegezéséből került ki. Ez egyébiránt csak 
bensőbb barátim segedelmezése mellett, kik legnagyobb 
szükségemben tetemesen gyámolítottak, volt elégséges 
a r ra , hogy a’ müvet gyönge erővel eddig folytathas
sam. Legutóbbi időben növekedett a’ szükség a’ segély 
csökkentével, ugyannyira, hogy az utolsó gépész-le
gényt, kit eddig még a’ durva munkák készítésére tart- 
haték , ezelőtt három héttel ismét — most már 6szor — 
kénytelen valók elbocsátani. Mit saját gyönge kezeim 
a’ gépen továbbdolgozhatnának, azt lehetlenné teszi ín
séges helyzetem, miszerint haladéktalanul kényszerítve 
vagyok számos tagból álló családom föntartása iránti 
szent kötelességemnél fogva, már holnapi kenyeremet 
munka által keresni. Azon ideig tehát, míg uj szeren
csesugár világitandja meg találmányom műteremét,— 
elakadva kell maradni a’müveknek!! — A’jelenneksu- 
íyos aggodalmi nem engednek a’ szedőgép távol jöven
dőjére gondolni. Távolnak kell neveznem, mert a’ vi
szonyok megforditák a’ látcsövet hazai szép reményim 
szemléletéhez; a’ mi ezelőtt pár évvel hozzám ollykö
zeinek látszék, most iszonyú távolságban fekszik tő
lem; ‘s ennélfogva csak egyet akarok említeni, melly, 
miután czélom elérésének kivánata lelkembül ki nem 
aludt, a’ végképi elsülyedés veszélyit eltávoztassa. Tá
madhatott ugyanis már azon gondolat, hogy miután Young 
Angolhonban egy szedőgépet csakugyan előállított, fö
löslegessé vált az enyimnek elkészülését óhajtani ’s esz
közölni. Én nem erőszakolhatok magam részére vonzal
makat; annyit egyébiránt önérzettel nyilványíthatok , hogy 
Young felléptében semmi okot nem látok az én tervem 
szerinti szedőgép készitésétül elállani; mert habár Young 
g é p e  az én rendszeremen alapult, mégsem bir azon 
szerkezettel, mellyet én az enyimnek adandók. Nem 
akarok részletekbe ’s összehasonlításokba bocsátkozni. 
Csak ezen egy kérdést teszem: olly gyorsan dolgozik é a’ 
szedő, Young gépével, hogy a’mérsékelt gyorsbeszédu 
szónokot előadásában követheti? Ha így van: elvetem 
kalapácsomat; máskép nem! — mert ez az én föladatom „ 
mellyet megoldani akarok’s minek sükerülése iránt ren- 
dithetlen hitem van. — Dingier politechnikai idöszakira- 
ta szerint valósítva van ugyan a’ rendszer, de a’ gép
nek könyvműhelybeli kivant haszonvehetöségéhez még 
sok kívántatik. Egyéb folyóiratok is csak egyszerűen 
jelentik működése mibenlétének részletes ismertetése 
nélkül. Vájjon miért így ? kérdezem. így jön é létre egy 
szedőgép ’s olly hideg tudósítást érdemel é csupán , 
mintha egy idomított kávéőrlő-malom készült volna el? 
Miért illy hidegen ? Mig a’ róla megjelenő híreket csu- 
dálat ’s egy uj müdiadal lelkesültségi hangja nem kö
veti , nem lesz okom rettegni; mert ezt az én gépeim
nek csupán mintái is megnyerék. — A’ föladat egyéb
iránt meg van oldva; ’s ha voltak, kik azt eddig le- 
hetlennek tartották: most már hihetik. Vagy talán csak 
azt nem akarák hinni, hogy én oldhatom meg úgy , mint 
azt most már Young az én rendszerem nyomán cselek- 
vé?! Neki volt ráfordítható 60,000 frtja , ez adá meg 
neki az elsőséget. Ö gazdag kézzel, rögtön valósithatá 
a’ rendszert, mellynek első mintáját én szegény papir- 
lemezból és fából Ínségesen készítve 13S4d. óta a’pad
láson hevertettem. Y o u n g  biztosan folyamodott önnön 
zsebéhez ; — az én föláldozott egész vagyonom alig volt

elegseges a’ megkívántaié csekély anyag és munkaszer— 
szám beszerzesere, hogy hat év elfolyása közben két 
nyomom gepminíát összeállíthatók. Nem könyezem meg 
a hosszú drága időt (8 év múltával mennyire jutot
tam ?) mellynek3/* része tőlem elveszett; nem könye
zem meg a’ múltnak áldozatit, nem a’ jelennek súlyos 
kiserteteit, nem a’ jövendő szerencsének mondhatlan 
csonkulását (Young szabadalmi enyimek lehetendettek) : 
csak az fáj , hogy azon eszme valósultára Angolország 
egyetlen egy gyárnokának fejében 15ör nagyobb áldo
zatra is elegendő fontosságúnak találtatott, minta’ meny
nyit en , hosszas fáradalmim által e’ hazában lelheték. 
Itt az en szünetleni segélykeresésem több éven át elő- 
leges volt; itt 6 hónapig föl valának állítva közszem
léletre a’ tanúbizonyság jelei — a’ gépminták — hogy 
a’ vak is tapogathassa, mit látnia talán lehetlen volt; 
itt lobogott fel magasra az első láng , itt harsogott elő
ször a’ tárogató , hogy a’ nemzetet világversenyre buz
dítsa — emlékezzünk Francziaország szavára ; — itt 
szolalának föl az ügybarátok a’ nemzetdicsőség ’s em
beriség java tekintetében: ’s mégis előbb meghallá e’ 
földrész véghatára ama hangokat, mint a’ közellevők! 
— Oh kedves N .! ki ez előtt két évvel sejtőleg felszó
lalásodban mondád: — — nem, nem akarom ismételni 
szavaidat; de, fájdalom, igen is súlyosan érzem azok
nak igazságát! P o z s o n y ,  martz. 7dikén 1842.

K  l  i  e g  l.

F elelet Körösrétinek a’ mezei rend
őrség ügyében.

(Vege.)
2dikKérdés: M i n d e n  k i v é t e l  n é l k ü l  mi n

d e n ü t t  m e g h a g y j á k  é e z e n  t ö r v é n y e k  a’ 
r é g i  s z o k á s t ? é s  ha  e l t ö r l i k  j o g s é r t é s v o l -  
n a  é a z ?  a’ r é g i  s z o k á s  u s u s  é v. a b u s u s ?  
h a  a b u s u s ,  s z o k á  s-s z e n t e s í t e t t e  j og  é az  
v a g y  n e m?  Felelet. Az eddigiekből is nyilván látható , 
’s a’ törvény szelleméből ’s czéljából minden kétségen 
felül van, hogy rendőrségi törvényink a’régi szokást, 
minden kivétel nélkül mindenütt eltörlik. Midőn pedig a’ 
törvényhozó test valamit, mit nem jónak, nem korsze
rűnek lá t, eltöröl, megszüntet vagy változtat, ekkor 
csak jav ít; ha javít, az által senki joga nem sértetik. 
Egyébiránt is ha a’ netalán történhető összeütközés ese
tében , a’ magánynak a’ közérdek eleibe tétetnék, azt 
jogsértésnek tartani nem lehetne; annyival kevésbbé 
lehet tehát, midőn ollyan usus vagy abusus töröltetik 
e l , melly míg egynek hasznot lOOOnek kárt okoz.

Hogy a’ régi szokás usus é vagy abusus ? arra néz
ve tudni kell: hogy a’ szokás vagy törvény szerinti v. 
azonkivüli ’s elleni. Törvényszerinti, melly az írott tör
vényt, ha annak értelme kétséges , világosítja , magya
rázza ; megerősíti, ha világos. Törvény kívüli, melly 
akkor kap lábra, midőn sem írott törvény sem hason- 
nemü szokás nincs, mihez valamelly tettet lehetne al
kalmaztatni. Törvény elleni, melly minden polgári tevő
leges törvény ’s szokás daczára, nyil ványos tilalomnak 
akar szabadalmat víni. Már ha a’szokás törvény szerinti,
sőt még ha törvény kívüli is : u s u s ;  ha tői vényé e- 
ni, mindenkor: abusus. És innen, hiszem, mindenki meg
ítélheti, ha a’ régi szokás usus é vagy abusus? vala
mint azt is , ha vájjon lehetséges e hogy az a usus jog- 
ga szenteltessék, vagy hogy »’ nyilványos tilalomnak 
kiváltságot idóslthessen «’ szokás, midőn a törvényho
zás és az élet örködnek. Igaz ugyan, hogy az idosu- 
let — melly mások vagyonának törvény altat meghatar-
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zott időn keresztüli békés ’s folytonos birtoklása , miu
tán a’ más joga miénk lesz , vagy pedig kötelezettsé
günk mások iránt elenyészik , a’ mennyiben természeti, 
’s tevőleges törvény szerint az enyim és tiéd, vagy 
a’ mások tulajdona egyiránt sérthetetlen , — nem egyéb 
mint törvényen alapuló törvényelleniség; ámde miután ez 
a’ közérdek 1)  ’s nyilványos közjó végett hozatott be 
’s állapíttatott meg, hogy t. i. némelly dolgok birtoklá
sa sokáig, sőt tán mindenkorra bizonytalan, gazdátlan 
ne legyen, ’s hogy a’ gyakran hosszasan huzható-ha- 
lasztható pöröknek vagy eleje vétessék vagy vége sza- 
kasztassék ; az értekező által panaszlott mindig nyilván 
ellenzett ’s háborgatott ususból származható képzelt, 
praetensiv jog pedig mindenha és minden elfogulatlan 
előszeretet és elögyültség nélküli szívtől csak bitor
lásnak keresztelhető : látnivaló , hogy az és e’ közt igen 
nagy a’ különbség; hogy midőn amazt honi törvénye
ink megengedik, imezt nyilván tilalmazzák ; hogy ha 
amazt törvény-szentesitette abususnak nevezhetnék i s , 
imezt a’ szokás soha valódi és törvényes joggá nem 
érlelheti ’sa’t. 3ik kérdés: „Nem volna é szükséges ezen 
pontot a’ réteket illetőleg, a’ törvényhozó test komoly 
figyelmébe ajánlani módosítás végett ?“ —

F. Ez más szókkal ide mehet ki: nem volna é fö
lösleg a’ törvényhozást fölszólítani, hogy minden (é r
dekes) pontot, minden §-ban annyiszor mennyiszer is
mételjen?— hogy igy minden, a’ még jog nem értők is, 
unalomig megérthessék ’s fölfoghassák inindenik § -  
nak mi legyen igaz értelme. — Mert hogy a’ két első 
kérdés, a’mezei rendőrségi 1840. IXik t.cz. figyelmes 
átolvasása után önként elenyészik, annál fogva, hogy 
a’ 8ik és I lik  §ból fölidézett, értekező által akadályos- 
kodóknak nevezett szavak, a’ törvényhozásnak sem a- 
karatja ellen’s észrevétlenül nem csuszantak be,sem kellő 
komoly figyelme hijányában nem hagyattak meg , azt a’ 
fölebbiekből világosan láthatván , vitatni szükségtelen. 
— Ha tehát az értekező által, úgy hiszem, nem kép
zeletben tervezett hon látkörén történt vagy történhető 
tapasztalásokból merített adatok után előadott bitorlá
sok, mellyek valóságán résztvevő sajnálkozásunkat el
titkolni lehetetlen, — egy nagy mvárosban, — hol a’ né
pesség y 5 részének csak nem egyetlen tulajdona a’ te
nyérnyi ré t, mellyet drága pénzen vett, mellytől külön 
adót fizet és egyéb köz terhet visel stb.—annyira di- 
vatozók, hogy a’régi szokás baráti előtt nem tetszik jog
sértésnek nemcsak mások valóságos vagyonának a’ tu
lajdonos beleegyezése nélküli sértése , hanem még az 
ipar és szorgalom akadályoztatása és a’ közügy ’s ho
ni érdek szenvedése is: ez, csekély véleményem sze
rin t, koránsem a’ törvényhozás hibája, melly azonkívül 
hogy minden visszaélést törvény által korlátoz, külön 
tisztviselőket is rendel, kik az általa alkotott üdvös 
törvényeket sikeresitsék 5 hanem vagy magáé a’ közön
ségé , melly hogy ollyan bitorlások büntetlenül ’s visz- 
szatorlás nélkül történjenek , fölfolyamodást és törvé
nyes orvoslást mellőzve, tetemes sérelmével eltűri; v. 
a’ mezei rendőrségi illető hivatalnokokéi, kik á r tö r 
vényt foganatosítani vagy nem merik vagy nem akarják, 
vagy hanyagok, v a g y ---- --- vagy -  -  -  Körösi.

Vendégség más költségéi
Jolivard ’s Basnage egy finom ’s derék villás reggeli 

végett álltak törvényszék előtt, mit Xwíi párizsi ven
dégházban fizetni nem akarva keltének el.

1) Vagy talán azért, mert ki törvényszabta ideig nem kö
veteli sajátját arra nem érdemes, de nincs js szüksé- 
ge* S z erk.

,Mielőtt a’ dolog érdemébe bocsátkoznék, szóla Jo - 
vilard az elnökhez , jelenlevő barátomat ártatlannak 
óhajtóra mondatni, mivel a’ vád alatti ténytől olly tisz
ta mint ma született gyermek/

Elnök. Mindenekelőtt a’ tanúvallomások kive
endők.

Jovilard. Basnage! szót se szólj. Én vendégelte
lek meg; ’s valóban a’ törvény udvarisága elleni len
ne , hogy te tizes.

Jousselin csapiár igy nyilatkozott: Ugyan rósz két 
madár ez ; ’s a’ mellett, hogy erszényükben egy kr. 
sincs, átkozott étvágygyal birnak.,Asszonyom a’ javából 
mindent* mondák nőmnek; mert én épen nem valékhon. 
Szegény Barschecz sznmszédom egész váratlanul meg
holt, ’s én gyásztiszteletére menék, noha már sem árt
hat sem használhat.

Elnök. Dologra térjen ön ’s ne zagyváljon össze 
minden hasztalanságot.

Tanú. Hisz csak azért, hogy Ön tudja, mikép hon , 
’s miért, nem valék; mivel az ritkán, mondhatom soh’ 
sem, történik; mert köztudomású dolog, miszerint én 
egészen ezen mesterségnek élek. Aztán az egyik csak 
előáll ’s igy szól: Két jó barátot lát ön, kik régi tá
voliét után egymást újra ölelik. Most hát azon vagyunk, 
hogy az ismét-találkozást megünnepeljük.

Finom bort id e ’s mi jó ízletes a’konyhán van : bor- 
jubecsinált, sült salátával, ennyi elég lesz elöljáróban. 
Szóval, már hetedik itczét ürítették, midőn nőm a’ret
tenetes ét- ’s italvágy miatt gyanakodni kezdett; ugyan
azért nem is akart addig többet adni, míg az elfogyott ele- 
ség árát nem látja. Sok himelés-hámolás után végre kisül, 
hogy ha fejők tetejére állíttattak volna sem tudnának egy 
krt mutatni; miért is pinczérem őket letartóztatá, kinek , 
midőn hazajővén a’ dolog mivoltát megértettem, ezt mond
tam : jól tetted , becsületes ficzkó vagy.

Elnök. Mellyik rendelt a’vádlottak közül reggelit ?
Ta’nu. Mindkettő teli torokkal kiáltott; egyik ezt, má

sik azt követelt, ’s alig szakadt vége.
Jolivard. Csak elmondom már őszintén ’s részletesen 

mint történt a’dolog. Egyszer a’ t# 1̂  kerületben’s a’ pia- 
czon valék; kegyetlenül éheztem, de egy sous-m sem volt. 
E ’ pillanatban egy 20 éves forma ifjú jött felém. Darab 
ideig együtt mulatánk, midőn azon ajánlatot tévé: regge
liznék vele. Természetes , hogy nem soká kéretém magam; 
elmenénk ’s derekasan vendégeskedtünk. Illyés valamit 
nem hamar felejthetni, miért is megmondám neki, hogy ha 
valaha Párizsba jövend bízvást számolhat arra,mikép köl
csönt kölcsönnel fizetendek. F. h. 20d. azonban egész 
véletlen rá bukkanok , egy pillanatra kiláttam hogy ehes; 
én sem késtem sokáig ’s reggelire híttam. Igaz, egy 
króm sem volt, de ha ezen alkalmat használatlan elsza- 
lasztám vala, ki tudja mikor került volna i s m é t  elő. 
Eféle dolog szent, azt átlátja minden, ki hasonló hely
zetben volt.

Elnök. E’* szerint hát ön hítta volna Basnaget; pe
dig nekem úgy tetszik hogy a’ csalásban mindketten e- 
gyetértettek.

Jolivard. Mi az éhséget ’s szomjat illeti, igenis, ta
gadhattam Ö talpigbecsületes ember volt. En nem mond
tam , hogy nincs pénzem ’s igy ö egeszen ártatlan.

Elnök. A’rendőri jegyzőkönyv szerint sem önnek sem 
barátjának nem ez első tette,’s mindketten két évvel ezelőtt 
hasonló csínyért már büntetve voltak.

Jolivard. Ő! hiszen ha Ön előtt az nem titok, úgy egy 
szót sem szólok többé; ’s az ártatlan szinte mint a’ vétkes 
kénytelen az Ítéletnek magát alá vetni.

A’ törvényszék mindkettőt félévi fogságra Ítélte.
”  r r r T T . ~ ■) .. ............................................ ....  ■ IB" mm —
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Vidéki szem le.
y i l .  A' pórnépnek jobb példát kellene adnunk.

A’ magyar nemzet csaknem ezer esztendő vasta- 
gította történet-dus évkönyveiben nem ismerünk korszak- 
kot, mellyben elszántabb kebellel víttak volna az em 
b e r i s é g  j o g a i é r t  hazánk atyjai, mint jelen korunk 
nehány országgyűlésén. Hős elődink bajnoki magasztos
sággal életüket nem becsülék többre, mint az ébren őr
zött ’s utolsó cseppvérig védett hazát 1) ; emberbarát- 
utódik tulajdonuk feláldozásával nyilványíták, hogy pol- 
gártársik boldogitása becsesb ’s szentebb ügy előttük , 
mint egy lelketlen kiváltság , szabaditék. Soha szó, toll, 
tinta és s a j t ó  . melegebben ’s szabadabban nálunk 
nem foglalkozónak, mint e’ tárgyban. Láttuk a’pseudo- 
szabadelmüeket, rajoskodókat, igen a’ boldog régiség
ben maradozó, egy talpnyit engedni nem akaró, sértő 
kiváltsággal a’ t e r m é s z e t  t ö r v é n y é n  tovább is 
paczkázni kívánókat, kiket legalább rósz m á j ú  embe
reknek méltán lehetne nevezni,— szemléltük a’ józan 
h a l a d á s  fiait, kik komoly méltósággal fogák fel az 
ügyet, a’ törvény lelkét nyomozván 2) a’ közhaszon
nal ellenkező magány nyerészkedést eltörlék, újítva ’s 
változtatva a’ kor kivánatihoz alkalmazkodának ’s hála az 
igazság istenének ! g y ő z ő n e k .

E ’ győzelem eredvényiről a’ hirkürt különféle vé
leményt harsoga el. Xémellyek az ismert engedvénye- 
ket jajveszékelve so  k a i  Iák,  mások: „üvegen által 
nyalatják velők a’ mézet— fris vízre vivék szomjan ha- 
gyák“ közmondások közt, k e v e s 1 é le. Mi azt ítéljük , 
hogy az ó kor cacoethesét nem irthatni ki e g y s z e r 
r e ,  ’s innen csak örülünk a’szép k e z d e t n e k,melly 
miután az egész természet örökös palyngenisia, ujra- 
születés , ha e 1 h a 1 a n d n a is meg újra születend ; 
örülünk a’ testét lelkét l e k ö t ö t t  p ó l y á b ó l  szaba
dulni kezdő nép-gyermeknek, ifiellynek kiállandó inasevei 
után is, annak kell lennie mi még nem vala. Ámde örömünk 
közepette nem titkolhatjuk el azt is , hogy csaknem min
den faluban hol keresztühnenénk, minden helységben 
hol mulatónk egészséges szemekkel vizsgálván e’ b e 
c s ü l e t e s  néposztályt : a’jó példaadás hijányát ’s el
lenben a’ különféle elvetemültségekre csábitó rósz pél
dák termékenységét tapasztalok. Mi annál inkább fajhat 
az emberbarátnak, minél valóbb, hogy a’ köznép sze
meinek hiszen inkább mint füleinek , eleven példák után

1) Ennek a' következő levél is tanúja: „Generöse Domine. 
Nobis obssme. Salutem et nostram bencvolentiam. Mint 
hogy az pogány Töröknek hadi készületi felöl szüntelen 
jön élőnkbe az h ir , és noha kegyelmes urunktól eöFöl- 
ségétől t ábor i  k é s z ü l e t  f e l ö l  s e m m i  p a r a n 
c s o l a t u n k  n i n c s  u g y a n  m é g h ,  de hogy ha mire 
maholnap kívántatik, „készületlenül ne találtassunk“ , 
az okáért akartuk kegyelmednek megli Írnunk , hogy az 
maga alattavalóit, olly készület's dispositio alatt tarosa, 
hogy valamelly órában kívántatik az maga zászlójával „fo
gyatkozás nélkül elő álhassan“ kegyelmed. De reliquo Is
ten kegyelmeddel Ex arcé nra Rohoncz 13. Juny 1682. 
Ejusdem benevolus Comes Christophorus Batthyányi mp “ 
Belől: Festetics Pál urnák. Kívül :Generoso Domino Paulo 
Festetics certorum militum nostrorum campcstrium Duci. 
Nobis honor. —

2) Scire leges non est verba eorum tenere, séd vim ac potes- 
tateuv. Celsius 1. XVII. D. de legibus.

indul szívesben mint holt szavakra; ’s valamint hajdan 
a’ Jákob bárányi ollyanok lellek mint a’ csatornákhoz 
rakott vesszők : úgy ma, pórnépünk tettei ollyanok , mint 
urai- ’s elöljáróinak példáji.

Zeuxis, Helena bájoló képét több kecses lyány ar
cairól rajzoló le; mi egy visszataszító torzképet külön
féle adatokbul állíthatnánk itt elé ; de állításunk egykét 
vonásból is kiviláglandik. Panaszkodunk , hogy a’ v a l -  
1á s t a 1 a n s ág pornepünk közt napról napra nagyob
bodik. Úgy van; de miért? azért mert az urak vallás
talan peldaji napról napra feltűnőbbek. ’S noha némelly 
urak és pórok közt nagy a’ köz, mint a’ példabeszéd
ben dús és morzsalékot sem nyert szegény Lázár kö
zött ; noha némelly tények beleplezteínek , az udvarnak 
annyi eleven sürgönyi által elvégre is köztudomásra jö- 
nek ; ’s valamint a’ jegy ’s folt inkább ékíelenií^az ar- 
ezot, mint a’ test egyéb részeit: úgy a’ főbbek rósz 
példáji kártékonyabb hatással bírnak , mint a’ közren- 
düekéi. Ismerünk földesurakat, kik a’ religio ’s erkölcs, 
parancsit becsben tartják, ’s illyeneknek tapasztalok 
lenni jobbágyaikat is ; mertpéldábul tanulók meg , hogy 
a’ religio nem c s u p á n a’ p ó r n é p z a b o 1 á j a. El
lenben szemlélénk több pórokat, kik évtizedek óta nem 
járónak egyházba — pedig ezek nevelő-intézetek szá
mukra— kikaczagák az egyházi fegyelmet, mellözéka’ 
szentségekkeli élest ’stb. ’s midőn ezeknek okait tuda
kolok , az lön a’ rövid válasz, hogy ha uraikat el nem 
viszi az ördög, ők sem félnek pokoliul. — Általányos 
panasz , hogy a’ pórság , n y e r s ,  d u r v a ,  o s t o b a ,  
m ű v e l e t l e n  ’s t. ef. Úgy van ; de vájjon miért V nem 
ritkán azért, mert a’ lelkipásztor urak a’ Mózes i s t e 
n i ,  Malakiás a n g y a l i ,  Dávid fe j d e l mi c z i m é -  
v e l  beérvén, az uj törvényben előforduló : v i l á g o s 
s á g ,  só nevezetnek ténynyel meg nem felelnek. Is
merünk falusi lelkészeket, kik a’ helyett, hogy lelki 
Theseus-kint a’ tudatlanság tömkelegéből híveiket ipar
kodnának kivezérleni, égi utasításuktól eltávozván, a’ 
I9dik században, bort méretnek, kereskednek, uzso
ráskodnak. Voltunk mezóvároskában, mellynek báróin 
fiók-falujában egy tanító tengődött-'s hol ő telelt ott volt 
az iskola, azonban a’ szűkmarkú tisztelendő ur élére- 
vert 30,000 (harmincz-ezer) forinttal vön búcsút azon 
máter-töl, mellynek Jyányi iránt olly példátlan vala. . .  
Nincs t ö r v é n y t  és j o g o s s á g o t  1)  m é l t á n y l ó  
p ó r ?  Vájjon néma’ tátott szájú önkény, a’ „da t  ve -  
n i a m c o r v i s  v e x a t  c e n s u r a  c o l u m b a  s“J u- 
ven.  satyra 7. ’s t. ef. okozzák é a’ saját kormos oltal
mazását , tengely-összeakasztást ’sth. ? — Száműzetik 
az áldott b í z o d  a l o m?  Vájjon nem szomorú példák 
által é? mikre a’ gyöngébb erő a’ nagyobb hatalom elől 
kiáll , ezt süvegli; de benne nem bizik , f. i. „Minden 
s z á r n y  z ö r g é s r e  a z a’ t u b a  meg fog i j ed -  
n i , M e 11 y a’ k a r v a l y n a k  m á r  v a l a  k ö r me

1] A jogosság ‘s méltánylásnak említésre és követésre
méltó példáját adá egyik Eszterházy nádor. Ez a ecsi a-
pult harezvíharok után levéltárát vizsgálvan,oklcvelbol ol
vasd , hogy a' birt Regede vár nem törvényes sajatja, 
hanem egy az ö udvarában szolgáló nemes rfju birtoka. 
Ezért egyik napon számos vendéget i>a meg, „ sze
gény ifjút illő öltönyben , nem kis csudalkozasara , asz
úidhoz ülteté 's mint Regede orokos urat udvozlé -  
Hány kis csermely veszti el nevet a nagyobb folyamok
ban . ? —
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k ö z ö t t “ Ovid.— Szemére lobban tják a’ pórnak, hogy 
nem  m u n k á s ,  d o l g o s  ’stb ., pedig annyi ventres 
pigri ’s különös aluvó szentek láttára, kik minden mun
ka és szorgalom nélkül kívánnak éln i, rekkenó meleg
ben szintúgy , mint csikorgó hidegben mások szekérrud- 
ját nem eléggé hurczolják é , ’s noha nálunk eddigien 
a’ tápláló néposztály e s z é v e l  nem tilda annyit dol
gozni mint kezével, karait nem emberül forgatja é ??— 
Vádolják hogy nem t a k a r é k o s .

Igen, de ha évenkénti jövedelmiből, a’ bellica, 
domestica, földesúri, papi’s annyi tartozásit 1) ,  házi 
szükséginek — néha még az e l s ő k n e k  is — födüzé- 
sit kivonjuk, ugyan mi marad ?Néha a d ó s s á g ,  melly- 
rc azon gyönyörű példák sokszor bátorítják, hogy a’ 
többel biró urak is nyakig vannak adósságban. Tolvaj- 
n a k ,  m é r t é k l e t l e n n e k ,  f é n y ű z ő n e k , b u j á 
n a k ,  ’s mit tudjuk mi még m i n e k ?  czimzik e’ nép
osztályt. Megengedjük, hogy sok egyénei valóban illye- 
nek. De ismét kérdjük vájjon m iért?— Többnyire a’jó 
példa hijánya miatt. A’ kis csenő, ki néha szükségből 
------- * -------------

1) A’ censust S e r v i u s  T u l l i u s  VIdik (tehát az utol
só előtti) király Róma város cpit. után 176-220dik év 
közt rendelő ,.Primus omnium censum ordinavit, quiad- 
liuc per orbem terrarum incognitus erat. Sub eo Roma, 
omnibus in censum delatis, bábuit capitum LXXXIII. 
millia civium Romanorum cum bis , qui in agris erant.“ 
Eutropii. 1.1. — A' szegény m. pórnak hajdan is különféle 
czim és szín alatt kelle adóznia A’ következő levél en
nek is ’s a‘ sz. Ivó hajdani hajó tollának is tanúja: „Én 
alsó Káldon Kemenes alatt Vas vármegyében lakozó Pap 
István adom tudására mindenekk, az kikk illik, hogy bi
zonyos és „eltávozhatatlan szükségimrc nézve . „kivált
képpen a' s ú l y o s  portionak megh hzetésitül , úgy 
az minden napi kenyérnek és ruházatnak szükségitül m- 
gereltetvén , kénszerittettem“ nemzetes vitézié Noszlopi 
Ferencz és Gáspár uraiméktul t i z e n  k é t  T a l l é r t  kö
zönséges jó elkelendő német pénzül föl kérnem és ven
nem, mellynek megh létele iránt akarván eö kegyelme
ket bátorságossá tennem attam eö kegyelmekk, mara- 
dékjokk , és Legatariussiknak, megh irt Also Káldon és 
Vas Vármegyéb. egy egész Udvarhelbül nekem osztá- 
lomban jutott portiomat, úgy mint az fél udvarhel rész
nek húson (hason?) felét, tudni illik azon egész Udvar- 
helnek negyedrészét, Pap András eöcsemtül vásárlót eö 
kglmekhasomlo darab helinek m in  g y á r a t  mellette, 
melly ugyan azon Joszágbul szakadott k i, azon darab 
beihez tartozandó mindennemű igasságával, mezeivel , 
szántóföldéivel, rétéivel erdeivel, határával, és abban 
úgy szintén a’ Farkas erdeiben és Avas nevű erdőben 
való pascuatióval, lingnatioval, glandinatioval, egy szó
val azon jussal és igazsággal a' mint Én birtam, vagy 
tovább is bírhatnom említett eöregbik Noszlopi Ferencz 
urk , Feleségének Hajas Eörsebeth Aszónk , és Noszlopi 
Gáspár urk , ’s eö kglme Feleségének Gaiger Julianna 
aszónk, és mind fellyebb maradékinak zálogban t iz  
e s z t e n d e i g  m e g h  v á l t h a t a t l a n u l ;  Eltelvén 
pedig a' tiz esztendő, va'amikor É n, vagy maradékom az 
eő kglmek pénzét le teszem vagy leteszik hasomló jó 
’s akkor országunkban elkelendő német folyó pénzül tar- 
tozanak eő kglmek és maradéki a' pénzt felvenni és a’ 
jószágot minden pör patvai nélkül visza bocsáttani. A’ 
szokott és törvényes Evictiot magamra és maradékim- 
ra felvettem tartozván eö kglmeket, maradékit és Lega- 
tariussit minden törvényes pörlekedők ellen megh ol
talmaznom. ha penig megh nem oltalmaznám , nem ol
talmazhatnám, vagy oltalmazni nem akarnám, vagy ma- 
radékim akár mi módon el mulatnák, csak ezen Leve
lem erejével maga hatalmával egy akkorbéli Vármegye 
Esküttyét pro Testimonio maga mellé vévén ingó vagy 
ingatlan jovaimbul akarják eö kglmek vagy maradéki 
az fent irt tizen két Tallért, arra tett kölcségel megh 
vehessék rajtam r. maradékimon.Mellynek nagyobb bizon- 
ságára és el hitelére attam ezen levelemet írást nem 
tudván nevem után kereszt vonásommmal megh erősít
vén- Datum in Possione Also Káld die 24 men. A- 
prilis Anno 1696. Pap István Coram me Francisco 
Káldy Cottus Castriferrei Vices Gerente mpr.

j e r v e l e m e z ,  mint Márk Aurél a’korgó gyomra le - 
csenditésére felmarkolt, macskával, látván a’ finom fogá- 
su vitéz tolvajokat, nemezek é t v á g y a  után csinál, é 
száj-izt zsirosb falatokra? — A’ mértékletességre néz
ve, nem helyeselvesem B ö r e b i s z t a  dák király tet
té t , ki Deceneus varázsló pap javaslatára, övéit ré
szegségtől óvandó , merre csak járt a’ szőlőtőkét kivá
gató, sem Mehemed Ali l829diki fermanját melly a’ 
nyomorult felláhknak — bizonyára nem erkölcsi irány
ból hanem több tyuk utáni vágyból a’ tojás-ételt meg
tiltó, csak azt jegyezzük meg, hol az ige mértékletes- 
ségi egyletet emleget, tervez, azonban a’ sok költség
gel párosult tény sör-pálinka’s t.eféle szeszes ital és 
korcsmaházakat létesít, szaporít, hol fenekük a z o k ?  
— Továbbá: emelhetünk é szózatot például, a’ czifra 
szűrök ellen, midőn a’ megyei dolgozó-intézetekben ké
szíttetnek a’ legezifrábbak?—Es ajánlhatjuk é a’ szep
lőtelen élet erényeit addig, mig A. jó neje mellett nyil- 
ványos hitszegő lesz, fí. az ismert csábitó, a’ könnyen 
hivő pórlyánykákat rendre szerencsétleníti, C. a’ mag- 
talanság poharira tanilgatja, /). gyalázatos tényeivel, 
miket az Hiedelem elöszámlálni tilt , hetykén kérkedik 
’stb. ’stb.—

’S im e’ néhány vonásból is elég világos, hogy a’ 
rósz példák, miknek eredvényi, nemcsak a’ jelen ha
nem a’ jövő nemzedéket is nyaggatni fogják, igen lábra 
kaptak, hogy a’ pórnépnek, csupán a’ fontolgató o- 
kosság törvényszéke szerint is , ha azt akarjuk, hogy 
jobb ’s boldogabb legyen, jobb példát kellene adnunk. 
Mi igen hajlandók vagyunk hinni, hogy egykét nemze
dék után más színben álland elő édes hazánk, ’s a’ jövő 
kor valósítva láthatandja még azon újításokat is , mik
ről mi álmadni sem mertünk ; de nem kétkedünk abban 
is, hogy a’ szóban forgó néposztály elveszett paradi
csomára az erény ösvénye nélkül soha rá nem találand. 
Népvezérek, urai, atyai! legyetek a’ szegényeknek 
csillagi, iránytői ’s t. e f. ’s ne feledjétek el: a’ pór
népnek jobb példát kellene adnunk ! —

Ő s z i n t e  v i d é k i e k .

A’ v 6
(Franczia novella.)

1.
Egy kis falusi teremben , mellyből a’ Szajnát és 

Mcudon dombjait láthatni igen élénk szó vita keletkezék 
két különnernü személy t. i. egy körülbelül ötven éves 
szelíd férfi ’s egy némber közt, ki tiz évvel fiatalabb 
lehete ’s kinek pazarfényü piperéje elárulá, hogy tetsz- 
vágya tovább tarta kecseinél. „De kedvesem . . ., de 
Bailleul asszony . . . , de édes asszonyom“ , monda 
lágy hangon a’ férfi. — „Kedves asszonyrul itt nincs 
szó; akarod azt tenni, mit kívánok, igen vagy nem?“ 
„Kedvesem! lehetlen.“ „Semmi sincs lehetlen.“ „Bár
csak átlátnád, hogy itt egy szent Ígéret, becsületünk ’s 
a’ szerződés egyik záradéka forog kérdésben!“ * „Gyer
mekség! Hát olly szorosan veszik azt a’ családban?“
„Engedd megjegyeznem, hogy ez igen komoly dolog. Mi
dőn Adolfinánkat Chaudieu urnák nőül adtuk, lekötelezők 
magunkat, miszerint egybekelésük után 3 hónappal neki 
40 ezer frankot fizeiünk. Már 5 hónap múlt el ’s Chau
dieu még mitsem kapott.“ — „No’s , hát Adolfina nem 
egyetlen gyermekünk é?  ’s halálunk után nem száll e 
mind rá , mit bírunk?“ „Én mindazáltal Chaudieunek 
40 ezer frankkal tartozom ’s azt nem szeretem. Vőnk nem 
mer szólni,noha a’pénzt már alkalmasint föl szeretné venni. 
Ez kedvetlenit. Ezen ház sokba kerül neki,’s tetemes ősz—
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szeget is fordita már annak kibutoroztatására számot 
tartván tán azon pénzre, mit igérénk.“ — „Te ez ösz- 
szegböl azelőtt 3 hónappal 10 ezer frankot Laboissiére- 
nek adtál, ki azt szétpattanhatlan gőzösire szándékozik 
fordítni ’s nekünk legalább 10% kamatot ígér. Ma ugyan
azon föltétek alatt ismét 10 ezret kért’s én oda igérém 
neki. ’S csak nem fogod kívánni, hogy visszavonjam 
szavamat?“ „Ezt nem mondom,“ viszonza Bailleul ur , 
kit neje pillantata kissé bátortalanabbá tőn. „Szívesen 
cselekszem, a’ mit kívánsz, de Chaudieu zavarba hoz.“ 
— „Téged minden zavarba ejt. Tudod azonban , mi te
vők legyünk ? A’ helyett, hogy vőnknek a' 20 ezer fran
kot kifizetnéd, évenként annak kamatját t. i. 2 ezer fran
kot adsz neki; mivel a’ Laboissiérenél letett pénz épen 
2 ezer frankot hoz, a’ többi 20 ezer iránt pedig még 
mindig tehetsz rendelést. Ez csak elég világos?“ Két- 
ségkül, de én soha sem merek vömnek illy ajánlatot ten
ni.“ „Úgy hát magamra vállalom.“ ,,’S a’ szétpattanhat
lan gőzösek biztosak é?“ — „Én részemről azt tartom.“ 
„De a’ részvényesek pénze?“ — Becsületes embernek 
tartod Laboissiéret ?“ „Igen.“ — „Azt hiszed tán , hogy 
ö bennünket egy kétes sikerű vállalat részvéiére föl— 
szólítna?“ „Ezt nem mondom.“ — „No’s ,  mit mondasz 
tehát?“ „Én mondom . .  .“ — „Feketét ügyé, mivel én 
fehéret mondok ; ez már szokásod. Azt tartom, teraeg- 
betegülnél, ha csak egyszer is helybenhagynád véle
ményemet.“ „Utoljára mégis csak elfogadom vélemé
nyedet, nemde?“ felel mélyen fohászkodván’ férj. ,,’S 
Laboissiére ma ismét nálunk ebédel ?“ — „Tán nem tet
szik neked ?“ kérdé Bailleulné. „Nincs ellene kifogá
som. Laboissiére igen mulattató ’s magam is szeretek 
társaságában lenni; de mindazáltal köztünk legyen mond
va , mégis óhajtanám, ha látogatási gyérebben történ
nének házamnál.“ — ,,’S miért ?“  „Te megharagszol, 
inkább hallgatok tehát.“ — „Mi panaszod van tehát La
boissiére ellen?“ Kérdé újra az asszony, ki e’szavak
nál kissé elpirula, mi ritka illy koros hölgynél. — A’ 
férj észre sem vévé e’ zavart, mert félelmében nem ta
lált szavakat, mik a’ közelgő vészt elháríthatnák. „Ne
kem tulajdonkép nincs ellene panaszom,“ monda, „mi
nek bizonyságául még a’ 10 ezer frankot is megadom , 
ha épen kívánod. Nekem személyesen nincs ellene sem
mim ; de— már tudni fogod, mit gondolok — csak lyá
nyunk miatt.“ „Ila egyéb baj nincs.“  „ A’ szegényChau- 
fiieu tán már sokallja is.“ — „Hiszen tudod, hogy már 
az előtt is gyakran tisztelt meg bennünket látogatási
val , sőt lyányunk kézéért is esedezék, kinek azonban 
soha sem tetszett.“ „Attól tartok, hogy most neki nagyon 
is tetszik. Én tudom , mit tudok. Tőled félnek ’s kerül
nek , azért mit sem veszesz észre; de engem gyönge’s 
jó  indulatu öregnek tartanak, ki orra hegyén túl nem 
lá t’s azért föl sem vesznek , mihelyt te hátat fordítasz.“ 
Bailleul assz. képén rögtön megfoghatlan változás tör
tént. Arcza pirult, szemei szikrázának’s erei megduz- 
zadtak. Bailleul ijedve hátrált néhány lépéssel. — Nyi
latkozzál 1 szólj! mit láttál ?“ kiált» dühösen az asz- 
szony. „Mit mondjak hát ?“ hebegett a’ férj , kinek fé
lelme neje haragjával nőtt, „én látáin, v. inkább gon
dolám látni, mikép Laboissiére a’ helyett, mint véled, 
hogy lyányunkkal nem igen törődik, sőt ellenkezőleg 
nagyon is törődik. Ez igen kedvetlen lehet Chaudieure 
nézve^ ki megszemélyesült becsületesség ’s jogszerű
ség. Ö ugyan nem találta föl a’ lőport; de ez nem is 
tartozik a ’ dologhoz. Szóval, Adolfina nagyon kacsin
gat Laboissiére, mit már meg is akarók nekimondani.“ 
„Ez én gondom ’s nem tiéd.“ „Annál jobb. Képzelhe
ted is, hogy rám n é z v e  igen kedvetlen dolog lehet

Adolfinaval ollyasmiröl értekezni, mit anya lyányával 
sokkal könnyebben végezhet e l._

Erre csönd lett, inelly alatt Bailleulné az ablak
hoz ment. Kocsizörgés hallatszék, mire azonnal láto
gatást jelente a’ csengettyű. A’ háziasszony mindent lát
hatott a’ zsalu mögött, mi kívül történt 5 a’ nélkül, hogy 
öt valaki eszrevehetné. Nem sokára egy igen pompás 
s divatos cabrioletct látott az udvarba gördülni. Ura ez 

Ízletes kocsinak egy körülbelül 30 éves férfi vala, me
rész , hogy ne mondjam, szemtelen tekintetű. A j k i n  
gnnykaczaj lebege ’s minden mozdulata biztos önbizal
mat árula el. Ezen ur átadá a’ gyeplőt szolgájának, ki 
nagyon hasonlita urához ’s azonnal a’ kocsiszín felé haj
tott, mint otthon. Az ur mosolygva köszöntött egy ném- 
bernek ki nem vala Bailleulné, ki mindazáltal a’ vendé
get igen nyájasan fogada ’s vele azonnal a’ kertbe sé
tált. Az asszony tüstint megparancsolá férjének, hogy 
a’ szobában maradjon, mialatt maga a’ fiatal pár után 
a’ kertbe surrant, hol őket egy pádon ülve tatálá. Ész
revétlenül hallhatá beszédjüket ’s csakhamar meggyő- 
zozodek arról, mit fél je monda. Egy még azon este 
történendő találkozásról vala szó. Laboissiére megvallá, 
hogy a’ kertajtó kulcsa már birtokában van, ’s ámbár 
Adolfina nem helyeslé tettét egészen; mégis olly sza
vakkal fejezé magát k i, miket imádója könnyen mege
gyezésre magyarázhatott. Bailleulné gyakran saját sze
mélyét illető kisebbítő ’s gúnyoló kifejezéseket hallott 
Laboissiére szájából, minélfogva, hogy véget vessen 
e’ beszédnek, kénytelen vala előlépni rejt-helyéból. 
— Laboissiére azonnal a’ lakházba kiséré a’ hölgyeket, 
hol kis idő múlva a’ házi ur felöl tudakozódék, kinek 
leveletakart átadni. „Vöma’ kertben van“ , mondaBail- 
leul ur ; „néhány nap óta szüntelenül támaszfájiról gon
dolkozik.“ Mindnyájan mentek tehát a’ konyhakertbe, 
melly legtávolabb feküvéka’ lakháztól ’s több csalit-cso- 
portozat által egészen el vala rejtve. Legelőször is Chau
dieu tűnt szemeikbe, ki egy a’ falhoz támasztott kerti 
lábtón álla. E ’ délre irányzott falon kar vagy támaszfa 
volt, alul pedig nem rég ültetett szölőveszők sarjazá- 
nak, ’s e’ karfa befestésével már két nap óta foglalko- 
dék Chaudieu, ’s hogy kényelmesben dolgozhassék, ka
bátját, mellényét’s nyakkendőjét leveté ’s egy faágra 
akasztá Széles szalmakalap fején, ingujait könyökig 
felgyürve, jobbjában ecsetet, baljában pedig festéke
dényt tartván, szorgalmasan festé be zöldre a’támasz
fákat. E gész figyelmét e’ mechanikai foglalkozásra lát— 
szék fordítaniy mert az öt keresők már egészen a’ láb
tóig értek a’ nélkül, hogy Chaudieu őket észrevenné.

2.

Chaudieu külseje is tökéletesen megfelelt falusi 
foglalkozásának. 0  fiatal mintegy 28 éves férfi vala, 
erős ’s magas term etű ,’s ezek teste legjelesb tulajdoni. 
Arcza csendes lelkiisraéretet ’s teljes egészséget árula 
el • vonási különben sem szabályosak sem kitűnők nem 
valának. Barna sima haja, ritka szakála, szűrke mit 
sem kifejező szemei, n agy’s naptól barnult képe együtt
véve olly egészet k ép ezének , mellynek mind az hiány
zott , mit jelenkorunkban a’ fiatalság férfiúi szépségnek  
tart. Chaudieu bretagnei volt. Midőn a kis t ál saság 
hozzá érkezett azonegy érzésűnek mutatkozek, mit ugyan 
nem nyilványita; de tekintetük eleg világosán tanusita 
azt Laboissiére gúnyosan mosolyga; Bailleul vallatt 
vonított; Adolfina pedig ásitólag fohászkodék, mit bi
zonyom asszonyoknál í r j e ik  jelenlete szokott okozni;
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míg végre Bauilleulné így szólalt meg : Kétségkül csak 
tréfa, nemde Chaudieu? Önnek kellett bennünket látni. 
Chaudieu hátra nézett ’s az alatta álló csoportozatot meg
tekintvén nem szólt egyebet mint: „Szolgájok!“ ’s foly- 
tatá munkáját. „Nem látja ön Laboissiére urat ?“ mond 
Bailleulné olly hangon, melly mintegy parancsolá lejö- 
vetelét.— „Bocsánatért esedezem; nem szoktam vele 
ezereraoniázni ’s ö meg fogja engedni. hogy munkámat 
befejezhessem.“ „Úgy van“ felele Laboissiére gúnyka- 
czajjal; „a’ művészeket nem szabad háborgatni.“* —
„Jöjjön csak le, Chaudieu,“ monda Bailleul: „levél ér
kezett önhöz.“ „Levél?“ ismétlé Chaudieu újólag hátra 
tekintvén. — „Marseilleből;“ mond hozzá Laboissiére 
zsebéből húzván a’ levelet. „E jnye, Marseilleből!“ 
viszonza ritka hangon Chaudieu, ,,’s azt ön hozza ne
kem ?“ — Többet nem szólhatván a’ festék-edényt egy 
léczre akasztá ’s lejött azon hidegvérűséggel, melly 
minden mozgását jellemző. Leérkezvén átvevé Labois- 
siéretől a’ levelet’s figyelmesen vizsgálván meg czimét 
felbontatlanul zsebébe dugá. — „Ön nem kiváncsi ?“ 
kérdé őt ipa. „Már tudom tartalmát“ válaszol röviden 
Chaudieu leszedvén öltönyét a’ fáró l; mire mindnyájan 
visszatérőnek a’ lakházba, hol azonnal asztal teritteték. 
— Bármilly kevés kíváncsiságot mutata Chaudieu a’ le
vél átvételekor; mégis azonnal feltörő azt, mihelyt a’ 
többiek távozának. Egy jegy megtekintésén, mellyet ma
gában foglalt a’ levél, különben jelentéstelen arczvo- 
nalmi élénk megelégülést fejezőnek ki. — Bailleul assz. 
ki minduntalan lyánya ’s Laboissiére közt az egyetértés 
uj jeleit gondolta észrevenni, asztal után azonnal szo
bájába vonult, erős főfájást hozván föl mentségül.Leg
kedvetlenebb volt Bailleul assz. távozása Laboissiérere 
nézve, ki barátnéja bosszúságát nem is sejtvén a’ 10 
ezer franknyi kölcsön mint csupán ő rá tartott számot. 
Kis időig várakozék ’s midőn látá, hogy Bailleulné 
többé nem jó , vállalata minélelőbbi végrehajtása pedig 
szivén feküdt; eltökélő magát Bailleul úrhoz folyamodni. 
„Appropos,“ monda, miután az öreget félrehuzá, „mondá 
é már önnek hitvese, hogy nevére uj váltom van 10 ezer 
frankról?“ — „Igen, ő említő ma reggel,“ felel Bail
leul , kinek homloka elkomorult: ’s én fölvehetem úgy 
é holnapután a’ pénzt ?“ Bailleul néhány perczig hall
gató, aztán észrevehető zavarral igy szó l: Hallja csak 
kedves Laboissiére ! Ön tudja, hogy én mindenkor szí
vesen szolgálok önnek; de ez igen kényes dolog. Nőm
mel erről nem értekezhetem; a’ legkisebb ellenvetésnél 
tüstint fellobban, ’s én egészsége ferftartása tekinte
téből mindig engedni szoktam. Mai főfájása bizonyosan 
ama kis szóvitától származik, melly ma reggel a’ kér
déses 10 ezer frank miatt köztünk támadt.“ —- „Hát 
azt hiszi ön , hogy a’ pénz veszélytetve van kezeim
ben ?“ kérdé Laboissiére büszke mosolylyal, mint vala- 
melly pénzkirály. „Ezt nem mondom, mert haenyim a’ 
pénz, úgy m ár r é g  k e z é b e n  volna, de ez lyá
nyomat illeti ’s arról vénnek kell számolnom. „Meg va
gyok győződve, hogy Chaudieunek semmi kifogása nem 
lesz olly tőpénz ellen, melly nemcsak kétszeres ka
matot hoz , de minek még más haszna is van. Gondolja 
csak meg , hogy gőzösim. . . . “ „Azt tartom , legjobb 
lenne, ha az egész dolgot Chaudieure biznók; ha meg
egyezik, úgy öné a’ pénz; ha pedig nem, úgy erről 
szó sem lehet többé.“ Átlátván Laboissiére, hogy az

öreggel nem boldogul, egészen a’ sorsra bizá magát. 
Bailleul mindjárt fölkeresé vejét és szokatlan nyájas
sággal kezde beszélni a’ táraaszfákról, spárgáról ’sa’t. 
mire Chaudieu megütközött ’s ipára függesztvén sze
meit, monda: „Ön nem azért keresett föl engem, hogy 
velem támaszfákról, spárgáról értekezzék. Mit kivan te
hát ön?“ — „Önnek igaza van , kedves vöm“ , válaszol 
az öreg zavarát törekedvén eltitkolni; „hagyjuk a’ spár
gát ’s beszeljünk ügyeinkről. Tudja ön, hogy 40 ezer 
tallérral tartozom önnek, miket már ezelőtt két hónap
pal kellett volna kifizetnem?“ „Tudom“ , felele Chau
dieu teljes egykedvűséggel. „Hallja tehát mi történt, 
folytatá Bailleul Összeszedvén minden erejét. „Ön tud
ja tán, hogy barátunk Laboissiére feje egy dicső vál
lalatnak , mellynek czélja : szétpattanhatlan ’s rendesen 
Fr^ncziaország’s Amerika közt járandó gőzösek létesíté
se?“—„Ezt is tudom.“—„Minthogy pedig az e’gőzösekre 
fordított tőke igen jól kamatoz; napa szükségesnek ta- 
1 álá , ezen, az ipar-történetben egyetlen alkalmat hasz
nálni, ’s hozzá tévé félénken, „mivel Adolíina nász
ajándékán kívül más készpénzünk nincs ; nőm ’s én 
erősen hisszük, hogy önnek nem lesz kifogása az el
len , ha az arra szükséges összeget e’ pénzből vennök. 
Mi tehát 10 ezer frankért gőzhajózási részvényeket 
vevőnk.“ „Tudom“ ismétlé Chaudieu harmadszor szokott 
hidegvérüségével. „Ön tehát mindent tud?“ mond Bail
leul szabadabban kezdvén lélekzeni. „Ki mondhatá ön
nek, hogy én Laboissiére vállalatának részesévé lettem?“ 
„Maga Laboissiére, ki, hogy ügye jelességét megmu
tassa ’s engem is annak pártolására bírjon, leghelyesb- 
nek tartá azt előhozni, hogy már ön is ügyéhez esat- 
lakozék.“ — „Öntül is kért tehát pénzt?“ „H ajói ér
tem önt, ön sem bánná, ha visszavehetné pénzét“ , vi- 
szonzá Chaudieu el akarván kerülni az egyenes választ. 
— „Azaz“ , kezdi Bailleul uj zavarral, ,,a’ dolog ál
lása ez: ön napája olly kedvencze azon gőzöseknek, 
hogy kívánná, mikép még 10 ezer frankért vásárolnánk 
részvényeket, ’s minthogy ezen összeget is neje nász
pénzéből kellene vennünk, azt véli, hogy ön addig a’ 
kamatokkal is be fogja érni.“ — Az öreg egyet szip
pantott, hogy ö s s z e s z e d h e s s e  magát figyelme
sen várván veje válaszára. Ez pillanatnyi komoly gon
dolkozás után hidegen imigy váiaszolt: „Nincs kifogá
som intézkedésök ellen.“ — Ön megengedi tehát befe
jeznem dolgomat Laboissiérerel ?“ „Még többet. Ma
gamnak is van 50 ezer frankom; használni akarom e ’ 
jó alkalmat ’s Laboissiéret megkinálandom ez összeg
gel is.“ — „Ezt előbb mégis fontolóra kellene venni“ , 
mond Bailleul.“  50 ezer frank szép vagyon, ’s ön tud
ja ,  hogy nem tanácsos az embernek minden tojásit egy 
kosárba rakni.“ „Először azon 50 ezer frank nem mind 
az én tojásom ’s másodszor a’ kosár ön állítása szerint 
igen tartós.“ — Kétségkül ez ügynek jó oldalai vannak, 
azonban...“ „Bocsánatot ipám uram! ön vagy jónak 
találja e’ vállalatot, vagy rosznak; hajónak, miért kí
ván engem annak pártoltatásától visszatartóztatni : ha 
pedig rosznak, miért vön ez esetben ö n ma g a  részt 
benne?“ — (Folyt, köv.)

Iff ű z i  tű  s : Társalkodónk 10 . sz. Vidéki szemle 
39 . lap első hasáb 1.) jegyzete a la tt: „ Ez m in  d em- 
berül,i helyett, olvastassák; Ez n i n c s  emberül.

Szerkeszti H e  lm e c zy. — Nyomtatja angol gyors-sajtón T r a t t n e r - K á r o l y i , nri-uleza 453.
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A  «1 ó.
Honunk még nem eléggé polgáriasított jelen hely

zeténél fogva, alig van kényesb tárgy, mellyhez szó- 
lanunk, mellyen javifnunk már elkerülhetlen szükséges 
’s kell, mint a’ közadó mostani állása. Sokan vissza
borzadnak e’ tárgynak javítási taglalatától ’s magok pub
licistáink egyik nagyobb része is tartózkodva nyúl a’ 
darázsfészekbe, miből nagy’s kis ur fulánkolva sziszeg. 
Különös és sajátszerü jelentőség az, mi ezen egyetlen szó 
értelmében rejlik, mi közép rendű közönségünket szen
vedélyessé ’s ollykor erőssé is teszi; különös, hogy 
nálunk ezen középrendü karnak értelmetlenebb része, 
a’ müveit nagyuraság, ismét egy rokon részével, e’ 
tárgy érdemében tökéletesen azonosítja m a g á t ,  ho
lott e’ rokonság^ érzete minden más viszonyban hajótö
rést szenved. És még különös!), hogy törvényhatósá
gink egy felekezete (mit még mindig a’ javitva-haladás- 
sal szemközt, ellenzékül láttunk, melly tespedésének 
erőszakos jeleit szemlélnünk engedi),ezen felekezet szen- 
vedélyi ’s érdekinek megvesztegetési eszközéül hasz
nálja a’nyers tömeg azon részénél, mellynél a’ rábeszélő 
ok az ital szeszében rejtezik.

Hogy honunkban a’ közadózás eszméje visszaható 
erőremiként számíthat, nyolcz százados alkotványiéle
tünk megfejtheti. De megfejthetik a’ jelenkor azon tisz
tes állású emberei is ,  kik udvariasságra miveltettek •, 
ám polgári természetes helyzetük ismérete nélkül sza
badságukat a’ „nem adózás“ kiváltságában keresik és le
lik örömmel fel. És ha e’ miveit rendnél e’ vétkes bal ér
tés oily honos, csudálkozhatunk é szegényebb rendű ne
mesink borzadásán, ha irtózva fordulnak el az adózás
tól , mint szegénységüknél fogvást majdnem tehetetlenek 
a’ fizetésre. És voltak esetek, midőn e’ nyers anyag 
megérté, megismerő a’ közadó átemelése méltányossá
gát ; mig azon úri rend makacs átalkodottsággal öleié 
magához a’ „nem adózunk“ szerelmét. Midőn tehát adó
zási rendszerünk igazságos javításáról szól valaki, a’ ne
mesi rend e’ két osztályát bizonyára mint ellenét tekint
heti ; mert még ez idő szerint (szerencsétlenségére a’ 
nemzetnek) nehezen foganszik ezek keblében a’ közér
dek. De van hozzá remény. És ennek érzete közremun- 
kálásra buzdítja fel azon egyedeket, kik e’ kérdés fö
lött tisztában vannak mind az elv, mind a’ kivitel mód
jával. És akadt férfi elég igénynyel tárgyisméretre , ki 
értekezést ígér e’ részben, mint a’p. Hírlap 126d. szá
mának vezérczikkében olvasók. Én magam is gyönge 
erómhöz képest óhajtók e’ r ö v i d  értekezésben hozzá
szólni ’s nézetimet elmondva, szívből örülnék, ha elv
ben ’s részletesitésben a’ vezérczikkek írójával össze
jöhetni szerencsés lehetnék. A’ tárgyra tehát. — Min
den igazgatási rendszer, hogy boldogítson, egyik fő a- 
Japelvének ismeri a’ „személy ’s vagyonszabadságot, 
annak biztosítását, sérthetetlenségét.“ E ’ szinte ter
mészeti ösztön érzete öleié rokon karokkal testvérekül 
az embereket; ennek valója szülé a’ társaságokat, né
peket.— És a’már társas életben ez keleszté életre a’ 
viszonyosság eszméjét, mellynek összetartó ereje nélkül, 
mint foszlány bomlanék az szét. A’ társas élet bármilly 
igazgatási nemében kell lenni jognak ’s kötelességnek, 
mik kölcsönösek legyenek a’ társaság tagjai közt; mert 
jogosítást kötelességi ténytől elválasztani természeti

igaztalanság lenne; mit pedig társasági alapszerződés
sé tenni nem szabad.— Hol tehát a’ jog, ott álljon a’ 
kötelesség is ’s nem elkülönözve ; mert ezt a’ kölcsönös
ség elve ’s társaság szilárdsága, valódisága parancsol
ja. A’ társasági elet alapelve kölcsönös jogot ’s köte
lességet nyújt minden tagjának, ’s e’ kötelesség egyik 
kiegészítő része a’ közterhek egyenlő megosztása ’s vi
selése. A’ társasági közteher legfőbb része áll a’ köz- 
adóbul, honnan annak minden szüksége födöztetik. A’ 
közadonak természete es szoros értelme a’ társaságnak 
nem egyedül egy részét igényli, hanem közös részvét
re számít. Mar magában a’ nevezetben rejlik az e lv , 
mellyet életbe hoznia kell. Adózni tehát, hol a’ tásaság 
java ezt kívánja, kell; ’s pedig közösen, egyenlően 
mindenkinek, ki annak jogaiban ’s igy kötelességihen 
is kölcsönösen részesül. Ez az adózás természete, 
ez a’ kölcsönösség eszméjének ’s elvének valóvá, gyü
mölcsözővé tétele.

Nézetem fővonásának e’ rövid ’s gyönge kifejtése 
után szólok hazám adózási állapotának hogy-Jétéról, és 
szerintem mikép kellendő létéről. A’magyar nemzet, ki
vándorlása ’s megtelepedési időszakában adóját véré
ben nyujtá áldozatul. Később a’ vezérből lett első ma
gyar király alatt alkotványt alkotván a’ nemzet, szeli- 
debb , ’s rendezett társaságot varázslóit e’ rendelkezés. 
És ez időtül kezdve a’ Verbőczy magyar nemzete, az 
úgynevezett nemesség (mert akkor ’s jóval későbben is, 
a’ nem nemesek vagy is meghódított rabszolga -  nép, 
semmi a’ hont érdeklő közintézkedésekben részt nem 
vevén , egyedül kényuraik kívánságukra élték le nyo- 
mor-keseritette éjtöket) közvetve vagy közvetlen fö- 
dözte a’ honnak általányos köz szükségeit; mint megjegy- 
zém , a’ proletáriusi osztály minden hozzájárulása nélkül. 
Csak később ruháztatott ált az adózás a’ pórra, melly 
majd az úrbéri illetőségül birt földeknek adóalapul tör
vényszerű tekintése után rendszeresittetett is. Csalat
kozik az hitében , ki a’ nemes ’s nem nemesi adózás 
közt különbséget akar látni ’s mutatni; ugyanazon ter
mészetű ’s érdemű mind a’ kettő : hisz az 182^7 or
szággyűlési diarium lső kötete 414dik lápján nyilván ki 
van mondva, hogy „nemcsak egyedül az adó szolgál 
az ország védelmére alapul , hanem a’ királyi jövedel- 
mezések (regálék) is“ mi a’ nemességet, ’s egyenesen 
adószenvedőlegesen illeti. Adóztak ’s adóznak a’ ne
mesek vagyonaiktól mint birtokosak, adóznak a’ nem ne
mesek azon vagyontul mit a’ nemes birtokosak reszökre , 
vissza nem követelhetőleg átengedtek, hasonlóul mint ter
mészetes tulajdonosak. ’S én e’ megosztozás (bár fel
szeg) rendelkezésének végetlen sokat tulajdonítok ’s rajta 
szivemből örülök. A’ teher e’megosztása méhében hord
ja a’ jogok átruházását. ’S eljő az idő , ütni fog nem 
sokára a’ megváltás órája ’s ez igen terhelt neposzta y 
örülni fog jogszerű helyzetének , mellyet bizonyara, mai

m Ha tX h o lT  hazánkban a’ közadónak a’ nép egyeteme 
általi elvállalása , könnyen valósítható. ^ ,nd *a bJ" ’
mind a’ jelenben elkülönzött adózásunk természete , e i-  
deme ugyanaz; miért ne lehetne tehat ez osztályzáso
kat e-v névre keresztelni ’s a’ benne-reszesulest, elku- 
lö o tó e k e t k e r ü l v e ,  »l(»JinyoSi«.lni Vegyük fel 
azon nehézségeket, mellyekkel j«r az anny,fele tárgyra
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kivetett nemesi adó beszedetése, melly egyszerítés ál
tal egészen szüntetve lenne. Vegyük fel a’ majd min
den hongyülésen keletkezhető olly nemzeti intézeteket, 
miknek létbehozására minden esetre nemesi adó fog ’s 
kell (ha minden a’ régiben marad) kivántatni. Vegyük te
kintetbe , hogy mi nemesek már a’régibb időkben is vet
tünk részt közvetlen vagy közvetve az adózásban, mit 
világosan bizonyít azon eset is , hogy a’ megyei tisztsége
ket ingyen viselték nemesink; mit erősítenek az 1486: 
64; 1537: 21; ’s 1649: 48. t ez. mellyeknek rendele
tinél fogva a’ megyék szükségire a’ házi pénztárhoz a’ 
nemesség is hozzájárult; ezekhez vegyük még azt is , 
hogy a' törvényhatóságok egyedül nemes tisztviselóji(kik 
nemes és nem nemes afyánkflaiért ’s érdekeikben van
nak hivataloskodásukban) — a’ házi pénztárból (mellyet 
egyedül a’ paraszti rend lát el) flzettetnek. És tekin
tsük továbbá a’ nemesi adózás állapofját a’ miként volt, van 
és lehet. —

Mielőtt ezt áttekintenők, vegyük a’ közadó álfalá
nyos értelmezése után , annak osztályzatit is figyelmünk
be. Az adó, egy ország rendéitől elfogadott, a’ körül
ményhez aránylag kivetett mennyiség vagy miség, az 
ország szükségeinek födözésére. Az adó feloszlik kü- 
lönnemüségüekre, úgymint: határozott (direct) és hatá
rozatlan (indirect) adóra. — A’ határozott vagy közvet
len adózás áll azon miségből, mellynek mennyisége meg
határozott ’s mellyet az egész nemzetnek viselnie kell 
egyenlően. — A’ határozatlan vagy közvetett adózás az , 
melly csak egyes intézkedéseket érdekel ’s ezért csak 
egyes polgárokat vagy egy néposztályt ér. Osztályoz
hatni még az adót személyes és re a l, majd rendes és 
rendkívüliekre. A’személyes érdekli a’ személyt, ez t.i. 
a’ főtüli adózás. — A’ reál föltétezi a’ birtoktóli adó
zást. A’ rendes, ugyanazon mennyiség ’s miségben ma
rad mindig és a’ rendkívülieket körülmény idézi elő , ’s 
a’ megközelített, vagy elért ez é l után megsemmisül. 
Eképen értelmezem ’s osztályozom az adót. Ezekufán 
hadd térjek vissza megszakasztott okaimra.

Vegyük tehát adózásunk eddigi állapotját ’s kíván
juk el a’ leendőt. Az úrbéri illetőséggel rendszeresítve 
ruháztatván által az adózás kötelessége a’ pórra, a’ ne
messég ez által a’köztehernek viselésében osztozott, ’s 
nem ingyen , hanem kárpótlással menekült meg az egész
nek viselésétől; mert vagyonának egy részét (mit ugyan 
ezen pór kezek nélkül nem használhatott volna) örö
kös haszonbérbe adta. Ezen átruházott adózás a’ tör
vényhatóságok házi pénztárait is illeti, mik egyedül fö- 
dözik a’ megyék minden szükséges kiadásait. De ez által 
az adózás minden neme nem szállott a’ pórra; mert 
miként a’ következés tisztán bizonyítja, határzott’s ha- 
fárzatlan, reál ’s rendkívüli adó rovatik ránk nemesekre 
az országgyűlés által; mi több! az 1832 p l ld . t. ez. 
rendeletinél fogvást az úrbéri telkeken lakozó nemes
ség már is a’ nem nemesszerü adót viseli; melly intéz
kedéssel jóval közelebb vagyunk az általányos adózás 
eszméjének valósításához.Az országgyülésv.is a’törvény- 
hozás minmagunkból e’ kiválfságositott osztályból állván , 
magunk , a’ pór befolyása nélkül, ajánljuk ’s határoz
zuk meg az adó mennyiségét; ugyancsak mi a’ törvény- 
hozás tagjai rendelkezünk felőle és veszünk számot róla, 
miként számos felhalmozott törv.czikkünk határozza. Ma
gunk, helyhatósági rendszerünk során . kezeljük a’ pénz
táros e’kezelésről az adózónépnek számadással nem tarto
zunk: mind olly állapot,mi a’részvevés természetes rokon
ságát igénylik’s követelik. Ezen, a’ tárgyhoz képest, 
rövid ’s rendetlen kimutatásból is kiderül, hogy a’ ne
mesi ’s nem nemesi adózás közt lényeges különbség nincs;

hogy ugyanazon természetű ’s csak név szerint ide
genek egymástól. Mindezekből azt óhajtottam volna meg
mutatni, hogy ha mi kiváltságos nép összeolvadunk a’ 
közteher viselése ügyében az adózó néppel, sem hallat
lan újítást nem követünk e l , sem szabadságunkat, mi
vel minél többen élünk, annál biztosabb , nem veszélyez
tetjük. Ki nemességét nem-adózási kiváltságiban keresi 
’s leli föl, az valóban a’ korral hibásan számolt. — Ezek
ben pontosulván nézetem főbb vonási, ezekből indulván 
k i, hiszem ’s vallom igazságát a’ méltányosságnak, és 
ezért teljes erőmbül ’s lélekből óhajtóm : hogy a’ jövő 
hongyülés hasonlóul illynemü vezérfonalak után indulva 
a’ közadó viselését, minden születés-különbség nélkül, 
’s kiváltságok daczára, e’ hon polgárinak egyített ösz- 
szege áltál rendelje el. — Ezen most érintett ohajtat az 
adózás általányosságát illeti. Specialis esetekre nézve 
szükségesnek látom, hogy a’ törvényhozás törvény ren
deleté által mondja ki : miképen a’ házi adó viselésé
ben édes mindnyájunknak részt venni szükségkép kell. 
Hogy a’ házi adóban a’ nemesek részt vegyenek, annyi
ra igazságos, ’s a’ status boldogságára az érdekek egyi- 
tésének illy közelítése által annyira megkívántaié kel
lék : hogy nehezen hiszem, miképen akadjon férfi, ha 
mindjárt egyelőre igen is , ki ennek ellenszegülésében 
sokáig kitürhetné az igazság lángoló fényét. Értekezé
sem vázlatában csak annyi rejlik, hogy mi nemes birto
kosak, vagyonaránylag járuljunk a’ házi adó szükségihez; 
mig majd az adózás általányosságban történvén, vagy 
majd isten kegyelme mellett elérnök a’ boldog időt, mi
dőn közszükségink födözésire más forrásokat nyújtván 
a’ status-gazdaság állása — általa az adózás terhe ró
lunk— a’ polgárok egyeteméről elemelve lenne.

A’ vagyonaránylagi adózásnál tekintetbe vevén a’ 
rendesen fenálló visszaéléseket ’s az aránytalan kive
téseket, szükségesnek látom a’ már Biharban indítvá
nyozott , de el nem fogadott statistikai bureau felállítását.

Marcziházán Thur~o Miklós.

A’ v ©
(Franczia novella.)

(Folytatás.)
Baillcul erre válaszolni nem mert. ’S valóban ezen 

egészen a’ félénkségig szemes öregnek legkisebb kedve 
sem vala illy kalandos ipar-vállalatra. A’ földbirtokot 
tartá legbiztosb vagyonnak. Ama’ néhány statuspapir , 
mi birtokában volt, olly leirhatlan félelmet okoza neki, 
midőn azok értéke a’ bankban csökkent, hogy eltökélé 
magát azon pénzt földbirtok-vásárlásra fordítani. Még 
sokkal jobban nyugíalaniták őt Laboissiére részvényei, 
’s neje despotai unszolása nélkül soha sem vásárlandá 
meg azokat. Sajnosán hallá tehát, hogy veje is e’ vál
lalathoz szegődik. „Szegény Chaudieu“ , gondola ma
gában, „itt bizonyosan bakot lősz, ’s csak azért mivel 
nőm annyira bolondult ez ügybe, mert különben esze- 
ágában sem Jeendne. Szeretném a’ gőz feltalálóját oda 
küldeni, hol a’ bors terem.“ Mialatt igy Chaudieu ’s 
Bailleul föl ’s alá sétálának a’ zöldségkertben ’s noha 
Bailleulnéis visszavonult; Laboissiére meg semmeresz- 
le Adolfinához közelitni. A’ szerelmes kénytelen vala 
helyt engedni az ügybarátnak ’s mint játékos félelmes 
feszültséggel várt }/ 2 óráig a’ ke't házi urra , a’ legsze
lídebb arczkifejezéssel fogadván őket. ,,A’ tanácskozás
nak élénknek kellett lennie“ , gondola. „Bailleul szónok
hoz hasonlit, kit rendre igazitának. — No’s , Bailleul , 
u r, fehér é a’ golyó vagy fekete?“ — „Fehér“ , felelt 
tréfálva az ö r e g .  „Chaudieu megegyezik tehát?“ —
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„Egy föltét alatt“ , válaszolá hidegen Chaudieu. „Hall
juk e’ föltétet“ , folytatá a’ nyerészkedő némi nyugta
lansággal.— „A’ föltét abban áll, hogy ön azon részvé
nyeken kívül, miket ipara vön, nekem is adjon 50 ezer 
frankért.“ Midőn az ipar-pók olly váratlanul egy uj kö
vér legyet láta hálójába esni, alig titkolható kéjborzal
mat érze. De mégis erőt vön magán ’s mondó : „50 ezer 
frank! Én valóban nem tudom, lehetséges lesz é még 
az , ’s igen sajnálom , hogy előbb nem méltóztatott nyi
latkozni. Különös eset e z ; én azonban mindent elköve- 
tendek, hogy ö n n e k  szolgálhassak. 60 ezer frankért 
nemde ?“ — „50 ezerért.“ — „Mégis 60 ezerért, hozzá 
számítván Bailleul ur 10 ezrét is. Legjobb lesz, ha mi 
egy összejövetelt határozunk meg, hol az egész dol
got elintézendjük. Tetszik önnek holnap?“ „Én is ezt 
akarám javasolni“ válaszolá Chaudieu. „Holnap azon
ban Párizsba kell utaznom ; lesz ideje önnek 4 órakor ?“ 
— „Igen.“ — Szerencsém lesz tehát önnél megjelenhet
ni a’ pénzzel.“ — „Elvárom önt“ , mondá Laboissiére 
alig titkolhatván el örömét.— Nem sokára kocsira ült, 
’s meghajtván magát Adolfina előtt azon szót sugá fülibe, 
melly nagyobb szerepet játszik regényekben mint a’ va
lódi életben: „Éjfélkor!“

3.
Laboissiére távozta után semmi különös eset nem 

zavaró az est csöndét. Bailleul assz. nem jelent meg 
többé ’s 10 órakor mindnyájan lenyugodtak. Csönd lett 
a ’ háznál, mint midőn minden alszik. I I  órakor azon
ban lassan nyílt egy ajtó az első emeletben, mellyből 
egy hölgy, kezében gyertyát tartva, lépett ki. Csöndesen 
lement a’ földszinre , ott pedig az ebédlőn ’s egy folyó
sén keresztül, mig egy kis ajtó előtt termett, melly a- 
zonnal megnyílt. Adolfina, ki még virasztva szobájában 
ü le , annyira megijedt e’ váratlan jelenésen, hogy alig 
tartóztatható magát sikoltástól, mert ostromtul tartott 
ugyan , ’s ennek vitézül ellenállani kétségkül el is volt 
határozva; de a’ megtámadtatást saját szobájában nem 
is sejdité. Anyjára ismervén , félelme megszűnt ugyan , 
minek helyét azonban komolyabb, ha nem is eléggé vi
lágos aggódás tölté el. „Te vagy anyám? kérdé föl
kelvén székéből, mi történt ? Rosszul érzed magad ?“ 
Bailleulné első tekintetét az ablakra veté, de mivel le 
valónak eresztve a’ függönyök; nem veheté ki annak 
állását. „Szükséged van valamire?“ folytatá a’ fiatal 
nő , kit anyja jelbeszéde nyugtalanító ; „híjam a’ szoba
lyányt ?“ — „Nem szükség , hogy valaki fölkeljen“ , vi- 
szonzá komolyan Bailleulné ; „mit neked mondani aka
rok, azt csak magadnak szabad hallani. J e r !“  „Hova?“ 
kérde Chaudieuné nyugtalanul. — „Szobámba ; ott nem 
háborgat senki.“ Adolfina tíistint engedelmeskedék, mert 
egy harmadik személy jelenléte azon órában, mellyet 
Laboissiére találkozásra rendelt, szomorú következ
ményeket okozhatandna. Ezen veszély elhárítása után 
föl sem vévé a’közelgő kedvetlen jelenetet. Példás meg- 
alázottsággal követé tehát anyját, mivel azt az éjfél 
közelgése szükségessé tévé. Megérkezvén Bailleulné 
szobájában, ez bereteszelé az ajtót ’s aztán Adolfina 
elibe állott ’s néhány pcrczig mozdulatlanul tekinte rá , 
mint biró, midőn valamelly gonosztevő ítéletét kezdi 
fölolvasni. „Ha még tovább úgy nézesz rám , anyám“ , 
monda Chaudieuné erötetett mosolylyal; „úgy azt kell 
gondolnom, hogy ismét fiatal lyányka vagyok , kit a’ sö
tét kamrába akarnak zárni.“ — „Adná az ég , Adolfina, 
felelt ünnepélyesen Bailleulné ,“ hogy vétkeid ollyak 
volnának, mikért illy könnyű büntetéssel eleget tehet
ni ; szivem akkor nem kesergne , mert ha büntetnélek

is , meg mindig szerethetnélek.“ „Anyám !“ kiálta a’ fia—* 
tál asszony.—-„Igen, anyád vagyok’s épen ez fáj. Jó 
anyád , kinek te annyi aggodalmat szerzesz ! Szegény 
anyád, ki a’ helyett, mint reinélJte, hogybenned büsz
keséget ’s örömét látandja, csak a’ szégyen és szenior 
tárgyát találja föl! Oh igen, anyád vagyok , szerencsét
len anyád!“ E’ szavakat inkább boszusággal mint meg- 
illetodessel ejté, ’s mégis szükségesnek gondoló Bail- 
leulne zsebkendőjét szemeire tartani, ha mindjárt szára
zaik valónak is azok. „Mit vétók tehát , hogy velem illy 
módón bánsz ?“ kerde Adolfina , ki minden eröködése 
daczára is , hogy t. i. nyugodt maradand, félni kezdett.
— „Mit vétél, szerencsétlen!“ isinétlé Bailleulné, ki
nek tekintete a’ fiatal not keresztülhatni Játszók; „még 
kérdezni mered, mit vetettel? Vaknak tartasz engem? 
Azt hiszed , hogy anyát is olly könnyen ámíthatni, mint 
férfit? Mindent tudok, mindent. Ezek tehát gondaim’s 
tanításim gyümölcsi , ezek szeretetem díja! Házassága 
ötödik hónapjában már megfeledkezni kötelességiről, 
megszegni szent esküjét ’s megcsalni becsületes férjét,
— mert férjed becsületes ’s nincs mit szemére hánynod
— ez irtózatos ! gyalázatos !“ „Nem értelek“ , hebege 
Chaudieuné önkénytelenül sütvén le szemeit. — „Nern 
értesz? majd megérthetővé teendem neked Egy becs
telen, méltatlan ’s gyalázatos férfi, Laboissiére t. i. 
udvarol neked.“ „Ez nem áll“ kiáltó Adolfina.— „Mi, ez 
nem áll? Hát nem igaz az, hogy ő a’ kertajtókulcsot 
már bírja? ’s az sem igaz, hogy ő még ez éjjel néhány 
perez múlva jelenendik meg ablakod alatt ? ’S mind ez 
nem igazé? Felelj!“ Látván Adolfina, hogy a’ titok 
anyja előtt többé nem az, azonnal elvesztő bátorságát. Le- 
szegzeít fővel, elpirultan ’s némán nézvén, mint büntetésre 
váró gyermek állott anyja előtt. — Rövid szünet utánigy 
folytatá Bailleulné, szemeit Adolfina zavarán legeltetvén : 
„Holnap bővebben értekezendíink erről : e’ pillanatban 
sürgeíősb kötelességet kell teljesiínem. Te itt maradsz 
’s várni fogsz rám.“ — „Hová mégysz tehát?“ kérdi fé
lénken a’ fiatal némber. „Ama’ bizonyos férfit elfogadni.“ 
válaszolá Bailleulné.— „Hogyan, te . . ?“ „Én aka
rom, ’s ez elég.“ — „Ez lehetlen :“ mondá Adolfina az 
ajtó felé sietvén. Bailleul assz. kétségkül sejdité lyánya 
szándékát, ’s azért megragadván karját a’ szoba köze
pébe vezeté. „Parancsolom neked hogy itt maradj“ , mon
dó olly hangon , melly sem ellenszegülést sem választ nem 
engede. — Mielőtt Chaudieuné bámulatából magához tér
ne, Bailleul assz. kisuhant, bezáró az ajtót ’s fölötte 
nagy elóvigyázatbul még a’ kulcsot is magával vivé. 
Aztán lement lyánya szobájába, megvizsgáló ott tüstint 
az ablakot, mit, mint gondola, valamint a’ zsalut is 
nyitva talált. „Már minden kész vala“ , gondoló magá
ban ; aztán újra leeresztő a’ függönyöket, eloltó a’ gyer
tyát ’s csupán a’ lámpát hagyó égni, mit mindazáltal úgy 
igazita , hogy csak igen gyöngén világítható. Ezek elvé
gezte után a’ szoba legsötétebb szögletébe ült, hol 
mozdulatlanul ’s figyelmesen lesett mint vadász a’ vad
ra. Fél óra folyt le igy , mi neki félszázadnak tetszett. 
Ez idő alatt más jelenet adó magát elő a’ felső emeletben , 
melly a’már eléggé bonyolult helyzetet még bonyojítottab-
Ibii tc^yc#

Chaudieu a’ helyett, hogy lefeküdt volna , föl sala 
jardalt szobájában, mint az, ki valami fontos vállalatot 
forral agyában. Időrül időre megtekinfe azon papírt, 
mit a’ marseillei levélben talált, összehasonlítván azt 
Íróasztalán heverő különféle írásokkal. Aztán nagy on-
megelégüléssel dörzsölgeté kezeit s újra fül- i  ala sé
tált Egyszerre megálla ’« igy szolt magahoz „Ha cse
lekszem a’ nélkül, hogy mást arról tudositnek; az igen
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illetlen sot gorombaság is lenne, ’s méltán szinlésröl, 
bizalmatlanság ’s mit sem figyelembe -  vételi hijányról 
vádolhatnának; erre pedig nem szeretnék alkalmat szol
gáltatni Napara feje a’ családnak ; vele akarom közleni 
szándékomat ’s pedig még ezen éjjel, mert mielőtt hol
nap fölkelne, már nem leszek itthon. O későn szokott 
lefeküdni, ’s valőszinleg most sem fogok alkalmatlan
kodni.“ E ’ határzatot azonnal követé a’ végrehajtás is. 
Néhány perczczel éjfél előtt elhagyá szobáját, ’s na
pájáé felé indult. Lassan kopogott az ajtón; de a’becsu
kott nem mert felelni, mert e’ közbejött eset még job
ban növelé nyugtalanságát. „Én vagyok“ , mondá hal
kan Chaudieu, miután ismét kopogott; „Nyissa ki * 
nevezetes közleni valóm van.“ Adolflna ráismervén férje 
szavára, még jobban megijedt; ’s a’ helyett, hogy ajtót 
nyitna, még lélekzetét is elnyomá. „Már alszik“ , mor- 
moga boszusan Chaudieu. Épen midőn távozni akart, 
szemét majd önkénytelenül tévé a’ kulcslyukra’s mivel 
Bailleulné a’kulcsot magával vitte, észreveheté a’ gyer- 
tyavilágot.E’felfödözés egészen más gondolatra birá. „íla 
lefeküdt volna, bizonyosan nem égne gyertya szobájá
ban ,“ gondolá, ’s olvasni sem szokott az ágyban. O 
tehát nem alszik. De akkor felelne nekem, ’s mivel ezt 
nem teszi, másuvá kellett neki mennie. Hol lehető illy 
„órában ? Férjénél ? N e  m“ gondolá magában Chau
dieu tiszteletlen mosolylyal. Lyányával tehát? — Va- 
lószinleg, vagy inkább bizonyosan, mert csak ott lehet 
ő. Annál jobb , mert Adollinának is tartozom egy nyi
latkozattal ’s igy egy ütésre két legyet találok.“ — O 
tüstint földszinre , neje szobájába siete. Már a’ folyosó 
végéig ért minden legkisebb zörej nélkül; sót a’kilincsre 
is tévé már kezét, midőn egy férfi szava tartóztatá 
vissza , kit olly helyen találni nem gondolt. De győzött 
magán, lassan oltá el a’ gyertyát, mit kezében tarta 
’s fülét az ajtóra nyomá , hogy minden szót megérthessen. 
Már az első szóknál ráismert Bailleulné ’s Laboissi- 
ére, ’s áílátá, hogy Adolfina nem vala a’ szobában. 
Neje távolléte, mellyet magának meg nem magyarázhata, 
megszűnteié némileg aggodalmát a’ nélkül, hogy kíván
csiságát kisebbítené. (Folyt, köv.)

Haladunk.
A* teendőt igen rosszul: de a' tárgyaltatandót, hi
szem, jól vehettem szemügyi e. I]

R o u s s e a u
Rendünk emelkedése fölött keletkezett szivszerinti 

megelégedéssel olvastuk a’ derék Társalkodó 21d. szá
mában (később pedig a’ p. hírlapban is) a’ S z ó z a t o t ,  
a’ mell vet mint egy, (már második) orvos-természetvizs- 
gálói folyóirat előpostáját, a’ tettekben már honszerte is
mert, üdvösen munkás ’s jeles Írói tulajdonságokkal biró 
Schoepf dr., a’ magyar orvosi személyzet valódi korszerű 
’s tehetség-teljes embere, az általa megindítandó „Orvos- 
természetvizsgáló évkönyvek“ ügyében nyilványossá tőn. 
Mennyi tettvágy, mennyi akarat, mennyi tettleges kivivő 
tehetséget tanúsított légyen már a’derék leendő szerkesz
tő az orvosi ügy mezején : tudva van az egész orvosi rend 
elfogulatlan emberi e lő tt; tudva, de sót méltányolva is 
van ez, megyei hatóságok nyilványos figyelme által. Szép 
’s nemes szándék, mit a’ nevezett Szózat tárgyaz ! Öröm
mel értettük, mikint a’ keletkezendő folyóirat, valamint az I]

I] Je puis avoir trés mal vu ce qu'il t aut faire ; mais je
erois avoir bien vu le sujet eur lequel on doit opérer.

orvos-természetvizsgáló tudományok haladását kiséren- 
d i, úgy szinte meg lesznek nyitva hasábjai az ezen tudo
mányok körébe vágó polémiának is ; részemről azonban fő 
megelégedéssel azt olvastam : mikép a’ nevezett folyóirat
ban, különös figyelem leend olly tárgyra is fordítva, melly- 
nek hézagait e’ szép magyar haza legtöbb vidékén , maig- 
lan egy valódikiáltó szükség alakjában kényteleníttetünk 
érezni; és ez : az orvosi rendőrség hova czélszerübb ki
fejtése. Véleményem szerint, az orvosi tudományok ezen 
ága hova alaposb honosítása —vagyis e’ hon körülményire 
alkalmaztatásából reméllhetni legbiztosb utón e’ honban 
valamint az orvosi tudományokra, úgy az orvosi személy
zetre is , a’ legüdvösb, legsikeresb következményeket! — 
Különösen pedig (igénytelen nézetim szerint) —mintegy e’ 
következők fordulhatnának talán a’ tendők sorában elő :

I. A’ tudományra nézve . a) Közlendő helyiratok (topo- 
graphia). b) A’ hon minden részéből: hiteles adatokkal ki
sért tudósítások mindazokrul, mi, orvoslási tekintetből, a’ 
kívánt isinéretekben avatatlanok által visszaélés történik,
c) Részletes ismértetése mindazon egészség-rontsoló be
folyásnak , mik megrögzött népszokásokbul, fonák rend
szabályok vagya’ fenálló üdvösek elhanyagolásából ke
letkeznek. d) Az ügye-fogyottszegények-koldusok-, ha
lottak ügye tekintetéből mindaz , mi valamint a’ nevezet
tek hova czélszerübb biztosítására : úgy a’ lakos társak. 
rokonok ’s ápolók könnyítésére teendhető volna ’stb. ’stb.

II. Az orvosi személyzet biztosítása ’s rendszerezése 
tekintetéből : a) Egy nyugdíj-intézet létre segítése, b) A’ 
vidékekről közlendő részletes orvos-helyeztetési adatok 
után megalapítandó orvosi díj-szabály’stb. ’stb.

Természetes , hogy mindezek nem csupán alapeszméi; 
sőt a’ tárgy egész terjedelmű alapos tudománya is , a’ ma
gyarhoni orvos rend előtt épen nem ismeretlen dolog : úgy 
de ezeknek a’magyar haza körülményihez alkalmaztatása 
az , mit a’ nálunk tökéletesítendő orvosrendőrség alatt ér
tetni kívánnék. Végre pedig azon biztos hiedelemmel zá
rom be soraimat: hogy valamint a’szép reményű — „év
könyvek“ — nem késendnek , a’magyar nemzeti fejlődés 
e’ haladó korszakában , különös figyelmet oda fordítani, 
hogy szak-tudományunk ez érdekbeli hézagai is födözve 
legyenek: úgy szinte a’ magyarhoni orvosi személyzet sem 
késendik a’ szép reményű uj tüneményt, azon lelkes pár
tolással fogadni: a’ millyete’ részben valamint tudomá
nyunk ezen ága; úgy tulajdon állásunk hova tökéletesb üd
vös rendszerezése követel. Orosházán Békésben , mart. 
2 ikén 1842. V á m o s y d r .

A’ biztos révpart.
Allegória.

Elégülten hajóz a’fényhattyu ezüst haboknak nyugodt 
tükörén ; ha vihar dühöng , ótalmat lel a’ nád inga szálai 
közt. —

A’szenvedélyek nyugodt játékában boldog vagy oh szív! 
mert biztos védet lelsz dühös viharban.

De a’vész fergetege elzúg ’s a’csöndes áron ezüst gyű
rűket szánt föl a’ hattyú, barátságosan üdvözöltetve az 
esti nap elnyugvó sugáritól, — fényes toliakban ’s elra
gadó szépségben, mint az előtt.

Nem mindig igy te szív ! Gyakran megtörsz feláradt 
szenvedélyek bősz csatáiban.

De van egy biztos révpartja a’ nyugalomnak.—Á r t a t- 
1 a n s á g ! — vibarszabadon mennyivel szebben ’s maga
sabban tűnsz fel akkor, mint minden szép ’s fenséges ! —

S z á n k y  Ká r o l y .

Szerkeszti H e l m e c z y . — Nyomtatja angol gyors-sgjtőn Trattner-Káro l y i , uri-otcza 453.
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A’ liusár-puliatolásról.
A’ probatica leven egyedül czélszerü alapja a’ hus- 

árszabásnak, ha ez hibás , oily arányról, melly a’ nép
nek igazságróli fogalmát képviseli, nem szólhatunk. 
Bajos ez azonban nemcsak azért, mert két örök perben 
álló félnek hasítja ki az övét, hanem azért, mert az 
árpuhatolás legjobb szándék mellett sem alapittathatik 
mathematical bizonyosságokon. Mind e’ mellett vélemé
nyem bátorkodom előadni olly reménynyel, hogy azok, 
kik tapasztaltabbak ’s többet tudnak e’ tárgyban , igazítsák 
ezt jobb útba.

A’ világ műveltebb része szereti a’ Ju ry t, ’s a’ sok 
ok közt csak azért is , mert inkább fölteszi arró l, hogy 
igazságosan Íté l, ki most ítél és az itélet-kimondás után 
már más által Ítéltethetik, mint azon birórul, ki több 
évig, vagy élíeiglen! csak ítél és mindig ítél. — Le
gyünk igazságosak! a’publicum a’husbizfosokat inkább 
husárosak kötelezettéinek nézi mint magáéinak. Beszél
hetünk mellettük, mit akarunk; ama’ foganatos előíté
letből , hogy hosszas ismeretség után jobban lehet si
mogatni az embert, de maga is többet tud szenvedni az 
ember bővebb ismeretség fejében , — tapasztalás által 
hiszi magát mintegy meggyőzeivé lenni, hogy a’ husbiz- 
tosokat nem változtatni veszedelmes. Adjuk hát meg a’ 
népnek mi a’ népé , ’s változtassuk minden hónapban 
nemcsak a’ husbiztosokat, de a’probaticára rendelt kül
döttség tagjait is , ’s a’ nép meg fog nyugodni ; ellen
ben távol legyen , hogy bárkire czéloznék , én is gyarló 
vagyok hinni, hogy az uj seprő jobban fog mint a’ ko
pott, ’s biz az okvetetlen csak használni fog , ha min
den probaticára más személyek küldetnek, legalább a’ 
balitélet eltávoztatása okáért.

Kik legyenek ezen személyek? nem szükség azok
nak mind táblabiráknak lenniök , de jobban is értenek 
ahoz a’ gazdabirák’s árendásbirák. Hlyének pedig min
den megyében vannak. Majd megmondják ezek: mit ér 
a’ probatica idején levágatandó marha. A’ mi ha tudva 
leend , a’ vágó-helyen fenszóval kimondandó a’becsár: 
azután pedig hogy hány font hús és hány font fagygyu 
találtatik a’ marhában? mérés idején szinte fenszóval 
kimondandó, hogy a’ publicum jelenlevő tagjai ezt ma
goknak följegyezhessék : ’s ad casum nefors — annak 
helyén a’ történhetendő hibát megigazíthassák. Mmd ez 
ha megtörtént, már tudva van hány krajczárba jő a’ hús ? 
Efelett disputálni csűrő és csavaró orátiókkal veszte
getni a’ gyűlések órájit, épen nem szükséges úgy, mint 
eddig ollykor ’s néhutt történt. De azt meghatározni 
igen is kell, hogy a’ mészárosoknak száztól hány fo
rint nyereség adassék ? ’S úgy hiszem, hogy illy eset
ben, miután nincs szükség más okoskodásra af proba
tica dictaturáján kívül, ez utóbbinak helybenhagyására 
közgyűlés tartása épen nem lenne szükséges : vagy leg
alább az egész megyét e’ végett összehíni nem kellene. 
Mert noha az árszabás eddig a’ közgyűlések köréhez 
tartozik, de az intabulátiók végett némelly megyékben 
mindenik hónap első köznapján különben is van közgyű
lés, és pedig ollyan, hogy náloknál kisgyülések is né
pesebbek. ’S vájjon nem lehetne é a’ limitálást, mellyei 
nem emberi, nem közgyűlési kényre , hanem a’ tapasz
talás , a’ probatica kimutatására szándék alapítani, illy 
névvel de nem néppel közgyűlésekre relegálni ? ’S e’

szerint kitelnek havonként a’ közgyűlés , — a’ nép ter- 
heltetése nélkül.—-

Mi a’ husárosok száztóli nyereségének meghatáro
zását illeti, ez valóban nem olly könnyű, azért mély 
fon tolást erdemel. Mert miután ki vannak a’ husárosok 
ütve a’ zavarban való halászástól, meg kell szűnni a’ 
publicum ellenük eddig tapasztalt törésének; el kell e~ 
nyészni minden irigységnek ’s boszűnak : ’s ha meg van 
jól védve a’ publicum illetősége, találjon méltó pártfo
gást a husarosoke is. Nekiek vasárról vásárra kell jár
mok , bizonyos tökepénzt mindig készen tartaniok , a’ 
királyi városokban husáros boltért, kint a’ megyékben 
hús vágási jogért és mészárszékért árendát fizetniük, ’s 
történhető károkat szenvedniük , takarmányra költeniük, 
cselédet ’s családot tartaniok, adót fizetniük, ’s magok 
fáradozásiert valameily jutalmat nyerniük, mert hogy 
ezek egyenként tekintetet érdemelnek, azt senki sem 
tagadandja.

Mi volna határzandó száztóli nyereség fejében? 
véleményem szerint ez a’ helybeli körülményekhezlenne 
alkalmazandó; mellyek szerint egyik megyében több ló— 
tás-futással vehetni a’ vágni-valót, mint a’ másikban, 
’s a’ takarmány is sokkal drágább. De ugyanez áll a’ke
belbeli husárosok viszonyairól is. Mert mikép kívánhat
ni az t, hogy egy nagy terjedelmű megyének egyik szé
lén , hol magas árszabályu megyével határos , épen any- 
nyiért mérje a’ husáros a’ húst, mint a’ másik szélén , hol 
a’ szomszéd határos megyében sokkal olcsóbb a’ hús ? 
— p. o. felhozom Pestben Abonyt, melly Hevessel, Nád
udvart melly Bácscsal, és Visegrádot melly ílontfal ’s 
Esztergommal határos. — Következetesen föltehetni, 
hogy egyik vagy másik helybeli husáros ezek közül több 
nyereséggel vághat. ’S kell bizonyára különbségnek len
ni a’ mészárosok osztályzásakor , a’ tokaji ’s homonnai: 
a’ Csáktornyái ’s füredi, mezőtúri ’s pétervásári, holi— 
esi ’s érsekujvári ’s a’ t. vidékek husárszabályzásiban. 
Holott az eddigi gyakorlat szerint úgy látszik, erre a’ 
legnagyobb terjedelmű megyékben sem volt tekintet. De 
ezen osztályzáson kivűl, még egy másik osztályzást is 
óhajtanék, mellyben nem a’ megyei kedvezőbb fekvés, 
hanem a’ helybeli kedvező körülmények vétetnének szám
ba. Mirenézve szükséges lenne a’ husárosokat, bir. 
városiakra , mezővárosiakra ’s falusiakra felosztani ; ’s 
ezt a’ lehetőségig minél nagyobb megfontolással dolgoz
tatni ki. A’ körülmények az ország megyéihez képest 
mindenütt k ü l ö n b ö z v é n ,  például fölveszem Pest
megyét. —

Budapest olly kedvező körülmények közt van , raily- 
lyekhez Európában kevés városnak van szerencséje. 
Szándékom tiszta, javát akarom a’ husárosoknak, de 
javát a’ publicumnak is, ’s reményiem, nem fogja senki 
vétkül tulajdonítani, ha nyíltan beszélek. Pest városá
nak heti baromvásárai ollyanok, hogy nyári, őszi’s teli 
hónapokban 3—4 száz barom is találtatik bennök: de 
magok a’ tavaszi, vagy is áprilisi ’s májusi hétivása- 
rok is mellyek legsilányabbak szoktak lenni, kiadnak 
igen annyi marhát, mennyi a’ két város ellátására ke
vés pótlékkal szükséges : következőleg az úgynevezett 
6 héti provisio készen tartásáraitt semmi szükség nincs. 
Nem állíthatni azonban, hogy a’ pesti ’s budai husaro- 
soknak semmi provisiójok nem volna; van igenis , sót 
mé" valósággal hizlalnak is marhakaf. Am de a’ publi-
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cumnak nagyon éles szeme van. Hizlalnak „mond ez4< 
marhákat, de azokbul boldog lélek ki egy falntot kap, 
mert azokat többnyire bécsieknek szokták eladni. ’Sigy 
a’ provisio, nyereségre nem kivágásra szolgál, ’s kivá
gásra a’ hetivásárból vásárolnak nagyobb részben.

Kiki a’maga fazeka mellé szít, ’s ha ez úgy volna is , 
miért kellene ezt vétkül tulajdonítani, hiszen ók nem 
tartoznak hizott csak jó marhát vágni: de valljuk meg, 
hogy a’ mi árszabályunk szerint nem is lehetne o 11 y- 
k o r  belebukás nélkül hizott marhát vágni; holott Bécs- 
ben ’s Triesztben jól fizetnek a’ hizott baromért. ’S illy 
esetben mi is csak úgy tennénk. De erről, alább bő
vebben.— A’ mezővárosbeliek már országos vásárokon 
vagy itt ott fáradsággal szedik veszik össze a’ vágniva- 
lót szinte mint a’ falusiak is. Ezek ollykor vásárról vá
sárra lótnák futnak, kivevén azokat, kik Pesthez kö
zelebb laknak, mert ezek csak Pestig futnak. Ezeknek 
sorsa tehát már annyival is roszabb , hogy helyben nem 
vásárolhatnak: de ha volna is vágó-marha, olcsóbb le
ven az árszabály mint Pesten, jót nem vághatnak ; ha 
pedig az árszabály magos, kénytelenek ezen alul mér
ni , mert a’ nép különben félannyi áru ürü ’s ugyanany- 
nyi áru kövér sertéshússal pótolja szükségét, ’s a’hus- 
árosnak koppan a’ szeme.

De a’ falusi vagy mezővárosi mészáros a’ távolról 
hajtott marhának kénytelen takarmányt is adni, és sok 
ollyan bajjal küzködni , mellyekröl a’ kir. városiak nem 
is álmodnak, legalább olly folytonosan.—

Ezek előrebocsátása után , olly véleményben va
gyok , hogy midőn a’ királyi városok husárosainak száz
tól 15 nyereség számittatik a’ probatica után tett ársza
bályba, a’ népesb mező városbelieknek ugyanakkor leg
alább száztól 20 és némelly néptelenebb és szegényebb 
mezővárosbelieknek ’s falusiaknak 25 nyereség adassék. 
— És pedig az előadottakon kivül még következendő 
okokbul:

A’ hudapesti mészárosok tömérdek borjut ’s bá
rányt mérnek ki, milly nyereségben a’ m.városiak ’s falu
siak nem részesülnek. Ez alkalmasint ad annyi nyere
séget évenként, mellyből a’ család élelmezése ’s kitar
tása kilelik. Továbbá a’ hús mindenik budapesti szék
ben bizonyos és folytonos elkelésre számit, holott fa
lukon a’ szegény mészáros, ollykor 2—3 nap sem tud 
eladni egy boczikát. Amaz tehát szerencsés, mert mes
tersége naponkint kamatoz : holott ez szerencsétlen , 
mert jövedelme amazéhoz nem is hasonlítható ’s még 
is a’ s z e r e n c s é s  n y e r  j o b b  á r s z a b á l y t !  ’S 
e’ visszás okoskodás hat aztán ki a’ transennalis helyek
re is, holott ha van katona a’helységben , annak a’mé
száros csak örülhet, mert ránézve a’ fogyasztás öreg- 
biilése nyilványságos nyereség. Azonban könnyen meg- 
számithatni, hogy mióta az angol nagylelkűség sz. Ilo
nát megdicsőité, hány absehiedos katona utazott transen- 
na képében, az úgynevezett transennalis helyeken.

Ha tehát a’ fogyasztás nagysága adja a’ nyeresé
get, úgy a’ néptelen m.városi és falusi szegény hus- 
árosok legnagyobb tekintetet érdemelnek. De hogy ezek 
közt i s , kik bírnak kedvezőbb helyzettel, ez mindenütt 
raegyeileg lenne meghatárzandó ’s osztályzandó , mint 
feljebb mondám.

Lehet ugyan egy roppant ellenvetés, t. i. hogy e’ 
szerint a’ legszegényebb néposztály leginkább terheltet- 
nék. Én azonban másként vélekedem ’s ezt álokosko
dásnak tartom. Most ezen szegény néposztály majd két
szer inkább van terhelve mint a’ városi, mert sok csont
tal kevés táplálékot kap $ holott ellenkező esetben szí
vesen fizetne a’ jóért ugyanannyit mint eddig , vagy ta

Ián kevéssel többet i s ; következőleg sokat nyerne. — 
Továbbá ha látná, hogy a’ jó marhahús igen drága , van 
j u h h u s :  ’s e z t ,  mivel úgy sein igen szokták ársza
bály szerint adni ’s venni, nem  k e l l  l i m i t á l n i  
hadd maradjon a’ marhahús árszabály czélszerüsége el
lenőréül. De ezen bajon leginkább lehetne segíteni, ha 
a’ körömszakadtáig fölemelt székárendák m e g t ág i t 
ta  t n á n a k.

Azonban megjegyzem, hogy épen nincs szándékom 
azokkal teljesen tartani, kik azt kérdik, hogy falatjá
tól és kortyától, miért kell egész ország embereinek , 
nérnelly emberek számára fizetni ? csak azt mondom, 
hogy ha ki lenne megyeileg mindenütt dolgozva a’ lélek- 
isméretes probatica után a’ husárosoknak engedendő 
száztóli nyereség, már akkor tudva lenne az i s , hogy 
egyik vagy másik husáros , mennyi árendát f i z e t h e t ,  
a’ mit most a’ husárszabály bizonytalansága miatt tudni 
lehetetlen. Akkor t. i. kérdés csak az lenne : Ez vagy 
amaz székben évenkint mintegy hány marha vagy hány 
mázsa hús kel el ? ’s a’ p r o c e n t o m ár k i m u t a t 
n á  a z  á r e n d á t ,  ’s ezen kimutatás okozandná aztán 
a’ haszonbér tágittatását.

Most következik a’ legnehezebb munka, a’ marha 
bizottságának osztályzása. Mellyiket kell t i. e g é s z ,  
és mellyiket f e l h í v o t t  marhának Ítélni ? mert bizonyos 
határt közöttük okvetetlen kell felállitni, mellyen túl 
közvetlenül más osztály kezdődjék. Mivel azonban mind 
a’ sovány mind az egészen hízott marhára nézve már 
akkor megvan e’ kívántaié különböztetés , ha a’ köze
peit álló félhizott marha minőségeinek legfelső ’s leg
alsó fokozatai kimutattatnak, nincs másra szükség, mint 
a’ félhizott marha minőségének meghatárzására. E’ végre 
ide iktatok egy becsűi számítást, nem mint sinórmérté- 
kül szolgálatidét, mihez hogy illyen lehessen sok ehez 
értőnek felfogása’s elhatárzása szükséges, hanem mint 
ollyat, melly a’ valóságot megközelítve felvilágosításul 
szolgáljon , miképen lehessen a’ fél ’s egész hizottsá- 
gu marhák közötti vonalt egyszerüleg eltalálni.

Hogy valamelly marha félhizottnak mondathassék , 
szükséges hogy legyen benne :

300 font hús mellett — 30— 40 font fagygyuig 
350 „ ,, ,, 40 50 ,, „
400 „  „ „ — 5 0 -  60 „ „
450 „ „ „ — 60 70 ,, „
őOO „ „ ,, — 70 80 „ „
5o0 ,, ,, ,, — 80— 90 „ „
600 font húshoz — 90—100 „ „

Ha tehát valamelly marhában a’ hús éŝ  fagygyu 
közt nincs meg ezen arány, az v. a’ sovány v. egesz hizott 
marhákhoz osztályzandó. Ezen számítás szerint a’ dolog 
úgy üt ki mintegy, hogy a’ legsoványabb félhizottmar- 
hában a’ fagygyu lOdik v. l0 '/2 részt teszi a’ legjobb 
félhizottban pedig 7'/2<hk részt. Emezen alul tehát mind 
kövér, amazon felül pedig mind sovány a’marha. Kik 
a’ dologhoz bővebben értenek, azok tudni fogják, hogy 
az ekkép becsült marhák húsa nem olly jó é , melly kie
légíthet minden kivánatot sőt kényelmet. S ha úgy van, 
nem fogják azok irigyelhetni, kik félhizott húst ehet
nek , hogy az egész hizott marhát a’ németek ’s olaszok 
eszik meg, mert az illy hús mind táplálék mind kövér
ség tekintetéből akárhol is elfogadható ; ’s felér azon 
egész h i z o t t  marhahússal , melly mire Majlandba , 
Triesz'be,Bécsbe,Linczbe éhen-szomjan felhajtaíik,alkal
masint félhizottá válik. A’honnan az egész hízottakat hadd 
hajtsák külföldre, a’ soványak vágása pedig tiltassék el 
olly igen, hogy hacsak egy lat fogna is hijányzani, a ’
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kiszabandó hus’s fagygyu arányából, a’ büntetés azonnal 
következnék.

Ha megállapittatnék, hogy a’ melly marhában a’ 
fagygyu »’ húsnak lO^á részét teszi, az félhizott, de 
már 10 Va r é s z  a’ soványak közé számítandó, igen 
könnyű hatóságilag kidolgoztatni egyjegyzéket, mellyen 
ki legyen számítva fontrul fontra, hogy ha a’ hús eny- 
nyit vagy amannyit nyom, mennyit kell nyomni a’ fagy- 
gyunak? Iliy nyomtatottjegyzékek aztán mindenüvé kia
dandók lennének a’ városok és faluk házaihoz és hús
vágó székekbe, ’s ott közhasználás végett ki kellene 
függeszteni, hogy mind a’ husbiztosok , mind akárki a- 
zonnal megtekinthetné: vájjon a’ levágott marha félhi- 
zottak sorába való évagy sem? Mert azon esetben ha 
a’ fagygyu meg nem ütné a’ szabott mértéket, nemár
tana olly kemény büntetés , miszerint hacsak egy lat hi- 
jányzanék is belőle , a’ mészáros a’ husbiztosok jelenlé
tében tartoznék az illy marhát fél áron kimérni, ’s még 
ezenkívül, minden illy darab marha vágásáért a’ hely
beli népiskola alapjához 10 ezüst forintot fizetni: sőt mi
vel a’ kir. városokban gyakoribb lehetne a’ csalás , a’ 
félároni kimérésen kívül, birságul nem 10 hanem 20 
forintot fizethetnének a’ kisdedovó-intézetek számára. 
Ha pedig a’ biró a’ büntetést elhanyagolná, nem árta
na, ha annyiszor a’ hányszor, e’ bírságot kétszerezve 
fizetné be az említett czélokra.

Mivel pedig lehetlen kívánni, hogy a’ husáros az 
eleven marhában lat számra kinézze a’ fagygyut, az 
azonban kötelessége is mestersége is ,  hogy egy marha 
megbecsülésénél fel vagy alá 10 fontnál többet is hi
bázzék— kivántató lenne, hogy a’ husáros 4 vagy 5 
font fagygyu hijányért ne büntettetnék. A’ mit példával 
ekként világositok. Egy félhizott 350 font Iiusu marhá
ban még e h e z  kell lenni 40 font fagygyunak. De a’ 
szem-és tapintás-mérték megcsalván a’ husárost, nincs 
benne több 35 fontnál: ezen fagygyumennyiség is ele
gendő legyen a rra , hogy a’ marha félhizottnak soroz- 
tassélc. Ha azonban ebből csak egy lat hijányzanék, 
már akkor a’ bírságot nem kerülhetendné e l , ’s a’ t.

Mintegy igazságtalannak látszik ugyan , hogy egy 
latkülönbség a’ fagygyuban sovány vagy félhizott — és 
félhizott vagy egész hízott marha között tenne különb
ségei, de e’ nélkül osztályzást tenni nem lehet, ’s ez 
fennmaradna szükséges rosznak. Ezenkívül tétethetnék 
még azon ellenvetés is, hogy mivel a’ husárosoknak 5 
font fagygyu engedtetik , majd a’ kiszabott mennyiség
nél az egész hízotthoz közelítő félhizottakat nem, de a’ 
soványhoz közelitő minőségű marhákat fognának csak 
vágni.

Megjegyezvén itt azt, hogy a’ becsűi kiszámítás
nak ollyannak kell lenni, miszerint az 5 font fagygyu 
enged vény mellett is a’hus elegendő kövérséggel’s táplá
lékkal bírjon, tekintetbe veendő, hogy a’ husáros, ha 
akarna, sem vehetne mindenkor épen olly marhát, melly 
a’ soványhoz mindig közelebb legyen , mint az egész hí
zotthoz.De ezenkívül még tudja a’mészáros hogy kövérebb 
marhának húsa , ugyanazon mennyiségben többet nyom. 
’S most már ha felveszszük, hogy a’ hizlalók, mivel csak 
4—5 font fagygyu-nyeréshez is sok takarmány kell, 
ollykor az egész hizlalástól propter certum quoniam el
állnak, ’s adják a’ hizlalt marhát a’ mint veszik, csak 
szabadulhassanak a’ további költségtől — nincs arról 
kétség, hogy a’ félhizottságot határzó két szám között ke
verve veendik és vágandják a’ közép számot fel vagy 
alá felé megközelítő minőségű marhákat, ’s a’ t. Végre 
kérdésbe tétethetnék: miért kívánok vonalt a’ hízott és 
félhizott hús közt, ha csupán félhizott hús méretését

tervezek. A’ mire mást nem felelhetek, mint, ha neta
lán valahol egesz hízott húst is kívánnának méretni, ’s 
ennek mereteset a’ félhizottétól nagy vigyázattal m e g- 
t u d n á k  o n i ,  azon esetben uj kérdést nem kell tá
masztani. yégé köve tezik.)

A ’ v o
(Franczia novella.)

(Folytatás.)
4.

Laboissiére megtartó azon pontosságot, melly mint 
mondják, a’ királyok módossága, ’s miben a’ szerelmes 
férfiak lélekisméretesen szoktak eljárni. Éjfélelőtt öt 
perczczel már a’ kertajtón volt ’s pontban 12kor Adol- 
íina szobája előtt, ’s ámbár igen sötét volt az é j, még
sem teveszté el az ablakot. Vigyázva tolá félre a’ zsalut, 
kinyitá az ablakot ’s miután magának igy utat készite ; 
merészen a’ szobába mászott. „Kedves Adolftnám , ön
nél vagyok!“ kiálta szerelmesen azon alak megtekinté
sén , mit a’ szoba egyik szögletében ülni láta. Választ 
nem kapott, mi azonban őt azon körülmények köztleg- 
kevésbbé sem nyugtalanná } ’s egyenesen azon alak felé 
ment, mit Chaudíeu asszonynak tartott. A’ hölgy most 
hirtelen fölkelt, a’ lámpa felé siete, fölcsavarván annak 
belét úgy, hogy rögtön kápráztató világosságot vete. E’ 
pillanatban Laboissiérehez közelite. „Nem Adol/ina“ , 
mondá, átható tekintettel mérvén meg ellenét, „hanem 
én vagyok az, becstelen ’s lélekösméretlen ember !“ Egy 
közönséges kalandor kétségbe esendett illy körülmények
ben ; de Laboissiére meg nem zavarodott. Nyűgöt tan *s 
bátran türé Bailleul assz. haragos tekintetét. „Jó estét, 
asszonyom“ , mondá ; „örömmel látom szemei fényéből, 
hogy főfájása már elmúlt.“ — „Szörnyeteg!“ kiállá az 
asszony. A’ fiatal ember leveté kalapját ’s meghajtá ma
gát egész tisztelettel. — „Iláladatlan ! Hűtlen! Nyomo
rult !“ folytatá növekedő haraggal. Ez epithetonoknál 
újra meghajtá magát Laboissiére a’ nélkül, hogy vála
szolna.»—„Koldus !“ kiáltá az e’ szemtelenkedés által 
még jobban fölingerült hölgy. „Itt meg kell jegyeznem , 
mikép önt szenvedélyei te vutakra vezetik“ , szóla guny- 
mosolylyal Laboissiére; „Koldusnak nincs kocsija, ca- 
brioletem pedig a’ kapu előtt áll.“ — ,,A’ rászedettek 
fizetik az t ; fájdalom ! nagyon soká tartoztam én is azok 
közé/“ „Ön mindkettőnkön méltatlanságot követel, asz- 
szonyom ; ön sokkal okosabb , hogysem önt rászedhet
né valaki, ’s én nem vagyok eléggé az. . .“ — „Hogy 
más zsebéből kicsalja a’ pénzt? Arra ugyan elég for- 
télyos ; de egy tulajdonság hijányzik önben.“ ,,’S minő, 
ha szabad kérdenem?“ — „Az elővigyázat. Önnek elő
re kellett volna látni, inilly káros lesz önre nézve , ha 
engem engesztelhetlen ellenségévé teend.“ „Nem volna 
kedve leülni asszonyom?“ inondá Laboissiére a’ legla- 
zitóbb hid egyéniséggel; „látom, hogy beszédünk épen 
olly hosszú leend , mint már érdekes , ’s részemről nem 
szeretek állva beszélni.“ Engedelemre, mit kérni lát
szott, nem várva, székre dőlt, egymásra vetvén lábait 
mint otthon. Ba'lleulné erre még jobban fölegyenesült, 
fenséges tartása által akarván ellenzeni ez illetlensé
get. „M ost, asazonyom“ , folytatá Laboissiére , „kész 
vagyok önnel addig mulatni, mig kedve tartja. Aiozi- 
degei jelentékes játékáról Ítélve, c pillanatban i^en szo
morú érzések foghatók önt el; ha olly sznes enne s 
nekem annak okát megmondana, frn si erű ne u ra .ja  
némileg csilapitnom.“ - „ Ö n  itt van ’s boszusagom oka 
iránt kérdez!“ viszonzá keserű hangon Bailleulne. „Ah, 
értem“ , mondá Laboissiére; „Jelenletera e’ szobában
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megbocsáthatlan bűntett; kevésbbészigorúan Ítélne tán 
meg, ha egy emelettel följebb menendék.“ Bailleul assz. 
e’ vádnál mindkét kezeivel takargatá arczát, kis szünet 
után pedig így szólt: „En megérdemlém e’ szemrehá
nyást; de egy becsületes férfi megkímélt volna attól.“ 
„A* becsület épen olly jól illik a’ szép nemre mint a’ 
férfiakra ,“ folytatá Laboissiére ; „soha se feledje az t, 
hogy e’ fontos szavak kétélű fegyverekhez hasonlitnak, 
’s hogy azokkal könnyen sérthetjük magunkat, ha elég 
ügyesen nem tudunk velők bánni. Mit jelentsen tulajdon
kép e’ jelenet? Mi okból van ön itt ’s hová czéloz?“ 
Bailleulné , ki férje , lyánya ’s veje ellen olly paran- 
csolólag lépett föl, minden bátorságát látszék elvesz
teni azon férfi ellenében, kinek gyöngesége jogokat ada, 
miket az most irgalmatlanul használt.— Ön lyányomat 
szereti,“  mondá alig érthetóleg. ,,’S ki oka ennek?“ 
felele Laboissiére. — „Ön megvallja tehát?“ „Esküszöm 
önnek, hogy eltitkoltam volna; de e’ pillanatban, e’ 
helyen ’s ön szőtte cselben nem vagyok képes hazudni. 
Őszintén megvallom tehát bűnömet, a’ nélkül azonban, 
hogy az egész felelősséget magamra vállalnám , melly- 
nek egy része önt sújtja.“ — „Engem ?“ „Igen önt. 
Ön vádol, engedje tehát, magamat igazolhatnom. Ki 
tanácsolja nekem már 3 év óta mindig az t, hogy úgy 
tétessem magam, mintha lyányába szerelmes volnék, 
mint ön? Tanácsa jeles volt ’s én követém. Mi történt 
azonban ? Valami igen természetes, mit önnek előre kel
lett volna látnia; azon szerep, mit ön kedvéért válla- 
lék e l, utoljára megtetszett ’s ez oka, hogy itt vagyok, 
hol lát.“ — ,,’S ön kimeri mondani, hogy Adolflnát sze
reti? monda Bailleulné kezében kis papirkést forgatván, 
mit az asztalról vön le. „Szerencse rám nézve, hogy 
ez nem tö r ,“ szólt Laboissiére gúnymosolylyal. Bail
leulné legott összetöré a’csinos elefánt-csont nyelű kést 
’s darabjait földre dobá. ,,A’ tőr igen mértékletes boszu“ 
felele a’ nő; „mert igen hamar öl.“ „Oh lassan ölő 
méreg is van,“ viszonyzá gúnyosan Laboissiére.— 
„Minden ügyessége mellett még sem fog ön soha asz- 
szonyt arra tanítani, mikép kelljen magát valakiif meg- 
boszulni. Erezni fogja azon gyülölség következményit, 
mellyet önnek ma reggel esküvém. Ne féljen sem gyi— 
lók sem méregtől; de tönkrejutástól, meggyaláztatás- 
tól. Egy hó lefolyása előtt megsemmisitve leend, mint 
e’ kés.“ Laboissiére fölszedvén az elefánt-csont dara
bokat szinlett félelemmel mondá: „Tudja ön, hogy már 
felni kezdek, ’s valóban olly töredékeny volnék én is?“ 
— „Csak nevessen ,“ válaszolá Bailleulné, csak neves
sen, majd aztán önt fogják nevetni.“ „Ha nevetek asz- 
szonyom, csupa udvariságból történik az , hogy t. i. 
tréfáit illőn méltányoljam.“ — „Tréfáira ?“  „Mi nevet 
adjak hát fenyegetésinek ? Ön bizonyosan nem kívánja, 
hogy azokat komolyan vegyem.“ — „Egészen komolyak 
azok,“ felelt a’ megsértett asszony. „Ez esetben le
gyen szives magat kissé világosabban kifejezni. É n , 
hogy megnyugtassam önt, reszketni fogok; de előbb 
tudni szeretném, miért.“ „Mivel gyönge valék, vak
nak hitt,“ szolt lassan Bailleulné lenéző tekintettel a’ 
háladatlan goromba férfira; „’s mivel húszszor tanusi- 
tám ön iránti ragaszkodásom ’s vonzalmomat, bolond
nak tartott, ’s minthogy csaláshoz szokva volt, jótevő
jében is — szégyenlem magam e’ nevezetért — szinte 
csak egy megcsalatottat szemlélt. Ön meg nem foghatja, 
hogy nő olly férfit tud szeretni, kit becsülni nem ké
pes ; tudja meg tehát most, mikép én azon perez óta,

mellyben ön legelőször házamnál megjelent, legkevésb- 
bé sem csalatkozám önben. Ügyei, tekintete, a’ tisztelet
re méltó nevek, mikkel dicsekvék, szinlett fényűzése, 
mind hazugság és csalás.Ön semmi, önnek semmije sincs
— de nem, csalatkozom; van önnek saját kereset
módja, cáakhogy a’ rendőrség néha bele avatkozik.— 
„Asszonyom!“ kiálta felszökve Laboissiére. „Csak ma
radjon székén , még több mondani valóm van,“ folytatá 
bátran Bailleulné; „én ösmerémtehát ’s fájdalom! még 
is szeretém. Reményiem, meg fogják bocsátani e’ vét
ségemet, mert büntetését magában hordozza. Midőn meg- 
tudám állását, véghetlen önmegtagadással mozditám elő 
tervét’s fáradhatlan szorgalommal igyekszém hazugsági
nak valószínűséget ’s hitelt szerezni.Ön kedvéért kocz- 
káztatám vagyonomat, nem birtam é arra férjemet, hogy 
lyányunk nászpénzének egy részét önnek adja? még ma 
reggel kész valék megujitni e’megbocsáthatlan tényt. Mind 
ezt önért tevém, mit ön most illy módon forbátol. De 
igazságos az ég,—megérdemlém.“ Bailleulné újra mind
két kezével fődé el arczát ’s egy pillanatig hallgatott. 
Laboissiére hideg ’s egykedvű maradt. „Ön sir ?“ mon
dá. Szépsége ’s különösen arezböre érdekében megkell 
jegyeznem, hogy ezzel méltatlanságot követ el.“ —„Igen, 
megfelejtkezéra pirositómrul.“ viszonzá zsebkendőjét 
szemére nyomván; „most csak azt akarom még mondani, 
mikép én még sokkal nagyobb szorgalmat fordítandók ön 
megsemmisítésére, mint minőt hajdan fölsegélésére tanu- 
siték. Szive sérthetlen, mert nincs ;megtámadásimat te
hát arra nem irányzandom.“ „Vagyonomat támodandja 
meg? kérdé gondtalan mosolylyal Laboissiére.—„Va
gyonát ! Csak kezemet szükséges visszavonni ’s terve 
magától, semmiségébe dólend.“ „Ezt nem teendi ön.“
— „Már mégis tettem.“ Valóban?“ —„Én holnapra 10
ezer frankot igérék önnek.“ „Számot tartok rá“—„Csa
latkozik ’s tanácslom önnek másutt keresni ez össze
get.“ „Örömmel látom“ , mondá Laboissiére; „hogy 
még is végre a’ dolog velejére jutánk. Mivel eddig csak 
szemrehányások, fohászok, zokogások, gyanítgatások 
’s más ékesszólási figurák nevelék kizárólag beszédét; 
kénytelen voltam megelégűlni a’ hallgatag szenvedő sze
repével , mert én áltáljában nem vagyok képes könyűk- 
kel síkra szállni. Most, minthogy a’ tevőleges vitatás 
mezeje nyílt meg. reményiem meg fogja engedni, hogy 
én is röviden fejezhessem ki magamat. Kérek tehát pil
lanatnyi csöndet ’s figyelemmel kisérje bonczolgatáso- 
mat.“ — (Folyt, köv.)

A’ koszoriis halott*
Szép vagy leányka halva is,

Bár ajkid színe halovány 
’S nem mosolyog szép hajnalom 

Homlokod vakító haván.

Tűzve virágkoszoru van
Sötét fürtű fejed körül,

Középen hervadt rózsa vagy,
Illy kincsnek a’ sír is örül.

Szép e' játszi kis koszom,
De még egyszer olly 6zép lenne,

Ha tiszta szívecskéd jele
Kékes emlény volna benne.

Nyisd fel oh lyány két ég-szemed!
Felmo6olyg a’ legszebb virág 

’S nekem szegény szenvedőnek
Az elveszett reményvilág. Lanka Gusztáv.

Szerkeszti H e lm eczy .— Nyomtatja angol gyors-sajtón Trat tne r-Károl yi , uri-utcza 453.
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S z o k á s .
„Ismét a’ szokásról?“ ’S miért ne? miután a’szo

kás törvényes, és közügyeinkben olly nevezetes szere
pet visz, ’s annyiszor idéztetik, ’s olly különbözők kö
rűié a’ nézetek. — Alkotványos országban nem uralkodik, 
nem uralkodbatik egyéb mint a’ törvény. Alkotványos or
szágban mindennek törvény által kell elrendezfetni ’s miu
tán nálunk a’ szokás szinte törvény, azt is ismernünk kell, 
valamint a’ határokat is , mellyeken íulmennie nem sza
bad , mellyeken tulinenve , visszaéléssé , törvénysértés
sé fajul.— Kiváltságok tárgyaira ’s magányjogi kérdé
sekre nézt a’ fejdelein, és az ország rendes biróji is 
hozhatnak be szokást, de a’ 2dik rész Ildik czime, ’s 
a’ 2dik rész 6dik czimének 11 , 12, 13dik §sa, ’s az 
1618dik évi 24dik czikk szerint csak törvénykivülit, és 
soha törvényellenit. Mint a’ szokáséul írt előbbi kis ér
tekezésemben ériníém. A’ magányjogi szokásoknak kor
láta tehát a’ törvény.— De vannak közjogi szokások is, 
’s ezek igénylik főleg figyelmünket Közjogi szokás egye
dül azon h a t a l o m  által, hozathatik be, melly mint 
V. prolog 12dik czimének 2dik $sa mondja, auctoritate 
publica legem et generalem consvetudinem condere po
test. Mert Verbőczy, a’ szokásos törvénynek compila- 
to ra , a’ szokásnak három forrását ismeri csak: a’ pri
vilégiumokat , az Ítéleteket, és a’ nép tetteit, vagyis a’ 
népnek tettekbeni megegyezését. (Prolog: 10, 11,12. 
I I : 6 .) Hogy a’ két első forrásból eredt szokás csak 
magányjogi kérdésekben pótolja a’ törv ényt, úgy hiszem 
sokkal világosb , sem mint bővebb fejtegetése szüksé
ges lenne. A’ harmadik nemű szokás marad tehát csak 
fen, ’s ez egyedül a’nép tetleibül, vagy tettekbeni meg
nyugvásából eredhet. Olvassuk végig a’ prolog 1 0 ,1 1 , 
’s  12dik czimét, mindenütt csak a’ népnek tulajdonittatik 
tettek, vagy ezekbeni megnyugvás által szokást behoz
ni. így nevezetesen a’ lOdik czím 2dik gsában az mon
datik: q u i l i b e t  pop ni  us  1) potest consvetudinem 
inducere localem. 5dik gsában pedig az mondatik: hoc 
spatium 10 annorum incipit currere a tempore priini a- 
ctus celebrati a p o p u l  o,  és tovább a'7dik §ban : Die 
tarnen quod actus frequens de se non est necessarius ad 
consvetudinem inducendam, sed quia per usum colligi- 
tur consensus populi, qui plerumque non potest exuno 
actu solo colligi, — és: non tarnen actus sed tacitus 
c o n s e n s u s  p o p u l i  i n d u c i t  c o n s v e t u d i n  em. 
Unde ubicunque ex conjecturis habetur tacitus consen
sus populi, tunc non curatur de magna frequeníia a - 
ctuum. A’ nép által behozott szokásnak tehát már ezek 
szerint is azon korláta van, hogy csak addig tart, míg 
a’ nép azt fenfaríani akarja ; mert megegyezését (con
sensual) visszavonhatja, ’s miután egyedül megegye
zése az alap, min a’ szokás épül, ez alap elvontával 
a’ reá épültnek dőlnie kell. De azonkül , hogy ez a’ dolog 
természetéből is foly , Verbőczy világosan is megmond
ja p r o l o g .  12dik czimének lső §ában : quodsi aliqua 
communitas contra suam prioréin consvetudinem condat 
statútum, tune tollatur consvetudo , licet de ipsa non 
facial mentionem, quia civiías vei populus praesumifur 
scire suam consvetudinem. A’ nép által behozott köz- 1

1) Quilibet populus a 3dik rés» 2dik czimének Is« §asze- 
rint annyit tesz, mint eomitatus vei ei>it»s.

jogi szokásnak tehát a’ statútumok is korlátokat szabnak. 
Természetes is ez ; mert mint láttuk, a’népnek hallga- 
tólagi megegyezése hozza be. Úgy de a’ határozatokban 
nyilván kimondja a’ nép akaratát, ’s miután ezt változ
tatni a törvény korláti közt szabad , világos , hogy nyíl
tan kimondott (határzata) elhallgatásából praesumált 
akaratot (megegyezését, tacitus censensus) annál is in
kább magyarázhatja, minthogy nyíltan kimondott aka
ratát (statútumát) is akaratának ujképeni kimondásával 
(azaz ellenkező statútummal) szinte megmásíthatja. Ki
nek pedig a’ több szabad , annak a’ kevesebb is két- 
segkül a z .— Voltak, kik azon tant állíták fel, hogy a’ 
szokás behozásához a’ fejdelem megegyezése ki vántatik, 
mert Verbőczy prolog. Hldik czimének lső gábnn azt 
mondja: consvetudo estjus quoddam moribus illius intro- 
duetum, qui auctoritate publica legem condere potest; 
már pedig a’ törvény hozatalához a’ fejdelrai megerősí
tés szükséges.

De hogy Verbőczy e’ phrasist máskép érté, kitet
szik prolog. 12dik czimének 2dik gábul is , hol Verbő
czy azt mondja : quando est consvetudo generalis in- 
ducta a populo , qui potest legein et consvetudinem ge
neralem inducere; kitetszik onnan is, hogy Verbőczy a’ 
szokás kellékeit elősorolja a’ prolog lOdik czirnében §. 
3. ut sit rationabilis. 5. ut sit praeseripta. §. 7. tertio 
requiritur frequeníia actuum , ’s egyéb kelléket nem em
lí t ; kitetszik továbbá ugyanazon czím 6ik Jjábul, hol az 
mondatik : nisi consvetudo induceretur in his , quae sunt 
reservata Principi in signuin supreinae potestatis. Tunc 
enim non posset induci consvetudo, nisi esset tantum 
ternpus , cujus initii memoria in contrarium non exisfe- 
re t , ha pedig fejdelmi megegyezés kívánhatnék a’ szo
kás behozásához, úgy e’ %. leheílenséget foglalna ma
gában ; végre kitetszik a’ prolog Ildik czimének 2dik 
gábul, miszerint consvetudo non inducitur in instanti, 
lentiori enim passu procedunt tncita, quam expressa. 
Non enim sunt adeo certa, quae ex conjecturis prove- 
niunt, sicut ea , quae sunt expressa, ideo c o n s v e 
t u d o  n o n  p o t e s t  s t a t i in i n d n e i  p e r  p o p u -  
l u m,  s e d  s u c c e s s i v e .  — Lássuk már most a’ szo
kást a’ törvénynyeli viszonyában. A’ szokás Verbőczy - 
ként a’ törvényt pótolja (cum deficit lex) de magyarázza 
is , ’s el is törli. A’ szokásnak itt említett első tulajdo
na , hogy t. i. a’ törvényt pótolja, mnisíenáll. E’ részt 
az ujabbi törvények a' szokásnak korlátokat nem szab
tak: de törvény-magyarázó, ’s eltörló hatalma többé 
nincs, miután az l79lik évi 12dik czikk világosan meg
mondja: leges ferendi, abrogandi, et interprefandi po- 
testatem Principi et Síatibus et 0 0 . re  g n i ad comifia
coníluenfibus communem esse, neque extra illa (eonu- 
tia) exerceri posse. Nem lehetvén e’ szerint hongyüle- 
sen kívül törvényt magyarázni, ’s elförleni: természe
tes , hogy szokás által sem töröltethetik el törvény , mert 
a’ szokás extra comitia hazatik be.

Ezen rendelése az 1791 : 12. csikknek korlátozza 
j* népnek azon hatalmát, miszerint meg a tör'envt is cl- 
örölheté. De az illy korlátozás üdvös, es szükséges. 
A’ törvény az összes nép akaratából ered. Hogy lehessen 
tehát megengedni,hogy az t, mit az eg esz nép i endelt, a 
népnek egyes része megváltoztathassa ? hogy lehessen 
a’ kisebb'résznek nagyobb hatalmat tulajdonit™ mint a’
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többségnek? Aztán, egy megyében, melJy még ellen
kező szokást nem hozott be, kötelezzen a’ törvény, 
másban ne? Kifogná e’szerint tudhatni, mik legyenek 
a’ szabályok, mellyekhez magát alkalmazni köteles ? Pe
dig nincs veszélyesb a’ szabadságra nézve, mintha két
kedés forog fen a’ körül, mire ada törvény engedelmet, 
’s mi a’ törvényt sértő bűntett. Nagyon helyesen mond
ja  Becaria, hogy azon ország boldog, hol a’ törvény 
nem tudomány, mert olly országban kiki cselekedeteinek 
irányt a’ törvénybül adhat, ’s nincs kétsége a’felől, hogy 
törvényt nem sért. Ellenben hol a’ törvény bonyolódott, 
ott nincs a’ polgárnak biztos cselekvény-szabálya, ’s a’ 
kétkedés : vájjon nem vétett é a’ rend ellen ? a’ szabad
ság érzetét — ha el nem fojtja — bizonnyal csonkítja. 
Már pedig a’ törvénykivüli szokások is nehezítik törvé
nyes állásunk tudását, mi annál inkább nehezednék, ha 
még törvényelleni szokások is létezhetnének. A’ törvény 
elleni szokások tehát minket a’ legnagyobb zavarokba hoz
nának , sőt részemről nem tartózkodom kimondani abeli 
meggyőződésemet is , hogy még a’ törvénykivüli szo
kást is eltöröltetni kívánnám, miután minden közönség 
statútumokat alkothatván, ha valamelly uj törvényküli 
rendelkezést, intézkedést szükségesnek lá t , azt ez utón 
is behozhatja, annál is inkább, minthogy a’ statútumok
nak egyéb korláta nincs , mint az , hogy a’ 3dikrész2d. 
czíme szerint törvénybe nem ütközhetnek, ’s a’ t.

Somogyi Antal.

A ’ v  ©
(Franczia novella.)

(Folytatás )
Rövid szünet után igy kezdé Laboissiére: „Én itt 

kettős alakban állok , mint világ- ’s mint ügy-férfi. Az 
első szempontbul véve, megbántámönt ’s megismérem. 
Bánjék velem mint hűtlennel, mint háladatlannal, ne
vezzen dón Jüannak, Lovelacenak , gyilkoljon bár meg , 
megérdemlém. Mint ügy-férfi máskép állok i t t ; raintily- 
lyen áltáljában nem ismerem meg hatóságát ’s tagadom 
jogát pénzszekrényemhez. Szoros különböztetést teszek 
ember ’s nyerészkedő közt, állitván , hogy az utol
sónak nem szabad Jakolnia az első vétségeiért. Holnap 
hozzám jövend Chaudieumaga ’s ipa nevében tőlem rész
vényeket veendő. Ön lesz olly szives ’s nem fogja férje 
’s veje határzatát akadályoztatni.“ „Chaudieu nem me
nend!'' felele Bailleulné. — „0 eljövend." „Én eltiltom.“ 
,,’S én önt tiltom el neki csak egy s z ó t  is szólani e’ 
tárgyról.“ E ’ szavaknál fölkelt Laboissiére. Karjait ke- 
resztbeveté mellén ’s merészen fölemelt fővel átható 
tekintetet löveltaz asszonyra. „Eltiltom önt“ , folytatá, 
„viszonyimról férjével, vejével vagy akárkivel is érte
kezni, ’s jaj önnek, ha e’ tilalmam ellen vét. Mihelyt 
helyzetemről említést teend, azonnal az önét kürtölen- 
dem ki. Már mindenről megfelejtkezék ? Vagyonom, 
mondá ön, kezében fekszik? Vájjon nem fekszik é be
csülete az enyimben? Ila fejemre irányzandja a’ vágást, 
nem fogok adós maradni. Nem tudja ön, hogy nekem jó 
hire megsemmisítése csak egy szóba kerül? Én ipar
lovag vagyok; h á t  ön mi?“ „Egy szerencsétlen nő", 
mondá fohászkodva Bailleulné. — „Ön tudja, hogy sa
ját kezével irt 43 levele birtokomban van.“ „’S ön meg 
nem égeté azokat, mint nekem becsületére esküvék ?“ 
— Hiszen ön azt mondja, hogy nincs becsületem ; mi
kép mere tehát eskümnek hitelt adni ? Nem , asszonyom , 
öem voltam olly balgatag, hogy leveleit megégettem 
volna; mert azok osztályába nem tartoznak , mikkel ily— 
lyesmit tenni szoktunk. Ha majd eljövend az idő, melly-

ben azok a’ nyilványosságnak át fognak adatni; bizo
nyosan nagy figyelmet gerjesztendnek.“ „Még nem ös- 
meréin egészen“ , mond az asszony, ki ez utolsó fe
nyegetés miatt mennykö-sujtottkint egy székbe rogyott. 
Laboissiére rövid időig hallgatott, időt akarván engedni 
a’ nőnek feleletre. Mivel pedig Bailleulné nem vála
szolt; a’ tükör elibe állott, simitgatá haját, kipödré ba
juszát, igazított nyakkendőjén, végre pedig órájára te
kintvén: „Már 1 óra!“ mondá. „Hogy múlik az idő ön 
közelében. Nekem ma reggel sok dolgom leend ’s ön fő
fájása mellett szinte roszul cselekszik , hogy illy sokáig 
marad fen. Én tehát búcsúzom. Ne feledjed nyilatko
zatomat, béke vagy harcz, mint tetszik; de mindig saj
nálni fogom, ha kénytelen leszek önnek kedvetlenséget 
szerezni. Chaudieu megígérte, hogy déli 1 órakor ná
lam leend. Ha nem jő , vagy haészrevenném, hogy ön 
vele beszélt; úgy azon következtetést kell húznom , 
miszerint ön érzelgő levelezésit nyomtatásban kívánja 
látni. Addig is jó éjszakát.“ E’ szavak után az ablak 
felé ment; de mielőtt a’ függönyeit mögött eltűnt, még 
egyszer hátra nézett mondván : „Épen most jő eszembe, 
hogy holnapután önöknél fogok ebédelni. Pontosan jele- 
nendem meg ’s reményiem e’ mai felhöeske daczára is 
szinte azon nyájassággal fogadand, melylyel ekkorig 
szerencsésitett. Bailleulné nem felelt e rre ’s egy pillanat 
alatt eltűnt Laboissiére.

5.
Bailleulné még sokáig mozdulatlanul állott azon he

lyen , hol őt Laboissiére hagyá , ’s viszszagondolt még 
egyszer a’ csatára, mellyben ő vala vesztes. Végre el- 
hagyá a’ szobát, nem sejditvén , hogy valaki gyaláza
tának tanúja volt, mert Chaudieu távozék, nyomot sem 
hagyván jelenlétéről. Minden ajtót nyitva talált, mint 
midőn elment. Adolfina 3 órai félelem után végre a’ pam- 
lagra feküdt; midőn pedig a’ szoba-ajtót nyílni látá, 
meg sem mozdult ’s egy szót sem szólt; hanem büsz
kén várt a’ vészterhes nyilatkozatra , melly közelge. — 
Anya ’s lyány darab időig hallgattak. Ámbár Adolfina 
anyja gyöngeségét nem sejdité ; mégis érezte , hogy ben
ne szigorú ’s részrehajló bíróra találand ,’s midőn vég
re anyja hallgatása nagyon gyötré, igy szólalt meg : 
„Szabad már szobámba mennem?“ Bailleulné e’ pilla
natban gondolá : „Hát ha nem távozott ’s tán visszatér
ne !“ „Parancsidra várok“ , mondá Adolfina, látván, 
hogy anyja nem felel. Végre viszonzá bizalmatlan te
kintettel : „Tudod, hogy beteg vagyok ; nem tudnál töl
teni egy éjt anyád mellett?“ „Ha beteg az ember, le
fekszik“ , felelt bosszúsan Chaudieuné. — „Azt mind
járt cselekszem is.“ A’ két asszony többé egy szót sem 
szólt. — Pitymallatkor végre megengedé az anya lyá
nyának , hogy szobájába mehessen. — Néhány órával ké
sőbb Bailleul neje szobájába ment. — „Itt láthatod most 
tegnapi czivódásunk következményit“ , mondá Bailleul
né. „Megelégülhetsz.“ — „De kedves asszonyom“ , vi
szonzá megalázottan Bailleul“ , nem emlékszel, hogy 
kivonatodat tehesítni, ’s Laboissiérenek 10 ezer frank
kal szolgálni akarok ?“ Bailleulné borzada e’ név hal
latára ’s viszonzá: „Ki mondá neked , hogy azon pénzt 
olly rögtön add ki kezedből ?“ — „Magad, hajol emlék
szem44 , válaszolt a’ félénk férj. „Azóta szó sem volt 
erről. Te mindig félreértesz.“ — „Hisz nem történt még 
semmi“ , mondá valamivel könnyebben Bailleul ; „ha 
megváltoztatád szándékodat, ugv mondd meg ’s én tiis- 
tint irok Laboissiérenek, hogy pénzünkre ne számít
son.44 „Ki beszél arról ?“ felelt az asszony nem felejt
kezvén Laboissiére fenyegetésiról. — „Te tudod, hogy
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én részemről pénzünket megtartani szeretném; mivel 
Chaudieu eltükélé. mikép ő 50 ezer frankért veend 
részvényeket. Én ugyan nem viseltetem bizalmatlan
sággal Laboissiére iránt, de . . „M i, Chaudieu rész
vényeket vésztőié?54 kiáltá Bailleulné.— „50 ezer frank
ért. Ilát nem szólt neked semmit?44 „ ’S mikor történ
jék a’ vétel ?44 — „Még ma, Chaudieu el szándékozik u - 
tazni.44 „Híjad csak; ’s tüstint jőjön el44, parancsoláaz 
asszony olly hangon, hogy Bailleul a’helyett, hogy en
gedelmeskednék , száját látva ágya előtt megállt. „Még 
is itt vagy?44 kiáltá a’nő. — „Mindjárt megyek44, vála
szolt mentiben Bailleul. „Chaudieu csak maga jőjön44, 
kiállá utána az asszony. Azon néhány perez alatt, mik 
a’ vő megérkezte előtt múltakéi, vizsga pillanatot vete 
Bailleulné azon örvényre , mellynek szélén állott; de 
eszközre nem talált, minélfogva kerülhetendné a’ lezu
hanást , ’s azért a’ sorsra bizá magát.

,,A’ nyomorult lelkében olvasom44, gondola magá
ban , „hogy istene a’, pénz. Midőn szivemért esdeklék, 
vagyonomat kérésé ; most azon hiedelemben , miszerint 
nekem törvényeket szabhat, nem elégszik meg birto
kommal , hanem vömé után is törekszik. Adollina eszkö
zül szolgáljon neki, mint én. Szegény balgatag, ki ma
gát szeretettnek véli! Szeretett é engem ? Ha a’ leve
lek kezében maradnak , el vagyunk veszve. E ’ tőrrel 
fölfegyverkezve mindig számíthat engedelmességemre. 
Melly nő vonakodik, midőn szegénység ’s gyalázat közt 
kell választania ? Vissza kell szereznem a’ leveleket, 
habár vérembe kerülne is.44 Szemeiben, mint sok asz- 
szonyéiban, párbaj csalhatlan gyógyszer vala, minek 
végbehajtására vejét választá. Az ég , gondolá, ótalma- 
zandja ’s a’megsebesitett Laboissiere tüstint visszaadand- 
ja  a’ leveleket. E’ játéknál, mellyre ö keveré a’kártyá
kat, volt-imádója könnyen halálát lelhetné; de a’ seb, 
meliyet rajta Laboissiére ejte , sokkal jobban fájt, hogy- 
sem e’ borzasztó gondolattól visszarettenne. Rochefou
cauld mondja , hogy a’ szerelem , Itatásiról Ítélve , in
kább gyűlölet mint barátsághoz hasonlít. —- Bailleulné 
annyira gyülölé e’ pillanatban Laboissiéret, mint vala
ha szerété, ’s azért föl sem vette a’ veszélyt, melly
nek az ki valatéve. Egyedül csak Chaudieu nézetét mél- 
tatá figyelemre , ki tán más bajába nem igen szeretett 
avatkozni. — Fogalmihoz képest a’ vő nem vala épen va
lami kellemes , de a’ gazdaságban szükséges hus-’s csont- 
bul álló készület, meliyet a’ háziságban különféle cze- 
lokra használhatni, mint p. o. sültek fölmetélésire asz
talnál, bérkocsik megrendelésire, hírlapok olvasására, 
negyedik személynek «’ Whistnél ’sa ’ í. Rendkívüli ese
tekben hivatása még magasb is lehetne ; pénzhiányban 
kölcsönt is adhatna, ha pedig valami durva ellenes meg
jelennék , joga sőt kötelessége lenne annak sajat elte 
koczkaztatásával nyakát szegni, ’s mindezt a’ csalad di
csőségére. — Nem sokára megjelent Chaudieu. Tartása 
szelíd , arcza gondtalan vala. Közelítvén az ágyhoz kér- 
dé : „Bizománvokat kíván nekem adni úgy é Párizsba ?4* 
— Én más komolyabb dolgoknál akarok önnel értekez
n i,44 viszonzá Bailleulné ; „mindenek előtt azonban es
küdjék becsületére, hogy értekezésünk tárgyáról sen
kit sem (udósitand ; senkit sem, hallja ön? még nejet 
sem,44 „Ez ajánlás egészen fölösleg; mert jól tudom, 
hogy az asszonyoknak csak azt szabad mondani, mivel 
már rég fölhagyott az ember.44—„Elve ez? szólaBail
leulné.44 „Közmondás ez nálunk Bretagneban,-4 viszon
zá Chaudieu. A’ fiatal férj barna és csontos arcza szi
lá rd , hidegvérű kifejezést ölte, melly különösen hatott 
Bailleulnére ; isy legelőször gondolta látni vejét ’s ez 
erőteljes kifejezésről sokat reményle terve előmozdítására

„Hallgasson rám,“ folytatá ünnepélyes hangon Bail- 
leulné , ,,’s vegye fontolóra minden szómat. Ön bizo
nyosan védendőé anyját, ha valaki azt megsértette vol
na, midőn még élt, ’s bizonyosan minden bátorságát ’s 
erejet arra forditandná.—-„Kötelességemet teljesítőén),“ 
felelt Chaudieu. „Ön szerencsétlen volt ’s elvesztő any
já t ,“ szolt meghatólag Baillleulné,“ de iyányommali 
egybekelése által mást nyert, ki a’ nélkül hogy össze- 
hasonlitná magát azzal, kit ön sirat, mégis törekszik
— mennyire lehetséges— az elveszettet kipótolni azon 
őszinte szeretettel, mellyel ön iránt viseltetik. Chaudi
eu szotlan állt napa előtt gondolván: „nem tudtam, hogy 
önnel olly kegyben vagyok.“ — ,,A’ vérrokonság kö» 
telékei után legszentebbek azok, mik következményei 
egy boldog házasságnak. Férjein ’s én iiunknak tekint
jük önt, ’s meg vagyok győződve, hogy ön szükség 
esetében szinte teljesitendi íiui kötelességit.“ — „Me
rem hinni,“ válaszolá szerényen Chaudieu. „Én erről 
tökéletesen meg vagyok győződve, mert ön bátor ’s be
csületes férfi , valóságos betragnei ’s ez elég.“ Chau
dieu meghajtá magát e’ hízelgő bóknál. „Ha tehát azt 
mondanám önnek: Chandieu ! bizonyos férfi halálosan 
sértett mog, ő ellenségem, tőle minden rosszat várha
tok; férjem öreg, fiam nincs, c s u p á n  ön v é d h e t  
’s öntül várok ótalmat és segélyt; mit tenne ön kedves 
vöm ?“ C h a u d i e u  összekulcsolá karjait ’s görcsö
sen huzá össze ökleit, kis szünet után pedig mondá: 
„Mit tennék? Ezt még nem tudom; úgy tetszik ön 
mondaná meg előbb , mit kíván.“ „Hogyan ! ön férfi ’s 
nem tudja, mit kell illy kérdésre válaszolni?“ kiáltá 
Bailleulné veje teljességgel nem lovagias viselete által 
ingerülve; „én megbocsáthatlan sértésről, komoly ve
szély ’s olly kérdésről szólok, melly élet ’s halálról 
forog, ’s ön még kérdez, mit kelljen tennie! Hihetőleg 
félreértett.“ — „Bizonyosan,“ feleié legnagyobb hi- 
degvérüséggel Chaudieu;,,a’ bretagneiak becsületes em
berek, mit épen az előbb méltóztatott említeni, de igen ke
mény fejüek ’s e’tekintetben becsületet vall velem hazám. 
Ha világosabban fejezné magát ki, tán jobban . . .“ „Mit 
csinálna, ha önt megpofoznák?“ kérdé Bailleulné. „Én 
azt kétszeresen adnám vissza,“ felelt a’ brefagnei. „Sőt 
p á r b aj r a hiná az t, ki önt megütő. ’S épen most 
ruutatám meg önnek, mikép rokonságunknál fogvást az 
ön- ’s én becsületünk szoros kapcsolatban áll egymás
sal. Ön maga van sértve személyemben. Ért tehát most?“
— „Sejteni kezdem, hogy kivánata oda megy k i , mi
kép én verekedjem. Erre azonban kis észrevételem van.“ 
„Szóljon“ , viszonzá Bailleulné, kinek arcza újra elko
morult.— „Mintegy 2 hónappal ezelőtt,“ monda Chau
dieu szokott hidegvérüségével, ,,a’ teremben voltunk, 
ön, nőm és én. Én a’ pamlagon ülők; önök azt gon
dolák , hogy alszom, ’s beszélgetőnek a’ zongoránál. 
Akkor azt mondá ön Adolfinának : Azt állítod, hogy fér
jednek kevés esze van, ’s hogy egyáltaljában nem mél
tó szeretetedre , ezigaz; de a’ férfiúi tűz Jellem ’s aka
rat is hijányzik beune,’s e z a ’ fődolog. Mindenkigondol
ható alakot adhatsz neki, mint puha viasznak. Egvsze- 
gény nyomom, kit könnyen rászedhetni, többet er egy 
kellemes fecsegőnél, ki rajtad uralkodnék.- „Ezt nem 
mondám“ , közbevágott fülig pirulva Bailleulné. — „En- 
gedelmet kérek, ön mondá. Saját szavaiból következik 
tehát, hogy én tűz ’s jellem nélküli férfi vagyok s 
« é r t  meg fog e„Se.l.,i, ha én azon cS«4» teom  hogy
iln „Ily s»ere|tet akar rámtolni, m; y M er »tettkétl«- 
lajilonságot teljessége, nem nett,,lo/.l,et, < Ba,lie,.Iné 
aj kit harapó vigyázatlanság», » koz »- „A l-teres netn
felelet“ . mondá végre. „Ön feleletet kivan , szolgálok
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tehát azzal“ , viszonzá Chaudieu hidegen ; „5 hónap» 
túl fogva, mióta t. i. megházasodtnm, békével türém 
azon állást, inellybe ön helyze. Én szerettem volna ur 
lenni házamnál; de ön azt hivé, hogy ez rósz pél
da lenne. Nőm kormányoz tehát ’s pedig ön vezérlete 
szerint. Ön ismét nőmet kormányozza ’s azért ön ur a’ 
háznál. Alig van jogom és szabadságom egy jó barátot 
ebédre hivatni; a’ szolgák önre néznek , ha nekik vala
mit parancsolok ; tudtom ’s megegyezésem nélkül for
dítók meg a’ szerepeket házamnál, szóval: én zérus 
vagyok. Mivel pedig a’ terheket én viselem ; igazságos
nak tartom, az előjogokban is részesülni. Ha én vol
nék ur a’ háznál ’s birnék a’ család fő kincsével ’s ön 
azt mondaná nekem: „Kedves vöm, e z ’s ez történt’s ez 
a’ férfiakat illeti, akkor azt válaszolnám : „Igen , azen
gem illet“ , ’s a’ szerint cselekedném is ; de mivel az 
asszonyok uralkodnak, tűrjék az előforduló kelemetlen- 
ségeket is ; én semmibe sem avatkozom.“  Milly jól Íté
lek tehát önről“ , mondá raegvetóleg Bailleulné, „mi
dőn önt közönséges ’s gyáva férfinak nyilatkoztatám
— „Bailleul ur , képmásának nemde?“ „Takarodjék in
nen“ , viszonzá boszusan az asszony; „mert sohasem 
fogom tűrni, hogy ön, ipát jelenlétemben lealacsonyít
hassa.“ Chaudieu meghajtó magát , tán pedig egyked
vűségében , melly Bailleulnét még jobban ingerlé , mond
ván : ,,’S ez mind, mit velem közleni szándékozék. „Gyá
va !“ mormoga ’s olly mozdulatot tőn , mintha az ágyból 
akarna kiugorni, de csakhamar visszarogyék ismét a’pár- 
nákra. —

Mig Bailleulné hoszszn önbeszélgetésbe eredne 
a’ férfiak roszaságáról egyetemben, ’s különösen a’ 
vők hálátlanságáról; Chaudieu az ebédlőbe tért viszsza, 
hol már reggelizett, midőn Bailleul ur hozzá közeliié 
kérdvén: „Nos, mi újság? Mit mondott önnek nőm?“
— „Laboissiére részvényeiről beszélt“ , felelt Chaudieu 
rummal töltvén poharát. „Azt mindjárt gondolám. Meg
változtató szándékát?“ —„Semmi sincs megváltoztatva, 
’s én tüstint Párizsba utazom. Apropos , önnél van azon 
10 részvény , miket néhány hónappal ezelőtt vön ?“ 
„Történetből épen nálam van“ , válaszoló az öreg, tár- 
czáját zsebéből húzván. — „Ez asztalkán Írószer áll“ , 
folytató Cbaudieu; „legyen olly szives ’s irja e’ rész
vényeket át nevemre, én elfogadom azokat lerovásul 
azon 40 ezer frankról , mikkel ön nekem tartozik.“  
Bailleul hamar kivevé tárczájából a’ jegyeket, miktől 
inár rég szeretett volna szabadulni; de azon pillanat
ban, midőn tollát a’ tintába mártó, valami eszébe öt
lött ’s fölhagyott szándékával. „Értekezett ön erről asz- 
szonyommal, nemde ?“ kérdé vejére tekintve az öreg.
— „Kétségkül“ , viszonzá Chaudieu; „napam’s én tel
jesen megegyezünk. írjon tehát hamar, mert már késő 
’s 1 órakor Laboissiérenél kell lennem.“  Megnyugtat
va ez állítás által Bailleul, minden tartózkodás nélkül 
indosszáltr. a’ részvényeket. „No“ , mondá, midőn kész 
volt a’ hátirattal, „most már csak 30 ezerrel tartozom. 
Még egy szót, kedves Chaudieura ; fontolja meg az 
ügyet még egyszer, mielőtt megalkudnék Laboissicre- 
r e í , ó hamis róka' ’s cselesebb önnél, sokkal cselesebb. 
O arany hegyeket igérend önnek; de vigyázzon, hogy 
kelepczéjébe ne bukjék, őOezer frank szép vagyon.“ — 
„Legyen nyugodt“ , felelt Cbaudieu; „látom, hogy 
igen keveset tesz föl rólam; tán nem vagyok olly os
toba , mint minőnek lenni látszom.“ Még , mielőtt Bail
leul erre válaszolhatna, elhagyó az ebédlőt’s lOpercz-

czel később már a’ párizsi utón volt ’s midőn a’ börzén 
lgyet ütött az óra, Laboissiére lakába lépett.

6 .
Laboissiére szállása nem épen nagy, külseje azon

ban fényes volt ’s valami gazdag lakhelyéhez hasonlí
ts , raellynek termeiben a’ legvigyázóbb ’s legszemesb 
részvényes is elvesztő bizalmatlanságát. Múlt éji ka
landja ellenére is , melly miatt csak reggeli 3 órakor jö- 
hete haza, már rég író asztalánál üle Laboissiére; 5 
tudá nélkülezni az álmot, mint minden, ki magát vala- 
melly ügy végbehsjtására szilárdul eltökélő. Egy pon
gyola-kabát zöld selyem szövetből, fehér cashemir 
nadrág vörös maroquin papucs ’s egy khinai sapka ké- 
pezék reggeli öltönyét. Az irodalom ’• ipar testvérileg 
osztakozának szobájában. Üveg— szekrényekben mel- 
szobrok bronczbnl álltak, ablakokkal szemközt pedig 
a’ legjobb franczia ’s külföldi díszes kötésű munkák 
pompáztak a’ ráeső nap sugáriban. A’ kandalló mellett 
egész papír-halmazok hevertek, mikben nagyobb ré
sze azon ügyeknek vala le írv a , mellyeket a’ keres- 
kedőség a’ világ őt részében gyakorol, mint: vas
utak , csatornák, légszesz, gőzösek, római kölcsön, 
jószág — lotteriák’s a’ t. ’s a ’ t. A’ szoba közepén egy 
kerek -  asztalon a’ többi közt egy tervezet vala szemlél
hető , mi a’ szétpattanhatlan gőzöseket különféle alakban 
tünteté elő. Igaz ugyan, hogy ez olly szépen festett 
hajók csak papíron ’s nem vizen álltak; de az egésznek 
részvényesi nem bizonyos királyokhoz hasonlitnak é tün
dér mesékben , kiket valami szép, de ismeretlen berczeg- 
nörüli puszta leírás vagy kép el tud ragadni. ’S való
ban a’ szétpattanhatlan gőzösek olly szépen le valónak 
festve, hogy kiki,azok megtekintésén ellenállliatlan va
rázst érze részvényesévé lenni a’ korszerű vállalatnak. 
Az irószekrény egyik részén nagy, félig nyitott ’s a- 
czélzárral ellátott pénztárcza vala látható, miben a’ sok 
problematikái becsű részvény közt néhány bankjegyre 
is ismert a’ figyelmes szem. Nem ok nélkül nyitó Labois
siére e’pénzszekrénykét, csalétkül az aláírókra nézve; 
mert a’ kereskedői világban pénz ellenállhatlan magnetis- 
mus által vonz pénzt. — Midőn egy órakor megnyílt az aj
tó , jobban az asztalra hajlék Laboissiére’s úgy tettető ma
gát , mintha egészen el lenne merülve munkájába, ’s meg 
sem hallotta volna az inas bejelentését; végre pedig za
vart pillantatott vete Chaudieure. „Engedelmet kérek“ 
mondá a’ nélkül, hogy fölkelne ; „annyira el vagyok fog
lalva, hogy észre sem vevémönt. Nem méltóztatnék he
lyet foglalni ? Engedje befejeznem e’ levelet.“ — „Hisz rá 
érek“ , viszonzá Chaudieu, Laboissiére ismét irt néhány 
so rt, aztán ismét föltekintett ’s mondá: „Itt valahol hever
ni kell a’ tervnek gőzösinkröl. Tekintse meg azt, mig el
végzem levelemet.“ Chaudieu az asztalhoz inent’s megte- 
kinté a’ szétpattanhatlan gőzösek rajzát. „Most szolgála- 
táralehetek“ „szólt Laboissiére összehajtván a’levelet; 
„mielőtt ügyünkről szólnánk, mondja meg , mikép érzik 
magokatt otthon a’ hölgyek ?“ — „Napam gyöngélkedik“, 
viszonzá Chaudieu. „Rósz éje volt ?“ •— „Hiszem.“ La
boissiére gúnyosan mosolygott, aztán pedig mindjárt más 
érdekes tárayra ment át. Bonczolgaíni kezde a kerdeses 
gőzhajózást’s igen eleven színekkel föste azon változáso
kat , mik vállalata következtében történendnek a’ keres
kedésben;^ mi igen természetes, fényes nyereséget’s leg
alább is 25 pcenteMgére.

( Folylulása következik.)

Szerkeszti Helmeczy.  — Nyomtava angol gyors-sgjtón Tra11ner-Káro 1 y i , uri-utcza 453.
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]¥m . T e l e k i  J ó z s e f  g r .  f ö k o n n á i iy z ó  
b e s z é d e  a z  e r d é ly i  O r s z á g g y ű lé s e n  

e in ö k s z é k b e  lé p t e k o r .
„Tekintetes Karok és Rendek! Parancsolatra, fe

jedelmem és hazám parancsára foglalom el e’ széket : 
azon fejedelemnek , kinek hűséget esküttera , ki bőven 
árasztotta kegyelmeit reám, azon szeretett hazának, 
jnelly melegítő anyai keblében ápolta a’gyönge gyerme
ket, áldásival kisérte az ifjat a’ szomszéd rokon hon
ba, és most a’ megélemedett férfitól, mielőtt pályájá
ról lelépne, jogosan követeli régi szent adósságának le
rovását. E ’ hatalmas két szózatnak nem engednem le
hetetlen volt, bár az kettős teherrel j á r , és annak ne
hézségei kettőztetve tűnnek elő. Valamint szeretett fe
jedelmünk, úgy a’ haza is méltán óhajtják, sőt kíván
hatják, hogy reám ruházott bizodalmukat megérdemel
jem , várakozásuknak megfeleljek. A’ feladat nem köny- 
nyü, de azért még nem lehetetlen.

Hazánk boldogitása , virágoztatása, a’ nagy és szép 
«zél , melly mindnyájunk keblét dagasztja; szivén fek- 
*zik az jó fejedelmünknek , szivén mindegyikünknek. Erre 
az út sokfelé vezet, de nincs halandó, ki a’legjobbat, 
legrövidebbet biztosan kijelölni képes volna , és igy eb
ben a’ szándék legnagyobb tisztasága mellett is igen 
könnyen raegoszolhatnak a’ vélemények , de az ebből 
keletkező súrlódások nemcsak nem veszélyesek, nem- 
esak nem czélvesztók, hanem a’ tárgy minden oldalróli 
kifejtésére vezérelnek mindaddig , mig a’ gyanakodások , 
▼agy a’ mi még több : a’ gyanúsítások mételye nem ve
gyül közikbe. Ez a z , mit távoztatnunk, mitől magun
kat ónunk kell. Csak akkor, ha az ellenvéleményüek 
jó szándékát nem veszszük kétségbe, számíthatunk ma
gunkra nézve hasonló engedékenységre, ’s egyedül ez 
távoztathatja el a’ minden jót csirájában megölő bizo- 
dalmatlanságot. Ha ezt mindkét részről megnyerni elég 
szerencsés lehetek, nem minden remény nélkül tekintek a’ 
jövendő kétes homályaiba.

Legyünk tehát, t. Karok és Rendek, engedéke
nyek e’ teremben úgy, mint ezenkívül egymás véleménye 
iránt, de ez ne lankaszszabuzgó törekvésünket a’köz
ügy előmozdításában. Igyekezzünk mindenek előtt a’ 
törvényhozás utján hazánk anyagi jólétét megalapítani, 
de ne feledjük, hogy minden erkölcsi testületnél a’ szel
lem az , melly annak életet ad. Mutassunk ennek tehát 
hazánkban olly irányt, melly ezt rendeltetése magasb 
fokozatának megismerésére vezérelhesse. A’ haladás 
mostani időszakában ójuk magunkat a’ megállapodástól, 
melly tespedésbe vezet; igenis haladjunk előre, de az 
ország állásához, körülményeihez képest fokonként se
rény de megfontolt, bátor de vigyázó, és igy biztos lé
pésekkel. Kis hazánk, különböző nyomasztó viszontag- 
eági közt, sokban elmaradt a’ több miveit Európához, 
’s különösen a’ nagyobb testvérhazához képest is. Ez 
egyfelől ugyan újabb ösztön, és nagy könnyűséget nyújt 
a’ hiányok pótlására, a’ más elóbaladott nemzetek pél
dája sinórmértékül szolgálván, de bennünket másfelől 
épen ezáltal a’ legnagyobb ovakodásra int, nehogy igen 
hirtelen, a’ dolgok természetes menetelével ellenkező ja- 
vitásink, a’ miveletlen földbe vetett mag gyanánt leg
szebb reményinket megcsalják. Minden illy alapokra é

pült  ̂ intezkedeseiben a’ legnagyobb készséggel nyújtok 
segédkezeket a’ t. Knak és Rknek, legfőbb örömemet 
keresven abban, hogy egyesült szilárd akarattal töre
kedjünk az elonkbe tűzött nagy czél elérése felé.Más
felől mint a’ végrehajtó hatalom fóorganuma, egyesül
ve azokkal, k i k e t a’ közbizodalom és fejedelmi ke
gyelem mellem rendelt, az élő törvények szent meg
tartása ’s raegtartatásának eszközlése bélyegezze minden 
léptéimét. Vajha eszközölhetném, hogy a’ természet 
számtalan javaival^ megáldott kis hazánk minden lakosa 
erezze azoknak jótékonyságát, élvezze kedvezésit, a’ 
hatalmas és gazdag meghatva azon nyugalom által, mel- 
lyet azok által nyer, hatalmát mérséklettel, gazdagsá
gát czélszerüen használja, az elnyomott találjon azok
nak ótalma alatt menedéket, és a’ törvényesen egyesült 
három nemzet olvadjon össze egy nagy családdá, meily- 
nek különböző osztályzatú tagjai a’ rokon szeretet men
nyei érzetétől megihletve, mint ugyanazon egy haza test
vérei bennem nem annyiban fejőket, mint atyjokat te
kintsék.

Tántoríthatatlan hűség fejedelmemhez, mély tisztelet 
a’ törvények, ’s kimeríthetetlen szeretet hazám iránt 
volt 32 évet már meghaladott szolgálatomnak, mondha
tom: egész életemnek jelszava. Ezt vittem el innen, ezt 
hoztam vissza magammal; ezzel éltem o tt, ezzel kí
vánok élni i t t , ebben akarok meghalni. Ha terhes hi
vatalom folytatása alatt ez utón járva a’ t. KK és RR. 
megelégülését megnyerendhetem, ha honosim bizodal
mának folytatásával dicsekhetem ha eszközlendhetem azt 
hogy a’közszeretet és szívesség,mellyek kitörő jeleit most 
tapasztalni elérzékenyűlre volt szerencsém, uj pályám e- 
gész menetele alatt is kísérje ’s ennek hanyatló végszaka
szát is elevenítse: fáradságim legszebb, Jegfényesb ju
talmát elértem ’s megelégelve, nyugottan lepek annak 
idejében le azon tündöklő polczrul, mellyre a’ közbizo- 
dalora emelt, ’s mellynek egyedül a’ közbizodalom adh at 
állandó fényt. Vegyék egyébiránt a’ t. KK. és RR. addig 
is mindazért, mi által megjelenésemet és föllépésemet 
kellemessé tették, legszívesebb köszönetemet.“ E. n .

A ’ li it só i—p u lia to lá s r ó l .
(Vége.)

Kikre keli bízni a’ husbiztosságot, az a’ dolog ter- 
dészetéből kivehető. Legczélszerűbb ellenőrség az, 
nelly a’ publicum megnyugvásán alapszik. Ezen ellen- 
írség tehát legyen maga a’ publicum. Válasszon ó ki 
naga közül olly számos tagot, kikhez legnagyobb bi- 
íodalma van. Ezeket jegyzékben vevén ossza fel közöt- 
ük a’ vágóhidakra való felügyelést, úgy, hogy minden 
ágáskor 2—3 tag legyen sor szerint jelen, a’ szabad 
etszésnél fogva megjelenendókön kívül. Elég , ha ezen 
usbiztosak olvasni tndnak, épen nincs arra szükség , 
ogy választó polgárok legyenek: valamint arra sincs, 
ogy falukon esküdtek áldanak a’ vágáshoz.— A tms 
linósége e’ szerint biztos ellenőrség akt leen > en ren 
lelve , hátra csak a’ mérték biztosítása van. Mellyre 
lézve,* miután már az árszabályba bele kell szám,tva lenni 

cselédtartási költségnek is , mindemk busaros tartoz
ik  a’ székárló legénynek rendes fizetést adni. Mit ha 
lmulasztana, mind a’ székárja, ki lily csalasra inger
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lő szolgálatot elvállalni merne, e g y s z e r e s e n ; m i n d  
a’ husáros , ki erre még alkalmat nyújtani is kívánna, 
k é  t s z e r e s e n  lennének büntetendők.’S hiszem , hogy 
az illy birsági pénzek szépen jövedelmeznének a’ nép
iskolákra ’s kisdedovó-intézetekre. Illy esetekben már 
az illető bíráknak tízszer szigorúbban kellene törvényt 
szolgáltatni mint eddig, mig az igazság és törvény bo- 
szujára a’ székárlók fizetése a’ mérték meglopására volt 
egyenesen utasítva. A’ holott ismét az ötlik eszembe, 
hogy mivel a’ bírák nem mindenkor érnek rá bíráskodni 
nagy elfoglaltatásaik miatt, vájjon nem lenne é taná
csos a’ bíráskodást mindenütt az a z o n n a p i husbizto- 
sokra bízni ? —

Egyet azonban még is óhajtanék meghatároztctni, 
t. i. ha egy fontbul nem hijányzanék több egy latnál, 
ezért nem kellene büntetni: de ha ezenfelül egy árpa- 
szernnyi hijány tapasztaltatnék , azt bfintetetlenűl enged
n i, kétszeres büntetése nélkül az illető bírónak ne le
hetne. Ez azonban csak akkor történhetnék, ha a’ roszlel- 
ku husbizfosnkat mint mértékbirákat, a’ megyei tisztvi
selőknek fel lehetne adni. Különben ha tudják, hogy a’ 
szolgabiró vagy esküdt a’ hatodik faluban lakik, a’ szék
árlók nevetséget fognak fizni, mert tudják, hogy egy 
font husért utánok annyira senki sem fog panaszra men
ni. Akkorra pedig , mire azok a’ faluba vetődnek, lehet 
hogy a’ panasz garmadára növekszik— ’s a’t. ’s meg
győződésem a z , hogy jobb lenne a’ bíráskodást a’ hus- 
bizíos-esküdtekre bízni, mint az esküdtre , — ki jelen 
nem lehet, mikor kell — de még azért is , mert ha az 
esküdt ellen lenne panasz, ennek birságoltatása egy 
kissé nagyobb baj lenne, mint ezáltal a’ husbiztos es
küdteké.— Ezen nagy csekélységet, melly az igaz mér
ték legbiztosb őre, drága emlékezetébe ajánlom a’ tiszt, 
olvasóknak. —

Lássunk most egy nem hivatalos magányos probati- 
cá t, mellyet elhisz a’ ki akar , ’s nem hisz a’ ki nem 
akar. —

Folyó april 6kán a’ pesti heti baromvásárban , melly 
ez éviek közt legsilányabb volt, alig találkozott 40 mar
ha, melly közt ismét vágnivaló csak mintegy 32. lehe
tett. Ebből G. budai mészáros, Kelemen János kecske
méti lakostul vett 3 darab ökröt 350 v. forinton. Szem
mértékkel becsülve lélekisméretesen , lehetett a’ 3 da
rabban 1125 font hús 180 font fagygyu.

E’ szerint 1125 font husért 12 krvalesik 225 ft.
180 — fagygyuért esik 2 1 kral 63 ft.

3 ökörbórért 22 ftval . 66 ft.

összesen . 354 ft.
M. F. pesti mészáros, alsó-dabasi árustól vett 12 

darab félhizott ökröt, párját 300 fton. Lehetett párjá
ban 900 font hús 160 font fagygyu.

E ’ szerint a’ 900 font husért Í2 krval esik 180 ft.
160 — fagygyuért 21 kval — 56 ft.

2 ökörbőr 22 ffjával — 44 ft.

össszesen . 280 ft.
April 13kán tartatott héti vásárban , mellyben szin

te igen kevés barom volt, találtatott 65 darab marha, 
’s e’ közt 8—9 darabot kivevén , a’ többi ollyan, mily- 
lyeket itt vágni szoktak. Ebből pesti mészáros N. N. 
vett 8 darab tehenet, párját 140 ftval v. ez. Lehetett 
párjában 600. font hús és 65 font fagygyu.

A’ husért 12 krval esik . . . .  120 ft.—
65 font fagygyuért 21 krval 22 ft. 45 

2 tehénbőrért 16 ftjával . 32 f t .—
összesen . 174 ft. 45

Négy darab ökörnek párja kelt 200 ft. Leheteti 
párjában 700 font hús, és 85 font fagygyu

700 font husért 12 krval esik 140 ft.__
85 font fagygyuért 21 kr. „  29 ft. 45

2 b ő r é r t ......................„ 50 ft. —

összesen . 219 ft. 45
M. J- pesti mészáros vett Gyura Mátyás n. kátai 

lakostul 20 darab ökröt, párját 274. ftval, párjában le
hetett hús 900 font, fagygyu 125 font.

900 font husért 12 krval esik 180 f t .— 
125 font fagygyuért 21 krval — 43 ft. 45

2 b ő r é r t ................................54 ft. —

összesen . 277 ft. 45
Ezen szemmértékes probaticánál megjegyzendő 1.) 

Mivel Budapesten hetenként 2100 mázsa hús körűi szük
séges , az áprilisi ’s májusi heti vásárok ezt csak kis 
részben pótolhatják: következőleg kell minden husáros- 
nál provisional^ lenni: ’s a’ heti vásárokra ezen 2 hó
napban csak szűkén támaszkodhatik, nem mint más hó
napokban. 2) Fia a’ mészáros csak annyit vesz be, mennyit 
kiad, akkor ó okvetetlen bukik , mert tetemes költségei 
nem pótoltatnak, ’s ha most már minden kiadás tekintet
be jó , ók vesztenek, mert egy pár for. egy pár marhánál 
nyereségül, majd annyi mint a’ semmi. — ’S ezt jól meg~ 
jegyeztetni kívánom , következőleg nem állhat a’ Buda
pesti naplóban kinyomott azon okoskodás , hogy ha a’ 
mészárosok nyugalomra heverednének, más emberek 
vetélkedve vágnának jó húst nem 12 hanem talán lOkrért 
is. Ez most nem lehető.

Honnan tehát e’ mostani 12 kros aránytalan ársza
bály? ez egészen más kérdés. Erre a’ husárosok ma
gok szolgáltattak okot ’s ez által «V publicumnak mint
egy elégtétel szereztetett. Tudva van ugyanis közönsé
gesen minden gazda ’s marhaárus előtt, hogy a’ múlt 
év utolsó 2 hónapjaiban mintegy egy negyed-’s e’ folyó 
év 2 első hónapjaiban mintegy egy ötöd résszel olcsóbb 
volt a’ vágnivaló mint martius végén ’s aprilisben , ho
lott ugyanakkor a’ hús ára 15 kr. volt. Az árszabály 
azonban novembertől júniusig tétetett, ’s a’ husárosok 
még is , miután a’ 4 hónapi bizonyos nyereséget, melly 
a’ tavaszi vágáshoz adatott előre pótlékul, eltették, 
azon árszabály emeléséért folyamodtak , mellyet ha négy 
hónapi nyereség meg nem előzött volna is, már magá
ban is okvetetlen elegendő vala, ’s 15 krön m o s t  i s  
l e h e t  e g é s z  h í z o t t  m a r h á t  v á g n i ,  úgy a’ mint 
osztályozám.

Mennyire mehetett ezen 4 hónapi nyereség ? ahoz 
felvilágosításul, a’ pesti húsfogyasztásról nem lesz ér
dektelen egy egész évi jegyzéket látn i, melly hivatalos 
ugyan, de azért német nyelven irt jegyzékekből készít
tetett. (Ezt jövő számunkban.)

A ’ v  o
(Franczia novella.)

(Folytatás.)
Laboissiére hosszú beszéde után, végre imigy szó

lalt meg Chaudieu: „Hisz ez dicső. Átlátom, hogy vál
lalata sikerdús; valóságos szerencse abban részesülhet
ni.“ Laboissiére mély Iélekzetet vön , mint kengyelfutó, 
midőn czélhoz ér. „Ön vesz tehát, 50 ezer frankért 
részvényeket.“ „Erről nincs szó“ felelt hidegvérüleg 
Chaudieu. — „Ön maga monda azt tegnap“ „Tegnap, 
igen.“ — „Megváltoztató szándékát?“ — „Nem, csak 
máskép fejezem magamat ki.“ — „Szóljon hát világosab-
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ban; több részvényt kíván é vagy kevesebbet?“ — 
„Sem többet, sera kevesebbet.“ — „Mit jelentsen ez?“ 
„Ez annyit je len t, hogy nekem egy sera keil.“ E ’ nyi
latkozat olly váratlanul jött, hogy Laboissiére, minden 
eróködése inellett is, rettenve szökött fel. De csakha
mar összeszedé magát ’s vizsga tekintetet vetvén Chau- 
dieure, monda: „Ügy látszik az éjnek nagy befolyása 
volt nézetire.“ „Minden esetre.“ ,,’S kétségkül,“ foly- 
tatá, „Bailleul assz. is lehet némi oka e’ rögtöni váltó- 
zásnak.“„Bailleulné erről teljességgel egy szót sem tud.“ 
— „Erről magara akarok meggyőződni.“ ,,A’ mint tet
szik.“ — „Ne beszéljünk erről,“ monda Laboissiére. 
„Szabad önt kérdeznem , mi hát oka annak, hogy ön 
engem látogatásával szerencsést?“ „Két indok az ,“ 
felelt nyugottan Chaudieu. „Az első ez: 3 hónap előtt 
Éailleul 10 ezer frankkal lett vállalata részesévé. Azon 
részvények most enyéim; mert ipara rám indosszálta a- 
zokaf. Nekem pedig, mint már mondám, nincs kedvem 
részt venni e’ nyerészkedésben, ’s minthogy ügyei olly 
jól állanak ; azt tartom szívesen veendi vissza azon 10 
részvényt.“ Laboissiére szemeit meresztő azon ember
re , ki neki e’ hallatlan ajánlatot tévé, mint valami cso- 
da-allatra. „Nekem, mondom, 10 részvényem van tár
ozómban ’s mivel ön pénzszekrénykéjében több bankje
gyet látok, a’ csere igen könnyen eszközölhető.“ — 
„Kedves Chaudieu,“ mondó kis szünet után, „«udtam, 
hogy ön szeretetre méltó férfi, jeles támaszfafestő, ér
demteljes kertész ’shires domino-játékos , megvallom a- 
zonban , hogy még nem ismerém minden tulajdonit. Tudja 
ön , hogy igen jó comikusnak beillenék ? Kár ,  hogy nem 
lépett szinészeti pályára ! Ön ott szerencsés lehetne.“ — 
Chaudieu erre mosolyga mondván: „Azon 10 ezer frankra 
tüstint visszatérendünk , most engedje látogatásom máso- 
dik okát előadnom.“ — ,,A’ nevetésokozó alkalmak olly 
ritkák, ’s reményiem , hogy e’ második ok még sokkal ne- 
vefségesb ’s tréfásb leend az elsőnél." — „Mindjárt meg- 
itélhetendi önmaga,“  viszonzá Chaudieu. „Ön 43 levél 
birtokosa, miket Bailleul assz. önnek irt. E ’ leveleket 
visszafogja ön nekem adni.“ Laboissiére felugrók mint 
megsebesített vadkan.— „Ah meg van fejtve a’ talány! 
Mindjártsejditém én azt, hogy Bailleulné ebben része
sült. A’ szegény asszony! ő tehát harezot akar? Legyen/ 
Újra leült’s arcza gőgös kifejezést ölte. — .Chaudieu ur,“ 
mondó, „Első követelését mitsem jelentő tréfának vevém 
’s csak nevetők rajta ; utolsó szavait azonban komolyan 
kell vennem. Tán nem fontoló eléggé meg azon bizomány 
következményit, mit Bailleulnétól ^kapott? “ „Bailleul 
assz. semmire sem bízott meg/ — „0 nem beszélt e’ leve
lekről ?“ „Egyáltaljábannem/ — „Kitehát?“ „Megfogja 
engedni, ha e’kérdésre nem válaszolok.“ — „ ’S ön meg 
fogja engedni hallgatásáról Ítélni, mit akarok ; állítása a - 
zonban igaz lehet. Saját nevében cselekszik tehát ön ?" 
„Igen.“ — „Úgy hallja feleletemet.

Mind a’ mellett, hogy ön Bailleul assz. veje, még 
sincs önnek joga olly dologba avatkozni, melly csupán 
csak Bailleulnét illeti. Én tehát önnek ki nem adom a’ 
leveleket. Mi pedig első követelését illeti, arra azt mon
dom , hogy részvényeket eladok; de nem veszek.“ „En 
gondolám ézt“' viszonzá Chaudieu, ,,’s azért megte
vőm már a’ szükséges rendszabályokat, mik önt raeg- 
egyezésre birandják.“ —- „Valóban ? ’S raellyek azok ?“ 
„On raegisraerendi azokat, ha néhány perczig figyel
mesen hallgatand.“  — „lltllgatfii fogok egész estig , 
ha szükség, mivel igen kiváncsi vagyok látni, mikép 
fog engem ,,igen“ re bírni, holott már ,,nem“ et mon- 
dék .— Kellemetlen önnek a’ dohányfüst ?“ „Nem.“ — 
Laboissiére szipára gyújtott, aztán székbe veié magát

’s lábait az irószekrényre (evő. E ’ helyzetben a’ bolto
zat fele pöfékelő a’ füstöt és szem eleit mosolylyal mon- 
d á : „ — „Most kedves Chaudieuin, elkezdheti, én csupa 
szem ’s fül vagyok.“

7.

Chaudieu néhány pillanatig a’ nyerészkedőre fe- 
kinte, aztan így kezdő beszédét: „iVItdőn épen most 
iparelméletit fejtegető , azt hivő öa , hogy olly férfival 
beszel, ki előtt az ipar mezeje egészen ismeretlen ; ön 
csalatkozik. Ha nem érek is föl „szédelgő“ magassá
gára ; még sem vagyok egészen járatlan a’ kereskedési 
ügyekben ’s pedig köv. okbul. Ezelőtt 4 évvel segéde 
valók egy nagy bizomány - kereskedésnek Roux , Jau- 
ficit es tár. „czim alatt“. Laboissiére székében olly moz
gást tön , hogy lábai a’ támaszpontot elvesztvén földre 
estek. „Egy nap folytain Chaudieu, szemeit erősen hall
gatójára meresztvén ,.„1832hen aprít 3ökán egy férfi 
jelent még a’ pénzlárná! egy sírassbourgi kereskedő
háztól hozzánk utalt váltó - kifizetés végett.“ A’ nye
részkedő akaratlanul szegzé le szemeit ’s tekintete ide- 
oda járt mint kígyóé , melly harapni szeretne, de fejet 
nem meri fölemelni „Noha mi“ mondó Chaudieu „még 
semmi jelentést nem kapánk ügytársinktól, mégis ki
fizetők a’̂ váltót, mert a’ hamisítás legkisebb jelét sem 
födözhetők fel rajta. Későbben azonban kitetszett, hogy 
mégis hamis , mert az aláírás utánzóit vala. Mi tüstint 
a’ hamisítót felfödözni ügyékezénk. Ügybarátink gya
núja azonnal egy fiafal emberre esett, ki darab időig 
hivatalokban dolgozók, ’s kit nem rég iicmelly elsikasz- 
tások miatt elbocsátanak maguktól. Azon fiatal embert 
Chabaudnak hivák; de még más neve is volt. — Ön 
szipája elalszik. „Laboissiére, ki e’szavakra lólekzetét 
veszteni látszott, erősen szívott kis dohánytekercsén, 
mit szájában farfa; de abból többé minden eróködése 
mellett sem vala képes füstöt csalni. „Öszszehasonlitváu 
a’hamis váltót Chabaudnak több más irományival, annak 
azonsága tüslint elárulá a’ tettest. Chabaud hihetőleg, 
ki az említett kereskédóház aláírását ismerő, ezt ’s tán 
még más több kezében forgó váltópéldányt is aláirt, Pa
risban Bonnet név alatt íizetteté magának ki az össze
get ; tudakozódtak ugyan felőle, de azon házban , mi
ben szállását lenni állító az idegen , illy nevű férfi nem 
lakott. A’ hamisítónak tehát még nyoma is eltűnt. A’ 
kereskedési üsryek folytában az egész történet el lón fe
lejtve, a’kifizetett öszszeget a’ veszteségek közé szá
mítók ’s róla nem is gondolkodtak többé. Mindazálíal két 
személy látáChabaudot, midőn a’ váltót magának kifizet
tető, t. i. a’ pénztárnok Blanguard, ki most a’ status- 
pénztár mellett van, ’s a’ bereskcdöház egyik segédje , 
ki történetből épen jelen volt, azon segéd pedig — 
cn valéfe.“ A’ nyerészkedő görcsös mozdulatokban csapi 
öszsze karjait melle fölött ’s az elaludt szipán rága, mit 
még mindig szájában tartott. „Azon Bonnet“ folytató 
Chaudieu szokott nyugalmával „azon Chabaud, kinek 
még más neve is van , szóval azon hamisító — ön/* 
Laboissiére öszszeszedé minden erejét ez ép olly vá
ratlan , mint elkerülhetlen csapás elfogadására. Harag
ja kitörésében, melly egy nyulszivűt könnyen megijeszt- 
hetendett, fölugrék székéből, ’s vádlójára rettentő pil
lanatot vetvén, monda: ,,Ez gyalázatos rágalom, öcs
in íny hazugság, mellyért ön életevei adozandik. • „Én 
azt nem hiszem, mindenek előtt azonban hagyjon ki
beszélni. Nem akarom azt vizsgálni, mit ön 1832ki april 
30ka óta tett, vagy azon eset után mikép fura magát be 
ipámnál. Ha minden kalandjait elő akarnám sorozni,
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könnyen elveszthetnék tárgyunk fonalát. Egyébiránt nem 
is szükséges házasságomnál tovább menni, mivel az
előtt önt csak egyszer látám. Midőn Bailleul kisasz- 
szonyt nőül revem , kinek családját csak rövid idő óta 
ismerem, ön Bordeauxban azon örv alatt tartózkodók, 
miszerint gőzhajótársaságát alapija. Én tehát csak visz- 
szatérte ufán találkozám önnel ipámnál. En ritka elme- 
tehetséggel bírok, arczvonalmi szemembe tűntek, emlé
kezetem fölébrede’s csakhamar megösmerém önti4 ,,Ocs- 
mány hazugság, ismétlem.“  ,,011y tökéletesen ismerém 
meg önt, hogy azon pillannt óta legkevésbbé sem két
lem. Ön n e v e  b i z o n y i t á  be arczát, mert azon 
kereskedóház, mellynél dolgozott ’s mellynek váltójit 
utánzá; tudósita bennünket, hogy a’ hamisítót Chabaud- 
Laboissiére Lajosnak hivatni gondolja, Strassbourgban 
rövideden csak Chabaudnak hitták önt; Párizsban pedig 
elhagyá e’ nevezetet’s Laboissiérenek hivató magát, 
mint midőn csatában a’ lovas elhagyja teste alatt meg
sebesített lovát, azt egy még egészséges ’s hibátlannal 
felcserélendő.“ — „Igaza van“ szóla közben az iparlo
vag, „csak folytassa becsmérlésit; mihelyt elvégzendi 
kiegyenlitendjük számadásunkat.“  „Csak meggyőződé
semnek engedtem volna, tudom, hogy lerántandanám 
képéről az álarczot; folytató Chaudieu, kire legkisebb 
benyomást sem tőn a’ fenyegetőzés ; „de én könnyelmű 
nem vagyok ’s azért föltevém magamban , hogy ezek ak
kor szólandok, midőn eldönthetlen bizonyosságot sze
reztem e’ dologban. Két éve volt akkor, hogy a’Roux 
és Jaubert házból kilépem , melly azon időben Marseil- 
lebe tétetett át. Én azonban tíistint Jaubert Ferencznek 
irék, kinek papírjai közt szinte a’ hamisított váltónak is 
kellett lennie. O Olaszországban volt ’s távolléte alatt 
nem küldheték azt nekem á t , miért esedezém. Öt hó
nap múlt igy e l , mellyekben saját házamban ’s aszta
lomnál egy embert kelle szenvednem , kit nőm családja 
majd még nem is sejtvén, hogy azon f é r i , kit annyira 
pártol, csak egy alávaló csalfa.“ — „Nyomorult!“ kiál
tó Laboissiére az elbeszélőre rohanván. Chaudieu meg
fogó a’ kéz t, melly arczára vala irányozva ’s a’ nélkül 
hogy a’ fenyegetőző ütést viszonozná, ellenesét csak le
ülésre kényszerité, miután karját olly móddal szorító 
meg, mire további öklözetre azonnal minden kedvét e l- 
veszté. „Még csak egy pillanatnyi türelmet,“ mondó 
erre Chaudieu; „tüslint elvégzem. A’ levél, mellyre 
várék,hogy önt valódi szagában bemutathassam a’világnak 
tegnap érkezék ’s önm ga vala olly szives azt nekem 
a’ kertbe elhozni. Jaubert Ferencz utazásáróli viszsza- 
térte után átküldő nekem a’kérdéses váltót, minden a’ha- 
misitó elitélésére szükséges adat’sutmutatásokkal.Ezen 
váltó tározómban van ’s ha azt most mindjárt ki nem fi
zeti , esküszöm önnek, h<*gy vele tüstint a’ kir. meghatal
mazotthoz menendek.“ Laboissiere , fogva mint róka a’ 
hurokban , néhány perczig hallgata. — „Mennyit kér te
hát ön e’ papirért ?“ mondó végre mogorva hangon, La
boissiere.„Tíz bankjegyet e'tiz részvényemért’s Bailleul 
asz8zony 43 levelét a’ váltóért.“ A’nyerészkedó tározója 
után nyult ’s abból értéktelen papírok közt vön 10 bank
jegyet mindenik ezer frank értékűt. Aztán fölkelt, fölnyitó 
irószékrényét’s abból fiókot egy nyaláb öszszekötött le
velekkel vona elő. „Ön megfogja engedni, hogy azokat 
olvashassam?“ mondó Chaudieu a’meglehetősen vastag

levélnyaláb után nyúlván. Laboissiere keserűn mosolyga, 
mint ember, kinek már sokkal nagyobb megbántásokat el 
kelle szenvedni, semhogy bizalomhiány miatt megboszan- 
kodhstott volna. „Negyven három, renden van“ , mondó 
Bailleul aszszony veje , miután a’ leveleket figyelmesen 
megolvasta. „Most legyen olly szives a’ nyalábot boríté
kozni ’s pecsétjét ráütni.“ — „Minek e’ vigyázat ? kér- 
dezé Laboissiére íróasztaláról egy nagy papirivet vevén. 
„ B a i l l e u l  asszony ne higye, hogy csak egy pil
lanatnyi i d ő m i s  volt e’ levelek e l o l v a s á s á r a ,  
mielőtt azokat n e k i  atadám.“ Minden v o n a k o d á s  
nélkül tévé tehát a’leveleket az említett Ívbe ’s azonnal 
be is pecsétlé a’ nyalábot hozzá tévé még a’ tiz bankje
gyet iŝ  és átadá az egészet Chaudieunek , ki azalatt tar- 
czájából a’ részvényeket ’s a’ hamisított váltót kivevő. 
A’ csere megtörtént minden legkisebb szóváltás nélkül. 
Míg Adolffna férje nyugodtan tévé el a’ bankjegyeket, 
addig Laboissiére mogorva tekintetet vete azon darabka 
papírra, mit biztossága fentartásnért minden áron meg 
kellett volna vásárolni. Miután azt legnagyobb figyelem
mel vizsgálá, gyertyát gyujfa , minek lángjához tartá a’ 
váltót nem sokára fekete kis halommá válandót, millyet 
legott lábaival taposa össze, nem tartván elég semmitő
nek a’ mindent emésztő lángot.

Midőn bűne bizonyságát semmitve látó, egy tom
pa hörgés ment végig ajkain, hasonló a’ marni akaró far
kaséhoz ; elhatárzott mozdulattal emelé aztán fejét ’s aT 
férfira, ki előtt nem kellett többé rettegnie, olly pilla
natot vete, miből mind azon düh villámlék, mit ekko- 
rig magában elfojtani vala kénytelen. — „Mielőtt elmen
ne, mondó éles hangon, még egyezkednünk kell. Minő 
fegyvert választ ö n ? “ Chaudieu vidáman mosolyga. 
„Én vártam e’ kihívásra , felele ; ön azonban megkímél
hette volna magát, mert szándékom azt el nem fogad
ni.4* .,Ön vonakodik tehát velem verekedni ?“ „Igen .44 
— „És nem hiszi ön , hogy én képes vagyok önt arra 
kénytetni? kiáltó Laboissiére. ön halálosan sérte meg 
engem ’s gondolja ön, hogy én e’ meggyaláztatást elég
tétel nélkül hagyandom. Igen csalatkozik édesem. Mi 
verekedünk ’s nem a’ héten , sem nem holnap, hanem 
még ma. Egyezzék tehát önként és mindjárt, ha nem 
akarja, hogy azon fenyíték érje, melly csupán a’gyá
vát illeti.44 „Nem tanácslanám önnek e’ kifejezések ’s 
mozdulatokat ismételni, mert másodszor tán kevésb tü
relmem találna lenni mint először, ’s könnyen mestör- 
ténhetnék, hogy önt más utón mint a’ hágcsón külde- 
ném az utczára. Ön a’ 3dik emeleten lakik ’s az ugrás 
tán egészségtelen lenne.“  E ’ szavaknál Chaudieu nagy 
’s a’ szabad ég alatti munka által megbámult kezeit, 
mikkel bikával is kiállhatta volna a’ vitát, hanyagolt 
térdeire bocsátá.

CFolytatása következik.)

P  ó t  1 é  k  t  á  r .
Ansol-Skót ’s Írország népszáma 27,774,200 kö— 

züle 6,080,000 80—60 éves egyed ’s igy fegyverhor
dozható. Irlandra az egesz öszveg 3%o esik.

Újabb számítások szerint Lipcsének 50,261 lakosa 
van , ’s e’ közt csak 32 pék.

Szerkeszti Helmeozy.  — Nyomtatja angol gyors-sajtón Tra11ner-Ká r o 1 y i , uri-utcza 4-53.



3$ . szám* P e s t , április »4. 1S42.

S z e g  e <1.
Azt mondja Széchenyi azon munkájában, melly 

honunkban az értelmi erő kifejtésére olly sokat tön : 4 
„Magyarország lesz.“ És valóban nálunk, némelly el
veket kivéve (mellyek volnának, de fájdalom! legin
kább csak papíron) minden — lesz , Szegedre alkalma
z ó ig  itt is többnyire minden csak lesz. De hogy Sze
gednek valóban szép jövendője van , alig kétkedhetni 
ha fekvését tekintjük. Itt foly be a’ Maros a’ Tiszába. 1) } 
Természetes tehát, hogy a’ Tiszát a’ Dunával egybekötő 
csatorna innen fog Pest felé úsatni; mert így Pest ’s a’ 
dunai részek nemcsak a’ tiszai részekkel, de Erdélylyel \ 
is vízi öszszeköttefést nyerendnek. A’ Maros csekély víz
zel bír ugyan sokszor; de ezen nehézség 1) nem foly- 
vásti, mert sokszor legalább talpakon’s kisebb hajókon 
járható, 2)  idővel még tán gyökeresebben is orvosolha
tó , ha t.i. a’ Maros mellett csatorna ásatik, mi a'M a- 
rosbul vízzel láttatnék el. E ’ móddal győztek az ameri
kaiak (Chevalier szerint) olly folyókon , mellyek épen 
nem, vagy csak roppant’s eléggé nem jövedelmező költ
ségek által tétethettek volna hajózhatókká. Az illy csa
torna-melletti töltések egyszersmind a’ kiadási tért is 
megszorítnák és sok földet mentenének meg; sőt a’Ki
rályhágónál (Erdély szélén) tán csak egyedül illy töl
tés biztosíthatná az utat is , melly most a’ Maros által 
többször alámosatik, úgy , hogy a’ két (!!) hon-közti köz
lekedés is megakad. — A’ duna-tiszai csatorna hasznát 
Szeged is annyira méltányolja, hogy a’ két tanács a’ vá
ros körében ehez megkivántató földet maga költségén j 
akarja kisajátítni, sót az ásáshoz szükséges munkák egy 
részét is ingyen elvállalni; melly ajánlástól, mint ér- j 
tem, a’ csatorna vonalába eső más helységek sem ide
genek. ’S így e’ csatorna létesülése tán a’ közel jöven
dőbe esendő. Mennyire fogja ez a’ szállítási költsége
ket kevesítni, könnyen láthatni. Most egy mázsának 
szekérén szállításáért 20—30 krt pengőben kell fizetni 
Pestig; a’ csatornán pedig aligha többe kerülne egykét 
krnál egy mázsa odaszállítása.

Nem kis hasznot fog hajtani Szegednek egy most 
készítni terveit töltés Makóig , minek kétszeres haszna 
leend mert 1)  utul fog használni ’s így a’ közlekedést 
nevelni, 2) több ezer lánczföldet fog kiszárítni. A’ne
hézség e’ részt abban fekszik, hogy több földesurnak is 
hozzá kellene járulni e’ munkához , ’s a’költség arányá
ra nézve még nincs meg az egyesülés ; de hiszem , hogy 
ha barátságos utón nem történhetik meg, Szeged nem  
fo g  késn ' i  az e’ részti újabb törvények hasznavétében.

Egy kisdedovó-intézet alapjának megkezdésére most 
mökedvelók színdarabokat játszanak a’ városház egyik 
teremében 2). Gyűlt is már néhány száz forint, ’s re- 
méllhetni, hogy a’ város az intézet számára a’ szíiksé-

1) Csak az kár , hogy befolyása olly egyenes , hogy v i 
torlásokat ?s ezek által kiöntéseket okoz. De ezen, egy 
kis rézsutra vonása a’ Marosnak segíthetne.

3) Csudálni fogják sokan , hogy a’40 ezer leiekből álló Sze
gednek nincs színháza , holott a’ kisebb Sopronynak 'a 
Nagyszombatnak is van. A’ magyar városokban e" hiány 
nagyon érezhető. Azonban ha némelly híreknek hihetni, j 
Szegeden színház lesz nem sokára. Óhajtható íb hogy « 
legyen. Mulatva oktat a’ színház. Pedig alig tesz vala
mi többet a’ műveltség terjesztésére, mintha mulatságok 
nemesitik az erkölcsöket. —

ges telket megajánlani, ’s az épületet is felállítni fogja. 
Az oktató eleinte alkalmasint egyesek több évrei aján
lásából , idővel a’ városi pénztárból fog fizettetni.

A’ koldulás megszüntetésére is tétettek ajánlatok. 
A’ nemes tanács is közbejött, és tárgyalás alá vette a’ 
dolgot. Csak azt lehet sajnálni, hogy még eddig hatá
rozat nincs, de hisszük, nemsokára az is lesz.

Szeged kereskedese nem kis csökkenést szenve
dőit az által, hogy a’ város, Mátyás királytól nyert ki
váltságához képest — minden keresztiilmenö szekérbe | 
fogott, vagy egyebkint hajtott marhátul tanusitópénzt 
vett, a’ hajóktul, mellyek a’ Tiszához kikötöttek, na
ponkint két forint karópénzt és minden eladott köböl
tül néhány kr. úgynevezett vékapénzt szedett azon czíra \ 
alatt, hogy a’ mérésnél a’ városi mérték használtatik. 
Ezen hibát igen jól tudta használni a’ szomszéd Becse, 
melly illyen követeléseket nem tett, ’s a’ gabnakeres- 
kedés nagyobb részét magához vonta. Becse épül napon
kint ’s kövezete is van, mi e’ kőben szűkölködő vidé
ken nem kicsiség. Én tökéletesen egyetértek a’ város 
érdemes főjegyzőjével, hogy ezentúl illyetén követeié, 
sekkel föl kellene hagyni. Mire tán Szegedet azon kár- 
mellyet már szenvedett, rá fogja bírni.

A’ városnak nem kis hasznára van két töltés. Az elsőt 
egyesek készifék olly föltét alatt, hogy a’ kiszárítandó föl
det nyolez évig ingyen használják. Ez idő eltelte után azon 
kiszárított tér haszonbérbe adva 3—4 ezer ftot fog a’ vá
rosnak hajtani. A’második töltés szinte egyesek által ké
szült, de a’ városnak rögtön hasznot hajtott, mert azonnali 
bérfizetés kivántatott. E’ töltésnél tehát a’városnak kétsze
res haszna volt; mit a’ külső-tanács közbejöttén kül legin
kább Aigner főügyész urnák köszönhetni, ki megmutat» 
hogy a’ fizetés föltéte alatt is találkoznak vállalkozóka’ 
töltés elkészítésére.

Szegednek a’ Tiszán hajóhida van , mellyen a’ sze
gedi gyalogosak nem fizetnek. 1) Mint hallom , most Zsó- 
tér János ur állandó híd-építősre ajánlkozott. Adjon az 
ég sükert közhasznú szándékának. A’ mit meg nem fog
hatok, az , hogy a’ Tiszán gőzhajók nem járnak. Pedig 
kifizetnék magokat, és Széchenyi megmutatá, hogy asz- 
nálhatók e’ folyón is. De a’ városnak is kellene lépése
ket tenni c’ részt önhasznáért is. „Kérjetek, és meg
adatik nektek“ mond az irás , és az irás szavai, hiszem, 
be fognak teljesedni. Kérjetek.

A’ sár Szegeden, mint legtöbb magyar városinkban, 
nagy és itt is bagaria ’s türelem kell esős időben. A’vá
ros már hozatott köveket ’a hordatott homokot. De «azt 
mondják : most már van kövünk , és homokunk, de nincs

1 ) Helyes ez is, de senkinek sem kellene fizetni. Az 1723ik 
évi lődik czikk 7dik §ának azon szavai szerint: „Acu- 
jusmodi pecoribus etc. prout nec ad molam progredien- 
tibus, vei peditibus itinerantibus ullibí telonium sub poe
na violentiae desumatur.“ Sokszor a’ szegény gyalog 
utas nem is fizetheti meg a" vámot. Magam is láttám két 
vándorló legéuyt, kik a1 * 3 1 vereknyei hidtul Pozsony fele 
kényteleníttettek volna visszatérni, ha helyettük a v*tni 
meg nem fizettetik. Ezelőtt a’ szegedi hídon a helybeli 
gyalog zsidóktul vettek vámot, de több választó polgár 
lelkes felszólítása megszűnteié e’ visszaélést Ne vegye 
ezt senki kicsiségnek. Nem kicsiség visszaélést meg
szüntetni nálunk, hol azt mindig a szokás czimevel dí
szítik föl Tudom, mennyi küzdésbe került Pozsony me
gyében k iv  í n i a’ liatárzatot, hogy a’ világos törvény 
szerint a’ gyalogosak vámot ne fizessenek.
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pénzünk.— Midőn ezt haliám ’s más részről azt ér
tettem , hogy a’ városnak hetven ezer hold földje van , 
azonnal gondoltam, hogy itt egy kis hibának kell lenni. 
Kérdezem tehát, mi történik a’ sok városi földdel ? ’s fe
leletül azt kaptam, hogy az nagy részt mint legelő (!) 
csekély haszonbérbe van kiadva, más részt néhány ezer 
hold mint homok, vagy mint itt mondják siványság, hasz
nálatlan hever. — Czélba vétetett húsz ezer hold föld 
eladatása. De ez ellen több száz gazda körlevelet nyúj
tott be a’ tanácshoz, raelly a’ főügyészt bízá meg: ad
na e’ tárgyról véleményt. Feszült figyelemmel kisérik 
a’ szegediek a’ dolog kimenetét, ’s közös a’ h it, hogy 
az érdemes tisztviselő csak közhasznú tervet nyujtand 
he. — Én illyetén községi földekre nézt azt ajánlanám: 
osztatnának el azok bizonyos kiterjedésű, például 60 
— 120 holdnyi telkekre ’s adatnának örökös haszonbér
be ; de nem pénzben határzott bérért, mert ha most 
egy hold legnagyobb bére például 3 pengő frtot tenne, 
így a’község jelenleg a’ lehető legnagyobb hasznot húz
na is belőle, de már csak 39 —50 év múlva ia a’ pénz 
becse változásánál fogva alig kapna felényi jövedelmet. 
Azért tehát én a’ haszonbért bizonyos mennyiségű bú
za értékében állapitnám meg, mondom értékében, nehogy 
a’ haszonbérlő, gazdasági szorgalmában egy vagy más 
terméknek növesztésére szoríttassék, vagy ha csakugyan 
búzát termesztene is , a’ község annak beszedésével 
(mellynél a’ minőség körül is sok kérdés támadna), 
5s eladásával (minél ismét visszaélések történhetnek) 
terheltetve legyen. A’ búza ára pedig a’ pesti középár 
szerint határoztatnék meg. A’ haszonbérlőknek ezen- 
kül következő föltéteket szabnék: 1) A’haszonbér fele 
az év kezdetén előre lefizetendő, másik fele a’ félév’ 
elteltével szinte előre leteendő. Ki a’ haszonbért így 
le nem fizeti, attól a’ föld elvétetik, ’s másnak adatik 
át. 2) Mind addig, míg a’ bérlő a’ haszonbért fizeti, 
a’ telket szabadon használja, sőt hasznavétét el is ad
hatja ; de 3) illy eladásnál a’ telek legfölebb kétfelé 
hasítható; ’s apróbb részekben el nem adathatik. 4) Két 
vagy három teleknél többet senki sem vehet. 5) Osztá
lyoknál a’ telek több mint kétfelé nem hasíttathatik. 
Ezen intézkedésnek a’ Társalkodóban földészet czimü kis 
értekezésemben már okát adván, azt itt ismételni nem 
akarom.— Uly örökös haszonbér a’ bérlőkre a’ tulaj
donnak majd minden hasznait árasztaná; a’ községnek 
pedig a’ pénz becsével nem csökkenhető jövedelmét 
biztosítaná. ’S ugyanazért e’ rendszert tán egyéb köz 
javaknál is lehetne alkalmazni; mi a’ közönségnek bi
zonnyal a’ mostani kezelésnél több hasznot hajtana, sőt 
tán az 1518ik évi tolnai hongyülési l 6ik czikk’ teljesí
tését is lehetségessé tenné.

Szeged egy tekintetben Pestet megelőzte. Csinos 
sétája van. Ennek létesülését Sperlák orvosonkül leg- 

\ inkább a’ polgármester úrnak köszönhetni, ki a’ vármel
letti posványos és dögleletes levegőt terjesztő sánezot 
betölteté, fákat szerze ’s a’ sétára olly nagy figyelmet 
fordít, hogy azt a’ nép polgármester kertének nevezi. 
Ha én azon érdemes úrral ismerős volnék, megsúgnám 
neki, hogy a’ piaczokkal bőven ellátott Szegedben a’ 
váreíőtti fő piaez nagyobb részén egy parknak készí
tését indítványozza. Csak a’ mi városinkban nincsenek 
az egészségre ’s kényelemre olly kedves befolyású ker
tek. Lehetne a’ sz. György ucza végén egy kis kert. 
Minél több, annál jobb. Sokszor az ember közel keresi 
a’ sétát, vagy inkább nem sétál. Azért igen helyes, hogy 
a’ felsővárosi casino a’ t u 1 aj do n háza előtti kis téren 
sétát fog készítni. Még azt is megsúgnám, hogy Újsze
geden azon városi most kissé posványos, de egy kis

árokkal ’s töltéssel könnyen kiszárítható téren egy igen 
csinos és nagy liget állíttathatnék, mi közelségénél foCT-  
va is kétszeresen lenne kellemes. — Pozsonynak i^en 
szép hegyi vidéke van, de mióta ligeti kertje elkészült, 
minthogy igen közel is van, leginkább csak azt láto
gatják.— E’ liget a’ városnak kellemit szaporítná, 's 
igy többet bírna az ottlakásra (mert híjában jelenkorunk 
a’ kellemeket kedveli, ’s asceticus nehezen leend többé) 
s a’ városnak semmibe sem kerülne, sót az ott állítan

dó kávehaz, vendéglő ’s egyéb mulató-intézet haszon
bérbe adása által évenkint több száz forintot be is hoz
na. Ebből mindjárt lehetne egy kisdedovó tanítót fizet
ni. Es merem állítni: igerje csak a’ város, hogy a’ he
lyet a’ ráteendo költség tekintetibül 3 évig csekély, 
aztán nagyobb de bizonyos évszámra előre határzott 
haszonbérért kiadja, ’s bizonnyal akad sógor, ki vállal
kozik.—-Ismétlem, illy csinosítások el nem fogják té
veszteni czéljokat. Az adott példa követésre talál. És 
van valami vonzó a’ csínban, mihez az emberek ön- 
kenytelen is fordulnak. ’S tán nem volna Szegednek 
kárára vagyonos emberekkel lakosai számát szaporít- 
ni. Egy kis fáradságot nem kell illyenekre sajnálni. Dii 
Iaboribus.— Sokat tenne a* város csinosítására,’s hasz
nára, ha a’ most hasznavehe'len homokot fákkal beül- 

j tét né. Amúgy is drága Szegeden a’ fa (öle hat p. ft.) 
i Néhány év múlva illy erdők a’ városnak szép jövedel

met hajtanának. Ezen erdőkhöz kellene néhány fasor
ral beültetett utat vinni, mellyeken kocsin , lóháton ’g 
gyalog nagyobb ’s kényelmes kirándulásokat és sétálá- 
sokat lehessen tenni (Nemcsak építészi, de szépítő vá
lasztmány is kell minden városnak). így mint az olasz vá -  
rosokban olly sok kellemet nyújtó Córsok is lennének
— Csudálatos, hogy a’ fa nagy drágasága mellett sem* 
kőszén sem turfa nem használatik. Pedig kőszén elé 
van a’ Tisza mentén. Mint értelmes bányásztól hallánt, 
b. Perényieknek bereg-vármegyei, ’s a’ Kamrának 
raármarosi jószágaikban, sok és jó kőszén találtatik olly 
közel a’ Tiszához, hogy a’ bányábul szinte egyenesen 
belé lehetne dobni. A’ talpakhoz, mellyeken szállíttat
nék, volna ott fa, ’s azokat Szegeden megvennék, úgy 
hogy vissza nem kellene vontatni. De bányákat nem 
nyitnak, ’s így a’ szenet csak a’ kovácsok használják.
— Ahoz értők állítják, hogy posványinkban lehetne 
turfát (gyeptözeg) kapni, még pedig kifogyhatlan meny- 
nyiségben; mert ha a’ turfa egyszer kiásatik ’s helyé
re ismét víz foly—-minek híjával nem vagyunk— új
ra terem a’ turfa. Hallom, Némethonban próba tétetvén, 
ezer darab turfa-tégla három váltó forintba került, és 
ezer tégla felér egy ölfával, sót lángjának nagyobb hév
foka van, mint a’ keményfáénak. Az Os et Calamus ci
vitatis szólt e’ tárgyról. De ó , egyéb dolgai lévén, 
nem foglalkozhatik vele, ’s igy e’ dolog a’ beszédnél 
maradt. íme itt a’ posványbán is találkoznék Széche- 
nyikint „mező a’ tettre.“ De nincs vállalkozó. Mert a’ 
magyar elmondhatja magárul Plautusnak Amphitruoban 
irt szavait: vigilans quippe dormio.. Meddig fog a’ 
hanyagság ázsiai eredeti bűnünk maradni ? Mikor fog
juk érezni egész súlyát b. Münch-Bellinghausen (Halm) 
legújabb kéziratba ni drámájában (Der Sohn der Wild- 
niss) írt ama szavainak; Zahme Trägheit ist lebend’ger 
T od!

A’ külső-tanács ülési nyilványosak voltak. Jelen
ben nem azok. # )  Itt az idő kerekét ideiglen megál
lnák. Hasztalan. A’ kor kivánati be fognak teljesedni.

») Rien ehez nous n’ est encore éclairé du vrai jour 
Nul part le midi; nul part le so leil!

V i d o r  H u g o . C h a n te t  d u  c rép u scu le . 14.
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Aman dico vobis, non praeteribit generatio haec, do
nee omnia liánt. (Luc. 21: 38.) Somogyi Antal.

A z erdélyi szászok.’ jósra ’s jöven
dője.

(Egy szásztól.)

Joguk alapja oklevél. Okleveleik szülője hajdani 
tagadhatlan érdem. Kiváltságaik, szerződéseik, azon kor
beliek, midőn az ország virágzását, sőt, nem ritkán, 
még szabadulását is polgári erényeiknek köszönte.

Akkor fájilalom! nem értett egyet magyar, nem 
erdélyhon. Akkor sem magyar, sem székely nem gon- 
doskodhaték kereskedésről, iparról, miveltségről, ha
nemha rövid fegyverszünetek alatt.

De most máskép van!
Egyetért a’ magyarhon,egyet a’ magyar, ’s mit magok 

a ’ szászok, mint nemzetiségük’ védpajzsát, olly buz
gón kapnak, az anyanyelvet akarja a’magyar most ural
kodónak tekintetni ama’ föld egész területén, mellyet 
ősei vére nyert.

Leliet-é a’ föld kerekén nemzet, melly azt nem 
pártolja? A’ királyigazatótalmazó. Jóvá hagyja az aka
ratot. ’S mégis panaszol valaki ? ki panaszkodik ?

A’ szászok. Még pedig azért, hogy rendtársaik ta
nácskozásit, országgyűlési végzésit, a’ fejdelem rende
lésit az uralkodó nyelven kénytelenek hallani. Hát a’ 
vajdákkal, a’ fejdelmekkel, Zápolyától Apafiig,’s még 
elébb a’ magyar királyokkal, németül közlekedtek? 
Talán arra is lón levelesített joguk ?

Akkor még a’ szászok v o l t a k  a’ mivcltség majd 
kizárólagos előmozdítóji. De hát maiglan is azok? ’S 
ha szinte azok volnának is: mi vétetik el tőlük? A* 
latin nyelv, nem a’ német. Szabad, az ország fejdel- 
mével latin, egymás között német nyelven szólaniok. 
A’ h a s o d j  o g u magyarral és székelylyel magyarul szó
lam kötelességük. Vagy talán az or s z á  g gyű  1 é s há
romkülönféle nyelven tartassék, a ’ rendek végzési ’s 
a ’ fejdelem rendelési valami t r i l i n g u e ,  vagy ugyan 
olly p o l y g l o t t o n  legyenek-e mint az ország nép
sége ? — Ám, javasoljuk a’ brittnek : hallgassa parlia- 
mentjében Wales képviselőit gól, shot havasiéit, kale- 
don, Irlandéit irus nyelven! Vagy kérdezzük Parisban 
a’ kamráktól: nem szíveskednének-é, a’ nemzetiség’ 
köz javáért, a’ bretagnei, auvergnei, gascognei, sőt 
még a’ lothringi ’s elzászi nyelvágazatot is megtanul
ni? Végre: tegyük fel, ha Elzász, ha Lothring’, Né
methonhoz találna visszatérittetni, mint bámulna azon 
fejdelem, kinek uralkodása alá esnének, ha ama’ tar
tományok ezer meg ezer franczia lakosi, a’ rendek ta
nácskozására, vagy a’ törvény alkotására ’sat. nyel
vük huszpáltatását követelnék ! Ez a’ hatóságok dol
ga, az elöljárók’ kölelessége; de a’ nemzeti ország
gyűlésre , a’ fejdelem ’s nemzet közötti értekezésre — 
nem tartozik.

Sajnálom hazámfiáit. Ön javuknak szegülnek ellen.
Un i ó t  emlegetnek. Pedig nem e g y e t é r t é s  j e 

le , hogy gátot iparkodnak vetni a’magyar nyelv ter
jedésének. A’ szászok ellenkezése megnyerendi-é ma
gyarajka rendtársaik szivét?

De attól tartanak, hogy nyelvük hátratétele miatt, 
nemzetiségük, miveltségük, szabaditékos polgári szép 
alkotványuk is elvész.

Bámulok, de haragszom is ez ellenvetésen. — 
Hogyan ? kétszázados tiprás alatti nyomorban (a’ török 
alatt) a’ magyar megtudta menteni kincsét, azaz nyel
vét, nemzetiségét ’s a’ szászok nem tudnák? De tud

ták, míg tőrök, tatár, oláh, szintúgy századokon ált. 
mindent letapodott, tudták olly korban, hol eredeti hazá- 
jokkali összefüggésük véghetlenül bajosabb volt, hol a’ 
nemetnyelv még nem minden míveltebbnél volt folyamat
ban, hol még német uralkodóház, hol még császáriak, 
csinosított, vidám német hangjával, nevelóintézetileg nem 
vala. —

’S az alkotvány? Az előkelőktül, ezek általi elnyo
mástól fél a’ szász nemzet? Valóban bámulhatni, hogy 
az aristocratkk minden mozdúiatira fordított olly félté
keny figyelmük mellett is, a’ szászok észre nem vették, 
mikint magyarhonban a’ többi osztályok felszabadítá
sát ép' az aristoeraták indítványozták, ’s eszközölték.

De azt kérdik: minek a’ magyarság ?
Alig vártam volna e’ kérdést felvilágult emberek

től. Megfordíthatnám; a’ kérdést: Minek a’ németség? 
a’ szászság? Az ország földképére egy pillanatot vetve 
látom a’ magyar népséget keresztűlszöve majd számta
lan idegennemü elemekkel. Hogyan uralkodhatni a’ kü
lönféle véleményeken, kötelező nyelv nélkül ? A’ törvény
hozó, a’ törvény végrehajtója járja-é végig a’ közsé
geket, helységeket, házakat, hogy értessék, hogy szót 
fogadjanak? félek, magok sem sejdítendik, hogy meg- 
foghatlan véleményük ezt foglalja magában.

Ismétlem, sajnálom honom fiait. Mert, midőn a’ ha
talmas folyamnak h a s z t a l a n u l  régi hártyát, avult ér
demet vetnek elibe, elidegenitendik magoktul honfitársaik’ 
hajlandóságát, ’s azon, nem oknélküli, gyanút gerjesz- 
tendik, hogy azt, miért istenre, világra hivatkoznak, az 
olkotványos szabadságot, nem bánnák felforgatni.

Drandt.

A ’ v  ő
(Franezia novella. Folytatás.)

Ezen jelentélyes helyzet csilapitá némileg a’ kihívó 
dühét, mert látván, hogy ő maradna vesztes, karjait meg- 
vetőleg kulcsolá össze. — „Én mint nemes beszélek ön
nel, mondá gúnyos mosollyal Laboissiére, ’s ön felel mint 
pór.“ ,,A’ pór többet ér azon nemesnél, ki váltókat hamisít 
meg.“ „Hallgasson rám, szóla közben Laboissiére,mi itt 
magunk vagyunk ’s minthogy ön szemtelen, hasztalanul 
pofoznám itt föl. Mára tehát fegyverszünetet; első alka
lommal pedig,mellyel önt társaságban találandom, ne hagy
jon közel önhez jutnom, mert becsületemre! pálezámat 
arczán törendem szét. Akkor látni fogjuk, hogy elfogad- 
ja-é a’ kihívást vagv sem ?“ „Én csak önt verendem 
meg, de mi azért nem fogunk verekedni, felele Chaudieu 
legnagyobb hidegvérúséggel; ha ön csak egy czivakodó 
lenne, akkor tán én is lehetnék olly balgatag ’s koczkára 
tenném éltemet, de ön egy csalfa ’s hamisító ’s en sem 
törvényt sem előítéletet nem ismerek, melly kenytethetne 
kihívását elfogadni.“ — „Ön tehát azt akarja, hogy meg
gyilkoljam ?“ kiáltá Laboissiére ez igen sértó^ alapos vo
nakodás által elkeseríttetve. „Ezlegkevésbbe sem nyug
talanít, válaszolá Chaudieu gunymosolylyal.“ Egy elle
nest, kinek békés életmódja isméretes, kardra Inni ki, 
mellynek forgatásában magát már tíz év óta gyakoiolja, 
nem nagy hőstett, de valakit meggyilkolni, ahoz bátorság 
kell ’s noha ön a’ fagylázzal már daczolt, még sem hiszem, 
hogy a’ hóhérpallossal is megpróbálkozni merne. rre 
Chaudieu fölkelt, kalapját, mellyet beleptekor asz a ra 
tón, kezébe vévé, ’s lassan a’ nélkül, hogy a aziur o 
elbúcsúznék, az ajtó felé lépett. E pillanat an raio an 
Laboissiére. — „Holnap, kiáltá rekedt hangon, ebeden le
szek ipánál, ön is szinte ott lesz. Ott csaladja jelen ete- 
ben, föl fogom önt pofozni ’s arczul pokn., ezt pokolra 
esküszöm. Ne számítson vastagborü ökleire, meit föl



13«

leszek fegyverkezve,«hogy íöstint első mozdulatánál eret 
vághassak önön.“ „Köszönöm e’ nyilatkoztaidat“ felele 
egykedvüleg Chaudieu. „Holnap“ ismétlé Laboissiére olly 
hangon, melly azon szándékát jelenté, miszerint a’ szeny- 
nyet csakugyan vérrel kívánja lemosni.

8 .
Miután Chaudieu elhagyá Laboissiéret, azonnal la

kásába tere viszsza ’s első gondja volt azon terembe men
ni, mellyröl már szólónk. Ott találó ipát, játékasztalnál 
ült, melly neki most Íróasztalul szolgált ’s épen levél
írással foglalatoskodék. Bailleul aszszony üle vagy in
kább feküvék mozdulatlanul a’ pamlag párnáin, arcza az 
utolsó éj óta tiz évvel öregebbnek látszott. Bailleul, ve- 
je beléptekor hirtelen felugrék székiből. „íme itt van 
valahára 5 ön igen nagy zavarba ejtett engem.“ —„Hogy 
hogy ?“ kérdé Chaudieu. „Mielőtt Párisba'utazott, átve
vő a’ részvényeket ’s azt mondó, hogy már az iránt egyez
kedésre lépett hitvesemmel; ’s most szidnak, mintha én 
előre tudhattam volna, hogy ön saját risicójára vévé azo
kat át. Neki tehát jelenlétedben kell nyilatkoznia nemde 
kedvesem?“ szóla neje felé fordulva. „Chaudieu, felel
jen ön kérdésemre ; nem mondó é ön, hogy az egész Ba
illeul asszony megegyeztével történt ?“ — „Igén azt mon
dám önnek.“ „és ön meri azt állítani, hogy velem e’ do- 
logrul értekezék? kiáltó Bailleul asszony felszökvén ha
ragjában a’ pamlagról. •— „Ön egy szót sem szólt arról“ 
felelt egykedvüleg Chaudieu. A’ házaspár csudálkozás 
jeleit a d á ’s Chaudieure kíváncsisággal tekinte. „Nem 
volna olly szíves engem az egészről fölvilágosítani?“ 
mondó Bailleul asszony.—„Örömmel,“ felelt Chaudieu; 
én nem intézkedhettem volna a’ részvényekről, ha azok 
birtokomban nem lettek volna; hogy pedig azokra szert 
tehessek, legtanácsosabnak gondolámon nevében ipámnak 
szólani.“ ,,’S ön már intézkedék a’ részvényekről“ kér
dé rettegve Bailleul u r .— „Bátorkodóm“ felelt nevetve 
Chaudieu. „A’ bor tévé ót bátorrá, gondola az öreg, 
„mert igy még soha sem látóm.“ „Végezetül már“ mondó 
Bailleul asszony olly hangon, mire férje reszketne, ha az 
őt illetendné ; „van é oka azt előttem titkolni, mit a’ rész
vényekkel tón ?“ „Legkisebb okom sincsen“ válaszoló 
Chaudieu; Én ipara bizonyos iparvállalat kétes kimenete
lei fölött tett észrevételit ma reggel igen helyeseknek 
találtam, noha tegnap semmit sem akarék róla hallani. A’ 
nélkül tehát hogy uj részvényeket vennék,Laboissiére ur
nák még a’ régieket is visszaadám. — „És ő visszavevé 
azokat?“ Kiáltó egyszerre a’ házaspár.“  Kétségkívül 
mert itt a’ pénz.“  Chaudieu kivette zsebébül a’ 10 bank
jegyet ’s a’ játékasztalra löké. Bailleul tüstint ezen be
cses nyalábocska után nyúlt. „Ön megszabadító pénzét 
Laboissiére körmeiből ?“ kérdé örömében, ’s ő nem aka
dályozó?“—-„Igen, szándéka volt ugyan ezt akadályozni, 
de később raegegyezénk. íme tehát az ön 10 ezer frankja; 
ha ön ezt az erszényt lerovásul Adolf ina nászajándé
kául nekem átengedi, úgy megtartom mindjárt; ha pe
dig az ígért mennyiséget egyszerre szándékozik letenni, 
abban is megnyugszom.“ „Eziránt majd megegyezünk,“ 
mondó Bailleul, ki miről sem merte véleményét adni, 
midőn neje hallgatott. „Mindenekelőtt kedves vöm, enge- 
delmet kell kérnem öntül azon gondolatért, melly épen 
agyamban forog, azt hivém hogy ön már egészen La
boissiére hálójába került, holott ön vele úgy bánt, mint ér
demli. Ön tehát nem ostoba, mint — ne vegye rósz névén 
— minőnek látszik.“ A’ szegény férj, kire a’ bankjegyek 
igen nagy hatást tőnek, csakhamar észrevevé, hogy örö
me egy kissé túlságos le tt; e’ gondolatnál elnémult ’s fé

lénk pillanatott vete hitvesére, mintha mentegetni akar
ná, magát e’ merényért ’s megelégöltsége ’s vidám ked
ve miatt bocsánatért esedeznék. Chaudieu e’ nyilatkoza
ta után egy szót sem szóla Bailleul asszony, de szemeit 
kíváncsiság, csodálkozás ’s félelom bizonyos vegyületé- 
vel folyvást vejére függesztő, mig végre férje hallgató 
kihivása zavaró föl azon mély elmélkedésből, mibe merül
ni látszék. „Megirád már a’leveleket ?“ kérdező szinlett 
egykedvűséggel férjét. — „Csak a’ czimeket kell még rá
írnom,“ felele Bailleul ur. „Ezt magamra vállalom :menj 
azonban es mondd meg Péternek,hogy készen legyen,mert 
azokat tüstint Parisba kell küldeni. — „Ezek körlevelek, 
mint veszem észre,“ mondó Chaudieu, megtekintvén az 
asztalon heverő írásokat. „Ön tudja hogy holnap ebédre 
mintegy tiz vendégünknek kellene lenni,“  felele Ba
illeul ur, „de mivel hitvesem gyöngélkedik, arról lemon
dunk.“ — „Eredj már ’s hidd el Pétert,“ ismétlé a’ házi 
asszony, „megyek megyek, édes asszonyom;“ felele ar 
férj, sietvén a’ kapott parancsot azonnal végrehajtani. 
Mihelyt a’ házi ur tóvozék, Bailleul asszony az asztalhoz 
ült ’s figyelmére sem méltató vejét. Miután két vagy há
rom czimmel kész vala, egy zavart tekintetet vete vejére 
’s olly hangon szólító meg. mintha az időjárásról akarna 
szólni: „Ön látó tehát Laboissiére urat?“ „Épen tő
le jövök“ válaszoló Chaudieu szinte egykedvüleg.,,’S ú 
nem tőn semmi kifogást, midőn neki viszszaadá a’rész
vényeket?“ „Én eltudtam azokat,hárítani.“  „Nemlen
ne szíves elbeszélni, raimódon?“  En a’ móddal nem gon
dolok, csak a’ czél legyen elérve.“ Bailleul asszony 
az asztalra hajlott és ismét néhány czimet irt. Köztük 
csak ezen részvényekről vala szó“? folytató kis idő múlva 
nyugtalanságát titkolni törekedvén. „Még más tárgyakról 
is forgott köztünk a’ szó. Mik hihetőleg nem valónak olly 
fontosak, hogy ön azokban ellenem emelhetne szót?“ 
Chaudieu egy pillanatig anyósára tekinte, kinek arcza, 
minden nyugodtnak látszani törekvés daczára is nagy fé
lelmet árula el. Végre könyörült rajta, zsebéből kivevő 
a’ leveleket, miket Bailleul asszony megnyugtatására min
den szó nélkül az asztalra tón. Bailleul asszony megüt
közve hirtelen fölvevé a’nyalábot, ’s mivel rajta fölirást 
nem vön észre, a’ pecsétet vizsgáló meg, hol Laboissiére 
neve tüstint szemébe ötlött. Tigris-dühhel szakító most 
föl a’ borítékot. A’levelek széthullának az asztalon. A’ 
magát bűnösnek érző asszony majd pirult, majd halvá- 
nyodék, midőn a’ levelekre ismert ’s magát megmentednek 
érzé. Égy pillanatra lélekéberségét látszék elveszteni, 
de erős természete itt is gyóze. Végre ellenállhatlan in
dulattal ugrék föl, megfogó veje kezeit’s azokat hévvel 
szorító öveibe. „Ön szabadítom ’s éltemnél többet kö
szönök önnek,“ mondó remegő hangon.— „Rejtse ezt el, 
mielőtt férje viszszatér,“ felelt Chaudieu azon hideg- 
vérüséggel, melly még most sem hagyó el őt.

( Folytatása következik.)

P  ó  t  1 é  k  t  á  r .
(Angol tiszteletdijak) Az alsó ház kiadójog felet

ti vitatkozása alkalmakor Wakley többek közt ezen tisz— 
teletdijakat sorolta elő, miket angol könyvárusok az 
illető szerzőknek adtak. így kapott Pope Iliasaért5300; 
Mac Intosch angol történettöredekiert 5000; Byron köl
tői müveiért 23,000; Walter Scott munkáiért 250,000; 
Lingard angol történetiért 4,600; a’ Wilberforceok atyjok 
élte írásáért 4,600; Moore Byron éltéért 4,200; Ugyan
az Lallah Rookh költészetért 3150; Sonthey Cooper 
éltéért 1050 font sterlinget. (Ezek már tiszteletdijak! )

Szerkeszti H e l m e c z y . — Nyomtava angol gyors-sajtón Trat tner-Károly i , nri-utcza 453.
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M ii s ú r-p u h a t o 1 á § (V ége.)
Pest szabad kir. város 49 mészárszékeiben levágott barmok 1841 april 8kától 1842 april 8káig.

M i t ő l  ’s M e d d i g ?  
1 8  4 1

L e v á g o t t
M a r h a Mázsa font L ev  á g o tt font

Bornyu

darabökör | tehén J u It Mázsa
april 8tól 
april 15től 
april 22tól 
april 29töl 
május ötól 
máj. 13tól 
máj. 20tól 
máj. 27től 
jun. 3tól 
jun. lOtől 
jun. 17töl 
jun. 24tól 
jul. 1 tói 
jul. 8tól 
jul. lótól 
jul. 22töl 
jul. 29tól 
aug. 5től 
aug. 12tól 
aug. 19től 
aug. 26tól 
sep. 2tól 
sep. 9töl 
sep .16tól 
sep. 23tól 
sep. 30tól 
oct. 7tól ‘ 
oct. U tói 
oct. 21től 
oct. 28tól 
nov. 4től 
nov. Utói 
nov. I8tól 
nov. 25tól 
dec. 2tól 
dec. 9tól 
dec. 1 ötól 
dec. 23tól 
dec. 30tól 
jan. ötól 
jan. I3tól 
jan. 20tól 
jan. 27tól 

.feb. 3tól 
feb. lOtől 
feb. I7től 
feb. 24tól 
mart. 3tól 
mart. lOtől 
mart. I7tól 
mart. 24töl 
mart. 3ltól

april 15ig 
april 22ig 
april 29ig 
május 6ig 
máj. 13ig 
máj. 20ig 
máj. 27ig 
jun. 3ig 
jun. lOig 
jun. 17ig 
jun. 24ig 
jul. lig 
jul. 8ig 
jul. 15ig 
jul. 22ig 
jul. 29ig 
aug. óig 
aug. I2ig 
aug. I9ig 
aug. 26ig 
sep. 2ig 
sep. 9ig 
sep. 16ig 
sep. 23ig 
sep. 30ig 
oct. 7ig 
oct. 14ig 
oct. 21ig 
oct. 28ig 
nov. 4ig 
nov. 1 lig 
nov. 18ig 
nov. 25ig 
dec. 2ig 
dec. 9ig 
dec. 1 öig 
dec. 23ig 
dec. 30ig 
jan. Óig 
jan. I3ig 
jan. 2<)ig 
jan. 27ig 
feb. 3ig 
feb. lOig 
feb. 17ig 
feb. 24ig 
mart. 3ig 
mart. lOig 
mart. 17ig 
mart. 24ig 
mart. 30ig 
apr. 7ig

318
358
360
410
370
391
378
420
446
327
404
390
408
396
384
266
232
160
133
90
59
47

8
12
22
10

6
14
7

25
25
27
31
36
52
76
81

165
229
302
292
329
388
358
262
36S
406

37 
40 

. 56 
25 
57 
43 

2 
42 
29 
18 
56 
53 
49 
52 
56 

233 
259 
389
424 
509 
609 
535 
589 
579 
549 
574 
607 
560 
578 
573 
640 
627 
540 
522 
484 
491 
459
425 
447 
412 
334 
392 
279 
158
82
79
42 
27
43 
21 
14 
46

1543 
1665
1544 
1759

697
1741 
1748 
1796
1745 
1779 
1697 
1710 
4707 
1704 
1685 
1675 
1687 
1646 
1735 
1769 
1938
1742 
1690 
1652 
1559 
1599 
1663 
1616 
1602 
1619 
1771
1746 
1493 
1428 
1411 
1405 
1331 
1303 
1360 
1343 
1213 
1480 
1419 
13.93 
1440 
1386 
1422 
1614 
1579 
1171 
1569 
1758

J 20 
5

69 
22 
78 
83
89 
95

7
50
86
76
70 
86 
85 
10 
61
29 
10
3

52
11
90 
35 
52 
61 
48 
35
5

72
40
85
12
90
50
63
80
30 
65

5
35
10
42
50
35
95

5
40
70 
20 
20
71

477
534
589
609
626
594
623
600
586
587 
486 
502 
508 
444 
409 
413 
377 
354 
334 
321 
283 
228 
184

95
65

147
170
489
193
194
192
190
193
191 
189 
156 
161 
164 
140 
134 
133 
124 
116 
109 
107
93
70
57
30
20

21
39
45
14
87
98
84
54
21
43
38
95
95
61
89
82

7
53

5
43
42
73
3

60
14

352 
333 
302 
282 
247 
279 
295 
277 
253 
239 
220 
198 
176 
i so
n s
135
127 
116 
117 
120 
120 
122 
123
128 
131 
134 
134 
126 
123 
123 
123 
122 
123 
121 
121 
121 
12t 
121 
121 
195 
262 
327 
367 
337 
402 
405 
446 
465 
457 
225 
533 
493

összesen ! 10,278 | 14,886 82,772 8 j 10,808 1 3,474 66 11639
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Buda az. k. v árosnak szinte német nyelven kelt hi
vatalos jegyzékeiben , nemcsak faja nincs k i t e v e a’ 
vágnivalóknak, de még csak azt sem vehetni ki egyet
lenegyből i s : vájjon a’ tägliche SSebűrfnif? alatt mázsa 
húst ért é vagy darab marhát ? Mivel pedig 87—88 sz. 
van ezen rovatokba Írva, azonban P e s t e n  mintegy 
220—240 mázsát tesz a’ tag lóé ©eburfnifí, úgy vé
lem , mázsának kell venni, nem darab marhának. Meg
jegyzem azonban, hogy a’ pesti jegyzékek is hijányosak, 
mert egyetlenegy bárány sincs följegyezve. És hogy a’ 
bárány a’ juh-rovatba nincs számítva, kitetszik onnan, 
mert decemb. ltítól junius 24eig, ámbár sok ezer bá
rányt levágtak, ezen hivatalos jegyzékekben , a’ juhok 
rovata egészen üres , holott, hogy ebből semmi haszon 
nem volna , állítani senki sem merészlendi.

Ezen adatokból lehetne többféle kiszámítást tennem , 
de azoktól, mivel a’ marhák őszi ’s téli árá t, a’ hús- es 
fagvgyu-mennnyiséghez képest hatarozottan ’s pontos
sággal nem tudom, elállók: ’s czéljaul ez értekezésem
nek azon ered vényeket óhajtanám, hogy:

a) Az árszabáskor határoztatnék meg a’ hús mi
nősége.

b) A’ mészárosoknak engedtetnék ollyszáztóli nye
reség , melly ellen méltó panaszt sehol ne emelhetnének.

c) Egyszeri árszabály csak egy hónapra tétetnék.
d) Dolgoztatnék ki egy terv, miszerint az ársza

bályt áthágok azonnal rajta kapathatnának ’s büntettet- 
nének ; és a’ pénzbírságok népnevelésre fordittatnának. 
Mert hogy ezek eszközlését fizetéses tisztviselőinktől, 
kik különben is el vannak foglaltatva , ’s kivált falukon 
még több mérföldre is távol laknak — várni annyi, mint 
ezen egész intézkedést megsemmiteni — azt hiszem.

Bulla.
l l  i i i i  m n m #)•

Nem csekély kérdés tehát az, hogy a’népet túlsá
gos nyomoroktul megőrizhessük, hány hold földbirtok 
legyen a z , melly egy öt személyből álló családot nem
csak táplálni, hanem egész éven által munkásságban 
tartani képes. Ez a’ jobbágyokra nézve talán 20 hold 
földben leszen megállapítható , ellenben a’ nemes birto
kosakra nézve itt egészen más tekintetek fordulnak elő. 
Itt a’ birtok végetlen elaprózása nemcsak nyomort szül 
mint a’ jobbágyoknál, hanem politikai romlottságot i s , 
miután ezen osztálynak a’ törvényhozásba egyenes be
folyása van , ’s miután ezen osztálynak az álladalomban 
olly állás jutott, mellynél fogva azoknak nemcsak füg
getlensége szükséges feladat, hanem anyagi jobbléte is 
országos szükség. ’S így ezekre nézve a’ minimum be
hozása sokkal kiáltóbb szükség a’ jobbágyi minimumnál. 
No barátim! hacsak* az jó ’s üdvös, mit a’ nép óhajt’s 
kíván, mit a’ korszellem követelni mondatik, ’s a’ több 
intézkedés mind rósz ’s veszedelmes , akkor a’ minimum 
eszméje mint leggyülöletesb talán legveszedelmesb , vagy 
épen esztelen is leend. De ne hagyjuk magunkat Édes 
János ur kedves szilvafája által megzavartatni, ’s lás
suk ennek szükségét ’s mi módon lehető elintézésit, ’s 
végre annak hasznait.

Vétkeznénk a’ magas egek ellen, ha hinnék , hogy 
volna fejdelem, ki népének kárát kívánná: mert ezzel 
tulajdon dicsőségét ’s nyugalmát tapodná sárba. De miu

*) A' Minimumról főleg a' nemesi birtokot illetőleg, Szé
chenyi István grófnak t Pestmegye közgyűlésén néhány 
évvel ezelőtt tett ’s Társalkodónkban is több j e l e s  e’ 
tárgyra vonatkozó értekezéssel megjelent indítványáról 
előbbi évekbeli Társalkodónk sok tanulságost közlött 
már. A" s z e r k.

tán a’ nemzet ’s fejdelme közt ezer viszony fordul elő , 
mi legyen jó , üdvös, szükséges ’s létesíthető; mint egyes 
ember, ’s a’ nemzet belsejét tökéletesen nem ismérhe
tő egyed kitől tanulhatja azt ki? Tisztviselőitől, kiket 
o fizet, ’s fokiul fokra emel, nem, mert ezek irántai 
vonzódásuk miatt örömest helyeslik a’ fejdelem akarat
ját ; szabad hirlapokbul nem, mert ezek minden esetre 
kétfélék, u. m. a’ dolog mellett ’s ellene: tehát kell olly 
rendnek lenni, melly sem kormánytól, sem köznéptől 
egeszennem függve, a’ kérdéses ügy lényegét pedig fel- 
logva, a’ hazát reszenkint tökéletesen ismérve, o tt, hol 
szükség a kormány mellett, hol szükség annak akarat
ja ellen okokkal támogatott szózattal nyilatkozni bátor
kodjék. De ki lehet ezen kar egyede ? ez sem jobbágy 
sem polgár nem lehet, mivel már a’ fölség eszméje is 
megkívánja, hogy az magasabb rendű legyen. De mire 
alapítsuk ezen raagasb rendet, hogy helyzete ingatlan, 
szemelye független es bátorságban legyen ? Pénzre nem , 
mivel a pénzbirtokos ma gazdag, holnap koldus lehet; 
különösen penzbirtokostul, ki minden hazának úgyszól
ván egyirant polgára, egy különös ország érdekébe 
vágó tanácsot várni, tréfa-gondolat: tehát kénytelenek 
vagyunk az irt testületet olly szabad földbirtokra alapí
tani, melly függetlenségét mind a’ kormánytól, mind a’ 
tömegtől tökéletesen biztosítsa. ’8 ime itt van a’ föld- 
birtokos nemesség eszméje. De az illy földbirtok rög- 
tönös ajándék nem lehet, mert így az adományozott füg
gésben van ’s nem szabad egyed, tehát születése ál
tal kell azt neki bírnia. ’S íme itt a’ születési jog ’s ő- 
siség alapja. Minthogy pedig az illy egyedek közül is több 
lehet vagy a’ töraegtül, vagy a’ kormánytól függésben , 
ezek kevesen nem lehetnek — ’s ime itt a’ nemesi rend. 
Ebből pedig látható, hogy a’ birtoktalan vagy igen ké
vés birtoku czímzetes nemes rend czéljának teljesség
gel nem felel meg; látnivaló, raikép az illy minden, 
legkisebb mozgalomtul függésben levő kis nemesség ía- 
lán nemi részben káros is lehet mind a’ fejdelem, mindaz 
ország érdekire nézve, ügy de a’ földbirtok is változó, 
az osztozo atyafiak, lyányok szétszaggatják a z t, ’s ki 
eddig elegendő földbirtoka mellett független vo lt, an
nak maradéki igen is függésbe jöhetnek, sőt igen szo
rult állapotba juthatnak.Hogy pedig az ne történjék , bizo
nyos mennyiségű jószágot a’ családban mindig csak egy 
egyednekkell birtokul adni, ’s ime itt az előfiség (ma
jorátus), idősbedség v. öregebbség (senioratus) , és a’ 
kisebb birtokban a’ Minimum.

De még is borzasztó dolog, hogya’ 19dik század
ban valaki majorátusról, senioratusról ’s minimumról 
beszél; mikor már talán minden országgyűlési követ
nek utasításul adatott, hogy a’ majorátust, senioratust 
eltörölni törekedjenek. Fájdalom ! a’ kisebb nemesség
ben megvan az irigység a’ nagyok ellen, ’s magok kö
zött a’ mérkőzés lelke: sót ezen idomtalan irigység-szül- 
te gondolat az is , hogy sokan a’ maximumot is rebes
getnék, mellynek kifestcsére olly gyönyörű színeket tud 
a’ rágalom választani, mi Rubens testvérének is dicsé
retére válik. Azt mondják ugyan is túlzóink, hogy az 
nagy igaztalanság ’s keresztyéntelenség, mikor a’ ma
jorátus egyik gyermeket fölemeli, a’másikat pedig sem
mi nélkül hagyván, földhez sújtja. De még ez nem elég, 
hanem mivel a’ nagy birtokot úgy nem mivelhetni mint 
a’ kicsinyt, ’s igy a’ kisebb birtok több haszonnal ju 
talmazva több fölösleget állítana elő , az ország java 
kívánja, hogy a’ földbirtokok mentül több kézre kerül
jenek; mert ezzel nemcsak a’ jóllét., hanem a’ népesü
lés is sokat nyer. És hogy már ezt a’régi törvényhozás 
is megismérte volna, hogylatifundia perdidere Romám.
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De értekező azt mondja ennek ellenében, hogy nem la- 
tifundia , hanem parvifundia perdidere Romám. Mert mint 
fentebb láttuk , már az ő idejűkben apróztattak el a’ föld
birtokok ’s adattak nyomort! egyedeknek felében 3—6— 
10— 18 hold számra egy tagban , ennyi föld pedig ba
rátim ! nem latifundia. És épen ez rontotta meg Rómát, 
hogy magok iIly apróságokban nem gazdálkodtak, ha
nem városokon henyéltek, a’ földet ingóvá’s a’földbir
tokos földművelő osztályt semmivé tették, a’ városok
ban fényűzésnek ’s erkölcstelenségnek adván magokat, 
végképen megromlottak. Mindaddig, míg a’ földet na
gyobb tagokban bírták, miilyen birtokok voltak a’ pro
vinciákban szanaszét ager publicus név alatt, ez mun
kásságban tartá őket, de miután provinciájik lassankint 
elszedettek és csak az olasz földre szorulni kénytettek, 
dologtalanságba sülyedve, el nem romlaniok lebetlen 
volt. Hazánk nagyobb birtokosi mint a’ rómaiak hajdan 
királyaik alatt, még mindig mint ifjú országban tulajdon 
személyükben szeretik a’ mezei gazdaságot vezetni. Pe
dig nem kell őket gondolni olly egyűgyüknek, hogy az 
olasz-módrai elaprózást jövedelmesbnek ne tartanák. 
Ellenben ha megtekintjük a’ kül nemzeteket, úgy talál
ju k , hogy a’ földbirtokos jelenleg Olaszországban épen 
nem gazdálkodik , francz, és angolhonban ritkán , a’ 
német földön csak helylyel-közzel, és csak hazánk az, 
hol áltáljában mondhatni, hogy a’ földbirtokosak mezei 
gazdaságukat önmagok folytatják , ha csak jövendőre az 
úrbéri telkek szabad megváltása esetén az uj földes
urak által el nem riasztóinak , vagy ki nem piszszegtet- 
nek.Ekkor ók is városba húzódnak az olasz elaprózási’s a’ 
földműves osztályt kiirtó rendszert folytatandók.Mi pedig 
a’ népesedést ille ti, ennek olly országban mint hazánk , 
igen nagyra szaporodni nem tanácsos, sót jelenleg né- 
melly vidékeken alig lehet azt a’ földműves osztálylyal 
szaporítani, ha ugyan a’ kisebb nemesség sem volna haj
landó majorsági földjeit jobbágyokkal beültetni: ellen
ben a’ művészet ’s kereskedés emelkedése által még 
igen nagy tere maradt a’ népesség szaporodásának, kü
lönösen , ha külföldi czikkeinket magunk népe által készít
tetni hajlandók leszünk.

Hogy pedig keresztyéntelenség volna a’ majorátus 
vagy senioratus , az be nem bizonyítható , mert úgy 
Európa több nemzeti nem volnának keresztyének. Azon
ban a’ major-jószág hijányát sokfélekép pótolhatni. Sót 
tapasztalás mutatja, hogy ez a’ szorgalmat, szemeske
dést, tanulást, kereskedési, gyárnoksági hajlamot elő
mozdítja ; a’ polgári ’s hadi szolgálatokhoz kedvet sze
rez. Ugyanez a’ nagyok népszerűségét szaporítja, kü
lönváló kevélységüket gyériti; mivel a’ nagyobb csalá
dok néraelly tagjai a’ nép közé esvén, azt ismérni ta
nulják, sokban tólök függenek; ennélfogva hasznosb 
tisztviselők, magasb nevelésnél fogva nemesebb érzé- 
süek, kiterjedtebb tudományok ’s tapasztalások áital jobb 
gyárnokok ’s kereskedők lehetnek, holotte’nélkülegé^- 
szen elkülönözve a’ kisebb nemességet magasb sphae- 
rájokbul szintúgy alánézik, mint őket ezek föl sem ve
szik. Most a’ kereskedést alacsonyságnak, a’ művésze
tet koldusságnak tekintik, a’ tanulást szüksegtelennek 
találják , a’ közönséges oktatásban részt ritkán vesznek , 
szóval a’ magasb születésűek a’ kisebbekkel majorátust 
rend mellett sokkal jobban egyesülnek. Egyébiránt mint
hogy salus reipublicae suprema lexest, ha a’ törvény- 
hozás a’ majorátust szükségesnek találja, minden pol
gárnak csak annyi joga lehet, mennyit neki az ország 
engedni jónak lát.

Az illy előli fmajoresco) urak kötelessége ország
gyűlésen ’s más köztanácskozásokban megjelenni, hi

vatalt, mennyire az uralkodó megsértése nélkül meges
z i k *  nem viselni: minthogy pedig ez az emberi nasy- 
ravágyás és hiúság miatt alig eszközölhető , a’ majorá
tust es senioratust biró fónemességnek pedig száma 
nagy nem lehet, mulhatlanul szükség a’ Minimum is.

A’ 10—80 holdas földbirtokos nemes ember a’jö - 
vedelera csekélysége miatt csak az élet napi szükségei— 
'  küzd teljes elteben , magát elegendókép nem mű
velheti, gyermekit nem taníttathatja; szóval mindentől 
olly függésben van, hogy bizony szabad embernek alig 
mondhatni, a’ köztanácskozásokban részt nem vehet; 
ez ókból szükséges a’ földbirtok mostani haszna tekin
tetéből egy szabad egyednek legalább is 50 hold igazán 
szabad földdel bírnia, mellyet semmi mellékes olly te
her ne nyomjon, melly őt örök függésben tartsa ; vagy 
is a’ nemesi földbirtokot kisebbre mint 50 holdra jöven
dőben elosztani nem tanácsos’s ezt vagy elsósziilöttsé^ 
vagy atyai választás u t j á n  egy fi, ha van, ha nincs' 
lyányörökösre minden teher, vagy adósság nélkül át
ereszteni. —

Sót ha a’ földbirtokosnak több száz hold volna bir
tokában , azokbul több illy független Minimumot alakitni 
szabadságában legyen. Ezen Minimumot azonban mint 
a’ birtokos szabadon ’s teher nélkül általveszi, úgy azt 
teher nélkül tartozzék egyik gyermekének hagyni. Eb
ből jo az , hogy illy jószágokra adósságot fölvenni soha 
sem lehet, ’s ezen Minimatus nyilván l é v é n ,  minden 
pénzbirtokos tudja azt, ’s igya’ szorult, vagy veszte
gető illy birtokosnak csak ingó , nem pedig ingatlan va
gyonára fog kölcsönzeni ’s igy nem fog csalódni. Kü
lönben is nincs nagyobb veszedelme az országoknak , 
mint midőn a’ földbirtok ingó lábra állítva minduntalan 
más, más kezeken röpkéd; ez a’ mezei gazdaságot olly 
zavart állapotban tartja, mellyben felét sem fogja azon 
mennyiségnek teremni, mennyire képes volna. Érzette 
ezt minden törvényhozó a’ rómaiakat kivéve; ’s külö
nösen átlátták dicső eleink, azért mondották mindig tör
vényeikben „beati possidentes“ ’s a’ birtok egy kézen 
megmaradhatására olly sok rendbeli segédeszközt szö- 
vének törvényinkbe, mik néha sok költséges p ö r r e  
adának alkalmat, mint a’ közelebbi atyaflság előjoga, 
a’ zár (sequestrum), a’ földeknek csak nemesek által 
birhatási joga, a’ zálogos birtoknak tagosztás esetében 
a’ birtokos földjeihez metszése ’stb.

Túlzóink úgy vélik, hogy ezek mind a’ családok 
fentartására czélzó rendelkezések, ’s nem látják a’ sta
tusgazdasági okfóket, mellyek ezt nemcsak javalják, 
de parancsolják. Igaz, hogy a’ családok fentartása is az 
emberi lélek kivánatinak egy legjelesbike, mert kiki ön 
családja boldogságát mindig jobban törekszik előmozdí
tani, mint valami nem is ösmért egyedekét — és ki akad
hat ezen föl, ha ugyanez a’ nagy természetnek hasz
nos intézvénye V — mi nélkül a’ nemesitett juhoknak,’s 
különösen lovaknak , mellyeknek őseleik is tekintetbe 
’s figyelembe vétetnek, szebb sorsuk jutna; de külön
ben is a’ jeles atyáknak többször jeles magzatjaik lé
vén, nemcsak szép példa, de a’véralkat következteben 
is ama’ monda szerint:

Fortes creantur fortibus, Nec iinbellem feroces proge- 
rant aquilae columbam, a’családok fentartása nemcsak köz 
óhajtás, nemcsak korszerű kívánat, hanem a termeszei 
örök és szükséges kivánata, mennyire az más kára nél
kül megeshető. De status-gazdaság tekintetebol a’föld
birtok állandósága még akkor is törvénynyel volna meg
állapítandó, ha az már ingóvá téve mindenfele kezeken 
röpkedne, mint Olaszhonban, hol a’ földbirtokost nem is 
nevezhetni mezei gazdának, hanem Mereante di Tenu-
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t»; vagy is, mihelyt pénzének kamatját a’ föld meg nem 
adja, odább ad azon minden buslakodás nélkül , melly- 
hez semmi hisztériái emlék, semmi különös szeretetnem 
köti, mellyet ó csak mint pénzt tekint, szintúgy mint 
varga csizmáji füzérjében, szűcs bundáji halmazában, 
kalapos kalapjai máglyáji v. pyramisaiban ’stb. csak a’ 
pénzt nézi, csak a’ pénznek örül, illy földbirtokostul a’ 
szegény anyaföld bizony nem sok védelmet várhat— hát 
ideakarnak tu’zó barátim bennünket juttatni ? itta ’ di
cső Eldorado, mellyben az olaszok olly boldogok?— 
Igen , de ha az állandó földbirtok más kára nélkül nem 
állhat fen, mégis ingóvá kell azt tennünk? Hány szá
zan károsultak eddigi rendszerünk miatt még jó lelkű 
külföldiek is? — Oda följebb mondottuk, hogyha nyil- 
ványos törvényink mellett károsultak, magoknak tulaj
donítsák. De kérdem: hát tőzsérek, részvények, vál
lalatok , kereskedés, ’stb. által hány száz ezren káro
sultak: ezért hát eltöröljük mind ezeket ? — Epen nem , 
hanem törvényinket úgy intézzük, hogy a’ viszszaélé- 
sek ’s károsodások mentül ritkábban történjenek. Hiszen 
Angolhonban is (talán) »11 még mai napig azon régi 
törvény, hogy az adósnak előbb ingó javait kobozzák 
e l, melly ha a’ szükséget nem födözné , ekkor az in
gatlanok is eladathassanak. Ezen rendelet a’ birtokosra 
is üdvös , a’ kölcsönzőre is kielégítő , mert há aman
nak ingó javai ’s talán fényűzést czikkei elkoboztatnak , 
a’ hitelező kielégiftetik, a’ föld pedig megmaradván az 
adós kezében, belőle még ember lehet: holott, ha föld
jei elkoboztatnak, fényüzési c z i k k e i  meghagyatnak, 
végkép vesznie kell. Hát ha még meggondoljuk, hogy 
pénzbirtokosak által hamis Geschaftek miatt hány ezer jo 
lelkű földbirtokos lett semmivé, olly könnyű szerrel, 
mint túlzóink kívánják, a’ pénz-aristokratiát hatalmasi- 
tani nem kívánjuk. ’S ime! ha törvényink mindezt te
kintetbe nem véve, a’ pénzbirtokosnak illy záradékot 
tenni engedének —■ s z a b a d  v á l a s z t á s a  s z e r i n 
t i  b i r t o k o m b u l  m a g á n a k  e l é g t é t e l t  s z e 
r e z h e s s e n ,  bizony a’ pénzbirtokosak iránt nem vol
tak méltánytalanok, nyilványos bizonyságául annak , hogy 
törvényink a’ pénzbirtokosak kárára a’ családokat fen- 
tartatni nem törekedtek. G. I.

( 'Folytatása következik.)

A ’ v ő
(Franezia novella. Folytatás.)

„Nem szükséges, a’ leveleket megolvasnia, monda 
Chaudieu anyósának; mert mind megvan.“ — „Mind?“
,negyven háromé ,Ön olvasta tehát azokat ?í kérdéBail- 
leul asszony bizonyos zavarral. „En csak számát olvas
tam meg; a’ pecsét bizonyítja, hogy kandiságom ezen el- 
kerülhetlenül szükséges rendszabálynál tovább nem ter
jedt.“ — ,„Ön a’ legjobb ’s legnemesb férfi! Soha sem fo
gom magamnak azon illetlen bánásmódot megbocsátani, 
mit önnek ekkorig tőlem szenvednie kelle,még azon percz- 
ben sem bizám önben , mellyben nekem olly nagy szolgá
latot tőn, mit véremmel is képes volnék megfizetni.“ „Ezt 
sokkal olcsóbban is tehetné ,“  viszonzá Chaudieu. — 
„Szóljon ön,“ mondá Bailleul asszony, kinek veszeke
dő ’s uralkodni vágyó jelleme ezen hála által egészen 
átalakultnaklátszék. „Látom, hogy minden rendén van; 
ön ez éjjel nyugodtan fog aludni ’s holnap tökéletesen 
jól érzendi magát. Adja tehát azon lakomát.“ Bailleul

asszony tüslint széttépé a’ lemondó levelekel ’s imigy 
szóla: „Ez még semmi, kérjen ön más szolgálatot tó
lom ’s adjon alkalmat megmutathatnom önnek, hoay én 
hálátlan nem tudok lenni.“ ,Itt jő Péter,‘mondá Bailleul ur 
az ajtón belépve. De, mint ütközött meg, midőn látá, 
hogy a’ levelek, mellyek írásával két óránál tovább ve- 
szádék, széttépve hevernek az asztalon. „Hát roszul va
jának Írva é d e s e m ? “ kérdé félénk pillantatot vet
ve nejere ; „en legalább minden tehetségűn rá forditám.“ 
— Ki beszel erről ?“ válaszoló Bailleul asszony férje— 
ellen használni szokott hangján; „megválíoztatám szán
dékomat ; a’ lakoma meglesz.“ „De, kedvesem, en
gedd megjegyeznem, mikép ez gyöngélkedésed mellett 
talán nagy vigyázatlanság lenne.“ — .Már jobban ér
zem magam.“ „Te tán csak gondolod ez t, de valójá
ban.“ — „Mondám , hogy jobban érzem magam.“ „Én 
igen örülnék, ha valóban úgy volna, de nekem az le- 
hetlennek látszik.“ — „Csak folytasd igy, ha akarod, 
hogy újra beteg legyek, feleié boszusan Bailleul asz- 
szony. „Ismétlem neked, hogy teljesén meggyógyulék 
’s hogy a’ lakomát egy nappal sein szabad halasztani. 
Mondd tehát Péternek, hogy a’ kocsit készen tartsa , 
miszerint még ma este hét órakor Párizsba indulhas
sunk.“ Látván Bailleul, hogy minden ellenzés haszta
lan , k im en t Péternek ellenparancsot adandó. „Most, 
mivel magunk vagyunk“ , mondá a’ negyven évesasz- 
szony, kinek kíváncsisága azon mértékben nőtt, melly
ben félelme csökkenni Iátszék„beszélje el nekem azt,mi ön 
’s azon bizonyos férfi közt előfordult; mondja meg ne
kem , mi varázs által tudá ön azcn durva jellemet fé
kezni.“ — „Minek említsem azokat, mik úgyis csak ked
vetlen megemlékezést szülnének önben“ , viszonzá ko
molyan Chaudieu; kívánnám , hogy köztünk többé szó 
se lenne arról, a’ mi történt. Én részemről e’ percztöl fog
va el akarom végkép felejteni. Ön hitvesem anyja, ’s 
mint illyennek , mikép azt ön ma reggel helyesen jegy- 
zé meg, szeretet ’s tisztelettel tartozom ; a’ többivel 
nem törődöm. Fő dolog az , hogy ön egy, több tekintet
ből veszélyes embertől megszabadult.“ — Más vő tán az
zal boszulta volna meg magát napán, ha irgalmatlanul 
így szólandana : „az , kit ön imádott, fegyházba való“ ; 
de Chaudieu nemeslelkűségénél fogva, melly sajátja 
minden férfias jellemnek, gondosan k e rű  lé  mindazon 
tárgy említését, mik anyósa meggyaláztatását nagyob- 
bítandnák. „Reményiem , hogy mindennek v é g e  lesz“ , 
szólt újra Bailleulné, „ő holnapra ugyan meg volt hiva, 
de bizonyosan elmarad.“ — „Eljövend , mondá Chaudieu. 
,,’S merne!" kiáltá Bailleul assz., kinek rögtöni ijedsé
gét csak azon gondolat gyózheté le, miszerint mitől sem 
kell többé félnie. — „0 merni fog, mert merészségben 
nem szűkölködik. De legyen nyugodt, mert én jelen le
szek. Fogadja tehát ót mint azelőtt ’s ne ijeszsze meg, 
bármi történnék is ; én mindent magamra veszek.“ — 
Mintegy félóra óta a’ vő ’s anyósa kölcsönös bánásmód
ja egész átalakulást szenvede. Chaudieu, ki még az előtti 
napon az engedelmességet ’s megaláztatást természetes 
állapotjának tekinté, most olly hangon beszéle mint fér
fi, ki választott ösvényén egész bátran halad, bármi 
akadályokkal kellene is küzdenie. Bailleul asszony el
lenben , ki ekkorig semmi ellenmondást nem szenvede, 
először hallgató meg engedékenyül másnak véleményét, 
’s meghajlott egy akarat előtt, mellynek létét még csak 
nem is sejté. (Folyt, böv.)

Szerkeszti H e l m e c z y . — Nyomtatja angol gyors-sígtón T r a t t n e r - K á r o l y i ,  uri-utcza 453.
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i n i m it in.
(Folytatás.)

Xéptanitás és ismét néptanitás, ez jelenkorunk jel
szava , igen szép , szükséges és helyes eszme , de ta
pasztalás tanúsítja , hogy ennek műszeres alapja külföl
dön sem lévén, csak, úgyszólván, erőszakkal fentartható : 
ellenben hazánkban a’ Minimum által annyira rendez
hető , hogy a’ tanítást különös törvények által, vagy 
talán büntetések segítségével is előmozdítani szükség
telen leszen. Vegyük hasznát azon természeti nagy ösz
tönnek , melylyel minden atya családját örökíteni kívánja , 
7s mondjuk e z t, minden családfő állíthat birtokábul öt
ven, vagy legfölebb száz holdas majorátust, ha töhb 
gyermekinek a’ rájok esendő rész helyett annyi értékűt 
(aequivalenst) adand, melly egyébiránt nem épen földbir
tokba , hanem vagy készpénzből, vagy tanulságból áll
hat , és ha ezt részint iskolai bizonyítványokkal , rész- 
szerint mesteremberek leveleivel, vagy nyugtatványok- 
kal bebizonyíthatja, hogy egyiket tudományokra tanít
tatta; másikat mesterségekre oktattatta; 3diknak annyi 
értékű pénzt adott,menyi értékű az osztályába esendő föld 
ára lehet, ekkor szabadságában álljon akármellyik fiára 
egy oszolhatlan, ’s tehernélküli ötven, vagy száz hold 
Minimumot átszállítani, ’s ezt illy rendben örökíteni. 
Ekkor ha az atya Péternek szánta ötven holdas Mini
mumát , tűzzel vassal iparkodandik azon , hogy János, 
és Mihály tanuljanak, belőlök pap , prókátor , orvos , 
mérnök, katona, vagy akárminemü mesterember’s mű
vész lehessen, sót látván Mihály ’s János, hogy tanu
lásuk és tenyerűk után lesznek életüket fentartandók, 
nem kell őket többé kötéllel vagy furkós bottal iskolába 
hajtani, önként fognak tanulni, ezzel a’ néptanitásnak 
életmüszcres alapja leend. Meg fogja az atya is szor
galmát kettőztetni hogy czélt érjen, ésigy az ipar nem 
kis részben hatalmasittatik. Mert legyünk igazságosak, 
egy jó szabó, varga, vagy asztalos nem élé ollyköny- 
nyen ’s jó l, mint egy 20—30 holdat biró földbirtokos; 
ha tehát János, atyja tanácsa ’s fáradsága után oily tu
dományhoz és értelemhez ju to tt, melly neki kényelme
sebb ’s boldogabb életetszerez , mint mit ráeshető föld
birtokától várhat , kérdem: meg van é károsítva ? sem
miképen nincs. De lássuk most mi történik ? a’ szegény 
atya ötven hold földbirtoka mellett ön kényelme megta
gadásával taníttatja János flát; ez pappá lesz: de atyja 
halála után ismét előjő’s Pétertől illetőségét a’ 26 hol
dat kikivánja ’s elveszi, nem is számítván azt, mibe 
került legyen taníttatása; így Pétert szépen, jogszerü- 
leg kirabolja , pedig ő talán subsidiumot sem fizetett a’ 
fölkelő hadi néphez , talán elégett atyai házát soha új
raépíteni nem segítette, sáskától, jégtől, esőtül, ellen
ség-pusztítástól, marhadögtül soha sem szenvedett, még 
is testvére 25 holdját elviszi, hát ez igazság é? De en
nél még nagyobb baj az, hogy ha János tudja eleve, 
miszerint ő reá 25 hold föld néz atyja halála után , rá 
sem beszélhetni, hogy tanuljon , kereskedésre vagy mes
terségre álljon , melly miatt mesteremberink jobbára kül
földiek , földbirtokosink pedig az örök osztozkodás kö
vetkeztében koldusok, szegénység miatt tudatlanok, 
buták ’s igen gyakran erkölcstelenek , ’s a’helyett, hogy 
a’ haza üdvös czéljainak elómozditóji lennének, annak

valóságos kárára tengenek. Hány ifjat ismér értekező, 
kik fiatal korukban szüleik által mesterségre adatva , 
műhelyeiket odahagyák , haza szökdösének és a’ szere
tő édesanyánál menedéket találván ’s bárdolatlan álla
potban felnővén, későbben a’ legnyomorubb élettel küz
deni kenytettek. Mert az a’ szegény gyermek még nem 
tudja, mi jó , nem tudja, miből élhetni meg, sőt cse
kély birtokát túlbecsülve, azt véli, hogy megélhet, de 
a tapasztalás a’ véleményre mitsem adva , nyomorra 
szorítja őke t .  így aljasodnak el a’ legszebb családok, 
mellyben nem épen az a’ legroszabb oldal, hogy vala
ki szegény, hanem azon átkozott reminiscentia, hogy 
szülei mikép bírhatták magokat, minő házat tarthattak; 
innen a’ szegény kevélység, nagyravágyás ’s néha do- 
logtalanság, ’s ezzel még alábbsülyedés a’ kisebb ne
mességben. Hány pásztor vagy bojtár van hazánkban , 
kinek ősei, vagy dédősei nagy birtokosak, hadvezérek, 
fő- és alispánok voltak ? — Igaz, hogy Plato (hajói em
lékszem) vigasztalásunkra azt mondja , hogy nincs ki
rály, kinek ősei közül pásztorok ’s bojtárok nem lettek 
volna, ’s megfordítva; de mi jelenleg még is azt nem 
óhajtjuk , hogy földbirtokosink unokájinak unokáji ennyi
re sülyedjenek. —

Azt mondják ugyan , hogy a’ mesterség, tudomány 
’s é sz ’s pénz is ingó elemek lévén, részint elveszhet
nek, részint csődület által azok haszna igen alászáll- 
hat, mikor a’ jószágban megmaradt Péter élete ingatlan , 
’s változhatlan alapok által biztosittatik. Ezen esetre, 
hogyha valamellyik atyafit különös szerencsétlenség ért 
volna, köteles lehet Péter a’ szerencsétlennek házánál 
végmenedéket ’s élelmet szerezni. És ha Péter is, sza
porodó családja jövendőjéről gondoskodva ’s talán gya
rapodva, több ötven holdas minimumot állitand, ezen u- 
ton pár század alatt olly testület fog előállani, melly 
nemzetünket végpusztulástól örök időkig biztosítja. Végre 
csak ezen ötven holdas testületnek, ’s ki ennél többet 
b ír, lenne a’ választásokba egyenes befolyása, csak 
ezek közül lennének a’ megyei törvényszékek törvény
tevő tagjai választandók, ide nem számlálván az olly tiszt- 
viselőséget, mellynek itélethozásba egyenes befolyása 
nincs , millyenek a’ számvevők , pénz-levéltárnokok , or
vosak, mérnökök, ügyvédek’stb., kik nemtelenek is le
hetnének. És ha az ingatlan birtok tagadballanul füg
getlenséget , ez pedig igazságszeretetet és szilárd jelle
met szül, az illy testület legalkalmasb a’(örvényes rend- 
fentarfásra ’s a’ közjó pártolására, mint Horácz mond
j a , m ert: Justum et tenacem propositi virum Non ci- 
vium ardor prava jubentium, Non vultus instantis tyran- 
ni Mente quatit solida. ’S így az ingatlan földbirtokos 
olly tisztviselő , a’ nélkül, hogy ő azt tudna , melly mind 
a’ fejedelemnek szelíden megmutatja, mi törvényes és 
jó , mind az ojlyas népet mind az ingó részt korlátozza 
a ’ nélkül, hogy felbőszítené ; vagy is életműszeresen 
biztosítja az ország jóllétét. És ezen működésében ezen 
rend , midőn másoknak használ, maga legtöbbet szen
ved; az alsó néposztály méltányolni nem tudv án e rém 
érdemeit, némelly csekély előjogai miatt gyühih:> ,s or“ 
sát irigyli, a’ zsarnok ur pedig benneakade ms o< ojo 
bágyát görbe szemmel nézi, együttural o onav nevez- 
geti, és ha őt „Non civium ardor prava jubenham , 
non vultus instantis tyránni mente quatit so 1( ,l u..yan 
túlzó urak mondjanak nekem más olly polgári testületet,
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melly hivatásának igy megfelelni képes legyen ? Hlyé
nek talán a’ franczia örökös pairek ? igaz, hogy eltöröl
tetvén végkép minden ingatlan birtok ’s minden csak pénz
alapra lévén támasztva , a’ király, hogy az országnak 
némi ingatlanságot adjon , örökös paireket állita, az ingó 
elemek hatalmát ezzel valamennyire korlátozandó: de 
ezek, mint a’ tapasztalás mutatja „ Ci v i u i n  ardorem 
prava subentium“ mérsékelni erőtlenek, ’s így a’ trón
nak bizony gyönge támaszi, ha pedig egykor a’ királyi 
hatalom volna túlnyomó , ezt mérsékelni a’ pairi hata
lom még erőtlenebb volna , az akarat pedig talán épen 
semmi. Igen jól látják az angolok is, hogy üdvös törvé
nyeket csak független és szabad egyedektöl várhatni; 
ezért a’ parliamentbe-léphetés egyik legfőbb föltéte a’ 
földbirtok. —

Nem áll ugyan az ingatlan testület lényegében ki
váltságokkal bírni, de ha az ország ’s fejedelem jónak 
találja , hogy a* fenirt mennyiségű ingatlan birtokosi adó , 
vám ’s más szolgálatoktul menteseklegyenek , hogy füg
getlenségük annál inkább biztosíttassék: ez ellen még 
az ingó elem sem emelheti föl szavait, ha a’ dolog mi
benlétéről értesítve van; de ebből az is kiviláglik , hogy 
az előjogok csak igy állhatnakmeg , csak így gyülölséget 
nem gerjesztők. A’ melly testület pedig e’ czélnak meg nem 
fele l, melly közszellemet életműszeresen magára föl 
nem vehet, az csak pártok testületé marad és előjo
gokra érdemetlen ; ebből az is következik, hogy a’ bir- 
toktalan nemesek szaporittatása balfogás , mert ezek
kel nemcsak czélt bajos érhetni, sőt az álladalmak élet- 
műszereit zavarják is : ha ugyan többnyire vagy a’ „ci- 
vium ardor prava jubentium“hoz csatlakoznak, vagy 
egy érdekének mozgonyai ’s többnyire elegendő ok nél
kül mintegy ösztönszerüleg a’ kormány ellen nyilatko
zók, vagy a’ vultus inslantis tyrannitól rettegők. Ez 
oka annak, hogy hazánkban a1 jobb birtokosakat az ingó 
testület gyakran a’ miatt vádolja, mintha köpenyét for
dítva, előbb nagy hazafi, későbben kormányférfivá ala
kult volna: pedig az ingatlan testület független létére 
oda nyilatkozik, hová az igazságot, méltányosságot ‘s 
törvényességet hajolni látja, majd a’ kormányhoz , majd 
különösekben a’hazai érdekekhez. Ebből ismét az is szem
betűnő , hogy hol elegendő ingatlan testület létezik, az 
ellenzék (oppositio) ha még olly erős is az , nem a’ké
szülő belzavarnak kengyelfutója, hanem intézkedés, 
hogy illyes forradalom ne történjék. ’S igy mivel haz unk
ban még eddig az ingatlan elemek hatása elég erőben 
van , az oppositiótul roszat ki sem várhat. Alig aka
dunk nagyobb oppositióra h a z á n k  történetében, mint 
J823ban (ha az időre jól emlékszem) az e z ü s t  adó 
miatt. Majd minden megye olly világosan nyilatkozott ez 
ellen , hogy majd minden tisztviselő hivatalát is letenni 
sietett.’S kérdem : belzavar, revolutio kezdete volt éez?  
— épen nem — hanem a’ bekövetkezendő forradalom el
leni nyilatkozás. De mit tettek olly megyéink, hol az 
ingatlan elem erőtlen volt; hol a’ tisztség kevés birlo- 
ku , vagy épen birtoktalan egyedek kezei között síny
lődött?— morális tehetlenséghől évagy haszonlesésből 
nem tudhatni, helyeslék az ezüst adót, melylyel nyilván 
tanúsítók, hogy mind a’ haza törvényeinek erőtlen őr- 
je i , mind a’kormány valódi hasznának gyönge támaszai. 
Ez ismét azt mutatja , hogy a’ megyei hivatalok nagyobb 
része nem birtoktalan, vagy olly kicsiny birtoku egye
dek kezeibe való, kik tulajdon vagyonukból nem élhet
vén, hivatal utáni hasznokbul tengenek. Mert illyenek 
függetlenek soha sem lehetnek, ön hasznuk tekinteté
ből az őket megmaradással biztató részhez csatlakoz
nak , akar van ennek igaza , akár nincs ; ’s ha meggon

doljuk, hogy e z e n  testület napról napra szaporodik , 
jobban ’s jobban tolakodik megyei hivatalokra; ha meg
gondoljuk , hogy ezen birtoktalan n e m e s s é g  játsza 
dulongó szerepit, hogy ez a’ megyei teremek tanács
kozásiszent helyét úgyszólván csárdákká aljasitja, itt 
furkós botokkal ’s fejszékkel működik; nagy aggoda
lom lep meg annak elöérzésében , hogy maholnap min
den megyei jelesebb hivatalt a’ birtoktalan nemesség fog- 
lalandja e l , kinek a’ közmondás szerint „hátán háza , 
kebelében kenyere/4 Itten tulajdon veszedelmünkre már 
nagyon is eltértünk ősi szokásunktól, mellyek szerint 
hajdan különösen a’ megyei hivatalok majd egészen in
gyen szolgálat mellett a’ birtokos' nemességből kerül
tek ki. Sőt ezek kötelessége volt illy szolgálatokat ten
ni. Későbbén b. e. Mária-Terézia becsületdij nevezet 
alatt némi lizetéseket engedett a’ megyei tisztviselőknek, 
’s minthogy a’ nemesség egyenes adót soha sem fize
tett , ezen költségek födözésére újabb adót kelle kivet
ni. ’S így szaporodott naponkint a’ házi adó mennyisé
g e , melly jelenleg néhol a’ hadi adót megközelíti, né- 
melly megyékben pedig azt túlhaladja, és mégis pana
szok emelkednek, hogy a’ megyei tisztviselők becsü- 
letdijaigen csekély. Ha tehrt valóban köteles a’ nemesség 
azon javakért , mellyeket a’ hazától vesz, hadi és pol
gári szolgálatokat tenni, így a’ fenirt panasznak helye 
nincs; sót ha megtekintjük megyei hatóságunk régi gya
korlatát , úgy találjuk, hogy mentül kevesebb volt a’ 
fizetés , annyival nagyobb birtokosak ’s igy szabadabb 
tisztviselők kormányozták megyéinket; azon vád pedig, 
hogy szabad birtokosink közül nem találnánk elegendő 
’s alkalmas tisztviselőket, igen kevés megyét legföljebb 
talán n. Mosonymegyét érdekelheti, mit egyébiránt a’ 
több t. n. megye fölöslege bőven födözhet : mert soha 
sem kell felejtenünk, hogy megyei hivatalink olly fon
tosak , hogy itt csak mindenképen szabad egyedekkel 
érhetni üdvös hazai czélt.

’S igy, bár túlzó uraink talán némi részben önhasz
nuk tekintetéből a’ megyei fizetéseket annyira keves
lik 1«1) ,  hogy előre látható, miképen kevés idő múlva 
az állandó bíróság ’s nagyobb fizetés miatt fognak iz
gatni; szép szinü okokat keresvén ’s találván némelly 
megyei hanyagabb tisztviselők hivatalos eljárásiban ; ál
litván , hogy kevés pénznek csekély érdeke lévén, a’ 
megyei tisztviselő hivatalos foglalatossági után eléggé 
szorgalmatosán látni érdemesnek nem találja, igy csak 
nagyábul dolgozik, pontosságot nem ismer, a’ gradua- 
lis függést nem szereti, honnan sok polgár károsodik. 
Megyei tisztviselöségíink eljárásit taglalni igen kényes 
dolog, de hogy az említett vádak nem mindig állanak, 
sót több egyedben a’ legnagyobb hivatalos ipart ’s pon
tosságot tisztelni szerencsénk van, ez tagadhatlan. De 
hibás nézet is az, mintha a’ hivatalbeli pontosság a’ föl
vett pénzcsomótul függene, mert igy egy kapitány sok
kal szorgalmasabb vo l na ,  mintakármelly kigondolható 
káplár , mi pedig tettleg nem á ll; sót ha az emberi fukar
ság ’s pénzvágy kielégíthetetlen, akkor a’legnagyobb fi
zetés mellett is szintannyi panasz támadhat, mert kinek 
darab időig ezer forint jövedelme van ’s azt mind el
költi , későbben két ezer ftot kapva, háztartását ehez 
szabandja ’s ezt is szintúgy fölemésztve, megint szük
séget érezhet ’s igy tovább, ’s ennek következtében, 
minthogy neki a’ kétezer forint ismét kevés, ugyanazon 
utón nem fogja érdemesnek találni hivatalának hasznait,

») Valóban alaptalanul, mert tisztviselőink közül a’ becsü
letbeliek is — kiknek rendes fizetésük nincs — hébe-hó
ba sok szép vagyontszerezgetének össze mégis , csupán 
az — — exhibitiókbul (?)
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hogy azt szükséges pontossággal folytassa. ’S kérdem: 
hol fogunk itt véget érni? — a’ pontos hivatal-viselés
nek egyedüli alapja a’ szoros gradualis subordinatio , 
hol az alantabb tisztviselő lényegesen függ a’ felsők- 
tül nemcsak hivatalára, sőt személyére nézve is. Ez 
ugyan némi zsarnoksággal jár, de a’ szoros hivatalko
dásra elkerülhetlen rósz, meliyet inkább el kell szen
vedni , mivel csak egyeseket érdekel, mint léha admi
nistrate val ezreknek ’s a’ hazának is kárt okozni. Mig 
tehát illy gradualis subordinatio létre nem jön, a’nagy 
fizetések czéltalanok, és ha nem reméllhető hazánkban, 
hogy a’ megyéknél ez sikerüljön, akkor a’ mostani be
csületdíjakat nemcsak nem szaporítani, sőt talán keve- 
sebbitni kellene ; mert ekkor az ingó rész , melly min
dentől függésben lenni kénytelen, nem tolakodnék me
gyei hivatalokra, hanem hagyná azt ollyanokra , kik tu
lajdon vagyonjokbul is illendően élhetvén , becsületdi- 
jért is köteleztetnének néhány évig szolgálni. Igya’ házi 
pénztárt idórül időre örökké nevelni szükséges nem vol
na , és a’ s z e g é n y  adózó népet újabb adókkal ter
helni nem kénytetnénk. Mind ezen nézet a’ minimumot 
szükségessé teszi, ha oda nem tekintünk is , hogy en
nek mellőzésével a’ köznemesség annyira fog aljasodni, 
miszerint kiváltságánál fogva a’ haza boldogságát ve- 
szélylyel fenyegetendi, mellyre már is elég példát lá
tunk a’ h e v e s i ,  s z a t m á r i  és borsodmeg'yei gyű
lésekben. (Folyt, köv.) G. I.

L evelek  a’ magányliól.
ív.

( ^ R é g i s é g . )  A’ haza háborgó múltjába vezet
lek barátom! midőn Rákóczy zászlót tűzött ki 1. József 
ellen. Maros-Vásárhelyen Í707ki mart. 28kán Rákó
czy magát erdélyi fejdelemnek választató ’s a’ testvér
honban foglalkozása alatt Okolicsányi Pál fia Kristóf, 
turóczi alispán ’s Rakovszky Menyhért által a’ megyé
ket inkább békekötésre, mint hadfolytatás iránti tanács
kozásra ■—e’ végett lévén Rákóczy által még Erdélybe 
menetele előtt Ó n o d r a  előbb máj. I jé re , utóbb pedig 
16kára gyűlés hirdetve — felszólittatá. Az említett gyű
lésben alig olvastaték fel e’ felszólítás, Rakovszky ’s 
Okolicsányi Kristóf turóczmegyei követek haza ellen
ségeiként nyomban raegtámadtatának ’s a’ fölhevülés 
közben Bercsényi kardot ránta ’s Rakovszkyt halálosan 
megsebzé, második vágást Károlyi tón, mit több más 
vágás követe. Rakovszky testét a’ nagy gyüléssátorbul 
kihurczolák’s csak más nap, lábait ökrökhez kötve, 
bakó által vitetékel, eltemettetlenül hagyván azt. Oko
licsányi Kristóf megszabdaltan kiment ugyan az ajtón, 
de nyomban elfogaték. Fogságából, tudván váratlan ki- 
mulandását, búcsúlevelet irt szüléihez’s e’ levelet Oko
licsányi József nógrádi biztos ur szívességéből közlöm 
veled, főleg mint adatot honi nyelvünknek a’ felsőbb 
megyékben is hajdanta nem gyéren divatoztához. A’ le
vél , megtartva írásmódját, imez: Kedves édes Attiam 
Uram , és Aszonyom Anyám ! Mindenkoron , holtomig 
ajánlottam fiúi alázatos engedelraeségemet, az kit imé 
azzal bé is pecsétlem. De azt sajnálom , hogy magam 
kezeivel, sok sebeim miatt, nem concludalhattam ezen 
Levelemet, hanem Acs Mihal lelki tanító Atiamal ko- 
letett iratattnom , és ultimura valet és vennem , noha én 
Ónodi Gyűlésre nem oly szándékkal Kegyelmetektől bú
csúztam vala, hogy itt végezzem életemet, hanem sze- 
rencséssen innén visza térvén, jó egészegben lathattiuk 
e g y m á s t ,  rémé niettem. De meg csalatkoztam, mert 
koczka vakot hozott, és én e’ világon immár többé , testi

szemeimmel testben nem lathattom Kegyelmeteket az éo 
koporsómban le tett testemet meg lathattiak ; ha az Föl— 
séges Fejedelem engedelinéböl a’ Tott Pronay Házhoz 
vétetik , sótt ha úgy sem lathatatnak Kegyelmetek , azon 
ne törodgyék, mert a’ Test valahova tétetik csak por, 
sár, hamu, földből jött ’s földben megyen. Hogy pe
dig , nem termeszeit szerint való halalal életemet, con- 
cludalom, és vegezem, azon se emésze, se eppesze 
magat, hiszen vannak példáink ez világon, sőtt önnön 
maga az Ur Jesus Christus, és azeó Sz. Apostoli Hó
hérokkal öletetennek , melmelég példáival én is vigasz
talom magamat. Ezen szomorú essett reméntelenúl tör
tént rajtam 6. Junii Anno 1707. a’ mikor a’ sok fegy
ver közt az Ország Satora előtt el estem, járula mind
azonáltal a’ Felseges Fejedelem Gratiaja, hogy ott az 
helyben meg ne öllyenek kéhez képest leg elsőben sze
gény bűnös Lelkemrol vala gondom ott az helyben igaz 
penitentia tartásom után ezen Kegyelmes Istenemnekjó 
voltaböl éltem, az eó Sz. Testével és Szent vérével hüt- 
töinnek erósétesére és az örök ödveségnek elnyerésé- 
rul való bizonyos vigasztalasomra az honnéd Sátorom
ban vetettven Arestomban tartattam ; és mivel hogy mint 
az Isten félő Ezechiasnak megmondatott. hogy el ren
delem az én hazomat, mert meg kelletik halnom, ujob- 
ban Istennek Szentelt Lelkemet a’ Sz. Sacramentorvmal 
élvén megvigasztaltattam imaron örömmel, és jó lelki 
ismérettel testemből lelkemet ki bocsajtoin tudván hogy 
az Istennek Sz. Angyali bé viszszik az örög nyugoda
lomban Abraham kebelében az holnapi napon. En pedig 
eddig való Kglytek hozzam meg mutatott Atyai és Anyai 
jó voltat Dajkalkodasat mivel hogy sem meg nem szol
gálhatom , sem meg nem köszönhettem, az ur Isten ju 
talmazza meg Kegyelmeteket. Az édes Feleségemet pe
dig Kegyelmetek édes Attiai Protectiojaban ajánlom aki 
énnekem igaz hüttvös tarsom vala, akiben úgy gyönyör- 
kegyik szintén Kegyelmetek, mintha engemet latna, és 
én érettem minden jótt cselekedienek véle, a kirul is , iras 
szerént való bucsot veszek.

Rakszai,Neczpali, és más egyéb akar mely ren
den lévü Ati&m fiait köszöntvén nevemmel bucsot veszek 
eö Kegyelmektől, úgy a’ Blatniczai Uraktöl is eö Nagy
ságokat eö Kegyelmeket követtem, ha miben emberi 
gyarlosagtul viseltetvén bántottam, úgy szinten Ke
gyelmeteket is , ha miben a’ negyedik parancsolatt el
len meg szértettem alazatossan bocsanatott varok , és 
igaz Isten Országában el készült lelkem kivansagaval 
ohaitom, és mivel itt ez árnyék hamis világban nem Iat- 
hattiük egymást, lathasuk az finyes örök dicsőségben a7 
mennyei Tarsosagbéli örömben. Mint hogy pedig David 
Ferencz Inasom utolso óráig mellettem faradott, éjjeli 
és nappali faradsagat nem téltotta , recomendalom, ké
rem és Kegyelmeteket öressen az Haztul el ne bocsás
sa Kegyelmetek. Immár többet nem írok, hanem én Is
tennek lelkemet aki menyből adta ajánlom , Testemet 
pedig a’ földnek gyomoraban el-temetni hagyom , ítélet
nek napjara tudom fel tamasztatik, és lelkemet egye
sülvén az örög dicsőségben bé vetetettik. Datum ex Cam- 
po Körömiensi. DieSaJuny Anno 1707. Kegyelmetek
nek Deputalt halálos Agyomon éppen holtig engedel
mes véres kézzel subscribalt Fia Okolicsany Kristóf.

A ’ v o
(Francüia novella. Folytatás.)

E’ tény egv valóságos házi zendülest okoza s az 
elmozdíttatással' fenyegetőzött hatalomnak észre kell 
vennie a' veszélyt, mellybcn forga azon férfias hang’
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elbatárzottságon , melly Chaudieut jellemző, igen igen 
megütközött Baiíleul assz. vizsga tekintetet vete ni és 
szemeiben csendes hideg hathatósságot, homlokán pedig 
szilárd eltökélést födöze föl , mire olly érzés lepémeg, 
mint úszásban a’ kezdőt, ki lábai alatt feneket nem ta
lálva, isméretlen ’s félelmet ébresztő mélységbe sülyed. 
„Ön ma semmiben sem kétkedik“ , szóla erótetett mo- 
solylyal, ,,’s alig tudom önt megfogni; minthogy ekko- 
rig olly visszatartózkodó, szelid és békeszerető vala.“ 
— „Mint bárány nemde ?“ viszonzá Chaudieu elég iró
niái hangon. „Ezt nem mondám.“ — „De ön gondolja’s 
igy egyre megyen. A’ napok, kedves anyósom , szaka
datlanul váltják egymást, de azért egy sem hasonló a’ 
másikhoz.“ ,,A’jellem nem változik rögtön.“ — „Enyim 
sem változók; ’s az vagyok ma, mi tegnap valók.“ — 
„Ez rejtvény! Bármit mond is ön, ön két emberből áll. Te
kintete , hangja, tartása, mind újnak látszik. Igen, ez 
különös rejtvény ! — „Akarja ön megfejtését tudni ?“ — 
„Én nő vagyok“ , válaszoló mosolyogva Bailleulné, ez 
által-akarván eltitkolni nyugtalanságát.— „És én férfi, 
vagyok“ mondá komolyan Chaudieu ; „férfi vagyok ’s 
nem báb, mint ekkorig gondolák; ez az egész talány. 
Most midőn ismer, kétségkül igen különösnek fog tet
szeni öt hónap-ótai viseletem ; de két szó ezt is meg- 
fejtendi önnek. Én nem vagyok sem hős, sem tudós ; nem 
bírok sem lángészszel, sem ritkatehetségekkel; de van 
becsületem , ’s a’ jogszerűségnek barátja, kötelességim- 
nek rabja vrgyok. Midőn megházasodtam , azt gondo
lám , hogy valami komoly szerződésre lépek ; jól gaz
dálkodni, nőmet boldogitni ’s családommal kellemes vi
szonyokban élni, vala legerősb szándokom. De lyányá- 
vali egybekelésemet annyira sietteté nagybátyám, hogy 
alig ismerém arámat. Ön oka e’ nyilatkozatomnak ’s azért 
bocsánatot e’ nyiltszivüségért. Szives készségem mel
lett sem önnél sem lyányánál nem találtam az érdemlett 
viszhangra. Derék ipámról nem szólok ; de öntül, ’s épen 
öntül függe házi szerencsémrőli terveim összebonyolitá- 
sa ’s ön megtagadó tőlem minden gyámolitást. Figyelmem, 
szívességem ’s megelőzésem nem valának képesek ke
gyét megnyerni, ’s nőm pontosan követé nyomdokit. — 
„Mit neje vétett, arról én nem tehetek“ szólt Bailleulné , 
ki az igen is alapos szemrehányásokat nem kis nyugta
lansággal hallgató. „Mi ,’sa’lyány vétkei nem illetik any
ját ?“ kiáltó Chaudieu. „Hát a’ törvény miért teszi fele
lősekké a’ szüléket gyermekeik vétségeikért ? Önnek pél
dája nélkül, ő megmaradandott azon engedelmességben, 
mellyel nekem tartozik ’s nem látnám most magamat kény
szerítve , őt arra visszavezetni. Igen, nőm vétkei ön müve 
’s ép azért vagyok kímélő Adolfina iránt. Már egy héttel 
egybekelésünk után tudtam,hányadán valók,és ha ekkor e- 
gyedül hiúságomra hallgatok, bizonyosan mindenkit kel
lő helyére utasíthatók; de nem akaróm, hogy méltatlan
ságról vádolhassanak illy kényes dologban. Megtörém 
tehát jellememet} a’ melly természeténél fogva elég ma
kacs. Eltökéléin magamat hat hónapos türelemre, ön- 
megtagadásra, engedelmesség’s rabszolgaságra. E ’hat 
hónapból ma múlik el az ötödik ’s a’körülmények, mely— 
lyek alkuimul szolgáltak e’nyilatkozásomra, be nem en
gedik várnom a’hatodik végét. Mátul fogva tehát a’ dol
gok uj rendszerébe lépünk.“ — „Tán elválás?“ kérdé 
Baiíleul assz. a’ hallottaktól egészen elkábittatva. „Ön 
azon pillanatban, mellyben nekem megbecsülhetlen szol
gálatot tön, olly nemtelen lenni ’s egy könnyen elhárít
ható félreértés miatt velem akar meghasoníani ?" „Az 
elválás csak akkor fog történni, ha ön akarandja. Is
merem a’ kötelességeket, mikkel önnek tartozom ’s én 
azokat mindig pontosan teljesitendem ; de házamnál én

fogok parancsolni. Figyelmeztetem tehát egész tiszte
lettel, azt el nem feledni soha, hogy ezentúl itt csak 
egy ur van, ’s az én vagyok.“

Chaudieu meghajtó magát egész Hiedelemmel napa 
előtt ’s mielőtt ez felelhetne, elhagyó a»teremet. Min
den más esetben kétségbeeséssel ragaszkodott volna 
Bailleulné azon hatalomhoz , a’ mellytöl illy váratlanul 
fosztaték meg; de olly sajátságos helyzetben vala,mi
szerint minden ellenállás neki lehetlenné lön. Lebocsá- 
tá tehát vitorlájit ’s legkevésbbé sem teve magát azon 
állásba, mintha védni akarná magát. A’házi ur válasz
tása mindazáltal eddig csak félig volt meg; mert előbb még 
egy huszonhárom éves szép asszonyt kellett engedel
mességre birnia, ’s azok, kik eddig illyest kísértének 
meg, azt rendkívül nehéznek mondják. Chaudieu tehát 
még nem nyeré meg a’ csatát ’s ha mindjárt némi győ
zelmet kiküzdött is magának , még mindig megveretés- 
sé változhaték az. Hát Laboissiére, az engesztelhet- 
len bajvívó, ki már hármat ölt meg párviadalban, nem 
fogadta é rettentő esküvel, miszerint a’ neki olly gyű
löletes, de becsületes Chaudieut, ki gyalázatja titkait 
birá, szinte megölendi ?

9.
Épen hetedfelet üte a’ falóra azon szobában, melly

ben Baiíleul ur ’s hitvese Párizsban tartózkodónak. A’ 
vendégek, egyet kivéve, már összegyűltek a’ teremben; 
a’ háziasszony ’s leányán kívül nem vala jelen más hölgy. 
A’ vendégek többnyire Baiíleul régi barátiból állottak. 
Csak két vagy három fiatalabb ember , kiknek viseleté 
kevésbbéinutata patriarchal szokásokra, képeze kiskorú
ságot a’ tisztes öregek közt, amazok mint szokás, azt, mi 
évszámukból hijányzék, nyugtalan mozdulatok’s fecse- 
gésök által iparkodának kipótolni. E ’ fiatal embereket 
BailleuJ assz. máskor legszívesebben fogadó, ki, mint 
minden idősbülö , az öreg férfiakat ki nem állhatta’s az
ért mindig a’ fiatalakhoz csatlakozók ; de ez alkalom
mal Chaudieu napa nem fejté ki szokott szerelmetes- 
ségét; soha nem érzett nyugtalanság fogó el: számta
lanszor pillantott az órára ’s onnan az ajtóra ’s több
ször akarata ellen is összeborzada, midőn a’ csenget
tyű az elkésett vendég megjelenését hirdetni látszék.

( Folytatása következik.)

Figyelmeztetés a’ gyag»j unto sás 
ügyében.

Már tavalyi máj. I6kán megjelent Társalkodónk 
40dik számában szólónk Preys J. A. pesti fükereske- 
dőnek magas tökélyfokra vitt hideg gyapjumosásáról, 
illő elismeréssel ajánlván azt, mint honi ip a r-’s keres
kedésünk egy igen fontos tárgyát, egyszersmind óhaj
tásunkat nyilványítva, hogy ez ügyet t. ez. hazai juh- 
tenyésztőink az eddiginél nagyobb figyelemre méltassák. 
A’ f. évi 23dik számú Magyar Gazda ismételve állítja 
e’ tárgyról, hogy Preys pálmát nyert, minden , eddigelé 
isméretes gyapjumosó-szer közt első helyet érdemlő sze
rével, ’s külföldi illetékes birák állításaként Preys neve 
minden nyáj jó hírétől clválhatlan maradand. Most újra 
szilárdult meggyőződésünk szerint biztosíthatunk minden
kit, hogy hideg mosószerét Preys ur a’ közelgő nyirésre 
ujarcanummal bővité, mellynek mázsájával 3000juh hó
fejérre mosható , melly czélra eddig 2 mázsa meleg mosó
szert kelle használni, igy e’ mosás az előbbi melegmosás- 
hozképest .mellőzve az imennél megkivántatott költsé
get és fáradságot, 100 petéi takarékosabb. Úgy hiszszük 
e’ szerint, hogy e’ tetemes haszon t. ez. honi juhtenyész- 
töinket e’ szer használatára hatalmasan buzditandja.
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M i n i  m u in.
(Folyt, 's vege.)

Ha személy szerint csak a’ minimum ’s ennél na
gyobb földbirtokosak fognának a’ törvényhozásban részt 
venni, akkor a’ kisebb ’s birtoktalan nemességnek a’ ho- 
noratiorokkal különnemű szavazási vagy választási jog 
engedtethetik a’ nélkül, hogy ez által jogaikban legki
sebbet is szorittatnának meg ; mert tekintsünk csak visz- 
sza 30—40 évvel, hogy mentek véghez a’ tiszt- és kö
vetválasztások ? megyei tisztviselők , táblabirák ’s nagy 
birtokosak áltakbirtoktalan szegény nemes csak kandiság- 
ból vett részt ’s több a’honoratiorok közül,a’ választás föl
kiáltással történt, inellvre azonban igen sok ügyelet nem 
fordittatott; mivel az értelmesebb rész (sanior pars), 
tisztviselői körükben, ki legyen alkalmas ez vagy amaz 
tisztségre , elhatározák , ’s így személyes szavazás gya
korlatában a’ legkisebb nemesség soha sem volt. Miveit 
egyedek által vezettetvén a’ választás , az csöndesen 
ment véghez ’s csak mióta a’ koríeskedés behozatott ’s 
a’ nemesség alja pénzzel, borral, pálinkával, lakomá
val megvesztegetve az értelmesb rész ellen játsza a'fő
szerepet, vagyis mióta a’ butaság, romlottság, otrom
baság értelem nélkül határoz , csak azóta történik a’ vá
lasztás dorongokkal, fejbeverés’s agyonütéssel: n’yil- 
ványos bizonyságául annak, hogy a’ birtoktalan vagy 
kevés birtoku nemes legalább mostani állapotában er
kölcsileg alkalmatlan a’ választásra , ’s ha idebocsátta- 
tik , tőle rosznál ’s gyalázatnál egyebet alig várhatni. 
Úgy is > ha a’ megvesztegetés, bor, pálinka ’s lakoma 
megtiltatik, a’ most irt legkisebb nemesség önként kimnrad 
mivelcílensége miatt, szavazási szép jogát kéthárom fo
rint költségre,mennyibe t.i. kerülhetne a’gyülés helyén lé
te , érdemesnek nem találván ; most kérdem: ki jogát 
illy kevésre becsüli, mit veszt vele , ha az más formá
ba öntve a’ becstelen jelenetek eltávolítása tekintetéből 
némileg megszoriltatik’s a’ viszszaélések korlátoztatnak 
a’ nélkül, hogy joga lényegében változás történjék ? A’ 
választások ’s megyei határzatok tudatlan kortesek ál
tali eldöntetése miatt a’ józanabb rész már is hátra vo
nul, csak a’ lázitó végez buta néppel. És mi lesz en
nek következése? az , hogy az ingó elem édes ölébe 
dülünk ’s dicső eleinktől ránk hagyott ősi szabadságun
kat mimagunk forgatjuk föl. —

A’ nemességi minimum alakításában azonban több 
baj van a’ nőnemmel, hol a’ fekvő-jószágok mindkét ne
met illetik. Róma, míg virágjában volt, a’ nőnemnek 
mitsem adott a’ tisztes kiházasitás kellékinéi egyebet. 
De épen nein kell gondolni, hogy zsarnokságból; mert 
ott különös tekintetben állt a’ nőnem : hanem azért, mi
vel azt mind a’nőnemre , mind a’ férfiakra , mind a’ sta
tusra károsnak találta. A’ nőnemre, mivel nem lelki ’s 
t e s t i  j ó t u l a j d o n i é r t  s z e r e t t e t i k  vagy be
csültetik, hanem vagyonáért talán megkimeltetik. Ké
sőbben , kivált ha a’ férfi, haszonvágyában csalatkozott, 
a’ pénz vagy jószág elfogyott; megvettetik , sokszor 
megutáltatik még akkor is, midőn magát legilledelmes- 
ben ’s erényesben viseli: de hátha (mivel a’ női jószág 
’s pénz értékét illendően nem isméri) hozott vagyonát 
túlbecsüli; e’miatt dölyfös, kevély, engedetlen, fenhé- 
jázó, vesztegető, fényűző, férjét kolduskutyának ne-

vezgeto, micsoda élet ez ? mi gyermeknevelés lehet ennek 
következése ? Ha a’legjobb férj legjobb rendeletit, taka
rékosságát a’természettól hiúbb rész zsarnokságnak talál
ja, hányszor nem véli jónak férjét oda hagyni? így szólván: 
nem vagyok kénytelen, hogy fiatal éltemet e’zsarnok férj 
mellett örömtelen végezzem, megélek én magaméból is 

elmegy: varost, mulatságokat keres’s hányszor nem 
szenved erkölcse, hire, neve, becsülete hajótörést? 
kivált ha kényes neveltetése következésében a’ testi haj
lamok erőt vesznek a’ becsületérzésen, vagy ha regé
nyek (románok) olvasásában elmerült lelke , hol a’ vét
kek szép színnel festetvék, öt kicsapongásra késztik. Azt 
mondják ugyan, hogy mégis csak jó segítség az , ha az 
asszony is hoz valamit a’házhoz. De itt sem a’ férj, sem 
a’ no mitsem nyer , sőt mind kettő csak veszthet; mivel ha 
a’ nőnemnek sem pénzből sem jószágból rész nem j á r , 
akkor a’ férfiak,a’ lyányok által apai vagyonjokbul ki nem 
szorittatva, jobban bírják magokat ’s nöjiket tisztesebben 
tarthatják. A’ férj is , vagyonának több hasznát veheti; 
szabadabban rendelkezhetvén felőle : ellenben női hozo
mánynyal szabadon bánni szerénysége gátolja; ennél
fogva sok esetben a’ nő, jószágát vagy maga kezeli v. 
haszonbérbe adja , mellyból többnyire azon ered vény ke
letkezik , hogy a’ jószág annyit nem hoz, mennyit a’ férj 
keze között hozhatna. Továbbá a’női hozomány a’ fény
űzést, erónfölüli terjeszkedést, önfitogtatást előmozdít
ja , melly legnagyobb romlása a’ magyar földbirtokos
ságnak ; mert minthogy az asszony talán szép jószágot 
hozott a’ házhoz, megkívánja, hogy illendően tartassák 
és pedig a’ követelés többnyire nagyobb a’hozott jószág 
hasznainál. És mivel nem is törekszik az illy nő sem 
férjének kedvében járni sem segédkezeket annyira nyúj
tani: a’ női erények illy állodnlmakban soha sem fejle
nek olly tökélyre mint kellene; a’ szelídség, jámbor
ság, engedelmesség, nyájas gyöngédség , kedveskedés , 
férjéhez ’s családjához hű ragaszkodás, gyermekek 
ápolása jobban háttérbe szorittatnak ; nem találja min
den boldogságát férjében ’s gyermekeiben , hanem ön- 
személyében ’s örömeiben keresi azt. Innen a’ gyerme
keknek idegen és sokszor aljas dajkák általi növelteté- 
sök, a’ háznak cselédekre bizatása, dologtalanság ’s 
ezzel sokféle bűn és romlás. Igen világosan tanítja ezt 
a’ történet. Ázsiában a’ nőnemnek semmi jószág sem jár , 
neki férje mindene: és mégsem mondhatni, hogy több 
szerencsétlen házasság volna ott, mint Európában: sőt 
olly női erények vannak napi renden , mellvekröl Eu
rópának fogalma sincs , nálok az itt uralkodó förtelmes 
bűnök majd egészen isméreílenek. De igen fájdalmas az 
is a’ szegényebb szüléknek és nőnemnek, hogy vagyon 
nem létében, vagy épen nem, vagy későn, vagy rang- 
jokon alul kénytelenek menni férjhez; hogy jó neveies , 
miveltség , jó erkölcs , szépség, testi épség, kellemes
ség ’s igy a’ legdicsöbb asszonyi erények sem kepesek 
a’ nőnemnek szerencsét szerezni: csak pénz, csak jó
szág azon fó tulajdon, melly a’ buta, neveletlen, rósz 
erkölcsű, púpos, görbe, fekélyes ’s gyakran Iegruta 
egyednek is keletet szerez, sót a’ világos prosti u u -  
mok is férjet kapnak, ha t.i. vagyonjog van. Ez valóban 
nem kis foka az általányos romlottságnak : midőn nem 
az érdem , hanpm csak a’ pénz kei esteti , me \ egye - 
iránt megalacsonyitja a’ férfit is, midőn nem erezmaga-
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ban annyi erőt ’s tehetséget, hogy tulajdon családját ön 
erejéből fentartani legyen képes. De menjünk az anya- 
természethez vissza, ott fogjuk észre venni, hogy az 
a’ férfiaknak nagyobb testi ’s lelki erőt adott: miért? — 
azért, hogy családját megtámadásiul védje, munkájá
val táplálja, jóllétéről gondoskodjék, azok jövendőjét 
biztosítsa; a’ nőnemnek adott szelíd lelket, gyöngédsé
get, szerető szivet, részvétet, házi dolgokra figyelmet
__miért ? — azért, hogy férjét fáradalmi után boldogítsa,
gyermekit anyailag ápolja, a’ szerzetteket gondosan meg
takarítsa. Mindkettőnek külön hatást mutatott ki a’ nagy 
természet annyira, hogy magában egyik fél sem lehet 
boldog , csak az együttlét fejtheti ki a’ legszebb családi 
erényeket. De kérdem: az asszonyi tulajdonokkal meg
férhet é az anyagi birtok?— épen nem, mert ez férfi 
jellemet szül a’ nőnemben, a’ nélkül, hogy férfi eré
nyeket adhatna nekik. Innen az uralkodásvágy, önere
jében bizakodás, függetlenségi hajlam , innen az elme- 
rü lés, egymástól elszakadás , házasságtörés, rósz ne
velés , rósz polgárok , ’stb. Akárhogy tekintjük a’ nő
nemet, úgy fogjuk találni, hogy azt a’ teremtő védelem
re teremté ’s oily sok morális erővel ruházta fel férje 
ellenében , hogy igazságos kivánatában mindig ő nyer
tes , ha magának a’ női erényekben e l é g  gyakorlatot 
szerzett: ellenben , ha jószággal b ir, a’ házi életben 
nem mindig védőleg , hanem érezvén anyagi erejét, gyak
ran támadólag is lép föl, melylyel pedig, hogy sok küz
dés, Ízetlenség mellett is kevésbbé jöhet czéljához, min
dennapi tapasztalás mutatja, ’s igy a’ birtok e’ részben 
is jobban kárára ’s veszedelmére szolgál. Ha tehát ők 
természeti védelmi erejök által eléggé biztosittatvák fér

ceik zsarnoksága ellen , akkor az anyagi erő nemcsak 
szükségtelen, sót káros, ha ugyan ez, az asszonyi eré
nyeket kifejleni nem engedvén , hatalmaskodó férfi-asz- 
szonyokat képez, kikről Himfi így énekel, Bold. szer. 
139. dal:

Gyűlöllek cn asszony férfi 
Ki kiléptél rendedből,

'S téged férfi-asszony , a’ ki 
Kiesaptál lágy nemedből:

Herkulest, ha rokkát pörget,
Nem lehet , nem nevetnem;

Minervát, ha fegyvert zörget,
Lehetetlen szeretnem:

Határa van a' két nemnek,
'S nemcsak nem becs az érdemnek 

Hanem hiba ’s csorbaság 
A’ ki ezen általhág —

Jól tudta azt Róma, hogy a’ házi boldogságot és 
sok részben a’ status nyugalmát a’ nőnem anyagi birto
kai akadályozzák, ez okbul 750 évig tartotta fen azon 
törvényét, hogy a’ nőnem anyagi birtokokban ne osztoz- 
hassék, de őket is megkapta a’ túlzó philanthropia ’s 
igaztalanságnak találák a’ nőnem kirekesztetését, bár 
ez azzal csak nyerhető ’s gyönge szivök későbben min
denben részesítő őket, mitsem gondolván azon károkkal, 
mik ez által mindkét nemre hárulandók. De már akkor 
czélba volt v é v e  az erkölcsök mesterséges rontása, 
mellyre legjobb specificumnak találák a’ nőnem öröködését 
’s nem is csalatkoztak terveikben ; mert Róma csakhamar 
annyira haladott, hogy még a’legjelesb matrónák sem szé
gyenlék magokat fíirdóházakba meztelen fiatal férfiak által 
mosatni és szagos olajokkal kenetni; későbben Augus
tus császár idejében leginkább a’ nőnem határtalan rom
lottsága miatt ki sem akarván nősülni, a’ házas életre 
utalmakat kelle tenni, igen szépen haladólag innen ke
letkeztek a’ jus matrimonii, jus trium prolium idomta- 
an ’s természet-elleni törvények. De ha a’jelen orszá

gokat megtekintjük is , tapasztalni fogjuk, hogy o tt, hol 
a’ nőnemnek anyagi öröksége já r , sokkal kevesebben 
házasodnak , mint hol nem jár. Ennek okát a’ két nem
ben találhatni fel; a’férfi jószágot keresvén , gazdag lyá
nyokat kér meg, és hányszor kap kosarat?— minden 
kosárkapás után egy pár év szünidő következik; a’ le
gény megöregszik keresetben , a’ lyány elaggik váloga
tásban , a’ férfi vagy soha sem nősül, vagy gyakran 
szakácsnéját veszi el, a’ nőszemélynek leghaszonvehe- 
tobb kora elröppen, sokszor erényében hajótörést is 
szenvedhet, néha számtalan férj nélkül marad éspedig 
mi a’ statusra nézve legveszedelmesb , a’ legszebb, leg
jobb, legjelesb egyedek maradnak hon’s esnek veszély
be , kik talán legszebb ’s legerősb gyermekeket lehető
nek szülendók ’s nevelendők a’statusnak ; midőn &’ nyo
morékok férjhez menve, magokhoz hasonló nyomoréko
kat nemzenek ’s igy az erőtlenség napról-napra szapo
rodik, a’ testi erő, szépség, idomosság napról-napra 
fogynak, a’ nemzet gyöngül annyival is inkább, mivel 
Európának nősülési törvényi sincsenek, 60—70 éves 
férfi elvesz 15—20 éves lyányt; 14— 15 éves lyány
kát ugyanannyi éves gyönge gyerkőczével öszszeadnak, 
összeszentelnek csámpásokat csámpásokkal, nyomoré
kokat vakokkal a’ munkás rész terhére, mint a’ rósz 
juhász, ki soha sem salakoz (mustrál) hanem minden 
gacsibát meghagy, melly miatt a’ halomás nyájában oily 
nagy,hogy az egész sereg bőre által hajt talán legtöbb 
hasznot. ■—

A’ hajdani törvényhozók sokkal nagyobb figyelmet 
fordítónak a’ házi erényre mint a’ maiak. Athénében , hol 
pedig jószággal nem birt a’ nőnem , különös tisztvise- 
löség vigyázott a’ házasok erkölcsére. Rómában házi 
törvényszékek tartattak, többnyire atyafiak ülnöksége 
alatt, a’ hibázó fél fölött; sőt minden hajdani jó törvény
hozó tudván azt, hogy különösen a’nép romlottsága dúl
ja fel a’ legjobb polgári alkotványokat, a’ házas sze
mélyek iránt különös figyelemmel voltak, mint Montes
quieu említi „ont exige des femmes une certaine gravi- 
lé de moeurs. Ils ont proserit de leurs republiques non 
seulement le vice mais d’ apparence mérne du vice. Ils 
ont bánni jusque áce commerce de galanterie, quipro- 
duit 1’ oisiveté, qui fait que les femmes corrumpent mé
rne d’ etre corrompues, qui donne un prix á tous les 
riens, et rabaisse ce qui est important etc. Esprit de 
Loix Liv. VII. cap. 8. Mellynek következésében a’ nők 
tisztasága Görögországban olly magas fokon állott, mi
nőt más európai népek között látni lehetetlen volt. Liv.
VII. cap. 9. ha ugyan Polybius megjegyzése szerint 
Skio szigetben (melly annyi, mint egy kis vármegye) 
hétszáz év elforgása alatt paráznaságra példa nem ta- 
láltaték. Hogy illy magas női erényeket föld- és pénz
birtok mellett elérni lehetetlen, mindennapi tapasztalás 
mutatja; ’s igy tehát a’ nőnem anyagi birtoka sok ve
szedelem gazdag forrása. De mivel minden intézvény- 
nck két oldala van: jó és rósz; minthogy némelly egye
sekre a’ női birtok hasznos , számtalan gynophilus mint 
a’ nőnem jogainak ügyvéde olly szónoklattal tudja ez in- 
tézvényt pártolni, hogy a’ férfi köszive megrepedez
vén , a’ nőnemet még ott is anyagi birtokhoz törekszik 
juttatni, hol ekkorig abban része nem volt ’s ezt ők 
ismét haladásnak nevezik, lepörölvén minden régi tör
vényhozót, miilyenek : Drako, Solon , Lykurg, Mózes, 
Confuce, Mohammed ’s dicső eleink, kik javaikat pri
mo masculis, dein foeminis záradékkal kívánták örökö
seikre általereszteni, ’s igy jelenleg oda izgatnak a’föld
birtok elaprózlatása tekintetéből, hogy abból a’ nőnem 
sehol ki ne rekesztessék; melly egyébiránt olly neme a’
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képzelt haladásnak , melly e’ nemzetet a’ népek sorá
ból kitörleni segíti, nem hogy azt állandó lábra állapí
taná. Mert hol az erkölcs romlásnak indult és az vissza 
nem tartóztattatik, a’ végromlás elkerülhetlen. Hála az 
égnek, még eddig Európában a’ romlottabbak közé ne
hezen tartozunk, ’s épen azért szükséges azon törvé- 
nyinket tovább is fentartanunk , mik az erkölcsiséget 
biztosítják ’s az ollyanokat kerülni, mik annak kárára 
lehetnek. Még eddig e’ nemzet illő helyét betöltéEuró- 
pa népei közt, vagy is Európa fenrnaradására ’s ennyi
ben haladására nemzetünknek léte mulhatlanul szüksé
ges volt; de ha túlzók elkorcsositják, meg fog é felelni 
hivatásának ’s helyének ? ha a’ földbirtokot ingóvá tet
ték, a’ földműves osztályt mesteremberek, művészek 
’s kereskedők által fölemésztetni hagyják , az erkölcsök 
megromlásával a’ házi nyugalmat megsemmisítik, a’ sta
tus alapját: a’ nagyobb , és közép földbirtokot az ósiség 
ertörlésével megingatják, minden pénzbirtokos földbir- 
hatási engedvényével a’ most is kevert népet épen iiibri- 
dumíná teszik, ha az ingó résznek minden polczra jut- 
hatásával , minden nemzeti erőt és hatalmat az állhatat- 
lanság keblébe döntenek, ha a’ karok és rendek testü
letét eltörölve , valami fonák népképviseleti alkotványt 
hoznak be, mellynek alapjául az adó mennyiségét te
vén , a’ születési aristokratia helyett sokkal veszélyesb 
’s aljasb pénzaristokratiát létesítnek ’stb ., kérdem : csak 
300 év múlva lesz é magyar nemzet? vagy elveszünk, 
mint a’ herulok, gothok , alánok, gepidák , lombardok , 
’stb.Igaz , hogy huszárai után , kiket hadi rendjeikbe Eu
rópa majd minden hatalmai fölvettek, a’ magyar emlé
kezete ’s talán neve fenmarad ; de nyelve , szokása , tör
vénye , viselete, természete ’s egyéb jellemes tulajdon
sági elveszvén, a’ nemzet meg fog szűnni, a’ magyar 
föld pedig hajdani nevezetét visszakéri, ’s lesz ismét 
Pannónia, Dáczia, Jazygia , ’stb. Sőt előre látható , hogy 
Erdélyben ’s annak magyar szélein az oláh elem a’ ma
gyarságot fölemésztendi ’s oláhhá változik ’s D u n á t ó l  
Ausztriáig talán németté , a’ karpát-mellékiek talán oro
szokká leendnek.—

Az eddig mondottakból kiviláglik, hogy a’haza ér
dekének tekintetéből nem a’ legjobb gondolat «’ földbir
tokot általáayosan ott is , hol az még eddig gyakorlat
ban nem volt, a’ nőnemre általereszteni. A’ főbb ne
mességnél. kunok, jászok , és hajdúknál, sőt némileg a’ 
telkes jobbágyoknál is ez mindeddig gyakorlaton kívül 
volt, ’s előre látható, hogyha az közönségesen beho- 
zatik , a’ most is igen elaprózott földbirtokot még jobban 
elsilányitják, uj minimumok alakítása pedig épen lehe
tetlen leend, pedig hogy ez mulhatlanul szükség, a’ 
mondottakból eléggé kiviláglik. És ha ezen minimum mind 
a’ néptanitásra, mind a’ hazai intézvények ’s jó erköl
csök fentartására szükséges, akkor ennek lehető ala
kulását gátolni veszedelmes. Különösen, hogy «’mini
mum alakításának joga a’ tanulás és tanításnak életmű
szeres alapot ndand, az tagndhatlan ; de mivel nem vol
na elég, csupán a’ kisebb részt részesíteni a’ tanulás 
jótékonyságában , kérdés támad : nem lehetne é valami 
utat találni, melly által szinte illy életműszeresen a’job
bágyság is tanulhatna ’s tanulni kívánna ? —

Több száz év elforgása alatt az úrbéri telkek a’ bir
tokos nemességnek tulajdoni voltak, soha az ő hire nélkül 
el nem adhatók , az ö hire nélkül másra át nem ruházhatók; 
utolsó törvényink azonban az úrbéri telkeket a’jobbágy
nak ingyen tulajdonává tevék, a’ nélkül, hogy ezen ne
vezetes és nagy ajándékért legkisebb kárpótlást kíván
tak volna. ’S igy jelenleg, minden jobbágy eladhatja 
úrbéri telkét’s hasonlót tulajdon pénzéért szerezhet ma

gának ; minthogy pedig a’ nemzet jelenleg azon törek
szik, hogy magát szellemileg és anyagilag jobb állapot
ba helyezze ’s ez okbul a’ néptanitást mulhatlanul szük
ségesnek találta : ennek előmozdítására a’ most irt aján
dék következtében jogosítva érezheti magát a rra , hogy 
jövendőre csak olly egyedek vehessenek úrbéri telke
k e t, kik magyarul olvasni ’s írni tudnak, és egy rövi
deden kiadott oktató-könyvnek minden pontját alaposan 
értik. Sokkal nagyobb ugyan azon ajándék, mellyet a’ 
haza nyújtott a’ jobbágyságnak az úrbéri telkek tulajdo
na átengedesevel; mert egyabc-és oktató-könyvet akár
mi nyelven legyen az szerkesztve, egy év leforgása 
alatt akárki is tulajdonává tehet, szintúgy az oláh mint 
a’ t ot , a’ nemet mint a’ rácz, és miután illy csekély ál
dozat által magát olly nagy jótétemény részesévé teheti, 
hogy pénze után örök földbirtokot vásárolhat, nem két
kedhetni azon, hogy jövendőre mindenki ne törekedjék 
illy csekély áldozatot vinni a’ haza oltárára önhasznáért , 
mit különben minden haszon nélkül csak polgári köte
lességből is tartoznék teJjesitni. Ekkor a’ tanulásnak ’s 
tanításnak életműszeres alapja lévén , minden egyed erő- 
tetés nélkül fog azon törekedni, hogy e’ csekély tudo
mányt magának megszerezhesse, a’ belső méltánylás is 
sugalván neki azt, hogy még is minden nemzetnek van 
joga azt kívánni, hogy azon egyedek , kik földjének ál- 
dásibul élnek , a’ nemzettel beszélni tudjanak, vagy is 
ennek nyelvét értsék. Ekkor megszűnik azon félelem is , 
mintha a’ magyar nyelvvel vagy az ó hitet, v. azevang. 
vallást volna szándéka a’ nemzetnek kitörleni, ’s csak 
azon eszme támad, hogy a’ nemzet jogosítva van pol
gáritól az i g a z i  hazafiságot megkívánni, ’s igy a’ hit 
dolga kimaradván, a’ féltékenység megszűnik nemcsak 
a’ hitre , hanem a’ nemzetiségre is ; ha ugyanigaz, hogy 
azért, mivel valaki az a n g o l  nyelvet érti, angol
lá nem lett. Sót ezen intézvénynyel, ha ugyan idegen 
nyelvű hazánkfiai tovább is maradni akarnának , inkább 
nyerni fognak, mert ha magyarul haszon tekintetéből ta
nulnak, ön nyelvűket szivük sugaltából raivelhetik. G. I.

A ’ v ©
(Kranczia novella. Folytatás.)

Végre megjelent Laboissiére. Mindig divatos öltö
zete soha sem vala olly válogatott mint most; gyémánt
gombok, aranylánczok ’s gyűrűktől lündöklék’s a’ven
dégek közül egyedül ó jelenék meg ezipésen ’s recze 
harisnyásan. Egyenesen Bailleul assz. felé tartott, meg
hajtó magát előtte ’s legnagyobb illetlenséggel köszön- 
té ; a’ háziúrnak is szinte csak durva hangon löké oda 
egy „Jó napot!44 Adolíinára pedig olly pillanatot ve
tett, hogy el kelle pirulnia. Aztán körültekinte a’ terem
ben ’s áldozatát kérésé. Chaudieu hátat fordita neki ’s 
valakivel beszélt az ablaknál: midőn Laboissiére ót meg
pillantó, büszkén fölegyenesedék mint harczos kakas ’s 
ellenesére a’ terem ellenkező végéről olly váratlan sza
vakkal riasztott, hogy tű s  t i n t  minden ajak elnémult. 
„Igen különösnek találom, Chaudieu ur44, kiáltó „hogy 
ön itt megjelenni bátorkodott, holott jól tudó, mikep en 
is eljövendek. En megtiltám tegnap önnek, miszerint 
velem ugyanazon helyen megjelenni ne merjen. Mint
hogy tehát emlékezete olly rövid, lovagostorom ín.iji 
fölfrisítendi kissé.44 Álmélkodás követe e’ hallatlan ki
hívást ’s a’ vendégek, kik csak a’jó asztalról almodoza-
nak, egyszerre elveszték ét vágyókat; a háziasszony’s 
lyánya fölkelének halványon ’s remegve; Bailleul ur , 
ki csak neje ellenében vala bátortalan , boszusan rohant
azon férfinak, ki házát illy botrány színhelyévé tenni



.144

merészlé , de baráti viszszatarták ó t , nem akarván a’ 
házi ur becsületét olly ember ellonében koczkáztatni, 
k i, mint közönségesen tudva volt, semmit sem tisztelt. 
Csak a’ megbántott tartá meg hidegvérüségét az álta
lányos réraülésben. O csendesen hagyá kibeszelni L a- 
boissiéret, aztán mozdítá kezét, mintegy kijelentendő: 
„tüstint szolgálatjára állok önnek“ , ’s végre a’ négy fia
tal úrhoz fordulván szóla: „legyenek szívesek engem 
követni.“ Miután igy a’ társaság flatalabbjait tanujinak 
választá a’ történendő jelenésre, Chaudieu Laboissié- 
rehez közelite ’s nyugottan mondá : ,,A’ dráma sokkal 
érdekesb , hogy sem azt unalmasbbá válni hagyhatnék; 
de e’ terem nem alkalmas annak végbehajtására. Kö
vessen engem az előszobába.“ — „Khinába ! pokolba!“ 
válaszolá a’ bajvías diadalmaskodva az ajtó felé inen- 
vén. Néhányon a’ vendégek közül meg akarák őket aka
dályoztatni, de ók nem ügyeltek semmire. Midőn Chau
dieu az ajtón kilépett, visszafordult ’s napának kiáltá : 
„Csak tálaltasson; legfölebb öt perez alatt cl lesz vé
gezve a’ dolog“ „mielőtt tovább mennénk, úgy tetszik,“ 
közbe szóla egy fiatal ember. — „Egy szót se többé“, 
viszonzá Chaudieu. „Legyenek szívesek ’s álljanak az 
ablakhoz , hogy tágasb térünk legyen. Ez egy tragibai 
vígjáték, mellyet azonnal taglalandok. Hallgassanak rám 
’s ne szakaszszanak félben.“ Chaudieu olly szilárd han
gon beszélt, hogy »’ négy fiatal ember önkénytelenül 
engedelmeskedék. Laboissiere a’ szoba közepén moz
dulatlanul álla, mellére összekulcsolt karokkal, kihívó 
tekintettel ’s utálatos gunynyal ajkain. Végre Chaudieu 
imigy kezde férfias hangon: „Ezen férfi, kinek neve 
önök előtt elég israéretes , ellenésére mutatván , „kény- 
szeritni akar, hogy vele verekedjem. Ha ó csak egy 
veszekedő volna, kiállnék vele a’ síkra ; de ó egy szem
telen csalfa’s igy kihívását nem fogadhatom el“ — „Ön 
egy becstelen rágalmazó ! kiáltá Laboissiere , ki váltó
ja raegsemmitése által egész szemtelenségét visszanye- 
ré. „Azonban^ folytatá a’ megbántott, „nem engedhe
tem meg, hogy gazember becsületest büntetetlenül sért
hessen. Én mondám tegnap Laboissiérenek, hogy az el
ső megbántást nyomban követendi a’ fenyíték. Önökla- 
nuji valának a’ megsértésnek, lássák tehát a’büntetést 
is.“ Villámsebesen felkap erre Chaudieu egy ezukor- 
nád-botot, mellyet egyik vendég az előszoba egyik szeg
letébe tett le. „Chaudieu ! mit gondol ön !“ kiáltának a’ 
tanuk, ót visszatartóztatni törekedvén. — „Félre !“ vá- 
laszola sebesen forgatván maga körül a’ botot, mint 
Bretagneban szokás ; „nem látják , hogy ezen ur már el 
van látva rendes fegyverével ’s képes magát védel
mezni ?“ Minden szem Laboissiérere vala irányozva, 
ki egyszerre széf-terjeszté karjait; jobb kezében tőr 
csillogott, mit zsebéből vön ki. E’ jelenésnél csak nőtt 
a’ körülállók félelme ’s kettő közülök igyekezék öt le- 
fegy verzeni, de L a b o i s s i é r e addig vonult visz- 
sza, mig hátával a’ falhoz támaszkodhaték. „Hagyjanak 
szabad tért“ kiáltá. — „Igen, tért !“ ismétlé Chaudieu 
„ 0  párviadalt kíván; ez az ’s a’ fegyvereket nem vá
laszthatni jobban ; egy hamisító kezébe tőr , hátára pedig 
bot illik.“ E ’ szavaknál Laboissiere felé ment. „Mind- 
nyájokat tanukul hívom föl, hogy megtámadtatva va
gyok ’s ennélfogva védelmeznem kell magamat,“ szóla 
bal karját az ütés elkerülhetésére fejére támasztva ’s jobb
jában a’ tőrt tartva. A’ két ellenes három lépésnyire egy
mástól egy perezre mozdulatlanul állott, szemeiket e - 
rősen egymásra szegezve ’s minden raoczezanásrafigyel-

mezve. „Ütésre döfést! kiáltá Laboissiere látván, hogy 
ellenese karját emeli. Többet azonban nem szólhata ’s 
a’ szándéklott döfés sem sikerült neki. Miután Chaudi
eu botját olly sebesen forgatá, hogy azt szemmel kísér
ni lehetlen vala, rögtön félkört szegett megfordított irány
ban ’s Laboissiere jobb keze'csuklóját olly erősen ütöt
te meg, hogy a’ gyilok tüstint kiesék kezéből. Ezután 
Chaudieu nyakon kapá lefegyverzett ellenét, a’ szoba 
közepére hurczolá ’s hátát villámsebesen követő erős 
ütlegekkel döngetémeg. Laboissiere, ki már számtalan
szor tört ’s pisztolyt láta közel mellére szegezve, és 
soha sem veszté el szilárdságát; de e’ pillanatlan meg- 
töré azt Chaudieu. Laboissiere szédelegve tántorgott 
szégyen ’s dühtől félholtan egy padra. Mind a’ mellett, 
hogy olly sebesen ment véghez e’ különös párviadal, 
a’ választolt tanuk még sem maradának magok. A’ven
dégek ’s háznép mind az ajtón ’s ablakon állottak, „ lí
raim !“ mondá végre Chaudieu, ,,a’ játéknak vége van 
’s mi most jobbat nem tehetünk, mint üljünk az asztal
hoz. Péter !“ folytatá, add Laboissiérenek kalapját ’s 
kisérd az utczára ’s ön Guimard ur, kínálja karjátBail- 
leul asszonynak ’s vezesse az ebédlőbe.“ Chaudieunek, 
kinek eddig a’ házban alig volt szava, most mindenki 
engedelmeskedék, annyira igaz, hogy minden győzelem 
még az ökölharezban is, a’meggyőzött szemeiben is na
gyobbnak tünteti elő a’ győztest, Laboissiere szégyen
től elkábulva kikisérteté magát minden ellenszegülés 
nélkül, ’s egy perezben az utczán termett, nem tudva: 
éber é vagy lidércz nyomja álmában. „Nem, illy gya
lázat kiáltá maga magának, ki párbajban már hármatö- 
lék meg ’s négyet megsebesiték!“ Ez alatt a’ társaság 
az ebédlőbe ment, ’s csak Chaudieu négytanujival ma
radt az előszobában. „Még egy szót“ , mondá mosolyg- 
va. „Mondára önöknek“ , folytatá szavait komolyan, „mi 
akadályoza engem Laboissiérerel verekedni. Nem tu
dom , elégségesnek látszik é önök előtt e’ vallomásom. 
Tettem helyesletét sokkal nagyobbra becsülöm , hogy sem 
azt könnyen vehetném. Ha tehát valaki önök közül azt 
hiszi, hogy én csak a’ párviadaltóli félelem miatt cse- 
lekvém ig y , az szóljon , hogy tévedésérül győződjék 
meg. —

Mind a’ négy barát, kikhez Chaudieu e’ kérdést in
téző, egyértelmüleg nyujtá neki kezét szives kézszo- 
ritásra. „ Ön ö k  helyeslik tehát tettemet mindnyájan 
nemde ?“ kérdé még egyszer Chaudieu. — „Tökélete
sen , teljesen ’s egészen- , felele mind a’ négy egyszer
re. „Jőjenek tehát asztalhoz.“Ebéd alatt az eset igen érez
hetővé vált’s még azon vendégek is, kik jól az ételhez 
látni szándékozának, elveszték étvágyokat. De ha mind
járt csökkent is az étvágy, a’ mulatság annál élénkebb 
vala ’s Laboissiere hőstettei majd kizárólag valának a’ 
beszéd tárgyai. Kiki hallatá valahára e’ tárgy fölötti 
véleményét még a’legvigyázóbb is. A’viaskodó ’s majd sér- 
hetetlennek tartott nyerészkedő, kitől épen ezen tulajdon
sága miatt féltek azok, kiket megcsalt, a’ legalaposb gúny 
tárgyává lón. A’ bot megtöré a’ gyilok varázsát. A’ leg- 
békésb öregek közt sem találkozók egy is , ki ez üdvös 
eszköz első alkalommali megkísérlésére nem hajtanék. 
Még az ebéd bevégezte előtt leszakasztatek Adolfina sze
meiről a’ fátyol, melly azokat olly régóta boritá. Labois
siere most elöltök csak leleplezett kalandor vala ; ö ’s 
anyja pirulva adának hálát az égnek , hogy e’ veszélyes 
embertől megszabadultak.

CVége következik.)

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 *53
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iU it é s  h o g y ?
Minden azt mondja: ,, haladjunk.“  De e’ szóval olly 

különböző nézeteket kötnek öszsze , hogy az már annyi 
értelmet vett fö l, mint sok angol szó , melly egykép 
írv a , egykép mondva egészen ellenkező vagyis sokféle 
eszme kifejezésére használtatik. Vannak, kik haladásnak 
’s roppantnak nevezik, ha egy százados szokás tör
vénybe igtattatik, vagy egy engedéki (permissiv) törvény 
hozatik ; mintha nem azt mondaná a’ Ildik rész 3dikczi- 
mének ’s egész alkotványunknak szelleme , hogy az , mi 
tiltva nincs , szabad. Mások akarnak haladni, de csak 
egy vagy két dologra nézt, ’s kitűzik például a’ neve
lést, ’s feledik, hogy az iskola csak kezdete annak, ’s 
hogy az élet ’s a’ köz intézetek nem kevésbbé nevel
nek. Ismét mások több tárgybeli haladást ajánlanak, de 
szerintük egy tárgyat sem lehet ’s kell azonnal tisztába 
hozni ; mert híjában, már Cicero megmondta: consiliasunt 
iemporum. Ezek ellenében sokan azt mondják, hogy a’ 
késedelem hasztalan időmulasztás , melly hasonlóvá tesz 
Horácz földészéhez, ki várja dum deíluat amnis , atille 
Labitur, et labetur in omne volubilis aevum. És oszt
ják a’ szóképeseket (mert híjában adott a’ természet min
denkinek szólástehetséget, azért mindnek szava nincs) 
jobb és bal oldalra , és centrumra ’s ennek töredékeire. 
És mások osztják a’ szavazhatókat torykra és whigek- 
re , ’s e z e k e t  i s m é t  mérsékesekre radicalokra ’s 
ultraradicalokra , ’s ki tudná, hogy még. Alig tudom meg
fogni, hogy jutottunk mi ezen nevezetekhez ’s alkal
masint el lehet ezekrül is mondani: en quoitory? ’stb. 
A’ tory Peel a’ gyarmatokbeli kültartományi rabszol
gák emancipatiójára nem eilenzette a’ roppant költséget 
(kétszáz millió pengő forint statusadósságot) nálunk az 
úgynevezett toryk az engedéki (permissiv) megváltást 
alkotvány-elleninek mondák. A’ tory Peel a’ jövedelmi 
adót csak a’ nagyobb vagyonra akarja kivetni: nálunk 
a’ vagyonaránylagi adózást indítványozókat a’ tulajdon 
megtámadójinak mondják a’ toryk. Mutasson nekem valaki 
angol toryt, ki azt mondaná : hogy a’ törvény előtt nem 
kell mindenkinek egyenlőnek lenni, vagy csak ollyant 
is , ki a’ nép minden osztályit nem akarná képviseltetni 
(mert 10 fontos census még koránsem tökélyes kizára- 
tása az úgynevezett alsóbb osztályoknak). Vagy ki azt 
mondaná, hogy a’ nép nem képes bíráskodási vagy or
szágos dolgokba befolyni, mikint nálunk mondják sokan, 
’s ezek közt ollyanok i s , kik a’ világosságot tűzik ki 
czímül. Nem uraim! az angol toryk nem ollyanok, mi
nőknek akarjátok festeni, midőn czímökkel ruházzátok 
fel magatokat. Az angolok, toryk és whigek, midőn 
más é g  a l j  lakójinak felszabadításáról vala szó, nem 
kérdték: mellyik oldalon ülnek csak embereknek vallák 
magokat, ’s mint illyek embertársaik felszabadítására 
szavaztak. Szavaznátok é ti a’ kényszerített megváltás
ra ? Pedig honfiak felszabadításáról van szó. Az ango
lok, toryk és whigek, a’közterhek viselésiből nem vonják 
ki magokat.Az angolok, toryk és whigek. a’népbiróskodást 
legszebb intézetüknek vallják. Az angolok, toryk éswhi- 
gek,a’habeas-corpust mindenki ótalmára egyenlőn óhajtják 
Az angolok , toryk és whigek, a’ birtokszerzést minden
kinek egyenlőn engedik. Az angolok, toryk és whigek, 
a’ hivatalviselhetést nem tartják születési képességnek. 
Kezet fogtok é ti ezekben velők ? Egy é hitetek az övék
kel? Lehet é egy cziraetek ? ’S így van a’ többire néz

ve is. A’ mi úgynevezett whigeink miben whigek ? Ví
gak tán néha , félretéve időnkint az ázsiai komolyságot, 
melly bizony jól illik hozzánk *s állapotunkhoz. Vagy 
miben áll radicalísmusunk ? Tán az a’gyökeres javítás , 
ha az ósiség multrai felbontásához nem 32 , hanem 10 
évet kötünk ? Vagy ha a’ közterheknek eg y  r é s z é t  
el akarjuk vállalni? Vagy ha néhány esetben szóbeli el
járást hozunk be a’ papíron (mert in praxi már a’szó
beli perek is írottak, ’s így nemcsak a’ kör négyszegi- 
tése , de a’ fa-vaskarika sem hihetlen dolog többé) míg 
törvénykezésünk legnagyobb része ugyfoly, hogy azon 
angol jogtudós mondását magunkévá tehetjük: ha n i ncs  
igazságod, perlekedjél’sat. — ,,’S mind ez mire mutat ?“ 
A rra, hogy sokkal tanácsosb az elvont fogalmakat mel
lőzni ’s a’ dolgokat egyenkint taglalni, és hogy többre 
menendünk, ha iskolai értélyek (definitiók) fölállítása 
helyett a’ tárgyakat minden oldalrul fölvilágosítjuk. Ne 
azt mondjuk hát, hogy cselekedni akarunk , mert az már 
nem szenved kétséget, hogy tétlen nyug =  álom vagy 
halál; hanem kérdezzük ’s határozzuk el magunkat: mit 
’s hogyan akarunk tenni. Hozzuk csak a’ dolgot magunk 
közt tisztába, ’s meg fogjuk látni, hogy igaz Széche
nyi azon mondása „minden , legkisebb kivétel nélkül, a’ 
nemzettől függ.“ De csak munka vezet eredvényhez, 
és fáradság nélkül nincs süker. Nusquam nec opera sine 
emolumento , nec emolumentum sine impensa opera est. 
(Liv.) —

Elhagyva már az általányt, megkísértem a’ néze
tem szerint teendők során végig menni. Meg fog a’ kö
zönség bocsáfni , hogy ezt téve némi ismétlést alig mel
lőzhetek. Szándékom ugyanis szatmári és krasznaipon- 
timnak vázolafát némelly föl világítással, ’s itt ott vagy 
némi változtatással vagy más módoknak is felhozásá
val bővítve terjeszteni elő, de elhagyandom azokat, mik 
ama pontok commentárjában , melly a’ hírlapokban meg
jelent, már eléggé tárgyaltattak. Lássuk előbb a’szat
mári 12 pontot.

Az Iső ’s 2dik pont az ósiség eltörlése ’s hiteli 
törvények javitásárul szól. Itt csak annyitakarok ezek
ről érinteni, hogy vagyoni hitelünk addig, míĝ  a’ jó
szágok birtoka bizonytalan , vagyis míg az ősiség fen- 
á ll, nem létezhetik , ’s ugyan ezért nem is reménylhet- 
jük addig egy olly országos h i t e l t á r  félállasat, melly- 
ből kiki jószágai értékéhez arányzott őszét fsommát) 
kapna azon kedvező föltét alatt, hogy 32 évig száztól 
hat kamatot fizetvén ez által a’ tőpénz is amortizáitas-
sék. Javaslatom tehát az volt, hogy az ősiség azonnal 
töröltessék el a’ múltra nézve is, és mindenki marad
jon meg mostani javainak birtokában. (Sicuti posside
tis). Ezen eszmém nem igen talált viszhangra ; mert a’ 
visszaható törvényiül sokan idegenek. Szabadjon meg 
egyszer elmondanom , hogy a’határidő engedése, mely- 
lyet némellyek az elmúlt eladások visszavétele vegett 
ajánlottak, vagy egy nemzedék kiinultáig lehetlenne te
szi a’ hitelt , vagy a’ múltról szóló törvényt több eset
tjen csakugyan visszahatóvá feendi. Vl,|y  ,
ív fog határidőül szabatni, vagy kelese ). a ev 
izabatik, agy azok elteltéig minden jószág per tárgya 
lesz, ’s így nem lehet biztos hypothec!», koveftezve 
vagyoni hitel alapja. Hapedig 3« evaelk.sebb halandót 
.zabunk, agy a’ mnltra nézve a’ törvény sok esetben
visszahatand. Például;»’ (örvény meghozallk 18«hen



146

’s az eddig történt eladások 10 év alatt visszakereshe
tők. Kérdeni: mi történik olly zálogokkal, mellyek 1842- 
ben 32 évre köttettek ? Vagy azt inondandjaa’ törvény , 
hogy ezek vissza nem válthatók ’s akkor visszaható 
lesz még pedig következetesség nélkül; mert egyik ela
dási eset felbontható, a’ másik nem. Vagy pedig azt 
mondandja a’ törvény: illy esetben a’ b í r ó az éveket 
praescindálja ’s az előbbi tulajdonost birtokába vissza- 
helyzi. Ez esetben ismét visszaható lesz a’ zálogbavevöre 
nézve , ki szintúgy az eddigi törvény ótalma alatt kö
tötte a’ szerződést: mikint állítják, hogy az eladók az 
eddigi törvény szerint bíztak a’ visszaválthatásban. Te
hát vagy nem lesz consequentia a’ törvényben, vagy 
azon szomorú consequentiája lesz , hogy hitelünk még 
egy nemzedék kimultáig nem lesz , ’s így vagyoni gya
rapodásunk a’ legnagyobb ’s pótolhatlan hátramaradást 
szenvedendi. Azt fogják ugyan mondani, hogy a’ zá- 
logbavevő, ha néhány évi használattól elesik, az neki 
ítélet által pótoltathatik, ha t.i. e’ tekintetből a’ kiváltó 
köteleztetik valamivel többet fizetni: ellenben a’ vissza- 
válthatvstól elesönek kárpótlása lehetlen. Ha ez csak
ugyan elégséges ok a’ sicuti possidetis ellen , ’s ez el 
nem fogadtatik : akkor legalább olly törvényt kellene hoz
ni , miszerint (az országos hiteltár felállíthatása tekin
tetéből) mindenkinek mostan birtokában levő jószágára 
a’ hiteltárból kölcsönzeni szabad legyen, d ehaa’visz- 
szaváltás által a’ jószágtól elesik, köteleztessék azon 
öszbül (sommábul) mellyet a’ visszaváltótul nyer, a’ hi- 
teltárbul vett kölcsönét megfizetni; ha pedig a’ kölcsön 
nagyobb lenne ezen visszaváltási ősznél, akkor a’ visz- 
szaváltó tartozzék azon sommát, raellymég a’ hiteltár
ba lefizetendő lenne, száztóli hat kamatfizetéssel amor
tizálni. Például, haOrras József Füles Istvánnak elzá
logosított 400 köblös földet 15 ezer ftban , ’s erre a’ 
zálogos birtokos Füles uram fölvett a’ hiteltárból 20 
ezer ftot, visszaváltás esetében Füles köteles a’ 15 ezer 
ftot á’ hiteltárba lefizetni, Orras pedig a’ hátralevő 5 
ezret száztóli hat kamatfizetés által amortizálni. Ha ez 
sem fogadtatik el: úgy mondjunk le a’ vagyoni hitelről, 
’s az anyagi javítások legnagyobb részéről. Megjegy
zem még , hogy a’ zálogos birtokos ritkán kapna nagyobb 
őszét a’ hiteltárból kölcsön m inta’ visszaváltási ősz; 
mert a’ hiteltár a’ jószág értékének legfölebb kéthar
madára adna kölcsönt, a’ túlbecsüléstől tartva.

A’ Odikponta’ kényszerített megváltásrul szól. E ’ 
részt eddigi eomraentáromban Tetétleni tervét pártoltam. 
De ez sok ellenvetésre talált. Nem akarok azok bővebb 
taglalásába bocsátkozni; hanem annyit ki kell monda
nom , hogy a’ kényszerített megváltásnak csak úgy várom 
nagy eredvényét, ha általányos lesz. Nem foghatok te
hát kezet azokkal, kik csak a’ váltás díját akarják meg- 
szabatni ’s aztán a’ földészre bízni : meg akarja vagy 
képes é magát megváltani? Mert illy törvény mellett a’ 
l e g n a g y o b b  r é s z  mostani helyzetében maradand. 
Már pedig szabad föld első föltéte a’ nagyobb szorga
lomnak ’s így nemzeti gyarapodásnak. És ugyan ránk 
fér ám a’ gyarapodás. Ha tehát Tetétleni terve el nem 
fogadható , gondoskodjunk másokrul. De az alapeszmét 
ne ejtsük el. E ’ részt két mód ötlött föl előttem. Egyik 
az , hogy a’ foldesur kárpótlásul vegye vissza a’ job
bágyteleknek tizedrészét (ide nem értve a’ legelömeny- 
nyiséget). Ha tekintetbe vesszük, hogy most a’ foldesur 
az ugarföldbül (ex terfio agro) nein vesz jövedelmet , 
’s hogy sajátává válandván a’ tizedrész, azt állandóul 
minden megszorítás nélkül használhatandja: nem igen 
fogjuk kétségbe vonhatni, hogy illy pótlás mellett kára 
nem leend. „Az adó alapja fog kisebbedni“ : lesz az el

lenvetés. De tán csak nem fogunk minden méltány ’s köz 
igazság ellenére mindig csak egy osztályt adóztatni , ’s 
ha nem, úgy mindegy az adó A. v. B. által fizettetik é ? A’ 
másik mód: fölszámitni railly ősz kívántatik valamennyi 
jobbágytelkek megváltására, ’s ezt országos adósságkint 
kölcsönvéve , évenkinti adózás által kamatját fizetni ’s 
lerovására is az évenkinti adóbul, a’ inennnyit lehet, for
dítni. A’ legszámosabb néposztály java függ az általá
nyos megváltástól ’s elégszer elmondá »Széchenyi, hogy 
a’ lehető legnagyobb szám boldogsága igényli minden 
figyelmünket # ). Kiben e’ hit nem él, e’ legemberibb 
hit, annak hasztalan szólnék , ’s kiben é l , annak keblé
ben föltámodand a’ legyózhetlen vágy, mindent elkövet
ni , hogy hitének ágazati tettekké valósuljanak. Fides 
enim sine operibus morfua est. Somogyi Antal.

( Folytatása következik.)

Uendür-törvény 's a' n.körösi rétek
I r a s c i m i n i  e t  u o l i t e  p e c c a r e .

A’ f. évi íldik számú Jelenkor Társalkodójában egy 
valaki Kőrösréti név alatt a’ mezei rendőr -  törvények 
— előtte — homályosnak látszó 8dik és Ild ik  §ra ’s azon 
képzelt homályosság-szülte még egy pár kérdésre fel
világosítást ’s kielégítő feleletet kér. Hogy azonban kér
désire a’ jogtudósaktól (mert ő maga nem az) egyenes 
feleletet nyerhessen , kétkedése fő oka felett tisztán ’s 
egyenesen nyilatkozni nem tud v. nem mer , bár nagyon 
észrevehető előadásában, hogy a’ föltett kérdésekrei fe
leletben orvoslás ’s megnyugtatás után eped: annálfog- 
va meglehetős galimathiásban a’ nagykőrösi rétek törté
netét annyira mystificálja , hogy azon — különben is lo
calis érdekű — czikket nem helybelinek, mint érthetet
lent, felejtve a’ czikk elején kitűzött kérdéseket, rész
vétlenül teszi le kezeiből.

Megjegyzésemet igazolja a’ föltett kérdésekre ki- 
nyomatott két felelet, az egyik— állítólag — egy köz
birtokostul , kinek ugyan czélja felelni egy áltáljában 
nincs, hanem azon aggodalombul, nehogy Kőrösréti ál
tal közlőit hűtlen , egyoldalú ismertetése a’körösi rétek
nek olly feleletekre szolgáljon alkalmul, mellyek a’ már 
is felizgatott népet még jobban felingereljék *) tollat ra
gad, a’ körösi rétek ismértetésire lényegesen tartozó
kat —• de mellyeket Kőrösréti készakarva elhallgatott — 
a’ közbiró a’ nagy publicum elibe terjesztendő. Sans 
aucun autre intérét ? — ev rcaocoöoi— a’ p. hírlap szer
kesztőjét ezen ügyben Pestmegye RR által kimondott vég- 
zésnek’s ön jelenlétében történteknek ferde közléséért hi- 
dalgoi komolysággal leczkézve — eldödeire fogja, hogy a’ 
körösi rétekhez servitust kötöttek , mellynél fogva azok 
nyári termés után — minden kérdés nélkül?— rendel
tetésüknél fogva az egész város lakosi barmainak közlege- 
1 őül szolgálnak : annálfogva (bár nem egészen helyesli 
is a’ réteknek közlegelóül használtatását) a’mezei rendőr 
törvényeket a’ körösi rétekre — politikai utón — nemal- 
kalmazhatóknak állítja , ’s azt meri Írni: Ez nem légből 
merített hanem hiteles okleveleken alapult ismértetése a 
réteknek. Világra az oklevelekkel uram ! mert máskép , 
ne vegye rósz néven, ha az egész istoriára az ignotos 
fallit-ot elrecitálom: sót majd a’ rétlegeltetés minden 
önérdeke nélküli championja iránt gyanút gerjesztek a’

e) As if an angel spoke, I feel the solemn sound. Mintha 
angyal szólna, érzem én ez ünnepélyes hangot. Való
ban e" mondásával tanusítá a' gróf, hogfV csakmodor- 
bul mondd a" szívet egy darab húsnak. Éljen azon szív 
(vagy ha úgy tetszik, azon darab hús] melly illy nemes 
indulatot suga! !
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részvétlen olvasóban , habár ő —- mint mondja a’ több 
rétet bírók közül egyik legyen is , mihelyt kibakkantom , 
hogy nálunk az a’ több rétet bíró gazda 15—20 juge
r um— csak feliben kaszálható — rét birtokosa: ’s jól is
mervén a’ rétes gazdákat, aligha a’ czikk beküldőjének 
egy Pitr ezer birkája nem legelész a’ körösi réteken, ’s 
kétlem, hogy istenesitené n e v é t  önérdeke feláldozása 
hánytorgatásával az oily birtokos , ki három négy kocsi 
sarjut nem akar kaszálni azért, hogy 10 ezer jugerum 
réten, hol még a’ szegény emberek egy pár ezer véka 
gabonát vetnek, barmai számára, féléven át hizlalhassa 
birkájit. Lássa közbirtokos u r — ha nem készakarva is , 
mint Kőrösréti—-ön is hallgatott el némellyeket’s meg
engedjen, ön feledékeny.

Mezei rendőr-törvények ’s iparmagyarázatok körüli 
sophismáji ’s azon megbocsáthatatlan — nem is tudom 
minek nevezni— járatlanságot a’ homokterjedés okaira 
nézve, az olvasó közönség béketűrése méltánylásából 
mellőzvén, csak azon megjegyzést teszem , hogy a’ köz
legeltetés kitétellel a’ törvényhozó test jogot egy bizo
nyos meghatározott helyen birtok-nélkülieknek nem biz
tosíthatott, ’s ha képes lett volna ezen mindenféle insti- 
tutiók, szokások, fuerók országában a’ polgári viszonyok 
ezerféle különösségei isméretéhez juthatni, azon kité
telnek terjedtebb, részletesebb magyarázata nem hijány- 
zanék. Egyébiránt a’ hol valamelly törvény alkalmazá
sát el nem látott localis körülmények kétessé teszik , az 
illető bíróságnak biztos útmutatója azon fő elv , mellya’ 
törvényhozó testet vezérletté. Ezen vezérelvet követ
ték Pestmegye rendei, midőn a’ körösi szegény rétes
gazdák panaszára, a’ számtalan birkanyájat tartó gaz
dákat véletlen ’s kellemetlenül meglepő végzést ki
mondották.

Akárkik ellen lett legyen pedig az említett végzést 
előhozó panasz intézve, a’ megye Kdei előtti vitatko
zások folyamatában a’ közbirtokosak igen is ki voltak 
emelve mint erőszakos kártevők : ’s hogy sokukra , a’ 
p. hírlap szerkesztője sértő kifejezése nem túlzott, ne
hezen ha hitelesebben be nem mutatható , mint a’ kö
rösi ré tek— szépen— kigondolt minősége*, ’s állításo
mat talán maga a’ czikk beküldője sem tagadná négy szem 
közt; ’s messzire űzött esprit du corps az egész testü
letnek magáévá tenni némelly vétkesek megrovását. Zá- 
rólag a’ p. hírlap szerkesztője mentségére csak ezt mon
dom. Országos hírlap szerkesztő2) ha a’ megyei vita
tások rövid kivonása eredvényivel-együtti közlésénél to
vább megyen , könnyen untató lesz, ’s ha kivált a’ tárgy
nál érdeklett azon rövid előadásból nemért, azt mond
hatja neki a’ p. hirlap-szerkesztő , mit Voltaire mondott 
Nonnotte abbénak történeti czáfolatira.

A’ másik — egyenesen felelet—jő  egy tulajdon ér
deke ellen tiszta meggyőződésből szóló philanthropu- 
sok philanthropusától, ki — mint praemissájiban el akar
ja  hitetni — felülemelkedve a’ durva anyagon — szel
lemileg— a’ tiszta morál szabályi szerint— részrehaj
lás nélkül fogja fel az öt érdeklő tárgyat: Istentől nyert 
claire-voyance-al a’ múlt századok vastag fátyola alá 
pillantva bámulatosan rendszeresített egymásutánnal, — 
a’ híres— Tettenborn-ként elolvassa a’körösi rétek tör
ténete láthatatlan nagy könyvének bieroglypbjait ’s abból 
a’ hálátlan rétes gazdákat követelő igazságtalan kíván
ságukért , a’ régi patriarchális elöljáróság ingyen ke
gyelmével lesújtván, példátlan önhaszna megtagadásá
val löki el magától a’ meggazdagodás azon aljas u ta t, 
mellyre engem mint elismert Kőrösrétit elszánt készseg
gel maga tulajdon k á r á v a l  u t a s í t  — Félre a’ tiszta 
elöl!!! —

Ezen^ minden önzéstől ment, volt jegyzője most tanács
noka Körös városának, ki tisztasága bebizonyítására fe
lejtette megemlitni, hogy ő is közbirtokos, ’s egy pár 
jugerum réti birtok mellett mintegy ezer juha, ménes lo- 
Va 5 gulyabeli marhái legelnek a’ kérdéses réten a’ Kö- 
rösreti által feltett kérdések jogszerű fejtegetésibe el
méletileg avatkozni nem akarván, elbeszéli a z t, mit 
Kőrösrétinek tudni szükséges. U. m. elbeszéli: mikép 
N.Kőrös városának soha urbér alatt nem levő, határbeli 
szántóföldeket minden rangkülönbség nélkül végére nem 
mehető időktől — szabad adásvevés után biró lakosai- 
mik, síz elöljáróság látván, hogy tavaszi hónapokban, 
inig a’ mezőt a’ nyári forróság eí nem süti, ’s még ak , 
kor homokiul legnagyobb részben ment legelőn— (wie 
der Ilerr^ weisz!) nem győzte a’ barom a’füvet leélni 
a’ hatar ejszaki részén hosszan elnyúló rétet kiosztot
ta kaszálóul azon lakosoknak, kiknek legeltetési joguk 
volt az akkori egesz most belvárosnak sora szerint, sőt az 
után is meg az újonnan épült néhány ház után a’ ke
leti részén is — (wie der Herr weisz !) elbeszéli to
vább, miként soka azon rétek a’ házzal együtt jártak , 
mint kötőfek a’ lóval ’s a’ t. praecise tudja az idötu. 
m. 20 evet mielőtt rétosztályról s z ó  sem  voll.3) ’s 
a’ t. ’s ezekre tanácsvégzéseket, példákat, sophismá- 
kat halmozván — péle-méle rakásra ezen ingyen kiosz
tott f ö l d e k b e  ( s ic ? )  4) anya-szénatakarás után 
sz. György napig az egész közönség tulajdonává tevén 
a’ legeltetést az egész község jogsértésinek sanctionál- 
ja a’ már különben is ingyen kaszálókkal boldogitott ré
tes gazdáknak tulajdon érdemök ’s a’ nem rétes gaz
dák kárpótlása nélkül igazságtalan gazdagodásra törek
vő szándékjokat: a’rendőr-tövényt az év minden részei
ben a’ rétekre nem alkalmazhatónak ’s a’ birtok — álta
la elmesélt — minőségét (qualitas possessorii) a’ tör
vényhozó test néhány soraival meg' nem változtatható- 
nak nyilványitja.

Midőn ezen czikket elolvasám. a’ moralizáló prae- 
missák után egészen mást várván : obstupui etc. ’S 
einbcrisméreíeim körüli szomorú tapasztalásim közzé 
fűztem Roehéfoucauld ezen morális reflexióját: L ’in- 
téiét parié tous sortes de Jangues et jout toutes sortes 
de personnages mérne célúi de desinteressés et met en 
oeuvre toutes sortes de vertus et vices. Ugyan is ha 
B. A. úr maga szavai szerint köztudomású birtok mi
nőségit a’ körösi réteknek hiteles oklevelekből tudta, hogy 
számol isten előtt bocsáthatatlan vétkéről, midőn 20 ’s 
néhány év alatt úgy is mint jegyző, úgy is mint tanács
nok a’ rósz minőségű bitang rét birtokosainak a’ legjobb 
feketei szántóföldes gazdákkal közadózás tekintetibol 
egyenlő terhek alá vétele ellen soha fel nem szólalt?, 
’s hogy alhatik nyugodtan? midőn tudja, hogy azon 
szegény rétes gazdákkal — ámbár birtokaik a’ határnak 
egy tizeúrészét alig teszik — a’ váltságnak majd'1. ré
szét kifizettetni segédkezeket nyújtott. Ha előadása alap
talan, ’s praemissái ellenére saját érdeke dictálta tollá
ba, rendszeresítve hamisított ’s időriil időre töitént rész
le tes— csak maga által koholt — változások, tanács
rendelések elsorozásával erősített okoskodását, hogy 
fog állani lelki nyugalmával,midőn költeményit annyi száz 
szegény ember megrontására törekszik oklevélül hasz
náltatni? vannak esetek, midőn a’ világ története szám
talan ágra széllyelterjedt részleteit egymással öszsze- 
kötő fonalakat a’ vizsgálódó utódok előtt contempei aneus 
Írók hanyagsága, vagy az idő viszontagságai elszakasz- 
ták, ha azokat philosophus, történetíró bizzarre cso
mózás nélkül öszszeköti, ’s az okozatok factorait ki- 
okoskodja , szabados sőt kedves dolgot tett: de haa’ rész
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letek, legyenek bárrailly apróságosiak, mint oklevelek 
használtathatnak, a’ hisztéria poesise vétek ’s emberiség 
iránti kötelessége az Írónak Ciceróval tartaDi, ki ezt 
mondja : Prima autem sit seriptoris regula, ne quid dice- 
re audeat, quod non est verum, et ne quid dicere non audeat 
quod est verum. Egy oily ember, ki mások-feletti szellemi 
fölemelkedéssel trasomachuskodik, helyesebben tett vol
na, ha szorosan az emberiséget egyraásiránti viszonyai
ban kötelező isteni parancsokhoz illesztette volna magát, 
ii. m. Szeresd felebarátodat mint tenmagadat — ne kí
vánd felebarátod semmi jószágát stb. Isteniek ezek, az 
emberi természetből merittetvék,’s többet az embertől 
nem kívánnak, mint a’ mit teljesíteni képes; vajha! 
senki példanélküli ön java feláldozásával ne töreked
nék a’ keresztyéni kötelességekből supercrogálni ’s min
denki szorosan a’ mondottakhoz ragaszkodnék, akkor , 
e’föld sem volna siralom országa. De hagyjuk a’ mora- 
lizálást ’s térjünk a’ kérdéses rétekre , mellyeket eddig 
az olvasó közönség csak homályosan ismérhet. En ama’ 
romai bölcs classica regulájának különösen utó-részét 
is szemeim előtt tartván , leirom az esetet igazán és 
rövideden ’s mint adatot az incognita quantitas =  igazság 
eruálására használja az olvasó.

Nagykőrös városának nemes és nemtelen lakosi 5)  
minden rangkülönbség nélkül — szabad adásvevés után 
a’ tehetőség egyedüli kulcsa szerint, a’ határ külön
böző m i n ő s é g é h e z  képest két helyen bírják min
den élőföldjeiket, u. in. a’ város déli oldalán együtt min
den szántásra vetésre alkalmas, az éjszaki oldalon pe
dig részint szántó, részint kaszáló homokos és lapá- 
lyos-földjeiket, a’nélkül azonban, hogy egjrik a’ másik 
járuléka volna, mert nagyobb részben , kik az éjszaki 
oldalon bírnak, a’ délin birtoktalanok és viszont, ezen 
földektől egyenlően adózott és adózik minden nem adó
mentes, egyenlőn fizette ’s fizeti a’ váltságpénzt a’ leg
rosszabb minőségű réti minta’ legjobb fajta feketei szán
tóföldektől. A’ nevezett lakosokbul azok, kik a’ déli 
oldalon vagy semmi vagy igen kevés földet bírnak, 's 
igy birtokaik leginkább a’ kérdéses réteken vannak — 
mellyeken darab idő óta önakaratjok ellen minden befolyás 
"s belészólhatásuk nélkül egy a’nép (annyival inkább a’ré- 
tes gazdák) érdekét nem képviselhető egy személyben 
közbirtokos ’s kiváltságolt colonus személyzetű elöljá
róságnak (ezeket jól meg kell jegyeznünk) önkényes 
magok és más velők egy érdekű számos jószágot tartó 
iakostársink tetszése szerint időnként változtatott ren
delésénél fogva az évnek ®/4 része alatt az egész város 
lakosinak minden néven nevezendő barmai — habár azo
kat akármelly távol eső privát árendás földjeiken ne
velték is, vagy kereskedésre vették — legeltek, csapá- 
soltak: ’s nagjmbb részint ollyanoké, kik a’ város más 
oldalán fekvő földjeikre azon réti gazdák jószágit, kik
nek birtokait ők ingyen minden rend nélkül éjjel-nappal 
bitangolják (mint a’ közmondás tartja) imádkozni sem 
'eresztik, kik. közül sokan azon birtokaikon a’ mezei 
rendőr-törvény születése előtt már ön bíráskodásuk a- 
jatt minden, különösen tanya-nélküli kissebb nemtelen 
birtokosak ellen reciprocitás nélkül gyakorlották — ne
vezett réti földjeiknek hátasabb ’s kaszálónak nem is 
használható részein a’ mindig háborithatatlanul gya
korlott vetéseiket az 1840diki rendőrtörvények erejinél 
fogva meg akarván ótalmazni, abban erőszakkal néraelly 
közbirtokosak által, ’s annálfogva későbben az egész

város minden lakosi által megakadályoztattak; igazsá
gosnak látszott sérelmeiket orvoslás végett a’ megye 
rendjei elibe terjesztvén (a’ mint tudva van) a’ bármelly 
vetéseken is stb. legeltetés tilalma alkalmaztatott a’ kö
rösi rétekre is. ítélje meg már most a’ részvétlen olva
só : igazságos é a’ megye végzése ? én Ítéletemet ki nem 
mondom mint rétbirtokos, de mégis egyre százat mer
nék tenni, hogy Napóleont nagyobb majoritás nem e- 
melte Francziaország trónjára, mint a’ hány votumot 
corteskedés nélkül (ha időm engedné) szedhetnék az 
országban a’ körösi rétes gazdák javára.

Végezetre mivel B. A. ur mint elösmert Kőrösré
tit felszólított: mondjam meg nyilván , lehet é a’ körösi 
rétekre az év minden részeiben a’mezei rendőr-törvényt, 
alkalmazni? a’ valóságos Kőrösréti’s vele egy értelmű
ek megnyugtatásukra ezt felelem— igen is lehet — az 
183% országgyűlésen a’ törvényhozó test czélul a’jobb 
gazdálkodhatás elvét tűzte ki ’s a’ köz és eldarabolt, a- 
rány nélkül bitangolt határoknak összesítés, elkülönzés, 
magány individuális birtok, vagy numerica proportio 
szerinti használata, — mint azon üdvös czél elérésire 
szükséges eszközök, — minden egyes földesur, vagy 
földdel biró jobbágyok nagyobb része által a’ törvény
ben kijelelt kereset után foganatba vehetők. A’ körösi 
kiváltságolt lakosok birtokaiban rejtező részint földes
úri , részint colonicalis birtoktulajdonság az által, hogy 
földesur iránti köteleztetéseiket pénzzel kicserélték, 
semmit nem változott, földesúri minden viszonytól men
tes állásuk őket a’ törvény jótékonyságából ki nem zár
hatja , sőt rájok nézve a’ kereset útját megrövidítette , 
a’ mennyiben mint földesúri hatalmon kívül állók a’ na
gyobb rész által, helyzeteihez, körülményeikhez ’s ha
táruk mineraüségeikhez képest czélirányos elrendelésé
ért akár az élő, akár a’ legelő földeknek, egyenest a’ 
megye rendéi elibe folyamodhatnak. —

—b—ily.

i)  Vagy inas szóval, nehogy majd privatisatiófc is köve
teljenek. — 2) Ha provinciális ujságink v. hírlapjaink vol - 
nának , mint például Francziaországban ; máskép állna 
a’ dolog. — 3) Ámbár a’ czikk beküldőjének szüleji már 
ezelőtt 30 évvel réteken osztoztak , :s ha tetszik ezelőtt 
őO évvel történt osztályt is mutathatok. — 4)  Kinek fi - 
zetett volna érte a’ nép? talán az előlja'róságnak ? — 
•>) B. A. urnák czikkelyében alkalmazott pór nevezete 
mindennek, ki nem nemes , helytelen és sértő , mert akár 
úgy vegyük ezen szót mint a’ német Bauer [innen paucr: 
paur, végre pórj cauder-wclschét, akármint, helyeseb
ben, söpredékpórnép(populace) nevezetet , nemesis van 
pór vagy por valamint sok nemtelen nem pór azaz föld
műves v. por azaz söpredék nép. b—dy.

Egy hölgyhez.
Jégszirtre hő nap,

^ugarokat,
Fagyos kebelre

.Szórsz csókokat.

Mit látod azt, melly 
E’ szemben gyűl:

A’ mély szerelmet 
Jutalmadul!

Mint napraforgó 
Eseng feléd:

,,Ó súgd epedve :
Tiéd! Tiéd J“

Bánóezy Kálmán.

Szerkeszti Helmeczy.  — Nyomtatja angol gyors-sajtón Tra11ner-Káro 1 y i , uri-utcza 453.
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M it é s  h o g y  ?
(Vege.)

A* Ildik pont a’ törvényes ügyeknek a’ politikai 
dolgokful el választatását tárgyalja. — A’ politikai dolgok 
a’ törvényesektől különbözők ’s már ennél fogva is ezek 
kezelésére külön egyedek alkalmazása szükséges. Éhez 
já ru l, hogy emberi gyarlóságnál fogva hajlandók va
gyunk minden hatalommal visszaélni ’s erre annál több 
mód van, minél több rendű hatalom pontosul öszsze egy 
személy kezében. Mi már a’ politikai tisztek alkalma
zása iránt e’ pont alatt tett javaslatot illeti, itt sem hoz
hatok fel egyebet, mint hogy azt Ulászlói: 34. ’s I I I : 
2 , 7. szerint (rpelly czikkek átolvasását ’s az 1569 : 
38 és 1715: 17. czikkekkeli egybevetését bátor va
gyok ajánlani) választás utján kivánnám eszközöltetni. A’ 
bíróság, igazságszolgáltatásra nézt e’ pont alatt több rendű 
javaslat foglaltatik ; de nagyobb részre a’ mostani orszá
gos munkálattal egybeeső. Azokrul máskor. —

A’ 12dik pontnak alapja az Iső rész 3dik czíme , 
mellyet a z o n  1791ben h o z o t t  t ö r v é n y n y e l ,  
miszerint az ártatlan utódok elődeik vétkéért nem fe- 
nyittethetnek, egybevetni kell; továbbá szent István 
Iső könyve 4dik fejzetének 3dik §sát. Ezen hisztériái’s 
honi jogi alapokhoz járul a’ természet törvénye , misze
rint, mint V e r b ő c z y  ( e l ö l j á r ó  beszéde 2d. ez. 
§. 4.) mondja: o mn i u m u n a  l i b e r t á s .  — Ezen 
elvek alkalmazásához é l ő m u n k á k  kivántatnak. De 
nem szeretnék félreértetni. Itt nem bizonyos „egymás
u tán t értek, mert emberi jogok nincsenek egymásután , 
hanem egymás mellett ’s együtt, és öszvegük képezi 
személyességi létünket, mit nem ember adott, hanem 
természet,ez pedig rendelése áthágását nem erősíté puszta 
severissime vetaíur-ral, hanem elkerülheílen következ
ményekkel , miilyenek embereknél emberi, nemzeteknél 
nemzeti erőtlenedés, aljasulás. ’S minél tovább tart a* 
természet-elleni állapot, annál inkább súlyosbodik kö
vetkezménye. Én tehát nem olly élőmunkákat értek , mik 
a’ teljesedésbe vételt következtetik: u. m.összeírás ’stb. 
Ezek nélkül alkalmazási részletekbe ereszkedni nem le
het. A’ p e s t i h í r l a p  137dik számában az mon
datik ; ,, Sokkal inkább ismerjük a’ szellem hatását,. 
melly világrészeken keresztül leng, mintsem reméllni 
mernék, hogy mikorra népünkre a’ politikai nagykorú
ság napja földerül, itt, ez ős Európában egészen mel
lőzhető lenne a’ censualis qualificatio , vagyis azon sza
bály , hogy bizonyos minőséggel kell bírnunk, miszerint 
bizonyos jogokat közvetlenül gyakorolhassunk.“ ’stb. 
Én pedig azt mondom : ne mondjunk le a’ reményről, 
mert reményünk alapja a’ szabadítás és igazság , mely- 
lyekrőlirva van ama’ nagy prophétánál (Ezsaiás 45: 8.) 
„én , az ur teremtettem azokat.“ És a’ királyi dalnok 
imezt mondja (zsoltár XXIV: 14) „egy erős vár az én 
uram“ és (X X X II: 20, 21.) „A’ mi lelkünk bízzék az 
urban ; mert ő a’ mi segítőnk és ótalmazónk. Minthogy 
a’ mi szivünk ő neki örvend, és az ő sz. nevében bí
zunk.“ —

E ’12 pont semmi újságot sem foglal magában, kivéve az 
egybeállítást.Ncm újság az alkotmányuk szelleme szerint, 
sőt azon alapulnak főelvei; nem újság ujabbkori honi 
mozgalmainkban , mert Széchenyi a’ Hitelben , a’ tiszta

Világban , a’ Stádiumban (miknek elveit a’ Kelet népé
ben sem tagadá meg, ámbár ehez varinntes lectiones 
írattak és szabadjon nyíltan mondani, méltán) mindazt, 
mi e’ pontokban foglaltatik , már ezelőtt megpendítő.— 
’S mégis voltak, kik a’ 12 pont e^y részét még tán 
k o r á n  v a l ó n a k  mo n d á k .  Nem szólok itt az 
lso 2dik , 3dik p o n t r u l  ’s a’ 8diknak második 
ágáról ; mert ezek honi körülményeket illetnek’s több
fele nezet ala eshetok: ámbár ezeket sem hiszem ko— 
ránjütteknek. De a’ többi p o n t o k  emberi személyes 
jogokrul szólnak. ’S melly idő az , mellyben , az em
bernek, ha nélkülözi személyes jogait, azokat megadni 
korán lenne ? E ’ részt korítás # )  lehetlen. Körülmé
nyek ’s ídó javasolhatják egy vagy más, csupán egy 
ország helyzetét illető rendelkezés elhalasztását; de 
emberi jogok megadása soha, seaimi időben kora nem 
lehet. —

Lássuk már a’ krasznai 12 pontot. Midőn ezeket 
indítványoztam, Krasznamegye még követeket nem kül
dött az erdélyi hongyülésre ,’s az utasítások tárgyaltatá
sába végkép nem akarván ereszkedni, csak küldöttséget 
nevezett az élőmunkákra, meghatározván — követésre 
méltólag — hogy a’ küldöttségnek bárki, ha szinte nem 
megyei tag is , írott véleményt adhasson be. Ugyanezen 
küldöttséghez ulasittattam én is, mellynek elnökének a’ 
közgyűlési utasítás szerint többeken kívül az itt követ
kező 12 pontot is benyujtám.

Az első pont az 1681: 4.1715:41. ’s 1791: 65. 
czikknek életbehozását ajánlja, inellyeknek az 1550: 
15. 1557: 5.1609: 68.1613:39,43.1662:45.1630: 
25. 36. 1635: 27. 1638: 3 , 39. 1649:28.1655:17. 
1662 : 4.1647 : 74.1649: 7.1655: 50.és 1659 : 14. elég
séges commentárul szolgálnak.

A’ 2dik pont az 1471: 1. és 1563: 3. czikk nyo
mán minden évben hongyülést javasol.

A’ 3dik pont magányjogi törvénykönyv (codex ci
vilis) készítését ajánlja , nem — mint Verbőczy Ulász
lóhoz írt előszavában mondja — per tot seculorum la
psus magno dedecore , séd m a j o r i  jactura neglectam , 
mellynek hijányát Verbőczy nem pótolhatja , ’s az 1527- 
dik évi 3dik czikk óta folyvást érezzük, de még sem 
pótoljuk. — Legjártasb törvénytudóink sem egyeznek sok 
törvényes kérdés fölött, úgy, hogy nemcsak a’ polgár, ki 
huzamosb időt nem tölt törvénytanulásban , épen nem tud
hatja , de még az is, ki folyton azt űzi, nem tudja mi 
a’ törvény. Pedig a’ törvényt mindenkinek érteni’s tudni 
kellene, az lévén cselekvényink szabályozója. Aztán az 
igazságszolgáltatásnak fő postulatuma az , hogy gyors 
legyen, mi addig, míg rendszeres törvénykönyvünk ’s 
egybehangzó törvényes eljárásunk nem lesz, lehetlen. 
Nem satyrája é az igazságszolgáltatásnak, ha az unoka 
látja végét nagyatyja perének? Mig e’ földön elünk, kell 
megadatni földi jogainknak; ama’ jobb világban más ö- 
rökséget várunk. — A’ polgári ügyekbeni eljárásnak is
úgy hiszem,többféle főkellékei vannak.Deezekenkul a (ha 
csak lehet,minden esetben különös) bíróság eh endezese,a 
fölebbvitel, és semmités esetinek ’s módjának meghatá
rozása, a’ feleknek sok esetben személyes megjelenése,

*) Z a l a me g y é b e n ,  kor án jár helyett azt mondják
„korit.“
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ügyeletek (institutumok) ’s halasztmányok (semmitések 
kivétével) megszüntetése ’stb. rendszeres fejtegetést kí
vánnak, mit más alkalommal fogok megkísérlem ’s kö- 
zítni. —

A’ 4dik pont a’házasságról szól. E’ tárgy az utolsó 
hongyülés óta olly sokszor tárgyaltatott, hogy bővebb 
fejtegetése fölösleg. Csak annyit jegyzek meg , hogy 
ennek elrendelése nélkül nincs egyedi jólét és szabad
ság , ’s hol ez nem létez , ott a’ közészeti sincs kellőleg 
biztosítva.

Az od.pont honvédről szól.Ennek általányosságát a’ hon 
biztossága kívánja.Hajdan is divatozott ezen általányosság 
mintáz 1526: 10. 1528:1 . és 1538:4. tanúsítják. De 
atyáink a’ jó gondolatokkal’s eszközökkel többnyire el
késtek, ’s úgy evvel is ; mert gyakoroltatás hijányában 
ez intézet, melly czélszerün használtatva minden közve
szélynek képes megfelelni, nem tön eleget rendelteté
sének. Adjunk hát e’ régi insfitufiónak korunkhoz illő 
uj alakot. Minket, úgy látszik, a’ végzet a’njüveltvi
lág örök vcdfalának rendelt, hajdan kelet’s most éjszak 
ellen. Estóte parati ’stb. Ez intézvény, összekötve az 
lBlOdik évi hongyülésen a’ katonaság röste iránt tett 
kívánattal, az 1458 ; 5. czikknek teljesítését is lehetsé
gessé tenné tán.

A’ 6dik pont az 1608: k. e. 2dik czikk ; a’ 7dik 
pont pedig az 1647: 65. 1552 : 15. 1563: 54. 1598 : 
16. 1638: 17. ’s 1649: 8. teljesítését kívánja.

A’ 8dik pont az 1681 : 79. megújítására! szól, mi
szerint Magyarország ’s az örökös ausztriai tartomá
nyok közt a’ kereskedés mindennemű portékákkal sza
bad legyen. Nem lehetvén remélleni, hogy Magyaror
szág magány véd-vámrendszert nyerjen, nyers termé- 
kinknek az örökös tartományokba szabadabb kivitele kí
vánatos. Azonban a’ hon ’s örökös tartományok közti 
védvám nem léte belszorgalmunk kifejlését nem fogja aka
dályozni, ha a’ belfogyasztást hozzuk divatba. Hogy gyá
raink azokkal, inellyekkel érintésben vagyunk, mérkőzhet
nek naqyon valószínű,akára' termékeket tekintsük, mikből 
a’ gyártmányok készülnek, akár azon segéd-eszközöket , 
mellyeknek »’gyártáshoz járulniok kell.Nézzük a’ gyárt
mányokhoz kivántató legnevezetesb czikkeket. Gyap
júnk , mindennemű szükséget kielégítő, elég van; mi 
a’ hozá kivántató festéket illeti, ha az indigót nem hoz
hatnék be, van izsapunk , melly annak alkalmas pótlé
ka. Bőrünk elégséges — marhadög idéjénkül is — ’s tud
juk már magunk meglehetősen feldolgozni, a’ pozsonyi 
vállalkozók újabb iparuk után a’ honkészült fénybőrt sem 
fogván nélkülözni. A’ pamutot Dunánkon viszik fölebb , 
’s mi bizonnyal ön sziikségink födözésére azt jutányos
ban vehetjük mint más, kinek nagyobb szállítási bért 
kell fizetni; tehát csak tőlünk függ az ipar ezen ágát 
is magasb fokra vinni. Azon nehány szövőszék, melly 
Pesten, Szegeden ’s még ittott másutt találtatik, mu
ta tja , hogy az árra nézve másokkal mérkőzhetünk , de 
többé ki nem elégítő , miután e’ legolcsóbb ruhaszöve
tet minden rendű lakosok viselik. Csakugyan ideje tehát 
már, hogy azon 60 millió forint, mi Becher szerint illy 
ezikkekért külföldre megy, magunk közt maradva ’s 
körzve , (circulálva) honi vagyonosodásunk emelésére 
szolgáljon. Kenderünk elég terem ’s a’ Szepességen fő
leg készítnek vásznot. Hogy finomabb minőségűt nem 
állítnak elő, azt az elkelés bizonytalansága okozza, mi
nek ismét ott nyugszik oka, hogy készebbek vagyunk 
Belgiumnak ’stb. adózni, mint a' belfogyasztás rendsze
rét elfogadni. Porczellánunk is volna. De mi inkább ve
szünk a’ szásztul khínai idomtalan rajzokat majmoló edé
nyeket, semmint ízletes belhoni készítményt használnánk.

így vagyunk az üveggel, vasszerekkel, papírral ’stb. 
Mármarosban ’s Baranyában , Beregben ’s Gömörben kő
szenünk volna, ha bányákat állítnánk, hegyi patakok 
’stb. szinte bővében : de vállalkozási szellem hijányzik. 
— A’ harminczadi jövedelmek pótlása az 1454: 2. ’s 
1635: 1. 3dik §ának megújítását föltétezi. E ’ tárgyról 
azonban külön ’s terjedtebben más alkalommal.

A’ Ildik pont kölcsönös tűz- és jégkármentö inté
zetről szól. Az ehez-járulást nem kellene egyesek ön
kényére bízni, hanem arra mindenkit kötelezni. Külön
ben , a’ czél nehezen lesz elérhető. Az emberi termé
szetben fekszik a’ gondatlanság olly vészek iránt, mely- 
lyek ritkábban környezik. De e’ gondatlanságot sok csa
lád elszegényedése ’s végromlása követi. Illő tehát 
olly intézetről gondoskodni, melly a’ közönségnek nem 
nagy terheltetésével mindenkit egyaránt ótalmazna az 
elemek kártéte ellen. Hogy ez intézet ne hozzon vég
nélküli terhet a’ lakosokra, szükség lenne azt építészeti 
renddel egybekötni, melly a’ tűzkárok után ujanépíten- 
dő házak szabályszerítésére ’s tűz-elleni biztosítására 
kötelezze az illető kárvallottat ’s mentettet. Illy építé
szeti rend azon következményt vonná maga után. hogy 
idővel minden lak ment lenne ezen veszélytől. Deazon- 
kül a’ rendhez, tisztasághoz ’s jobb ízlethez is szok
tatná a’ népet, minek kiszámithatlan a’ szellemi hatása. 
A’ biztosításnak országosnak kell lenni; mert néha egy 
vidék (megye, annál inkább város)elégtelen a’ körebe- 
li vészek kárpótlására. De az építészeti igazgatóságoknak 
helyhatóságiaknak kell lenni, minden környékben másmás 
lévén az olcsóbb épületi anyag ’s mód.

A’ 12dik pont állományiam hivatal (statistikai bu
reau) felálíitásárul szól. E’ hivatalnak tisztében állna 
a’ közigazgatás minden ágait illető adatokat, mennyire 
lehet, számilag ’s rovatonkint egybeszedni, ’s szüksé
ges fel világító jegyzetekkel együtt a’ kormánynak , ’s 
hongyülésnek előterjeszteni, és a’ sajtó utján közzéten
ni. Ha egy rendes gazdaság viteléhez megkivántatik ál
lapotának ’s körülményinek ismérete; mennyivel inkább 
szükséges ez a’ közállomány sokágazatu rendszerénél. 
Mondják , hogy az átalakulás idejében élünk ’s én sze
retem hinni, hogy a’ megkezdett javításoknál nem fo
gunk megállni. Ugyde, mit javitni kívánunk, annak je
len helyzetét tökélyesen ismernünk kell. A’ beteggyó- 
gyitásánál első: megtudni nyavalyája minőséget ’s fo
kát , a’ gyógyszert ahozképest kelletvén alkalmazni, 
így van ez az ország bajainak orvoslásánál is. Az önis- 
inéret hijányaink isméretét, ez pedig a’ vágyót vonja 
maga után azokon segítni ’s az erre alkalmas eszkö- 
zökriil gondoskodni. Ha a’ reformok szükségét mélyen 
fogjuk érezni, nem fognak azok elmaradni. Nincs pe
dig meggyőzőbb a’ számnál. Bórne ennek tanúsítására 
egy esetet hoz fel. Egy párizsi asszony, este. színház
ba menete előtt, szobalyányának meghagyta, hogy öltö
zetét készen tartva, visszatértéig ébren maradjon, őt 
estvélyi mulatására felöltöztetendő. A’ parancsot telje
sítő lyány a’ gyertyát égve hagyván , egy széken el
aludt. Szerencsétlenségére a’ fődísz ’s egyéb aprólékok , 
közel lévén a’ világhoz, meggyuladfak’s a’ „készkötc- 
Iesu szörnyű halált halt. Az asszony vigasztalhatlan volt, 
miglen Bórne egy hírlapból nem olvasá neki, hogy Pá
rizsban, középszámítás szerint, évenkint 83 illy szomorú 
eset adja magát elő. íme a’ számok varázs-ereje! Hát
ha még összehasonlítjuk a’ számokat. Ha például sfa- 
tisfikai bureaunk volna, ’s annak tudósításából érte
sülnénk , hogy honunkban csak minden harminczadik 
ember tud írni, olvasni: ellenben porosz honrul tudnék, 
hogy az éltesebbek közül csak minden hatvanadik nein tud
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írni, olvasni; a’ mostani nemzedék minden tanképes tag
ja pedig nemcsak írni, olvasni, de számolni ’s még e- 
gyebet is tud , tán kissé meghűlnénk , ’s az extra hun- 
gariam non est ita nem büszkélkedésre, hanem javu
lásra szolgálna. Ha értesülnénk, hogy városinkban alig 
van egy jól elrendezett felsőbb ’s igen kevés alsóbb va- 
lódtanoda (reál-iskola); ellenben tudnék, hogy külföl
dön a’ polgár , mesterségre szánt gyermekét, azért hogy 
több tanodát lásson, nem taníttatja 6 évig deákul, ha
nem van alkalma, czélszerűn rendezett felsőbb reál-is
kolában, akár mesterségre akár kereskedésre kiképeztetni, 
’s hogy alsóbb reáliskolák vannak szinte minden város
ban, melly nemcsak névszerint az , mint nálunk sok nagy 
és nem nagy falu: tán átakadnánk a’ hijányon, ’s gon
doskodnánk pótlásárul ’stb. ’stb. A’ törvényhatóságok sok 
adattal úgyis bírnak,már csak elrendeztetésök hibázik.Pél- 
dául: a’rabokruli lajstromok, polgári’s fenyitö-perek szá
mát, minőségét ’s mi karban létét tanúsító lajstromok éven- 
kintfölküldetnek a’kormányszéknek. Miért nem szedjük 
ezen adatokat rendbe?’S miért nem tesszük helyhatóságon- 
kint közzé. Az igazgatás ’s közönséges állapot igen sok 
ágának mibenlétét megyénkint ’s városonkint kitudhat
juk. Miért mulasztjuk ezt el? Feledem, hogy Ázsiából 
vettük eredetünket, ’s oily sokat megtartottunk, mi egy
kori lakunkra, amaz elmaradt világrészre , emlékez
te t.— Egyébiránt e’ tárgyról, ha a’ porosz statistikai 
bureaut érdeklő adatok kezemhez jutandnak, részle
tesben szólandok.

Somogyi Antal.

A ’ Rendőrtől*vény ’s n.körösi 
rétek Ügyében*

Társalkodó f. é. .9ik számában kijött mezei rendőr
ségi kérdésimre két válasz érkezett, egyik senator ne
mes Beretvás Albert űré , másik egy közbirtokosé. Mi 
B. ur válaszát illeti: a’ nélkül hogy a’ törvényt taglal
ná ’s fejtegetné, szavai szerint történeti lettdolgokat be
szél, ’s azt mondja el mi Kórösrétinek kell. Hogy azon
ban véleményének annál nagyobb nyomósságot szerez
zen , hogy igazságosbnak ’s lelkiösméretes jogszerűnek 
láttassák, azt beszéli, mintha benső meggyőződése sze
rin t, tulajdon érdeke ellen is*') szólna lelkiösmérete. 
Egész értekezéseidé megyen k i: hogy a’ n. körösi rétek
re a’ mezei rendőrségi törvények épen nem alkalmaz
tathatok az év minden részeiben, még pedig csupán azért, 
mert a’n.kősösi rétek a’közlegelőhöz tartoznak. Ennek 
megmutatására okai e’ következők, i .)  Hogy a’ rétek 
a’ fölösleges legelőbül osztattak ki bázak-utáni járan
dóságnak ; ezt igazolja 2.) Hogy a’ rétek a’ házak
tól elválhatlanok valának ’s osztályt nem szenvedtek a’ 
testvérek között sem: hanem kié lett a’ ház, vele egy- 
gyütt kapta a’ rétet i s ; és így 3.) A’ mostani akár 
mennyi rétbirtokos csak azon kévést képviselheti, kik 
az első kiosztáskor valának. 4) Hogy a’ szántóföldek 
árához úgy á lla ’ rétek ára mint i :  Óhoz. 5) Emiit meg 
tanácsvégzést is ,  mi a’ réteken az őszi-vetést tilalmazá.

Mi az elsőt illeti: igaz ugyan, hogy a’ retek a’ 
házak azaz belső telkek után osztattak ki, de nem mint 
fölösleges legelő , hanem mint a’ belső telkektől el nem 
maradható küljárandóság, mert adatok nélkül azt állí
tani, hogy »’ rétek csak mint ajándékbirtok preca- 
riura — volnának a’ népnek kiosztva, szintolly vakme
rőség mint megmutathatlan ; mert hisz , ha az eredeti

* )  B. urnák csak néhány hold rétje ’s 700nál nemkevésb
birkája van.

időkre visszamegyünk, valaha a’ feketék is épen úgy 
osztattak ki a’ közös nagyból minta’ rétek. Ugyanis, a’ 
városkörüli úgynevezett nyomáson levő árkolatokmarad- 
ványi mit jelenthetnek egyebet, minthogy a’ régi za
varos világban a’ kisebb népesség közel fogott fel szán
tóföldet, hogy veszély idején raenendékihez közelebb 
lehessen Később a’ népesedés növekedtével ’s a’ za
vargások csöndesültével mentek kiebb , itt közel ezt köz- 
közlegelónek hagyván. így fogattak fel a’ feketék és 
rétek is : de ez szintolly, azonban még is hihetőbb hypo
thesis , mint az , hogy a’ rétek a’ közlegelők kiegé- 
szitoji, mert az, hogy az Árhoz mellett valami kevés, 
később valamikor (de az sem mostan) osztatott k i , nem 
bizonyít az előbbiekre De ha ezek nem állnának is: 
volt a’ rendőrségi kérdések mellé csatolt rétismérte- 
tesben olly valami, mit B. ur észre nem vett, de ha 
eszre nem vett is, hivatalos állá'sánál fogva tudni tar
toznék ; de úgy látszik, hogy önként örömest mellőzött
t. i. hogy a’ rétek adó fundusai, megyei adó szintúgy 
vettetik a’ rétekre és azon mennyiségben mint a’ feke
téi földekre p. o. két kasza 2djk osztályú rétnek megyei 
adaja 133 kr. pengő; ezen kívül fizette még az igen ter
hes örök váltságot is mégpedig rétjéért épen annyit mint 
más feketei földiért; miből következik: hogy az nem 
legelő , hanem kizárólagos tulajdon, mert ha különben 
volna, abból következnék: bogy a’ legelőket is arány
lag föl kellett volna osztani, nem azért ugyan, hogy az 
is rétformán használtassék . hanem hogy megtudhatná 
az ember: mennyi megyei adót lehetne rajok róni, ha
sonlóul mennyi lett volna az örök váltsa» , minthogy az 
év minden részeiben használtatnak , mert hisz e’ szerint 
a’ legelők is rétek , a’ rétek is Jegelők. Hogy azonban 
a’ rétekre rótt adó a’ legelőktüli közvetlen adónak ne 
kereszteltessék — mert az eszébe sem jött senkinek — 
ismét megemlítendő : hogy közvetve adó fizettetik a’ le
gelőtől is , és javak összeírásakor nem marad el a’ jó - 
szági adó; mert számon kéretik a’ legutolsó malacz is , 
midőn ezer birkábul 10 alig jő census ala.

üe hogy a’ rétek nem legelők, sőt eredetileg is alig 
ha voltak legelők , sót talán külső telkeknek ismertet
tek , mutatja a z : hogy erdő-beneficium is jár utánok; 
és ezt kell jól megjegyezni nem a’ fúbérszedést. Ugyan
is tudva van, hogyitt Kőrösön , bizonyos idő óta, a’ la
kosok közül kiki adómennyiségéhez képest kap megha
tározott mennyiségű erdei fát évenként. Már ha vala
kinek egyéb birtoka nincs , csupán csak rétjei, az ezek
től fizetett adómennyiséghez aránylag kap évenként er- 
döbeneficiumot. Annyira az adómennyiséghez van pedig 
kötve ezen beneficiuin, és igy a’ rétekhez is : hogy ha 
valaki tartozásit a’ rendelt időig be nem fizette , azon 
évben elveszti fajárandóságát. Hogy épen a’ réteket is 
illeti fajárandóság, mutatja az is: hogy adásvevéskor, 
átíratván az eladott rét , minthogy a’ rét terhe a’ vevő
re ment által, átiratik a’ fajárandóság is. Ezek igy lé
vén , nem foghatom meg B. ur értekezésében azon ki
fejezést : ,,Kőrösr. 6 hold adó-alatti szántóföldért 16 hold 
adómentes rétet kapott.“ Hát van adómentes és nem adó
mentes rét? az adómentes szó nagyon szemet szúr és több 
fekszik alatta mint B. ur értetni akart, mert abból vagy 
az következnék : hogy a’ rétek, mintadó ala semmi 
esetre sem vonható szabad legelők részei, egeszenu o- 
mentesek, mert hiszen mind egyformák ; vagy az, hogy 
azon boldogult u r, kitől a’ gondolt Korosreíi osztály 
szerint adómentes retet kapott, valami ieöi 1 *a '* 
talán még virágzó, de itt semmi esetben nem levő nem
zetségtől bírt és igy mint ez bírta , úgy bírta a’ többi 
család is a’ magáét. Mi az elsőt illeti, nem all, hogy
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minden rét adómentes volna, m e r t  meg van mutatva 
hogy azok eléggé terhelt adófundusok. Mi a’ másikat 
illeti, ha igftz , minthogy igaz lehet, következik: hogy 
a’ többi birtokos nemzetség is úgy bírta, mint a’ gon
dolt Kőrösréti elődje b irta; ugyde ezektől a’ közön
ség, de épen csak a’ rétbirtokos közönség, egyenkint ki
ki a’ magáét váltotta meg, ’s ugyanazon úri kirekesz
tő joggal bírja, minta’ birta, kiről a’ gondolt Körösréti 
öröklé ’s mint talán B. ur is birja a’ magáét, azért én 
azt mondom, hogy a’ mostani összes rélbirtokosak nem 
azon keveseket képviselik, kik első kiosztáskor lehet
tek, hanem egyenkint kiki magát;’s minthogy a’ rétbir
tok nem ajándékkép szállt a’ mostani rétbirtokosakra, 
hanem drága pénzen vett tulajdon : nem látom á t, miért 
ne volna az kizárólagos tulajdon? és hogy tartoznék a’ 
legelőkhez ?

Mi a’ másodikat illeti t. i. húsz év előtt szó sem volt 
réfosztásról: igaz ugyan, hogy még a’ praxis jgy állott, 
nem volt szó a’ rétosztásról, hanem a’ rétet nem kapó 
testvérek más javakból kárpótoltattak aránylag ; ’s épen 
nem volt semmi szó a’ legeltetési jog föntartásáról, nem 
is jutott eszébe senkinek, mert akkor természetes, hogy 
az osztozó három testvér közül a’ rétbirtokban maradó 
a’ másik két testve'rt a’ terhek 2/ i da viselésére is szorí
totta volna, de nem is csak húsz év-előtti a’rét-külön
választás , ha utána lát az ember, talál 30 sőt talán 40 
évest is , legalább az elsőre tudnék példát mondani.

Oknak állítja B. ur még azt is , hogy a’ rétek ára 
úgy áll a feketei földekéhez, mint 1 : 3hoz ; ha B ur 
egy kissé gondosabban utána lá t , ezt bizonyosan nem 
mondotta volna, mert van rá eset, sőt közönségesen úgy 
van, hogy feketei földdel hasonló minőségű bitang rét
nek holdja fölül kél 200 frton , midőn lehet példát mu
tatni, hogy a’ legjobb feketei földnek ára is 80—100 
pengő között libellái, ’s itt nem az a’ szembeszökő igaz- 
talanság, hogy a’valamivel csekélyebb áru rétnek csak 
nevezett — mert rét és adó össze nem férnek , annyi
val inkább legelő és adó — de a’ feketeiekbel egyenlő 
terhű földek a’ törvényhozó testület egyetlen tollvonása 
által valamivel magasabb árúkká tétetnének: hanem az , 
hogy mennyire tulajdon - sértő, gúnyoló bitanglás volt 
az ’s mennyire nem reciprocitás , hogy épen olly terhű 
földek ép olly árért nem kelhettek el eddig.

Mi pedig az említett tanácsvégzést illeti, elhiszem 
ugyan , hogy az keletkezhetett, de illy dolgokban ada
tok kellenek, hitelszerzés végett kár volt a’ jegyző
könyv lapjaira nem utasítani; de ha valósággal kelet
kezett is illyes tanácsvégzés , tessék elhinni: hogy a’ 
tulajdonosak tetszése ’s jóváhagyása ellenére ’s érdeklet
tek által hozatott, mit igazol az is , hogy annak senki 
nem engedelmeskedett, mert az , a’ már az előtt is szo
kásban volt szántás-vetést nem akadályozhatta meg.

Hogy pedig B. ur előtt ne láttassák megfoghaí- 
lannak, miként jöhetett ar közönség a’ rét-legeltetés 
ususába: azt is megmondom. Épen nem azért, mintha 
a’ kiosztáskor föntartatott volna a’ föltakaritás-utáni le
geltetés , hanem azért, mert a’ legelők szomszédságá
ban , mintegy torkában, lévén a’ rétek , a’ szántóföld
nek bóviben levő ’s még akkor inkább marhatartó eleink 
a’ legeltetést elnézték. Növekedvén pedig a’ népesség, 
minthogy szántóföldjük aránylag kevesült: rászorultak 
arra i s , mit bőségben elengedhettek , ’s azt szüksé

geikhez képest használni kezdették, ámbár néha az ön
érdek szót emelt is ellenók: de tulajdonuk használatát 
kezeik közül egészen kínéra eresztették, ’s midőn ha
talmasok erőszakoskodása ellen tulajdont biztositó tör
vény keletkezett, a’ rajtok elkövetett erőszakos hatal
maskodás ellenére is kívánnak tulajdonuk kirekesztő bir
tokában , használatában megmaradni. Még mondhatnék 
valamit, de örömest elhallgatom azon kijelentéssel: hogy 
B. ur felelete epen nem kielégítő, csupán azért mert okai 
alaptalanok. Körösréti

Ó h a j t á s .
Itt van a’ tavasznak langysugára 

Illatos viránysereg között;
Enyhét ad tán szívein bánatára,

Minden úgy is uj szint öltözött!

Múlik a' tél boszszas éjszakája 
Minden öled a’ ború után ;

Búsanyarta szümnek viharára 
Nem derülne kéjhozó korány?

•I
0  virulat anyja ! vidd virágod ,

Vidd vigalmat osztó bájaid !
Nem deritsztavasztj mit érjóságod,

Mit nekem szelíd fuvalmaid !

Majuszarczod bájos ihletére 
Nem derül fái a1 kebel tele —

A’ viharzó bánat éjeiére 
Nem mosolyg f é n y : üdvnek reggele!

Szivtavaszt óhajtók , melly üdítse 
Megfagyott rcményvirágaim ,

Balzamillatával részegítve ,
Atsugárzzék keblem kínai n.

ff!/-

f f*« t  1 é  k  t  á  r>
-/t j«, #  Richelieu a’ nagy statusférfi, a’ valóban 

megérdemlett nagy politikus nevet nem tartá olly szép
nek ’s dicsőnek, nem vette olly örömest ha valaki eb
beli érdemit magasztala, mintha öt költőnek nevező — 
habár semmi sem volt is kevesbbé mint az. 0 a’ köl— 
tésznevet igen becsülő, ’s a’ státustudós repkényét szí
vesen odaadandotta nehány költői tehetséginek hízelgő 
szavakért. Különös ! midőn kedélyünknek sajáta a’ tu
lajdonokat mikkel bírunk, a’ képességeket, mikkel di- 
szeskedünk, önszeretet színes szemüvege'n szebbeknek 
’s fontosbaknak látni, ’s azokat minden tekintetben más 
nem bírtak fölibe sorozni. N a g y .

H í r l a p i  f u r c s a s á g .  Bizonyos u r, kinek 
főfö szenvedélye: elmeáradásokkal a’ Hasznos Mulat
ságokat vizenyősbitni, az idézett lap 38d. szamában azt 
mondja: hogy 20—30 évet szolgált hajdú inkább érde
mel emléket mint Kölcsey; ’s hogy a’ Pesten állítandó 
ref. főiskolát Kölcsey nevéről nevezzék, mert igy kettős 
lelkesedéssel fognak adakozni. Quoüsque tandem! —

Szerkeszti He 1 meezy. — Nyomtatja angol gyors-sajtón Trat tner-I íárolyi , uri-utcza 453.
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Vidéki szem le.
VIII. Nemzeti nyelvünk egyházainkban.

Rendkívüli buzgósággal nem kérkedünk , de keresz
tyén— illetőleg kath. vagy re f .— kötelességinken , hol 
csak lehet, nem szívesen tágítunk. Innét történt, hogy 
mi a’ szép természet roppant basilika-ján kívül , ember
alkotta egyházainkat is , akár falusi nép tömegűié , akár 
városi lakosok szállingálának öszsze azokba, megszok
tuk látogatni. Nem építészet, nem ékszer vagy tarka 
öltönyü gyülekezet ’st.ef. J)  nógata és sarkala bennün
ket a’ megjelenésre, hanem élő Istenünk imádásán kí
v ü l, a’ ránk mindig bűvös erővel hatott nemzeti nyel
vünk zengése, mellynek most a’ karból, majd szószék
ről , i s mé t  több száz és ezer ajakról — például imez 
énekben : „Áldd meg országunkat, mi magyar h a z á n k 
k a l ,  vezéreljed jóra a’ mi k i r á l y u n k a t  ’sa’t.“ hal
lása annyiszor fel-és öszhangolá érzékeny kebleink húr
jait ’s annyiszor megjutalmazá egyházokba tett léptein
ket. — Mit szemeinkkel látánk , mit enmagunk tapaszta- 
lánk — pedig a’ székely m e n y a s a s á g i  egyházacs- 
kától, mellyben monda szerint már a’ gothusok gya
korlók vallásukat, egész a’ n a g y-1 é v á r d i (Pozsony 
megy. a’ morva határszél feléj anabaptisták kath. ma
radványinak kápolnájáig, sok templomban megfordu
lónk— a’ kitűzött tárgyról keresett rövidséggel fogjuk 
tisztelt olvasóinknak előadni.

A ) . Voltunk á g o s t a i  ’s h e 1 v é t vallástételt kö
vetők és u n i t á r i u s o k  egyházaikban. Azoknál több- 
sze r, ezeknél a’ kolozsváriban , mellynek homlokzatán, 
ha 18 év múlva jól emlékszünk viszsza, imez fölirat ol
vasható : „ In  h o n o r e m  s o l i u s  I) e i“ , ’s mellyben 
F ü z y t  hallottukszónoklani, néhányszor. Mindnyájuk
nál, hol a’ hívek magyarok, az e g é s z  isteni tiszte
let nemzeti nyelvünkön tartatik. Ennek lehetlen nem 
örülni; de meg kell vallanunk, hogy szokott énekeikkel 
(egykét zsoltárt kivéve) semmikép meg nem barátkoz- 
hatánk; nem a’ tartalom miatt, hanem azért, mert az 
értelem a’ lelketlen hangjeleknek feláldoztatik , ’s a’sza
vak úgy tagialtatnak e l , hogy a’ más valláson levő ma
gyar, hallásból, alig sejdítheti a’ n e m z e t i  nyelvet.

B) . Voltunk ’s leggyakortabb voltunk ka t h .  egy
házakban, mellyekben nemzeti nyelvünkre nézve követ
kezendő örvendeztető és majd elszomorító gyakorlatot 
tapasztaltunk. I) Noha a’ római katholikusok latin szer-

1)  Hazánkban építészi v. régiségi nézetből olly egyházakat 
nemlehet szemlélnünk , mint azon tartományokban , mely- 
lyekben a’ tatár és török annyiszor be nem csapa ; azon
ban Erdélyben: a’ gyűlafe,érvári , kolozsvári,  brassói,  
szebeni, szószsebcsi , segesvári , marosvásárhelyi, tor- 
dai ‘s a ’ t Magyarorsz ígban: a’ pannonhalmi, budai, 
pécs i ,  nyitrai, pozsonyi,  óc sa i , iáki ’s a ’ t. egyházak,  
mellyeket látánk, annyi romboló háború „utón az em
lített tekintetből is nevezetes épületek. — Örülünk , hogy 
korunk a' sz. Lélek-isten templomaira fordítja legin
kább figyelmét, de nem titko!hatjuk e l , hogy ház,ink né- 
me ly vidékin maholnap azon definitio , mellyet egykor 
tanulánk , egyházaink és tornyainkra a'ig leend alkal
mazható ; mert a’ birkaaklok és vendégfogadók büszkéb
ben emelik föl fe .e iket, mint némelly elzil i!t fedelű egy
házak. Legyenek meg azok , de ne hagyattassanak el 
ezek. — Ad vocem : e g y h á z ,  valahol olvastuk, hogy 
Mátyás kir. korában Szegeden h ú s z  volt —

tartásunk, magy. anyaszentegyházukban nemzeti nyel- 
vünk-iránti hó ragaszkodásuknak szép jeleit adók. Ná
luk eleitől fogva , a' misét ’s némelly szertartási imá
kat kivevén , az isteni tisztelet nagyobb része , u. m. 
mise előtt—alatt— és u’áni imák és énekek, délesti kö
nyörgések, ’st.ef. hol illyvnek voltak a’ hívek, ma
g y a r u l  végeztettek. Újabb időkben még benebb hely- 
zék a’ szentek szentje felé c’ nemzeti kincsünket, hol 
a’ kath. clerus is őrködni fog mellette, mint a’ hajdani 
leviták a’ frigy -  szekrény körül. Lám hazánk és kath. 
anyaszentegyházunk tanuló és pap-növendéki immár is 
nemzeti nyelven hallják a’ sz. igét, ezen énekelnek az 
urnák, ezen hallgatják legszükségesb tanulmányikat. 
Némelly főpászforok nemzeti nyelven végzék megyéjük 
inagyarabb kerületiben tett lá'ogaíásikat. Némelly püsp. 
megyékben az eddigi Pange lingva . . . Tantum ergo 
. . . Geniíori . . . helyett buzditóbb: zengj én nyelvem 
. . . Tehát . . .  Az atyának . . . magyar éneket lehet 
a’ kath. pap ajkáról hallani. —

És emlifetlen hagyjam é a’ Rel. és Név. egyházi 
iratnak keletkezését? Miután annyi egyh. folyóirat ela
kadt’s közelebbről a’Szion annyiszor átalakuló ,’s nya- 
valygó emberhez hasonlólag le-lepihene és föl-fölkele , ha 
valahol a’ földkerekségén egy lap, ó valóban az előfi
zetők béketürését megkisértó : erősen hiszszük t. ez. Sz. 
F. alapítója ismert és mélyen tisztelt papi és hazafiui 
jelleme után , hogy a’ R. és N. állandó leend ’s az egy
házi nyelv kimivelésére is — egyéb érdemeit mellőzvén 
— nem kis hatályt fog gyakorolni ’). — Oh ha mindezen 
czélszerű változásokat megérhetik vala csak 40—50 év 
előtt nyelvünk mellett buzgott , de már elhamvadt ha
zánkfiai, bizonyára szerzőiket szivökhez szoritatták vol
na ’s ma még Bartsai is ekép Írná czimét: „Örömnek 
bönyei folyák el szememet, egyházunkban hallván nem
zeti nyelvemet!“ —

És a’ mi korunk fiai ? — Oh némellyek ezek közül 
feledve, hogy a’ megrögzött szokást nem olly könnyen 
lehet kiirtani, mint a’ varrásbeli rósz öltéseket kibon
tani— feledve, hogy az isteni tisztelet magy. nyelve 
nemzetiségünk fennmaradásának és terjesztésének egyik 
meszszeágazó hatalmas eszköze — feledve, — hogy ezen 
eszköz kezelőji jobbadán magyar a j k ú a k ,  mindnyájiin 
magyar hazafiak, kik , több ezren lévén , idővel még 
a’ száraz holt szénhez hasonlító szivekben is föleleve
níthetnék a’ nemzetiség tüzét, tán egykét béresi lélek
ért , kiket a’ közönség Ítéletének lehetne átadni, a’ kath. 
papságnak (hisz ez méltató a’ fölebbemlitett gyakor
latokra nemzeti nyelvünket) , mint máskor látni fogjuk, 
nem legillendóbb hálával fizetnek. Mi, miután a’ két 
hatalom határi édes hazánkban ki vannak karózva, be
ket óhajtunk minden jóakaratu hazafiaknak! — 2). No
ha a’ mondottak nvelv-tekintetben csak örvendeztetok , 
vannak elszomorító tapasztalati adatink is , t. i. vala
mint nincs világosság árny nélkül: úgy nem lehet kép
zelni a’ sokszor érintett tárgyban előmenetelt néhai las- 
suskodás , veszteglés sót maradozás nélkül. Azon an itt 1

1) A’ kath. egyháznak magyar nyelvében is sok latin szó 
J fordul elő, igaz; ámde mentvék é illyesmitol más fele 

kezetühazánkfiai? A rector, professor , collegium, con- 
sistorium, superintendens, curator synd.cus , eccles.a 
predicator st.ef. szavak azt b.zony.t ák hogy az idegen 
szavak magyarítására nekik is szükségük v a n . -
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js vigasztalásunkra szolgálhat, hogy a’ késleltető vagy 
épen viszszataszitó akadályok elhár tása hatalmunkban 
van, ’s mi bizton remélljük, hogy minden huzamos 
halasztgatás nélkül nemzeti nyelvünkre nézve kath.-egy
házi kban még a’ következő javítások történendnek: a) 
az illető elöljáróság a’ köznép énekes -  és imádságos 
kézi-könyveire nagyobb figyelmet forditand , a’ becsú
szott idegen szavakat megmagyarítandja, m ert, például 
hozván fel, különösen hangzik füleinkbe , m;dón még a’ 
nőnem is „Ave Maria! gratia plena Dominus tecum (né
ha tecus, pecuin) mondatokat kever az egyébiránt leg
szebb tartalmú énekbe , — ugyanazokbul a’ hibás kife
jezéseket, miilyenek például: rontsd meg ellenségin- 
ket, a s z s z o n y á l l a t o k  ’st. ef. kiküszöbölendi, az 
evangeliomos könyveknek uj kiadását eszközlendi, — és 
mindezek fölött arra fogja fordítni gondját és hatalmát, 
hogy a’ nm. kir. helytartótanács bölcs rendelete követ
keztében az e b b e n  a z  e s z t e n d ő b e n ,  N e k e 
r e s  d e n ,  különféle c s á b í t ó  c z i m e k  alatt, nyo
matott babona és botrány-teljes imádságok ’s énekek, 
mellyek fájdalom! búcsúk alkalmikor még ma is több 
helyen nyilván áruitatnak, elszedeiíessenek, égettes- 
senek és az illy alacs utón nyerészkedő könyvnyomók ’s 
árusok kinyomoztatván példásan megbüntetlessenek. Ez 
nem olly csekélység , mint némellyek vélhetik; mert mi
dőn a’ csárdákból felkapott világi szennyes dal szent 
rámára vonatik, kinyomatik és körmenetet tartó 20—30 
kath. egyediól imígy énekeltetik: „Vagyon nekem há
zam, három vetett ágyom, az egyikbe lefeMietik J é 
zus , 1 e f e k h e t i k J é z u s “ , és az apostol „Menj el 
P éter, menj el4< szavakkal a’ falu végére küldetik, hogy 
a’ Krisztust az ott lakó özvegy-aszszony hajlékába meg- 
híjja ’st. ef. nemcsak egyházi nyelvünk gyalázatja, ha
nem kivált más valláson levő kér. társink előtt hitval
lásunk méltóságának is alacsonyitása. — b) Figyelme- 
zend előkelóleg a’ falusi mesterekre, hogy ezek hagy
janak föl azon latin énekekkel, mellyekkel, szótag- 
mértéket nem ismervén csak a' nyelvet értő füleit sér
tegetik és hagyjanak föl azon különczködéssel, melly- 
nél fogva némellyek a’ községtől nem ismert azon szer
zemény-vagy jobban mondva férczeményeiket')  szok
ták énekelni , mellyeknek csak rósz végrimeit mondhat
ja utánok az énekelni akaró nép. — Már csupán ezért 
országos vagy megyei énekes könyvet kellene szerkesz
teni ’s gyakorlatba hozni. Erdélyben e’ részből egy
formaság uralkodik, mert közönségesen a’ c s í k i  éne
kes-könyvet használják. Hallottuk e’ szerint B o g o s  
és S á n t a  (a z  Somlyói ez marosvásárhelyi) mester 
urakat énekelni. Előadásuk nem vala valamelly játék
színi trilla , csak egy halk- ’s édes-keserű hangon el
zengett „Boldogaszszony, anyánk régi nagy Pátronánk! 
. . árva magyarokat ’s a’ t.K czimű, hihető a’ háborús 
elókorban szerkesztett, egyh. ének , de mi ezt soha nem 
fogjuk elfeledni ,'s a’ székely földnek, sértett kebelu csa
logányokhoz hasonló bájos ajaku két énekesire még a’ leg- 
nevezetesb operákból is tisztelettel emlékszendünk visz- 
sza. De c) várhatni, hogy önmagok a’ lelkiőr urak is 
nemzeti nyelvünkre több szorgalmat forditandnak, a’ la
tin szövegeket (textus) nem tarkítják egyh. beszédeikbe , 
— a’ tejet úgy nyujfandják szopós gyermekeiknek , hogy 
vastagabb tápszer sem hijányzandik a’ serdultebbek szá
mára. — Szólhatnánk itt az esp. kerületek ’s egyes pa
pok könyvtáriról ’s t. efélékről; de tisztelve az öreg lel
kipásztorokat csak azért is örömest elhallgatunk, mert

1) Például* „Gloria, g l o r i a  . . . .  Micsoda, micsoda? 
Bethlen és Juda!“ — oh magy. mesteri duda!! —

a’ fiatal papság korszerű készülettel lépend helyökre. d) 
Mi a’ kolduló szerzetesek — a’jószágosatnál máskép 
van — egyházait illeti, hazánk méltán követelheti, hogy 
ezekben is szűnjenek meg valahára a’ kyrie-k, latin ves- 
perák, lamentatiok ’s az úgynevezett figuralék, mely- 
lyek nemzeti nyelvünket még a’ magy. városokban is 
kifigurázzák1). Oh h* ezen jó atyák, legalább magya
rok közt, a’ mise alatt gergelyi hangjel szerint, a’ zsol
tárokat. Jeremiás siralmát, a’ „Pktate tua quaesumus1* 
kezdetűremek könyörgésüket magyarul énekelnék , mint
hogy ez, a’ füleken kivül, szivekre is hatna, egyhá
zaik a' föladásig telve lennének, e) Részünkről mit a’ 
t. ez. főpapságtól nemzeti nyelvünk egyházitásában re- 
raéllünk még nem a’ magy. mise. Hallott egyikünk már 
magyar misét i s , a’ consecratioi igéket kivéve , latin 
alatt fenhangon fölolvastatni, ’s még ma is áldja a’ b. 
e, nagy papot és hazafit b. Szepesyt. —

De a’ mi alázatos véleményünk szerint előbb a’ szer
tartási könyvet (rituale) kellene magyarra fordítani és tán 
némelly kifejezéseket— a’ nélkül, hogy a’ róin. kath. 
anyaszentegyház értelmétől eltávoznának, jobbittani. Nem 
szükség hoszszason fejtegetnünk, milly hatást szülne e- 
zeknek nemzeti nyelven történendő olvasása vagy kel
lőleg éneklése keresztelés, házasság, avatás, temetés ’st. 
ef. szertartás alkalmakor. — Aztán a’ székesegyházak 
énekkarába a’ magy. textust is be lehetne hozatni, ze
nészek és énekeseket, legalább részint, azon jobbágyok 
fiaiból növeltetni, kiknek maholnap alig jutand egy föld 
sessiói octáv ! — Vájjon alkalmasok leendnek é ? a’ ta
pasztalás— csak a’ korán kikéinlett hajlam ne hanya- 
goltassék e l— nem hagy kétkedni. — Oh sok szép lel
ki tulajdonságot láttunk mi a’ tebetlenség miatt csecse- 
mős korában elhunyni ! — E’ tervet csak azért is elkel
lene fogadni, mert tapasztalásunk szerint a’ bevándorló 
’s magukat kari hivatalbabefuró csehek és svábok, na
gyobb részint, nyelvünk megtanulására képtelenek, püs- 
pökjeik és káptalanjaik iránt hálátlanok, kifogyhatJanok 
ezeknek gyalázásábán, fáradhatlanok a’ róloki balhirek 
szárnyinak megtollasításában , és telhetlenek mint fene
ketlen hordók. — Avagy ekép a’ müvészetbeni concur- 
rentia gátolhatnék ? No tehát alkudva: a’ külföldieket 
azon f ö l t é t e l  alatt kellene szolgálatra fölvenni, ha 
nemzeti nyelvünket értik. Elvégre arra is lehetne püsp. 
látogatás alkalmával ügyelni, hogy a’ hol ugyanazon 
egyházban két vagy több nyelven is tartatík az isteni- 
szolgálat , a’ magy. predikáczió ne utaltassék reggeli 6 
—7 órára (mint történni szokott többnyire a’ szerz. egy
házakban) , hanem foglaljon a’ h í v e k h e z  méltó órát. 
Azért, hogy A.német kisaszszony tiz óráig magát folpipe- 
rézhesse, miért kellene B. magy. kisaszszonynak téli hat 
órakor egyházba mennie. 1 1 2)  f). Mindenek f ö l ö t t  még

1) Nem vagyunk azon kellenek majmolóji, kik még bál- 
ványikat is görög ruhába öltöztetek , szilárd elvünk leend 
a' „ne quid nimis“ , de ha nyomába akadunk valamelly 
letermett ténynek, lappangón bár z.ros falak közt, 
föl'elvén, a' nemzet szellemi itélöszéke elé állitandjuk. 
Pedig vajmi különösek lappangnak ! Tudtnnkra nem régen 
halt meg egy magyar alamizsnán élő szerzetes atya , ki 
házi elöljáró lévén sz. István és Imre képeit a' szerz. 
egyház-o tárról csupán azért viteté e l , mert m a g y a r  
öltönyük yaja. Szegény képfaragó, miért nem v< sél bu- 
gyogót ? ! És él még most is egy nagyobb rangú pap 
ki a’ nemzeti nyelvünköni levelezést, confraterei közt, 
körlevélben tilalmazó. Nem csoda, ő m a g y a r  r é s z r e  
volt bevéve 's mi ígérjük hogy ő és mások , illy tényé
kért , a’ magy. nemzetnek lesznek bemutatva.

2] Mi ollyan helyeken , hol a' kevert lakosság nnmzeti nyel
vünket érti , a magyar oktatást elegendőnek tart uk. 
gzepessy b lelkiösméretes pap vala, e még is több ide.
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óhajtandó volna, hogy' némelly világi urak kettős ha
nyagságukat lerázván az egyházak gyakorlásában jobb 
példát mutassanak ’s az egyházi nyelv pártolására ’s 
terjesztésére nagyobb áldozatokat tegyenek. A’ méhkas 
üres lesz király nélkül, illyen az egyház nagyaink, elő
kelőink példáji nélkül. — Kétszázad előtt Eszterházy 
nádorunk a’ község egyházába járnia Istenét imádni — 
’s épített, ma a’ legutósó irászkákban gyér a* hívői o- 
daengedés , rontanak. Kár, hogy sok urat igen gyönge 
szál köt a’ túlvilághoz. — Lelkünk nein tör ki panaszra 
ellenük — az Isten nekik is tényeik és nem más szerint 
flzetend! ! ’s mi nem is a’ lelkieket tárgyazzuk itt an
nyira , mint a’ velők szoros viszonyban álló nemzeti 
nyelv ügyét, minek fölvilágositására tapasztalásink köny
véből még csak azt jegyezzük ide föl, hogy: Nyitra 
püsp. városban hajdan több magyarok létezhetének, mint
jelenleg; azonban noha szám ok................ miatt igen
igen elfogyott, közelebbi időkben is a’ székesegyház
ban magyar predik*cz>ó (három é vagy egy? minthogy 
benne soha nem laktunk, hanem 13 év előtt futólag lá
tók , meghatározni nem igen merjük) minden évben tar
taték. Már ha egyetlen egy m. szónoklat maradt volna 
is főn, a’ ns megye közgyűlései alkalmikor nem lehet
ne é többeket is divatba hozni ? — kétség kívül, ha a’ 
nsKK. és RR. ezt nemcsak óhajtanák, hanem jelenlétük
kel foganífni szíveskednének.— Mi az áldozatot illeti, 
szent czélra áldozni isteni tény, de hazánkban keve
sen vannak illy istenek; Tudjuk , hogy a’ szegény pó
rok pénztelenek, némellyek még a’ kurta vagy vonás- 
forintnak is CHak nevét ismerik, ’s mégis a’ falu-i nö
vendékek számára , mellyik jótevő nyomata ki a’ nél- 
külözbctlcn uj magy. szavakat? — Ezt is a’ ,,Mezei 
Naptár1 11, szófüzér vagy akármi czim alatt, megindít
hatná ’s évenkint folytathatná. — Mi ebbéli gondatlan
ságunk rajzolatinak uiólsó vonását azzal teszszük meg, 
hogy ismerünk több német és tót papot, kik hasotmj- 
ku hiveik közt, nem erótctve ’s épen ezéri huzamos fá
radság után, nemzeti nyelvünket egyházivá tevék — 
kiknek azonban hazafiul buzgóságok nem mondjukpénz- 
z e l , de csak tbirói czimmel sem jutalmaztaték meg; szép , 
igen szép!! —

C) Voltunk oláh egyházakban is , az egyesültekéi
ben keresztjáró hét alkalmakor magy. éneket, imát és 
predikácziót is hallánk. Egy évben, csak egyszer !!

gcn aku predikácziókat, mert a‘ hívek magyarul ió be
szélőnek megszüntete M;>r mire való, például, Koma
romban, Páp n , Szombathelyen sa 't  a’ német predi- 
káczio ? Nem tudnak magyarul? no a' lelkieket nem il
lik megtagadni, hallgassanak német oktatást. De mire 
való a‘ gyermekek és mesterinasok német katcchesise? 
tehát német a ku ház nkfiai ez a hazai törvények iránti 
hódolatotok? ezzel érdemesítitek magatokat . . . - jö
vőre ? Oh a‘ hon atyjai figyelemre veendik ezt, s hisz- 
szök nem fogják soká tűrni, hogy a' nemzet kivánata 
egykét német szerzetes számának, kiket egyébiránt 
többnyire magyarok 1 .tnak el élelmezéssel, fe áldoztas- 
sék. Erősen remélljük , hogy e' tárgyban megyés püs
pökeink is , mint Klobusiczky pappatriarchánk , a világi 
hatóságnak segéd-kezeket nyujtandnak. Történt t i. Bacs- 
megyében, hogy az érs. megyéjét látogató őkegyelmes- 
ségénél -  -  -  helység német pórlakosi iclkipasztorukat 
arról vádolák , hogy tölök , kik s t o k németek , az is
teni ige megtagadtatik. Ő kegyelmessége, németül be
szélvén velők, írásban parancsofl a" v dot beadatni. Azon
ban a föbirótul fölvi ágositást kivána. Ez azt állít* , hogy 
egyről egyig ó magyarok. El övének most németink, be- 
nyu ták német leveleiket. Ő kegyelmessége magyarul 
kezd beszélni, azok — álfogásikat feledve — fejenkint 
jól válaszolónak, jobb n mint ö kegyelmessége velők 
németül beszélhete. E rövid furcsa clenctet, atyai in
tés és magyar pred káczió-melletti megmaradás z.rábe.

D) Vollunk izraeliták zsinagógájában ,’s mit tapasz
talunk? mn den nagy füst és zaj daczára azt, hogy ra
binjaik— még a’ magy. városokban is — egykét egyh. 
beszédet tisztább német nyeljen mondanak, de magyart 
— tán nemzetünk-iránti hálából ? — nem. Ezt kell ér
teni vidéki iskoláikról is. Bach, hazánk szivében szépen 
némeiizál a’ magyar szívességért! Mindezek pseudoli- 
beralisiáinknak elmélkedési czikkül szolgálhatnának!!

Hazánk határin kivul Bukovina-Moldva és Oláhor— 
Szagban, ’s meg is azon tartományokban, hol ru. ezre- 
dink államásolnak, használtaik nemzeti n>elvünk itt— 
ott az Isten imádására ') . — íme nemzeti n> elvünk egy
hazainkban ! meilyről engedje nemzetünk Istene, hogy 
valamint a’ csillagász minél többet vizsgálódik a’látkö- 
rön, annál több csillagot szemlél: úgy a’ mi vidéki 
szemlénk is , minél ébrebben órködend, annál több — 
nem hamarkodás, nyargalás ’s t. ef. szenvedély, hanem 
elv, éretség, törvény és áldottegyeiérfés-szülte öröm- 
teljes tényi-adatokat közölhessen!! Óhajtják.

Őszinte vidékiek.

néhány szó az egyházi szónok
latéul.

Dicső hivatás a’ lelkészeké. Az emberi kebelben 
melyen feszkelt érzet, a’ boldogság tolmácsának lenni, 
a’ szenvedélyektől viharzott Jélekbe megnyugtatást ön
teni a’ vallás szent malasztiból, erkölcsiségben megtar
tani, erköicsiségben ö egbí ni népet; erőt adni a’lélek
nek az élet terhes után ; fogékonynyá tenni az emberi 
keblet a- jónak elfogadására valóban fönséges pálya. 
Kérdem: ki az , fölvéve az egészet, kinek illy sok ol
dalú hatása volna kezei közt ? ki közvetlen kulcsát bír
ná a’ nyugodt elégültség terjesztésének a’ nép közt ? 
mi az? mihez több tisztelet volna kötve, mint a’ Iel- 
készi hivatalhoz ? — ki örököl tiszteletet a’ ruhának e- 
gyetlen fölvétele által? mert tudjuk, hogy a’ ruhának 
latása önkénytelen bókra készteti a* pór-osztályt ; én 
csekély isinéretem szerint nem tudok pályát, melly az 
alsó osztályra-hatásban annyi közvetlen eszközökkel bír
na mint a’ lelkészi, csak tekintetet kell még hozá csa
tolni szilárd lelkülettel, magas lelki fejletséggel ’s tel
jes meggyőződést az iránt mit mond , hogy az lelke , 
’s szíve mélyéből fakadjon : a’ nép követni fogja taná
csát , mondását, mert hiszen isten házában, isten szi
dott mondotta ; — és ki ez állását betölteni, a’ népet ren
deltetése nagy czélja felé vezetni erős lélekkel tudja , 
az képzetem szerint dicső hivatásának megfelelt. Lel
készek a’ néppel mindennapi érintkezésben vannak, 
kileshetik annak hibáit, balvélemcnyit, élőit életit ; 
hatalmas szavakkal szüntelen van alkalmuk a’ száz 
fejti hydiát elölni. mig utóbb elvesz; a’ jót ápolni mig 
utóbb gyümölcsözik. Csak egyet említek a’ nép álhie- 
delrni kö/.ííl, miben azt milly egyszerű csekélység 
volna fólvilágositni ? nevezetesen hiszi nagy része, 
hogy az adót az urak zsebei tömésére fizeti. Men
nyire nem ellenkeznék az egyházi szónoklattal egy 
rövid, de velős felvilágítás e’ tárgyról; — mennyire nem 
ellenkeznék családi, polgári viszonyával,’s többegye

1) Némelly ezrcdeknél az altisztek s tanultabb közvitézek, 
játékszín! magy darabokat is adnak elő. Vájjon van é 
nemzeti indu ó-da ok , ki szerkesztő st ef ? nem tud
juk : de azt bátran állítjuk , hogy ma közvitézink is 
mivcltcbbek, mint azon hajduk, kikkel Xld k I n e z  e 
pápa fiatalabb éve ben , K o m á r o m b a n k á t  on • s k o-
dék.  Ezt id?*, csaknem erótetve , azért szövök be , mert 
fel világításul szolgálhat a' Tökély-és Szob.eszkyvel vál
tott leveleinek érthetcsére.
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bekről értekezni, mik szerény élete körébe vágnak; 
hiszen mi Ily tömérdek jeles mondás van a’ sz. Írás
ban, miket kors/.erüleg magyarázni, csak a’ lelkész 
értelmességétől 's akaratjától függ.— igen vde a* dog
mák , az az erkölcsi támasz, mellyet az ember utolsó 
ínségében ölel, hanyagoltassanak el ?“ — lesz talán ki 
felkiált. *S én felelem : épen nem , sőt a’ mennyire 
nem szeretném , ha az egyházi szószék politikai szint 
öltene: épen annyira óhajtóm , hogy a’dogmák nagy 
része, mint az erkÖlcsiség terjesztésének alapjai, mel- 
lyekre a’ népnek mulhatlanul szüksége van, nagyobb 
kiterjedettségben, szívre ‘s észrehatólag. á’ nép napi 
életébe bele<-zn\e tanítás tárgyául szolgáljanak, ho- 
záadván, könnyű, sima, szép nyelven. Nem értem 
ezen a’ feszes, pöftVszkedő s/.tilt, rnelly által czélt 
nem érünk, mert fáraszt:, untat; nem is a’ konyhait, 
nieljy olly szeut helyen, olly magasztos érzelmek közt, 
miliyekkel az ember egyházban megjelenik fület sér
tő : hanem tiszta, hibátlan, könnyenfolyó, a’ nyelv 
szabályit szem előtt tartó beszédet #) értek, inkább 
a1 szív érzeményihez szólót, hol olly különféle állá
sú emberek jelennek meg; és igen óhajtanám már 
valahára, a1 töméidek latin idézetekkel tarkított egy
házi szónoklatot megtisztulva hallani. Nem is tudom 
elképzelni, mikint csúszott idegen nyelvek idézése az 
egyházi szónoklatba; hisz a’ szónok örök czélja volt 
megértetni azoktul, kiknek beszél. Meglehet azonban, 
hogy a’ közép kor szónokai csodás fénykort terjesz
teni, a népet mystificálni akarván, — mikint olly 
nyelven is beszéltek mit a’ nép nem ért,’s mintha azt 
isteni ihletés tüzes nyelve származékának kellene tu- 
lajdonifni, — kevertek különféle nyelvet az egyszerű
séget igénylő egyházi szónoklatba’s a’ mostani ennek 
maradványa De térjünk ki valahára a’ régi vágásból, 
nyelvünk tisztul, !s mind a’ nyelv mind a’ miveltségi 
haladás joggal követeli, hogy az egyházi szónoklat
ba különösen, hol annyi érlelem aJ beszélőre figyel, 
tiszta, nem kevert ’s hibátlan beszéd vétessek föl. 
,,Nagyon helyes, mondják talán némellyek , de mi
kint tegyen szert erre a’ falusi szegény lelkész?“ Ha 
nem tudnám, mikép egy egyház-kerületben lépés van 
már ez iránt téve, nem szólnék ’s inkább mennyire 
csekély erőmtől telik, módokrul gondolkoznám, mi- 
kép kellene a’ szegényebb lelkészeket haladással meg
ismertetni, ’s közölni eszközöket, mellyek a’ haladás 
útját kimutassák ; de miután tudom, hogy az egyesülési 
erő kiv it ta nzt, mikép újságokat a’ kerület járat, ’s azo
kat minden keblebeli leikészszel közli; kérdem : miért 
nem lehetne ezt több kerületbe is beültptni, kivált 
midőn olly fényes eredvények reméllhetők. Ezt kell 
tenni a’ lelkészebnek, haladni kell. Mert állásuk ol- 
lyan, mint vezető sodronyé a’ villanyerőmííben, fejük 
a’ haladási, miveltségi szikra felső osztályban, lel
készek a’ nép közé viszik ’s megtermékenyiíik.

Tavaszhó 17-kén volt szerencsém N. Körös város 
egyik hitszónokát hallani, midőn egy megholt nő fe
lett tarta beszédet. Nem akarok mélyen a’ fölvett 
tárgy érdemébe ereszkedni, csak említem, hogy két 
túlzó némher szenvedélye volt éllel egymás mellé ál
lítva igen helyesen, hogy a’ kivánt közép annyival 
inkább kitűnjék. Egyik túlzó, mint nap, bámultatást,

Hoc opus hic labor est! Tudnék beküldő urnák egy igen 
nagy község ref lelkészétől mutatni kéziratot, kinek 
még csak az i k e s  igékről sincs fogalma. !! V. S.

Szerkeszti Helmeczy.  —

imádást óhajt; másik meghúzva magát kis körében, 
mint szerény hold .^csupán, úgymond, házi o e c o no -  
m i á j á n a k  él 4 a’ helyes közép e’ kettő között 
forgott. Hasonlításokkal a* tisztelt szónok, úgy lát
szik , igen szeret élni ‘s néha meglepőket mond. A’ 
nyelv érdéinél egy kis megrovást. Beszédében töinér- 
dekszer használja az az ő-t, — melléknevek bősé
gében sztilje duzzadó'ó . mi által különben érzékeny 
hangja vészit hatásából; p. o. többek közt mondja „a1 
jó asszony az ő házának tündöklő, ragyogó, csillogó 
arany-koronája ; — lalin szavakat is nem egyszer hasz
nál, de ismervén haladni kész igyekezetét, győződve 
vagyok, hogy e’ szavak: a p pli cá 11 a t n a k , pro-  
m o v e á l ó d n a k ,  akaratlanul csúsznak néha beszé
débe. — Keméllem, hogy az itt érdeklett lelkész ur 
őszinteségemet sértésnek nem fogja venni, ’s czikkem 
neheztelést nem vonand maga után. Igen helyes állí
tás, hogy „mi nem halad az nem csak helyben nem 
marad; de hálra nyomat ik.$í Ne boszankodjatok tisz
telt lelkészek, ha teljes meggyőződésem szerint mon
dom, hogy a’ lelkészek - iránti hidegségnek nem a* 
oka, mert a’ nép világosodik , hanem, mert a’ lel
készek nagyobb része elmarad. A ’ világcsodán , hala
dás , fejtő tavaszkint, nem egy ágra terjeszkedik ar 
népéletben, ezért keli a' lelkészi körnek is haladni 
a’ kor kivánatival; különben ne csodáljuk, ha a’ fej
lődő nép, mint hernyó a’ bábból kibúvik ’s a’ régi le- 
pelt, a ’ régi takarót elhagyja. P.

P ó t l é k t á l * .
Ugyanazon jó u r , ki saját ’s álmezben a’ halhaf- 

lanság templomának nagy ajtaját erűnek erejivel betör
ni , vagy azon per fás nefas, okkal-móddal besurrani még 
A e s o p  békája sorsától sem  rettegve erőködik, a’ 
Hasznos Mulatságokban, miket már czímével egyenes 
ellentétbe tón így okoskodik: a’ rabdolgoztató intéze
tek a’ magyar természetével meg nem egyeznek ; a’ tisz
telt ur részérűl az az igazság, hogy a’ külföldet ne maj
moljuk, hanem ön rendszerünket (majmoljuk). 0  Nem- 
zetiUjság! OK ulcsár! nemde elmondhatjuk: öröködbe 
. . pogányok jöttek !

#  Honnan van: hogy inkább elszivelünk egy 
ferde lelkületet, mint egy ferde bókot ?

A’ szükségtelen tettetés vétek ’s alacsony- 
ság. Szükség esetén, ha vele másokat megtarthatunk 
’s boldogi hatunk: erény.

#  ,><. Olly emberek, kik ismerkedésük első per- 
cziben, minden tudományukat kitárják, rendesen rósz 
társalgók. Saját elménezségök szükiben miután az ide
gent elpazarolják, csak figuránsok lesznek a’ társaság
ban. —

í*'i Nagy vigasz balsorsban: ha magunkat ne
hány évvel mindig korosbaknak gondoljuk. Ki a’ világ 
folyamát ismeri: tudni fogja, minő nagy változásokat 
szülhet azon nehány év.

A’ barátság nagyrabecsülésen , követke
zőleg a’ kedély tulajdonin a l a p u l ;  a’ szerelem pedig 
a’ testéin. Sok barátsággal viseltethetik az ember va— 
lamelly egyed irán t, de nem szerelemmel. A’ csők, mely- 
lyet Margit scot királynő a’ tudós , de nem szép idom- 
zafu Alain Chartiernak adott, csak gunyjátek volt.  ̂

^  A’ nagy szellemeket gyakran a’ szükség 
szüli.”A’ legterraéketlenebb tartományoknak, a’ legna
gyobb uralkodóji voltak. Példa: Mózes, I. Peterczár.

Nagy József.

Nyomtatja angol gyors-saytón Trat tner -Károly i , nri-utcza 453.
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Adatok, a’ Hajdúkerületről.
(Második közles)

Az átalakulás korát éljük; azért a'teendők 
tételére teljes higgadság , gyanusitgatás-kc- 
rülés, és a’ különböző vélemények kiegyenlí
tésére türelem szükséges. D e á k .  P e s t ,  1841 
novemb. 28.

Mint egyrészről a’ hatósági rendszert édes hazám 
alkotmánya szemfényének tartom , melly bennünket mind 
belső önkény mind külellenség ellen legbiztosabban megó, 
mellyen meg kell törni előbb-utóbb a’ zsarnok nagyra- 
vágyásának úgy, mint a’ sz. helenai fogoly-oroszlány 
hatásra számított terveinek: úgy másrészről nem tudom 
eléggé bámulni őseinknek azon mély bölcsességü poli
tikai nézetét, miszerint, hogy az fejetlen anarchiává ne 
fajuljon e l , a’ hatóságok főkormányzóji kineveztetését 
egyedül a’ törvényes fejdelem jogivá kívánták tenni. 
Távol legyen ugyan, hogy én a’ hon ’s fejdelem érdekit 
ellentétben kívánjam állítani; mert meg vagyok győződ
ve mint alkotmányos monarchia híve, hogy melly hon 
fejdelme érdekit , ’s melly fejdelem a’ hon javát nem 
kívánja előmozdítani, egyik a’ másikra érdemetlen : mind- 
azáltal azt tartom , hogy valamint emberi természetünk
nél fogva hajlandók vagyunk a’ függetlenségre; úgy, 
ha tehetjük , épen annál fogva a’zsarnokságra való haj
lamot, legyünk kormányzók vagy kormányzottak, sem 
vagyunk képesek megtagadni. A’ hatalmat (majestas) te
h á t, a’ szellemi e r ő v e l ,  (semmit nélkülünk) czél- 
szerüen egyeztetni, ’s mindegyiket saját korláti közé 
szorítani, az okos politikusnak nehéz feladata. Es épen 
ebben látom eleink bölcsességét alapulva lenni, hogy 
midőn a’ centralisatio eszméjétől idegenek lévén a’ ha
tósági rendszer által független állásukat biztosítani, úgy 
azok főkormányzójinak a’ fejdelem általi kineveztesével 
a’ sok kerekű alkotmány műszerének.összetartást’s némi 
egységet akartak szerezni. Léleknek nézem azt az alkot
mányban,melly a’status-testben mint valamelly ideg-rend
szer által működik, a’különböző részeket összeköti, és 
így szét-bomlástól, melly halál jele, ótalmazza.

A’ Hajdúkerület politikai jelentősége sokkal újabb , 
hogysem még benne ezen országtanilag üdv hozó esz
me tökélyre fejlődhetett vagy legalább t e t t é  érhetett 
volna ; ennél fogva, hogy a’ hajdúk vagyis már ma a’ 
Hajdúkerület, bár már módosítva is fókorinányzóját még 
mindeddig maga választja , nem csodálhatni. Mellőzve 
ugyanis azon időket, midőn még a’ hajdúk bizonyos hely
hez lekötve nem lévén, mint mezei hadak , fegyverrel 
osztották az igazságot: mellőzve azon időket is ,  mikor 
már adományleveleik értelmében mint adományos-társak 
(condonatariusok) vagy közbirtokosak 1606tól 1699ig 
külön kapitányok által igazgatták magokat, mint a’mik
ről úgyis kevés bizonyost tudunk e’ részben mondani: 
hogy a’ hajdú városok lső L e o p o l d  által parancsolt 
egyesülésök alkalmakor, 1699ben Dé’sán István a’ haj
dúk közakaraijával választatott kapitánynyá , ’s az ud
vari hadi tanács által erősíttetelt meg ; bizonyítja azt a’ 
tisztelt hadi tanácsnak 1699ben telelő 17kén kiadott azon 
oklevele, melly Kassán Nígrelli Octáv gr.nab I700ki 
télutó lső napján bemutattatott. !)  1

1) Az oklevél szavai ezek: cum spectabilis ac generosus
Dominus Stephanus Dé’sán tum ob eximia suae fidelita-

A’ hajdúk által választattak kapitányokká nánási 
Oláh Jakab l701ben, lsőCsanády Sámuel 1711ben , Ild. 
Csanády Sámuel 1734ben, IlId.Csanády Sámuel, 1777ben 
jablonczai Pethes János 1790ben és nánási OláhMihály 
I809ben is. Meg kell azonban jegyezni 1 ), hogy a’ 
két elsőig az udvari hadi tanács , a’ három utolsót pedig 
már a fomeltóságu udvari magyar cancellaria erősítet
te meg; 2) hogy már 1734ben Ild. Csanády Sámuel 
nem a’ hajdúk által közönséges megegyezésből, hanem 
csak a’ városok küldöttjei által közgyűlésen választa
tott meg, es 3) hogy bár mindaddig a’ választott főka
pitány csak megerősítés végett küldetett fö l: 1809ben 
azonban , mivel a’ három kijeleltek f. i. kir. tan. Görög 
Demeter , nánási Oláh Mihály és Győrfy József felett 
a’ gyűlés megegyezni nem tudott, mind a’ három neve 
fölterjesztetett,’s közülök nánási Oláh Mihály neveztet
vén ki, ezen csupa eseményből a’ kormány azon gya
korlatot vette, hogy már a’közelebbi főkapitányi válasz
táskor is ezen mód használtatott, ’s a’ három kijelelt: 
péli Nagy Gábor, Karap Sándor és Petkó Mihály kö
zűi az első neveztetett ki ’s erősittetett meg.

Ezen előzményekből megtetszik , hogy a’hajdú vá
rosok főkormányzójikat mindaddig csak nem magok vá
lasztották , ’s abból a’kormánynak mindaddig , hitök sze
rint , csak igen kevés részt engedtek által. Azonban a’ 
választási szabadságot én is a’ maga helyén igen szép 
előjognak tartom, de engedjenek meg velem egy érte
lemben nem levő honfi-társaim, a’ szabad választást itt 
annyival inkább helyén nem találom , mivel véleményem 
szerint az eredeti jog már úgyis csak romjaiban él, ’s 
hogy miért nem, azt ezen rövid közlés elejéből követ
keztethetni. Ha a’ hatósági rendszer gyöngykoszorujá- 
bói kiríni, ha a’ fejdelem jogaiból elvenni azért hogy 
a’ miénkből is vegyenek el nem akarunk: szükség ezen 
előjogunkról lemondanunk , és azt a’ legfőbb hatalom kép
viselőjének a’ kormánynak átengednünk.

Nem úgy kívánok azonban értetni, mintha én ezen 
előjogot feláldozni és még is a’ mostani rendszernél 
maradni kívánnék. Koránsem, elegendő kárpótlást uraim ! 
minden jogvesztésért. En valamint azt tartom, hogy a’ 
mostani rendszer mellett nálunk a’ kormány teljesen 
képviselve nincs : úgy másrészről nem tudom megemész
teni az örökös tisztvjselőséget sem , melly a’nemes ver
senyzésnek nyakát szegi, a’ reménydus fiatalság kiné
zésű meggyilkolja ’s az erkölcsi haladást legjobb eset
ben is csak lehetővé de nem szükségessé teszi. Tudom 
ugyan , hogy sok pártolója van azon eszmének is , mi
szerint a’ tisztviselő függetlenségét tisztujitás által el
veszteni kénytelen lévén, inkább szem előtt tartja az 
ön mint a’ közérdeket, de megfordítva még inkább áll ezen 
okoskodás ; mert a’ tisztviselő , ha függetlensége elvesz
tésétől nem fél, a’ gyarló emberi természetből indulva 
k i, inkább akarhatja ön jólétét eszközölni, mint az egesz 
érdekét előmozdítani, és megvallom, bár az érdemet a’ 
sorozattól függesztvén fel, egy kis fogalomzavar lat
szik benne lenni,némileg kénytelen vagyok helybenhagy
ni azon gondolatot is , miszerint a’ közelebbi z i tiszt-

tis specimina, tűm verő ob expertam rerum gerenda- 
rum dexteritatem , a Sacra Caesarea rcgiaq» Majestate , 
úti communi tolius populi septem civitatum Hajdonica- 
lium assensu clectus in eoruudcm Capitaneum uberrima 
cum potestate conditus et confirmatus sit etc.
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újításkor, bár az emberszerető J. I- t mindenki szivé
ből szerette, szavazatát mégis igen nagy szám azon 
egyszerű okbul másra adta, hogy miután Z-nak igen 
sok alkalmatos egyede van, ha dicsőség az alispán- 
ság , abban mások is osztakozzanak, ha pedig teher, 
mások is viseljék.

Azt szokták ugyan némellyek ellenvetni, hogy az 
örökös főkapitányság mellett, isten mentsen bennün
ket kerületi tisztujitástól; mert akkor, miután nálunk úgy
nevezett status nincs, a’ kerületi tisztek csak labdák 
lennének a’ főkapitány kezében, kikkel kedve szerint 
játszadozhatnék. Ezen véleményt egyáltaljában nem oszt
hatom, mert hogy nálunk status nincs , annak egyik oka az 
örökös hivatal; mert miképen kívánhatjuk, hogy vala
kit a’ közdolgok annyira érdekeljenek, ha előtte a’con- 
currentiára ut ’s alkalom elzáratik, ha minden erökö- 
dése daczára is szava az örökös hivatal miatt csak kiál
tó szó a’ pusztában; vagy hol láttunk vásárt portéka 
nélkül és hogy lenne ott á r a  a’ gyapjúnak, hol a’ 
mostani rendszer mellett egykét ember egyedáruskodha- 
tik J). Továbbá annak, hogy ezen rendszer mellett is 
némi status alakittassék, ellene van az, hogy a’ városi 
tisztviselők az örökös hivatalbeli kerületi tisztek által 
ujittatnak meg ; ezek állására pedig amazoknak semmi 
befolyásuk nincs , mert illy állásban mikép lehet ama- 
zokrul jogosan kívánni, hogy szükség esetében mago
kat ellenzésbe tegyék, ’s igy ön létöket a’ közérdek min
den haszna nélkül koczkáztassák: legyen ott is tiszt- 
ujitás , azonnal a’ városi tisztek, k kben központosul a’ 
városokon az értelmesség, olly állásba tudnák magokat 
helyezni, mellynél fogva minden felsőbb önkény ártal
mas hatását pro viribus semlegesíthessék. De még e’ 
sem nagy baj, mert lesz status mindjárt, mihelyt a’ 
nyilványosság mezejére föllépünk, mindenki véleményét 
meghallgatjuk, méltányoljuk ; ’s lemondván a’ tekintély 
hatály-telyes parancsáról, egyedül az intelligentiát süve
gesük , bár kitől származzék is az , és ennél fogva az 
erkölcsi hatásnak, a’ közvéleménynek beléletünkre na
gyobb befolyást engedünk. Végre lesz status mindjárt, 
csak lépjünk ki azon szűk-körüségból, miszerint a’ vá
rosok közönségei a’ közgyűléseken és tisztujitásokon 
csak küldöttjeik által jelenhetnek meg ; vagy ha ez most 
sem úgy van az elsőre nézve mondjuk ki azt világosan. 
Ezen thémát azonban későbben bővebben kivánván fej
tegetni , most csak annyit mondok , hogy a’ gyógy -  és 
jogtanban a’ dolgok minémüségei megfordított viszony
ban állanak egymáshoz ; mert a’ gyógytanban minél ki
sebb körre szorittatnak a’ dolgok létszerei, azok annál 
erősebbek és tökéletesbek p. o. minden lé l: de a’ jog
tanban máskép áll a’ dolog , mert p. o. az igazságot, a’ 
jogot minél kisebb körre szorítjuk, annál tökéletlenebb 
a z ; igy a’ képviseleti rendszert is minél inkább extra
háljuk , annál parányibb fogalma van abban a’ választási, 
határozási vagy akármi közös jognak. Nálunk pedig olly 
formán van a’ dolog, mint mikor a’ homoeopatha egy

1] Minden balértés kikerülése tekintetéből itten megjegyezni 
szükségesnek vélem, hogy én egyedül csak a’ mostani 
rendszert kívánom érteni, mert mindenki személyes ér
demét örömest elismerem, ’s meg kell vallani, hogy né- 
melly kivételekkel, a'Hajdúkerület kormányát most olly 
értelmes fejek vezérlik, — mi csak az országgyűlési uta- 
sításokbul is megtetszik — hogy azok ezen nyomasztó 
rendszertől talán magok is kívánnának szabadulni, de 
híjában azt felsőbb parancsok ellenére nem tehetik. — 
A’ Hajdúkerületet bizonyosan nem nagyon ismeri a Pol
gári Szózat jeles szerzője , különben róla olly ferde 
fogalma nem volna , valamint Trattner-Károlyi ur sem 
*’ hajdúkat, mert Kistükörében nem számította volna 
azokat is a’ nem nemesek közé.

csepgyógyszert egy iteze vizbe csepent ’s abból ismét 
egy csepet másik iteze vizbe csepentvén, ezen ve- 
gyitékből két csepet ad be a’ betegnek: adjuk meg, 
vagy a’ fölebbiek szerint vissza legalább, a’hajdúknak, 
kik ezen földet vérökkel ’s fegyverökkel szerezték , és 
más nemzetségi nemeseknek, kik azt a’ törvények ér
telmében is méltán követelhetik, azon j o g o t ,  melylyel 
szükségkép birniok kell, hogy birájik választásiban ’s 
közhatárzatik tételébe tettlegesen befolyhassanak; fo
gadom , azonnal keletkezni fog a’ két pólus: a’ nemle
ges és tényleges erő, melly az arany középet föltéte
lezvén kisebb nagyobb módosításokkal a’ Hajdúkerü
let politikai egen még eddig nem igen ízlelt élvezetet 
nyujtand , és melly a ' bureaucratia szűk korláti közt 
kellő tökélyre soha sem fejlődhetik ki. Igazán mondja 
egy lelkes iró , hogy az ellenzést pénzen is meg kellene 
venni, mert ellentét nélkül az igazság is ízetlen , és nem 
tudnánk mi az édes ha keserű , mi a’ világosság ha sö
tétség nem volna, és megfordítva. Annyi igaz, hogy 
könnyebb ellenzés nélkül kormányozni, de hogy jobbé, 
már az más kérdés; azonban a’ tulság semmiben sem üdv
hozó , ’s a’ mérséklelség adja meg mindennek a’ savát. 
De hogy mindezek szép egybefüggéssel részint megtör
ténhessenek, részint pedig a’ nehézségek annál inkább 
elhárittassanak: ki kell mondanom , hogy midőn én a’fő
kormányzót egyedül kormány által kívánom kinevez
tetni, azt egyenesen főispáni hatósággal óhajtóm fel- 
ruháztatni; minél fogva azt nem úgy mit éjidig csak el
nököt, hanem a’ közgyűlések és a’ kerületi ’s városi tiszt- 
ujitások egyedüli vezetőjét, egyéb főispáni jogokkal’s 
más hasonló terjedelmű megyékhez arányzott fizetéssel 
szeretem gondolni, és mindenkor a’ hajdú városokon is 
fekvőjavakat bíró arra érdemes egyedek közül, legye
nek azok knin -  vagy ber.születtek , kineveztetni. J) Az 
által különben is két czél éretnék e l , 1) a’ főkormány
zó tekintete nagyobbulna , 2)  a’ Hajdúkerület az alkotmá
nyos egységben könnyebben olvadna föl.

De van egy harmadik czél i s , melly részint a’ fő- 
kormányzónak egyedül a’ kormány általi kineveztetése, 
részint pedig annak főispáni hatósággal felruháztatá- 
sából mind a’ kormányra mind a’ Hajdúkerületre nézve 
üdvet hozna, az elsőnek t. i. a’ királyi biztosságokra 
szüksége nem lenne, a’ második pedig azoktul megsza
badulna. Mintha hallanám ugyanis azon ellenvetést, mi
kép állíthatom, hogy a’ kormánynak a’ Hajdúkerületre 
befolyása n i n c s holott az többnyire királyi biztosak 
által igazgattatván , azok itt t a l á n  kelletinél is na
gyobb befolyást gyakorolnak ; e’ fájdalom nagyon isigaz. 
— Erre nézve azonban tudni kell, hogy a’ Hajdúkerü
let, bár azt, mind a’ kormánynál mind az országgyű
léseken több ízben sürgette , ’s azt a’ közelgő ország
gyűléstől is esdő kebellel várja, még mindeddig tör
vény által elrendezve nem lévén, csak felsőbb paran
csok által igazgattatik, ’s hogy ránézve a’ kormány be
folyását annál inkább fentarthassa, királyi biztosokat 
szokott használni, kik közt’s az állandó kormányzó közt 
véleményem szerint véghe!etlen a’ különbség, mert a’ 
kir. biztosak rendkívüli hatósággal lévén többnyire fel- 1

1) Itt lenne a’ bökkenő, ha külbirtokosink nem volnának. 
Tudjuk azonban , hogy H. Dorogon Degenfeld és Kun 
grófok, Nánáson az Oláh, Oly vödi s Vad , H.Szobosz- 
lón bcssenyői Beöthy Ödö n  Bihajmegye alispánya , 
n.kereki Csanády, Radványi, Dobozi, szoboszlai Papp, 
Sebestyén, Jóó, ’s több más fényes család birtokos.— 
Az országos választmány ezen kinevezhetcst az egész 
ország nemesire kiterjeszti. —
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ruházva, ’s h a  a z o k n a k i <1 é jé  re  visszaemlék- 
szünk, nem h i s z e m  hogy lehetne köztünk ember 
i g a z  s z i v ű  é s  haza f i ,  ki  a z t ,  bár kivált az 
utóbbinak sok dologban kitüntetettfáradhatlan szorgalmát 
és férfias kitartását el nem ösmernúnk lehetetlen, szegény 
fejünkre visszaidézni kívánná1) ;  másképen áll a’dolog 
főkormányzóval, annak nem a’ törvényen kívül állani, 
hanem a’ törvények fölött kell őrködni, mellyeknek szük
ség a’ gyönge legvct úgy, mintáz erős dongót megfog
ni és korlátozni. En legalább azt hiszem és ezen meg
győződésben is halok meg , hogy ha a’ Hajdúkerület
nek jövendője van, kell pedig hogy legyen, mert a’nagy 
magyar h o n n a k  ő is b á r  kicsinyke de erőteljes 
részecskéje, az csak az által eszközölhető, ha fölinen- 
tetvén a’ kir. biztosság nyomasztó bilincsei alól, főkor- 
mányzójiegyedül a’ kormány által neveztetnek ki, és 
ezért kárpótlásul az annyira üdvös, eléggé nem magasz
talható három éves úsztujitást nyerendi. Iligyükel, hogy 
valaminta’közbizodalom emberét bizonyosan nein fogja el
hullatni a’választás kritikus rostája,úgy a’bizodaloin vesz
tett tisztviselővel, soha sem fogunk csodákat mivelhetni;’s 
ezen fogalouabul következtetem már azt is, hogy ezen 
kormány által kinevezendő állandó főkormányzó vala
mint egy részről minden tisztujitáskor meg fogja kérde
n i, ha előrelátása van, a’ közvéleményt : úgy más
részről közbizodalmát telyességgel nem biró egyedeket 
kijelölni nem fog ; mert különben olly zavarba jöhet, 
hogy legüdvösebb terveit sem viheti k i , mi rá mint ál
landó kormányzóra nézve nem mindegy, midőn a’ kir. biz
tos 30 esztendőben egyszer általesvén a’ tisztujitáson , 
többé semmiről sem felelős !i).

Végre csak azon szempontbul is üdvös lenne az 
ha a’ hajduvárosi fökormányzók egyedül a’ kormány ál
tal neveztetnének ki, mivel szerénytelenség nélkül kö- 
vetelheljük azt, hogy miután, kivált a’közelebbi ország- 
gyűlés is a* kerületek állását mind az országos küldöt- 
ségek kinevezése, mind a’ váltótörvényszékekre nézve 
aránylag méltányolta, azok előléptetésre is inkább szá
molhatván , polgári pályájuknak annyival inkább nem 
lesz, mint eddig, a’ főkapitányság haladásukat gátló 
non plus u ltrája1 2 3)  mivel egy igen tisztelt alkapitányunk

1) A’ közelebbi kir. biztosság munkálati közül kiemclcn- 
dök: az adó és számadások kezelése, a' városok gaz
dálkodási eltörlése, a' városok szabályozás-végetti föl—
mérelése, melly azonban pcnzhijány miatt a’ tervezett 
czélnak nehezen felelend meg , tisztujit isok és temetők 
elrendezése. Tudni kel erre nézve, hogy a'nm. h.tanács 
régibb parancsa fojtában , a’ kir. biztosság indítványára 
a’ hajdukerületi városokon bizonyos számú temetők ki- 
jcleltetvék , felárkoltatv tk , beléjök örházak épittetvék, 
cper-akácz és egyéb faiskolák állittatvák, mellyek által 
azok későbben mind meg annyi mulató kertekké fognak 
alakíttatni. Ezen temetők,kiváltkép pedig a'h. böszörmé
nyi két temető, melly leginkább az iudustriosus K S. ur 
befolyása által kevés idő alatt csaknem varázskertté 
lett, már most is mé tók a' megtekintésre s a’ h. szo- 
boszlai egyik temetőbe már halottas h íz is építtetett.

2) A’ Hajdúkerületben 1809ben tartatván tisztujitás e g é s z  
1839ig , mikor már az akkor elválasztottak közül csak 
az öreg Mócz Mihály számvevő ur volt életben , soha 
rendes tisztujitás nem volt. Közelebb a tisztujitás tár
gyában érkezeit felsőbb parancs is minden három esz
tendőben csak a’ megürült hivatalok betöltését engedi 
meg, s az általányos tisztválasztás idCjC meghatarozasa 
abban is a' fejedelemnek van feltartva.

3) A’ hajduvárosi fők^p t-inyok b ír mindeddig rendesen k -  
rályi hivatalokra nem alkalmaztattak, de már Isö Csa- 
nády iSámne! őrnagy, llldik Csan.idy Sámuel ezredes fő
hadnagy, iablonczai Pethes János elébb király i udvar- 
nok , később kir. tan., József császár alattped g a’ zabol-

K. S. u r , már a’ debreczeni váltóíörvényszékhez ülnök
nek fejdelem által neveztetett ki. —

Ezen általam fejtegetni kívánt eszmék tudom ugyan 
nem újdonságok honfiaim élőit, raindazáltal kívántam 
azokat a’ nyilványosság útjára is eljuttatni *) , ha hibáz
tam, azt csak egyediségem, és nem szivem rovására 
kérem betudatni. K . . .

Ifattyudalok egy agglegény ’s egy 
agglant naplójiból.

Nem mindig süt a' nap.
Ügyvédi oklevéllel ellátva haza-felé sietek, rég 

nem látott edes szüléimét mennélelöbb ölelendő ; utam 
azonban atyám fitestvére lakához közel esvén, hozá 
legelőször bekanyarulék, néhány napot vele inegosztan- 
tandő. Nagybátyám aggkora daczára is elég vidor ter
mészetű lévén , engem pedig mint praesumtiv örökösét 
fia gyanánt szemlélvén, nem csoda, hogy részint mivel 
nála jól mulatók, részint pedig mivel őt valamiben el
kedvetleníteni nem merém, ismételt unszolásinak enged
ve , ottani tartózkodásom több hétre nyúlt. Beszélge
tésünk tárgya gyakran juratusi kalandim előadása volt, 
miknél ő majd mosolygott, majd mitseru mondván fejét 
csóválta. Épen egy szomszéd faluból térénk vissza hol 
a’ falu birtokosának névnapjára számosabb társaság gyűlt 
vala össze, ’s hol én az egybesereglett szépeknél hó
dítási ügyességemet használni el nem mulasztám , mi
dőn hazatértünkkor nagy bátyám szokott karszékébe helyt 
foglalván, én pedig egy kerevetre elég kényelmesen ki- 
nyujtózván , hozám ekkép intézé beszédét: Öcsém ! Ma 
tapasztalám, miről ugyan saját kalandid elbeszélése u- 
tán nernis kételkedém , hogy a’cour-csapásban nem vagy 
ügyetlen, de féifi tapasztalással még nem bírván, attól 
tartok, nehogy csak tenkárodon okulva, idővel valami 
bajba keveredj; mert tudjad, hogy a’ hódításirepké- 
nyek, miket fejünkre szállani vélünk, nem mindig sze
mélyi jelességinknek, de inkább más mellékes okoknak 
tulajdoníthatók. Itt fő szerepet játszik a’ vagyonosság; 
azért is hozád hasonlóknál, vagy épen nálad gazda^ 
gabbaknál, diadalra nem olly könnyen számiihatsz , mint 
talán ma történt. Tudnod kell öcsém , hogy azon sok 
kisasszony közt, kikkel ma enyelgél, tudtomra egy sincs 
ki már szerelmes nem lett volna, ’s többnek imádóji je
len is valának, de mivel te vagy mint újdonság tűntél 
fel, vagy mivel vagyonosságra nézve veled egy sem mér- 
közhetik, vagy mivel végre néinellyek iraádójit egy kis 
szerelemféltésre ingerleni jónak találók, könnyű volt 
bármi szempontbul tekintve diadalmaskodnod.A’fialal em
berek, kik hasonló diadalaik valódi okát figyelőre nem 
veszik , könnyen elhízottakká lesznek , ’s gyakran csak 
ezáltal koczkázfatják jövendő szerencséjüket, mi legin
kább a’ vagyonosbakkal szokott történni; mert a’ höl
gyek, bár titkolják, sokkal hamarább hódolnak a’ pénz-

chi törvényszék ülnöke's később elnöke volt, a’ mint 
ezen utóbbiakról költ eredeti oklevelek H. Szoboszlón a 
t. Foghtüy csahid levéltárában most is szemlélhető^

] )  Vajha több hasontartalmu czikkckkcl dicsekedhetnénk, 
akkor lehetne csak hibául róni, hogy a hajdúság előt
tünk terra incognita ; most pedig még derék publicistáink
közt is nem egykét fő akad, ki előtt a Hajdú eiu et 
szerkezete titok; s ezen hiba v,gy szegyen yaj.on nem 
azokat sújtja é , kik elég hanyagok hazaiok érdeké, pu
hatolásában. Vagy a világosságtól felünk . Hisz ettől 
csak gyönge szem 's rósz kebel reszket; a szellemdus 
hajdúk*közelébe aligha férnek pedig .Ily eszmék, mik 
csak ref. egyházgyüléseket bélyegeznek.

A" betűszedő.



164

nek , ra i n t egyéb személyes tulajdonoknak ’s bár a’ 
férfiaknak rendesen szeműkre hányják, hogy pénzt ke
resnek: de azt az asszonyok is szintúgy kedvelik,’s az 
auri sacra fames őket oily arányban illeti m nt a’ fér
fiakat. Öcsém! —tovább folytatván nagybátyám beszédét, 
— rólad tudják, hogy gazdag atyának egyetlen gyer
meke vagy ’s azt i s , hogy utánam szinte nem csekély 
birtok szálland reád , ezért is ovakodóbbnak kell lenned , 
bár az udvariságot mindenütt megtartani fő kötelességed. 
Nem akarlak ugyan abban akadályoztatni: miszerint sze
gényebb lyányt is , ha egyébiránt arra méltó, kezeddel 
ne szerencsésifs, de bezzeg itt egy kis vigyázás , mint 
különben, sokkal szükségesb ; mert illy lyányok, földi 
szerencséjüket előmozdítani k í v á n v á n ,  a’ szerelmet 
gyakran szinlik, holott a’ hozád hasonló illyesmire nem 
szorulván, csak benső vonzalmánál fogva ajándékoz 
meg t é g e d  s z i v e  ’s k e z é v e l .  H o s s z ú r a  
terjedne ezen tárgy fonalán folytatott egymásközti be
szédünk előadása , mit nagybátyám ekép fejezett be. 
Öcsém! Itt adok két naplót-, egyik enyim , másik bol
dogult ángyodé; azokat még senkivel sem közlém , 
de mivel beszédünk tárgyához sokban alkalmazhatók, 
üres óráidban olvashatod. Átvevőin a’ két naplót ’s 
nem sokára átisolvasám, ’s azokból kivonatképen kö
vetkezőket választék toliam tárgyául:

Nagybátyám naplójából.
Atyám akár nagy terjedelmű birtokai akár hivatali állása, 
mert első-alispán létére egyszersmind kir.tanácsi czimmel 
diszeskedett, nekem nemcsak minden házhoz szabad be
menetét nyitának , de megyénkben mindenütt bizonyos 
elsőséggel fogadtatván , erre később , bárhol megfor- 
dólék , mintegy számot tartottam. Könnyelműségem egy 
kis gőggel párosulva, annyira vitte bárminemű társasá
gokban viseleíemet, hogy a’ sok oldalú hízelgések el- 
bizottságomat csak növelvén, gyakran az udvariság sza
bályiról is elfdlejkezém, ’s ma egy lyánynak tömjénez- 
vén , holnap annak gyöngeségit más előtt jóízün kika- 
czagám; egyes házak belszerkezetét nevetség tárgyául 
tevém , ’s mind a’ mellett, hova jövők, a’ házi kisasz- 
szonyokat kedvre derítőm, mert viseletem mindig ollyan 
volt, hogy komolyabb kinézésekre is reményt nyújtha
tott. Kéz alatt, majd nekem majd atyámnak olly fé
nyes házassági ajánlatok tétettek, miket elfogadni leg
nagyobb következetesség lett volna; de én atyám ta
nácsira is mitsem hajolván, ’s virító korom örökké tar
tóságát gondolván, eddigi hegykeségemet még egy két 
évig folytatám. Egy eset azonban, hol az általam űzött 
kigúnyolás napfényre jutott ’s hol a’ báziur becsület
vágya sokkal nagyobb volt, mintsem hizelkedésével ma
gához csábított volna, engem gyökeresen kigyógyitott 
’s józan észre hozott, úgy hogy e’ pillanat óta ter
mészetem egészen megváltozván, most már átláttam, 
mennyire tértemel könnyelmüségem-szülte bohóságim- 
mal az egyenes, egy finom nevelésű fiatal emberhez il
lő útról, ’s most örömest hasznát vettem volna amaz 
említettem korábbi ajánlatoknak, de késő volt! mert a- 
zok mind , már vagy jegyesek valának vagy épen cl- 
válhatlnnul másokat boldogítók. — Andor egy hajdani 
iskolatársarahoz látogatóul már rég igérkezém, ’s Ígé
retemet a’ lefolyt farsangon nálam létekor megujitám, 
szavamnak tehát eleget akarván tenni, e’ végett a’szü
retidót legalkalmasbnak válasziám. Három meghitt ba
rátom társaságában Andorhoz érkezőm , ’s a’ szüreti vi

galmaknak vége-hossza nem volt. Nem keveset tűnt fel 
előttem, hogy, valami három mulatság alkalmakor uti- 
társim nálamnál sokkal szerencsésebbek valának a’ nő
nemnél, mit eleinte majd annak, hogy ók külalakra néz
ve engem felülmúlnak, tulajdonilék, majd ismét oda 
magyaráztam, miszerint korábbi életmódom itt kitudód
ván , udvariságom csak e’ miatt nem méltatták figyelem
re ; de a’ 4dik mulatságnál a’ koczka egészen megfor
dult , ’s most én quasi deus ex machina kirekesztőleg 
a’ nem kis számú szépeknek Adónisza lettem , baráti
mat elhanyagoltaim, magamat ellenben mindenekelőtt 
kitüntetni szemléiéin, ’s a’ kisasszonyok-közti vetélke
dés annyira ment, hogy egyik a’ másikat ezekben fe
lülmúlni mintegy erőködve iparkodott. Lehetlen volt, 
hogy ez akár saját akár mások figyelmét elkerülje an
nál is inkább , mert az ezután következő vigalmaknál 
sem hijányoztak illynemü kedvezések. Ezen változás va
lódi okát kipuhatolni akarván, jónak találtam észrevé- 
telimet Andorral közleni, ki e’ nyáron megházasodván 
’s a’ megyének jelesbjei közé tartozván, oka nem lehe
tett, hogy valamit vagy titkoljon vagy simítson, sőt ter
mészetiőszintesége sem engedé,hogy mesterkélt szavakat 
használjon. Tőle következő felvilágosítást kaptam. Me
gyénkben , hogy Andor szavaival éljek , egy idő óta azon 
rósz szokás harapózott el, hogy a’ mi u j, mindjárt égig 
raagasztaltatik , ’s a’ vendégszeretet egy hideg figyelő 
szemeiben csak nevetséges színben mutatkozik; ennek 
hát tulajdonítható, kizárólag, hogy ha valami idegen me
gyénkben megfordul, annak kitüntető fogadtatásában job
badán mindnyájan vetélkednek, ’s i n n e n  következik, 
hogy ez hölgyinkre is elragad , kik egy úttal szeren
cséjüket is eszközleni óhajtván , holmi, de tapasztalt em
berek előtt elég ösmeretes , bár nem javalható fogások 
használásában épen nem restek. Kitudódván ez okbul 
hogy egyik utitársod közül már jegyben jár , a’más két-’ 
tő pedig csekélyebb vagyonú, azon kitüntetés , mit előbb 
barátid tapasztalának, szép szemeik ’s karcsú alakúk 
daczára is, reád, kinek gazdasága feleségem által tör
ténetesen felfödöztetett, könnyen átszállt. Andornak e’ 
nyilatkozása , nálam , őszintén mondva , undorodást oko
zo tt, ’s ámbár nem tagadhatom , hogy K l o t i l d  bájoló 
képe szivemben nem csekély benyomást tón, de eddig 
használt fogásoknak tárgya ezentúl nem akarván lenni, 
nyomban másnap Andortul barátimmal együtt búcsút ve
vők , rögtöni elutazásom okát útközben nekik is elbe
szélvén. Haza érkeztemkor a’ tisztválasztás ki volt hir
detve , de mivel atyám végnapjait csendben óhajtván 
tölteni, eddigi hivataláról már előre lemondott ’s én 
hivatalba lépni nem vágytam : János öcsém közakarat
tal első aljegyzőnek ajánltatott ’s ki is neveztetett, ne
kem pedig mostani birtokom atyám által átadatott.

CVege következik

P ó  t I é k  t á r.
Erfurtban Dreise erómüvész olly puskát talált fel, 

melly tekintve a’ lövés bizonyosságát’s távolságát, min
den eddigit felülmúl. Ezen fegyver 600 lépésre bizto
san talál ,’s azon kísérletek, miketvele tettek, minden vá
rakozást haladnak. A’ porosz lőpor külföldön leghiresb , 
egy franczia hírnök, ki innen a’ napokban indult Pá
rizsba, nagy mennyiségű lőpor vitelére volt megbízva ; 
de nehezen sikerült a’ hadi miniszterség ’s pattantyús- 
parancsnokság engedelmét megnyerni.

Szerkeszti H e 1 m e c z y. Nyomtatj a angol gyors-sajtón T r a 11 n e r-K á r o 1 y i , uri-utcza 453.
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P olitikai körvonalok.
I.

S a j t ó t ö r v é n y e k .
Minden alkotványos nemzetnek kell bírnia annyi 

szabadsággal, hogy tagjai közül bárki is véleményét, 
a’ mennyiben ez felség- ’s nemzetsértési bűn eszméjén 
kivül van , minden köz- ’s magányjogi, úgy szorosan 
vett bármelly politikai dolgok felett szabadon , nyíltan ’s 
félelem nélkül nyilványilhassa. Az alkotványos nemzet 
ezen szabadsága egyedül alkotványából magyarázható, 
melly a’ nemzet és fejdelem kölcsönös garantiájinak tör- 
vényszerüleg biztos palládiuma. Ebből sugárzanak ki 
politikai ügyeinkre azon fénysugarak, mika’ törvények 
téves magyarázatában, a’ fejdelmi, kormányszéki ’s 
helyhatósági jogoknak szabad népnél gyakran bonyolult 
harczaiban vezérelvül ’s kalauzul szolgálhatnak. Ebből 
fakad fel mindennemű törvényes szabadság forrása, ’s 
épen ezé rt, folyammá nőve , tőle veszi mederirányát is , 
melly a’ közjog mezejét keresztül-ömli. A’ mi most már 
e’ folyam korlátlan áradhatását, azaz, a’ mié’ szabad
ságnak abususát, melly tágas értelmezésénél fogva nem 
egyéb, mint szabados jogfoglalás — illeti, szükség volt 
minden nemzetnek alkotványa alkotásakor olly törvény
gátakról is gondoskodni, mik ezen kiáradás veszélyét 
’s ártalmát megtörjék ; 's mihelyt egyszer akármi hata
lom túl nem léphető korlátba szorittatott: ellenhatalom 
erejét kell szenvednie. A’ hatalom ’s ezen ellenhatalom 
harczát küzdi korunkban is a’ publicitás , melly magát 
tekintve a’ népek legszentebb kincse ; az obscurisraus 
titkait, rejtélyitilletőleg azonban ártalmas azoknak, kik
nek gondolati, mint az éjmadáré, sötétben ébrednek ; ’s 
kik a’ mysticismus ködén át szeretik láttatni énjöket, 
melly, mint a’ csillag, nem világolhat napfénynél. A’ 
publicitás a’ legszilárdabb ’s legcsalhatlanabb bíró min
den állományban; de mivel rendszeres társaságba állott 
népnél, hol a’ törvények nem egyéb , mint a’ socialis 
erkölcsiség közvetett őrei, a’ közvélemény birószéke 
elibe állított becsület vagy becstelenség osztja a’ pol
gári erényt, méltánylatot vagy megvetést — a’ publici
tás mindennél legkényesb természetű— egyszersmind, 
és szabad mező a’ becsület vagy gazság kiidézésire : 
kellett ’s kell is minden jól rendezett statusban olly el
lenőri tekintetek alá esnie , mellyek nem ugyan önké- 
nyileg , hanem szorosan ’s törvény szerint határozott 
bírói tehetséggel bírva , őrködjenek a’ nyilványosság ha
talmas hatalma fölött. Ennek bírálata alá tartoznának azon 
tanok is , m llyek különféle miveliségü lélekben külön
félekép foganszanak , ’s a’nyilványosság színétől az új
ság mézporát n y e r v e ,  véleraénynyé gyökereznek, a’ 
nélkül , hogy azokat értelmes combinatio kritikus boncz- 
kés alá vehetné.

A’ sajtószabadság azon jog, miszerint gondolatin
kat ’s véleményinket a’ sajtó által szabadon közölhet
jük ; meghatározva azonban kü önféle törvények által, 
mint egy vagy más állomány czéljai kívánják. Különb
séget kell pedig tennünk a’ szabadság és szabadosság 
közt, nehogy a’ sajtószabadság értelmezéséhez toldott v. 
adott k ö r ü l í r á s  vagy korlát némi ellenmondásnak lát— 
tassék. A’ szabadság vétethetik e’ szerint relativ érte
lemben is , a’ mint annak valamelly állomány küzlörve-

nyihez- alkalmazása tekintetik. Általányos szabadság
ról csak ott lehet szó , hol semmi polgári czélokra szö
vetkezés ’s következőleg semmi törvény sincs. ’S ezen 
állítást igazolják a’ különféle alkotványu és szerkeze
tű nemzeteknél fenállott ’s jelenleg is létező különféle 
rendszerek, miknél fogva majd előzőleg, majd utáno- 
san, de mégis törvények őrködnek a’sajtó felett, a’ mint 
a’ formákban ’s rendszerekben egymástól elágazó kor
mányok logikája ezt a’ kormányzott néphez alkalmazva 
legczelszerübbnek tartja. Kormányok mondám, mert sza
bad fejletü nemzeteknél a’ sajtó egyik feladata, ellenór- 
ködése a’ kormány lépteinek, mellyeknek alkotványon be
lül es nem kivül keli haladniok, hogy a’nemzetélet fej— 
leményiben nem gátul de vezérül szolgáljanak. lay osz
lott a’ brittnép tory- és whigpártra, ’s így kétfelé azon 
parliaraentáris élet, mellynek, minden osztály, rang’s 
magányérdek előtt ’s egyedül csak szent nemzetérdeket 
tekintve — egységben kellene működnie ; ’s igy szakadt 
meg magyarországi törvényhozásunk pályatére is , melly
nek alsó tábláján a’ különérdekü utasításoknak egy aka
ratba , egy meggyőződésbe simítása is sokkal több időt és 
sokkal fáradságosb hazaílságu ügyekezetet kíván , sem
mint e’ nagy harczczal összeforrott akaratot ’s meggyő
ződést ismét egy uj táblán volna czélszerü újabb poli
tikai nézetek’s vélemények crisise alávetni. Eredeti és 
tán sajátságos hibánk különben is , mikép akár hazai, 
akár philanthropiai czélokra elannyira nehezen tudunk 
egyesülni, hogy készek vagyunk inkább minden számí
tott haszon cs kényelem igényeiről teljesen lemondani, 
csakhogy olly kapocs ne tartson öszsze , melly osztály
színek méltánylása nélkül fűz irgalmatlanul egy czélra. 
’S ezen aristokratiai szempont volt egyik hatalmasb szik
la kezdetben , midőn az egyesületek eszméit ész- és 
természeti jogtan elveiből fi jtegeték , főkép olly dynasz- 
ták ellenében,kik a’ középszázadokból áthozott úri jogaik
kal majd egy egész hatóságot képzeltek magokban. E’ 
hűbérszinü időben azonban a’ fegyverre egyesülés még 
mindig bűvösebb kapocs volt, mint e’ barcztalan béke
napok közt, hol már nem annyira ellenség ellen, mint 
hazánk anyagi és szellemi jobblétének előmozdítására, 
’s hazában és nemzetben rokonainknak, néptársinknak 
javára ’s boldogítására kellene *s kötelesség is egyesül
nünk. — Visszatérvén azonban a’ minden nemzet politi
kai életében romboló elvszakadozásokra, mellyek az 
eredeti alakiban és szabályaiban nagy népnél tartós ere
jűnek képzelhetetlenrespublicai önigazgatást kivéve, a’ 
legidősb monarchiái, ’s úgy a’ legújabb szellemű ’sleg- 
erősb politikai jelentőségű képviseleti kormányformák
nál is egyiránt elkerülhetlenek: akár a’ miniszteri ta
nácsot a’ nemzet képviselőji ellenében, akár a’ képvi
selőket a’ képviselt nemzettel szemközt tek ntsem, min
dig kell olly eszköznek létezni, miáltal az ellenőrség 
a’ jónak helyeslése ’s a’ rosznak gáncsolása — fentar- 
tassék; mert különben a’ képviselet nem lesz képvise
let ’s a’ m o n a r c h i a mi n d e n l i mi t á l ó  t ö r 
v é n y  mellett is könnyen teljes h a t a l m ú  monar
chiává leend. ’S jelen világos századunkban , csak nem 
fogja senki a’napoleoni korszak elvét visszakivánni,misze
rint cabinetileg kimondaték , hogy egyedül a konnány- 
nak van csak joga politikai tárgyak felett szólni es ítél
ni. Elgondolhatni, miilyen volt az ezen időbeli diploma
tikai kötések ’s mindennemű acíak nyilványossága, s
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millyen volt az egységi kapocs a’kormány és kormány
zott nép között, hol a’ sújtó vessző is kegyelműi né
zetett, ’s az ígéretek is több mint teljesült valóságul vé
tettek a’ remegő félelem által.

Epedt a’ nép hű szív reményivel,
Remeik jogot ’s nem nyert imádkozása:
Mi több , a' zsarnok, hogy tervét ne lássa,
A’ nép szemét kiszúrta — semmivel.

A’ tapasztalás azonban felfátyolozá az önkény sze
meit, ’s megismeré Napoleon Fontciinebleaunál, — mit 
hajdan megismerni büszke volt — a’ közvélemény szavá
nak tövises igazságit; midőn több p o l i t i k a i  röpirattal 
kezében, fölkiáltott: „Olvastam volna ez igazságokat 
csak három év előtt, királyi trónom még ma is állana!“ 
— Sokkal korábban ’s helyesebben is gondolkodók egy 
másik lángeszű fejdelem nagy Fridrik , ki a’ sajtót ille
tőleg 1781ben ekkép i r t : „Der Regent hat kein Recht 
über die Meinungen der Bürger ; es ist Wahnsinn an
zunehmen , dass Menschen zu ihres Gleichen sagten : 
wir erheben dich über uns, weil wir gern deine Sela- 
ven seyn möchten, du bist Herr selbstüber unsere Ge
danken; vielmehr sagten sie: wir bedürfen deiner zur 
Aufrechthaltung der Gesetze , aber Achtung für unsere 
Freiheit.“ Ezen mondását igazolják nemcsak e’ tárgy, 
de más körül tett egyéb institutióji is, mellyek nemzete 
felvirágoztatására valának szentelve. Politikai maxima
ként is fogadta el minden jogtudós, mikép a’ sajtósza
badság minden nép éleielve; ’s nem is forgatja föl e’ 
hitet némelly anti-publicisták azon ellenvetése , hogy 
tanítani kell először a’ népet, ha öt a’ sajtó hasznaival 
békésén akarjuk felruházni; igen, de a’ tanítók ma már 
nem apostolok , hogy szájok tudományával világrészek
nek hirdessék az ur szent lelkét; ’s ha a’ tudományok 
századosak is, de nem a’ rendszer és forma, melly azo
kat a’ nemzedékekre átörökíti.

Ebből következik , hogy van még más mód is , raely- 
lyel a’ népet, a’ status összes polgárságát taníthatni , 
’s melly által a’ combinatióknak legjobb gyakorlati isko
la nyittatik egyszersmind. Ezen iskolában a’ legkü
lönfélébb vélemények, tanok vagy hypothesisek össze
vetése jő tudományos kísérlet a lá , ’s oda jutand általa 
a’ nép , hogy kormányoztatását, helyzetét és szabad
ságát megítélni’s méltányolni tudó nép leszen. Olvasott
nak ’s bizonyos fokig tanultnak kell a’ népnek lenni, 
hogy kormányzása nem gépi shakjáték, hanem a’ leg- 
gyönyörteljesb élvezet ’s a’ legdicsőbb , fenségesb fog
lalatosság lehessen. ’S ennek eszközlésére meg kell 
nyitni iskoláinkat, hol a’ nép öntudatos helyzetet ve
hessen; ’s meg keli nyitni mindazon csatornát, raellye- 
ket a’ népnél a’ sajtó közvetít. E’ viszonyok azonban 
lehetnek úgy kapcsai az egységnek, mint épen szétszag
gató fogai minden közértelemnek ’s közakaratnak. Hisz
tériái tényirányul szolgálhat — de csak negative — a’ 
francziaforradalom vésztengere, hol azok emelkedének 
a’ hullámok fölé, kik mentek valának minden műveltségi 
súlytól; de ép ezért tartattak fen a’tévtanok üres hólyagai- 
tól, míg végre a’politikai erőfeszítésben pattanniok kellett. 
Szabad sajtó=szabad nép; így okoskodnak ujabbkori pub
licistáink , de figyelembe kell venniök az ekként eman- 
cipáltatandó nemzetek alkotvány -  törvényit, mellyek a’ 
szabad sajtó működésit bizonyos esetekben körülírjak. 
’S minden illusiót félretéve , az alkotványos törvények 
e’ figyelembe-vétele mellett nyilatkozom magam is a’ sza
bad sajtó barátjának , elfogulatlanul annyira, hogy sza
badság-szerelmem meleg érzetében inkább látom annak 
jó, mint rósz ered vényit.Pressfreiheit — mond egy német 
publicista—bewirkte im Ganzen mehr Gutes, als Schlim

mes ; aber kann viel Schlimmes thun , daher sind Press
gesetze so nothwendig, als andere Gesetze gegen Will
kür , Dummheit oder Bosheit der verderbten Kulturmen
schen.— Egy bölcs sajtótörvény általányos elve lehet
ne e’ szerint: mindent nyomathatni, mi a’ s t a t u s ,  
v a l l á s ,  és k ö z e r k ö l c s  ellen nincs ; értvén a’ sta
tus-elleni bűnben a’ fejdelem-ellenit is , mert valamint 
kormányzott status kormányzó fejdelem, ’s ismét ez kor
mányzott status nélkül képzelhetetlen: úgy az egység 
logikáján menve, a’ status köznevezetébe népet ésfej- 
delraet öszsze nem foglalnom nem lehet; ’s előttem e’ 
szerint minden igaz felségsértési bűn , status-elleni bűn 
is , melly a’ közigazgatásnak mérlegét zavarja meg. Az 
a’ kérdés már most: vájjon a’ status, vallás és közer- 
kölcs-elleni iratok deíinitióját’s tilalmát magokban fog- 

. érvényekét szem előtt és zsinórmértékül tartva, 
előzőleg ítéltessék é meg ezen iratok iránya ’s értelme? 
—- vagy mellőzve minden előlegesen Ítélő bíróságot, az 
itelet egyedül magara az Íróra hagyassák , egy titkos fi
gyelem fentaríása mellett, melly az iratok iránya ’s ta r
talma által megsértethetendő törvények épsége felett 
őrködjék, ’s pörbe idézze azt, ki iratával törvény-el
leni tettet követett el? . . .  . Ezen kérdések taglalása, 
miután jelen sajtóviszonyink még egészen fejletlenek, 
’s azokat illy nagy tárgyra nézve szükséges törvény 
meg máig sem határozta meg— épen nem korszerűtlen 
’s a’ közvéleményt előkészitni ha nem egyes ember dol
ga is, de ahoz egyes véleményével j á r u l n i  szint
úgy lehet, mint épen kötelesség; ’s e ’ tárgyban igen 
sokjót tehetnének politikai hírlap íróink és szerkesztőink , 
ha e’ kérdések fonalát felfogva, taglalásukhoz akár ve- 
zér-akár egyéb czikkileg járulnának. Mert jóformán túl 
is vagyunk már azon eszményi igényeken , mik szerint 
olly általányos sajtószabadságért áhítozzunk , melly kí
vül minden törvényes korláton , biztosítékát egyedül a’ 
nép soliditásában ’s egyetemileg kifejlett műveltségében 
bírja. Illy alapra támaszkodni most és mindenkorra, a’ 
különböző stádiumokon átmenő nerazetélet fejlődésének 
viszonyainál fogva — épen nem volna tanácsos, minek 
a’ történetek még mindig is ellenmondottak.

A’ fölebbi két kérdés figyelmes politikai taglalásá
ból , a’ józan elvül tűzött csöndes reform természeténél 
fogva is , legelfogadhatóbbnak látszik olly törvényeket 
hozni ’s állapítani meg , mellyek alkotványszerü és sar
kalatos egyéb polgári szabadságink szelleméből kiindul
va, mind a’ nemzet, mind pedig a’ trón épsége ’s mél
tósága felett egyiránt őrködjenek ; mire nézve a’ törvény 
értelmében működő ’s eljáró előleges censura állapíttat
nék meg, olly óvatossággal azonban, hogyszabadelmü 
törvények kölcsönöznék azon szabad szellemet, melly 
constitutionális nemzetünk életének fentartására szüksé
ges. így határoztatnék azután a’ törvény ép és szigorú 
megtartásában azon szabadság, mit a’ sajtónak óhaj
tunk; mentek lévén ekkor mindazon kellemetlen politi
kai súrlódástól, mellyeknek a’ franczia sajtóélet kiteve 
van, midőn a’ franczia lapszerkesztők bebörtönüztetése ’s 
pénzbeli elmarasztatása máig is napirenden vannak ; mi
hez legszebb tanúság Richelieu azon állítása, misze
rint senki három s z ó t  nem írhatott a’ nélkül,^ hogy 
a’ „kettő meg egy =  három“ mysteriosus jelentésének 
és magyarázhatásának félelme damoclesi kardkent ne 
függne feje fölött; ’s iróivéről a’ Bastille felé ne lopóz- 
nék önkénytelenül is tekintete. — Sajtótürvényink al
kotásánál tehát mindazon alaptörvényt szemügyre ’s irá
nyul kellene v e n n i ,  mellyeken alkotványunk épülete 
nyugszik, ’s mellyekből a’ nemzet ’s felség közjogi vi
szonyai erednek. Ezen alap- vagy sarktörvények (leges
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fundamentales) lennének sajtő-viszonyi intézkedésiek
nek határvonalai, minthogy azokat az alkotvány meg
sértése nélkül sem megsérteni, sem változtatni nem le
het ; mellyek következnek: 1) Sz. István első király
nak úgynevezett c o n s t i t u t i ó j a ,  melly a’ deer. I. 
fej. lső gában foglaltatik, megerósíttetve később Illdik 
Károlynak 1723ban alkotott 2dik törvényében, melly 
szerint mindazok, k ika’ r. kath. hittől eltérnek, a’ki
rályság viselhetésének jogától elzáratnak. 2) Az arany 
Bulla, melly II. Andrásnak az ország rendéivel kölcsö
nös egyetértés ’s hozzájárulás utján keletkezett szer
ződési oklevele, mellyben a’ fejdelemnek ’s a’ nemzet
nek egymáshoz viszonyított némelly főbb jogai vannak 
megírva; kivevén ezen arany pecséttel ellátott törvény 
31dik czikkjének 2dik § sá t, mellyben az isméretes „re- 
sistendi facul(asa , az 1688: 4dik t. czikkben örökre el
töröltetett. 3) Ilid . Károlynak 1723 : 1, és2dik, ’s II. 
Leopoldnak 1791: 3dik törvényei, mellyeknek tárgya 
a’ f. ausztriai ház örökösödési jogát fenntartó s a . nc t i o  
p r a g m a t i c a ,  melly az 1547: 5 , ’s 1687: 2, és 
3dik törvények szelleméhez alkalmazva, a’ férfi-és nő
ágak öröködésének kulcsát foglalja magában. 4) Ver- 
bőczi Hármaskönyve I. részének 9dik czíme, hol a’ 
nemesi sarkalatos jogok sorozata áll; melly törvény, a’ 
mennyiben a’ fejdelem ’s nemzet egymáshozi viszony- 
zatos állását magyarázza , méltán az ország sarktörvé
nyihez sorozható. 5) A’ bécsi és linczi békekötés, az 
első Rudolf ’s a’ második III. Ferdinand alatt, melly 
az 1606 kor. e. lső , ’s az 1647: 5dik törvényczikkek- 
nek alapja. Ezen békekötésekben miután az evang. sta
tus némelly bővített polgári jogain kivül a’ vallás teljes 
törvényesítése és szabad gyakorlata állapíttaték meg, 
bizonyára olly sarkalatos (örvények foglaltatnak, mellyek 
alkotványunk épületének kétségen kül fentartó oszlopai,’s 
mellyekről az 179°/1: 26‘dik t. czikkely is , mint a’ két 
evang. vallás akadályozhatlanul jogos és törvényes gya
korlatának alapjáról — emlékszik. BeÖt/nj Zsig.

(Vege következik.)

H attyúdalok egy agglegény ’s egy 
agglant naplójiból.

Nagybátyára naplójából.
Nem mindig süt a' nap.

(Vege.)
E’ megyében a’ nem sokára bekövetkezett ország- 

gyűlésre követül választatván, alkalmam volt egy kö- 
vettársom lyányával megismérkedni, kinek későbben , 
az országgyűlés eloszoltával épen kezemet szándékiám 
ajánlani, midőn atyjától azon gyászos hírtvevém, hogy 
Mathild tüdőgyuladásban meghalt. Hosszabb időig e’ 
gyászos hír után napjaim legnagyobb közönyösségben 
folytak, ’s kivevén a’ megyei gyűléseket, mi sem bírt 
valami érdekességet bennem gerjeszteni. Idő közt osztá
lyul jutott hegyaljai szőlőimet megnézni, ’s mivel vin- 
czellérem bő szürettel biztatott , a’ szüreti vigalmakban 
is osztozni kívánván, hegyaljára utaztam, hol több ré
szint ismerősimmel összejövök , részint uj isméretsége- 
ket tevék. Szivem , bár a’ harminczat már jól túlhalad
tam, ’srínkább negyvenhez közeledtem, még elég fogé
konysággal birt Regina Sz. megyei egyik közbirtokos 
szőke , de fekete szemű lyánya láttára meggyűlni. Haj
dani vidorságom újra viszszatérni látszott ’s én látoga- 
tásimat Reginánál, hosszabb utazási kellemetlenségeket 
nem tekintvén, időrül időre, de mindig sűrűbben ismét
lőm ; azonban bár Reginának irántarai rokon-szenvéröl 
elég bőven meggyőződhettem ; de mindig olly kétkedé

seknek adtam helyt, mik szándékom valósítását akadá- 
lyozák, úgy hogy én valami eldöntő nyilatkozásra ma
gamat nem olly könnyen határozhatván el ’s ezt mindig 
máskorra halasztgatván , végre Regina egy más nótám
nál merészebb ’s elhatárzottabb tisztelőjének ajándéko- 
zá kezét; vigasztalásomra egyéb nem maradván , mint 
lakadalmán, mire násznagy képében hivatalos valék, 
’s mit egy szeszélyes pillanatban adott szavamnál fog
va nem mellőzhetők el, rósz játékhoz derült kedvet szin- 
leni. Azóta elhaíárzám a’ núsülésről végkép lemonda
ni : mert korosat nem akartam, fiatal pedig alapos fél
tékenységre könnyen elég okot szolgáltathatna; melly 
föltételem, miután János öcsém már is egy fiúval meg- 
áldatott, Klári húgom pedig végnapjait nálam töltendő , 
a’ belső gazdaság kormányzását átvette, mégszilárdab- 
bult. Klán halála után gazdasági gondim súlya megsza
porodott, ’s a’ nőtlenségi terhek viselésiben most csak 
azzal kecsegtetem magam, miszerint én is őt nem so
kára követem. Életem hasonlít ama’ fához , melly elein
te szépén zöldelvén , a z t á n  virágozván, virágja egy 
záporeső martalékja le tt, ’s miután zöldelö leveleitől 
még hernyók által is megfosztatott, később elaszott tör
zsöké, hogy másnak helyt adjon, kivágatik.

K lári ángyom naplójából.
A’ női hiúságnak, kivált a’ fiatalabbaknál egy ne

vezetes táplálékja a’ képzelgés és ábrándozás : — mind
egyik azt gondolja, hogy ha társnői közt nem legszebb , 
legalább a’ legszebbek közé sorozandó , hiúságát pedig 
az által leginkább találja megsérültnek, ha előtte társ- 
nöji dicsértetnek , vagy épen elibe tétetnek. A’ fiatal, 
sőt koros férfiak is jól tudván e’gyöngeséget, azt ren
desen hasznukra fordítják, ’s azon lyány, ki elég bal
ga a’ képzelődésnek fonákságairól annak idején meg nem 
győződni, vagy kit szülei bölcs tanácscsal nem támo
gatnak, ezek következményit, önkárán okulva, gyak
ran megsiratja. Egy jeles nevelőintézetből hazajővén, 
anyám oldalánál a’ világ mulékony földi örömeit élvezni 
kezdőm ámbár az előreboesátott állítást tanítóim szájá
ból oktatáskép gyakran haliám, mégis a’ hizelkedések 
örvényétől elragadtatva, miután deli ifjak akár atyám 
házánál, akár másutt, kivált bálok, ’s egyéb mulatsá
gok alkalmikor magamat környeztek, azt könnyen fele- 
dém ’s hiúságom mindezek által növeltetett , későbbi ne
gédességem annak csak természetes szüleménye leven. 
A’ szülék , ritka eset szolgál kivételül, az ifjak által 
lyányiknak tett bókolatokban szinte gyönyörködnek,— 
’s ezért rósz néven nem vehetem , ha atyám *s anyára 
illyesmit mosolygó képpel szemléiének, azt tulajdo
nítom csupán nekik hibául, — hogy negédességemre nem 
figyelmeztetének. Eleinte az ifjak hizelkedésit közönyös 
udvarisággal fogadtam, és semmi különbséget nem is
mertem , ’s egyiket másikától meg nem különböztettem. 
Tivadar és Ödön házunkat leggyakrabban látogatók, ’s 
én bár mindkettővel örömest mulatók, de benső vonzal- 
momat követve később az elsőséget Tivadarnak adtam, 
mi atyámnak sem volt ellenére, sőt mennyire eszreve- 
vém, viszonyos hajlamunkat előmozdítani látszott. Tiva
dar müveit, tapasztalt ’s eszes ifjú, vagyonára nézve 
hozzám hasonló, sőt, miután atyámnak, többnyire fiagot 
illető birtokira számot nem tarthattam , engem felülmúlt; 
egyszersmind szolgabiró levőn mint illyet tiszt-tarsi kö
zül atyám majd mindig alkalmazta, mi által bizodalmas 
társalkodásunk mind inkább növekedett. Történt azon
ban, hogy egy farsangi tanczvigalomnal J. Miksa b. B. 
Vilma bárónőt, eddigi imádofíjáta mennyii e mellőze , en
gem mindenben annyira igyekezett megkülönböztetni,
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mit eleinte csak fogásnak tartottam: de mintán hazánk
nál látogatásit is napról napra újította, szándékát ré
szemre kedvezőleg magyarázám. Miksa külsejére néz
ve Tivadart sokkal felülmulá, mihez még bárói czíme 
és szép birtokai járulván, könnyű volt Tivadart feledve, 
Miksának, ki iránt, hogy annál szorosabban magamhoz 
csatolhassam női gyöngédség ellenére is többször meg
előzőleg viseltetém , szivemben helyt adni. Ha va’aki 
kö ődésből engem bárónénak czimezett, kedvetlen dol
got nem tett; ámbár rokonim egyike, ellenkezőre figyel
meztetvén, állitá , hogy kár volt Tivadarral felhagyni: 
de atyámat is Miksa viselete eleintén elámitá , ’s a’ já 
téknak legjobb kimenetelét reméllé , miért mind ő mind 
anyám Miksának kiiünöleg kedvezének ; miután pedig 
Miksa, szerelméről, vallomásával engem ismételve bizto
sított, részemről is , mit különben szemeim ’sviseletem 
már rég elárulának , hasonló biztosítást nyert, elég bal
ga lévén akkor fel nem fogni, hogy egy házasulható fér
fi, ha szerelmet jó szándékkal vall a’ lyánynak, egy
szersmind kezét ajánlja, ’s a’ szülék megegyezését 
elnyerni nem balasztgatja. Képzelődésemben annyira 
mentem, hogy magamat már ísbái ónőnek vélvén, más 
fiatal emberekkel csak szeszélyes kedviöltésből mulat
tam , azokat más alkalommal gőgösen mellőzve vagy 
épen lenézve. Tivadar, ki házunkhoz tovább is hű ma
radt, engem ugyan nem keresett, de valahányszor ösz- 
szetalálkozánk, viseletével finom nevelésű ifjút tanúsított, 
kit, mire épen érdemes nem volt, néhányszor illetlenül 
mellőztem , ’s ha szorosan vesszük fel az üledék sza
bályit, meg is s é r t e t t e m ;  mi férfi büszkeségét föl
ébresztvén, bár visszatorlást máskép is gyakorolhatott 
volna , elégnek tartotta csak csípőssége fulánkjait velem 
olly mértékben éreztetni, hogy azokat sem viszonozni, 
sem gorombaságnak nevezni képes nem valék ! Miksá- 
hozi szeretetem olly erős volt, hogy később , miután 
ledérségéről elegendőn meggyőződhettem , mégis, va
lahányszor néha-néha félben«zakaszto<t viszonyinkat 
megujitá , szavainak hitelt adék , ’s Tivadart, ki a’ fél— 
benszakasztott időpontot is használni akará , mindannyi
szor magamtól elidegenítém. Végre rokonim jóslata tel
jesült ; mert Miksa K. Czenczi grófnővel kelt egybe, 
mi rám nézve olly hatású volt, hogy ekkor kezemet bár
kinek adni kész lettem volna. Reméllém ugyan , hogy 
Tivadar az annyiszor félbenszakasztott bizodalmasságot 
újra folytalandja, de ó elveiben sokkal szilárdabb volt, 
mintsem egy könnyelműnek ismételve hitelladna, azért 
is nem kevés bámulatomra Ödön állott elő, és szerepét 
olly komolyan vivé, hogy jövendő egybekelésünkön már 
senki sem kétkedett. Szerencséül nségemre egy, me
gyénkben tanyázó huszár kapitányra, akár azért hogy 
Ödön féltékenységét megpróbáljam, akár, bogy a’höl
gy* szeszélyből ki ne fogyjak, néhanéhn mosolygóbb 
szemekkel pillanték , mit Ödön észrevenni ugyan nem 
látszott, ’s egy év múlva engem rég várt szerelmi nyi
latkozásával , egy viszoncsókkali válaszra elcsábított. 
Alig menekülők Ödön karjaiból, midőn Tivadar a’mel- 
lékszobából kilépett, hanem zavaromat nyájas és kel
lemes beszédje által annyira eloszlatá, hogy elhitetem 
magammal, miszerint Tivadar a’ leskelődő szerepéi ko- 
ránsem játszá. Természetes , hogy ez idő óta mindig 
csak azon pillanatot vártam, midőn majd Ödön atyám
mal egybekelésünkről szóland , ’s azért nem kis örö
memre egykor Pestre kocsivéíel miatt elutazandó , azon 
szavakkal vön tőlem búcsút, hogy hazatérvén , mint je

gyes nyilván föllép* ’s házassága iránt atyámmal tüs- 
tint szóland. Szavának ura volt, de mi értelemben, a’ 
következők megmagyarázzák. Alig érkezeit haza Pest
ről , mindjárt másnap hozzánk sietett. Uj kocsiját lát
ván, azt minapi nyilatkozása teljesítésének előjeléül ve- 
vém, de várakozásom ’s reményem fájdalom! nagyon 
csalt. Eddigi szokása ellenére előbb atyámhoz, aztán 
anyám szobájába ment, hol én is valék, ’s itt P. Al- 
binát b. megyei volt alispán árva lyányát, mint jegye
sét barátságunkba ajánlván, minket egyszersmind öt nap 
múlva tartandó menyekzöjére hitt. Ezek hallatára sza
vai minő benyomással lehelének rám nézve, kiki könnyen 
képzelheti. Atyám válaszában habozott, nehogy azon
ban boszuságát elárulja, vagy épen nevetség tárgya le
gyen , lakodalmára , midőn majd nejével megyénkbe ér- 
kezendik, csakugyan megigérkezett. Két hét múlva el
jött az idő, mikor Ödön nejét látnom, ’s hogy benső 
fájdalmim és boszuságom valamikép napfényre ne jus
sanak , minden erőmet összeszednem kellett. Ebédnél 
Tivadar mellettem foglalt helyt, hogy hajdan megsér
tett becsületvágyát boszulandó , elméncz jegyzésekkel 
engem a’majd kapitányra,majd azÖdönek adott viszoncsó- 
komra enyelegve emlékeztessen; ’s őt még részemre 
meghóditni reményem vala : de ő a’ jelenlevő V. Gusz
tinál , mint szive választottját nekem ebéd után bemu
tató. Később megtudtam, hogy Ödön kaczérságomat bün
tetendő csak azon idő óta, midőn a’ kapitányra vetett 
nyájas pillanatirn figyelmét el nem kerülék , újította meg, 
Albínóval, előbbi viszonyát, kinek atyja egykor aka
dályul volt, mi ennek időközben történt halálával meg 
szűnt. Ezentúl, bár a’ férfiakkal társalkodásban vigyá- 
zóbb lettem, ’s többeket újra meghóditni igyekezem : de 
hóditásim sükere igen mulékony lön, mert haladó é -  
vek külső kecseimct fogyasztani kezdvén, ollyak, ki
ket Ödönnel vagy Tivadarral öszsze lehetett volna ha
sonlítani, tisztelőim sorában többénem találkozónak, 
’s e’ szerint mielőtt kedvem ellenére kellett volna vá
lasztanom , évek múltával, egy uj Messiás megjelené
se lehete'lenségéröi is meggyőződvén, a’ társas körö
ket ritkábban látogatóm. Korom haladtával helyzetem 
mindinkább kedvetlenebb lett, mert a’ fiatal lyányok 
körébe nem illettem, ’s lassan-lassan a’ fókötősek kö
zé kellett vegyülnöm, hol, mi leginkább fájt, gyakran 
némi titkos czélzásoknak valék kitéve. Elégületlensége- 
met hogy e’ szerint félig-meddig enyhítsem , a’ társas 
köröktől teljesen visszavonultam ’s miután Róbert bá
tyám házasulási szándékról lemondott, hozó mentem lak
n i ; itt amanyánlugashoz hasonlón, melly midőn zöldül 
’s virágzik, sokuktól lá'Ogattatik: de az ősz közeled
tével, levelei sárgulnak, virági elenyésznek, ’s elha
gyottan á ll, töltendő végnapjaimat.

U tóirat. Jelen közlésemet most csak azon meg
jegyzéssel rekesztem be , bogy Róbert nagybátyám pél
dáját nem kö>eivéo, Stefánia szivét ’s kezét megnye
rőm ’s nem sokára a’ nőtlenek sorából kilépek. —

Komoly ay.
#

P ó t l é k t á l * .
Minél több értelemmel bir v a la k i  ttnál 

jobb szivü. Mi más a’ jó kedélyjellem, mint jó fogal
mai a’ s/épnek . éréi y és boldog- ágnak ? továbbá annak, 
mi nagy, nemesés a’világ öszhangjót előmozdítja, ősz 
éizelriíünek lenni annyi, mint roszul gondolkodni.

Szerkeszti H e l m e c z y . — Nyomtatja angol gyors-sajtón T r a 11 ne r-K áro  1 y i , uri-utcza 4-53.
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S a j t  ó t  o r v  e n y  éti.

ban, a’ mennyibeu azok a’ status sérthetlenségét szo
rosan biztosítják.

Következnének már most azon viszonyt a’ sajtó
nak , mellyekaz u r a l k o d ó ,  törvényesen b e v e 11’s

(Vege.)
Ezen törvények azok, mellyeknek akár tett akár 

convertáló iratok általi megsértése azon polgári bűnök kö
zé tartozik , mik a’ közállomány feldulására ’s a'perduellio 
crimenének előidézésre czélozhatn *k; czélozhatnak pedig 
azért, mert lehetlenítik az alkotványos élet biztos ha
ladását, háborítják a’ jogok ’s kötelességek csöndes mér
legét , ’s előidézhetik a’ közelégíiletlenség azon vesze
delmes követelésit, mik a’ megszokott de meguntjugok 
és szabadságok törvényen-tuli exnansiójára töreksze
nek. — Ezen törvényekhez tartoznék továbbá a’ felség 
iránti tisztelet ’s kötelességek meghatározása is, nem 
az ezekről szóló polgári törvénycodexre utasítókig , ha
nem egyenesen a’ sajtó körére vonatkozva pontos és 
körülményes kitétele mindazon esetnek, mellyek az ira
tok contiscatióját vonhatnák magok után. Illyen lehetne 
a’ sz. István Ild. könyv. Sldik fejezetének , a’ Ilármk. 
I. r. 14dik czímének, Mátyás I. decr. 2 ,  Ulászló II. 
decr. 4 , az 1715: 7 , 8, 9, ’s a’ R ákóczy-’s Bercsé- 
nyiféle zendülést illető 49dik , úgy továbbá az 1723: 
9 , 10, 11, ’s l2dik törvényeknek körülményes felvi
lágosítása, felosztása, és .azoknak a’ lényegre’s formá
ra különbözőleg felszámlált eseteket érdekelve, a’ saj
tótörvényekbe sorozása, a’ mennyiben t. i. a’ közállo
mány ’s trón épségét veszélyez tető iratok miatt a’ sta
tusnak gondoskodnia kell arról, hogy sem szó, sem tett, 
sem irás állal a’ polgári csend és béke vagy az alkot
ványos trónnak tartozott pietások meg ne sértessenek. 
De világos praecisio uralkodjék a’ törvényekben, hogy 
azokat a’ polgárok legutólsóbbika is ép úgy é rtse ’s ma
gyarázhassa, mint az ó kor törvényinek homályos laby- 
rintjébe bármelly hosszas tanulmány és tapasztalások után 
beavatott bíró ; ’s ne legyenek azok csáb és alkalom ar
ra , hogy bennök mindenféle politikai szín ’s vélemény 
olly asylumot találhasson, miszerint azoknak értelmét J. 
alperes épen úgy mint A. fölperes, magyarázhassa 
ön részére. A’ sajtó müveire nézve különösen meg kel
lene különböztetni az iratok nem eléggé világos irányát 
magától a’ tantól, melly azok soraiból tudornál ykép de
rűi k i ; megválasztani továbbá a’ vélemények szabad ’s 
bűntelen színét az eszmék bűneitől, mellyek a’ statust 
illetőleg, a’ fölebhi törvények bármelly kébe ütköznek; 
’s gondoskodnia kellene végre a’ törvényhozásnak , hogy 
a’ sajtótörvényekből csak egyetlen bűn-eset is ki ne ma
radjon , mellynek előkerülése a’ bírót azon kényt* í n 
ségbe hozhatná, miszerint azt egy rokoneset törvényé
re önkényesen alkalmazni merészlené; a’ törvényhozás 
bölcseségére hagyatván különben is azon praeliminaris 
kérdések eldöntése ’s meghatározása: vájjon ezen fö- 
lebb elszámlált alap- és sarktörvények , mennyiben szol
gálhatnak irányul a’ törvénybe hozandó sajtó kiterjesz
tésében ? ’s otlyan é alkotvánjunk szelleme’s természe
te , hogy a' belőle kiáradandó sajtószabadság csak leg
kisebb megszorítást is tűrhessen . vagy épen megszo
rítást parancsoljon ? .............Ezen szükségkép támadó
ké dések miatt idézéra föl hazánk azon organicus tör
vényit, mik alkotványunk életelveit foglalják magok

a’ t ü r e l m e z e t t  vallás és tanjai körül forognak. A’ 
sajtószabadságnak a’ vallás szabadságával mindenesetre 
egy lépést kell haladnia, ha azt akarjuk, hogy egyik 
vagy másik merőn képzelt jog ne maradjon. A’ vallásos 
könyvekkel működő sajtónak azonban , mint történetileg 
tudjuk, a’ 17dik század végén ’s a’ múlt század ele
jén , még jóformán közepén is, sokkal nagyobb szabad
sága , mondhatnám — szabadossága volt, semmint jelen
ben tapasztaljuk , midőn annak körét most ujahb törvé
nyek is határozzák. Azon időben a’ türelmetlenség fő 
szelepe volt a’kornak, telve leginkább a’jezsuiták szel
lemében írt olly könyvekkel, mik a’felekezetességet e l
lenségekre szakaszták, ’s oda bírák élesítni a’ testvér -  
polgá ok tanlinbo uját, miszerint a’ cseh hussomania vér 
és lángnapjaitól még folyvást tarthatni. — Ezen időkre 
azonban már lepel borult, ’s örülhetünk a’ napinként 
haladó felvilágosodás békés nemtőjének , hogy jelenleg 
politikai ’s vallási osztályzatunkban a’ türelmessé« — ha 
ugyan az l840dik cv méhében keletkezett vallás-sérel
mek bölcs kormányunk intézvényi után megszüntetnek 
— testvériebb érzelmekben nyilatkozik. Tévesztett po
litika volt kétségenkül a ’ közép-koriul, a’ vallási meg
győződéseket egymás ellenében élre állítani,’s a’ dog
mát politikai jogok kiterjesztésére , vagy korlátozására al
kalmazni, ’s ez által a’ secták természetéhez hasonló 
polgári szakadozást hozni be azon statusba , mellynek 
elveiben egy czélnak : a’ haza egyetemes boldogításá- 
nak kellene működnie. ’S köztiszteletű nagy hazánkfia 
Deák Ferencz igen helyesen jegyzé meg múlt ország
gyűlésen , hogy legnagyobb csapás az, midőn a’ statu
sok vallási vitatkozásba ereszkednek, mibe politikának 
avatkozni nem szabad ; ’s mivel ezen hibát az európai 
statusok elkövették, szomorú következményi is lőnek. — 
Legjobb mód azonban mindezen összeütköző viszony ki- 
egyenlítésre a’világos és határzott törvény, mellynek min
den pontja telt kalásza legyen a’ méltányosság- ’s köl
csönös polgárszeretetnek. De mint egyedekre , úgy nem
zetekre nézve is minden kornak meg vannak saját igé
nyei , mellyek az élet fejleményének ’s gyöngébb vagy 
erósb stádiumának philosophiájából erfdnek. ’S ezekre 
a’ törvényhozásnak szorosan figyelmeznit kell, ha alko
tandó törvényiben korszerű törvényeket akar megalapít 
tani; figj elmeznie pedig különösen azért, nehogy az 
179f’jjdiri törvény után fenálló 50 éves gyakorlat fel
forgatásának legközelebbi példájára, ennek újabb tör
vény-általi megszüntetésével is megint olly hyerarchiai 
intézvények jójenek életbe, mik ugyanazon törvényi! k 
jobbra ’s balra magyarázása által jogbiíorlás* kra ’s kel
lemetlen összeütközésekre adjanak alkalmat. Ha a’ tör
vényhozás illykép gond' skodék , ’s e’ gondoskodását az 
alkotvánv szellemében írandó sajtótörvényekre is kitér— 
jeszté : Jelieden tartanunk a’ múlt századok fájdalmas 
emlékezetű töviseitől, mik a’ polgároknak egymás iránti 
szeretetét megszaggaták.

A’ vallás körűi hozandó sajtótörvényekre nezve te
hát , a* protestánsokat illetőleg !) mindenesetre alapul 1

1) E törvény azonban a’ r. katolikusoknak is szolgálhat,
ha közvetve i s ,  némi irányul; mert általa a‘ protestan-
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kellene venni as? l79°/,diki törvényhozás intézkedésit , 
'ge' pontra vonatkozólag különösen ugyanazon törvény 
£6d. czikke 5 §sát, hol írva van : Libros porro tam sym - 
bolicos , quam theologicos, et ad p>eta.is exercitium sp e-  
Ctantes , sub inspectione peculiarium per ipsos consti- 
tuendorum , ae Consilio regio nominetenus referendorura 
censorum s u a e  c o n f e s s i o n  i s ,  libere typis excudi 
fa c é r é , ea tarnen lege admittantur, ut nulla in religio- 
nem catholicain scommata vei sarcasmi libris his inse-
tantur, onere responsionis..........................inprimi ad-
inittentes (censores) mansuro. Ezen törvény gyakorlata 
áll fen /naig is az evangélikusok vallási beléletében; a’ 
mi pedig nem a’ symbolicus , theologiai vagy akármi szo
rosan vett egyéb vallástanító könyveket, va«y más szó
val : a’ mi a’ r. kath. vallás tanjait érdeklő ’s azokat 
czáfolni akaró secta-szerű vélemények közlését, ’s így 
azoknak a’ polgárok egyetemére számított hatását vagy 
is küléletét illeti: megemlíthető az alkotandó sajtótör
vényekben mindazon joga a’ r. kath., mint törvényeink 
szerint u r a l k o d ó  vallásnak, mellyeknek bármiképi 
megsértése is polgári tilalmat idézhetne elő. Ide tartoz
nék még ugyanazon vallás alkotványszcrüségének gyen- 
gítni akarása, melly esetben az 1791: 26dik t. czikk 
l3dik gsának ezen szavaktól: ,,injungatur praeterea“ 
kezdődő rendelete is , mennyiben az akármi s z í n  ’s 
m ód-alatti al l e c t i o  szorosan tiltatik, az ezen tör
vénynek bölcsőidejétől meglehetősen fejlett korszellem
hez alkalmazása mellett, egy részben szinte használ
tathatnék. De másrészről az evangélikus , és a’ g. n. egye
sült statusnak szint ezen és több törvényen alapulójo
gait és szabadságit illetőleg, a’ természeti’s polgári po
sitiv jogok szükséges viszonyosságának tekintetéből, a’ 
mennyiben azokat törvény/nk meghatározzák, ugyanazon 
’s nem kevesb joggal szinte megkivántatik, hogy vallá
siknak m;nd kill, mint belszabadsága törvényszeresen 
fentartassék, ’s hittanaiknak a’ sajtó, de békés utjáni 
magyarázatába ’s fejtegetésébe, az ellenfelekezetüek 
részéről semmi gúny vagy boszut lehelő scandalum ne 
vegyüljön.

A’ türelmezett héber vallásnak törvényben kimon
dott precaria libertas-ára nézve, a’ már múlt ország
gyűlésen megpendült emancipatio szabadelmü jelentésé
nél fogva csak azt jegyzem meg: hogy mihelyt vala- 
melly országban a’ zsidóknak akár türelmezve , akár fel
szabadítva lakhatás engedtetett, ’s vallásuk követése is 
fenhagyatott;a’ következetesség elvszerű szabályinál fog
va azon szabadságnak is meg kell adatni, melly vallá
suk belső ’s külső virágzására szükség, és vallási saj
tószabadságuknak a’ többivel egy azon arányban kell 
állania. —

Ennyiből áll nem teljes rajza ugyan, hanem csak 
körvonalzása azon jogoknak , miket törvényszerűség és 
szabadelmü viszonyosság a’ vallás körül működő sajtónak 
megenged ;’s ennyiből állnak körülbelül azon Óvatosságok 
i s , miket e’ kényes tárgy érdemében a’ politika paran
csol; igen jól tudván, mikép a’ lélekbe nőtt vallási meg-

sok könyvvizsgálati szabadsága, a’ kir. főfelűgjrelésen 
kivül, minden más polgári befolyástól ment és független 
önállásba tétetve, határt von minden lehető scandalosus 
gúny és üldözés ellen, mellyek az acath. részt a’ sajtó 
utj^n illethetvén , általok a* hit békés élvezete háborít- 
tatnék. Egyébiránt, miután még eddigi törvényink kü- 
lönböztetésc szerint, a' r. kath. vallás hazánkban u r a l 
k o d ó  vallásként tekinthető, ennek alkotványunk kez
detébe szőtt jogai sokkal inkább ismertek honunk bár- 
mellyik polgára előtt i s ,  semmint azokat, határvonalai
ként az evang. vallási sa tószabadságnak , csak vázlat
ban is érinteni szükség volna. B Zs.

győzödés politikai felízgatása azon legmérgesb veszély  
az állományokra nézve, melly a’ fanatismus öntudatlan
ságával lövöldözi nyilait a’ szeretetlenség- ’« gyülöl- 
ségnek .—

Végső pontul következik már most a’ k ö z e r k ö l c s ,  
a’ mennyiben ez a’ status virágzása- ’s haladásának e- 
gyik emel yűje. Ide tartozik a’ poiitiának mindazon gon
doskodása, mik által bárkinek is jóhirét, becsületét ’s 
erkölcsét rongálható botrány gátoltatik. E ’ szabálynak 
át kell jónie a’ sajtó életébe is, ha már egyszer a’nem
zet annak törvény -  általi rendszerkénébe bocsátkozott. 
— Legnemesb kincse minden polgárnak a’ becsület, 
melly mindig egynek tartaték az élettel. Ezen épül a’ 
józan közvélemény méltánylata vagy megvetése , ’s a’ 
közvélemény szavára mellyikünk nem hallgat? Ha bár 
a’ közvélemény nem mindig helyesen utasított ’s nem min
dig méltányos bíró is az esetek fölvetésében: de mégis 
többnyire ó polgári állásunk’s életünk hévraéröje , melly- 
ről egyes emberek tudomást szereznek; ’s a’ közvéle
mény informatiójába nem a’ sajtó hat é leggyorsabb ’s 
legszélesb befolyással ? Ez utón gyűl a’ vélemények ár
ja egy folyóvá , mellynek neve k ö z v é l e m é n y .  Ter
mészete azonban e’ nagy bírónak, hogy közvetlenül so
hasem nyilatkozik: de megvan azért örökös rettegtetése 
hogy nyilatkozni fog, ’s ítélete egy nép szavával leend 
igazolva. E' kellene tehát a’ sajtó útját törvény szerint 
is olly gunyiratok, népi elménczségek, rágalom és bő
szt! ellen zárni, mik által akár az egyetemes erkölcsi élet 
akár egyesek becsülete Iegkevesbbé is sértethetnék; ’s 
kimondani ’s megújítani egyszersmind a’ sajtótörvények
ben mindazon p o l g á r i  törvényt, mik egyedek úgy 
mint testületek becsületét utalom alá vették. Ezen in
tézkedés és gondoskodás nélkül a’ nép erkölcsi életében is 
olly anarchia támadna, mellyben a’ gúny gúny,’s a’ rága
lom rágalom á'tal toroltatnék meg, a’ nélkül, hogy az 
elégrétel törvényes procedúrája szentnek ’s képesnek tar
tatnék arra , miszerint általa tökéletes belső megnyugvás 
szereztetnék. *)

A’ sajtótörvények e’ töredékes érintésével azonban 
még koránsem oda mutatók nézetim, mintha honi saj
tószabadságunk status quo-ját is még megszorittatni, 
’s azt jelen kétséges helyzetéből még szigorúbb állapot
ba kívánnám tetetni. Épen nem; de akarok olly törvé
nyeket, mellyeket toliam előtt tartva ismérhessem azon 
határvonalokat, mikéntül sem eszméim, sem érzelmim
nek csapongniok nem szabad. Akarok törvényeket, mely- 
lyeknek palládiumában politikai hitem szabadon leled- 
zék ’s ne rettegjen semmi lehető önkénytől, melly kivül 
és túl minden törvényen polgárkeblekhez siető gondolatim 
’s véleményimet keresztre feszítse. Beöthy Zsig.

F e l e l e t
M a r k u s  A n d r á s  ü g y é s z  u r n á k  a* T á r s a l 
k o d ó  f. é v i  12d. s zá  m á>b an m é g j  e 1 e n t : N  a g y 
it  ó c z e v á r o s  t o p o g r a p h i e o - s t a t i s t i k a i  

1 e i r á s á r a .
Koránsem szándékom az on által sajat, ’s a’ t. ol

vasó k ö z s é g  figyelmére méltatott, Nagy-Rőcze vá
ros h elyzése , polgári rendszere ’s egyeb , a’ fölebb 
idézett czikk hasábjaiban látható körülményiről közre
tett értesítés összes adatinak vitatkozásába ereszkedni; 1

1) A’ könyvvizsgáló bíróság függetlenségéről, a’ mennyi
ben ez a’ minden befolyástól mentrészreliajlatlanság biz
tosítására okvetlenül szükséges , egy más czikkben kö
zelebbi alkalommal szólandunk. *) B.Zs.

« )  Örömmel várja a' szerk,
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mert nyíltan megvallom, hogy ahoz sem kellő ismére
tem, sem időm, sem kedvem nincs; jelesül: ns Gö- 
mörraegyénk neve az említett, de meg nem nevezett 
történetíró után: vájjon a’szláv’s német szavakból: sza- 
m er, gainer, származtatható é?  vagy a’róczei harang 
régiségét jellemző feliratából a’ város régisége követ
keztethető é? vagy végre a’lealkonyodott századokban 
a’ csengettyűkkel’s hatangokkaliélésre nézve, mellyik 
világ részében, legelőször kik ’s kinek csengettyűztek 
vagy harangoztak? egyálfaljában nem tudom. — Miután 
azonban Ön, értekezése irányától eltérve , a’ murány- 
völgyi vasműi ns egyesületet megemlítni ’s oily szín
ben, mintha ugyanez, a’ kor és törvények intésit nem 
értve, a’ nemzetiség érdeke-kivánta javítás rendszeré
hez simulni vonakodnék, elötüntetni, — miután e’ mellett, 
Nagy-Rőcze város némelly hivatalnokainak megválasz
tásában gyakorlatilag létező szokását közönségesen kár
hoztatni kegyeskedett: e 'két rendű kitétel, a’ t. olvasó 
községnek részemről kereken tagadólag előterjesztendő 
feleletet, ’s tényi adatokkal bebizonyítandó alapos el
lentétek előadását szükségesifi. — Melly végből, a z 
e l s ő r e :  tetszett Önnek a’ Társalkodó 4öd>k lapja má
sodik hasábjában a’ murányi vasműi ns egyesületre néz
ve azon j a v í t á s i  ó h a j t á s á t  nyilványítani: „v a j -  
h a  k ö n y v e i t ,  s z á m a d á s i t , e g y s z ó v a l  m i n 
d e n é t , n e m  t ó t , h a n e m  m a g y a r  n y e l  v e n  vi 
t e  í n é ! “ A’ flgyelmeztetéstószinte köszönettel vesz- 
szü k : de meg fogja engedni t. közlő u r , ha a z t , mi
vel kevéssé késöcskén jött, nem használhatjuk; mert 
mi a’ kor kivánatának buzgó részvéttel hódolva, a’honi 
nyelvet tisztviselőink minden személyzete mellett,a’ meny
nyire eszközölhető vala, már hoszszabb idők folytán, 
alkalmazók.— Legyen szabad iinezt, amaz értesítés elle
nében az egyesület tiszti -  hivatalainak névszerinti e- 
lósorozásával nyíltan, ha kevéssé untatólag is, bebizo
nyítani. — A’ felügyelőségnél bármelly tárgyú szerződé
sek , levelezések, folyamodások, rendeletek, raellyek- 
ben az egyesület neve képviseltetik , hazai édes nyel
vünkön szerkesztetnek. A’ jegyzőség még múlt 1834 (!) 
évi őszhó 6kán tartatott közgyűlés határzata szerint, 
a1 külső levelezéseknek, a’ köz és kisebb gyűlések, a’ 
számvizsgálati választmányok ’s tiszti hivatalok ülési 
jegyzőkönyveinek, a’ t. ez. részvény -  birtokosakhoz 
intézett kör- egyébiránt pedig minden ajánló , felfoga
d ó ’s elutasító (Anstellungs und Abfertigungs) levelek
nek , nyugtatványok ’s utasitványoknak, szóval: minden
nek magyar nyelven vitelére ’s kiadására kötelezle- 
ték__ A’ számvevői személyzet minden heti, havi, ne
gyed, fél ’s egész éves kivonatit, terhelő’s rovó nap
lóját, lelettárait ’s t. f. úgy az évnek befolytával, a’ 
kezelésből következett vagyon-állomány (Vermögens — 
Stand) .részletes ’s öszszes gyarapítását vagy csökken
tését kimutató kulcsokat, mérőket, arányokat, táblázat, 
sorozatokat, ’s tb. magyar nyelven szerkeszti. — A’ pénz
tári hivatalban minden számoló , bejegyző , előlegező , 
betartó ’s t. b. könyv, honi nyelven szerkesztetve. Itt 
hallgatással nem mellőzhetem el a’ minden részben hálá
ra érdemesült Gaján György pénztárnok urnák azon fá- 
radalmit, hogy o azon választmánynak, mellynek ma
gyar számadásink olly szerencsés öszszehangzását kö
szönjük, tagja lévén, az egyessületkebleben tervezett 
magyar nyelv ügyét, együttmunkalkodásával olly dicsé
retesen előmenetesűé! Az erdómesteri, ’s vasraktari 
hivatalnokok, nagyobb részben ölek, szénmérök, mázsák, 
fontok számaival foglalkozván , e’ tekintetben, a’ rova
tok czimzetein kívül, aligha mit változtathatunk meg. A’ 
nyugpénzintézet osztályában a’ szükséges fordítások

■leg  ̂három év előtt megtörténtek; mert ugyanekkor , 
r fS\*»láv nyelven szerkesztett ’s a’ rendszeres biz

tosság által nemelly részben jóvá hagyott, más részben, 
az idő ’s körülállások szerinti bővítésekkel ellátott rend» 
szabások, honi nyelvre tétettek által, azon meghagyás 
mellett, hogy a’ betegekről szólandó orvosi tanú -  bi
zonyságok csak magyar nyelven fogadtatnak el, — raelly 
maiglan is teljesittetik. — Végre a’ mkgondnoki tisztvi- 
selösegnek tetszésére hagyatott, hogy heti naplójában 
a’ kezelese alatti anyagok felől, ez év lefolyláig, a’ 
kiki által legjobban értett nyelven számoljon, a’ beál- 
lando ev kezdetevei mindenki magyarnyelvű napló vi
telere kötelezhetvén; melly ebbeli engedvénynek (a’tiszt- 
viselőség dicséretére legyen mondva) olly ellenkező e- 
redvénye vala , hogy már jelenben is némellyek, pél
dául : a születesere nezve szláv ajkú de egyiránt mun
kás banyai gondnok, naplóját az egyesület által nydvá- 
nyosan helyeseltetve honi nyelven viszi. ’S im eza’mu- 
rányvölgyi vasműi ns egyesület főbb ’s alrendü tiszti 
hivatalnokainak s o r o z a t a  ’s munkásságuk k ö r e ,  
amilyben szeretett nemzeti nyelvünket amazok hogy el 
nem hanyagolják, de hogy e’ részben , bármilly szent 
legyen is a’ nemzetiség érdeke , az egyesület gyakor
latilag többet nem (ehet, eléggé világos. — Eképen tehát 
véleményem szerint első föladatomnak, czáfolólag e- 
legendően megfeleltem, ’s ugyanezt azon őszinte ’s köz
lő úrhoz irányzott nyilatkozattal fejezem be: szerinte bizto
sítom Önt, hogy ezen murányvölgyi vasműi ns egyesü
letnél,melly nem mint közlő ur állítja 24,de 25 egész rész* 
vényből á ll , nincs ez ujabbi időkben keletkezett és 
csak némi tekintetben is érdekes iromány, melly ide
gen nyelven lenne szerkesztve ; ------ kivevőn azon visz-
sza-helyheztetési port, meliyet Ön, Nagy-Röeze vá
rosnak fölperessége alatt, a’ murányi unió ellen, múlt év 
hanyatlásával, a’ rozsnyai bányai királyi helyettességnél 
(hol a’ törvényszéket tartó egyedek magyarok ,’s a’ ha
zai nyelven szerkesztett folyamodásokat, idézéseket, ’slb. 
tapasztalás szerint s z í  v é s  örömmel elfogadják) m a- 
g y a r  a j k ú  ü g y é s z  l é t é r e ,  l a t i n  n y e l v e n  
k e z d e t t .

De kikérem közlő Ügyeimét ellentétem másodikára 
is. — Nagy - Rőcze város tiszt választási ügyét e’ sza
vakkal tetszett jelesitni: „ a’ j e g y zó t , ü g y é s z t ,
r é g i  g y a k o r l a t  s z e r i n t ,  ( s o k s z o r  kárho- 
zatosan) a’ tanács a’választott községgel (sokszor az é r -  
t e l m e s e k  k i s s e b b  r é s z é v e l )  más  b e f o 
l y á s t  k i z á r ó l a g  n e v e z i  ’s t e t s z é s e  s z e 
r i n t  e l e r e s z t i . “ Igenis közlő ur! a’ város tanácsa 
’s polgári választmánya, e’részbeli joga ’s törvényszerű 
kiváltsága felett őrködve, jegyzőjét ’s ügyviselójét kül
ső befolyást mellőzve szabadon választja, következő
leg el is ereszti ; de, hogy e’ két testület a’ választá- 
sok-melletti külön érdekeit ’s véleményit , kölcsönös 
bizalom mellett, az ügygyei kibékitve ’s egybeolvaszt
v a , mindeddig kárhozatos balfogást alig tett, mutassuk 
meg történetileg. — A’ mennyire élő nemzedékünk emlé
kezete múlt azon szokásra visszahat, mellyben kebelünk
ben a’ városi jegyzők ’s ügyvédek a’ rendszerűéit tanács 
’s p o l g á r i  választmány által választatni kezdettek > 
első jegyzőM. J. vala, ki tisztviselősegi pályájáiol ön
k é n t  l e l é p v é n  főbírónak választatott meg s tagas 
hivataloskodásának mennyire felelt meg, városunk alak
ját tekintőleg, örökített neve tanúsítja. Ezen erdemle -  
jes férjfi jegyzői tollát a’ k ö z a k a r a t t a l  s p é l 
d á s  m e g e g y e z é s s e l  v á l a s z t o t t  M. A. urnák 
adta által, kinek jellemzésére csak az egy legyen mond
va ho-y benne jelenleg is a’ felso-magyarorszagt vasműi
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egyesületek közt egy főbb részvénytársulat elnökét ’s 
kormányzóját tisztelt. — E ’ közszereteiet biróférjfi ön
k é n t e s  l e k ö s z ö n é s e  után szomszéd Jolsva vá
ros lakosa G.J. ügyész ur e’kérdéses hivatalra p á r a  t -  
l a n  e g y e t é r t é s  k ö v e t k e z t i b e n  meghivatván, 
több évi, főleg azon időszakban halomra torlott, ’s a’ 
városi köz’s gyári magány-pénztárunkat érzékenyen ér
deklett foglalatoskodásinak végeztével , az őtet teljes 
bizalmával megajándékozta várost v á r a t l a n  e l b u -  
c s ú  z á s á v a l  m e g s z o m o r i t  á.jelenleg (díszére le
gyen említve) mint gömöri esperesség murányvölgyi 
kerüleibeli ág. evang. iskoláink felügyelője a’ népne
v e lé s i  , a’ nemzeti é l e t  derülése legszükségesb föl
tételére, buzgóan közre-munkálván. — Helybeli ügyész 
Z . J. követé imezt, csak annyiban említhető, hogy kis 
idő m ú l t á v a l  s z e m e  világától tökéletesen meg- 
fosztatva , önként leköszönt, felváltatván a’ külső be
folyással megválasztatottT) H. J. által, kinek hivatalos
kodására , ámbár a’ város java előmozdításában tanúsí
tott józan gazdálkodása példás vala , leplet vonok. — 
Végre hogy az említettem jegyzőségnek, különösen fá
radozó J. A. ügyész személyére lett bizatása alkal
makor ellene egyetlenegy szózat sem, sőt a’ választó 
testületek „minden tagja nyilványitolt összes akarattal 
mellette szavazott“ köztudomásra van. — De terjesz- 
szíik elő a’ városi ügyvédek választásának rövid raj
zát is .— Szalay ’s utána szathmári Király Miklós me
gyei fósz.biró valának elsők, kik egész törvényes ha
talommal fölruháztatva a’ város ügyeit bizalomteljesen 
előmozditák ’s mind ketteje szegény népünknek, nem an
nyira fizetéses ügyvéde, mint inkább valódi emberba
rátja volt és csak halálukkal szűntek meg azok lenni. 
Követé ezeket a’ megyékszerte ismért ’s tisztelt néhai 
N. G. megyei tiszti aíügyész, kinek buzgó’s a’ város 
által tényleg is méltatott munkásságát a’ kora halál meg- 
semmíté. Végre ekép megürült ügyvédi hivatalunk, bosz- 
szabb időn á t, a’ jegyző által vitetve, m ultl840ikév 
végén, némelly az illető uradalom ’s város közt fen- 
forgott nagy érdekű követelés törvény utján lehető ele- 
nyészthetéxe , ’s később , ennek fonalán, az 1840: VII. 
t. ez. engedvénye mellett tervezett örökváltság létre— 
hozhatásatekintetihűl, j. i. lakos M. A. ügyészre ruház- 
taték , kinek a’ község érdekit szilárd ügyszerettei ma
gáéivá tevő ügyekezetét, a’ törvény ösvényén igen , de 
az örökváltsági egyezkedések mellett, a’ közte’s a’bé
kére hajló uradalom közt létesült viszonyok miatt egy- 
általjában nem használhatván e’ város , fáradalmiért illő 
jutnlmat, ’s további hivataloskodására nézve köszöne
tét szavaza, helyébe G. F ügyészt választván.

A’ csomónak illy történetes adalokkali megoldatása 
után, kérdem már most közlő urat: vájjon illy jellemű 
férfiak megismértetése , ’s azon körülménynek, hogy csak 
egy jegyző ’s egy ügyvéd volt, kikről a’ város lénye
ges okainál fogva lemondott, kifejtése következtiben, 
hol volt itt a’ város részéről a’ sokszori kárhozatos ’s 
az értelmesek kisebb részével történt választás? ’s ha 
föltéve, volt is egy, névszerint mellyikaz? — sapienti 
pauca! Nagy-Róczén. B—y s.k. ügyész.

P ó t l é k t á r .
H í r l a p i  c s e m e g e .  A’ fővárosi újdonságok 

Írója a’ p. hírlap 146dik számában nemes tűzzel kél ki 
azon több mint impertinentia ellen, miszerint B. assz. 1

1] Köztudomás szerint ezen választás az akkori uradalmi 
fökorm Ínyzó néhai csclfalvi Pnlszky Károly ur közben
járására történt — A' belkuldö-

és B. ur Pestre érkezett két muzsikai celebritás tizp* 
fttért akartak tőle dicséretet vásárolni. A’ főszerkesztő 
egy jegyzékben ugyanott igy nyilatkozik; „Nyomoru do
log , uraim! árva lelkünkre mondjuk, nyomoru dolog. 
A’ nevezett utazó művészek illy impertinentiára alkal
masint nem mertek volna vetemülni , ha jártokban kel
tőkben nem tapasztalák, hogy imitt-amott szerte a’ vi
lágon a’ feuilletonisták áruba bocsátott gyáva serege az 
illy gyalázatos fölpénzelést nemcsak elfogadja, de tán 
meg is kívánja. Boldog isten ! minő nép lehet az , melly 
az utazó művészeket illy impertinentiára szoktató! Ki- 
mondhatlanul sajnálnék, ha magyar lapoknál is akadtak 
volna bár csak egyetlen egy emberre, ki ama’ csorda
nép fertőjébe való. De nekünk jól esik hinni, hogy ma
gyarnál ez lehetetlen.“

A’ 42d. számú Regélő tározójában pedig ezek ol
vashatók. ,,E’ napokban érkeztek fővárosunkba . . . .
Bishop assz............. Bochsa úrral . . . .  egyszersmind
alkalmat veszünk magunknak azon e l ő l e g e s  h o n o 
r á r i u m o t ,  melylyel megtisztelni (?) szíveskedtek . . . .  
a’ hamburgi égettek számára odaajánlani.“ Etiam bene ; 
hisz a’ czél megszenteli az eszközöket! Ki ajánlotta hát 
már tulajdonkép a’ hamburgiaknak azon kérdéses hono
ráriumot ? Egyébiránt alkalmasint jobb lett volna ezen 
dologrul vagya’ p. h i r l a p  modorjában nyilatkozni, v. 
a’ v i l á g  philosophiája szerint mélyen hallgatni. 88.

Színházi furcsaság. Múlt hétfőre juta'omjátékul a* 
Fekete Domino volt hirdetve, de a’ biz elmaradt; ezt 
annál inkább fájlalhatni: mivel Husvét óta, mióta a’ 
rendezőség rendeztetett, ’s az értelemnek kissé több 
befolyása van, rendetlenségek még nem igen valának napi 
renden. Ezen kis zavarnak ugyan sem igazgatóság sem 
rendezőség oka, hanem egy gonosz nyavalya minek neve 
in  l á z .  Kedve jött ugyanis egy kisasszony szeszélyé
nek nem énekelni, a’ főrendezőnek pedig kedve jött a’ 
szelíd énekesnő szeszélyének ellenszegülni •, a’ kölcsö
nös vita ártatlan galambunk epécskéjét felzavará mit 
i n l á z n a k  kereszteltek, holott m é r e g l á z n a k  he
lyesebben keresztelhetének. Szegény főrendező, sajnála
tos a’ te állapotod! hogy fog lelked amaz utolsó napon 
számolhatni, midőn a’ megsértett kebelü csalogány ’s 
övéinek lelke elégtételért esedeznek az igazság kérlel- 
hetlen birája előtt. Szegény nemzeti intézet, sajnálatos 
a’ te állapotod ! ha gépelyid kereke alá egy kis makran- 
ezosság is áthághatatlan akadályt gördít! De hisz úgy 
kell nekünk, mert ha énekesnőink csakugyan illy mérges 
libák, ’s ha nekünk van kedvünk illyeneket szenvedni: 
szenvedjünk legalább ollyantól, ki megérdemli, nem pedig 
holmi kontároktul.

X. v á r ó  s t a n á c s h á z á b a  b e v e t ö d v é n  
nézelődni, láttam, hogy a’ tanácsteremben Themis van 
a’ padláson ábrázolva két kerekű győzelmi leptikén, melly 
egy oroszlán és róka által vonatik. Mint emlékszem, az 
igazság istennője bekötött szemmel ü l , de az igazság mér
legét egy előtte ülő gyermek tartja, és pedig úgy hogy e - 
gyik vége fel a’ másik leáll! Az oroszlánnak zabla van a5 
szájában , a’ róka fejepedig hátra van fordítva’s a’ gyeplő 
a’ nyakába akasztva.

Mit jelentett ez ?kérdéma’mellettem állóburgert. Ez 
uram az itteni igazság-szolgálta’ás ábrázolása. Az orosz
lán jelenti a’ pénzes perlekedőket, ’s a’ róka a’ legistente
lenebb embereket. Themis raegszégyenelvén magát, a z i-  
gazság mérlegét másnak adta , miután a’ róka szájába nem 
volt szabad ezen teremben zablát vetni csupán azoknak, 
kiknek valamicskéjük volt.

Ha ez igaz, mondára, szégyenlettem volna benne tör
vényt mondani, ’s borzadtam volna igazságot keresni.B.
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Füzér a’ törvéiiytiiflomáiiyVióI.
(Folytatás.)

( N é p n e v e i é « . )  Mielőtt «’ k ö z s é g e k r ő l  szól
nánk , két észrevételt kell bocsátanunk előre:

1) Az úgynevezett v e g y e s  iskolák Ild. József 
esászár alatt alapittattak azon szent és üdvös szándék
kal, hogy azok által a’kölcsönös vallási türelem, egyet
értés és keresztyéni szeretet elómozdittassék. De a’ si
ker meg nem felelt a’ várakozásnak . mert majd min
denütt, hol vegyes iskolák léteztek, a’ reméllett egyet
értés helyett súrlódások, kölcsönös féltékenység , bi
zalmatlanság keletkezett. Azért legyenek mindenütt, hol 
«zt a’ körülmények megengedik, minden vallásifeleke- 
zetnek tulajdon iskoláji, ’s egyedül ot t , hol egy fele
kezet s z á m r a  olly csekély, hogy p. o. iskolába járó 
gyermekinek száma a’ tizenötön vagy húszon alul van 
’s egyszersmind tehetségére nézve olly s z e g é n y ,  hogy 
saját tanítót nem bír ’s nem is akar tartani (mert ha 
bírja és akarja, ott is meg kell engedni) , ott az erő
sebb felekezethez csatoltassék, magától értetvén , hogy 
akkor a’ tanító fizetéséhez is járuljon , a’ nélkül azon
ban, hogyannak választásába vagy az iskola kormány
zásába avatkozhatnék, miből elkerülhetlenül csak za
varok támadnának. A’ vallási oktatást, a’ fölebb már 
kifejtett eszme szerint, különben is nem a’ tanítók , ha
nem a’ lelkészek fognák adni. 2) A’ tanítók fizetésére 
nézve a’ minimumot (congruát) törvény által meg kell 
szabni, de nem az egész országban egyformán, hanem 
annak különféle részeiben a’ helybeli körülményekhez 
mérve; — nem is csupán k é s z  pénzben, hanem némi 
részben életben is , p. o. 120 pengő forint és 80 mérő 
gabona. (Ennél kevesebbért jó tanítókat nem igen fo
gunk kapni, ’s itt meg kell jegyezni, hogy nézetünk 
szerint az iskolapénzek, d dactrumok , jövendőre meg
szűnnek). A’ földmivelönek könnyebb életet adni, mint 
pénzt, de a’ tanítónak is jobb, mert illy vegyesen ki
szabott jövedelem mellett sem a’ pénz ingadozó becse , 
sem az élet szerfölötti olcsósága vagy épen el nem adat
hatása , őt Ínségre nem juttathatja, ’s azon panaszok 
meg nem újulhatnak, mellyek a’ bankóczédulák korsza
kában a’ fizetéses tisztek , lelkészek és tanítók résziről 
mindenütt hallattak.

Ezt előre bocsátván , közelebbről szólunk a* tárgy
hoz. — Magyarországon háromféle községek léteznek : 
1) Ollyanok, mellyek közjövedelmekkel, regálékkal, 
földekkel, erdőkkel vagy alapítványokkal bírnak; ezek , 
a ’ mennyiben a’ közjövedeleinból a’tanitók fizetése is kite
lik, az egyház és közállomány résziről mitsera igényelhet
nek : magától értetvén , hogy a’ hol a’közjövedelera nem 
egy vallási felekezetet, hanem többféle vallásu lakosok- 
bul álló városi vagy falusi községet illet, ott abban min
den felekezetnek részesülnie kell, m é g p e d i g  azon 
arányban, mellyben tagjai a’ város vagy falu közterhei- 
ben részesülnek, tehát nem a’ lelkek száma szerint. 2) 
Ollyanok, kiknek közjövedelme ugyan nincs, vagy nem 
elegendő , de olly népesek ’s vagyonosak, hogy a’ ta
nítókat erőtetés nélkül magok fizethetik. Ezek sem kö
vetelhetnek talán segedelmet, mert az iskolák hasznát 
közvetlenül ők magok veszik. Itt azonban meg kell je
gyezni , hogy a’ tanító fizetése ne csupán az atyák er-

szényéból ’s ne is a’ gyermekek száma szerint kerül
jön k i, hanem ahoz minden lakos, akár legyen gyer
meke , akár nem, még pedig azon arányban , mint akár- 
melly más köz-adóhoz járulni köteleztessék. Ez épen 
nem igazságtalan, mert a’ népnevelésnek nemcsak az 
veszi hasznát, k i n e k  tulajdon gyermeke van, hanem 
minden más ember is ; mert nemde mindenkinek jó és ér
telmes cselédre , mesteremberre , ’stb. van szüksége . ’s 
nem kíván é inkább jó erkölcsű és okos polgárok közt 
lakni, mint bárdolatlan, zsivány , részeges népcsoport 
között ? 3) Ollyanok, kik vagy szegénységük, vagy la
kosaik csekély száma miatt elégtelenek tanító fizetésé
re. Ezek már méltán igényelhetnek segedelmet: a) Azon 
szentegyháztól mellyhez tartoznak, b) A’ k ö z á l l o 
má n y t ó l . - —

A’ szentegyházat illetőleg, hivatkozom a’ papi jó- 
szágukróli értekezésemre az 1841 diki Társalkodó 349d. 
lapján, a’ közállomány segedelme ne vétessék az adófi
zető erszényéből, mert ennek más rendeltetése van , és 
ha még az iskolai alaptőkét is onnét akarnék venni , i- 
pso facto nemcsak a’ s z e g é n y ,  hanem mi n d e n  köz
ség iskolájit o n n é t  kellene ellátni. Valóban, hazánk 
mostani alkotványát és szerkezetét tekintve, egy á l 
t a l á n y o s  e l e mi  i s k o l a i  a l a p t ő k e  alkotása a’ 
nemesi rendet (melly név alatt itt az ország mind a’ 
négy kiváltságolt rendét értem) illetné, ’s egy ország
gyűlési subsidium utján leginkább volna eszközölhető. 
Tegyünk fel p. o. hogy a’ jövő országgyűlés alatt a’ 
nemesi rend a’ népnevelés fölsegélésére egy milliót pen
gő pénzben ajánl, olly móddal, hogy a’ kamat egy-ha- 
toda, mint ez a’ magyar tudós társaságnál meg szokott 
történni, mindig a’ tőkéhez kapcsoltassák , öt-hatoda pe
dig , levonván belőle a’ kezelés költségit, a’ népnevelés 
szükségire fordittassék. Igaz , hogy ez eleinte az egész 
országra nem lesz elegendő: de itt meg kell jegyezni, 
hogy a’ tőke évenként tíz ezer p. fttal növekedni fog. 
Exiguum nihil esse putes , quod crescere possit. Meg 
kell továbbá jegyezni, hogy a’ legcsekélyebb község
nek is módja van, lassanként magának tulajdon alaptő
két teremthetni ’s így idővel a’ közállomány segedel
mét nélkülözhetni. Illy módot szerencsés sikerrel felta
lált két evang. község a’szepesi 16 város közül, melly 
talán megérdemli, hogy köztudomásra jusson , ez pedig 
abból áll: Szabad aláírás utján bizonyos mennyiségű élet 
gyüjtefett, ez tavaszkor a’ vető-mag nélkül szűkölködő 
s z e g é n y e b b  l a k o s o k  k ö z t  k i o s z t  a t i k  olly 
föltét alatt, hogy azt a r a t á s  u t á n ,  bizonyos mér
sékleti pótlékkal együtt, ismét természetben adják visz- 
sza. Ha az ekkép évről évre szaporodó élet bizonyos 
mennyiséget elérend , annak egy része el fog adatni, 
’s jövedelmező alaptőkévé változtattatni; más részévéi 
pedig az elöbbeni operaíio tovább folytattatok Szembe
tűnő, hogy ez igen egyszerű rendszernek kettős hasz
na van: első az , hogy a’ szegényebb szántovetoket meg- 
ója az uzsorások zsarolásitől, vagy épen azon veszély
től, hogy földjeik vettetlenül maradjanak ; ■ „ Pe"‘
dig a z , hogy a’ lakosak minden terheltetese nélkül egy 
örökké növekedhető kamatozó tőket teremt ,̂ me y 1 o 
vei nemcsak a’ község minden szüksegit P°to a ja, so 
végre még osztalékot, (dividendet) is nyújt a t , va a 
mint Connecticut lakosai Ejszakamerikaban eliez hason
ló eszközök használása által odajutottak, hogy je-
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Jenleg nemcsak mi t s e m a d ó z n a k ,  hanem még a’ sta
tus kincstárából osztalékot h ú z n a k ,  melly 1832ben
80.000 dollárra meut.— C s a k  a k a r n i  ke l l .  —

Vabriczy Sámuel.

\é m e lly  és*revételek
a múlt évi Társalkodó 41dik es Ő7(lik sr.ámailjeliér

té kezesekre. l)
Ezen értekezésekre külön-kíilön rögtön tettem vol

na észrevételimet, ha nálam számos gyakorlottabb ’s tu
dományosabb egyedtöl nem vágytam volna e’ tárgyról 
valamit olvasni: de ekkorig semmi illyes nem jelenvén 
meg, észrevételimet igen egyszerűen fogom közleni, 
mivel ha azon két rendbeli értekezés érintetlen marad
na, mindenki méltán vélhetné , (értem az avatatlanokat) 
hogy ama’ mérnököket sújtó gyanusitgatások, mind va
lók és hogy minden ugv áll mint írva van , pedig mi sok 
nincs úgy!— Mielőtt észrevételimet tenném , jónak lá
tom, ezen elvben homlok-egyenest álló két értekezés 
érteimét’s irányát, nem mondom fölvilágosítni, mert az 
elég világos ; hanem csak néhány szóval röviden ki
tenni. A’ 4ld)k s z á m  tudniillik t ú l s á g o s  erő- 
ködésekkel azt törekszik kétségtelenné tenni: hogy ha 
a’ mérnök az úrbéri földek öszszeszámitásában , több 
darab-földnél fölmaradt Q  öleket (mellyekból egész hold 
nem telik) meghagyja minemüségökben 's nem változ
tatja részholdakká: akkor a’ csalás, mellyet az adózó 
népen elkövet, oily iszonyú lesz, hogy égbe kiáltó bűn
nek méltán bélyegezhető ; ’s ezen csalás módjára irrtó- 
leg figyelmezteti a’ térképet ’s földkönyvet hitelesítő me
gyei egyedeket: — mintha mondaná : tekintetes urak ! ne 
méltóztassanak a’ hitelesítő mérnöknek hinni’s tudomá
nyos jártosságában bizni, mert ez , vagy egy húron pen- 
dült a’ munkálkodó mérnökkel, vagy nem képes még a’ 
világos hibákat is fölfedezni: hanem kegyeskedjenek ke
zükbe körítőt ’s iró-ecsetet vevén , a’ megbitelesitendő 
munkát egész terjedségében újra kiszámítani; vagy még 
mi jobb lesz ; ha rész-holdakban nem jelennek meg HJ 
ölek , az egészet akár helyes akár nem, viszszavet- 
n i, még a’ belső telkek mennyisége kitételinéi sem szen
vedvén meg a’ Q  öleket, mert különben a’ földesurát 
’s vármegyéjét véres verítékkel szolgáló szegény adózó 
nép tetemesen megcsalafik. — Ennek ellenében az 57d. 
szám ferde összehasonlítások’s föltételezésekből kiszá
mítja : hogy ha a’ mérnök az úrbéri földek öszszeszá
mitásában a’ több darab-földnél fölmaradt Q  öleket nem 
hagyja meg minemüségében , hanem azokat részholdak
ká változtatja: akkor a’ csalás, mellyet a‘ füldesuron 
elkövet , olly nagy lesz, hogy tetemes megkárosításnak 
méltán nevezhető ; mintha mondaná: a’ mérnökök igen 
becsületesés szennyfelen lelkülettel bírnak , ugyanazért 
egész bizalmatokra érdemesek, — de még se bízzátok reá- 
jok birtokaitok rendezését, mert becsületes jellemük 
ugyan megvan: de gyakorlati tudományuk nincs, mivel 
csak elméleti tanokat hallgattak, gyakorlatiakban szű
kölködvén ; — de figyeljetek tovább, egy gyakorlati ’s 
honunk újabb törvényihez alkalmazott mérnöki tan gyár
tatott a’ sajtót rövid időn elhagyandó, melly mérnökök 
tehát (de csak az okultabbak) ezen tudományos köny
vet megszerzendik , azokra bizhattok mindent, mert ezen 
tan kézen-vezefendi őket az úrbéri rendezések tökéle
tes gyakorlati végrehajtásában.

1] Az értekezés czime : ,,Jutatomtctel 100 aranynyal 's né
hány komoly szó a’ földmérések hitelesitöjihez“ ‘s .,Föld
mérés , és az ui béri kiosztásban gyakorlott balfogások
nak a' birtokosra háramló kárai.“

Mind a’ két számnak igaza van és egyiknek sincs 
igaza; igaza van mindkettőnek, ha az »Italok hozott 
föltétek állanak úgy, mint fölhozattak; azaz: ha a’mér
nökök épen úgy ’s azon körülmények közt munkálná
nak , mint állittatik ; de mivel nem úgy munkálnak ’s #' 
körülmények nagyon is föltételezettek: tehát egyiknek 
sincs igaza. Lássuk. A’ jutalomtételt a’ félmérnök ko
lompárjaival elhagyom , csak a’ komoly szó pontos ki
számításokká! mutogatott siralmas következésit szándé
kom örvendetesebbekké tenni; itt az állittatik : hogy ha 
a’ munkáló mérnök a’ földek kiszámításában ’s így ki
osztásában azon Q  öleket, mellyekböl egész hold nem 
telik, részholdakban ki nem teszi, hanem Q  öleknek 
hagyja ’s úgy osztja ki a’ földet, „15—20 holdban is 
0—4 holdnyi hibát követ ela azon esetben t. i. midőn a’ 
föld különböző tulajdonságú, azaz osztályzatú; ezt ke
reken tagadom, mert nem gondolhatok hites mérnököt, 
de meg ügyes félmérnököt sem , ki az osztályzatnak he
lyét nem látná a’ □  ölekben , mellyet egész holdakban 
lát ’s tud;  — például a’ felhozott kitételt veszem: „ha 
3000es classisból 2209 Q  öl maradt fe l; ’stb. ’s ez a’ 
többi maradék öszszegében utoljára llOOal fordittatik 
holddá: már csak ebből magából két egész hold telik ki; 
holott a’ maga helyén csak azért nem tettem holddá , mert 
nem telt ki belőle 1 hold“ — igen ! ha a’ számitó olly má
moros volna, hogy az osztályzatot kába fővel feledné, 
akkor már megérdemlené hogy a’hitelesítésre küldött bí
róság ‘s józan mérnök által inegdorgáltassék: de illy 
esetet tán még senki sem látott, illyen csak sötétgond- 
tul borult agyban kóvályoghatott; inkább hihető lenne, 
ha az értekező azt állította volna, hogy a’ többi mara
dék öszszegében utoljára nem 11(10, hanem 2100al for
dittatik holddá t. i. a’ fölhozott 1300 — 2000— 3000es 
osztályzat közép számával; így is hiba maradna ugyan 
de már csak / h résznyi,— mert az ő számitásaezerint, 
ha t. i. 1100 az osztó, a’ hiba 22/ s hold, holottígy csak 
2/s hold ; — azon esetben pedig , ha az első osztályzat
ból Q  ölek számosabban maradnának fel, a’ hiba cse
kélyebb lenne: csodálatos, hogy értekező az általa föl
hozott osztályokbul nem a’ közép , nem is az első szá
mot t.i. az 130öat vette osztónak, hanem még azt is 
lejebb ejtette nem tudhatom milly árcsökkentés utján 
IlOOra, ’s így a’ hibát árcsökkentéssel törekszik tete- 
raesitni: de hála! illy hibákból következhető aggodal
mat a’ számitó hideg vérrel még jó eleve el tud háríta
ni ; mert a’ harmadik osztályzattól fölraaradt 2200 Q  öl- 
bül nem csinál 2 egész első osztályzatú holdat (mint 
értekező állítja), ha azt részholddá nem változtatja is , 
hanem az egyszerű aranyszámadással, vagyjártossága 
szerint más kiszámítással 953 első osztályzatú Q  ölet, 
— és így csak J| - Q  öl lesz a’ legszigorúbb igazságtóli 
eltérés, — l 2 Qlábnyi különbséget pedig senki sem fog 
vétkül tulajdonítani ? Értekező igen következetlen ott 
i s , hol a ’ nemesi szabadbirtok osztályzatából (melly a’ 
birtokosak egymás-közti önkényes megegyezésitől függ) 
azaz: 1300—2000—3000es osztályzatból magosán ki
számított 1000 v. forintnyi csalafást az adófizető nya
kába hárítja: hisz az adózó nép földjének (5 , 0 me
gyét kivevén) 1100—1200—1300 az osztályzata ( ’s 
ez a’ törvénytől van kiszabva) ; de túlságosnak latszik 
az is , hogy 1 hold adóalatti föld értékét 100 pengő fo
rintra rugtatja (így nem tudom mikor fognak kisajátittat- 
ni). Az igaz, hogy ha az egész holdak utáni maradék 
nem rész-holdakban, hanem csak Q  ölekben tétetik k i , 
akkor az öszszeszámitás igen hosszas ; mert minden ki
tételnél fölmaradt Q  öleket által kell változtatni egyen
ként valamellyik osztályzatú Q  ölekre aztán egy tömeg-



175

re ’s úgy végre holdakká tenni, vagy rövidebben: a ’ 
fölmaradt egyforma osztályzatú Q  öleket öszszeadni, 
azokat valamellyik osztályzatú Q  ölekre ’s ezeknek ösz- 
szegét holdakra változtatni, ’s mégis csak igen ritka 
lesz az eset, hogy utoljára is ne maradna föl Q  ö l; de 
ezen fölmaradt □  öleket is szinte lehet bármilly osz
tályzatúvá ismét átalakitni, ha osztáskor a’szükség úgy 
kívánja: tehát (hangosan mondom) nem lehet a’különb
ség ollynagy, hogy a’ csalást égbekiáltó véteknek bé
lyegezhetnék ’s lehet a’ földmennyiséget pontosan ösz- 
szeszámitni, a’ nélkül, hogy a’ darabonként fölmaradt 
Q  ölek részholdakban tétetnének ki. Epezen hosszas, 
és alkalmatlan számitgatást akarta a’ n.m. h.tanács ki
kerülni , midőn az úrbéri rendezésben, a’ külső illető
ségre nézve, a’ felraaradt □  öleket 1Js holdrészekben 
rendelte kitétetni;— tehát nem lehetők panaszkodni a’ 
fölmaradt Q  ölek ellen , mert azok az úrbéri rendezés 
legújabb behozatala óta részholdakban jelennek meg. — 
Végre panaszt emel a’ helytelen földkiosztásról ’s okul 
adja , hogy a’ mérnökök körítőjükkel csak tapogatva vi
szik véghez azt a’ térképen ; bizony sajnálhatni az illy 
tapogatókat, de hogy illyenek vannak az kétségküli, én 
tán okát is meg tudnám mondani tapogatózásuknak, melly 
az : hogy tanulmányikat nem alaposan végezték , — hisz 
azt mindnyájan tudjuk, hogy leginkább a’ régibb idők
ben, igen, de igenkevés mérnök hallgatta a’ két évi pá
lyát, ’s fő czéljok volt, nein annyira alaposan tudni, 
mint mérnöki bizonyságlevelet kapni: de erről is ren
delkeztek, midőn a' pályázandókat 2 évi tanulásra szo
rítani szigorúan akarják ; továbbá : elegendő alapos tu
dománynyal nem bírván egyik a’ másiktól látta a’ tapo
gatózást ’s utána tapogatott, gondolván : főnököm is igy 
osztott, pedig ő sok határt arányositott. — De ne vélje a’ 
t.cz. olvasó, hogy az máskép nem lehet: mert vannak 
térkiosztási alapelveink, mellyektől vezéreltetve pontos 
kiszámítással akármilly földkiosztásokat igenis czélsze- 
rüen végezhetni, ’s ezen alapelvek egyetemünkben ta
níttatnak, — ’s ha ezeknél még jobbakat fog értekező 
ígérete szerint közrebocsátni, örömmel ’s köszönettel ve- 
endjük. — De engedjen meg, Tamás vagyok benne.

Az 57dik szám alatti értekezésben azon csodálva 
látott különkülönféle módrul van szó, — „miket a’ föld
mérők részint földmérésben , leginkább pedig birtokköny
veik kiszámításában ’s a’ föld elosztásában , követnek“ — 
továbbá.— „Ezen különféleség oka az, hogy akadémiai 
tanulmanyink, bár practica geometriának neveztesse
nek is , valóban nem gyakorlatiak , hanem csupán elmé
letiek : ’s a’ tanok nincsenek förvényink és szokásinkkal 
öszhangzatban.* — Mi azon különféle módúkat illeti, 
mellyeket a’ mérnökök a’ földmérésben, számításban 
szoktak gyakorolni, a z t, véleményem szerint, akármilly 
gyakorlati tan szülessék is a’ földmérésben , soha sem 
lehet egygyé változtaíni;mert több mérnök ugyanazon tért 
többféle módon fogja fölmérni , habár mindenik ugyan
azon földmérési elvet vegye is vezérül, — mert minden 
egyednek másmás képzelő ’s öszszehasonlitó tehetsé
ge van,  mellyet működésiben követni szokott,— de a- 
zért mindenik jól fölmérhette a’ té rt, — ’s ez áll (de 
már sokkal kevesebb különféleséggel, mellynek legin
kább a’ rendes á b r á k r a  v a l ó  felosztásban’s terv
készítésben van helye) a’ kiszámításra , ’s ez az elosz
tásra való nézve ; hogy pedig akadémiai tanulmanyink 
nem gyakorlatiak hanem csak elméletiek, megengedem 
azon értelemben, a’ mellyben lehetne elméletinek venni 
a’ bíró által a’ bűnösre ítéletben kimondott ’s följegy
zett 25 pálezaütést, — mert nemde csak akkor lesz gya
korlati , ha az elítélten pattogni fog? És igy vagyunk

tanulmányinkkal is , ’s ugyanazért von kitűzve a’ két évt 
gyakornokság, hogy a’ mi könyvben Írva van, azt ta
nuljuk alkalmazni életben is. — Az való , hogy akadé
miaî  tanulmányikban a’ nem rég behozott magyarhoni 
úrbéri uj rendezés különösen érintve nincs, ’s a’ tanok 
nincsenek förvényink és szokásinkkal öszhangzatban : de 
azon tanok áltahinyosak,mellyeket mind úrbéri rendezésre, 
mind arányosításra , mind tagosításra mind akármilly föld
kiosztásra lehet alkalmazni, ’s akármilly törvény, és 
szokással öszhangzatba h o z n i ,  mellyre tagadhatlanul 
megkívántatok az alkalmazó egyed jártossága, mellyet 
a’ törvényből , szokásból ’s önmagánál gyakorlottabb , 
’s tanultabbtol megszerezhet: — tanácsot ’s tanítást kérni 
nem szégyen.

Mindenesetre egy magyar gyakorlati földmérési tan 
közrebocsátása igen üdvös, melly az értekező Ígérete 
szerint még ez évben megjelenik, ’s mivel első nem le
hetek , utolsó sem maradok megszerzésében ; — azt még 
is sajnálom, hogy állítása szerint a’ kiadandó gyakor
lati tan nehéz és csak a’ jobb egyedektól felfogható, *s 
így minden üdvös hatása mellett sem fog teljes czélí ér
n i; — mert a’ jobbak nélküle is segitnek a’ nehézsége
ken (ki könnyen , ki fejtőróleg), eddig már megtanítván 
őket saját tapasztalásuk , a’ nem jobbaknak pedig , mint 
felfoghatatlan,annyit használ, mint fösvénynek sok kincs. 
Azon különféle mód, mellyet értekező több megyében 
tapasztalt, véleményem szerint a’ földkönyv készíté
sében leginkább szembeszökő , melly az úrbéri rende
zésben fő szereltet játszik , de az országszerte egy lett, 
miután a’ felsőségtől már jó ideje minden megyének meg
küldetett mintája, — ’s hogy minden munkáló mérnök 
meg nem kapta, ki (ehet róla, ha a’ megye ’s maga a’ 
mérnök nem tesz.

Szó nélkül nem hagyhatom értekezőnek azon állí
tását : ,,a’ felsőbbségnek a’ földmérés nem szaktudomá
nya , hanem ez érdemben valamelly földmérőnek taná
csával él ; ennek nézeti ’s rovatai, szintúgy hibásak 
lehetnek, mint bármellymás földmérőéi, erre azt jegy
zem meg,hogy miután a’földmérési munka meghitelesitte- 
te tt, uri-széken , megyei törvényszéken keresztül a ’fcl- 
sőbbséghez fölebbvitetett tán czélirányos lenne, ha a’ fel- 
söbbség minden legkisebb lehető hiba kikerülése végeit, 
minden hozzávitt ’s ott szorosan (mit a’ tapasztalás bi
zonyít) megvizsgált munkát még azonkül Tatába külde
ne legfelsőbb vizsgálatra. Hát csak a’ mérnöki osztály 
olly szerencsétlen, melly annyira alá van vetve a hi
báknak , hogy azoknak még helyrehozhatasais kétséges, 
holott több rendbeli vizsgálaton megy keresztül ? de ki 
hát az a’ csalhatlan ’s minden hibától ment az éghaj
lat alatt ? hisz még a’ római szentséges atya csalhat- 
lanságát is hány ezren hozzák kétségbe ’s hány ezren 
tagadják nyíltan! Tovább: „De ha földmérői tanodáink
ban sem az úrbéri földosztás, sem a’tagosiló földkimefszé- 
sek nem taníttatnak: ki tulajdoníthatja az elkövetett hi
bát a’ földmérőnek vétkül ? hisz ő belátása szerint a 
legjobb módot követi!“ — mindenki jogosan vétkül tu
lajdoníthatja, mert a’ hibának más oka nem lehet, mint 
vétkes ügyetlenség vagy hanyagság, melly mindenkor 
méltán megrovandó ; mert mint fölebb á ll, akadémiánk an 
taníttatnak elvek, mellyck az úrbéri rendbeszedesre is 
alkalmaztathatok, mivel taníttatnak kisebb nagyo > a- 
rab földek fólinéretése , kiszámítása ’s kimetsze ese , es 
ki azt roszul viszi véghez, ugyan a«, s nem mat‘ e 
íict hibás —— f w

A’ fi hiba, mellynek nyomál több halar rendezési
ben láthatni, oltván, hogy sok egyed annyi munkai vál
la l, mellyel magok személyesen, vagy caakkeves se-
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gédkeaekkel képtelenek teljesíteni, ’s azért kénytelenek 
sokszor israéretlen segédeket fölfogadni, kikre aztán 
legérdekesb foglalatosságokat is bíznak ’s mennyire e - 
zek jártasak vagyjáratlanok , lelkiösméretesen vagy ha
nyagul végzik el a’ rajok bízottakat: úgy lesz a’ munka 
is jó vagy hibás , — főleg pedig azon szorgalomtul függ 
a’ mü tökéletessége , mellyel a’ vállalkozó, segédi mun
kálkodását kíséri ’s igazgatja ; mert ha szorgosan fel
ügyel és szerfölött nem bizakodik segédiben, müve bi
zonyosan jó leend. De van még más gyakori hiba i s , 
t. i. egész határ ’s úrbéri rendezéseket bíznak némelly 
úgynevezett kontárokra, mi többnyire olcsóság kedviért 
történik, ’s így esnek idő’s pénzdrágaságba.

Azon állítást, miszerint 200 kisebb nagyobb job
bágy-telek kiszámításánál 1621|2 hold tulajdonittatik el 
a’ birtokostul, nem hiszem; mert 2600 darab földnél le
hetetlen hogy mindeniknél egész, vagy nyolczadrészes 
töredék-holdon felül maradna csak 50 vagy60 Q  öles; 
(melly Vígnál már is kevesebb) ■— azaz : nem lehetet
len ugyan, de a’ gyakorlati világban bármilly figyelem
mel kisérjük a’ dolgot, példát nem találunk hogy szá
mosabb darab-földbül minden egyes darab kiszámításá
nál egész vagy nyolczadrészes töredék-holdon felől ma
radna csak 50, 60, vagy csak néhánynyal kevesebb Q  
öl is ; mert alkalmasint lesz olly darab , melly az egész 
holdat kiüti, lesz ollyan , melly nyolczadrészes töredék
holdat fog kiütni, lesz ollyan , melly 10,15, v. néhánynyal 
több v. kevesebb Q  öllel múlja felül az egész v. nyolczad
részes töredék holdat : már pedig ha csak néhány Q  
öl marad fel az egész vagy nyolczadrészes töredék- 
holdtul, abból nem lehet következetlenség nélkül egyre 
másra minden egy-egy darab földhöz 1 | lß holdat adni; 
— igen , de igen felcsigázott ideg nélkül tehát nem ál
lítható , — de merem föltenni, hogy ez életben nem is 
történhetett botor kiszámítás nélkül, — hogy 200 kisebb 
nagyobb jobbágy-telek kiszámításánál 1621 j2 holddal ká
rosították volna meg a’ földesurat.

Eddigi csekély tapasztalatom engem arra tanított, 
hogy midőn a’ jobbágyföldet számítjuk , ha azon Q  Öle
ket, mellyek felülhaladják az ]js hold felét, egész 1 fs 
holddá változtatjuk; azokat pedig, mellyek kevesebbek 
‘| s hold felénél, kihagyjuk, ’s azokat, mellyek ép ]j8 
hold felét teszik, hol kihagyjuk, hol 1[8 holddá változ
tatjuk, a’ mint t. i. a’ számadás pontossága kívánja: — 
akkor a’ különbség csekély vagy ép semmi, ’s a’ károsí
tásnak nincs helye. Okát nem látom köveikezó állítás
nak sem: „hol 1)  mind a’ régi állományok felszámí
tásában , mind a’ kiosztásban , holdakra , nyolczadrészre 
’s megmaradt □  ölekre számiínak; ’s hogy ezen idom- 
talan számvetéssel ‘ ’stb. — miért idomtalan ezen szám
vetés ? hisz ha holdakra , nyolczadrészre ’s Q  ölekre 
nem számíthatunk , hát mire számítunk ? — minden e?etre 
papirosra — vagy talán köb-ölre ? — Ezek a’ kiszámí
tásról , térjünk a' kiosztásra. ')

Föltételeztetik 200 k i s e b b  nagyobb jobbágytelek 
kiosztása olly móddal, hogy minden jobbágy 13 darab
ban kapja külső illet vényét ’s minden darabnál ’lohold

Úgy vélem, hogy értekező ezen 200 teleknek nemcsak 
kimetszetésit, hanem kiszámitiísát is együtt értette; én 
elkülönöztem a’ kiszámítást a* kimetszéstöl mert bátor 
a* kimetszés a’ kiszámítás eredvénye, mégis külön mun
kálkodás és a’ jól kiszámított tért is lehet botorul ki
metszeni.

ajándékot ;•— megvallom , nem  foghatom meg az illy 
osztást, nem tudhatom okát, miért vágatnék jelenlegi úr
béri rendezésben egyegy jobbágy illetősége 13 darab
ban, holott, ha járásonként kapja is földjét ’s nemegy 
tagban, (mint törvény lelke szerint kellene) még akkor 
is legfölebb 3 darabban kapná szántóföldjét, ’s negye
dik lenne kaszáló-rétje ; — de hát a’ ,3/ , 6 hold ajándék 
honnan? bizonyosan a’ munkáló mérnök ügyetlenségé
től, vagy a’ szegény adófizető ’sutcsináló jobbágyoki- 
ránti lágy szive vonzó szeretctitől? —Engedelmet! ez a’ 
fölebbérintett számításból eredeti, ’s a’ kiosztásban is 
meghagyandó. — De hogy végzendi be majd számadását 
a’ mérnök az egész határról? hisz akkor csak kitetszik 
hogy ajándékozgatott ? — azt ö lássa. — Itt ismét enge
delmet! hisz a’ földesur tudtával történikaz ajándékoz- 
gatás, ’s az ajándék-adás nem tilos sőt d i c s é r e n d ő  
dolog is. —

(Vége következik.)

P  ó  t  1 é  k  t  á  r .
#  #  ^  Hibás elv : hogy először minden bűntettet 

lágyan kell büntetni. Bűnhődjék a’ tettes szigorun, hogy 
hatályosb legyen a’ büntetés képzete, mint a’ k é j é ,  
melly a’ bűntettet szüli. A’ szokássá vált vétkek irthatat- 
lanak. Késó büntetések ollyanok, mint a’késó gyógy
szerek. —

#  & Jó jellemű embernek lebetlen elégült ’s vi
dámabbnak nem lennie , mint a’ rosztiak. Barátság, sze
relem és jótét, szánalom, h á la’s nagylelkűség, miket 
jó kedély változatosan érez : sokkal kellemesb érzel
mek , hogy sem azt szomorgani hagynák. —

i“i #  Az igazság mit sem veszt, ha azt a’ he
ves ifjú elvéti: ép olly kévéssé, mint erény ’s vallás , 
ha azt a’ bűnös megtagadja.

#  #  Kő ollyan mint a’ közönséges szabály (com
munis regula). ’S miért ? Sokban megcsal a’ szabály: 
így a’nő is. Nagy József.

1796ban Campenas mérnök illy tartalmú levelet in
tézett Bounapartehoz: „Polgártábornok! Fáradhatlan 
kutatások után sikerült, minden akadályt legyőzni, ’s 
most képes vagyok, ha a’ szükséges módok megajánl- 
tatnak, olly léghajót csinálni, melly önt 200ad magá
val a’ felsó világba, ’s bár melly irányban elviheti. Én 
magam akarok kormányos lenni. Ön minden veszély nél
kül lebeghet ellenségünk flottája felett és Jupiterként 
mennyköveket sújthat reá. — Vagy tán jobbnak tartja a’ 
britt kormányt egyszerre leverni és magát Londont fel
gyújtani! mi igen könnyen létesitbetó, mivel hajómon 
24 óra alatt Párizsbul Londonba érhet és visszajöhet, a’
nélkül hogy valahol meg kellene á lln i.------- Illy módon
rövid idő alatt az egész világot meghódíthatja.“

Voltaire, Rousseau „Contract social“ -jároI aztmon- 
dá. „Midőn ezt olvasóm, k e d v e öl jött négy kéz láb 
járni.“ —

M dón Suwarow Prágát elfoglalta igy tudósitá ar
ról a’ czárnét „Hurrah ! Prága Suwarovr. A’ nagy ̂ Kata
lin hasonló laconieus levéllel felelt: „Bravo fővezér 
Katharina.“ — Pedig magában Prágában 10,000 ártatlan 
lakos vérzett el a’ kozák kardja alatt.

Szalay Mihály.

Szerkeszti Helmeczy.  — Nyomtatja angol gyors-sajtón Tra11ner-Káro 1 y i , uri-ntcza 453.
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Levelek a’ magányból.
v.

(Halálbüntetés.) Korunkban olly élénk a’ mozga
lom , annyi a’ fölmerülő nézet a’ tudományok minden 
ágaiban, olly nagy számú a’ folyóiiat isméretgyüjté- 
sünk e’könnyű vehiculuma , annyira éri egymást a’ könyv, 
hogy a’ legszenvedélyesb tudomány-kedvelő sem képes 
isméretink csak egy ágában is olvasni’s tudni mindazt, 
mit olvasni ’s tudni óhajtana. E ’ miatt barátom! nincs 
ok túladni szokásunkon, melly szerint, kivált a’ napi 
eszmékről, ha rövid vázlatban is , tudatjuk egymással, 
mit olvasás közben figyelemre méltónak találunk ’s e’ szo
kásunknak nemde ollyan gazdagulását is köszönhetik 
már ma isméreteink , mellyet különben nélkülezendók va- 
lánk? ’S büntetőtörvény könyv-készitéssel foglalkodván 
épen most a’ jeles országos választmány, egy német czikk 
után közlök veled némi gondolatokat a’ halálbüntetés
ről , mint ollyan érdekes tárgyról, inellyre most hazánk
ban is nem csekély figyelem van fordítva.

A’ vita jelennen a’ halálbüntetés eltörlesztése vagy 
továbbra is fentartása körül forog ’s ha az élet és tudo
mány mezején ez ügyben érvényült nézetekre figyelünk , 
legelőbb is azt találjuk , hogy a’ kormányok félnek a’ 
halálbüntetés törvényes eltörlesztése mellett nyilatkoz
ni. E ’ miatt nem kell nekik szemrehányásokat tennünk 
vagy humanitásukról annál kevésbbé kell kétkednünk , 
minél több okunk van hinni, hogy a’halálbüntetés elle
nivel ók is némi tekintetekben rokonul éreznek. A’ha
lálbüntetés eltörlesztése mindenesetre ollyan kísérlet, 
mellynél a’ polgárok élete , nyilványos bátorság’s a’ sta
tus legerősb érdekei forognak fen ; ’s mindaddig , mig a’ 
közvélemény ezen eltörlesztést sürgctőleg nem követe- 
lendi , a’ kormányoktul nem vehetni rósz néven , hogy 
félnek elfogadni ollyan rendszabályt, mellynek minden 
azután történendő gyilkosság, ha méltatlanul is , vétkül 
rovatnék föl. Az egyébiránt bizonyos, hogy sok európai 
status halálbüntetést nem szívesen hajtat végre , azzal 
viszsza nem él ’« a’ halálos Ítélet helybenhagyását leg
komolyabb ’s leglelkisméretesb megfontolás ügyévé te
szi. Némelly országban a’ kornak épen nagyobb szigo
rúságra irányzott törekvését kénytelen mérsékelni a’ 
kormány, mert az anyagi érdekekkel foglalatos alsobb- 
osztáJybeliek k ö z t  uralkodván legtöbb vétség, ezek 
gyorsabb és szigorúbb b ü n t e t ő  igazságkiszolgáhatásí 
óhajtanak ’s e’ miatt köztük legtöbb védőjére találunk 
a’ halálbüntetésnek. ’S őket nem valami jogeszme, nem 
azon hit, hogy e’ büntetés bizonyos vétségeknek fel
sőbb igazság által követelt megtorlása , vezérli: hanem 
azon hiedelem , miszerint éltöket ’s vagyonukat nem tart
ják többé biztosnak, ha a’ gonosztevőknek legszigorúbb
megfenyitése által nem védetendnek ; ők példákat akar
nak adatni ’s a’ gonosztevőket egészen kártékonytala- 
nokká tétetni; ők a’ rettegtető rendszerben hisznek ; ók 
a’ büntető igazságszolgáltatástól ollyast követelnek , mit
csak a’ rendőrség teljesíthet ’s a’ gonosztevőt sokkal ve- 
szélyesbnek tartják, semmint rajta szánakozzanak. El
lenben a’ tudósok h ő n  támadák meg a’ halálbüntetést. 
Azonban itt is majd egyes szózatok majd egész isko
lák kísérleteket tőnek a’ fenállót magasb okokkal védeni 
’s e ’ részben az elmélet ollyan állapotbul indul ki, hol

minden vitázat a’ rendszabály czélszerüsége fölött egye
lőre el van metszve. Ok t. i. a’ büntetést áltáljában kü
lönösen pedig a’ halálbüntetést a’ status erkölcsi köte
lességének akarják bebizonyítani, okaikat némellyek a’ 
bibliából kölcsönözvén. A’ sz. Írásban mondva van: ,ki 
embervért ont, annak vérét szinte ki kell ontani/ Má
sok ,kellc helyett ,fog‘-ot tesznek ug yan, de itt minden
esetre csak mondat, nem pedig parancs forog fen’s lát
hatod , hogy e’ mondat nemcsak a’ gyilkost, hanem a’ 
csatászt, végtére pedig magát a’ bakót is illetné. A’ 
világos parancs: ,ne ölj !‘ szorosan véve magát a’ sta
tust is kötelezné ’s gyilkosság ellen van ugyan intézve, 
de a’halálbüntetés védelmét magában nem foglalja. Azt 
is tudjuk, pedig jó l , a’ biblia betüszerinti magyarázata 
mi visszásságokra vezetett már. ’S miért hódolunk a’ sz. 
Írás mondatainak épen ott, hol azok illyen czélaink-’s 
ohajtásinknak kedveznek? Ha szellemét éltünk egyete
mes uralkodójává tenni valóan akarnék, vajmi roppant 
változás történnék mindnyájunkban ! Ki kérkedhetik, 
hogy igazán ’s egész keresztyén ? De az bizonyos , hogy 
a’ keresztyén vallás szelleme, ha valódi uralomra e- 
meltetik, legbiztosb ’s legjótékonyabb utat törend me
nekülésre e’ kétségekből. — Egy más, mysticus irány 
igen hajiadó jótétnek tekinteni a’ halálbüntetést a’ go
nosztevőre nézve. Tettével ez a’ legfőbb l é n y t  sérté 
meg; vallásos szükségnek kell tehát rá nézve lenni, 
hogy világi büntetést szenvedjen ; ezzel megengeszteli 
a’ legfőbb lényt ’s megszabadul a’ s í r o n  túl reá váró 
büntetéstől. Ezen elmélet, mi legott felötlik, istenrüli 
anthropomorphisticus nézeten alapul. Komolyan kell é 
vélnünk, hogy a’ legfőbb lény ideigleni kényszerűség’s 
földi tökéletlenség által okozott és alakulatukban vak
eset, emberi gyarlóságok ’s rövidlátás által meghatá- 
roztatott intézkedéseink szerint Ítél ? A’ földi biró ké
pét, ki a’ felek kihallgatása után ítél az esetről ’s kül
ső (ette külső büntetést szab , a’ legfőbb valóságra is át 
akarjuk vinni ? A’ jogkezesség ama’ különös alakját , 
melly nálunk lassanként kiképződött, örökös világrend
nek akarjuk tartani? A’ rósz gondolkodásmód, melly- 
ből a’ rósz tett folyt, magában hordja, maga után huz
z a , ilt vagy amott, a’büntetést. A’ világi büntetés csak 
elháríthatja amaz, istentől rendelt hatályt, ha elhárító 
az okot, ha bünbánat- ’s megjavulásra vezetett, mert 
az é g g e l i  kibékülés csak bünbánat- ’s megjavulásban 
rejlik. —

Mások ismét jogéletből indulnak ki ’s a’ büntetést 
erkölcsi megtorlás tényeül, mellyet a’ nemzet megsér
tett jogérzete követel, nyilványifják. Itt, úgymond, sem 
jobbra sem balra, sem j e l e n r e ’s a’ bűnös erkölcsi 
állapotára, sem jövőre ’s a’ büntetés következme- 
nyire nem kell tekinteni. A’ büntetés nem azért tör
ténik, hogy a’bűnös vagy mások többé ne vétkezzenek , 
hanem mivel a’ jogrend fel Jón dulatva, vissza kell te
hát állíttatnia ’s a’ polgárnak látnia , hogy a’ gonosztet
tet a’ tevőre nézve is megfelelő rósz követi. E tan nagy 
részint helytelenül fogja fel a’ magában helyes eszmet, 
hogy a’ büntetés leginkább azért hajtatik végié, mivel 
azt a’ törvény parancsolja ’s hogy a’ törvény eiejeben 
maradjon. Ez ki nem zárja ama’ más czélokat, menye
ket a’ büntetés meghatározásánál figyelembe kell venni, 
de magának amaz elméletnek sem használ, mert nem a 
törvény-végrehajtási jog, haneníjmaga a törvény s ez
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railJyen tetteket tekintsen vétségekül, továbbá az egyes 
v é t s é g e k r e  mi i l y e n  b ü n t e t é s t  s z a b j o n ,  
forog itt kérdésben. Ha a’ statusra azon roppant köte
lességet akarnék tolni, hogy mindentudó helyett erköl
csi forbát-tisztet (Vergelterarat) gyakoroljon: úgy neki 
nemcsak a’ kültetthez kellene magát tartania, büntető 
hivatalát nemcsak a’ rósz gondolkodásmód bizonyos egyes 
kifolyásaira kellene szorítania, hanem sokkal többet ’s 
egészen más scala szerint kellene büntetnie, mint azt 
most teszi. A’ statusnak ollyan erkölcstelen tettek bün
tetésére kellene szorítkoznia, mellyek jogtanilag meg
érthetek ’s a’ status által kiváltképen védendő jogok ’s 
érdekekre nézve különösen veszélyesek. De e’ bünte
tés nem a’ rósz gondolkodásmód erkölcsi megtorlásául 
történik; különben a’ rósz gondolkodásmódot a’ status
nak ott is büntetésekkel kellene üldöznie , hol az tán igen 
nagy ménékben , de nem a’ statusban fenálló jogrend
del összeütköző tettekben mutatkozik. Nem is azért tör
ténik, hogy a’ megzavart jogrend Iielyreállittassék , mert 
azt a’ büntetés nem teheti, vagy csak igen mysticus ér
telemben ; hanem történik a’jogrend védelme végett. Ez 
a’ büntetésseli fenyegetés tulajdonképeni czélja ’s a’ vét
séggel bebizonyított erkölcstelenségrei figyelem csak 
mellékes figyelem, meliyet főleg a’ büntetésmérték meg
határozásánál kell szemügyre venni. Amaz elmélet azért 
védi a’ gyilkosságra kimondott halálbüntetést, mert a’ 
gyilkos statuspolgárt öl meg. ’S első tekintetre van be fi
ne valami természetes , mit azonban legott elveszít, ha 
más , halálbüntetéssel fenyegetett vétségekre pillantunk ; 
valamint azt is kérdhetni még: vájjon ’s miképen állít- 
tatik helyre joga a’ statusnak. De gyilkosságnál is kö- 

tkezetlen , mert a’ gyilkosság elkövetésének nagy kü- 
lönféleségénél a’ halálbüntetés nemében fokozatot kelle
ne követelnie, holott maga ezen elmélet is pirul védeni 
a’ kivégzéseknél hajdan szokásban volt kegyetlensége
ket. Azon nézet is igen fölületes, miszerint a’ gyilkos 
azért büntetendő, mert a’ statust egy polgártól meg
fosztó. Innen még csak a’ gyilkos büntetésreméltó volta 
sem foly, mert az ellenséges katona is , a’ történetes 
gyilkos is polgárokat ö l, hanem foly a’ rósz gondolko
dásmód miatt elkövetett áthágásából a’ büntetőtörvény
nek. — Nemzetek jogérzete kívánja a’ halálbüntetést? 
A’ déltenger szigetlakosi utálattal néztek az európaiak
ra , hallván halálbüntetéseikről. A’ mai Görögországban 
hóhér kisem akar lenni. Koszoruzott pályairata 124d. 1. 
Szemere Bertalan Diepolt hóhért említ, ki 1513b. a’ 
nürnbergi tanács előtt határozottan kijelenté , mikép ő 
karóba többé senkit nem von, ’s egy mást, ki 1576b. 
és egy harmadikat, ki szinte ez idótájban nemakartugy 
kínozni, mint parancsoltatott, mondván: hogy saját üd
vét is meg kell gondolnia. ’S a’ (junkerek, a’ socinia- 
nok ’s áltáljában az elsőbb keresztyének érzete nem tá
madott é föl e’ büntetés ellen ? íía törvényink századok 
óta halálbüntetésről mitsem tudnának, jogrendünkben va
lamit tán nélkülöznénk? A’ kivégezésekóhajtása mögött 
nem leskődnek e’sokaknál gonosz rugók: elpalástolt bo- 
szuvágy, kegyetlenség, tettetés? Nemes gondolkodású 
ember találand é kielégítést abban , ha óhajtást érez , 
hogy a’ gonosztevőt igen érezhető rósz érje . avagy in
kább nem fogé azon, mint szomorú kényszerűségen saj- 
nálkodni? A’ nemes gondolkodású szánandja a’ gonosz
tevőt ’s azt annálinkább érzi, minél roszabb , minél mé
lyebben süllyedett imez ; gyakran meggondolja azt is : 
a' szükölködés ’s a’ világ kárhozatos önzése mi nagy 
okai annak, hogy egész néposztályok termékeny nö
vényágyai a’ bűnöknek, a’ körülmények mi sokat tettek 
ez vagy amaz ember elvaditására , mi sok hajlamot mu

tatott tán, hogy más körülmények’s befolyások közt jó 
emberré lett volna. De átlátja, hogy a’ törvény miatt 
másoknak például ezen embert meg kell büntetni, csak 
azt óhajtja tehát, hogy e’ büntetés arra szolgáljon , mi
szerint ő megjavuláshoz, bünbánat-,vétke megismerése , 
rósz ösztönei legyőzése- és a’ jónak állhatatos szerete- 
téhez vezettessék. 6  tehát nem a’ gonosztevő bünteté
seben , hanem megjavításában talál valódi kielégítést. 
Avagy komolyan véljük tán, hogy a’ halálbüntetést ak
kor is meg kellene tartanunk, ha erősen meg volnánk 
győződve, hogy megszüntetése egy gonosztettet sem 
vonna többé maga után?

Vegyük a’ dolgot barátom! a’ hogyan akarjuk, a ’ 
czélszerüség kérdésébül ki nem gázolunk vagy is inkább 
azt ki nem kerülhetjük. Ha a’ halálbüntetés czélszerü, 
úgy jogszerű is; ha amaz nem, imez sem. Ila a’ status 
csupán e’ rendszabálylyal biztosíthatja polgári é letét, 
úgy kell ’s fogja is azt használni, a’ fölött vitázni idő
vesztés ; mert hol illyen érdekek forgónak fen , a’ sta
tusok soha nem kétkedének polgáraik é le te -’s mindené
ről rendelkezni. Ha épen az a’kérdés : a’ halálbüntetés 
vájjon czélszerü é ? Ha megengedtethetőnek kell látsza
nia, szükség, hogy a’ legsürgetőbb kényszerűség köve
telje, más részről pedig a’ polgárok leghatályosb vé
delme legyen. Nem a’ gonosztevőnek van ugyan j o g a  
kérdezősködni a’ status joga iránt, hanem a’ status kö
teles önmagát kérdeni: nem nélkülezhet é ollyan esz
közt, mellynek lényét ’s következményeit maga sem is
meri , melly által a’ világrendbe avatkozik ’s mit semmi 
esetben visszavenni, semmi elkövetett hibát jóvá tenni 
még csak meg sem kísérthet. Köteles önmagát kérde
n i, a’ gonosztevővel csakugyan semmi jobbat sem kezd
h e t, mint hogy ót bűneivel megterheli, félig kétségbe
esett, sokszor pedig félig öntudat-nélküli állapotban ót 
az ismeretlen más világra küldi ’s e’ részben más em
ber kezével is él. Köteles önmagát kérdeni: vájjon em
beriséget előmozdító látványé, ha egyetlen ember, kit 
a’ status roppant hatalmával fogva tart, lassú, kínzó 
előkészületek közt nagy néptömeg előtt nyilványosan ki
végeztetik. Ezen ember még élhetne: teste még hosszú 
éveket igér ; kártékonyfalanná tétethetik, raegjobittat- 
batik ; ezt mindnyájan tudjuk : de a’ törvény kimondá ha- 
lálitéletét ’s nem szenvedély közben , hanem módszerü- 
leg , ünnepélyesen, bölcs nemes és emberileg érező 
férfiak közrehatása alatt végeztetik k i! Nem lehetséges 
é ,  hogy illyen példák, hogy az egész nézet, mellyből 
a’ halálbüntetés folyt, inkább megcsontitja a’ népet ’s 
hogy a’ gyilkosságok gyérebbek volnának, ha a'status 
nyíltan megvallaná, miszerint valakinek legnagyobb bün
tetésre méltó volta mellett is viszszaborzad a’ gondolat
tól : embert éltétől megfosztani? Ezen fölül, hogy a’ 
büntetés egyes gonosztevőket vissza nem rezzent, mert 
ők vétségkor nem a’ büntetésre gondolnak; hanem föl 
nem fedeztetésükben bíznak , sokan álliták, pedig némi 
tekintetben nem alaptalanul. Hogy áltáljában büntető el
járás van , ez kétségtelenül szilárdítja a’ vétségektüli 
erkölcsi iszonyodást ’s kevesiti a’ vétségeket: de sok 
gonosztevő aligha fog a’ büntető törvények finom kü- 
lönböztetésire ’s a’ büntetések fokozatira gondosan szá
mítói ’s azokhoz alkalmazkodni. O föl nem fedeztetését 
remélli ’s e’ reményben a’ halálbüntetéstől sem fé l, 
különben e’ remény nélkül a’ csekélyebb büntetésektől! 
félelem is viszszatartóz+atná öt.

A’ halálbüntetés elleni ezen kifogások ellenében is
mét másokat hallani: jelesül, hogy a’ gyilkosság olly 
borzasztó ’s a’ legmélyebb utálatot méltán ébresztő vét
sé g , miszerint az emberek hatalmában levő legnagyobb
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büntetést követelni látszik ’s hogy a’ halálbüntetés kü
lönösen alkalmas fölfegyverezni a* gyilkosságtuli szent 
iszonyt, mellyet egyesek legyőzhetnek ugyan, de a’ 
melly sokat visszatartóztat ezen egyesek fokára süllye
déstől. Erre a’ válasz: hogy a’ gyilkosságtuli iszonyt 
nem a’ halálbüntetés szüli, hanem az mélyen emberi ter
mészetünkben alapul ys a’ magasbuló humanitással nö
vekszik; hogy a’ gyakori kivégzések ’s a’ képzelő erőt 
gyilkos történetekkel termékenyítő elbeszélések ’s tudó
sítások a’ népérzeményt inkább tompítani látszanak; hogy 
a’ tapasztalásból is tudjuk, miszerint megsokasult kivég
zések mellett a’ gyilkosságok is sokasodtak, megfor
dítva pedig gyérűltek. Nehezen állíthatni ugyan, hogy 
a’ gyakori kivégezések lényeges okai valának a’ gya
kori gyilkosságoknak, de az mégis bizonyosnak látszik , 
hogy a’ kivégezések nem eszközlék azt, mi tőlük vára- 
ték. Azt is mondhatni, hogy a’ vétség szellemének meg
felelő büntetésfokozat is képzelhető. Csak csekélyebb 
vétségeket nem kell legott hosszú fogsággal büntetni; 
a’ gyilkost nem kell a’ rendes zsebelők megfenyitéseíil 
rendelt intézetekbe szállítani; polgári halált kell rák i
mondani ’s őt különös , minden rémitéssel körülvett töm- 
löczben folytonos lninbánatra szorítani.

E ’ kérdésnél más vélemények is hozatnak még föl. 
Rósz emberekkel miért kellene sokat teketóriázni ? kérdi 
a’ köznépi, anyagi irány. Hanem a’status a’legmélyebb
re sülyedettben is köteles tisztelni az embert ’s meg kell 
fontolnia, ezen ember, ki övé ’s gondjára bízva vala, 
mi által süllyedhetett olly mélyen. És statusink nem ke
resztyén statusok? ’8 a’ status ama’lelkiismeretességet 
nem is a’ bűnös, hanem lényegileg önmaga miatt gya
korolja. Hogy a’ költségek is megérintetnek, miszerint 
ki kell a’ bűnöst végezni, nehogy becsületes polgárok 
költségin tápláltassék, azt csak boszusan említhetem. 
Mások azt vélek , hogy a’ halálbüntetés enyhébb , mint 
a’ hosszú fogság. Ez némellyekre nézve i g a z  lehet, 
mindazáltal meggondolást érdemel törvényekben e’ gya
ntásból kiindulni. Azt is kérdék: miért kellene a’gyil
kossal szelíden bánni ’s öt védni, holott ö a’ meggyil
kolt és családja iránt oly kegyetlen volt? Azonban nem 
a’ gyilkos , hanem a’ status és emberiség miatt buzgunk 
a’ halálbüntetés ellen’s ha az ember kivégeztetését ma
gában véve meg nem engedhetővé megismertük , azáltal 
nem válnék megengedhetővé , hogy más valaki gyilkos
ságot követett el. Azt is vélik, hogy csak halálbünte
tés által juthatni a’ teljes biztossághoz, miszerint a’ bű
nös uj gonosztetteket nem fog elkövetni; a’ legerösb 
börtönt feltörheti; magában a’ fogházban is gyilkolhat. 
Azon esetek száma azonban, hol illyesmi történt hason- 
lithatlanul csekélyebb lehet, mintáz ismeretessé lett ki
végzéseké. Azon nézet sem ritka, hogy a’ status oka 
a’ vétségeknek, mellyeket szigorúbb fenyítéssel lehet- 
lenithet vala. Ha szigorúbb büntetést nem használt, mert 
használatát helyesnek , jó - ’s czélszcrűnek nem találta , 
úgy ót okolni nem lehet. Neki a’ két rósz közül a’ kiseb
bet kell választania. Ha minden lehetséges , még; az er
kölcstelen ’s minden mozgalomszabadságot szélhüsztő 
eszközhöz is akarna nyúlni, némelly bűnöket meggá
tolhatna ugyan , miket mostani eszközeivel nem akadá
lyoztathat; dea’ hanyatló népszellemmel uj vétségek is 
merülnének föl minduntalan ’s állapotunk csak veszélyesb 
volna minden oldalról. A’ rövid fogságból szabadon bo
csátott orv által meglopatott tehet é a’ statusnak szem
rehányásokat, hogy ama’ tolvajt nem t a r t á  börtönben 
holtaiglan? A’ rog (Schuld) mindig a’gonosztevőre esik 
viszsza ,’s mit fog ez tenni, azt a' status nem tudhatja, 
de tudnia kell, mit tesz önmaga ’s őrizkednie kell, hogy

jogtalanságot ne tegyen, ollyasmit pedig , mit j ó - ’s he- 
iyesnek maga sem tart, annál kevésbbé tegyen csupán 
az é rt, mert elmulasztásával valaki tán viszszaélhetne. 
Háborúra is történt hivatkozás. De ez egészen más vi
szony ’s ha a’ háborúban tán ezerenmeg ezeren akara
tuk ellenére csatába hajtatnak ’s a’ vezér kiszámíthat
ja ,  közülök hányán fognak hihetőleg elvérzeni, ezzel 
meg  ̂ez vagy amaz egyedet halálra nem kárhoztatta ’s 
életét el nem veheti vagy meg nem hagyhatja. A’ hábo- 
rut inkább a’ nép elvadulásának ’s némi gonosztetteket 
előidéző oknak nyilvanyithatni. Igazat mo n d  Szemere 
Bertalanunk: a’ háború kezdete elmúlása az igazság u - 
ralkodasanak ’s a’ n é p e k ugyanannyi vadak lánczok 
nélkül. —

Ennyi ellenkező nezet közt bármiként határozzunk 
is a’ nagy s bizonyára nehéz kérdés fölött : szükséges 
e a’ halálbüntetés vagy nem , az mindig örvendetes ina— 
radand , hogy megtartása mellett is legalább el van tá- 
voliiva sok, azelőtt vele járt rósz. Végrehajtásánál u- 
ralkodott hajdani kegyetlenkedések eltörlesztettek ’s a’ 
halálbüntetés sok statusban kötél, bárd, kard, golyó 
vagy nyaktilóvali egyszerű kivégzésre szorittaték. A’ 
nyaktiló kirekesztő használatát korunkban mindenütt é- 
lénkül óhajtják (péld. Weber; 1. Athen. 1841. If. 1240. 
szel.) kikerüléséül a’gyakori szerencsétlen eseteknek 
’s az undoritó látványnak, hogy embert más ember köz
vetlenül öl meg. Nagy előlépés továbbá az , hogy részint 
a’ törvényhozás , részint az uralkodó megkesryehnezés- 
joga vagjraz esküttszékek a’ halálbüntetés alkalmazását 
legritkább esetekre szoriták. Több statusban a’ kivége- 
zéseknek külső, képzelő erőt megvesztegető ’s az ér
dekletteknek kínul, egyes nézőknek p e d i g  kísérteiül 
szolgáló pompáját is mellőzik ’s tán óhajtható volna , 
hogy egy lépéssel tovább menjünk ’s a’ végrehajtás zárt 
téren válogatott gyülekezet előtt történjék , a’ többila- 
kos pedig csupán küljelek által emlékeztessék a’ borzasz
tó eseményre, hogy magokba szánjanak ’s gondolkod
janak inkább arról, mi jobb’s hasznosabb , semmint sze
meiket az ember halálborzogatásin és vérén legeltessék , 
kandiságuknak hízelegjenek vagy a’halálraítélt gyilkost 
hősként csodálják vagy a’ legkomolyabb jelenetet nyerész
kedés- és gyünyör-alkalmul használják.

Népképviselő gyűlésekben a’ halálbüntetés el tör
lesztésének kérdése legújabb időben élénkül hozaték szó
ba ; Hannovera- és Szászorságban 1837., Würtenberg- 
ben 1838., Braunsclnveigban 1839., Anglia-, Baden
’s Hess-Darmstadtban 1840ben. Mindenütt erős és lel
kes szózatok emelkedtek a’ halálbüntetés ellen , de el- 
törlesztése mindenütt jövőre halasztatott. — Végezetre a’ 
sok röpirat közűi a’ korán elhalt Götte Vilmos monogra- 
phiájára figyelmeztetlek: ,Űber den Ursprung der To
desstrafe/ (Lipcse 1839.) Ligetfy Andor.

Memelly észrevételek
(í mull évi Társalkodó -íld tk es o7dik számaikéit ér

tekezésekre. •)
(V ége.)

Azt állítja tovább értekező: ,,Ha zaklatják, talán 
azt parancsolandja a ’ földmérőnek (t. i. a ’ földesur) hogv 
úgy szabja ki dülőjit, miszerint a’ nyolczadresz töiedek 
minden földnél pontosan ’s fölösleg nélkül üssön ki. Ez
zel néha lehetlenséget parancsol; többnyire pedig olly

) Az értekezés czime : ,,Jutalomtétel lOOaranynyal s né
hány komoly szó a’ földmérések h ite le se ih e z “ s „Föld
mérés és az u. béri kiosztásban gyakorlott balfogások
é i V  birtokosra háramló kárai.”
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-dülőzéseket tesz szükségessé , miknek idorotalnnsága a’ 
jobbágyok kárára leend.— Mi ferde állítások !—• A’ föl— 
desur igen helyesen parancsolandja ’s a’ mérnöknek pa
rancsolat nélkül is hivatása ’s nem lehetlen a’ dűlőket 
úgy rendezni, hogy minden darab föld pontosan üssön 
k i , mit véghez is vihet minden nehézség nélkül; mert: 
1) Az egész úrbéri illetőséget kivágja egy vagy ha kell 
több darabban. 2)  A z t  h a  szükség egyenlő járásokra 
osztja. 3) A’ járásokat úgy díilőzi k i, hogy a’ dűlőben 
darabokra-metszéskor semmi se maradjon fel ; — azért a’ 
dűlő idomtalan nem lesz f ’s annál kevésbbé leend a’job
bágyoknak káros; mert alakját megtartván , annak hosz- 
szát mindenkor változtathatni. 4) Az igy elrendelt dű
lőket kiszabott terjedelmű darabokra metszi, a’ nélkül, 
hogy az illetőségből valamit elvenne vagy hozzáadna. 
Természetes, hogy ha az egész pontosan kivágatik, 
annak részekre osztása is pontos leend , a’ nélkül, hogy 
a’földesur földbeli ajándékadásra kényszerittetnék. A’mi 
a’ y 2 lábnyi széles mezsgyék kihagyatását illeti, (mint azt 
értekező bőven és alaposan megmutatja) az igen hely
telen ’s kihagyatásuk nemcsak nem szükséges sőt igen
igen k á r o s ,  de ismét minden dűlőre ] | 2 hold földet 
számit, mit a’ mérnök biztosítékul hagy föl a’ kiosztásra „ 
’s azt a’dülőben utolsó darab földet nyerő jobbágynak aján
dékozza. Kérem! csak tán akkor ajándékozza, ha el nem 
mérte; erre ismét nincs szükség, mert a’ mérnök jó 
eleve biztosíthatja magát pontos kiszámítással, a’ nél
kül , hogy dűlőnként csak legkisebb biztositék-földet is 
hagyna fö l, — mert a’ kimetszéskor nem kell minden 
darab földnél a’ mérést újra kezdeni, azaz: nem kell 
minden darab földet külön-külön kimérni, mert akkor 
bizonyosan nem jóne ki a’ kiszabott térrel J) , hanem 
egész dülö-mentiben egy hosszú vonalt mér, melly vo
nalban az esendő földszélességek csóvák vagy , mi jobb , 
czövekek által megjegyeztetvén , az utolsó darab sem 
több sem kevesebb nem lesz az illetőségnél; de hama
radna is valami fe l, azt miért ajándékozza a’jobbágy
nak, ’s miért nem vágja a’ földesuréhoz? hisz előbb úgy 
is az úrbéri földet ’s aztán a’ nemesi birtokot kell kiosz
tani. Ha nézetimben hibáztam, az utba-igazitástköszö
nettel veendnem. Huberth Sándor.

A’ víss ’s vendégszerető Baba§
( l e v é l t ö r e d é  k.)

F. évi máj. 25kére A. Dabas birtokosi tánczvigalmat 
hirdettek a’ casino teremébe. A’ megérkezettek száma,ki
ket oda barátságos vendégszeretet vonza ’s köteleze, 
nagy volt, ’s ha megbirálnók a’ személyeket: a’ társulatot 
szépnek, válogatottnak kell vallanunk; mert azon tár
sulatot , mellynek egyedei nemcsak szellemi hanem anya
gi szépséggel is bírnak , hol a’ vendégszeretet legnemesb 
jelleménél, melly embert emberhez csatol, olJy sokan te
metik el komor kedélyüket, ’s vigság -  szeszélyt öltnek 
magokra, szépnek nem hinni, üdvösnek nem vallani nem 
lehet. ’S így Dabast, hol a’ nemzetiség a’ hazafisággal 
egyesül, erderaes néhány szóval illetni. Késő estve volt 
midőn a’ helységbe érkezém , mint isméretlen nem tudám 
hol kelljen raegszállanom, a’ vendéglőre a’helybeliek ven
dégszeretete tilalmat rendelt. Mit tegyek tehát ? israé- 
retlenhez szállani a’ szemérem nem engedé, — mert az 
emberiség illy tekintetben ’s körülmények közt város
belieknek szemérmetlenség — de mennyire valók megle
petve, midőn a’ vendégszerető háziúrnak gondosan elren- 1

1) Mivel a' lánczot mathematikai pontra tenni a'természet
ben lehetetlen, rs így errébb vagy arrább csúszván min- 
denikncl csak egy kevéssel i s , sok kicsi sokra megy.

delt egyik felvigyázójától megszólittatám: szállanék be 
a’ lakba ’s tölteném velők az estvét. A’ kényszeríti 
állapotnak, annál inkább hogy illy nemes alakban tűnt 
elő , engedvén átléptem a’ ház küszöbét, ’s látván az 
öszszegyült családot lelkem fölhevült, mert a’ fogadás 
rendkívüli részvét ’s himezetlen szívesség volt, melly 
feledtefé velem a’ városi feszt, ’s mintha éveket töltöt
tünk volna együtt, vagy tagja lennék a’ kis de szellemé
ben nagy családnak, ollybőven raindazáltal kimerithetet- 
lanül enyelgénk , valóban ha Alsó-Dabas minden birto
kosiról igy szólhatok — mit a’ következményekről hin
nem kell — akkor nem jog nélkül tulajdoníthatják ma
goknak a’ vendégszeretést, melly lelkületűknek egyik 
fő jelleme. Beszélgetések egy óra lefolytát pereznyi se
bességgé varázsiák. A’ mulatság már kezdődik, a’ te
rem mindig jobban jobban telik; elegen valónk,sokan nem , 
csak a’ mennyinek lenni kelle, hogy mindenki mulathas
son ’s ne változók oroszfürdővé a’ terem. Kérdezné va
laki: mi tévé a’ társaságot víggá ? öszszegyülni látni 
Pestraegye egy részének szépeit, minden arczrul leol
vasni a’ megelégülés je leit, az öröm sugárit, látni a’ 
nemzeti tánezot hölgyeinktől többször lejtve , melly ne
kik szinte több bájt látszott kölcsönzeni, hallani a’ szó
zatot melly minden ajakról magyarul zenge, a’ zenét 
melly a' n e m z e t é  ’s mellyet nem a’ külföldiek köny
ves , minden rövid darab után félórát pihenő mester
séges zenészei, hanem a’ természetes roindazálíal kielé
gítő varázszsal bennünket ihlető barna sereg játszott. A’ 
felelet hiszem a’ kérdésre kielégítő. Férfiul látunk a’ 
nyílt kör közepeit egyedül állani-— előérzetünk való, a’ 
táncz mellyet járt nemzeti, a’ mesterség mellyel a’ ter
mészetes mozdulatokat utánzá, kiemelé a’ többiek kö
zül; taps’s éljen kiáltás a’ tánezos jutalma. Egy másik 
férfiúval, látjuk a’ kört felváltva , kezében bot — elóér- 
zetünk való, a’ tánczmellyet olly ügyesen lejte— oláh; 
figyelmünket annál inkább nem keríilé e l , miután a’ tán
ezos gymnastibai (udományárul mindig jobban meggyó- 
ződénk; most egy ugrás, melly a’ levegőben feje fölött 
talán halálosan forgó botot a’ közönség bámulására fel
fogta— taps neki; most egy bukfencz — valóban mes
terségesjelenet , azon gondolat hogy egyikünk igen élénk 
emlékezetet, talán emlékeztető jelt is fog magával ne- 
felejtsül hordani, csaló volt, mert mindezen szivszo- 
rongató érzelmet a’ tánezos bámulatra méltó gymnastikai 
ügyessége — mellyrül akkor is , később jobban , most is 
meg vagyunk győződve ■— elhagyá felejtetni. A’ bukfencz 
ismételve mesterséges lejtés , 3adszor i s — taps neki; 
éljen az iró, azaz a’darab, éljen a’ bukfencz ! A’ tán
ezos ellen semmi kifogás, mestert bármiben tisztelni 
kell, köre inennél nagyobb, szellemisége (?) annál biferje- 
döbb: a’ táncz ellen még kevesebb ; szelleme ugrás ,’s 
lehet é mesterségesb ugrás mint — bukfencz ? — Az éjfel 
elmúlt,a’sötétség fátyolát lebbentgeté a’ hajnal derűje , ’s 
az egyedek még mindegyre mulattak; reggel volt midőn a’ 
gyülekezet azon egy óranegyedben hagyá el a’ teremet, 
mindenkiben csak egy vágy lakozott, melly a’ Jehetlense- 
get — viszsza akarván e’mulatságot idézni kisertette meg. 
A’ háziurak kebliben kielégítő érzelem honolt, mellynek 
forrása a’ vendégek megelégülésen,’s Dabas nemzetiségen 
szivárga fel. — Már szehdergenek a’ hölgyek, fáradt tag
jaikat pihentetik, v. nézik a’ nap fölkeltet melly Dabast su- 
gárival üdvözli gondolataik szárnyain , a’ múlt örömein 
szállongnak, ’s én befogaték visszaindulandó Pestre.Ne
héz volt a’ család köréből kiválnom , fájdalom futotta át a’ 
keblet, mintha örökre kellene azt elhagynom. Távol valók
a’helységtől, de gondolatimban mindig Dabason míg esz
méim keblemen törtek meg, ’s érzésiraben minden megje
lent honfi osztozott. &
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A ’ magyar köny vkiadás.
A* gondoltaknak írásba foglalása nemkülönben mint 

az Írottaknak nyomatás általi sokszorozása, tehát az 
a u  t o r s  ág ’s t y p o g r a p h i a  két főalkotó rész a’ 
szellemi fejlésnek százrétíi vegyítékében : de nem ke- 
vésbbé az a’ k ö n y v k e r e s k e d é s  is , niellynek hoz
zájárulása nélkül ama’ kettő hatásnélküi marad. A’ szer
ző szelleme — úgy szólván— a’ teremtő erőnek hason
mása , a’ könyvkiadó (Serlegei) ’s nyomó a’ termesztő 
gazdához, a’ könyvárus a’ kereskedőhez hasonlítható , 
ki országszerte ’s kívül elszéleszfi a’ szellemi terméke
ket ’s ezen hivatása szerint az irodalmi műszernek har
madik támaszlába, melly nélkül ama’ kettő erősen meg 
nem állhat. A’ könyvnyomtatást immár puszta inecha- 
nismusnak tekintvén, azt kívánom fejtegetni, k i t ö l t 
h e t i  be l e g j o b b a n  a’ s z e r z ő  é s  á r u s  k ö z t i  
i g e n  n e v e z e t e s  h é z a g o t  — m e l l y  n' k ia d  de 
v a g y  i s a’ v á l l  a i d e , — »’ s z e r z ő  é v a g y  a’ 
k ö n y v á r u s ?  Nézetem szerint a’ k ö n y v á r u s  nem 
pedig a’ szerző, ennek köre úgyis tiszta elvont, szel
lemi leven , amazé gyakorlati és sok részben anyagi. 
Állításomat, mellynek helyességét a’ francziá, angol’s 
német százados gyakorlat is erősíti — pedig e három 
nemzetnél legfőbb virágzásra fejlett az irodalom , és ki
fejtése nagy részét tulajdoníthatni a’ czélszerüen elren
dezett könyvkereskedésnek — bővebben kívánom fejte
getni. -—

A’ könyvkiadásban meg kell különböztetni a’v á l
l a l á s  és a’ s z  é l e s z t ő s  két működésit. A’vállalást 
az értelmes és gyakorlati tapintatu szerző még létesíthet
né, mit közlünk is számos példa igazol, ámbár ezt is 
nemcsak illőbben de foganatosban is eszközölheti a’ ke
reskedő. A’ kereskedő , ki folyton dolgoztat könyvnyo- 
mó-műhelyekben, nagyobb mennyiségben szerzi meg az 
anyagot, szüntelen foglalatoskodtat könyvkötőket, ju - 
tányosb áron állíthatja elő a’ könyvet ’s izletesb formát, 
typust, kötést fordíthat rá , meg lévén barátkozva a’ kül
földnek kezei közt szakadatlanul forgó mintájival. A’ 
dolog veleje azonban az eladás módjaiban fekszik. A" 
könyvkereskedő jókor — még mielőtt hírlapokban hirdet
ne valamit, — tudósítja a’ megjelenendő műről kereske
dő-társait , kikkel folytonos összeköttetésben á ll, továb
bá hírlapok által tudatja a’ közönséggel a’ könyv közel 
megjelenését, az elkészültei pedig tüstint országszerte 
szétküldi társinak, és nemcsak az illető folyóiratokban, 
hanem más módokon, p. o. más k ö n y v e k  borítékain, 
könyvárusi újságok és könyvjegyzékekben, placatumok 
által ’s több eféle módon minden zegben zugban hir- 
detgeti áruját ’s több könyve lévén hirdetni való, ösz- 
szes hirdetvényeket nyomat, és igyjutalmasabb áron 
végzi ezen fontos munkálatot, mintsem, ha azt a’ hír
lapok néha drága hasábjain ismételgetné : és — mi fő
benjáró körülmény — k ö n y v á r u s  t á r s i n a k  i l l ő  
r a b a t o t  e n g e d  — rendesen25 procentet, — miáltal 
őket azon állásba helyzi, hogy köreikben saját költsé
gükön ismét hirdethessék a’ szóbeli á ru t, azt nem csak 
annak adják, ki a’boltban keresi, hanem újdonság gya
nánt házhoz is küldhessék megtekintés végett, ’s nemcsak 
rendesen vevőiknek, hanem a’ hanyagoknak is , kiknél 
két ’s több évig is várakoznak pénzökre , — hogy tága
sabb hitelt adhassanak azoknak i s , kiknek jelleme felől

kissé kétkednek is , és mind e’ mellett ne dolgozzanak 
ingyen , hanem megleljék fáradságuk mérsékleti jutal
mát ’s ösztönözve érezzék magokat ezen ’s minden meg
újuló cselben minden szabad, illendő ’s becsületes mó
dot ráfordítani, h o g y a’ k i a d ó  j a v á r a  és  s a j á t  
h a s z n u k r a ,  a’ könyvek sűrűbb elszórása által pedig 
közvetóleg az i s m e r e t e k ,  e s z m é k  és  s z e l l e 
mi ’s e r k ö l c s i  m ű v e l ő d é s  t e r j e s z t é s i r e  
minél szorgalmasabban munkálkodjanak!

Hat a’ s z e r z ő k i a d ó  nem éri el ezen czélt ? Ren
desen nem  egészen, mégpedig azon körülmény miatt, 
mellyct fölebb főbenjárónak neveztem , mivel a’ könyv
árusnak nem enged illő rabatot ’s e ’ szerint elzárja azon 
módoktul, mellyek leginkább segítik a’ könyv terjeszté
sében , miilyenek a’ hirdetések, házhoz-küldés, hitele
zés , szabott ártartás ’st. ef. Nálunk a’ megjelenő köny
veknek vagy egy negyedét a’ m. t u d ó s  t á r s a s á g  
nyomatja és Eggenberger pesti könyvárus ’s bizományosi 
által juttatja az olvasók kezeibe , más negyedét a’ könyv
nyomtatók létesítik tulajdon rovásra, kik, hacsak nem egy
szersmind könyvárusok, ügyetlenül kezelik az árbabo- 
csátást, mert nagyából könyvkötőkkel lévén dolguk,a’ 
többi példányt is kötetlen küldözik szét, keveset hir
detnek , bár leginkább módjokban állana, és hasonló
képen csak 10 , 15 néha néha 20 percentet engednek ; 
egy negyedét rendes k ö n y v k e r e s k e d ő k  adják k i, 
és ezek legjobban tudván megbecsülni a’ könyvárus költ
ségű , veszélyeztetését ’s fáradozását, 25öt engednek 
százától,’sha különben jól megtudják Ítélni mind az idő ki- 
vánatitraind a’ munka belső becsét, leginkább az ügy 
valódi felfogásából eredő méltányosság következtében a’ 
czélt nem egy könnyen hibázzák e l ;.— egy negyede vég
re — ha nem több — magokat a’ s z e r z ő k e t  illeti ’s 
ezeket óhajtóm ez úttal legjobb szándékból — úgy sa
ját magok mint a’ könyvárusok , — leginkább pedig az ol
vasó közönség ’s a’ tudományok gyarapodása tekinteté
ből azon főakadályra figyelmeztetni , melly a gyors és 
bizonyos sikert leginkább l a s s ú v á  ’s bizonytalanná 
teszi. —

A’sz e  rz  ő-k ia d ó k f.i. gyakran magok árulják és 
baráljaik ’s tiszttársaik által áruitatják munkáikat, mintegy 
titkon és csempészkedve, ’s vagy j á r a ti an s ág ’s 
isméretlenség miatt nem is mennek a’könyvboltok felé, 
— vagy b a l h i e d e l e m b ő l  — melly a’ könyvárusok 
ellen a’ műveltebb sőt tudós községnél is megvan, — 
mintha azok telhetetlen zsákok lennének, kiknek soha 
sem lehet engedni eleget, — vagy végre z s u g o r i 
s á g b ó l  bal számítással egybeolvadva , „mert minek ad
janak ők a’ könyvkereskedőnek 20—25 perceníet f ö 
lött minden más becsületes ember beéri vele, ha 10 pél
dányra egyet i n g y e n  kap?“ — Miilyen arany gyümöl
csöt terem az illyféle kereskedési maxima , ők magok 
tudják legjobban; én nem egy illyféle szerző-kiadó-á- 
rust láttam fültőben vakarózni, ki miután elmeje szüle
ményét hosszú vajúdások között írta meg , öszszeszer- 
zett pénzecskéjét a’ könyvnyomonaknyujtá, néhány száz 
példány helyett ezret állíttatván elő , sa speculatio ve
ge : papirosba fojtott pénz, idővesztes, izeilensegek, 
maculatura és elkedvellenüles, mê lly a jo elmeket 
is elkeseríti az ismétlendo szerzőségtől. Mit kelljen pe-
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dig az országfaló pseudotudósakrul ' ) tartani, kiknek 
érdemdús rendjéből íöbb jelcsség m e g n e v e z é s é v e l  
e z  ú t t a l  f e l h a g y u n k ,  kik majd ahítatos fohá- 
szokrui, m a j d  n e m z e t i  e m l é k e k ,  majd erkölcs 
és nevelésről! munkákkal faluról városra’s városrul fa
lura kelvén , fölzsebelik magokat és szemtelenül bitorol
ják a’ tudós és tudomány nevét’s végre is sem pénz sem 
könyv V! — Illy országos hírre jutni bizony bizony gá
lád dicsőség! Az illyen bolygó géniekről szó se legyen ; 
de amazon fentebb említettek, kiknek czélaik tiszták, 
bárha átlátnák; hogy szerzők, kiadók és árusok csak 
önkárukkal és az irodalom kárával lehetnek. Ez mellé
kesen legyen mondva , a’ tót literatura fóbaja, melly 
contraband gyanánt kerüli a’ nyilványos pontokat’s több
nyire faluhelyen bujdosik, ’s ekként tudatlan ön magát 
gyilkolja, olly annyira, hogy széles Magyarország ha
tári közt más literatura a’magyaron kívül úgy szólván nem 
is létezik Részemről— ki épen nem lakom magyar nép 
közepette — annyiszor jövök zavarba , valahányszor tót 
könyvel kíván valaki tőlem, ’s ha például Kollárnak , 
kit pedig az első literátorok közé soroznak, valamely- 
Jyik munkáját kellene megszereznem , egyenesen a’ szer
zőhöz kellene fordulnom ’s azt teljes áron fizetnem, v. 
pesti bizományosom által hozatván, még emeltebb áron 
adnom, melly nehézségek csak időt vesztegettetnek , hi
telt rontanak ’s a’ kereskedés gyors fordulásának kere
két kötik meg. ’S ugyan így van a’ dolog a’ magyar szer
zőkiadóknak in partibus megjelent azon termékeikkel is , 
mellyek vagy későn vagy sohasem állnak be a’ bolti köny
vek ezredes soraiba, vagy emelt árnakbékóival lépnek 
fel azon osztályt szaporítanánk , raellyet a’ német laden- 
hűter-nek nevez!

Leggyakoribb eset azonban , hogy a’ szerzőkiadó 
saját költségin nyomtatott könyvét valamelly könyvárus
nak adja b i z o m á n y k é p. Rendesen pesti könyvárus 
választatik, mi legczélirányosb is , mert észrevehető , 
hogy Pest magyar Lipcsének is készül, mit leginkább 
Wigand Otto ’s jelenleg a’ ra. tudós társaság, Eggenber- 
ger , Ifartleben, lleckenast ’s mások vállaló szellemé
nek és a’ pesti sajtóügy a’ vidékinél sokkal kedvezőbb 
’s engedékenyebb állapotjának köszönhetni. A’ szerző
kiadó bizományosának 20 ’s ha igen liberaliter fogja fel 
a’ dolgot, 25öt enged száztól, ez pedig vidéki collegá- 
jának 10—15öt. A’ p. hírlap 62dik számában bebizonyí
tottam hogy a’ vidéki könyvkereskedő 10 percentnél ren
desen károsodik, legalább nem nyerhet, lőnél pedig 
olly keveset takarit meg, hogy az illy keresethez min
den kedve vesz, csak kénytelenségböl űzvén a z t , ’s ő 
maga ’s általa a’ szerző csak az eladott példányokbul fö- 
dözheti kültségit és csak az olvasott példányok által hat
hat a’ községre — czéljától rendesen elesik’s jobb eset
ben magán ’s másokon keveset javít.

Németországban , mellynek typusza szerint formá
lódik a’ magyar könyvkereskedés is — sót ritka kivétel
lel az ausztriai örökös tartományokban is — a’ szerző 
kéziratát szokta eladni kiadó-könyvárusnak , írásba fog
lalt kötelezvény mellett, bizonyos alku szerint kikö
tött áron , minden mellék-föltétek szorosb vagy tágasb 
meghatározásával ’s ezzel minden gondnak, fáradozás
nak , koczkázásnak vége, mind ezeket a’ kiadó-könyv
árus vállaira vetvén, jutalmával odább all’s bátran nyúl 
ismét szerző tollához. Ha pedig a’ Némethonban éven- 
kint megjelenő 7—8000, (nagyából összeszűrt szőtt) 
iromány között, találkozik is egy kétszáz, mellyet a’ 
szerző maga adott k i, ez a’ megbízott könyvárusnak ren-

1J Alias házaló IHerator. V. 8.

desen 50 procenttel adatik á t , ki belőle másoknak 2Őöt 
enged, ’s ekképen mind maga iparkodik mind pedig 
másokat ösztönöz minden illendő módot elkövetni szá
mos példány eladására, és a’ reméllett siker el sem is 
marad, mert természetes, hogy — ceteris paribus — ki 
több garast lá t, az után kap !

Mi ottan kivétel, nálunk rendes dolog •, mert aligha 
csodálom, hogy nálunk az évenkint megjelenő körülbe
lül 500 iratnak csak negyedrésze adatik ki rendes könyv
árusok által. Ám l e g y e n  úgy míg önkárán okul sok 
szerző ’s rájó a’ természetes útra : addig pedig legalább 
fogadják el ön és mások ’s az irodalom javára a’ néme
tek módját, bizományosaiknak 40, legalább 33 '/3 pro- 
centet engedendők, hogy ezek a’ vidékieknek 25 legalább 
20at adhassanak. Nem szólok névszerint; de kétségkül 
minden könyvárus visszautasítana néhány , különben el
ső ’s másodrangu iratot, melly pesti bizományosaktul ér
kezett hozzá, ha hazafiuság, a’ szerző iránti tekintet ’s 
barátság nem javalja haszon nélkül ’s kárával is meg
szenvedni ’s tovább adni az illyen balul manipulált köny
veket , mellyeknek szerzóji év múltán csodálják a’ gyér 
keletet ’s nem jónek r á , hogy a’ k e r e s k e d é s  t e 
g z e n  é r t é k e s s é  m i n d e n  á r u t ’s hogy senki sem 
kereskedik ’s még az író sem ir azért, hogy veszítsen 
rajta vagy legalább megelégedjék a’ nemvesztéssel ’s 
tanjai csomókban heverjenek !

Ha pedig vagy haszon nélkül kénytelen dolgozni a’ 
kereskedő , vagy rátartott ’s emelt árral hitelét csonkí
tani ’s elijesztgetni a’ magyar könyvek különben is rit
ka vevójit— urak szerzők! nem a’ könyvárus bőréről 
van akkor egyedül szó, de a’ lábrakapó irodalom föld— 
reterűlése , v. legalább bénittatása forog fen ! A’ szer
ző , kiadó ’s áruló olly háromságot tesznek, mellynek 
két személyét ritka esetben egyesíthetni, mind hármát 
még nehezebben. Minek itt az egymás rétjébe vágás , 
hol a’ közjószág, az irodalom fejlődése a’ czél, hol sen
ki sem veszt, sót nyer az által, ha maga körében ma
rad ’s e’ mellett a’ közjót öregbíti ? Hazánkban a’könyv
boltok úgy is olly ritkák mint Sahara sivatagjain az oa- 
se-ok, ollyannyira, hogy 200 □  mfldre nem jut egynél 
több, mert 30 rendes könyvkereskedőnél több a’ két 
testvérhazában aligha létezik, holott németföldön — ide
értvén az ausztriai német tartományokat is — 1500 van 
’s így minden 8 Q  mfldre egy könyvkereskedés esik. 
Milly különbség! Ezeknek szaporodását kell inkább óhaj
tani mint hervasztását, melly az ollyféle operatiók ál
tal is siettetik, mellyek munkásságuk körét szűkítik és 
anomáliákra— miilyen teszem az áremelés — szolgáltat
nak alkalmat. A’ magyar szerzők sokat tettek a’nemzeti 
irodalom felvirágzására, sokat egyes könyvkereskedők 
’s művészek (ünost p. o. KliegI) fölsegélésére ; ne von
ják meg, szeretettel és a’ szellemi világ nemtóje nevében 
kérem, a’ jelen értekezésben kifejtett elvek gyakorlatba 
hozatalától hathatós befolyásukat — legalább mennyiben 
károsodásuk nélkül tehetik — ’s ránk derül azon nap nem 
sokára, midőn a’ magyar literatura nem lesz ismeretle
nebb a’ német, angol és francz határok közt mint az in
dus ! — Benczffr József eperjesi könyvárus.

B eszélgetések  a9 korunkban közön
ségesen oliajtott népnevelés jobbí
tás - módjáról 9 annak föbaját k i

mutatókig
Mármarosy Jánosref. magát jólbiró földesúri Örü

lök barátom , hogy ma este ismét szerencsém lehet hoz
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zád, mivel tegnapi beszélgetésünkre gondolva, a’leg- 
kellomesb estét reméltem tölthetni társaságodban.

Erkél Ferdinand több uradalomban ügyvéd : Sze
rencsémnek tartom, ba tegnapi vitatkozásunkban ked
ved találtad; de mégis mi tetszett különösen ?

M. Mit a’mostani népnevelés , és ennek jobbitására 
ezélzó számtalan tervkoholás felől mondottál.

E. Bizony barátom, nevetséges dolog is az: midőn 
valaki csupán fenhéjazó , légben röpdező czifra ’s úján 
faragott szavakkal törekszik nagy hazaiinak láttatni.

M. Igazad van , cselekedet’s nem puszta szó , tartÓR 
őszinte jó indulat és nem szalmatűz az igazi: de csak
ugyan nem tagadhatod az t, hogy a' népnevelés jobbí
tása ’s előmozdítása egy a’ legszükségesb dolgok közöl ?

E. Nemcsak a’ népnevelés, hanem általányosan 
véve szükséges a’ jó nevelés. Mintszavaidbul észreve- 
szem a’ mostani terv-koholók szerint csak népnevelési 
emlegetsz (plebis educationem) , csak a’ népben vélitek 
a’ hibát rejleni, pedig a’ népből kiemelkedett ’s az elő
kelő polgári rendnél nagyobb a’ hiba.

M. No’s hát az tudnivaló dolog, hogy a’ szegény 
köznépi osztályból kiemelkedteknek egyébiránt i6 van 
tehetségük gyermekeiket iskoláztatni, taníttatni, szóval: 
jól neveltetni.

E. Én pedig azt állítom : hogy szintúgy van a’köz
népnek is módja ’s alkalmatossága gyermekit sorsához 
képest iskoláztatni, taníttatni, szóval: jól nevelni. — Ha 
ezen állításomat valaki tagadni akarná, azt kell neki meg
mutatnia : hogy azon lefolyt 800 éviül fogva , mióta ma
gyar alkotványos hazánk á ll , csak korunkban süllyedt 
a’ legaljasb romlottabb v a g y  hijányosb állapotba az 
iskolai vagy tanítási rendszer; ezt pedig hogy te vagy 
bár ki más megmutathassa, nem hiszem.

M. így barátom beszédedből azt érthetem : hogy 
korunk iskolai, tanítás és nevelési rendszerével meg 
vagy elégedve ; pedig hova kell annál kárhozatosb rend
szer, mint midőn ifjaink egész tanulási idejükben a’ 
diák nyelv tanulásával kinoztatnak.

E. Nem mondom, hogy a’ mostani rendszernél tö- 
kéleíesb nem lehetne, sem azt hogy okosan javítani szük
ség nem volna: de azt merem állitni, mintmegczáfolba- 
tatlan igazságot, hogy e’ világon egész tökéletességre 
semmi sem mehet, 's azt is, hogy a’hajdani tanítási rend
szert és intézeteket a’ korunkbeliek tökéletességben 
meghaladják, és mégis a’ régi rósz rendszer mellett jobb 
nevelésű volt nemcsak a’ köznép , de az előkelő pol
gárok fiatal sarjadéka, sőt maga az egész nemzet is. 
Emlékszel é barátom a’ pesti hírlap m. é. 60dik számá
ban Fáy András vezérczikkbeli azon állítására: hogy még 
az ő gyermek-idejében a’ pietások (kegyeletek) mik pe
dig tulajdon magyarázat szerint következők : szülék iránti 
gyöngéd tisztelet, rokoni, baráti szeretet, vallás, ha
z a , felsőbbség, aggkor, becsület, érdem iránti tiszte
let, kész hajlam nem puszta kénytelenségből hanem tisz
teletből engedelmeskedni a’ törvénynek , ’s némi elősze
retettel, oliykor büszkeséggel, bár mindenkor jobbra 
törekvéssel tölteni be viszonyinkat — megvoltak. Ha pe
dig ezen előszámlált tulajdonok, vagy ha tetszik fá y  
Andrásként, érzelmek, kegyeletek (pietások) meg a’ 
I8dik század végével is a’ nemzetnél honosak valának, 
miért enyésztek el épen most a’ l9dik század elejé
vel ? úgy é , ennek mind a’ fenálló ’s hijányosnnk állított 
iskolai, és tanítási rendszerünk, vagy inkább elmu
lasztott népnevelés az oka ? — Az épen nem lehet még 
Fáy A-ként sem, mert maga mondja ugyanott: Ezen 
érzelmek koránsem fő, vagy okoskodás és tanítás ál

tal lesznek sajáti a’ szívnek, hanem ősi példa, család!
szokás, nevelés , és hajlamképezés által, gyakran némi 
daczára is az okosságnak. Valóban senki maga magának 
jobban ellent nem mondhat, mint itt Fáy fölvett állításá
nak. Azért kérdezem itt: mi által eszközölhetik»’ ne
velést es hajlainképezést, ha nem tanítás által ? —• Vagy 
ha nem ez által, akkor bizonyosan előre nem látott eset
leges időjárás által kellene ezen érzelmeknek (kegyele
teknek) teremniük, igazán daczára is az okosságnak. Igaz , 
hogy I ny azon czikkben menteni ügyekszik magát, mond
ván: ne vélje senki, hogy amott aggkorommal Ilorácz- 
ként a „laudator-t temporis ncti“ kívánom játszani. Pe
dig ezen vád alól fáy  nem mentheti magát, mivel sen- 
kisem tagadhatja, hogy már Ovid is éneklé Fáynak az 
érintett vczérczikkben foglalt panaszát, mondván:

Vivitur ex rapto, non hospes ah hospite tutus,
Non socer a‘ socero : fratrum quoque gratia rara est:
ímminet exitio vir conjugis , illa mariti
Lurida terribiles misccnt aconita novercae.
Fii ius ante diem pat ios inquirit in annos,

Victa jacet pietas.

M. Vagy inkább Ovid panaszát Fáy szónoklotta.
E. Már barátom , tréfa ide tréfa oda , Ovid is oly- 

lyan időben élt, midőn hazájában enyésztek a’ pietások 
s honos vo lta’ romlottság; Fáy is nálunk hasonló idő
ben é l, mellyben tudniillik fogyatkoznak a’ pietások , és 
szaporodnak az impietások. Azonban én itt azt merem 
állitni; hogy a’ pietásoknak , kegyeleteknek envészése , 
vagy fogyása nem ok , hanem már okozat.

M. A’ kérdéses czikkben szépen leírja Fáy öt pont
ban : mikép lehessen visszavezetnünk jövóivadékinkata’ 
s z í v  ’ s  élet veszni térő paradicsomába.

E. Szerinte csak ivadékinkat vezethetnók viszsza 
érintett paradicsomába , mi végre úgymond : 1) a’ kegye
letek szívnek hajlamában honolnak. Szivbajlamot nem is
kolák , szóvali tanítások képeznek, hanem gyermekko
runk elsőbb éveiben, szülei példaadás és vezetés. Ezen 
vezetés legtöbbnyire anyák gondja alatt történhetik. Ne
veljük tehát mindenekelőtt czélszerűen a’ leendő anyá
kat. Csak ez egyedül, ez a’ gyökeres orvoslás; ’s e- 
gek, mind elhanyagoljuk azt! — Illy állításokra vagy 
is ellenmondásokra én is felkiálthatok: egek! ha a’ szivhaj- 
lamot nem iskolák, szóvali tanítások képezik, miképen nö
veltessenek tehát a’ czélszerü anyák? Én legalább meg a’ 
marhák nevelését sem képzelhetem némi tanítás nélkül. 
2) Ajánlja a’ kisdedovó-intézeteket. Szerinte csak ezek 
azon egyedüli ’s honunk boldogitását tárgyazó alapos es 
üdvös intézetek, mika’ kisdedeket szelíd érzelmek csi- 
ráji által ugv képez k , és szoktatják azok szivhajlarait, 
hogy idővel békés indulattal, bizalommal, és szeretette! 
fogják ölelni az életet ’s emberiséget; dogmákat nem e- 
rintve , vnllásos érzelemmel fog megtelni a’ kisdedek 
lelke , ’s foglalkozások által megszokják a’ munkát és 
szorgalmat: fóórjeit az erkölcsnek, fúrugójit a' világi 
boldogságnak.

M. Már az igaz, hogy szebb ’s nagyobb igazság 
annál csakugyan nincs, m;kép a’munka és szorgalom fo 
örjei az erkölcsnek és förugóji a’ világi boldogságnak.

E. Szép’s igaz mondások! azt nem tagadhatni. Ha
nem kérdem ismét: ba a’ kisdedeket a’ kisdedov -inté
zetek minden rosztul megéják , minden jóra 'epezi es , 
minden hasznosra, ezek között fókepen mun 'ara es szor
galomra szoktatják, mi ez, ha nem iskolázás, szóvali taní
tás és nevelés? De még ha ezek a’ k.sdedovó-intéze- 
tekben szerencsésen megtörténhetnének is, meddig fog
nak az érintett kisdedek a’ leirt mod szerint kepezett



184

cs szoktatott crköcsiségökben, ba onnét kilépnek, meg
maradni ?

M. Igen barátom, de a’ jónevelésnek erős és jó 
alapja meg lesz vetve : erős és jó alapra állíthatni pedig 
épületet, melly tartós leend.

E. Azt mondják : minden hasonlatosság sántikál, de 
én most megengedem, hogy a’ tiéd nem, hanem kér
dem : vájjon hihetedé, hogy ezen magasztalt kisded- 
ovó-intézetek minden róluk jövendölt jót eszközlendnek, 
vagy lehetneké e’ világon egyedül tökéletes intézetek, 
mikhez elfajulás nem fér; hogy ezek fogják viszszavará- 
zsolni a’ pietásokat, kiirtani az impietásokat? 's ha meg
voltak a’ pietások, kegyeletek , hogyan létezhettek még 
csak a ’ 18ik század v égével is ? holott az előtt kisdedo- 
vó-intézetek nem voltak, régibb tanítási és népnevelé
si rendszerünk sem volt jobb a’ mainál, még is úgymond 
csak a’ múlt század végével is honosak voltak a’ ke
gyeletek? 3) Elöszámlálja F áy : millyeknek kell lenni a’ 
tanítóknak. Ne csupán tudományos vagy jó torkú legyen 
az iskolamester, ha botbarátnak inkább mint nyájas gyer
mekbarátnak találjuk öt, Istenért! ki ne vigyük átkul 
egész helység ivadékira! Professor urak pedig nevelői 
ajánlásikban az említett fő tulajdonra lelkiösméretesen 
ügyeljenek. —

M. E ’ szerint fenyíték nem lenne szükséges, a’ ta
nítók pedig hiba -  nélküliek volnának , — pedig boldog 
isten! mire megyünk fenyíték nélkül, úgy egyszersmind 
magok a’ tanítók közé becsúszott hibákkal ? —

E. Továbbá azt mondja Fáy az érintett czikkben 
4) sajnosán kell megváltania, hogy éltében kevés olly 
lelkészi tanítást hallott még, mellyel teljesen meglehe
tett volna elégedve. Azért továbbá szivükre köti hitszó
nokinknak a’ józan kiszámitásu népszerűséget, mi által 
hathatósan segíthetik elő a’ kegyeleteket, ’s népboldogi- 
tást. Itt ismét kérdem : vájjon addig míg a’pietások meg
voltak, mindig jó lelkitanitások tétetteké, és csak mi
dőn azok helyébe az impietások szállottak, tanultak ki 
hitszónokink a’ józan kiszámitásu és népszerű előadások 
’s tanitásokbul ? holott én gondolom ’s hiszem is, hogy 
korunk hitszónoki mind a’ lelkes, tanult, jól kidolgozott, 
mind a’ józan kiszámitásu ’s népszerű egyb. beszéde
ket is j o b b a n  tudják , mint midőn még F áy kegye
letei a’ nemzetnél honosak voltak.Mondja végre Fáy 5) 
miilyenek legyenek a’ szülék, t. i. gyermekeik előtt o- 
vakodók tettel vagy szóval véteni az emberi kegyele
tek ellen stb. Ne hagyják magokat elragadtatni szen
vedelmektől , vagy azon viszketegtöl, miszerint némel- 
lyek, hogy úgynevezett philosophusoknak tartassanak, 
ollykor könnyelmüleg hajlanak a’ gyermek előtt vitákra 
kelni az emberiség legszentebb tisztelelességi ellen.Ma
xima debetur puero reventia; szent azon szoba, melly- 
ben g y e r m e k  van. — Ezen elöszámszámlált tanítá
sokat, úgy gondolom a’ kérdéses czikknek születése e- 
lött teljes éltünkben hallottuk és most is szintúgy, v. 
talán jobban előadják a’ tanítók tanitványiknak az előa- 
dandókat mint az elő tt; mégis épen most enyésztek el 
a pietások’s ha elenyésztek viszszavarázsoltatnak é Fáy 
öt pontjában tett javaslati által ?

M. Kérlek! hisz a’ kisdedovóintézetek, ’s a’ meg- 
obbitott népnevelés mindent helyre hozhatnak, mit ma

gad is helyben hagytál.
E. ügy van , az általányos jó nevelést mondtam, 

’s ismérem szükségesnek. Te pedig és a’ korszellemis
ták mindig és egyedül a’ népnevelést nyúzzátok. Pe
dig valamint ezen sokat kürtőit és óhajtott népnevelés

eddigi hiánya nem honosította meg az impietásokat, úgy 
az általam szükségesnek mondott általányos jó nevelés 
em fogja maga egyedül elővarázsolni a’ pietásokat, ke

gyeleteket.
M. Szerinted a’ köznép mivelódését, jobbulását a’ 

népnevelés sem eszközölhetné. Pedig azt nem tagadha
tod , hogy ha a’ köznép olvasásra, írásra , számvetés
re és legalább sorsához illő és szükséges tudomá
nyokra tanittatik: szelídülni, butaságábul, gorombasá
gokul kivetkőzni ’s egy szóval javulni fog , vagy Fáy- 
ként az emberi pietások iránt fogékony leend.

E. Illyesmikre már előbb elegendőkép megfelel
tem ; ezennel is még egyszer kérdezlek : ha vájjon csu
pán a’ köznépben van é a’ hiba, és romlottság? csak 
annak szükség é a’ nevelés, nem pedig a’ főbb rendbe
lieknek is ? és végre ha a’ köznép gyermekét mind isko
lába járatja is . jók lesznek é mindnyájan ?

M. Nagyon megütközöm állitásidon , mivel azokbul 
azt következtethetni, hogy a’ tanítás vagy iskoláztatás 
által a’ köznépet nem lehetne jobban nevelni, azaz ja
vítani. -—

E. Igenis úgy van , csupán és csak egyedül isko
láztatás vagy az annyira kürtőit népnevelés által nem 
fog a’ köznép javulni, de még a’ köznépből kiemelke
dett főbb rend sem egyedül nevelés által. Bizonyítja 
ezen állításomat a z : hogy most nagyobb alkalma van 
mind a’köznépnekmind a’ főbb rendnek gyermekit iskoláz
tathatni , ugyanazért nagyobb is a’ tudományosság most 
mind a’ köznépnél mind a’ felsőbb rendnél, következ
ve a’ felvilágultság is : mindezek mellett kérdem: er
kölcsösebb, vagy ha úgy tetszik, erényesebb é a’ köz
nép vagy a’ felsőbb rend mint az elő tt, még mikor rit
kaság volt a’ tanult ember sőt még az Írástudó is. Mert 
én barátom csak a’ jó erkölcsű embert tartom jól nevelt 
embernek.

M. No ugyan szép volna, ha egy vagy más ha
za nagyja csak olly neveléssel dicsekhetnék, melly csu
pán erkölcsiségben ’s m e 11 e 11 e teljes tudatlanságból 
állna. —

E. Úgy é ? — hát ha egy haza nagyja legmélyebb 
tudományosságról, de a’ mellett minden embertársai 
sót tulajdon hazája előtt is legártalmasb , gonoszabb , és 
erkölcstelenebb cselekedetiről volna ismeretes ?

M. Oh barátom inkább tanulatlan jó erkölcsű mint 
a’ legkitanultabb ’s mély tudományokkal felruházott, de 
gonosz és erkölcstelen ember! — mert én az illyentu
lajdonságokkal felruházott e m b e r t  méltónak tartanám 
a’ megégetésre.

E- így t e h á t  elhiszed, hogy korunkbeli minden 
romlottságnak oka nem egyedül az iskoláztatás , és 
nép n e v e l é s  hijánya ; úgy azt is, hogy a’ megjobbitott 
iskolai vagy tanítási rendszer, ’s népnevelés mindent 
nem orvosolnak meg.

M. Igen , — de ha minden orvosoltafni óhajtott ro- 
szat a’ népnevelés és tanítás által egyedül nem orvo
solhatunk, hogyan’s mikép tehát? vagy mellyik az a 
n a g y  a k a d á l y , m e l l y  m i n d e n  népnevelést meg
hiúsít? —

(Vége következik.)

p ó t l é k t á l * .
1837—9 ben Francziaországban 2222 válóper folyt, 

mik közül 2109et a’ nők kezdettek. ________

Szerkeszti H e l m e c z y . — Nyomtatja angol gyors-sajtón Trattne r-Károlyi , uri-utcza 453.
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£ § y  pár szó a’ •Jászktifiságon fe lá l
lított m ezei rendőrségről.

Az 1840; 9dik törvényczikk születését nem előzték 
meg méltóbb óhajtások mint iniéink a’ Jászkunságról, 
kiknél sok rakonczátlan nagyban űzte ezelőtt a’ m. rend
őrségi kihágásokat, mi földmivelésüuk országszerte ha- 
sonlithatatlan tespedését nem csekély mértékben okozta. 
’S irae miután a’ m. rendőrséget tárgyazó czikk megho
zatott ’s azt kerületeink csaknem m i n d e n  népesebb 
helyben különösen felállított m. rendőrbirák által életbe 
léptették: még is napirenden van azok ellen a’ panasz, 
a’ z u g á s ,  sőt egy nevezetes népességű városunkban 
meglehetős harcz foly ellenük; és pedig jegyezzük meg 
jó l , nemcsak a’ mások földein nomad szerepet játszani 
óhajtók által, mert ez nem volna nagy csoda ; nem is 
csak a’ tömeg álta l, melly minden újnak született ellen
sége : hanem a’ nadrágosak által is , kiket raiveltségök 
’s polgári állásuk a’ t ö m e g  véleménye irányadóinak 
hitt föl. —

Van egy sajátsága az embernek, miszerint egyik 
tulságból másikba szokott esni; ’s Lutherként az emberi 
szellem részeg lovas paraszthoz hasonlítható, k i , ha 
egyik oldalról megtámasztottad, a’ másikon bukik le , de 
egyensúlyt ugyan tartani nem képes. És én ezen embe
ri sajátságnak tulajdonítom leginkább a’ m. rendőrség el
len nálunk tapasztalható ingerültséget. Ugyanis : a’ bün- 
tetetlenül folytatott m. rendőri kihágásokra nálunk túlsá
gos szigor következett, ’s én hiteles adatokkal tudnám 
bebizonyitni, hogy néhány rendőrbiró ott is bírságol 
hol s e m m i  kár nem köveíeltetik. Például: A’̂ wt ki 
mintegy 1,000 darab juhát B. földjén legeltette, — mind 
a’ mellett hogy B. kárt nem követel, sőt még azt is fáj
lalja, hogy miatta A—t megidézték, a’ hajtópénznek és 
rendesen két annyi birságuak lefizetésében elmarasztal
ják (ezen soinmácska 50 p. forintot tesz , épen annyit 
mint a’ mennyi a’ szabad jászkun homagiuma). ’S ezen 
eljárásukat törvénynyel is képzelik támogathatni, elsza
valván az 1840: 9dik §sát, mellyben meg van irva:mi 
képen még a’ puszta legelőről behajtott és semmi l á t 
h a t ó  kárt nem tett marháktól és vétkes gondatlanság 
vagy szántszándékosság esetében bírságot is kell fizetni 
az okozott káron kívül.

Már hogy illy eljárásra rendőrbirája ellen ingerült
ségbe jön a’ jászbun , ’s 10— 20 p. forintnyi megbirsá- 
goltatását nehezebben tűri, mint ha polgári per utján tahin 
1(J0 annyit vesztett volna e l , azt én épen nem csodá
lom; mert: 1) Teljességgel nem fér az fejébe, (de az 
enyimbe sem} mi módon lehet a z , hogy a’ például föl
vett A.1«1 ki B. földjén tegnap magának a’ tulajdonosnak 
szeme láttára bünteilenül legeltetett, ma , midőn semmi
vel sem tett többet mint tegnap, birságoltatik , csupán 
azé rt, mivel ma a’ csősz is meglátta; hijaban utal a’ 
rendőr a’ corpus jurisra ; mert tudja A1«0«1 hogy az a’ nagy 
tekintélyű könyvpár tegnap is megvolt, mégis akkor 
őt hasonló vétségéért nemlehete megbirságolni ’s hogy 
ma bukott, annak egyedüli oka a’ rendőr és a’ csősz köz
bejövetele , kik közül amaz már csak azért is gyűlöle
tes mivel uj , ez egy az emberek azon neméből, melly- 
nek egyik fajától, a’ ügecsószöktül (syeophanta) kölcsö
nöztek nevet a’ régi görögök a gaz patvarkodó embe

rekre, melly vélemény azóta nemcsak nem kisebbedéit; 
de a’ csőszök egész nemére kiterjesztetett. 2) Ha B. 
nemcsak földje legeltetését, de aczélozott szemű tiszta 
kaczagi buzagarmadjának megetetését is eltűrte A##nak, 
nem látom által, miért lehessen ezt bírságolni ? Ne feled
jük : volenti non fitiniuria, és különböztessünk. Itt nincs 
criminalitas ; nem az a’ kérdés: megbüntessük é A # ^t 
ki B. lovát ellopta azon esetben is , midőn azt B. nem 
kívánja ? vagy megbüntessük é A « %  ki B. nádas háza 
mellett pipázott ’s ez által a’ fél város háztetejét tüz- 
veszszel fenyegette , azon esetre is, ha B—nek semmi 
serelem nem okoztatott ? hanem inkább illy forma tárgy 
forog fen : vájjon B5«*#t megbüntessük é azért,mivel tar
tozását A—nak nem fizeti, azon esetben, midőn ez egy 
szóval sem kívánja az t, sőt elengedte? 3) A’ m.rend
őrségről hozott czikk a’ kár nagyságától függeszti föl 
mindenütt a’ bírságot, honnan önként foly, mikép : hol ma
ga a’ tulajdonos, ki bizonyosan maga rovására nem fog 
hazudni,azt vallja hogy kára nincs, ott birságnak sót 
hajlópénznek sincs helye, kivevőn azon esetet, midőn 
a’ csőszök közbejöttének tulajdonítható hogy k á r nem 
történt.

Most csak ennyit azon okbul, mivel a’ m. rendőr
séget nálunk erősnek és meg nem ingatottnak, de nem is 
túlságosan szigorúnak óhajtóm. De nem titkolhatok még 
el egy pár észrevételt, inellyrekerületinknek a’m.rend- 
őrség életbe léptetését tárgyazó határzata adott okot. — 
Ezen határzatnak 2dik pontja azt rendeli: hogy a’ m. 
rendőrök bíráskodása azon esetre , midőn két különböző 
helybeli lakosink ügye forog fen, ki nem terjed ; hanem 
a’ regulatio 2dik pontja értelmében a’ kerületi kapitányt 
illeti. Már hogy ezen pont az 1840: 9dik czikkel ösz- 
szeülközik, kétséget sem szenved; mert ezja’ 22d. t. 25d. 
§ban még az országos nemest i s , úgy hozván magával 
a’ dolog, nemtelen eddigelő incapax bíróság hatósága 
alá adja: a’ kerületi határzat pedig épen ellenkezőt pa
rancsolván, egyszersmind olly kötelességet ró a’ k. ka
pitányok nyakába, mit ezeknek teljesíteni lehetetlen; 
mert ki gyűléseken ’s hivatalos kiküldetéseken gyakran 
hetekig t á v o l  van, az a’ m. rendőrségi czikknek — 
melly 3 nap alatti végrehajtást’s így leggyorsabb intéz
kedést sürget — eleget tenni képtelen. Óhajtanám azért, 
hogy a’ nevezett pont a’ bíráskodást mindig a’ károsí
tott rendőrbirájára bízná, onnan a’ fölebbvitel ,N hogy a’ 
szabálynak is elégtétessék , a’ kerületi kapitányhoz tör
ténvén. ■—

Azonban leginkább o h aj t á s o m abban ponto
s u l ,— hogy a’ fenforgó kerületi határzat első pontja, 
mellyben a’ bírságok fele része az illető m. rendőrök 
fizetése alapjául rendeltetik, módosittassék. Mert: lör 
A’ birságban részesülés által érdekletté lesz a’ rendőr
biró ’s megtörténhetik, hogy érdeke úgy hozván ma
gával, ott is bírságol, hol a’ törvény nem kívánná, mert 
megtanulhattuk gr. Széchenyitől, hogy „pénz ’s alkot-

Vannak ugyan igen szép kivételek; 'de mi Ily kevés e- 
zek száma! 's miután szomorú tapasztalás szeunt, az, 
kinek hatalombot van villain, igen gyakran visszaél ter
mészeti erőtlenségnél fogva szép helyzetével maga hasz
nára 's mások kárára: a’ jé rend termesze es követe
lése kivánia elzárni azon ösvényeket, mik tevutakra 
vezethetik gyarló lábainkat V. S
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ván> dolgában higyük mindenkirül a’ legroszabbat. Hagy
juk azokat érzékenyen sententiázni, kik mindig köl
csönös bizodalomrul álmodoznak“ stb. Zárjunk be azért 
minden hátulsó ajtócskát, melly visszaélésekre vezet
hetne, legyünk igazán előre nézők és körültekintők (pru- 
dentes et ciicumspecti) a’ kerületi rendelvények hoza
talában; annyival inkább mert 2or ha saját érdeke visz- 
szaélésekre nem tántorítaná is a’ rendőrbirót; a ' bizo- 
dalom, mellyeí ebben a’ bajoskodóknak helyezniük 
kell, mindenesetre gyengül: ugyan raellyik alperesnek 
volna bizodalma ollyan bíróban , kiről tudja hogy ér
dekében áll ót megbuktatni? Bizony régen is elnyug- 
hatotl az urban azon jámbor törvényhozó, ki azt kitalálta, 
hogy a’ bírónak része legyen az előtte folyó pör tár
gyából : ’s az a’ szellem, inelly ezen régi találmány a- 
nalogiájára hozza a’ megyei rendelvényeket, aligha a’ 
19dik századé. K.

A’ szlávság tévelygést.
Tnun Leo gr. irt egy könyvet: ,,a’ cseh irodalom 

mostani állapofja ’s jelentősége felől.“ Nehezen lehetne 
képesebb valaki e’ sorok Írójánál azon könyv méltány
lására. Van a’ gróf életében olly szak , midőn e’ sorok 
írója közelebb álla hozzá mint most, olly kor, miből a’ 
jövendő féríl jámbor , nagylelkű, ihletetttörekvésit Ie- 
hete jóslani. A’ gróf hazája egész évtizeden által az érte
kező lakhelye volt, ’s a’ csehek fő mint több nevezetes 
városa elég jeleit mutatáka’ gyorsan ’s élénken sarjazó 
nemzetiségnek. Reméllhetö tehát, hogy mind a’ nemes 
gróf, mind azon dicső nemzet, mellyhez ó , — bár n em  
cseh-tette  szava által, magát számlálja, megengedik, 
ha a’ sok jó , sőt jeleshez, mi e’ könyvben a’ gróf tollá
ból folyt, értekező néhány jegyzést teend. Mindenek 
előtt biztos lehet mind a’ gróf mind védpaizsa alá vett 
nemzete, hogy azon elvben: mikint a k á r m i  nemzet 
j o g á b a n  sőt k ö t e 1 e s s é g é b e n áll legdrágább sa
játját, legszentebb birtokát, nemzetiségét ’s ennek esz- 
közlőjét a’ nemzeti nyelvet, saját telkén , földén ótal- 
mazni, őrzeni, értekező is a’ gróffal t e l j e s e n  e-  
g y e t é r t ;  mint az is bizonyítja , hogy azon nézetet, mi
szerint az ausztriai ház hivatása’s feladata; azország- 
lása alá eső m i n d e n i k  nemzet érdekinek ótalmazása 
's előmozdítása által m i n d n y á j o k  boldogságát meg
alapítani ’s tartani , és más országok egyoldalúságától, 
önzésétől őrizkedni, e g y  nemzet sem érezi, annyira, 
mint az, mellyhez születés, polgári állásnál fogva érte
kező tartozik.

Fogadja továbbá a’ nemes gróf azon nyilatkozást, 
hogy a z o n  m e g győ z ő d é s é ben , mikép az orosz
kormány bánásmódja, melly szerint ez m i n d e n t  e g y  
kaptára üt ’s egy tanácsgyülekezet ’s annak egy  főnö
ke alá rendel, s o h a  valódi népboldogságot nem szülhet, 
értekező voltakép ’s tökéletesen osztozik. Ezeket elö- 
bocsátván senki sem fogja vitatni, hogy ugyanazon jog
gal , mellyel a’ csehtörzsök a’ maga soha el nem vesz
tett ’s nemzet és hóditásjog mellett birt földjén szláv nyel
vét terjeszteni iparkodik, minden más nemzetnek, mint 
törvényes birtokosnak , ugyan azt tenni szabad ; hogy 
a’ közös uralkodóháznak igazságos kormánya, mint már 
eddig is te tt, minden jelesb nemzetének ama’ rendsza- 
básiban , raellyek által ezen természetszerinti czél eléré
sére törekszik , ótalmat, segítséget nyujtand. Hogy épen 
a’ czár országlásának azon, minden sajátságot, minden 
súrlódást ’s vetekedést semmitó intézkedési kezesked
nek : mikép mind az, mi birodalmához nem tartozik, mi- 
velődése’s alkotványára nézve azzal ellenkező utat kö
vethet. Végre , hogy, mivel természetes egybeolvadást

a’ különfaju szláv elemeknél nem is álmodhatni: minden 
olly elemnek, korlálan kormány segélye utáni tulnyo- 
móságát sót fenmaradását is pártoló törekvés hiányos és 
semmi. Honnan van már mégis a z , hogy a’ °róf 
87. 1.) az „ é j s z a k i  m a g y a r “ s z l á v  atyafiaknak 
Csehországban segélyt keresget ? O, ki a’ cseh nyelvnek 
Csehországban terjedését, mint annak közjóléte kerülhet- 
Ien föltételét tekinti, kit a’ nagy résznek ’s a’ nagyok 
részenek a’ nemefseghez hajtása fájdalmasan érint’s ki 
szabályokat óhajt s ajánlgat a’ szláv nyelv csehföldöni 
gyökeresítesere , a’ németnek kiirtására ? Nyílt ellenke
zest a szlavság Csehhonban nem tapasztalt. Szorgalmas 
férfiak vigyázó csöndes vezérlete által terjedvén az , in
kább tudós törekvések ered vényének mintsem törvény- 
hozás feladatának tekinthető. De midőn innen ered az át
alakulás , midőn a’ többség a’ nemzetiség ellen , nem an
nak pártoloji részén van: a’ nemzet javáért küzdők lép— 
tinek más ösvény nyílik ’s távolruli segélyhirdetés a’ 
makacsokra nezve: harczrivalás daczosb ellenállásra. A* 
gróf hihetőleg Magyarország alkotványát ’s állását nem 
igen ismeri s nemzeti nyelvének megalapítása utáni jám
bor óhajtása hamis fogásra ragadta e l , midőn az éjszaki 
magyar szlávoknak törzsök atyafiai pártolását ajánlja olly 
nemzet ellen, melly s a j á t h o n á b a n  l e g a l á b b  ur  
a n n y i r a  mint .a’ cseh magáéban.

Csak egy két szóval érintjük még azon stoikus elfo
gulatlanságot , miszerint a’ gróf a’ szlavismus eszköz- 
lötte-orosz harapozast, bármilly aggasztó ez mindenek 
elő tt, koransem tartja veszélyesnek. Hogyan gróf ur ? 
Csak egybeolvadás azon mód,  melly által a’ Kreml kör
nyéke terjedhet? Nem egyb e 1 á n e z o 1 á s is ? Ha „az 
orosz kormány“ , mit (78. l.j nem tagadhatni, „hogy 
lehetőségig nagy erőt fejthessen ki külső elemek ellen, 
figyelembe sem véve alattvalőji sajátságit, kénytelen volt 
az igazgatás modorát birodalma minden résziben egyen
líteni ’s e’ miatt több nagyot ígérő csirát eltiporni, bár 
igy századokra ható akadályokat okozott magának, mik 
annál sebesebben kiütik magokat, minél jobban erejezik 
népében a’ veleszületett erő kifejlődés! kelléke : mikép 
forditandja el magától a’ 25 millió oroszhonküli szláv a’ 
nyilványos erőszakos csapást vagy a ’ lassú fojtoga- 
tá s t, midőn politikai kapocs őket nem ótalmazza , sót az 
anyanyelv pártolása, mint több ollyas , nem kevésbbé 
kecsegtető, csalétek által, az oroszhoz ellenállhatlanul 
ragadtatnak ?

Valóban, jobb vala az „ c j s z a k i  m a g y a r  a-  
t y a f i a k a t “ a’ csekély engedély által könnyen meg
nyert magyar polgártársak mérsékletére ’s a’ világosodott 
kormány igazságszeretetére hagyni, mintsem hivatlan 
segélyigérkezéssel magyarnyelv uralkodása elleni fejes- 
kedésöket öregbíteni ’s így a’raeghasonlást táplálni, mit 
egy már bebizonyított térítői ügyekezet csakhamar ma
ga hasznára forditand. Draudt.

B eszélgetések  a’ korunkban közön
ségesen oliajtott népnevelés Jobbí
tás - m ód járó l, annak föbaját kt- 

mntatólag-
(V ége.)

E. Mielőtt a’ főbajt kimutatnám, addig is az álta
lad tudni kívánt akadályokra kívánlak flgyelmetessé ten
ni. Melly végre a’ Hírnök Századja 1841dik évi 97difc 
szám alatti lapjára utasitlak, hol „Akadályok a’ köznép 
oktatásában“ e z í m ü czikkben minden jobban, és iga
zabban előadatik, mint minden ez időig a’ népnevelés
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körül (ott a’ szerkesztő jegyzése szerint) az időszaki 
sajtó utján némellyek által már sokait értekezésekben. 
Honnét azonban én csak keveset akarok itt megeralítni, 
úgymint: az említett Század 98dik számában a’ köznép 
oktatása akadályirul szóló folytatásban a’ 767dik lapon 
mondatik : idejárul, a’ néprontó urbetyárok botránkoz- 
tató élete, beszéde, mellyemésztő lángként elégséges 
egy perezben a’ lelki oktatónak több évi fáradozásit rueg- 
8emmitni ’s t. ef. Tovább ismét igy szól: és jól lehet a’ 
felsőbb rendüekben minden kis szeplöt serényen fölke
res a’ nép: mégis a’ kárhoztatott erkölcstelenséget kö
vetvén, magát ezeknek példájával biztatja, mondván: 
az urak igy meg igy cselekesznek ; ha azoknak szabad , 
szegény embert sem visz el az ördög. — És végre ismét: 
már pedig alig hiszem, hogy népünk kedvéért, az ok
tatási rendszer jobbítása u t á n  is a’ keresztyén hitnek 
elmét alázó , testet féken tartó szabályi szerint fogják 
magokat betyár-uracsink k o r l á t o z n i !

M. Már barátom a’ köztapasztalásbul tudva levő 
dolgok ellen nem szólhatok; de e’félék az én állításomat: 
hogy a’ népnevelés szükséges, megerősítik ; hiszem is 
azért, hogy igazi és valóságos haladást országos in
tézkedés eszközölhet, mit isten engedjen nemzetemnek !

E. Sok puszta szó ! nem is kedvesek, de nem is 
segitnek a* bajon. F áy  András is a’ kegyeletekről irt 
czikkben azt mondja: hátha e’ fejtegetés korunk egyik 
föbajának eredeti forrására bírna vezetni bennünket ? lá
tod ez az igazi gonosz forrás ! e’ pedig a’ hazai fenálló 
törvények meg nem tartása. Pedig a’ törvények szoros 
megtartása sem kerül az országnak több költségibe , mint 
azok elhanyagolása?

M. Hisz mi is megtartjuk a’ törvényeket! — ha pe
dig itt ott kivétel van i s , az nem lehet olly káros be
folyású hogy minden nevelési ’s tanítási rendszert ha
szontalanná tegyen.

E. Ügy látszik, de nincs úgy. Mert a’ törvények 
megtartása alatt nemcsak az ország sarkalatos, vagy 
főbb t ö r v é n y e i t  é r t e m :  hanem hazánk törvényi
nek következésiben fenálló minden rendszabályt; törvé
nyes erőben levő jó szokást (törvénykönyvünk szerint 
nálunk sok szokás is törvényes erővel bírván) azért 
minden illyen hasznos rendszabályt, erkölcsieket’s val
lásiakat, legyenek azok Írva vagy nem, még a’ legki
sebb kihágások, pajkosságok ’s rendetlenségek fékezé
sire czélozókat is ,  és ezek azok, miknek elhanyago
lását minden baj, viszszaélés , kigondolható gonoszság 
forrásának tartom.

M. Hisz nekünk elég jó és czélszerű törvényink 
vannak, kivált ha az újabbakat is hozzáveszszük : úgy 
nincs hijány sem vallásos sem erkölcsi rendszabályink- 
ban , hátha még a’ megyék sok hasznos végzésit is te
kintetbe veszszük.

E. Az igaz, hogy a’ törvényekben ’s általányosan 
véve minden hasznos rendszabályinkbanlegkevésb hijány 
sincs. Azonban ezen sok hasznos rendszabálynak mi
kép veszszük hasznát? Vagyis mikép veszszük azokat 
foganatba? Úgy é a’ levéltárokban rendbe rakják? háta’ 
megyék számos végzési, úgynevezettdeterminatioi, mi
kép tartatnak meg ? — ezek is a’ papiroson maradnak. — 
Illyésekre szinte az ám a’ felelet, mit a’ Társalkodó m. 
é. 60dik számában folytatva olvasható igen derék érte
kezésében Staut József főhadnagy mondott: hogy a’ tör
vények léte, ha azok szigorun’s pontosan végre nem haj
tatnak, annyi mint semmi. De mégis sajnos, hogy Staut 
itt az igazságot egyenesen nem akarja kimondani, tud
niillik a’ megyei tisztviselők hanyagságát mind ezek okául 
vetni, hanem inkább őket mint számos terhes foglala

tossággal balmozottakat menteni ügyekszik; mert úgy
mond : nincs idejük a' közrend ügyével bajlódni.

E. Már ha még erre sem érnek, mi tehát hivatalvi- 
selesök tárgya ? megintéseket teljesítői? uriszékekre jár
ni ? ’stb. gazdag honoráriumért ? a’ hol pedig ez nincs, 
végezzek a’ segédesküttek úgy é ? Néma’ megyei tiszt
viselők leginkább a’ törvények örjei? Ezek igen is! tel
jesítsek tehátezen fő kötelességet, tartsák’s tartassák is 
meg a megtartandófcat, ne csak szájjal hanem cseleke
dettel is legyünk hazafiak ! Melly edény cseng: az üres, 
es az ollyan ember ki szüntelen vallást, Istent, pen
get száján : egyikkel sem igen bír. Ugyszinte ki szün
telen a becsületből szolgálast, hivatalviselést ’s hon— 
szeretetet emlegeti, az ollyannak is legkevésbbé bir ám 
mindezekkel szive! mert az illyen urak szedegetik ki a’ 
domesticábul dijaikat legszorgalmasabban. Mindezeket 
nem azért emlitem i t t , mintha azon elvet akarnám fel— 
állítani, hogy csak ingyen szolgáljon mindenkor minden 
tisztviselő ; sőt ellensége lehet illyen elveknek minden 
józan ember : hanem meg kell különböztetnünk az ugv- 
nevezeít érdeket, mert ez kétféle, t. i. illendő és il
letlen. Az illendőt ki megveti, az csak légben vagdalko- 
zó ’s magát fitogtató ember. Mert láttam olly bírákat, 
kik tizenkét viszszahelyhezó perben egyetlen egy helyen 
sem vettek el egy krt sem , de egyetlenegy port sem vé
geztek. Azonban mi volt mind ennek oka ’s következé
se ? az : hogy a’ közelgő tisztválasztás miatt sem a’ föl, 
sem az alperesi részre Ítéletet hozni nem mertek ’s igy 
az ártatlanok, kiken a’hatalmaskodástelkövelték , szen
vedtek , a’ hatalmaskodók pedig törvényes fenyíték nél
kül maradtak. Nem úgy! ne hivatalvadászásban’s nép
szerűség-megnyerésért mindent, még a’ közjót is fel
áldozva töltsük el időnket. Ne lázitsuk fel itatásokkal 
a’ békés községeket, boron, pénzen hivatalt ne vásá
roljunk; engedjük a’ valódi erényt magában fényleni in
kább , mintsem törvénytelen telteink által elhomályo
sítsuk ’s neveletlen erkölcsök által hántoljuk el, hogy 
utóbb úgy panaszkodjunk mint a’ szatmáriak az I842diki 
Jelenkor 2dik és több számaiban. Tehát nincsenekillyes— 
mik korlátoztatására szolgáló törvényink ? Vagy majd 
mindennek orvosoltatását a' népneveléstöl várjuk ? Nem 
ok nélkül parancsolták a’ statutarius körlevelek törvé
nyink szigorú raegtartatását. Teljesítsük csak törvényes 
kötelességinket mindenben ’s minden iránt, lcgfőkép 
mi, kik törvények űrjei vagyunk; mert valóban szebb 
volna annak örülni, hogy egy nemzet akaratját teljesít
jük, mint a’ czifra zsinóros hajdúnak vagy megyeszer- 
tei szabad vontatásnak.

M. Barátom! hisz a’ hatóságok’s tisztviselők nem 
nevelhetik a’ népet jó és csöndes polgárokká igaz ’s jó 
hazafiakká, hanem a’ mesterek ’s más tanítók.

E. Igenis, úgy van! iskoláinkban’s egyházinkban 
mindent elkövetnek, hogy növendékekből ’s népből a’ 
roszra való hajlandóságot kiirthassák ; mutatnak ott ala
pos utat minden emberi méltóságot lealacsonyító bűn el- 
távoztatására ’s minden keresztyéni erény gyakorlásá
ra. De milly kevés sikere van mind ezen fáradozának, 
ha gyümölcse csak addig tart, mig a’növendékek isko
lába járnak, mig a’ gyéren hallgatóka’ lelki atyak ta
nításit hallják; kiszabadulván pedigiskoláikból tüstinta’ 
féktelenség ’s kárhozatos szabadosság országába lép
nek ’s látják, mikép nem alkalmazható, mit iskolában ta
nultak , tapasztalják hogy Fáyként: a’ szülék iránti gyön
géd tisztelet, rokoni, baráti szeretet nem becsültetik. 
Vallás, haza, felsőbbség, aggkor, becsület, erdemtiszte— 
let, egyedül csak puszta hang; hát a törvénynek en
gedelmeskedni hol marad ? midőn megyeházaink gyűlés-
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termei, a’ törvényes tanácskozások szent helyei gyakran 
gyülölség ’s veszekedések küzdterévé válnak. Hololy- 
lyan törvényeket alkalmaznak csak, mellyek erejével a’ 
hatalmast) párt elnyomott ellenfelinek egyedeil remélli 
sújthatni. Ez a’ törvények’s fenyitéki rendszabályok al
kalmazása a’ kegyeletek pietrsok megsértőji ellen. Ez 
azon iskola, hova szeretett hónuk java előmozdítása 
végett vezettetnek a’növendékek tanulás-idejök végzése 
után. Itt tanulják kegyeletek helyett az impietásokat. Itt 
tanulják továbbá : hogy mindaz, miket iskoláikban ta
nultak , mit egyházakban hallottak ’s naponkint halla
nak (vagy legalább hallhatnak) nevetség tárgyaivá té
tetik. He ne hozzunk többet elő , mert bármit említsünk 
is . nem akadhatunk olly gonoszra, minek forrása néma’ 
törvények elhanyagoltatása , vagy azok helytelen alkal
mazása volna. Ha az Istent csak úgy szerethetjük, ha 
parancsolatit megtartjuk: hogy szerethetjük hazánkat, ha 
törvényit meg nem tartjuk és csak elhanyagoljuk? Ki- 
kürtölheti azt igaz vagy nagy hazafinak, ki törvények 
által elibe szabott kötelességi teljesítésében erejéhöz ké
pest nem szorgalmas? Ha igazán akarjuk édes honunk 
’s nemzetünk haladását, ne legyünk törvényes köteles- 
ségink teljesítésében hanyagok ; mert csak igy állanak 
helyre a’ szülék iránti gyöngéd tisztelet, rokoni, ba
ráti szeretet, vallás , haza, felsőbbség, aggkor, becsü
le t’s érdemtisztelet; — akkor nem nyomják el a’ mezte
len őszinteséget, nem védik a’ hazugságot, az igazság 
nem tapodtatik, a’ hízelgőket nem pártolják , a’ hábor
gók nem uralkodnak, a’ csend nem leend száműzetve; 
szóval: a’jót nem üldözik , a’ gonoszt nem gyámolitják, 
a’ köztársaság veszélyesen nem hányatik, el fognak e- 
nyészni az impietások : a’ kegyeletek vagy is pietások 
honosak lesznek, a’ nép sőt az egész nemzet jó neve
lésében nem leend hijány. N. C. J.

B e n ő i t .
franczia beszélőke.

1799ki május 20d. vön búcsút Bonaparte Acrelúl, mit 
hijában vitt. 27ikén Jaffát is elhagyá a’ franczia sereg. 
Egyiptusba visszavonuláskor a’ jaílai kórházbeli betegek 
Desgenet főorvos véleménye szerint el nem vitethettek. 
Ezen szerencsétlenek vagy halált, vagy a’ legnagyobb 
kínzásokat várhatták a’ moslemektól, kik nyomban kö
vették a’ francziákat. Achinet, és S m i t h  comodore 
nem sokára elfoglalók az ellenségtűi megtisztult várost. 
Jaffa utczáin már örömkurjongatás rivalgotf, sok megsem- 
misittetett már , mi a’ kábult győzőket Kebir szultánra 
emlékezteié ,’s vad kiáltások közt mesztelen törökkel ’s 
kardokkal ronhantak a’ kórházra. Ezen kórházbeli sze
rencsétlenek közt volt egy Benoit nevű 23 éves ifjú 
is, ki annyi erővel birt még , hogy ágyáról felkelvén, egy 
oldal ajtón kivánszorgott. Nem sokára elhagyá ereje, ’s 
utolsó raegerótetéssel egy öszszeomladozott falra má
szott , kábultan eresztvén lázos fejét egy kőre, hol 
eszmélete elhagyá. A’ győzők vad lármájit, társai jaj- 
gatásit nem hallá többé. Sokáig eszméletlen volt, mi
dőn egyszerre gyöngén föleraeltetni érzé magát; halál
ra készült; de máskép volt a’ sors könyvébe irva.Tá- 
gas szobába v i t t é k  őt, puha vánkosokra fektették, ’s 
italt adtak neki; most másodszor hagyá el eszmélete ’s 
mély álomba merült. Elboritá már az éj Jaffát, de Be
noit még aludt. Ekkor egy öreg ember lépett a’ szobá
ba , ruházata előkelő raaugrabinra mutatott, gyöngén 
rázámeg az alvót, ki fölserkenvén, a’ halál óráját kép-

zele közelgetni, és átkaroló a’ török térdeit, kegyelmei 
esdeklő. Ez azonban s e b e s e n  felkapott egy poharat 
serbettel, és ivott belőle ’s neki nyujtá : „váljék a’ ke
nyér ellenségid szájában porrá“ , kiáltott a’ báinulónak,
Hasszán nem szomjuzza véred ; jer ’s kövess-“_Utjok
Jaffa sötét utczáin ment keresztül, ’s hajnalodni kezdett 
midőn a’ délkeleti fövényhalraokra értek. De itt öszsze- 
rogyott az ijedés miatt Benoit, illy borzasztót ritkán lát 
emberi szem; halmokra hunyva, majd nem kúp-formá- 
mában feküvenek itt a’ felig rothadt testek. „Borzadsz i— 
degen ezeket látva , de te csak a’ borzadást érzed, ’s 
nem a’ fájdalmat, a’ névtelen fájdalmat, és könyár aka
dályoztató panaszit „jer ifjú“ monda tovább „sietnünk 
keil“ ’s magával vonó a’ reszketöt. Néhány lépés után, 
két lovat hoza elő egy rabszolga; felültek ’s egypár órai 
szotlan lovaglás után a’ tengerhez jutottak; — itt egy 
ladik a’ hajóra vitte okét, ’s ez a’ széles tengerre in
dult. Hasszán árboczra támaszkodva, megmozdító is
mét ajkait. Ifjú ! az öreg Hasszán társaid közé vezet, 
légy félelem nélkül. Hasszán ugyan nem fordítja többé 
arczát Jaffa fele, de neki is jó lesz.“ — Sebesen evez
tek , ?s már látszott az alexandriai kikötő. Benoit lobo- 
góikrul ismeré meg La Murion, éslaCarére fregátot’s 
reszketni kezdett, nemes szabaditója életéért. Gan- 
theaume tengerész-nagy megpillantó azt, és La Murion 
közeledett a’ török hajóhoz. Még nem voltak egy lövés- 
nyíre , midőn Hasszán fejér lobogót parancsolt kitenni. 
A’ hajó ormán Benoit oldalánál imigy szólt: viszszaad- 
lak honosidnak, ők ölték meg fiaimat, bírják tehát kin
cseimet i s ; Hasszán nem látja többé Jaffát, ó követi 
fiait ’s a’ tengerbe ugrott. A’ hajósok hasztalan ugrál
tak utána. La Murion elfoglaló a’ kívánatos martalék
hajót, és a’ kikötőbe tért. Benoit-t megismerék bajtársi 
’s bámulák ellenségök nagylelkűségét. A’ fővezér meg
jelenése után Benoit tiszt lön, ’s Desaix oldala mellett 
hagyá el keletet.— Honába érkezvén , Olaszországban 
követé a’ hős ezeredessel a’ Consult, hogy Desaixvel 
Marengonál éltével víja ki a’ győzelmet. —

Szalui Mihály.

P ©  t  1 é  k  t  á  i 1.
A’ london-birminghami vasút múlt fél évi jövedel

me hivatalos tudósítások n y o m á n ’következő: bevétel 
833,017, költség 526,778 font sterling ’s igy a’ haszon 
306,239 fontot tesz. Az utasok számát naponkint egy
re másra 1957re tehetni.

(Fővárosi csep.) Vannak férfiak , kik szegénység
ben születtek, nőttek és szegényül nősültek. De a’nősülés 
uj korszakot teremtett rideg éltökben. A’ férj ’s nője első 
notabilitas a’ divat országában; színházat, hangversenyt 
egyrelátogatók ’s nincs honi vagy külföldi nevezetesség, 
miket nem szemléltek volna és szemlélnének; inas, szo
balyány, szakácsnő, a’ konyha-czéh minden járulékival 
pezsegnek a’ gazdag edényzetü konyhában; egyik estély a’ 
másikat é ri, egyik vigalom a’ másikat váltja fel , kedven- 
czek, barátok, hízelgők, nyalakodók koptafjáka’ kilincset. 
Honnan mind ez ? talán az ur lotterián nyert vagy egy vé
letlen áldot haláláltaltetemes örökség birtokába jutót.Nem 
épen nem ! Talán éjfélenkint zöldasztalnál szerencsejáték 
mellett izzadva és sápadva tiz körmeivel fejtegeti az el- 
élhetés nagy problémáját ? Nem. Van tán jóltevője , ki nem 
ismervén védenezét, irgalmas szívvel nyújt alamizsnát, mi 
czéljával ellenkező utón pazaroltatnék ? Nincs. Aranybá
nyája van uraim, igen is aranybányája . . . mert felesége 
. . . szép.

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja angol gyors-síytón T r a 1 1 n e r - K á r o  1 y i , uri-utcza -*53.
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H itel-törvények.
A’ kereskedés előmozdítására a’ váltó ’s kereske

dési törvények, mellyek a’ hamar pénzhez jutást, pon
tos adasvevést, pontos fizetést eszközük, elmúlhatja- 
nul szükségesek. Mert mivel a’ kereskedő a’ szerencse 
édesfia, ez pedig igen szeszélyes, és az időhöz kötött 
lény, sem adással sem vevéssel nem késhetni. Néha 
csak egyetlenegy nap is milliónyi hasznot vagy annyi 
kárt okozhat a’ kereskedőnek. Ez okbul a’ hiteltörvé- 
nyeknek olly szigorúaknak kell lenni, hogy a’ hitelező 
az adós párnáját is kiránthassa alóla igazságos követe
lése dijában, mitsem törődvén azzal, hogy igy az adós 
véginségre, ?s talán éhenhalásra jut. Illyenek Európa, 
minden hiteltörvényei, raellyekben a’ könyörületességnek 
még csak biztositásit is híjában keressük: illyenek je -  
lennen hazánk hiteltörvényi is , mellyekben a’ hosszas 
pörlekedésnek , húzás-vonásnak , kifogásoknak hely nem 
engedtetett, mint azt a’ tömérdek csőd mutatja. Azon
ban korunknak bűnei közé tartozik azon hiedelem, hogy 
a’ jó hitel-törvények azösiséggel, majorátussal, mini
mummal öszsze nem férnek: de ha okait kérdjük, kie
légítő feleletet nehezen kapunk, mert a’ kereskedőnek 
pénzzel van dolga, ’s ha azt pontosan akár önkéntes 
fizetés mellett akár ősi jószág elkoboztatása által meg
kaphatja, neki az mindegy ; különben is tőle függ , ki
nek adjon portékát, vagy pénzt hitelbe , magától függ , 
minő hypothékát kívánjon biztosításul, és ha ingatlan
ra kölcsönözött, ósiséggel terheltre, ennek természe
téhez kell magát szabni, ha pedig ingóra kölcsönözött, 
az elkobzás utján mindennap pénzéhezjuthat, ’s igya’ 
mai kor kedves magzatja a’ kereskedés az ősiség miatt 
fillért sem veszíthet. Mégis sokan siratják e’ szegény 
nemzetet, hogy az ősiség kínai alatt olly sokáig volt 
kénytelen szenvedni, meghúzzák a’ halál-harangot, nem 
vevén figyelembe , hogy ha az ősiség az urban elszende- 
rülend, a’ nemzet is nyomban követendi: kivált jelen
leg, midőn szigorú hilfeltlirvéuyink minden vagyont,le
gyen az ingó vagy ingatlan , adósságért rögtön elko- 
boztatni készek, most midőn a’ törvényhozás a’ nagyobb 
hatalmat a’ pénznek ’s ezzel az ingó elemnek adta á t : 
ősiség nélkül minden földbirtok örökre a’ hitelező kezé
ben marad, holott semmi kegyelem, semmi kiváltás, 
ekkor valóban elmondhatni, szegény magyar, átok fek
szik rajtad!! Oh! ekkor barátim boldogak leszünk, tö
mérdek pénzhez juiandunk, mivel gazdag szomszédink 
nemcsak örömest fognak pénzt kölcsönzőm, sőt minden 
fortélyt elkövetendaek, hogy könnyelmű földbirtokosin- 
kat pénzzel elnyomják. És ha illy ufón 2—300 év múlva 
több idegen földbirtokosnak fog hódolni e’szomorú ha
za , ugyan mire valók leendenek a’ magyar nyelvet pa
rancsoló törvények ? ki fog Pesten ’s másutt magyar 
színházba já rn i, mi erő vész hasztalanul addig is , inig 
nemzetünk clhunyand, a’ magyar nyelv gyarapítására? 
mire való leend a’ magyar academia , ludoviceum ’stb. ? 
vájjon mindezeket nem kell é rövid éltök után úgy el- 
törleni , mintha soha sem léteztek volna? Szegény ma
gyar, hát te csak ugyan arra vagy kárhoztatva, hogy 
tulajdon gyermekid ’s nem török vagy tatár által múljál 
ki az élet sorából? — Sok kisebb 1—2—3 millió lelek- 
bül álló nemzet fentartja magát nemzetiségével együtt 
’s miért kell neked veszned ? — Szaturnus megette fiait,

de hogy a’ fiák fölemésztették volna szüléjiket, arra ta
lán csak Magyarország készül példát adni — barátim az 
ősiség és majorátus életkérdése e’ nemzetnek, ez még 
nem múlhat cl, enneknem kell elmúlnia. Ennek csak jobb 
irányt kell nyernie, ollyat, melly a’ magyar nemzet fen- 
maradásat és minden hozzánk költözni kívánó idegen 
megmagyarodását tökéletesen biztosítsa.

Ue elfogulatlanul kérdem : elegendő nyilványosság 
mellett, ugyan hogy lehet az ősiség, majorátus, se- 
nioratus , minimum veszedelmes a’ nemzetre, vagy akár 
az idegen penzbirtokosakra nézve, ha a’ múltra nézve 
a’ zálogos kiváltásuk 60—100 évre határoztatnak, jöven
dőre pedig úgy módosíttatnak, hogy ha atyafi veendi 
meg a’ földbirtokot, azt közelebbi vérség czínie alatt 
viszszaváltani ne lehessen. Ez igy tarthat talán 100 é- 
vig , aztán minden nemesre kiterjesztethetik, ’s későb
ben csak a’ majoratusi és minimum jószágok lehetnek ősi
ségi törvények alatt. „Tantae molis érit hungaram con- 
servare gentem.“ Ekkor idegen nemzetbeli pénzbirtokos 
nem fog ingatlan ősi jószágra pénzt kölcsönzeni ’s igy 
nem csalódik. Vagy talán a’ földbirtokos veszít azért, 
mivel kevés lévén a’ concurrentia, a’ jószágért kevés 
pénzt adnak ? de hát a’ vesztegetők és könnyelműek ked
véért a’ nemzet magát semmivé tegye ? az országot, 
mellyet őseleink közel ezer évtől fogva őriznek , most 
egyszerre a’képzelt haladás tekintetéből idegen kezekre 
eresszük? De mint fölebb láttuk, status-gazdasági te
kintetből ollyhelyezetben . mellyben vagyunk, még ve
szedelmes dolog is , ha a’ magyar fekvő-jószágnak ára 
magas , mert ekkor a’ termény olcsó nem lehet.

Szinte hallom a’ piszszeket ’s velők im illy ellen
vetéseket— hisz nem mind vesztegető *z, ki fekvőjó
szágot ad c l , mert jószága egy részét csak azért bocsátja 
áruba, hogy a’ többit jobban mivelhesse , ’s illy szent 
czéljában az iparkodó jó hazafi azzal bűnhődjék, hogy 
eladott birtokáért csekély pénzt nyerve, jó terveit ne 
létesíthesse?-—Ez ugyan szívhez intézett szép ének, 
de mit mond az értelem? hol olcsó a’ föld, olcsó a’mar
ha ’s minden gazdasági készület, ’s igy itt nyereség
nek vagy veszteségnek helye sincs ; e’ mellett száz 
adósság-cSináló földbirtokos közül alig van egy , ki a’ 
nyerendő pénzt gazdasága szaporítására lenne fordítan
dó: többnyire fényűzés és más bűn az eladás alapjai, 
mi ha némileg ósiséggel, majorátussal, senioratussa! és 
sequestruminal akadályoztatik, mind az egyedekre mind 
a’ hazára nézve csak üdvös lehet. Azonban a’ földbir
tokos pénzszükségin máskép is segíthetni, ’s azért nem 
kell a’ nemzetet megsemmitni. Sőt a’scquesirum, ez az 
annyira utált financz-működés, végkép kimulhatik nálunk 
is mint Angolhonban , hol pedig sokkal több majorátus , 
senioratus létezik, mint hazánkban; a’ kereskedés és mű
vészet pedig nagyobb virágában van mindezek mellett 
is mint akárhol e’ világon. Mert bár magának tulajdo
níthatja a’ hitelező, ha a’ földbirtokos sequestrum alá 
esvén, fizetni nem tud : de mégis minthogy a’ pénznek 
nem leszen mindig az birtokosa, ki azt szerzetle es 
kamatra kiadta , hanem valamelly becsületes örökös, igen 
fáj neki, ha számot tartott pénzéhez nemcsak nem jut
hat, sőt kamatjait is 10—20 évig sem kapja, ’s talán 
el is hal, mire a’ zutartó a’ fizetéseket^ megkezdeni 
kegyeskedik. Ezen mind a’föld , mind a penziói tokosra 
káros zártartási működést pedig más intézet soha meg 
nem szüntetheti, mint a’ nemzeti hitelbank. G. I.
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A ’ panszlaviszmus némeliy gyógy
szerei.

A/.on métely, mi a’ panszlaviszmus fondor törek- 
vésiből ágostai hitv. legfőbb tanodáinkban rágódott nem- 
zetisedésünkön , felfödöztetvén ha nem egészen is leg
alább annyiból, hogy lehetlen azt valóságos l a p p a n g ó  
l á z n a k  nem keresztelnünk : gyógyszer után szükség 
látnunk, melly minélelóbb helyre hozza nemzetiség-ki 
vánta épségünket. Erre nézve úgy vélem , minél többen 
szólalunk meg *s minél nagyobb nyilványosságra hoz
zuk gyógyszereinket, annál sükeresb leszen gyógyulá
sunk. Én honom-iránti legszentebb kötelességből, hit
vallásom—iránti buzgó tiszteletből hitsorsosimat, kik
ben a’ hon legszentebb ügye viszhangra tal*l, követ
kezőkre bátorkodom a’gyógyítást megkezdve figyelmez
tetni : 1) E g y h á z u n k  f ő b b ’s a l s ó b b ,  v i l á g i  
’s e g y h á z i t i s z t  v i s e l  ő j i n e k  m e g v á l a s z t á 
s á b a n  l e g y ü n k  s z e m e s e k !  Ha ezek igaz huz- 
gósággal és szeretettel viscitete dnek honunk legszen
tebb ügye: nemzetisedésünk iránt, akkor elnémulnak, 
sötét rejtekeikbe vonulnak a’ haladás és nemzetisedés 
ellenei; korunk törekvési, kivánati végrehajtatnak pon
tosan mindenütt. A’ ki tehát szóval vagy tettel nemze
tisedésünk ellenének nyilatkozik : az egyházi hivatalt ne 
viselhessen ; ha pedig ne talán a’ közbizalomnál fogva 
illy egyed választatnék : akkor melléje hason hatáskör
rel magyarszellemű tisztviselő is választassak, — mint 
1610ben történt a’ zsolnai gyűlésen , hol három tótajkú 
főpásztor választatván; a’ német egyházak H e u c h  el  
S i m o n ,  a' magyarok K ü r t i  I s t v á n ,  a’ bányavá
rosok L e n t z P á l  esperesek gondviselése alá bízattak. 
2) M i n t  a’ p a p o k k á  s z e n t e l e n d ő k  néha szi
gorú néha pedig enyhe vizsgálat alá vétetnek: u g y  a’ 
t a n í t ó i  h i v a t a l r a  m e n e n d ő k  i s ,  nem csupán 
az elemiek, mint egyházi szerkezetünk világos megha
gyásánál fogva néhol tán történik,— hanem a’ fölebbi 
osztálybeliek szinte s z i g o r ú  v i z s g á l a t  u t á n  vá- 
l a s z t n t h a s s a n a k  e g y e d ü l  h a t á s k ö r e i k b e ;  
magától é tetvén , hogy nem latin lelkészekre ’s okta
tókra lévén szükségünk : e g y e d ü l  h o n i  n y e l v ü n 
k ö n  l e g y e n  v é g r e h a j t a n d ó ,  még latin ’s gö
rög irodalom fölött is ,  a’ s z ü k s é g e s  v i z s g á l a t .  
Erre nézve minden egyházkerületben honsveretetről ’s 
buz-jó-ágról isméretes és tudományokban já rta s , nem 
csupán egyházi, hanem világi férfiak egyedül k jelölen- 
dók , kik, tegxük föl, kerületi gyűlések előtt vagy után 
szívesen megtesz k honunknak ezen csekély ugyan , de 
nagyjelentőségű áldozatot. 3) Tanulóink szép öszvegü 
kegyes adományok által is buzdittatnak szorgalomra, se
gítőinek pálvájokon ; n é h a i n a g y m é 11 ó s á g u T e 
l e k i  J ó z s e f n é ,  született R ó t h  J o a n n a ,  hogy 
többek közül csak eg* et hozzak föl, 100,000 v.forintot 
hagyott végrendeletében ágostai hitv. szegényebb sorsú 
tanulók fölscgéllésére olly szerrel, hogy azon somma 
törvényes kamatja a’ főfelügyelői hivatal által, mind a’ 
négy egyházkerület kihallgattatása után, különös tekin
tetbe vétetvén a’ nemesi származás, egy vagy több fel
sőbb iskola, erkölcsben ’s tanulásban je les , 60 vagy 
100 szegényebb tanítványa közt, az e l s ő b b  esetben 
anyán 100 az utóbbiban 60 v. forintonként osztassák ki 
évről évre, a’ jutái oaz'atandók %  nemes nemtelen 
leendvén. Egyetemes közgyűlés elibe kerülvén e’ ren
delkezés : 15 pozsonyi, 11 kézsmárki, 9 eperjesi, 9 
Belmeczi, 8 lőcsei ’s 8 sopronyi, öszszesen 60 tanuló 
B’/ámára határoztatott 100,100 v.forintban a’senély. En
nek elnyerhetése azonban leginkább az illető tanítók

ajánlásitól függvén, kik mint tapasztalásomba tudom , 
ágostai hitvallású magyart nem is képzelhettek (dunán
túli hitsorsosinkat kivéve) , vonzalmuknál fogva legin
kább tó t, ritkábban német származású tanitványikat ve
szik szárnyaik alá; mint p. o. értesittetésem szerint Kézs- 
raárkon és Lőcsén jelenleg is mind tót származású az 
évdijas. Másik hiba e’ segély-kiosztás mellett az, hogy 
a’ 100 v.forintban megállapított szorgalmi jutalombul, 
a’ tiszai egyházkerület iskolájiban legalább tudomásom 
szerint, néhol 20 néhol 25 v. forint a’ kebelbeli tápin
tézet számára Ierovatik. Melly végrendelet-elleni bün- 
hödéshez járul még az is , ho^y némelly magokat legin
kább kitüntető ifjak az iskola kebelében nevelői pályára 
érdemesittei vén , e’ jótéteménytől néha raegfosztatnak, 
néha nem; holott mások, kik ezt egyszer elnyerék , ha
bár minden gyarapodás és haladás nélkül tespedveis, 
bevégezvén pályájokat , egyedül azért vesztegelnek 
gyakran két há.om évig az iskolai falak közt, hagy él
vezhessék a’ gond és munka-nélküli életet. Mindezekre 
nézve az volna szerény véleményem , hogy e’ jótéte
ményben senki folyvást, ha nern érdemli vagy érdeme
sebbek által fölülrnulat k , ne részesülhessen; határoz- 
tassék el nyilván: vájjon a’nevelői pályára lépő, leg
jobb reményű, de szegény tanulók megfosztaihatnak é 
segélyöktül ? 20 , 25 v. formt lerovathatik é lélekismé- 
retesen a’ tápintézet számára? ’s nem volna é tanácsos , 
mint egy fölvidéki barátom írá minap, törvényi hozni, 
m e l l y  a z o k a t  k i r e k e s z t ő  né a’ j u t a l o m b a  
r é s z c s ü l h e t é s b ő l ,  k i k  m a g y a r u l  v a g y  nem 
t u d n a k ,  v a g y  i n k á b b  a’ t ó t  m e l l e t t  b u z o g 
n a k ?  e n n e k  o k a  k ö z e l  f e k s z i k :  me r t  t ö r 
v é n y  s z e r i n t  e z u t á n  h i v a t a l t  nem v i s e l 
h e t ,  ki  m a g y a r u l  n e m tud;  a’ b. e. g r ó f n ö p e- 
d i g  b i z o n y o s a n  n e m a l a p í t á  a z o k n a k  szá- 
m u k r a  e’ j ó t é t e m é n y t ,  k i k  a l k a l m a t l a n o k  
h i v a t a l r a :  t e h á t  ’stb. Ezekenkül nem csupán a’ 
felsőbb tudományok hallgatóji, hanem a’szónoklati osz
tály tanitványi szinte képesek lévén a’ közgyűlés határ- 
zata szerint e’jótétemény elnyerhetésire ; midőn a’ mo- 
dori, szarvasi, pesti, ro/.snyai, göinöri és m skolezi 
tanodákban szinte taníttat.k egész terjedelmében’s több
nyire nemzetisedésünk szellemében a' szónoklat és köl
tészet : igazságosnak, sőt sz kségesnek tartom, hogy 
ezen intézetinknek szegényebb ^sjelesb tanitványira jog
szerűen kiterjesztessék a’ fölebbemlilett jutalom; mi köny- 
nyen is megtörténhetik, ha b. e. jóitevónénk végrende
lete értelmében 61) helyett 1Ö0 részesülne az eddig ren
desen 75, 80 forintban kiadott ’s megrovott jutalom 
helyébe, rovatiun 60, 60 forintonként; — melly ösz- 
veg elegendő l é v é n ,  hogy íápintézettnk jótékonysága 
mellett, más egyéb költ-ég nélkül, folytathassák sze
gényebb tanulóink pályájokat, úgy hiszem nem csekély 
gvarapodá-t nyere»dne törekvésünk, haladásunk! Vé
gezetre uaryan a’ végrendelet értelmében a’ jutalmazan- 
dók s|..ban nemesek, csapán f/ 3han lehetvén nemtele
nek , hogy a’ választhatás minél inkább tágittassek : kor
szerűnek vélném , hoey lelkészek, tanítók fijai szinte a’ 
nemes származásnak közé Boroztassanak ; annyival is in
kább , minthogy ez t, legalább a’ lelkeszekie nézve, 
mél ányló követésűi több törvényhatóságink már eddig- 
elé iscselekvék. Ohajthafóbb volna ugyan , hogy e" rész
ben senki származására ne legyen tekintet: de a’ vég
rendelet szentül ’s változatlanul tartassák meg minden
koron. 4) N e m z e t i s e d é s ü n k  ’s k o r u n k  s z ei 
l e  m é h e z  m é r t  i s k o l a i  r e n d s z e r r e  v a n  
s z ü k s é g ü  nk! Ez ugyan , múlt évi közgyűlésünkön 
megállap.itatván minden iskolával közöltéin* határoz-
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tatott. A’ nekem küldött azonban hol ? hogyan ? nem tu
dom , eltévelyedvén, tett lépésem után még csake’ na
pokban érkezvén meg, — egyedül magának a’ közgyű
lésnek azon határzatára teszem észrevételiraet, melly 
szerint minden tudománynak , raellyek szövevényesebb 
terminológia nélkül előadhatók, mint névszerint a’ föld- 
írás , történettan, természeti hisztéria, Statistik«,jog
tudomány’stb. múlt 1841diki őszelő hó elején kezdődő 
iskolai évben magyar nyelven taníttatása rendeltetik. Ez 
egy kicsinyt határzatlan határozat, melly alól a’ vilá
gosan megnevezett csekély számú tudományokat kivé
ve , kibúhatik akárki, okul vetvén, hogy a’ szövevé- 
nyesb terminológia nem engedi meg , legszentebb ’s buz
góbb törekvését, még talán az olvasásban sem , latinul 
taníthatván a’ terminológia miatt zsidóul, görögül olvasni. 
.Szövevényes terminológia a’ latin ’s még az élő német 
nyelvben is bőven van: de édes anyai nyelvünk életből 
merítvén, életre alkalmazván tudományos fejledezésün- 
k e t, szövevény nélkül képes az iskolai tanitmányok előa
dására. Világosabb, határozottabbrendelménytohajtunk 
azért ez ügyben ! 5) M a g y a r  n y e l v t a n i t o k r a  
v a n  m i n d e n f ő b b  i s k o l á n k n á l  s z ü k s é g ü n k !  
M áraz 179°|,ki országgyűlés reodelkezéknagy bölcsen 
honi nyelvünk taníttatása tárgyábau ; — római k a to li
kus atyánkfijai teljesiték egyedül a’ törvényt, midőn a’ 
magyar nyelvtant, bár fölosztva ’s óságban rendes ta
nítási tárgyul folvevék rendszerükbe : mi protestánsok 
hanyagolok el ez üdvös rendelvényt ; a’ reformátusok 
azt felelvén, hogy ők magyarul tudnak-, magyarul ezért 
tanúin ok szükségtelen ; az ágostai hitvallásunk pedig, 
kivevén néhány alsóbb rangú tudományos intézeieikeí, 
kényszerittetve most éb ednek a’ törvény betöltésére, 
midőn minden ősz ályban rendes tanulmánynyá hozatik 
be nyelvünk. De ké.dem: honi nyeltünkben elég jártas 
és buzgó férfiak által fog é taníttatni? Nagyon kétlem! 
Én úgy vélem, ha szláv és keleti nyelvek tanitoji húz
hatnak tudományos pénztárunkból rendes fizetést, sokkal 
inkább rnegérdemlenék azt minden főbb :skoláinknál «’honi 
nyelv rendes tan tóji; kik választatván, minden osz
tályban, fokozatonkint, legnagyobb sikerrel munkálkodhat
nának magyarodásunkon. 6)  N é p t a n í t ó k a t  k é p e 
z ő  m a g y a r  s z e l l e m ű  i n t é z e t e k  i s n a g  y o n 
o h aj t h a t ó k ! Ezek azonban korunk föladatai lévén , 
reméllhetjűk, el nem téves^&Briik rendeltetesöket A 
tiszai egyházkerület eddigclé tett lépési legalább , jobb 
jövendőt s jtemek. 7) A’ n é p i s k o l á k  f e l ü g y  e-  
l é s i v e i  m e g b í z o t t  d é k á n o k  lsö szám alatti kí
vánat szerint magyar szeli müek leendvén, hatáskö
rükben életbe hozandják szellemünket; ugyan ők b i z a s- 
s a n a k  me g  mi n d e n  e g y e s  e g y h á z  s z e l l e 
m é n e k  m e g v i z s g á l á s a r a  és n y i l v á n  y os 
s á g  e l i b e  t á r á s á r a .  Vannak ugyanis egyházak, 
holott a’ szlávság mellett buzgó lelkészek bár tiszta, 
legalább vegyes magyar egyházaknál viseljenek hivatalt, 
ellen“ze2ülnek newzeüsedésünknek 5 régi meghívóleve
leikhez vagy oroszhonbul nyert sugallataikhoz ragasz
kodván ; ’s ámbár híveik megvallják , hogy jobban értik 
életből isméit ’s tanult nyelvünkön, m nt egyedül a 
szentirásból ismert cseh szójarason hirdetett szent igét. 
mindazáltal inkább csehül mint magyarul végzik az is
teni t szteletet; mi különösen oily egyházakban tör e- 
nik, hol a’ hívek többnyire földművelők leven , önkent 
gyakorolhat lelkészük. Ez kben közbenjárók ’s nem/.eti- 
sedésre éb esztők lehetnélek a’ dékánok ’s a’ papi ön
kény ellen védelmük alá vehetnék egyháziak ébredésit. 8) 
I s k o l a i  b i z 0 n y i t v á n y i n k e z u t á n  m a g y a 
r u l  k i a d a t n i  h a t á r o z t a t v á n ,  az  e g y e n l ő 

s é g  t e k i n t e t é b ő l  k é s z í t t e t e t t  m i n t a  a’ t a 
n u l ó  n e m z e t é n e k  f ö l j  e g y e z t e t é s é t  i s  
meghagyja. Ez ugyan szükségte en! mert születésheJyé- 
röl is megtudható: vájjon magyar vagy idegen nemzetü 
é valaki? hanem azon tekintetből káros , mivel a’ panszlá- 
vok szlávoknak keresztelendik mindazokat, kik érte
nek valamennyire tótul; mint épen e’ napokban vallá 
társaságban egy pánszláv jelenlétemben, hogyßorsod- 
megye népességének fele tót, minthogy tótul ért. Azon
ban egy es ugyanazon helységben vagy városban is ta
láltathatván ollyanok, kiknek némellyike inkább a’ tóthoz 
szít, mint a magyarhoz ; másika már korunk szellemé
ben magyarrá neveltetett, még bizonytalanabbá lesz az 
érintett jegyzék. P é l d a  erre nyíregyházi egyházunk , 
melly a’ köztudomású főpásztori levél által hitvallásunk
ban tot nyelv-melletti állhatatos buzgóságra intetik; ho
lott van szerencsém több családot ismérni kebelében, 
mellyeknek sarjadéki mitsein értenek tótul. ’S mégis 
ezek Nyíregyházán születvén, szlávokká bélyegeztet
nek !! 9) J ó 1 r e n d e z e t t  k ö z p á r f 0 1 á s-a 1 a t ti 
t á p i n t é z e t e k  s z i n t e  k ö n n y í t h e t i k  m a g y a 
r o s o d á s u n k a t !  Én csupán a’ miskolczi tápintéze
tet veszem tekintetbe, melly 6 évvel ezelőtt 12 szegé
nyebb ifjú számára nyittatván meg, részint fizetés nél
kül, részint csekély fizetésért 41 többnyire tót és né
metajkú tanulót Iát el olly tisztességes ebéddel ’s va
csorával , melly reggelit ésozsonnát is fölöslegesíí. E’ 
jótékony és honunkban páratlan intézetről nem sokára 
bővebb kimerítő tudósítást ndandván, eg)edül az sze
rény észrevételem, hogy magyar iskoláinknál közaka
rattal , segedelemmel hasonló rendezésű rápintézetek 
alakíttatván , szerf lőtt könnyilnék felsőbb v déki hitsor- 
sosink növendékinek honi n y e l v ü n k b e n i  oktattatá- 
sukat. —-

Jelenleg e’ fontos tárgyra csupán figyelmet ébresz
teni akaró bevégzem soraimat azon biztos feménynyel, 
hogy a’ panszlavismusí gyógyítani ’s nemzetisedésünket 
előmozdítani óhajtó hírlapjaink fölveendik hasábja kba 
nagyobb nyilványosság kedvéért e’ tárgyat,— hogy to
vábbá, nálam mélyebb látású, szélesebb tapasztalásu 
férfiak, mi szivükön fekszik, azt akár nyilványosság 
utján, mi leginkább óhajtható, — akár tanácskozás ok
ban valahára bátran fölhozandják ’s ez állal, több szem 
többet l i tván,  eszközlendik hathatósan nem csupán föl- 
ocsudásunkat, hanem valóságos fölgyógyulásunkat is; 
mint szivéből óhajt Ae/nelhy Pa/.

K  o  s  c  i  I I  §  k  k  o .
Kosciuszko Tűddé , Kosciuszko Kazimircz egyetlen 

fia, Brzesc litvániai vajdaságban, B ug bal partján,
S echnowice kis mezei jószágon, 1746ki oef.ben szüle
tett. Atyja Czartoryiski hg alatt szolgált a’ hadsereg-

0) Ezen czikk múlt évben küldetik hozzánk 's épen akkor, 
midőn a pánszláv mozgalmakról már Társalkodónk ha
sábjain több rendbeli értekezések közölíettek. Akkor nem 
közölhetők a változatosság mi tt; majd azon jó remény 
mutatkozck , hogy tót l e l k é s z  atyánkfiái ez édes hon 
szíverén rágódni megszűnnek , e reményért az egyete
mes gyűlés határzati s a lelkes Zay Károly gr. férfias 
föllépése kezeskedést Ígérvén, s igy ismét múlta kont  
e czikk. Jelenleg azonban, midőn a tótsag karhozatos 
törekvése ismét harapozik ; midőn vészt károgva tor s 
agvarkodik a’ férfi ellen, ki annyi gonddal faradsággal 
igyekszik a makranezos gyermekeket édes nnyjok a’ 
jó* hon iránti engedelmességre s tiszteleti- bírni: közöl
jük ezt s közleni foguk mennyiben azok korszerük, (óbb 
hasontárgyu czikkeinket is. A szerk.
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ben, utóbb, a’ béke művészetinek élendő, a’ katona
ságból kilépett. Fiába zene iránti szeretetet, mihez nagy 
talentuma volt, oltott. Már gyermekkorában szabadság 
és jog iránti forró érzemény hevité őt. Éleinedett, so
kat utazott nagybátyja, ki hónapokat töltött a’ mezei 
jószágon , mathesis-, franczia nyelv- ’s rajzolásban ok- 
tatá a’ fiatal Kosciuszkót, kit raértanon ’s algebrán kivül 
nevezetes férfiak életiralai Plutarchtól leginkább von- 
zának. Czaríoryiski hg, ki az atyát sokszor meglátoga- 
tá, figyelmessé Ión a’ gyermekre ’s kieszközlé, hogy 
ez Varsóba, az ujdonan alapítottkadélintézetbejőve. Itt 
igazolá a’ reményt, inellyet pártfogóji ’s tanitóji felőle 
tápláltak. Utazási stipendiumot nyervén, katonai tanul
mányit néhány évig a’ versaillesi katonai akadémiában 
folytatá. Honába ismércldusan térve legott egy gyalog 
századot kapott. 1776b. megismérkedvén Sosnowski lit
vániai marsai lyányával megszerető az t, de szerelme 
szerencsétlen vala , mert a’ szülék nem akartak lyányuk
nak e g y  csekély tisztteli egybekelésében megegyezni. 
Kosciuszko elbocsáttatá magát a’ lengyel szolgálatból , 
szelleme és tesfe fiatal erejét az amerikai szabadító há
borúban gyakorlandó. A’ Francziaországból küldött se- 
géd-lovascsapatfal 177Ski jul. 5kén érkezett Delaware 
torkolatához. Első hadi tettével magára voná Lafayette 
’s Washington figyelmét. Itt kötött csak halál által fel
oldandó barátságot ollyan férfiakkal, kik a’ szó legfőbb 
értelmében férfiak valának. A’ Cornwallis alatti ango- 
loktul kicsikart capitulatióban Kosciuszko lényeges részt 
von. Jutalma az vala, hogy ót Washington maga segé
dévé nevezte , oily megtiszteltetés , raelly Kosciuszko 
szemeit hálakönyekhe borilá. Franklin Benjamin, Jef
ferson Tamás szüreteiét, sőt az egész nép vonzalmát’s 
hódolatát is megnyerő. Kosciuszko akkor 34 éves vala. 
Mivel lengyel kötelessége meg nem engedő a’ háború 
bevégezte után idegen szolgálatban tovább maradnia, 
jutalmak- ’s ajándékokkal kitüntetve elhagyá a’ földet; 
hol őt szeretve tiszfelék. 1783ki dec. 4kén délben bú
csúzott el Washington New-Yorkban a’ hadseregtől ’s 
Kosciuszkót megölelő. Ez honába térve csöndes elvo
nultságban éle. A’ politikai események kiragadák ót ma
gányából ’s hareztérre vezeték. A’ dubienkai nap Len
gyelország Lconidasává tévé ót. Hazájának ezutáni gya
lázatában osztozni nem akarva, külföldre ment. Innen 
.szemléié közelgését ama’ szabadságorkánnak , melly ns 
lengyelek szivéből tört ki ’s mellyben Kosciuszko irány
tű ’s kormányos vala. E’ férfi szelleme minden szender
gő lengyelt felébresztett, az elnyomatás éjében vilárt 
(Licht) terjesztve ’s miuden kebelt a’ régóta szenvedett 
nemzeti gyalázat megtorlására hevítve. Felvilárosult pol
gártársai úgy gondolkodtak, mint ő ; minden érező úgy 
éreze mint ó; szavának készakarva engedelmeskedett a’ 
katona, bÁtor tettei dicséretét örömest hallgatna’ kéz
műves ’s a’ földmiveló gyanúsnak találá a’ szerencsét 
más uralom alatt, melly rá volt tukmálva. A’ lengyel 
néperónek utolsó megfeszítése lön megkísértve, hogy a’ 
barbár ellenségtől ’s tulhafalmától kicsikartassék a’dia- 
dalnycremény. De Maciejovvice mellett (oct lOken) 
a’ mély sebeiben lováról lehanyatló Kosciuszko ajkairól:
,Finis Poloniae !‘ zenge. Oldalánál segéde, Niemcewicz 
álla. — Leirhatlan volt a’ rémület , mellyel Kosciuszko 
csatavesztése a’ fővárosban okozott. Néma volt minden 
’s mély gyászba merülve. ,Szivrepesztőbb látványt, mond 
Oginski, ki azon napon , mellyen ama’ szereucsétlenség 
hire érkeze t Varsóba, egész életemben nem láttam, 
mint a’ millyet több napig a’ főváros mutatott.Valamen

nyi utczán, valamennyi társaságban, valamennyi csa
ládkörben egyebet a’ gyászszózatnál: Kosciuszko nincs 
többé! hallani nem lehete ’s viszhangként egész Len
gyelországból mély sóhajok riadának vissza.* Mihelyt se
bei megengedék az utazást, Péter várra foglyul vitetett. 
Szűk, nedves börtönéből Katalin halálával szabadul' ki, 
Pál császár maga ment a’ tömlöczbe a’ lengyel Phoki- 
onhoz, ő vivé kardját és szabadságát adott becsület
szaváért, hogy oroszok ellen soha nem barczoland. A’ 
császár kerdesere: hova menend most, Kosciuszko szi
lárd, fenhangon imigy válaszola: ,J'irai en Amérique, 
j ’y retrouverai mes compagmons d’ armes et les traces de 
glorieux souvcnirs/A’császár1500 paraszttal ajándékoz» 
meg. Aztán Svédországon átutazván Hamburg ’s Lon
donban tartózkodek, hol sebeiben még sokat kellé szen
vednie. Legveszélyesb, egyszersmind legfájdalmasb se
be a’ koponyán ’s nyakon keresztül mélyen a’ hádge- 
rinezbe mene ’s kínos állásra kényszerité ót. Mellébe 
kapott három szuronydöfés miatt sok vért veszite ’s egy 
úlgyúgolyó, melly jobb ezombja egy részét elsodrá, já
rását megnehezítő. Az orosz császárnak Angliából visz- 
szaadá ajándékit. New -  Yorkba érkeztekor ót ’s Niem- 
cewicz barátját a’ congressus küldöttsége fogadá. Hátra 
volt fizetése ’s távolléte idejére 16,000 piaszter lön ki
fizetve. Kosciuszko’s Washington viszontlátása fölébe ö- 
röm ’s fájdalom borult. Franklin indítványára az éjszak
amerikai congressus Kosciuszkót 1798.némi kalmár rigo
lyák elintézéséül, Francziaországba küldő. Itt tisztel
géssel, millyet csak franczia marsainak tesznek, fogaö- 
taték. Megbízatását mind a’ két fél teljes megelégülé- 
sére végző. Fox-al Parisban feloldhatlan barátságot kö
tött. Itt ismerkedett meg Zeltner schweiczi ügyvivővel 
is , kinél életestéjét töltő. Stael asszony ismeretségét 
Kosciuszko hasztalan kerülő; ő tudós nőkkel mitsem 
akart. — Ipolytáji.

CVéye következik.)

P  ó  t  1 é  k  t  á  i s
(Hírlapi csemege.) Az igen dicséretes szellemű 

és irányú „Ungar“ hasábjain, haittottelvétve megyék
ről szól, igen szembeszökő mindenütt a’ nemesség meg
említése , p. o. Barscher Komitatsadel, adeligen Staen- 
d e ; mintha bizony a’ medvéknek nemességen kivül más 
szavazattal bíró rendéi ^volnának.

(Különös ítélet.) sTes F. nemes községek rende
zett tanácscsal bírók hajdan pallosjoggal is felruháztat- 
tak egyik másiknak fölebb viteti törvényszékül szolgáltak. 
A’s^í^i nemes tanács egy nőt részegség, boszorkány
ság és hűtlenség miatt tűzre kárhoztatott; ezen ítéletet 
a’ fw^i tanács fölebbvitel utján igy módosította: ki vi
lágosodván alperesre az első ’s második r e n d ű  vétek, 
ezekért ugyan égetésre Ítéltetik; a’ harmadik vád nem 
lévén tökéletesen bizonyítva, ez alól 3 tanúval köteles 
magát tisztítani: a’ megyei törvényszékre fölebbvitel 
csak birtokon kivül engedtetvén meg!

(Családi csep.) Ökölnyi csepekkel homlokán csatát 
vesztve sompolyga honrul elX#& egy becsületes papucs
hős , ki amaz elvnél fogva „okos enged- gyakran szabad 
tért’s mezőt engede drága Xantippeje házsártoskodásinafe. 
Alig távozik, ime bizonyos kútfőből értésire j u t , hogy ül
nöknek nevezteték k i! Rögtön megfordul hát ’s még akkor 
is viharzott keblű nőjét engesztelendő uj raegtiszteltetési- 
vel áll elő. .Ideje is már egyszer, dörmög félig fojtott bo- 
szuval az oldalborda, hisz úgy is elég ideig voltál már áll— 
nők.* —

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.



H i t e l ! )  a ii k.
A’ hitelbank hasznait csak azok nem látják által, 

kik annak működését, hatását nem ismérik vagy is
merni nem akarják; vagy kik a’ hajdani bankó-czédu- 
lákra emlékezve minden papiros-pénzt, bár mikép le
gyenek azok alakítva, megfontolás nélkül kárhoztatnak. 
Mellőzvén most azt, mikép élénkíti az a’ kereskedést, 
melly nélkül a’ kereskedés semminek mondható ; mikép 
segíti elő a’ műszorgalmat, teszi semmivé az uzsnrás- 
kodást, a’ gyalázatos Geschafteket; mikép szállítja alá 
a’ magas kamatokat, mikép hajthat milliókba kerülő vál
lalatokat végbe; enyészetével mikép törülhet több mil
liónyi status-adósságokat, sőt helyesen kezelve mikép 
űzethetné le az adó nagyobb részét, vagy egész tömegét: 
itt csak azon hasznokrul kívánunk értekezni, mellyeket 
a’ földmivelőnek ’s földbirtokos adósnak nyújthat, hogy 
kiki lássa, mikép szigorú váltó-törvényink mellett mi
dőn a’ pénzbirtok a’ földmivelést már is megtámadta , 
midőn a’ sok csődöt ’s tönköt szomorúan olvasni kény- 
tetünk, midőn már alig van bátorságban a’pénzhatalma 
ellen a’ legszebb földbirtok, a’ nemzeti bank elkerülhe
tetlenül szükséges, melly a’ hitelező ’s adós közé áll— 
ván , ezt a’ végtönktül megmentse, amazt pedig igaz
ságos követeléséig kielégítse. — Nagy feladat barátira , 
ha a’ nemzeti bank mind ennek megfelel, minthogy ar
ról szó sem lehet, hogy külföldi bank mindezeket vég
rehajtani képes és kész legyen, bizony romlásnak in
dult sok nagyobb földbirtokosink csak ebben lelhetik föl 
megmaradásukat, ’s ennél fogva a’ hitelbanknak késlel
tetése 's halasztása nemzeti kár és veszedelem.

Az adós a’ hitelezővel örök ellentétben á ll; az adós ke
vés kamatot szeretne fizetni, a’hitelező sokat bevenni; 
az adós a’ tőkelefizelésnek idejét maga akarja meghatá
rozni, a’ hitelező jogot tartván pénzéhez, ő kíván idő
határt szabni; a’ hitelező rögtön pénzt kíván, az adós 
szereti a’ fizetést huzni, halasztani. A’ hiJelező első
séget követel magának, mivel ifh^kerestetik pénzéért, 
az adós azt mondja, köszönje meg a’ pénzbirtokos, hogy 
pénze bátorságos helyen van letéve ’stb. Minden innen 
keletkező ízetlenségnek véget vet egy nemzeti hitelbank, 
melly az adós és hitelező közé állván a’ pénzkérdést 
minden illyes s u r 1 ó d ás és Ízetlenség nélkül elintézi. 
Most egyik hazai polgár adós a’ másik polgárnak, ho
lott a’ hitelezőnek természeti joga, hogy a’ felmondha- 
tás idejét meghatározza. De ezen felmondhatási jog az 
adósra nézve olly terhes, olly zsarnoki lehet, hogy ő 
ezzel végkép tönkre ju that; mert mint fölebb is láttuk : 
a’ pénzbirtokosnak , kivált a’ tőzsérnek ’s nagykeres
kedőnek olly finom szaglása van,  hogy tisztán látja a’ 
körülményeket, mellyekben az adós nem fizethet, ki
vált a’ földbirtokos, p. o. szüktermés, zökkentgyapju- 
ár , tűzvész, marhadög, ellenség-pusztítás , rósz vagy 
tudatlan gazdasági tisztviselők ’stb. által, ekkor fé l,v . 
esztendei felmondás után fizetést vár a’ hitelező , hamind- 
járt kamatjait legpontosabban fizette is : ez lehetetlen 
lévén, újabb szerződésre lép az adóssal, magára nezve 
még kedvezőbb, az adósra nyomasztóbb föltetek alatt; 
de ismét eljővén a’ kedvező felmondási idő ’s megint 
nem lévén pénz; szigorú törvényink szerint^ dobra 
ütik az adós vagyonát, mellyel léteiének életerét meg
csapolva , vérét szijják ki a’ földbirtokosnak. Kérdem

már ezen utón , nem juthat é a’ Jegbecsületesb földbir
tokos is vég-tönkre. Ennek elejét még eddig csak úgy 
lehete venni, ha sequestrum tétetett, de ime ez a’pénz- 
birtokos jogaiba ütközni látszik, kit pedig szintúgy pár
tolni kell, mint a’ földbirtokost, mert egyik polgárnak 
tulajdona epen olly szent, mint a’ másiké. Igaz, hogy 
szabadságában állott a’ pénzbirtokosnak nem ingatlan , 
hanem ingo javakra kölcsönözni pénzét; melly esetben 
az ingo vagyon sequestrum tárgya nem lehetvén, árve
res utján a’ penzbirtokos hamar pénzéhez juthat; de ha 
otet a’ nyerészkedes dühe megkapva polgártársa vesz
tén kívánta hatalma pompáját építeni, a’ sequestrum nem 
sújtja méltatlanul. Minthogy pedig a’felmondás mégsem 
tétetik mindig illy csalfa czélbul, ’s minthogy igen sok 
pénzbirtokos nem is kíván hypothékát, hanem az adós 
becsületes hitére építve tette kölcsönözését, bár nyil
ván tudta is , hogy földbirtokra kivált major és senior 
birtokra pénzt kölcsönözni nem szabad nem tanácsos, 
különben axióma hogy „emtor debet esse cautus“ a’ pénz
birtokos pedig vevő, mivel ő kamatot vesz kész pén
zén. Minthogy tehát a’ csalfa penzbirtokos olly kevert 
öszvegben van a’ jólelkűvel, hogy azokat külön válasz
tani lehetetlen volna, a’ kedvezéseket pedig inkább ki
terjeszteni , mint korlátozni lévén szükséges (favores 
ampliandi) látható, hogy kivált jövendőre itt mindig az 
adós ellen fog szigorúbb Ítélet hozatni ’s a’ földbir
tokosnak végre is meg kell bukni. Valóban, szomorú 
jövendő, mellyen hanem segita’ haza, végre minden 
földbirtok pénztőzsérek ’s kereskedők kezébe kerül, ’s 
a’ földműves osztály, nemes vagy nemtelen, néhány száz 
év múlva kipusztul. Ezen bajon azonban egy jól ren
dezett nemzeti hitelbank igen könnyen segíthet, mert 
ez, hol biztos hypothéka van, akár ingó akár ingatlan 
minden fizetéseket átvesz, csalfaság nélkül működik, 
a’ kölcsönözött pénzt felmondani soha sem fogja, ’s igy 
minden, ki vagyont tud előmutatni itt, és nema’tőzsé- 
reknél vagy pénzbirtokosoknál fog kölcsönt keresni ’s 
találni. Ezt azonban csak akkor teheti, ha már annyira 
erősödött, hogy minden rohanást képes kiállani, melly 
akkor áll elő, ha kieresztett papirosai aranynyal, ezüst
tel és indossált váltó -  levelekkel annyira födöztetvék, 
hogy akármelly bemutatott papirosáért, ha mind bevé
tetnének is azok, ezüsttel ’s aranynyal fizethet. Ezen 
alap pedig hazai bankunkban 10— 12 év alatt előállít
ható leend.

Értekezésünk már úgy is felettébb hosszúra terje- 
dett : hogy hát állításunkat bebizonyíthassuk, csak két 
példát fogunk megfejteni. Egy pesti házbirtokos elmegy 
a’ magyar bankba ’s im ezt mondja: egy hazam van 
a’ váczi - utczában , melly hoz évenkint 3000^ ft (itt 
a’ fanulevél). Pénzre van szükségem, mivel kei fiain 
tanulásban van, ezek 22 év múlva mindent végezvén 
haza kerülendnek. Ez okbul ezen váczi utczai háza
mat örökre el nem adom, mivel itt nehéz házat kapni; 
hanem fiaimnak kereskedésök folytatására 22 evr múlva 
átadni kívánom.De minthogy fiaim kikepeztetéset ezen ház 
hasznaiból tehetem: mi sommát fog nekem a bank ezen 
ház általvétele után úgy fizetni, hogy 22 ev múlva a 
ház ingyen kezemre vagy gyermekeimére viszszake- 
rüljön. Erre a’ bank igy fog felelni: a házat által nem 
veszszük, hanem lépjen kegyed szerződésre olly egyed-
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del, kinek legalább is egy évi házbér értéke van v. is 3000 
fttalbir; hogy ez ide évenkint a’ házbért =  3000 ftot 
behozza , a’ ház kijavítása ’s más házi költségek, adó 
‘stb. mindig kegyedet fogják illetni. Ezen szerződést ke
gyed is indossirozza, ’s igy mindketten a’ szoros hi
teltörvények alá vessék magokat, ekkor, mivel mi5°|0 
discontirozunk, adunk kegyednek mindjárt kezéhez annyi 
pénzt, mennyit az alábbirt mathematikai kifejezések 
mutatnak , melly is teszen 41464 ftot1«1)  azaz: a’ bank

*) Egy malhematikus a’ kérdéses bank-esetet ckkép fejti 
meg, nevezvén a’ bank által fizetett pénz öszveget . A. 
Az elzálogosított jószág évi jövedelmét . . . . p.
A’ zálogos évek számát = ............................ n.
A’ kamatlábot egy frtól = ............................ *j.

p n-f-1
I )  A =  ^(T + T )n  [ ( í - K ) — 0 = 0 ]

különösen pedig a’ b e v é te l ...........................................p.
p n-f-l

II) P = T  Ld "  C*-+“0 ]
a’ k iad ás......................................P'

n
III) P '^  A ( l-M )

az esztendöszám , melly alatt A adósságot p évi jövedelem
mel V kamatláb mellett a’ bank kifizetheti.

P
IV ) n = ---------------------------------------

log (I-+-17)
p. o. a' pápai vagy akárraelly más uradalom hoz éven
kint tiszta jövedelm et 110,000ft. . . p =  110,000 
de 1200,000 for. teher fekszik rajta . A =  1200,000 
a’ kamatláb egy forinttól 5 pénz . . rt=  . . .0,05

ezen tehertől a’ birtokos egyszerre kíván menekülni a’ 
nélkül, hogy sequestrumot kívánna vagy jószágát el
adni óhajtaná, elmegy a’ bankhoz, és nem csak hitele
sen bizonyítja, hogy a' pápai uradalom 110,000ft. tisz
ta jövedelmet hoz évenkint, hanem haszonbérlőt is állít, 
ki ezen summát évenkint a’ banknak pontosan befizetni 
fogja , 's kéri a' fenirt tehertől leendő menekülését. A’ 
bank mint nagy pénzvállalatok tiszta kezelője , kész 
leend a' földbirtokos segítségére olly töltetek alatt, hogv 
a’ bemutatott haszonbérlőnek egy évi jövedelmet vagy 
is 110,000 frtot meghaladó értéke legyen, hogy a’ szer
ződést a’ birtokos is indossálja, ’s a1 110,000 ft jöve
delmén bizonyos ideig jót álljon , hogy ha a' haszonbér
lő változni fog , nemcsak ez uj bérlő értékének is a’ 110,000 
frtot felül kell haladni, hanem a’szerződés az újabb ha
szonbérlőre átruháztatván a’ kimúlt haszonbérlő által is 
indossiroztassék. Ezek meglevőn , a’ bank a’ 1200 000 
frt lefizeti , az uradalom jövedelmit átveszi: kérdés , 
hány évig fogjakezelni ezeket ? beiktatván a’ IVdik kép
letbe a1 fölebbirt mennyiségeket

-_________1-4-0,05_________
log I l-t-0,05 — 1200,000. 0,05 |

110000
n—---------------------------------------- 15,0184 év

log (1-1-0,05)
azaz: 15 év s 6314 napig fogja a’ bank az uradalom évi 
jövedelmit huzni, s ekkor az egész uradalmat ingyen 
átadni, melly kezelésnél bevétele lévén a' Ildik képlet 
szerint:

HOOOOr 15,0184-4-1
P =  [(1-4-0,05) — (1-4-0,05)] =  2496950;

a' kiadás pedig Illdik képlet szerint
15,0184

P'=^ 1200000 (l-+-ü,05) =  . . 2496950.
Marad . . .  — —

egyszerre fizet 41464 f t ,  és ezen pénzének kamat
jait 22 év alatt pontosan beveszi, ezenkívül magát a’ tő
két is behajtja, sem magát sem mást egy fillérrel sem 
károsít, mivel 41464 frt 22 év alatt kamatostul: és köz
kamatostul teszen mint:

Kiadás =  121,290 ft.
Bevétel = 3 0 0 0  frnyi jövedelem,éven

kint 22 esztendő elforgása alatt kamatos
tul es közkamatostul a* számvetések törvé
nye szerint =  121,290 ft.

Marad . — —
Most kérdem a' fenirt pesti házbirtokos hol kapna 

olly pénzes tözsért, ki neki illy föltétek alatt, illy ke
vés nyereséggel, illy háborgatás és zaklatás nélkül 
ennyit kölcsönözzön ? Ebből kijő , hogy ha valakinek 
kamatozó értéke van és nagy vállalatokba kíván eresz
kedni; mégis szerencse kisértése által magát végtönkre 
juttatni nem kívánja, hanem jövedelmező értékét leg
alább néhány év múlva ismét viszszaszerezni óhajtja: 
azt csak jól rendezett nemzeti bank által érheti el ; és 
nem kell sequestrum a’ hitelező megnyomoritására , nem 
kell tózsér vagy zsidó az adós megbuktatására, ha
nem , ha a’ könnyelmű birtokos vagy a’ nagyobb vál
lalatokban szerencsétlen , adósságba verte m a g á t  és 
fekvő-jószága jövedelmét vagy egészen vagy részben 
kezelés végett a’ banknak bizonyos ideig általengedi, 
mire ártatlan gyermekei fölserdülnek, a’ jószág ismét 
kezűkre kerülhet. Ha pedig valaki adósságit sorshúzás 
utján kívánja eltörleszteni, ennek kezelését is általve- 
heti a’ bank, melly megelégedvén szokott kamatjával , 
nem fog a’ sorsbirtokosak parányi kárával magának rop
pant hasznot kanyarítani; nem fog 100 ft. helyett 86 
frtot kölcsönözni, mégis a’ kamatokat úgy huzni, mint
ha lOOat adott volna, egy szóval a’ sorshúzással be
jött haszonbul a’ bank csak maga rendes kamatját vevén 
k i, az adósság sokkal hamarább lerovatik, a’ sorsok 
sokkal elébb kihúzatnak. Többire a’ sorsokkali adósság
törlesztés, jelenleges mibenlétében a’ tózsérnek olly hasz
nos , az országnak pedig olly káros, hogy nem kell pro- 
phetának lennünk, som valami nagy számvetónek, azt 
átláthatni: hogy ha á r a ’ kölcsönözésekkel igy mehet 
2—300 év múlva az európai szárazföldnek egy garas 
pénz-tulajdona sem leend , hanem minden pénz a’ tózsé- 
rek erszényébe folyand: ha ugyan az Esterházy, ausz- 
tria-császári, lengyel és más sorsok mellett 30—40 
év elforgása alatt a’ mások pénzén több milliót lesznek 
nyerendók.

Ezen előadásokbul könnyű átlátni: melly szüksé
ges a’ magyar hitelbank mind a* vállalkozók mind a’ 
birtokosakra nézve, nem említvén a’ kereskedést; mivel 
a* banknak ezen tekintetbeli hasznait úgy is mindenki 
tudja, nem említvén a’biztositási(asecuraíio)takaréfcpénz- 
tárok kezelésének hasznait, mellyek a’bankkal öszsze- 
forrasztandók lehetnének. És bár a* most mondottak te
kintetéből ennek létele a’ legszegényebb polgárnak is 
hasznos, még a’ nagyobb földbirtokosaknak legszüksége
sebb. E’ nélkül szigorú hiteltörvényiuk mellett „divident 
vestimenta eorura.“ Mert hol az a’ birtok , meliynek tu
lajdonosi közt 50 vagy 100 év alatt könnyelmű egyed 
nem találtatott volna? Ha egyszer ezek már zsidÓL v. 
tózsér-kézre jutottak , elmerülésök elháríthatlan, mert 
többé sequestrumba reményüket nem helyhezhetik. En-

oeaz: a’ bank csak pénze kamatjait kapta meg pontosan1;
’s igy sem maga nem csalódott sem a’ földbirtokost mi
vel sem károsító.
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óét fogva biztosan remélli értekező, hogy egy nemzeti 
hitelbankot felállítani sietnek. Itt a’ túlzók ’s ingó rész
től segítséget nem várhatnak, ha csak azon philantro- 
piai érzet nem vezérlendi őket, hogy a’ jobbágy-ter- 
hek erőszakos megváltása bank által sokkal biztosabban 
leend eszközölhető. De hol vegyék azon nagy ezüst tö
meget ’s aranyat ? — Ezt önként megadja néhány év a- 
latt maga a’ sequestrum eltörlése, ’s legfölebb is csak 
azon kérdés támadhat: 10—15 évig honnan kerül k ie -  
lőlegesen a’ szükséges tőke ? Mert fölvévén a’ fölebbi 
példát, mihez h a s o n l ó  pedig több is van hazánkban, 
hogy egy 110,000 ft. jövedelmező birtokra sequestrum 
tétetik, ennek ^ o d ,  vagy ^ a d  részételteszi a’zár
tartó , ezen somma évenkint megkiméltetve , mindig ka
matokra kiadatva 10—15 év alatt néhány milliókat tehet. 
Jegyezzük itt meg a z t, hogy a’ bankokrul többet Írtak 
és Írnak jelenleg, inellyek részint sok olvasottságot ta
núsítanak, mindezek között azonban Fogarasi ur mun
káját értekező nemcsak legjelesebbnek találja, sót cse
kély belátása szerint csak egyedül ezt véli gyakorlatban 
használhatónak. G. I.

F e l e l e t
a' T á r s a l k o d ó  m ú l t  é v i  5 5 d i k s z á m á b a n  
m e g j e l e n t  ú r b é r i  r e n d e z é s  8 k é r d é s é r e .

Ezen kérdésekre csekély belátásom ’s tapasztalá
som szerint következő feleleteket adhatok : kérdés: ,úr
béri jobbágyteleknek tekintendő é 1) azon telek, mclly 
a’ régi úrbéri lajstrombul csak azért maradt ki akkori 
elv szerint, mert nemes jobbágy vagy zsidó lakta, ha 
folyvást, ’s ma is jobbágytelek; bár közadót nem viselt V 
Felelet: Igenis úrbéri jobbágytelek , bár közadót nem 
viselt; mert a’ törvény értelmében minden jelenleg job
bágy kezén levő telek, mellytől törvényszabta úrbéri 
tartozást teljesít földesurának, akár fizetett eddig adót 
tőle akár : nem úrbéri teleknek tekintendő ; — azt mondja 
ugyanis az l8 3 2j6diki Xdik törvényezikk 6d. §sának 9d. 
pontja :„a’jobbágyi taríozmányok jelen állapotja is méret
tessék föl.“ Még inkább ide magyarázható a’ Xldik tör
vényezikk 9 , lOdik §sa; mert a’ k é r d é s  fölteszi, 
hogy a’ lajstrom szerkezete előtt Jobbágytelek ’s így 
a ’ közadó alapja voll?; nem M. T.'alatt hozatván be elő
ször az urbér. 2) ,Azon telek, mellyet csak ideiglenes 
zálogos birtokos kezéből jegyzettek a’ régi lajstromba, 
ha örökös tulajdonosa kiváltván azt később maga iillte meg 
’s azóta adómentes , mint volt 1774dik év előtt V — 
Fel. Igenis jobbágytelek, mert a’ régi lajstromba mint 
jobbágytelek íratván (nem a’ birtokos vagy zálogosra, 
hanem a’ birtokra volt jobbágytelek szám kivetve) , azou 
telket nem tekinthetni többé nem jobbágyteleknek , ha 
csak rendes utón ki nem cseréltetett; hogy pedig a’ ki
váltás óta adómentes , az a’ jobbágytelek-számból nem 
veheti k i, mert tudjuk, hogy még jelenleg is van szá
mos jobbágytelek, mellytől nemes jobbágyok vagy föl— 
üesurak törvény-ellenileg is adót nem fizetnek. Ezekről 
világosan szólnak az imént felhozott törvényezikk gsai. 
3) ,Milly pontosságú a’ régi urbér bebozatalakori álla
pot nyomozásában , az akkor készült urb. lajstromba fog
lalt t e l k e k  azonitásában (indentificatio) melly pedig 
gyakran igen elevent ér ’s fontos érdekeket hozhat za
varba— élő tanuknak törvényesen csak 60 évről beve
hető bizonyságtétele 1774—5d. évekről, minthogy azon 
korrul kell bizonyitni?‘ És mik a z o n  u r b .  törv. Xdik 
czikkje 6d. §sa 9d. pontja alatt érdeklett .más segéd
adatok“ mellyek a’ nyomozásra használandók? Fel. Olly 
fontossága, hogy ha azon tanuk kitudják mutatni azu r- 
bér-behozatalakori jobbágyi állományt, azon régi állo

mány fölmereívén, ha a’ földes ur által ellenkező nerat 
bizonyittatik, az a’jelenlegi úrbéri állománynyal öszsze- 
hasonlittatván , ha azt mennyiségre fölülmúlja, ezen régi 
áHomány mennyisége fog alapul szolgálni a’ rendezen
dő uj urbériségre; ha pedig fölül nem múlja, tudomá
sul vétetik; — bizonyítványul szolgálván, hogy az ur
bér iség nincs megcsonkítva ’s akkor a’ jelenlegi állo
mány fog alapul szolgálni. A’ mi pedig a’ belső telkek 
azonitását illeti, véleményein szerint azt nem úgy kell 
érteni, mintha ugyanazon telkeknek kellene szükségkép 
úrbérieknek lenni az uj rendezésben is (mert úgy min
den cserenefc vege lenne, a’ mit pedig az újabb törvény 
is megenged, mcllynek lelke nem kívánja a’ régi urbé- 
riseg belső s külső ugyanazon fartozmáriyit, hanem csak 
az adó nem kevesebb alapját a’ réginél parancsolja ki
adatni) , hanem igen gyakran Útmutatásul szolgál az úr
béri telkek kijelelésiben leginkább ott, hol az urberiség 
eltöröltetvén, szorosan véve úrbéri jobbágyok neinu r- 
bérileg, hanem vegyesen a’ többi zsellérekkel egyfor
mán szolgáltak földesuraiknak ; hogy „gyakran igen ele
vent ér ’s fontos érdekeket hozhat zavarba“ a’ telkek 
azonitása, egv jelenleg per alatt levő p é l d á t  hozok 
föl: —

A. földesuniak 2 jobbágya volt v. és x ;* v. nemes 
ember leven ’s nem akarván a’ telke-utáni terhet tel
jesíteni arról lemondott, de belső-telkében megmaradt; 
— A. kinevezte jobbágynak u. zsellért ’s v. földiéit neki 
adta ; A. holta után birtoka 2 részre osztatott, B. kapta 
u , C. kapta x. jobbágyot. Idővel v. telkét mint zsellér- 
telket megvette k . mclly zse'lértclek C. birtokában 
van. A’ megyei öszszeiró küldötség u-t mint úrbéri job
bágyot , k-t mint zsellért jegyzi föl az öszszeiráskor. 
Az urbériség rendezésiben munkálódó földmérő a’ me
gyei öszszeirás nyomán u. telkét földjeivel együtt fölméri 
mint úrbéri földeket, ’s az uriszék B. jelenlétében (ki 
legkisebb kifogást sem tett ellene) a’ fölmért jelenlegi 
úrbéri állományt ineghitelcsiti ’s a’ telkek számát meg- 
állapitja. A’ rendbeszedő terv-készitése alkalmakor emel 
először szótB. ’s azt akarja, hogyne u , hanem k. te
lek legyen ezentúl úrbéri, mert az a’ régi úrbéri telek 
(melly dolog a’ meg hitelesítés után esett tudomására), 
’s így nem ő, hanem C.adja ki az úrbéri illetményt k. 
telek után ; (e’ szerint Bnek ki Cvcl egyformán oszto
zott, egy jobbágy telkesem, Cnek pedig kettő lenne) itt 
a’ dolog felakadt ’s eldöntése per utján vagyon.

Segéd-adatoknak tekintendő pedig mindazon ira t, 
mellyek a’ jobbágyokat ’s azoknak belső ’s külső birto
kait illetik ; illyenek lehetnek azon körlevelek, menye
ket a’ jobbágyok régibb időkben vagy az (íriszekhez, 
vagy a‘ megyéhez adtak b e , mellyekböl a’ jobbágyokat 
érdeklő némclly dolgok kiviláglanak; illyenek lehetnek 
a’ földesur ’s jobbágyok -  közti szerződő levelek, a 
megyétől rendelt küldötség m u n k á l a t i  a’ földesur ’s 
jobbágyok-közti némelly viszonyok eligazításában, ne- 
melly jobbágyi osztálylevelek ’stb. szóval: mindazon 
ira t, mellyek a’ jobbágyok ’s földesurak - közti viszo- 
nyokrul szólnak. 4)  ,Mi az a' „pascuum commune suffi- 
ciens“ mellyról a’ régi urbér-végrehajtási jelentese szól, 
o tt, hol ugaron ’s tarlón kívül más köz vagy jobbágyi 
legelő ember emlékezetére soha sem volt ? Kell e , hogy 
illy helyeken az öszszes jobbágyi kaszáló ts  szántó
földek telki-állományul mint ollyanok beadassanak , s 
más t.i, majorsági föl dbül potoltassek ki az illető legelő i 
Fel. Ott, hol ugaron ’s tarlón kívül más köz vagy jobbá
gyi legelő ember emlékezetére soha sem \o !t, „pás— 
cuum commune sufficiens" mellyról a’ régi urbér-végre- 
hajtási jelentése szól, nem lehet más, mint azon közié-
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gelő , mellyet urbér behozatalakor ki kellett volna adni, 
de melly, lehet hogy csak a’ teremben vagy a’ végre
hajtó küldöttség helyszíni jelenlétében rövid időre ada
tott ki, de távozta után ismét viszszafoglaltatott, az 
akkori jobbágyok könnyű eláltatásával: az öszszes job
bágyi kaszáló ’s szántóföldek pedig mindenesetre telki
állományul adatnak be , mennyire azok úrbéri illetősé
gen felül elszántás vagy irtás által nem szaporittattak: 
hogy pedig illy esetekben majorsági földbül pótoltassék 
ki az illető legelő, az természetes; mert az urbér-végre- 
hajtási jelentésben nyilván ki van téve„pascuura commune 
sufficiens“ melly hogy természetben nincs meg , annak 
oka az akkori körülményekben rejlik, de hogy ki kel
lett adatnia, az, az urbérvégrehajtási jelentésből vilá
gosan kitetszik; különben ezen jelentésben jegyzésbe 
ment volna: hogy nincs közlegelő, hanem a’ jobbágy
ság csak ugar ’s tarlóföldeken legeltet, a’ mi tehát ak
kor elmaradt, azt most kell kiadni. De nem is lehet pas- 
cuum commune sufficiens alatt mást érteni, mint olly 
tért, melly nem szántással hanem csak egyedül kizá
rólag legeltetéssel használtatik.

Ha mégis bebizonyittatik: hogy az urbérvégre
hajtási jeleniés, „pascuum commune sufficiens“ alatt 
csakugyan az ugar ’s tarló-legelőt fejezte ki, akkor is 
kell a’ jobbágynak legelőt adni; mert a’ jobbágyi ille
tőségek közé a’ törvény a’ legelőt világosan oda soroz
ta ’s elkerülhetlenül szükségesnek nyilványitotta; midőn 
a’ jobbágyi illetőségek közt először a’ legelőt tárgyal
ja , marhatartás lévén a’ földművelés veleje. Már ezen 
esetben a’ telkek számát kell kevesbíteni, ’s az úrbéri 
szántó ’s kaszáló -  földekből adatik ki a’ legelő, az 
183-j6iki Xdik törvényezikk 7ik §sa szerint. 5) ,Ha a’ 
pascuum sufficiens nem egyéb volt, mint a ’ földesúri ma
jorsági erdő-ritkasága,, vagy cserjés, gazos föld, egyéb
re alkalmatlan; ha az erdő elpusztult, gaz, cserje ki
tisztult ’s jobbágy földül feltöretett: viszszaváltható 
e’ illy tér a’ földesur részére, vagy legelőbe tudandó 
é a’ jobbágyok részére V F el: .Azon esetben, ha a’ fel- 
töretett föld olly annyira jobbágy tulajdonává lett. hogy 
a’ jobbágytelki állomány részevé vált, sem a’ földes ú r
tól viszsza nem váltható, sem jobbágy-legelőbe nem tu
datható az 1832|6ki V-ik törvényezikk 3dik § -a  értel
ménél fogva ; ha pedig ezen feltöretett föld a’ jobbágy- 
telki-állományon felül lenne , akkor ha ezen feltöretett 
föld kelyett a’ földesur másutt adott legelőt, igen ak
kor a’ földesur r é s z é r e  viszszaváltható, mert úgy 
kell t e k i n t e n i ,  m i n t  v a l ó s á g o s  irtást, melly- 
rő la ’ t ö r v é n y  v i l á g o s a n  rendelkezik; de ha 
helyibe más legelő nem adatott, akkor mindensetre le
gelőbe tudandó , mert azért hogy feltöretett, legelői tu 
lajdonságát nem vesztette el, csak használata változott; 
erről szól az 183%ki Xdik törvényezikk 7dik §a. 6) 
,Néhol a’ régi úrbéri lajstrom végén áll ,,a’ helység kö
zönségesen bir egy t. nevű erdőt minden adózás nélkül“ 
de a’ helység vegyes, szabadtelkü közbirtokos és job- 
bágy-lakosokbul áll ’s az e r d ő használatával mind
egyik f o 1 yv  á s t é 11: m e n n y i b e n  úrbéri az illy 
erdő ’s minő kulcs használtassék megosztására vagy 
elkülönítésére4? Fel. Az illy erdőt úrbérinek egy áltál
jában nem vehetni; mert adózás-nélküli birtoka a’ hely
ségnek ’s nem is teszi részét a ’ jobbágytelki-állomány- 
nak, ’s a’ régi úrbéri lajstromba azért jegyeztetett fö l, 
hogy annak birtokából a’ jobbágyok ki ne rekesztesse-

nek ; illyen forma birtokrul szól azlSS^diki VIdik tör*- 
vényezikk 4dik gsának utolsó része. Huberth Sándor.

(Vége következik.)

K o s e i H s z k «i
(V ége)

Bonaparte franczia szolgálattal kinálá megKosciusz- 
ko t;deó  inkább akart Zeltnerrel ház- és sorsban osz
tozni. 1806b. hona ügyében Bz-ép reménynyel hizelge 
neki Napoleon ’s okos, sima szavakkal Lengyelország 
viszszaállittatásáról képet húzott el a’ honfi szemei előtt. 
De Kosciuszko tudá, mi keveset támaszkodhatnia’ ha
talmasok igéretire ’s a’ hódítók mi kevéssé hajlandók 
leikökbe fogadni a’ polgárszerencse’s emberi jólét nagy 
gondolatát. Kosciuszko a’ császár terveiben meg nem e- 
gyezett ’s ez fogait csikorgatá, hogy egyes merhetett 
ellene szegülni. így Kosciuszko tudta nélkül nevében 
felszólítást intézett a’ lengyelekhez. Ezt Kosciuszko 
csak 1814b. tudá meg ’s annak nyilványosan ellenmon
dott. Midőn az oroszok Franeziaországba bementek, 
Kosciuszko, Sándor császárhoz hivatéb. Vele csak ho
náról beszélt. Aztán Olaszországba ment utazni, de 
a’ lengyel statustanács levele következtében Bécs felé 
té rt, mert jelenlététől a’ bécsi congressuson üdvet várá
nak Lengyelország számára. A’ congressus már eloszlott. 
Braunauban beszélt még Sándor császárral. Ez a' len
gyeleknek alkotványt ada. Kosciuszko Schweizba tért 
viszsza és Solothurnban Zelfner barátja családkörében 
települt le. Itt otthonosnak érzé magát. Ifjúsága von
zalmához késő öregségéig hű marada’s még Solothurn^- 
ból is levelezett azzal, k i, ámbár előkelő lengyel neje 
vala, Taddéjához haláláig legtisztább szeretet- ’s ba
rátsággal viselteték. Dámákkal 70 éves korában is tré
fált. Solothurnban és vidékin a’ szegények ’s betegek 
atyja vala. Gyermekek szereték , őszök tisztelők őt. Lo
va is annyira megszoká ura jótékonyságát, hogy min
den agg és segélyre szorult ember előtt megálla. Kos
ciuszko minden tette r u g ó j a :  .emberboldogitás4 vala. 
Utolsó nyilványos tette az volt, hogy 1817ki apr. 2káu 
sieehrowicei jószágában minden parasztotszabadnaktön 
’s őket fekvővagyonuk birtokosaivá tevén a’ jószágot 
unokahugának ’s gyermekeinél! illyen állapotban adá. -— 
I817difci oct. íjén ideglázba esett ’s közelgő halála ér
zetében végrendeletet tőn. Oct. lökén esti 10 órakor 
Zelfner barátjától, neje ’s lyányától elbúcsúzott, las
san hátratámaszkodék — egy sóhaj — ’s kiadá lelkét. 
Minden országban, a’ hol é lt, a’ hol hallanak róla , gyász- 
szál valának telve a’ nemes kedélyek a’ nagy férfi el
vesztése miatt. Lengyelországban I8l7diki nov. 14kére 
országos gyász vala rendelve. Gyászbeszédet fölötte a’ 
senafusban a’ nemes Niemcewicz farfa. Az orosz csá
szártól engedelmet kértek Kosciuszko földi maradvá
nyinak h o n á b a  hozhatására. A’ császár meghagy», 
hogy a’ nemes halott hamva minden őt illető méltóság
gal Lengyelországba hozassék. Ez Krakóba érkezett. 
Sobieski kardja ’s repkénykoszoru volt az egyetlen ékszer 
koporsóján. A’szertartás,eltemettetésével a’ régi királyok 
sírboltjába lön befejezve. Krakó mellett a’ Visztulánál 3 
évig (1820ki oct. 16. — I823diki oct. 16.) dolgoztak egy 
emléken ’s most a’ M o g i l a  Kosciuszki (Kosciuszko- 
domb) 300 lábnyira emelkedik. Róla szabadon láthat
ni Visztula szép partjait ’s a’ régi királyi várost.

(Staats-Lex.) IpolytdjL
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H agyat*  G a z d a s á g i  E g y e s ü le t*
P r ó b a  s z ú  n t á s.

Az e k e ,  e’ remek mű, melly az emberi ész talá
lékonyságának becsületére válik, hasznosságára nézve 
a’ legnagyobb befolyású gazdasági eszköz. Nem lehet 
a’ hálás emberiségnek rósz néven venni, hogy az ős
világban az eke feltalálója iránt isteni-tiszteletet muta
tott, ’s az ökröt, melly azt huzá, minden állatok fölé 
helyezé. — Az ekének fő feladása : a ’ f ö l d b ü l  e g y  
s z e l e t e t  b i z o n y o s  m é l y s é g r e  f ü g g ő  l e g e 
s e n  é s  v i z i r  á n y o s a n  e l m e t s z e n i  ’s f e l 
f o r d í t  n i . — Hogy az eke e’ feladásnak feltalálásakor 
tökéletesen meg nem felelt, kétséget sem szenved, ’s 
mostani czélszerübbségét csak fokonkinti javítás által 
nyeré, általányos tökéletességre azonban még mai na
pig sem vitetett, azon egyszerű okbul, mert különbö
ző viszonyok között az ekének is különböző tulajdonok
kal kell bírnia. Más aránymértéket kíván az ekétől a* 
porhanyu, mást a’ szívós agyagföld, mást a’ sekély, 
és ismét mást a’ mély termő rétegű föld. Könnyű földön 
fölösleg a’ nehéz eke, és a’ nedves s z í v ó s  földben, 
melly mindig mély szántást kíván , sikeretlenül használ
nék a’ könnyű ekét. Ha kövecses a’ föld, a’ rövid, 
de h a j t o t t  kormánydeszka legczélszerübb ; töré
sekre erős alkotása ekék szükségesek; vetési szán
tásnál pedig a’ nehéz eke csak a ’ munkát késleltetné.— 
3Iiníhogy pedig a’ külön vidékeken különböző földbeli 
viszonyok között élő emberek mindig saját körülményeik
hez mérve iparkodtak ekéiket módosítani és javítani, 
végre majd annyiféle e k e  támadt, a’ hány az ország 
’s annak vidéke , úgy hogy bizonyos nemzetiséget vít- 
tak ki magoknak az ekék, nagyobb lévén gyakran hirök 
mint értékűk. Rendesen valamelly jó tulajdonsággal szok
tak ezen saját vidéki ekék bírni; vagy például jól for- 
ditnak, vagy jól elmetszik a’ földszeletet, vagy végre 
mély szántásra alkalmatosak; ’s az ősektül öröklött esz- 
közhez szokott földmivelő annyira belé szeret ekéjébe „ 
hogy annak rósz oldalait észre- vagy fel sem veszi. — 
Ha teáta a’ kis gazda , bár mint különbözzenek is ve- 
gyületre egymástól földei, mindig ’s mindenütt ugyan
azon ekét használja, ez nem egyedül takarékosságból 
(hogy más ekére megkímélhesse a’költséget) történik ; 
hanem főleg azért, mert az ekéhez és bajhoz hozzá
szokott , ’s ez utóbbit mint elhárithatatlant tekinti; ez 
pedig méltán a’ földmivelés hiányosságai közé számít
ható. — —

Valamint a’ művész, valamint a’ mesterember kü
lönböző foglalatosságokra különböző eszközöket hasz
nál ; úgy a’ mezei gazdának is a’ különféle megmunká
lásokra , törésre,szántásra, keverésre,’stb.efélére külön- 
külön szántóeszközöket kellene használnia. E’ meggyő
ződés szülte a’ gyeptörő-, szántó-, töltögető-, irtó- ’s 
több másféle ekefajt. — Bizonyosan korlátozott eszü em
bernek tartanok az olly asztalost, kinek műhelyeben 
csak egyféle gyalut találnánk. Attól ugyan remek-mü
veket várni nem lehetne. — Fiat applicatio ! — E ’ sok
féle eszközök természetesen ismét szükségképen fognak 
különbözni egymástól a’ czélhoz és föld neméhez ké
p es t; ’s vájjon mikor lehet remélleni, hogy mindezekre 
nézve bizonyos és szigorú elvek fognak felállíttatni,

mellyek követése által minden földmivelő saját viszo
nyaihoz alkalmazott eszközhez juthasson ? — hiszen az 
egyszerű ekével sem vagyunk még tisztában , miután, 
mint mondók, minden egyes vidék a’magáét tartja leg
jobbnak.— Ez állításra nézve azonban többnyire csak 
annyi áll, hogy a’ földmivelő rendesen a’ ezélszerütlen 
ekevei is jobban szánt, ha hozzá szokott, mint a’ leg- 
jobbikkal, melly előtte isméretlen. — Az orvosság e’ 
részben tehát főleg a’ jobb ekék megismertetésében, ’s 
mcgkedveltetésében áll, mire mindenek fölött idő kíván
tatik. Néinelly országban e’ czélnak gyorsabb elérheté
se végett jutalmazások használtattak; nálunk azonban 
e’ végre országos nagylelkűség nem mutatott ki eddig 
forrást, ’s minden , mit reraéllhetünk, csak abban áll, 
hogy miveltebb ’s vagyonosb gazdák sikeres példája idő
vel a’ kevésbbé vagyonost is megismerésre vezetni ’s von
zani fogja.

Ez ügyben a’ in. gazd. egyesületnek fontos feladás 
jutott, t.i. a’ hazának külön részeiben divatozó ekék 
öszszegyüjtése ,’s azoknak mind egymás között, mind a’ 
külföldiekkel való öszszehasonlitása , egyszersmind pe
dig jó vagy rósz tulajdonságaik kinyomozása és ismer
tetése. Egyes hazánkfiainak szívessége a’ nevezetesb 
honi ekék birtokába juttatá az egyesületet, ’s igy lón 
lehetségessé, hogy a’ medárdvásári nagygyűlés alkal
makor már a’ múlt évben nyilványos próbaszántás tétet
hetett Pestnek homokos határában az ekével, mellynek 
eredvénye e’lapok a’„M.Gazda“m.é. folyamában közrebo
csáttatott. Ugyanezen próba ismételtetett az idén is a’ me- 
dárdi gyűléskor; a’ különbség ’s határozottabb Ítélet 
hozhatása végett mindazonáltal ez alkalommal a’ budai 
agyagos földü határban vitetett végbe a’ próbaszántás. 
— A’ honi ekék közül e’ czélra a’ legjobbaknak ismert 
t o l n a i ,  f e j é r v á r i p u s z t a i , ’s a’ v a s m e g y e i  
r o h o n c z i  ekék választattak. Képességüket ezen ekék 
teljes mértékben nem mutathatók meg azért, mert szán
taiján ugart nem találván , rövid idő előtt szántott föl
det kellett szántani, mi annál kevésb nehézséggel já r t , 
mivel pár nappal előbb meglehetősen esőzvén , az agyag 
omló állapotban volt; de egyenlő ’s ugyanazon körül
mények forogván fen , az eredvényből még is igazságos 
ítéletet lehete bűzni, melly f ő l eg  abban öszpontosult, 
bogy a’ tolnai és fejérvári eke agyagföldben, mind a’ 
kivántató vonóerőre , mind a’ szántási mélységre nézve 
meszsze a’ rohonczi eke mögött maradnak, mert széles 
fatalpu szerkezetöknél fogva a’ súrlódást szaporítván, 
a’ vonóerőt nehezítik, a’ köldök-’s kormánydeszka ala- 
csonyságánál ’s a’ szántó vas állásánál fogva pedig mély 
szántásra képtelenek. Az említett két eke többnyire por
hanyu ’s homokos vidéken használtatván , a’ viszonyok
hoz képest széles és nem igen mély barázdák hányásá
ra vannak szerkesztve ;• midőn ellenben a’ rohonczi eke, 
agyag lévén mindenek felett szülőföldje, keskeny vas
talpon á ll, ’s igy kevésbbé surlódván, aránylag kiseb 
vonóerőt igényel, mélyebben jár ’s keskeny baiazda- 
kat vet. — Valamint azonban e’ három eke minden ol- 
dalróli kívánságnak meg nem felelt, úgy egyes jo tu
lajdonokat tőlük megtagadni nem lehet, mellyek tej me- 
szetesen csak a’ helybeli viszonyokra vannak számítva , 
’s ennélfogva terjeszthetesök is csak hasonló körűimé  ̂
nyék között lehetséges, úgy hogy sikeretlen volna tolnai
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ekéi használni akarni Rohoncz vidéken.de a’rohonczieke , 
egy kissé szélesebbre eresztve kedvező ercdvénnyel al
kalmaztat halnék Fejér és Tolnának bármilly porhanyu 
vidékén.—■ Hogy ez utóbbiak olcsóbbak, mint a’ rohon- 
czi eke, tnellynek vas részei több költséget okoznak, 
— nem olly körülmény, raelly eldönthetné amazoknak 
nagyobb becsét vagy hasznosságát, mert a’ nyereséget, 
mellyet amaz olcsósága nyújt, fölülmúlja a’ veszteség, 
mellyet a’ vonóerő megfeszítése a’ rohonczihoz képest 
okoz, melly utóbbi keskeny vastalpain nemcsak köny- 
nvebben jár , hanem tizszerte tovább is tart. — Közös 
hibájok marad mindazonáltal a’ kormány-deszka egye
nessége , melly nagyobb súrlódást ’s igy nagyobb erő
feszítést okoz, ’s nem is olly tökéletesen fordít, mint 
a’ v a s  pl éh hő i készült ’s csigamódra hajtott kormá
nya a’

Z u g m a y e r f é l e  és h o h e n  h e i  mi ekének. — 
Az előbbi c’ két rendbeli eke közül, raelly készítőjének 
nevét viseli, az ausztriai státusszövetségben divatozó 
ekék kö/.ött az első helyen á ll, ’s Z u g m a y e  ur mél
tán megérdemli az öszszes földmivelők öszszes háláját. 
Fő sajátsága abban á ll, hogy a’ gerendelyen ’s két szar
von kívül mindene ’s igy talpa és kormánya is vasból 
készült, amaz keskeny ’s igy csekély súrlódással j á r . 
— imez hajtott ’s igy tökéletesben fordít; köldöke al
kotásánál végre ’s a’ szántóvas helyheztctésénél fogva 
mélyen szántani képes ; csak ez utóbbinak , t. i. a’ köl
döknek nagyon is függőleges állása nehezíti némileg ezen 
ekének járását, mivel azon szögben , mellyet rajta a' 
szántóvas a’ köldökkel k é p e z ,  majd az egész föl
emelt földszelct öszszetorlódik a’ helyett, hogy mindjárt 
elmetszése után a’ kormánytól vétetnék át. innét van 
a' Zugmayerféle ekének sokkal nehezebb járása , mint 
elméletileg képzelhető, ’s innét, hogy a’ kormány a’ 
tömegben reá toluló földet nem annyira megfordítja , mint 
öszszezuzva félrenyomja. — A’ h o h e n li ei m i eke , 
melly tulajdonképen nem egyéb, mint a’Flandriában álía- 
lányosan használt, a’ halhatatlan emlékezetű 8  c h w  e r z 
által a’ hohenheimi intézetben némileg módosított egy 
szarvú mankós eke, annyiban múlja fölül a’ Zugmayer- 
fé lé t, hogy mind a’ köldök állása czélszerübb, mind a' 
kormány hajlása alkalmasabb a’ fordításra, ’s igy vo
nóerő fogyasztása is csekélyebb. Egyszóval a’ hohen
heimi eke s z a b á l y s z e r ü l e g  jobb és könnyebb a’ 
Zugmayerfélénél; ez utóbbi mégis még sokáig tulnyo- 
mólag fog pártoltatni hazánkban azért, mivel egyes al
katrészeire , szarvaira és talyigájára nézve közelebb áll 
a’ megszokott hazaihoz , vezetésében pedig mindeneset
re kevesebb ügyességet kíván; és számos honi gazdáink 
javítási vágyának becsületére válik, hogy annyi csaló
dás után, mellynek ügyetlen ’s haszonleső ekegyár
tóink által kitétetve vagyunk, ezen eke készítésétől ’s 
meghonosításától el nem idegenednek. — E ’két rendbe
li eke tehát szinte jelen volt a’ próbaszántáson , és elő
adott tulajdonaiknál fogva elsőségüket a’ honiak felett 
az idén is kivítták. A’ hohenheimi azonban nem egé
szen eredeti alakjában volt jelen , hanem azon módosí
tott szerkezettel, mellyet annak a’ boldogult A p p e l ,  
e’ felejthetetlen T h a e r-j e hazánknak, Ö r m é n y b e n  
az által adott, hogy a’ vékony vasszegélyű fatalpat a’ 
Zugmayerféle keskeny vasfalppal cserélte föl.— Illy a- 
lakban a’ hohenheimi eke, Örményben, ’s Pesten is alul- 
irtnál 1« pengő forintért megszerezhető.

Mind ezt fölülmúlta azonban minden tekintetben 
azon uj szerkezetű eke, mellyet B a c h  Vilmos u r,az  
előtt jószágigazgató , jelenleg jószágbérló Taron, He
ves vármegyében , saját felügyelése alatt ’s utasítása

szerint készíttetett. — Ezen eke szerkezetében követke
ző elveket törekedett B a c h  u r  valősitni: 1) Min
dennemű vegyületü földön akár mély , akár sekély szán
tásra alkalmazható legyen; 2) a’ barázdaszeletet tö
kéletesen megfordítsa ; 3) a’ 1 e h e t ó legcsekélyebb 
vonóerőt igényelje; 4) elegendő szilárdsága legyen az 
előforduló akadályok legyőzhetésére, és 5) áltáljában 
véve súlyra nézve más ekékhez képest könnyű legyen.
— T u d j  u k,  hogy az első három feladást illetőleg a’ 
munka tökéletessége, a’ kormánydeszka és szántóvas 
szerkezetétől ’s egymáshozi arányától függ, ’s az eké
nek gyakorlati alkalmazása e’ próbaszántásnál bebizo- 
nyítá, hogy Bach ur eszméje és számítása helyes volt.
— A’ k o r m á n y  vas  olly kettős éket képez, melly 
csupa e g y e n e s  vonalakbul van összeállítva, ’s met
sző hatása mind függőleges , mind vizirányos irányban 
egyenlő. Ez az első eke,mellynek kormányánál az említett 
kellős ék szögének meghatározásában azon természe
tes határ vétetett sinórmértékül, mellyet a’ főidnek ve- 
gyiilcte szab k i, azon állapot t. i. inellyben a’ feltorlott 
porhanyu föld nem marad egymáson, hanem leomlik;’s 
e’ szempontból az említett kettős ék szöge 45°ban ál
lapíttatott meg , ’s melly ékeknek egyikét a’ kormány
nak elölröli . másikát alólruli szélei képezik, hossza
sága mindegyikének pedig 18 hüvelyknyi. — Azon szög 
ellenben, mellyet a’ kormány felső széle a’gerendely- 
lyel képez , közel 90°ot te sz , miben noha e’ szántás
nál jelenlevő gazdák némileg megütköztek, mégis az 
credvény valósítá Bach urnák állítását, hogy a’ kor
mánynak c’ kiterjesztett helyzete nem okozza a’ földnek 
gyanított előre t o l a t á s  á t,minthogy a’ félre fölfelé ható 
ék az ekejárása közben ugyanazon idő alatt a’ földet 
épen a n n y i r a  emeli félre—fölfelé. a’ men n v i r e  az 
eke előre halad, ’s igy a’ szántóvas által el vágott föld— 
szelet a’ szántásnál nem e g y e n e s e n  fölfelé párvo
nalban a’ kormánylap elejével, hanem j o b b r a  és mel
lékesen f é l r e  tornyosul és d a g a d  mindaddig, raig 
súlypontját éri és felfordul, melly hatás épen a’ kor
mány f e l s ő  s z ö g é n e k  állásától ’s meghatározásá
tól származik. — A’ szántóvas egy 6 /y szélességű ék , ’s 
ezen ekénél csak folytatásátképezi a’ kormánynak , raelly- 
hez két sróf által van szorjftfa: a’ c s o r o s z l y a  pe
dig , melly a’ barázdaszeletek függőleges elválasztását 
eszközli, fölülről villaalakban végződik, mellybe a’ la
pos vasból vert gerendely eresztetvén, ’s ehez egy 
sróf által szorittatván, a’ szokásban levő ékelés egé
szen fölösleges. — Hogy pedig az ekével tetszés szerint 
lehessen mélyen vagy sekélyen szántani, e’ czélra két
féle előkészület szolgál; az egyik a’ k o r m á n y - i v ,  
inelly a’ talpon fölül a’ gerendely végéig kanyarul fel, és 
sróffal alább vagy fölebb ereszthetni, a’ mint t. i. vagy 
a’ barázda mélysége, vagy a’ talyiga magassága kíván
ja ; miből következik, hogy a’ kormányív által a’ ge- 
rendelynek is a’ szükséghez képest inkább vagy kevésb- 
bé vizirányos állást adhatni.— A’ másik egyéb ekéknél 
is közönséges módja az eke mélyebb ereszthetésének. 
a' gerendelynek hosszabbra vagy röviddebre való fogá
sa, melly czélra a’gerendelynek előrészén a’ guzsláncz 
tetszésszerinti megakasztására lyukak helyett bevágá
sok vannak. — Maga a’ g e r e n d e l y  vasból van ; csak 
elóvége van fába eresztve, hogy az eke jobban nyu- 
godhassék a’ talyigán , ’s a’ vánkos ne váshassék el olly 
hamar. —

Feltűnő volt ezen ekénél mindenesetre az erő cse
kélysége , mibe vonatása került, ’s ez hihetőleg az esz
köz helyes szerkezetének ’s arányainak, ’s majd min
den súrlódás elmellőzésének eredvénye. — Habár élőt-
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tünk nem állóit volna is azerőmérő, már maga a’ föld
nek könnyű forgatása,’s az , hogysera a’ szántóvason, 
sem a’ kormány hajlásiban szántás közben a’ föld meg 
nem gyűl, ’s meg nem marad , — eléggé mutatta. — Mi 
továbbá ez eszköz t a r t ó s s á g á t  ’s e r ő s s é g é t  
illeti, az hatalmában van az embernek , mert az anyagot 
kiki tetszése szerint választhatja, ’s a’ raér-arányt is 
(dimensio) a’ czélhoz képest határozhatja meg. — Mi 
végre a’kérdésben forgóeszköznek általányos s ú l y á t  
érdekli, az úgyszólván a’ faekeétől nem is különbö
zik ; a’ köz. Zugmayerfélénél 2 0 fonttal, ’s a’jelen volt 
két scót ekénél 100 fonttal könnyebb vala. — Figyelmet 
érdemel még Bach urnák azon gondolatja, miszerint a’ 
kormányivnek belső oldalán a’ hüvelykmérők meg van
nak jegyezve , mellyek a’ szántónak a’ barázda mély
ségre nézve sinórmértékül szolgálnak. — A’ bemutatott 
’s megpróbált eke 22 pfrtba került, ’s ez egy uj eszköz
nél, raelly isméretlen volta miatt folytonos módosítások 
között készülhetett csak e l , — épen nem túlságos á r, 
és igen hihető, hogy ha egyszer gyári készülettel ’s 
gyakorlottsággal állíttathatik elő , 10 —17 ftért pengőben 
kapható lesz. Igaz, hogy még ennyi pénz is lényege
sen különbözik attól, mihez gazdáink a’ vidéki faekék 
mellett szoktak; de ki tekintetbe veszi a’ munka töké
letességét, a’ vasnak maradandó becsét és tartósságát, 
— az érette pénzét bizonyosan nem fogja sajnálni. — 
E ’ pillanatban, noha több rendbeli megrendeléseket kap
tunk, még halászijuk ezen ekének készíttetését, mert 
jeles szerzője még némelly lényeges javításokon tűnő
dik , sőt mint értjük , az elvek és siker megőrizése mel
lett fa ’ szegényebb földmivelók számára) olcsóbb anyag
ból is szándékozik ekéjét előállítani. — Az ügy érdeké
ben óhajtjuk, hogy a’ jeles férfiúnak imez elmemüve 
minél tökéletesbbé váljék , ’s előpostája legyen honi föld— 
raivelésíink virágzóbb kifejtésének.

Hasonlóképen nagy figyelmet gerjesztett a' próba
szántásnál egy eredeti amerikai g y e p  t ö r ő e k e ,  raelly- 
nek erős alkotása ’s igen helyes physikai el vekre ala
pított szerkezete máraz első pillanatra elárulja rendel
tetését ’s elárulja az amerikai értelmiség nagy fokát, 
raellynek létét köszöni. Az eke maga lengő, azaz ta- 
lyiga nélküli, kormánya öntífttvasból készült, sj+ hii- 
velknvi vastag és csiga-hajtású ; szántóvasa (vertvas
ból) csúcs helyett egy három hüvelyknyi hosszú 2 ,|2"  
széles , ’s yá" erős a’ végin éles nyelvben végződik, 
melly valamint a’ gyepszeleinek vizirányos elmetszését 
hatalmasan elősegíti, úgy az eke szilárd állásának is 
bármilly rögös és buezkás földben hathatós támaszpon
tot nyújt. Eredeti, de igen helyes gondolat az is , hogy 
a’ csoroszlya a’ szántóvassal egy tes t, ’s ebből kampó 
módjára emelkedik ki. Mi ismét a’ csoroszlya eltörését 
lehetetlenné ’s annak gyakori igazittatását fölösleggé te
szi. Ezen ekével tetszés szerint dolgozhatni mélyen v. 
sekélyen, 3 —-12 hüvelyknyire e g y e n 1 ő ’s b á m u 
l a n d ó  k ö n n y ű s é g g e l  jár ’s a’ próbaszántásnál 
(erős, taraczkos, régi g y e p b e n )  elébe fogott négy 
(igaz, jó erejű) ökör, noha az eke 12 hüvelyknyire vala 
bocsátva, azzal a’ szó valódi értelmében m e g f u t  a- 
m o d o 11, mi közben a’ megrendült eke a’ helyett, hogy 
kiugrott volna a’ föhlbül, még jobban bclefészkelte ma
g á t; mi több, az egypár nappal előbb vele szinte gyep
ben tett próbánál mellette három közönséges ebe eltö
rött. — A’ gyepszeleteket továbbá olly tökéletesen meg- 
forditá, hogy utána majd egy szál-füvecskét sem lehete 
látni. — Illy jeles tulajdonok melleit lehetetlen vala ezen 
ekének a’ számos mindannyi hozzáértő jelenvaló köz
méltánylását meg nem nyernie, ’s hogy ez őszinte vala.

’s nem a’ külföldi tárgy-iránti szokott udvariasság , leg
jobban tanusítá ezen ekének nagy száinbani megrendelte- 
tcse. Különös kötelességének tartja pedig alulirt e’ gyep
l ő t  a’ gazdaközönség különös figyelmébe annál inkább 
ajánlani, minthogy annyi jeles (ulajdonsági mellett még 
azon jo oldala is van, hogy páratlan olcséságu , mert 17 
pengő forintért (és némi csekély pótlásáért a’ szállítá
si költségnek) megszerezhető, mi, ha az ekének úgy 
szólván örökös tartóssága tekintetbe vétetik, valóban hal
latlan olcsóság! — Ezen gyeptörő-ekére a’ megrendelé
seket alulirt fogadja e l.— Megpróbáltatok továbbá ez- 
uttal ismét a’ morva r u e h a d l o ;  de az eredvény csak 
erosíte a jelenvoltakban a z o n  m e g g y ő z ő d é s t ,  
h o g y  e z e n  e k e  c s a k  a’ k e v e r é s n é l  t e h e t  
tökéletes szolgálatot, e g y é b  szántásnál legfölebb igen 
porhanyu földben várhatvan tőle gyakorlott ügves ve
zetés mellett némileg kielégítő munkát. Próba"tétetett 
vegre egy eredeti skót ekével is, mellynek minden ré
sze v a s b ó l  készült; ’s külső jeles , a’ (hcoria minden 
igényeinek megfelelő formájáról ité.ve lehetetlen vala 
tőle megtagadni a’ szerkezet azon tökélyét, melly csak 
a’ virágzó skótországi földmivelés mellett képzelhető : 
de meg kellett győződni egyszersmind arról, hogy a’ 
legjobb ekével is többnyire csak akkor képes a’ földmi- 
velő becsületes szántást tenni, ha vezetéséhez hozzá 
szokott, ’s minden részletével tökéletesen megismér- 
kedett. Fősajátsága a’ jelenvolt skót ekének a’ legyőz
hetetlen erősség, mély szántás és vékony barázdák 
vetése. — A zt, hogy aránytalanul nagy vonóerőt kívánt, 
hihetőleg azon járatlanság okozta, mellyel ezen ismé
retlen eke vezettetett. — Bármilly nevezetes , hazánk
ban mindazonáltal még távol látszik lenni ezen ekének 
jövendője, mert olly áron kináltatik , mellyet a’ termé
nyeknek egyedül Angolországban divatozó magas ára 
fizetne ki. —

E ’ próbakisérleíeknél egyébiránt a’ Regnier-féle 
cróraérö (Dynamometer) alkalmaztatván, a’ következő 
eredvény mutatkozott:

Krőfe*zíté* niá- barázda- barázda -
zí a izerint mélyiég *zéle*»ts

Tolnai eke . . 5 10
Fejérvári pusztai eke 43Í4 10
Rohonczi eke 4 10 10
Zugmayer . . . 38!i 8 12
Schvverz-IIohenheimi 3 ‘|2 8 12
Bach ekéje az uga

rolt földben 2sÍ4 10 14
„ szántatlan, ’s gya

logúinak lejárt ke
ményben . . . 4 10 14

lluchadló . . . . 43U 7 14
Skótziai vaseke . . 9 8 10
Amerikai gyeptörő: 

2 lóval . . . . 8 4 8
4 ökörrel . . . 10 12 12

E’ számok áttekintése is mutatja már, hogy B a c h  
e k é j e ,  és az a m e r i k a i  g y e p  t ö r ő  nem ok nélkül 
vont magára közfigyelmet; ’s ha Isten éltet bennünket, 
a’ jövő nyári próbaszánláskor, a’ midőn ugarolatlan föl
det fogunk e’ czélra kiválasztani, meg biztosabban ki 
fog tűnni az elsorolt eszközöknek mind általányos,mind v i
szonylagosértéke. Addig is kötelességünknek tartjuk b i
scher Józs. ur budai vál. polgár iránt, ki (nemei) varo
sainkban nem mindennapi gondolbozásmodjánál s a pol
gárnak hivatásáról a’szokottnál tisztább fogalmainai fogv a 
a’ kísérletnél megkivántató embereket’s vonósakat ez idén
is a’ legnagyobb szivesscggel engede á t , az egyesület
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őszinte köszönetét e’ helyütt nyíltan kifejezni, és e’ tel
t e t , mint ritka példáját a’ polgári hivatás benső érzeté
nek , — a’ nagy közönségnek bemutatni. Török János.

CVege következik.)

Kerecsen sólyom*
Kerecsen sólyom (falco laniarius Linnéi, Würg

falke J régi magyaroknál a’ nyilsebesség jelképe volt, 
miként arról Zrínyi Miklós is , a’ szigeti hősről énekel
vén , mcgemlékszik. Ezen ragadozó ma d á r  a’ vadász
sólymok közé tartozik , miknek hazánkban 4 faja van,
u. m. Falco laniarius, F. peregrinus , F. subbuteo ésF . 
aesalon, ’s ezek közt ő a’ legnemesebb, de egyszers
mind legritkább minálunk. Ezen fajbeli madarak hazája 
nyaranta főleg a’ kelet ’s éjszak hegyes , erdős, sziklás 
tartományai, nevezetesen Svéd- ’s Norvéghon, Szibéria ’s 
Tatárorsz. honnan telelésre melegebb térségekre, tehát 
hazánknak tisza- ’s dunamelléki lapályira is költöznek 
le. Hogy e’ ritka sólyom azonban hazánkban is kelt, bi
zonyos ; mert a’ nemzeti múzeumban álló egy példány 
fiatal korában a’budai hegyek közt lövetett meg. Ezen
kívül múzeumunk fáradhatlan munkás segédére ’s e- 
gyetlen jeles madártudósunk P e t é n y i  Salamon ur , ki 
tudományának kizárólag, ’s annál nagyobb buzgalommal 
és sikerrel é l , állattani utazásai közben nógrádmegyei 
Turopolya határában , a’ nógrádi hegyek óriása Jávorja 
hegy alatti Sólyomkövön 1834ben, úgy szinte I840ben 
Z a l á b a n  a’ keszthelyi uradalomhoz tartozó csókakői 
sziklában fészkelő párokra talált. Szép példány van e’ 
nemes sólyombul István cs. k. főhgnek a’ budai várban 
álló gyűjteményében i s , melly Fehérraegyében Alcsút 
vidékén lövetett. Nemzeti múzeumunk eddig csak egy 
régi példányt b írt, jelenleg azonban pestmegyei Péteri
ben lelkész és tudománykedveló természetbúvár Schnell 
Károly ur szives ajándékából más, sokkal szebb pél
dánynak j u t o t t  birtokába. Ezen a’ régi magyaroknál 
nagyra becsült madár szárnytollaival ékesiték vala őseink 
harczba menendő fiaik süvegeit, mintegy emlékeztetésül 
arra, hogy magokat a’ csatában a’ fenhéjázó nemes só
lyomként a’ hős magyar nemzethez inéitólag viseljék. 
Hogy továbbá ezen madarat országunk nagyai a’gémek, 
kócsagok, darvak ’s más csoportosan költöző madarak 
vadászatára használták Jegyen, a’régi idők leírásaiból 
tudott dolog. Ránk nézve, k ik a’ tollasokat már inkább 
tudományos, mint harczias érdekből vadászszuk, ezen 
solyom bővebb ismérete szinte nem lehet érdektelen ; 
azért batrak vagyunk természetkémlő’s kedvelő hazánk
fiait ezennel kérve felszólítani; ha e’ ritkább ’s igen be
cses madárról teendhetnek tapasztalásokat, szívesked
jenek azokrul, főleg pedig a’ sólyom tartózkodáshelye, 
keltése ’s életmódjáról adandó alkalom utján a’ fenlisz- 
felt Petényi Salamon urat értesíteni, ki egyébkint is 
szép sikerrel^ fáradoz a’ hazánk madártanához szükséges 
adatok gyűjtésében. B.—

AJ It h t 1 e íi*
(Nemet novella.) Vacsorát végezve még sokáig ül

tünk együtt. Komoly ’s vig bészédek, tréfák, tudomá
nyos dolgok tarka vegyületben válták föl egymást. Egy
szerre csend lón , melly látszatólag huzamos akart len
ni. A’ dohányfüsttől homályos kis szoba szokatlanul né
zett k i,. a’ gyertyák, miket megkoppantani senkinek sem 
jutott eszébe, rémes homályt idéztek elő ’s a’ külső sö
tétségét, mit téli vihar zordonitott, még borzasztóbbá te- 
vek. Végre Edmund barátunk emelt szó t, mondván: .Ha

kedvetek van még, egy kis történetet mondok ,melJynek 
magam vagyok hőse , ’s melly a’ Callotsi Chioscurohoz 
nagyon illendő

Mindnyájan elfogadók.
,Azon veszély daczára is, ha e’ képek egy v. másnak 

kedvetlen álmokat fognak okozni
„Legyen bár !* kiálták mind egy szájjal — ’s Ed

mund így kezdé:
Tizcnkilencz éves valók ’s azon ponton álltam , 

hogy atyai házamat elhagy ván a’p. városi egyetembe u - 
tazzam felsőbb tanulmányimat végzendő. Nem kis öröm
mel léptem e’ pályára, mert P..ben Vallini özvegyet is
mértem , kinek egyetlen lyánya Róza a’ szerelem legel
ső érzetét kelté föl bennem , de kínomra egy hónap előtt 
elhagyó fővárosunkat. Boldogító reményeket kapcsolék 
jövendő lakásomhoz, mert birtam esküjét, biztos valók 
hajlandóságáról; habár Róza anyja ellenző is frigyünket. 
Azon helyen zenge kéjvárakozásim viszhangja, hol ó la
kik ’s előttem misem tetszők lehctlennek. Olly hamar 
még egy halandó sem pakolta be pogyászait ’s ült ko
csiba ; utazását olly sebesen nem végezte mint én , a’ 
szerelmi-mámoros, a’ boldogított.

Legelső dolgom P. .be érkezvén, azon igyekezet 
volt, Rózát minélelóbb látni’s halehe t: vele beszélni. 
Több napig hasztalan keresém lakát, mellyi öl csodál
kozásomra ki sem akart valamit tudni. A’ szigorú a - 
nya, gondolám, szüntelen őrzi ö t, kissé kétségbe kez
dők esni. Czélom minél tovább haladt, szenvedelmem an
nál inkább nőtt. Csak róla gondolkozom és szerelmem
ről, és azon módokrul: hogy láthassam őt. Nem ijed
ség nélkül vevém észre, mint haladtak tanulmányin) rák
léptekkel, mert az iskolai-órák leginkább utczán talál
tak. Ismét néhány nap múlt el — századok rám nézve, 
— sükeretlenül. De fáradhatlanul folytatóm keresésim. 
Épen a’ magányos vár-kertbe léptem, azon gondolattól 
kinoztatva hogy Róza arczát többé nem látom; számtalan 
képzelgés járá keresztül lelkemet. A’ vár-kertben mint 
más helyeken , sem tarthatám ki sokáig ’s ismét a' vá
rosba tértem viszsza. ,Ha most egyszerre Rózát meg
látnád* ? súgó szüntelen csak vele bíbelődő képzeletem. 
Egy szegletbe fordulva, pillanatom egy divatárnsbolfra 
esett, melly előtt bájoló, *s torz viaszképek valának a’ 
farsangi mulatságokra kitéve. E ’ perezben, egy lyány 
lépett ki holmival hóna a la tt, szemeink találkoztak. — 
Róza volt! Villany rezgő át izmaimat, vérem fejem fölé 
tolult, vér-pirosan, halál -  sápadtan kellett akkor ki 
néznem. —

Deugyanazon érzet fogáét is e l, mert elpirulva 
állt meg, mégis észrevevém, hogy inkább illanni akar. 
Haladék a’ kedves helyről, mert gyanitám , hogy Ró
zának van oka itt velem nem beszélni, és a’ nélkül, 
hogy szemeim elöl téveszteném, az átelleni utczába lép
tem. Jól számitottam. A’ kedves, anyja laka előtt el- 
menvén, szinte azon utczába lépett. Ismét enyim volt! 
Minden szomorúság elenyészett ’s a’ gyászos égbül 
sereg angyalokat látók lelépni, és szivemben ütni fel 
lakokat. Róza osztozott örömemben, de anyja határzótt 
perezre várt. — Sietve csak azt mondó meg, hogy es
tére az álorczás-bálba megy,, mégpedig égszin selyem 
ruhában fekete fátyollal. — Én dominóban Ígérkeztem, 
megjelenni és jelt kértem tőle, miről megismerhet. Egy 
szalagot nyújtott nekem, és sebesen a’ házba lépett. 
Én utczákon , kerteken ’s földeken keresztül rohantam 
mint tébolyodott, ’s érverésimen számláltam a’ percze- 
ket, azon boldogító estéig , mit ismét közelében tölten- 
dek. (Vége köv.) _____________

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-ufcza 453.



V

A ’ lion! erdők mostoha állapot jóról.
Azon felhívásból, melly a’ m.gazd. egyesület er

dészeti szakosztályának m. elnöke által hozzám intézle- 
tett ')  örömmel tapasztaltam, hogy az egyesület (előtte 
a’ hazai erdők nagyobb reszenek mostoha állapotja igen 
is ismeretes leven), ennek okait kipuhatolni ’s elhárí
tani egyik legfőbb feladatai közé sorozta. És ennél 
czélhoz vezetóbb, egyenesb ’s gyakorlatibb utón alig , 
sót aligha indulhatott volna az egyesület, mert isten 
és ember tudja, mikép ha a’ gazdaság ezen ágának rósz 
állapotját előidéző okokat nem ismerjük, a’ baj orvos
lásában igen nehezen és csak lassacskán boldogulha
tunk. Én ugyan legkevésbbé sem kétkedem, hogy a’ 
tisztelt egyesület (melly közhasznú rendeltetésének min
dent átölelő terjedelmes körében állalányosan méltányolt 
dicsőséggel munkálkodik), erdeink szomorú állapotá
nak okait jól tudja: nem tartom mindazáltal czélirány- 
talannak, ha ez okok- ’s illetőleg akadályoknál még több 
gyakorlott szak-férjfi is tapasztalásaikhoz képest szól
ván , elmondják arról is nézeteiket, mikép lehetne a’ 
hajon segíteni.—A’ honi erdőség és erdészet bal sorsá
nak okait kétfelé oszthatni, t. i. j o g -  é s  k e z e l é s 
b e l i e k r e :  A’ jogbeliekhez tartozik különösen : Hogy 
nincs általányos es czélszerü erdei rendőrségünk, ’s hogy 
e r d e i n k r e  t ö r v é n y e n  a l a p u l ó  s z á m o s  t e r 
h e i  n y o m a s z k o d i k ,  minő mindenek felett a z 
n r b é r i  f a i z á s .  E ’ tárgyak még koránsem intéztet- 
vék úgy e l , a’ mint erdeink biztosítása és erdészetünk 
felvirágoztatása okvetlen megkívánná. E ’ részben mit- 
sem tehet ugyan egyes ember, és csak egy üdvös tör
vénytől várhatni a’baj gyökeres orvosoltatását: ámde azért 
a’ minden esetre méltánylandó gyakorlati nézetek és 
vezérelvek közlése ép olly kívánatos , mint szükséges ; 
mert mindaddig, mig e’ dolgot szóba nem hozzuk , és a’ 
szükséget szemmel láthatólag ki nem mutatjuk ; jogo
san sem nem panaszolkodhatunk , sem lényeges orvos
lást nem várhatunk. Én márl83oben sajtó úján egy kü
lön értekezést bocsátottam közre, melly az úrbéri fai
zás körülményei és árnyékoldalai megismertetésére tán 
valami kis világot vethet. Az erdei rendőrségről és an
nak bölcs törvényeink által leendő megállapításáról kü
lön leend szerencsém értekezni, és ez értekezést bün
tetési tervezetemmel együtt kidolgozva bírálat alá bo
csátani. Ha egyszer erdei rendőrségi törvényünk leend , 
még pedig ollyan , minőt viszonyaink és szükségeink kí
vánnak ; már akkor erdei gazdaságunk alapja meg van 
vetve, mellyre aztán egész bátorsággal és nyugalom
mal építhetni. — És mi bizodalommal tekinthetünk e’ 
részben a’ jövendő elébe, akár magas és bölcs törvény
hozó testületünk jótékony gondolkodására , akár a’köz
jó fentartását és előmozdítását szivén hordozó kormány
ra , akár végre annak helyességére gondoljunk , misze
rint állittatik, hogy erdő és fa nélkül létezni sem lehet. 
Igen is erdó’s fa nélkül enyészetre hajlik minden;raég azon 1

szegény hazánkfiai i s , kik az erdőtlen vidékeken a’ ter
mékenyítő trágyát földeiktől megvonván, nagyobb részint 
télen át feltüzelik , házfedelet és gazdasági szerszámokat 
készítendők,csakugyan fára szőrűink; hát másrészről azon 
hegyi lakoknak, kiknek tüzelő-szalmájok teljességgel 
nincs , ’s nagyobb részint erdei munkákból és azokkal 
egybe kötött iparágakból kénytelenek élni, erdő nélkül 
hova kellene lenniük? Fa hijányában hány közhasznú 
iparüzo gyár jut tönkre, vagy saját- erdője elpusztítása 
után hány kenytelenitíetik más erdőjéből venni fát. — 
Kőszénnél ugyan olvaszthatni erezet, de kőszénhez és 
erezhez csak fa áltál juthatni ; a' korunkban annyira 
szükségessé vált vasutak mind fatalapon nyugosznak , 
sőt fa nélkül dunai lánczhidunk , raellyet épülni látni 
szívből örvendünk, sem készülhetne el ’stb. Bocsánat, 
hogy az illy rég isméretes és mindennapi dolgoknál eny- 
nyire megállapodtam! Fájdalom! nem igen szeretjük mi 
ezeket hallani, annál kevésbbé fontolóra venni; a’ hon
nan az erdőkön csak üdvös törvények segíthetnek, mely- 
lyek az egész erdészetet védszárnyuk alá veendik.

A’ k e z e 1 é s b e 1 i o k o k h o z  t a r t o z n a k  a’ 
k ö v e t k e z ő k :  1) A z e r d ő n e k  az  é v e n k i n t i  
f a g y a r a p o d á s t  s z á m b a n e m  v e v ő  és  t e r v -  
t é l é n  v á g a t á s a. Akár több , akár kevesebb fát vá
gassunk , mint a’ mennyit az erdő kiteremhet, egyaránt 
káros , minthogy az első esetben csakhamar végére já
runk az erdőnek, az utóbbiban pedig nem huzunk belőle 
annyi jövedelmet, mennyit lehetne. Hogy továbbá oko
san gazdálkodhassunk, tervünknek kell lenni, melly ki
mutassa az t, milly sorral és renddel vágassuk a’ fát , 
aztán meg hol, és mikint növeljük? ’stb. — Nézetem 
szerint jó erdőszküdésre , rendre , fagazdálkodásra és a’ 
jövendőnek figyelembe vételére sehol sincs olly szük
ség , mint ott, hol bányák vagy olly iparágak miveltet- 
nek , mellyeknek lételök e r d ő t ő l  függ. Ha vagyon
állapotunk csekély, ápoljuk és gyarapitsuk a’ közel er
dőket , és a’ fával lehető legtakarékosabban bánjunk, 
mert csak illy kezelés által juthatunk folyvást olcsó fá
hoz. Hány erdő vágatik még tervtelen és a’ nélkül, 
hogy tudnák, mennyi fát képes azon erdő évenkintmeg
teremni. Nagyobb erdészeti gazdálkodásban, ha czél- 
szerüen akarunk szabályozni, nélkülözhetlen a’ körül
ményeink és szükségeinkhez alkalmazva gyakorlatilag 
és példákkal felvilágosítva kidolgozott szabályozási uta
sítás ; sőt a’ messzeterjedő erdőségek szabályozási ter
vének készítésére egy különös bizottságot kellene fel
ruházni. Azonban egyszerre ne kapjunk sokba, ne ha
markodjuk el a’ dolgot, és óvakodjunk az olly mester
séges rendszerektől, mellyekmég körülményinkhez nem 
illenek. A’ kezdet mindig olly erdőn történjék, melly leg
több hasznot igér, és még nem lévén levágva, nagyobb 
jövedelméből, mit attól újabb szabályszerű gazdálko
dás, józan használás és rendbentartás mellett várhatni, 
a’ szabályozás folytatásául tőkére tehessünk szert. Ha 
pedig az erdő olly állapotban van , hogy szerfelett pusz
títatván ’s irtatván , szabályozás után nem jövedelmez 
annyit mint az előtt, midőn még nem volt kiszámítva 
a’ vágatandóság: e z e n  esetben a’ szabályozási költ
ségeket , mellyeket az erdő helyrehozása és rendezése 
igényel, másunnan kell fedezni, és oda gondolni, hogy 
mind ez csak e l ö l e g e z é s k é p  történik. Hamagunk-

1) Minthogy Hubényi urnák mint hazánk legjelesb erdöszei 
egyikének munkáit előbbi évfolyaminkban , habár rövi
dé is,szerfölött érdemesseknek tartottuk ismertetésre ezen 
úgyszólván légparlagabb legmeddőbb ágában irodalmunk
nak , ez okbul e’ korszerű előterjesztést is igen czélsze- 
rünek ítéltük közleni a’M, Gazda után mint e’ végre meg
kértek 's hatalmazottak. A’ szerk.
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nak vannak alkalmas embereink, a' szabályozás ke\és 
költséggel megeshetik , és épen erre kell törekedni. Sok
szor pedig körűiményink még nincsenek úgy kifejlőd
ve . hogy szabályos erdőgazdálkodást vihetnénk; a’ mi
kor aztán a" szabályozáshoz! fogás előtt legelőször is 
a’ szükséges rend megállapításán kell igyekezni. a’ gaz
dálkodást pedig, mellvet semmi esetre sem szabad vég
kép elhanyagolni. az alatt csak úgy ideiglenezve vinni. 
Ila azonban még így sem tudnánk az illy mostoha ese
tekben szükséges szilárdabb álláspontra felvergődni: 
akkor csak ültessünk sir-emlékül egy szomorú fűzfát. 
mert sínylődő erdőnk nem fog többé felüdülni. F.n 
ismerek olly erdőrészt, melly már végkép kihalt, ésolly 
helyen , hol ezelőtt magas tölgyfák pompáztak, ezután 
pedig aligha fog csak egy is diszleni. hanemha a’ nyo
masztó körülmények megváltozandnak. 2) H i á n y a  a' 
r e n d e s  utasításoknak. Többnyire minden erdőgazda
ság kénytelen ezt érezni. Számtalan földesur létezik 
még nálunk, kiknél sem tisztnek , sein erdösznek , sem 
vadásziak nincs semmi utasítása: pedig utasítás nélkül 
nem mindenki tesz annyit, meunyit kellene; hanem na
gyobb részint csak annyit, mennyitakar: minek követ
keztében az egymás dolgába avatkozás, melly aligha 
hajt valami hasznot, kikerülheílen : miből természete
sen a’ még ugyanazon osztályú tisztek között is örökös 
és mindig esak a' földesurat károsító súrlódás szárma
zik. Ezen kívül ki nem tapasztalta , mikép az önfejűek 
még az írott utasítást is örömest mellőzgetik , ha szerét 
tehetik. Mi tevők lennének ezek. ha még csak szolgá
lati utasítás sem kötelezné őket. Utasítás nélkül »’ fogla
latosságok sem mehetnek olly szilárdul, pontosan és 
egyaránt, az ellenőrködés pedig épen lehetetlen : mert 
hogy lehet valakit kötelessége elmulasztásáért szigorú 
feleletre vonni, ha előre pontosan nem értesittetett arról. 
mi legyen kötelessége ? A’ gyakori ellenmondások és a’ 
kikerülhetlen intézkedési rendetlenségek, nem ritkán 
csupán csak a’ hiányzó vagy nem kielégítő tiszti utasí
tás eredvénvei. Azonban raillv könnyű a’ helybeli ke
zelés és foglalatosság menetelét felfogni akár a’ kor
mányzó , akár a’ végrehajtó személyzetnek, ha rendes 
tiszti és végrehajtási utasítás létezik. Bátor vagyok ez 
alkalommal az ő cs. k. főhgsége fenséges Nádorunk kis- 
jenői uroűalma számára (lúd néhánv évig foglalatoskodni 
szerencsém volt) kidolgozott, ’s Őfensége kegyesen- 
gedelméből ki is nyomatott erdóutasitásomra igényte
lenül hivatkozni. Terveztem én még ezen kivül több ki
sebb 's nagyobb terjedelmű utasítást, cs e l é g  alkal
mam volt az ide vágó kellékekkel megismérkedhefni. 
Egyébiránt az utasításnak annál inkább fel kell karolni 
általában az egészet . minél nagyobbszerü és bonyolitot- 
tabb a kezelésmód. Hol ok van a’ lehetségig egyforma
ságra törekedni, például több összes urodalom jószág- 
igazgatásában . sokban intézkedhetni az utasításhoz ké
pest , ebben azonban mind azt, mi a’ helybelijköríilmények- 
tol függ, a’ szerint keli módositni. Innen következik, 
hogy csak az tervezhet czélszerü különös tiszti utasí
tást , ki az urodalmi 's erdészeti kormányzásban olly 
nagy szerepet játszó helybeli körülményeket jól ismeri, 
különben a’ helybeli körülmény rovására könnyen hibás 
fogások ezuszhatnak az utasításba: nagyobb erdészetek
nél továbbá még a’ csőszöknek is kell valami kis szol
gálati utasításuknak lenni, még pedig nemcsak azért, 
hogy ebből kötelességeiket megértsék , hanem a’ rend és 
ellenőrködés fentartása és könnyebbitése végett is. Azon 
csősznek, ki olvasni nem tud, az utasítás azon nyel
ven, mellyen ért,  időiül időre olvastassék fel. Boldog 
Isten ! hányán vannak , kik jó , határozott és kimerítő

utasítással ellátva pontosan és megelégedve járnának 
el tisztökben , midőn most utasítás nélkül csak tétováz
nak, ’s legnagyobb szorgalmuk mellett is nem ritkán ke
serűséget kénytelenilletnek nyelni. 3) Az e g é s z  e r 
d ő n e k  k e r e s z t ü l  kasul v a g d a l  t a t á s a ,  a’ mi 
d ő n  m i n d i g  c s a k  a’ l e g s z e b b ,  l e g j o b b  és  
l e g k ö z e l e b b  e s ő  fa v á g  a t i k  ki. Illy jelenetek 
is gyakran mutatkoznak, még pedig nemcsak a’ kisebb 
erdős gazdáknál, hanem a’ nagyobb erdőségekben is , és 
mind ez részint tudatlanságból, részint rögtönző nye- 
reség-hajhászásból történik. Elég erdőt ismertem mái
én , hova még csak nein is vezették, hanem csupán kül
döttek az embereket, a' végett, hogy házi szükségre 
vagy eladni-való fát vágjanak; ismertem, mondom er
dőt, hol minden fa eladó ; hol az erdőség szivében , szint
úgy mint akármellvik végén és zugában vágásokra ta
lálunk : sőt az sem egyszer történik, hogy azok, kik az 
erdőből faizhafástigényelnek, járandóságukat mindigaz 
erdő legszebb ós legközelebb részéből követelik, mi ha 
nem teljesítethetvén , szabályra és rendre utasittatnak , 
nemcsak békétlenkednek, hanem még szemrehányáso
kat is tesznek és hangosan panaszosodnak. Hogy illy 
gazdálkodás mellett az erdő végtére egészen kivágatik , 
és sein utánnövésre, sem valami szép épületfára nem 
számíthatunk: nyilványos példák bizonyítják. 4) A’ f a 
ló p á s. Erről a’ most említett erdei rendőrséget tár
gyaló munkámban kimerítőbben fogok szólani. 5) M a r 
ii a l e g e l t e t é s  a z  e g é s z  e r d ő b e n ,  sőt  a’ vá- 
g á s ó k b a n  é s  p a g o n y o k b a n  is. Hogy az erdő
ben létező füvet óvakodva legelőül használják, azmeg 
egészen rendén van; ámde ismerek én erdőt, mellyben 
akár-merre fordul az ember , mindenütt legelésző mar
hát lá t, és a1 nagy kiterjedésű ujonan hajtó vágások le
geltetés által részint egészen tönkre tétetnek, részint 
annyira elpocsékoltalak, hogy többé a’ régihez hason
ló, vagy legalább ollyan erdőre, miilyen lehetne , ha 
a' pagony inegkimóltetiiéka’ marhától, teljességgel nem 
számíthatunk. 6) A z e r d ő  i r t á s .  Törvényink sze
rint nem lehet gátolni a’ földesurat, hogy úgy ne hasz
nálja a’ földet, a’ mint legtöbb hasznot reméli belőle 
huzni. Azonban az erdőirtással mégis már némelly he
lyeken csakugyan tulságoskodnak. Hiszen egy nemelly 
erdő úgy át van már irtásokkal szeldelve , és földe any- 
nyira kicsigázott, hogy pihent földet alig kaphatni ben
ne. Ismerek vidékeket, még pedig koránsem a’ termé
keny róna földön, hanem a’ száraz hegységen , hol egesz 
falu határában sem láthatni már erdőt. A’ kopasz hegy
tetőkön . ha csak igen esős idő nem já r, nincs mit le
gelni; az ezelőtt erdővel díszelgett meredek hegylej- 
tók, földlerohanás és vízmosás következteben elkietle- 
niilnek es puszta földtömeggé válnak. Gyakran megtör
ténik, hogy a’ fával és cserjével benőtt hegylejtök és 
keskeny völgyek a’ jobbágyoknak szabad használatra en
gedtetnek, hol ezek addig irtanak, legeltetnek és vág
ják a’ fá t, míg mindennek végére nem járnak ; holott 
pedig e' cserjés hegylejtőn kívül legkisebb erdő sincs 
a’ falu határában és csupán ezen a’ természettől epen 
fatermésre rendelt hegylejtőn lehet a’ közönségnek igen 
szükséges és hasznos erdőt nevelni.Uly esetekben rézsen 
kellene állni a’ földesúri figyelemnek, sót szükségesek
ben az illető hatóságnak is közbe lehetne magát \etni, 
fontolóra vevén itt azon körülményt is , miszerint az a 
szegény közönség , melly az erdőből végkép kipusztult, 
a’ szomszéd idegen erdőre nézve kezd veszedelmes len
n i.— Egyébiránt, ott, hol még csakugyan sok az er
dő, az irtásnak is bizonyos terv szerint kell történni; 
megtartván a’ szükséges szabályokat. A’ hegylejtők nagy
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része, sőt néhol egészen is azért terméketlenültek el 
és azért l e t t e k  a’ földesurakra ’s jobbágyokra nézve 
egyaránt haszonvehetlenekké, mert a’ rajtok állott er
dőket nem úgy kezelték mint k e l l  e t t  volna, és any- 
nyira nem kimélték, hogy a’ falopás és marhalegeltetés 
által egészen kipusztulván az erdő, a’ kopasz földet, 
köveket és vízmosásokat egyetlen egy zöldfa sem fódöz- 
né. 7) Az e r d ő n e k  k e l l ő  f e l v i g y á z a t  és e i 
l e  n ó r s é g n é l k ü l i  kezeltetése. Hány erdő van még 
országunkban, mellyrc dologhoz értő szakember ügyel 
és nem olly gazdatiszt uralkodik f ö l ö t t e ,  kinek fi
gyelmét a' gazdaság egyéb ága is eléggé terhelvén , 
kénytelen az erdőt egészen a’ paraszt erdőkerülő eszére 
’s emberségére bízni! Némelly nagyobb uradalmakban 
vannak ugyan már erdőmesterek , vadászok , sőt egyéb 
erdósztisztek is ; ámde még illy helyeken is volna javí
tani való. 8 ) A z  e r d é s z e t i  s z e m é l y z e t n e k  
r e n d s z e r i n t  c s e k é l y  f i z e t é s e .  Igen sok függ 
attól: vájjon a’ földesur olly tetemes vagyona, minő az 
erdő, melly urodalmának gyakran legtöbbet érő része, 
és a’ mellytől föltételeztetik egyedül a’ többi gazdasá
gi i p a r á g  is , ügyes, szorgalmatos és becsületes em
berek által kezeltetik é? és mégis az erdészeti sze
mélyzetet rendszerint olly vékonyan fizetik, hogy ezek 
bár mint húzzák is öszsze magokat, fizetősökkel mégis 
alig tudnak kijőni, még a’ csősz is alig tudja béréből 
magának és családjának a’ legszükségesebb ruhadarabo
kat is beszerezni; sőt van példa rá , hogy a’ csősznek 
még tüzelőfát sem adnak, hanem oda utasítják , hogy 
szedegessen gályát, vagy ha jobb fát akar égetni, ve
gyen pénzen, vágassa öszsze és saját költségén szál
líttassa haza. 9) K e v e s e n  f o g n a k  g y a k o r l a t i  
t a p i n t a t t a l  a’ d o l o g h o z .  Valljuk meg őszintén , 
hogy nálunk ittott mégnem eléggé gyakorlott az erdész- 
tiszt hivatalos eljárásában, és hogy egynémelly erdész- 
tiszt nem igen szeret ám az é r d  őb e  járni és magát
ott gyakorolni----Nagy baj ez uraim ; mert hiában, a’
mit az erdőben szemmel látni, kézzel fogni, észszel föl
é rn i, végrehajtani, kiemelni, mulatni, utasítani, bele
vezetni a’ dologba , cselekedni és ellenőrizni könnyen 
lehetséges: otthon, ha meg annyi papirost beírunk sem 
leszünk képesek helyrepótolni. — Más részről azonban 
az is igaz ám, hogy némelly erdősztisztre rendkívül sok 
erdőt bíznak, úgy hogy annyit sikeresen bejárni lehe
tetlen, a’ másikat pedig irka-firkával egészen elfoglal
ják. Egyébiránt az is megtörténik, hogy egynémellyik 
erdósztiszt jobb szeret otthon mint az erdőben , és csak 
onnan hazulról rendelkezik szóval vagy Írásban, csupán 
azért, mert mástól ugv látta vagy tanulta; aztán meg 
csak ne tagadjuk, némellyek, még ifjaink közül is ,v . 
azért mert mégnem szoktak hozzá , vagy mert már igen 
elpuhultak, kerülik a’ külső vesződséget, és mint szo
kás mondani, erdő- és fergeteg-iszonyosak. ' ) — Pedig 
Így a’ gyakorlati erdőszetben semmire sem mehetünk. 
Kellő gyakorlati irányt kell adnunk a’ hivatalnak ; mit 
ha meg nem bírunk, valljuk meg nyíltan , és előadván 
az akadályokat, azoknak elhárítására nézve czélszerü 1

1) Milly puhák és kényelem-vadászok némellyek honi er
dészeink közül, az olvasóra nézve több mulattató, er- 
deinket illetőleg pedig elszomorító adatot közölhet
nék. A" többek között nem régiben láttam lakom előtt 
elmenni egy idegen erdészt , ki azonkívül, hogy felső 
czipöt v ise lt, nehogy lábai megnedvesitése által valami 
nyavalyát vonjon magára; még a’ csőszszel esernyőt is 
vitetett maga előtt, hogy valahogy meg ne ázzék! Sok 
függ attól, minő példával megyünk elől a' cselekvés 
mezején. H.

javaslatokat adjunk; járjuk szorgalmasabban az erdőt, 
ott saját szemeinkkel lássunk, és aztán ahozképest 
munkálkodjunk. — Ez az , mire én minden pályatársamat 
és barátomat, kikben még az életerő működik, őszin
tén felhívom; és ez az, mire kivált fiatal erdészeinket, 
buzdítani hazafiui kötelességemnek ismerem. Még most 
ugyan gyakran megesik, hogy minél többször látogat
juk aẑ  erdőt, annál több bajt látunk és hallunk; és ha 
orvoslás végett fölemeljük szavunkat, tömérdek kelle
metlenséget és ellenséget szerzünk magunknak ; midőn 
más , ki otthon ü l, ha pár sort ir az erdőszet-javi- 
íásrol, bárha a’ gyakorlatba-véícl esze ágában sem for
dul meg , s o k k a l  nyugalmasabban éli le az élelet. 
Ámde azért mi ne tágítsunk semmit; ’s hivatásunkhoz , 
ha még olly sanyarú volna is, maradjunk hívek. De ho
gyan is lehetne máskép, hiszen hány példa van még 
arra is hazánkban, hogy eszében sem fordul meg sen
kinek erdejét időrül időre dologhoz értő emberrel bejá
ratni, és ez által magát az erdő állapotjárói értesiltet- 
ni, hogy a’ netalán előforduló hijányon segíthessen.

( Vege h Övelkezik.)

M a g y a r  (« a z r ia sá g i E g y e s f i ie l ,
P r ó b a s z  á n t á s.

(Vege.)
Szinte kísérletre vala szánva , de későn érkezek 

meg M é s z á r o s  János nagyezenki orvoskovácsnak uj- 
don szerkezetű egészen vas ekéje , mellynek azonkívül , 
hogy bármilly angol-ekének isbeillenék, még azon sa
játsága is van , hogy tetszés szerint töltögetőekévé és 
lókapává változtathatni át. Óhajtanok, hogy jövő évben 
korábban küldetnék be, hogy jelességérül ’s több ren
dű nagy haszonvehetőségéról, mellyet külseje nagy mér
tékben ígér, nyilványos próba által is meggyőződhes
sünk, az é r d e m  pedig közméltánylást arathasson.— 
Mészáros urnák e’ müve ismét tanúsító, hogy csakké- 
peztessék ki a’ magyar, értelmiségben bármi világijá
val is fog versenyezni, — ’s pártoltassék csak a’ honi 
ipar ’s nem lesz szükségünk nyers terményinket a' 
külföldre tukmálni, hogy onnét gyártott alakban kettős 
árán viszszahozhassuk.

A’ köztelken egyébiránt az imént elósorozott és a’ 
múlt évben elószámlált ekéken kívül még több rendű gaz- 
das. eszközök valának kiállítva. — Diszesité az öszszes 
gyűjteményt a’ fense'ges fóherczeg-Nádor a l c s u t h i  
uradalmából beküldött, oda Sziléziából csak legújabban 
érkezett irtó-borona ’s egy alantjáró eke , úgynevezett 
mineur, mellyek L a r i s c k grófnál a’ kapanövények 
mivelésében nagysikerrel használtattak. Valószínű, hogy 
ezen eszközökén H ö r m s m i  igazgató urnák éles belá
tása némelly czélszerü módosításokat teend. — Magára 
vonta továbbá ugyanott a’ figyelmet egy uj tökéletesen 
öntöttvasból készült e r e d e t i  a m e r i k a i  k u k o r i -  
c z a m o r  z s o l ó ,  melly az eddig amerikai név alatt 
eladott géptől egészen különböző alakú és szerkezetű, 
’s valamint egy részről tartósságra a’ már isméretest 
meszsze fölülmúlja, úgy a’ munka szaporaságában két
szer annyit biztosit. — Ára 50 pfrt ’s alulirlnál szinte 
megrendelhető. — Kedves tünemény volt még a’ köztel
ken egy ott felállított ’s megpróbáltatásakor közmegelé
gedést nyelt e r e d e t i  s k ó t  c s é p l ő g é p ,  melly 
gyors és tiszta munkája, egyszerű szerkezete ’s mi több 
bárhova is könnyű szállithatása tekintetéből (erjedést és 
meghonosítást érdemlene ; aradé ára minden arányon fö 
lül áll, mert 720pfrtértáruitatott, melly somraán raajd- 
más két szinte jóra valót lehet vásárlani. Ha sze



rét tehetjük , iparkodni fogunk e’ gépnek legalább raj
zát adhatni; azoknak pedig, kik tán azt látni ’s mű
ködésében megszemlélni óhajtanák, megjegyezzük, hogy 
e’ csépié jelenleg a’ lőrinczi pusztán Pest mellett J u- 
r e n á k urnái van felállítva , hol az aratás után fog is 
használtatni. — Voltak még ezenkívül egyéb e r e d e t i  
angol gépek és eszközök is a’ köztelken felállítva, ne
vezetesen gabonavető, répa- és szecskavágó ’s olajson- 
kolytörő , mindannyi (külsőleg Ítélve) a’ legczélszerübb 
szerkezetű; sajnos egyedül az , hogy felcsigázott árok 
miatt vevőre nem találhattak. — Láttuk ott eredeti alak
ja után készítve a’ G r a n g e f c l e  ekét is, mellyel Szíj 
pesti gépész hazánkíia emlékül az egyesületnek enge
dett át, ’s álmélkodtunk, hogy az olly nagy lármát te
hetett Francziaországban, holott azt misokkal egysze
rűbb alakban a’ tolnai’s f e h é r v á r i  ekében embe
ri emlékezetet fölül múló idők óta bírjuk és használ
juk. — A’ torontáli falusi eke, mellyel Csekonics uraság 
vala szives az ekegyüjteményt szaporítani, külső for
mája után a ’ fejérvári ekével fog a'munkában vetélked
ni , szerkezetében azonban csinosabb és miveltebb. — 
Méltánylást nyert ez alkalommal egy szárnyas — rézs
útos borona mellyet Galambos mérnök ur az egyesü
letnek mutatványul ’s ajándékul küldött be mi részünk
ről e’ honi találmányt a’ skót szárnyas boronánál be- 
csesbnek és czélszerübbnek tartjuk.— Fel voltak még 
a’ köztelken állítva fenemlített S z í j  gépész hazánkfia 
által többrendű eszközök és gépek , nevezetesen kuko- 
ricza-daráló, burgonya-vágó, kukoricza-vető, zabzu- 
zó , rét-gyalu és szecskavágó : W a g n e r  ur által pe
dig repezesorvető, szélrosta , malátazuzó , ekék , ’stb. 
Valamint altaljában örvendenünk kell, hogy különféle 
gazdas. eszközök, mellyeket azelőtt a’ külföldről kelle 
hozatnunk, most már hazánkban is készíttetnek, úgy kü
lönösen meg kellett ismernünk ; hogy S z í j  ur müvei a’ 
helybeli készitvények között mind csinosságra mind 
ezékszerüségre az első helyet érdemlik.

Végre fel volt a’ köztelken több rendű gőzkészül- 
vény is állítva, mellyek Ga l l  dr. felíigyelése alatt 
Schuhmann gépész által készíttettek. A’ helyszínén tett 
próba megmutatá : milly csekély költséggel lehet a’leg
jótékonyabb ’s eleinte nagyszerű vállalatokra számí
tott találmányokat a’háztartásnak számos feladásira nem 
csekély erő’s tüzelőanyag kíméléssel átvinni.— így lát
tunk ugyanazon gőzzel egy időben egy oldalról mosás
ra készített r u h á t ,  más oldalról szecskát pároltatni, 
különféle ételeket főzni, szeszt párolni, zsírt olvaszta
ni , téjport készíteni ’stb. — A’ gőz jelenleg leghatalmasb 
emeltyűje az iparnak és gépvilágnak; ’s midőn látjuk, 
hogy az ész legmerészebb kísérleti a’mindennapi élet kö
rébe majd köllségtelen sikerrel ’s haszonnal mennek á t : 
csak sajnálkoznunk kell a’ hanyagságon, mellyel magát 
a’ magyar illy találmányok jótékonyságától megfosztja, 
’s egykedvűséggel nézi mind önjava hanyatlását, mind a’ 
helyettünk gondolkozó és működő művész — szegény
ségét. Török János.

A’ Ii «« t I c n.
(Német novella.)

(Folytatás.)

A’ városvégen egy régi épület homálylotí, melly da
rab idő óta ü r e s e n  á l l t ;  mit színháznak használtak

ha valami kóbor társaság P. . .be jö tt: de ma az első ál— 
arezos bál tartatott benne. — A’ nap nem akart elmúlni.

Végre ütött a’ várt óra. Első valék a’ teremben szinte 
álarezosan , hogy Róza anyja meg ne ismérjen. Nyugtala
nul álltam az ajtónál , gondosan vizsgálgatva a’ vendége
ket. — Két hoszszu,hoszszu óra múlt el, ’s még sem akart 
kék álarczosom megjelenni, — végre jött. Egészen ha
sonló öltözetű társné karján, némi kaezérsággal, mit so
ha sem vevék rajta észre, lépdelt a’ teremben. Látszott 
hogy mindjárt észrevett, mert első pillantása is engem 
talált ’s egészen közel is álltam hozzá. Mind a’mellett 
mozgékony fejecskéjét azonnal ellenkező oldalra forditá. 
Ezt elővigyázatnak tartván , némán követőm lépteit. Ke
vés perez múlva mindkét álarczosom leült. Szerencsém
re szorosan mellettük, épen az imádott oldalánál nyer
tem helyt. Karjai térdeimmel érintkeztek , szivám a'keb
léhez tűzött virág illatját, ’s keztyüjét meghúzni bá
torkodtam. Most felém fordult ;’s a’ virágzó-halott viasz- 
arczbul két fekete szem , — ah ! az ő szeme, harago
san pillantott rám. Nem tudám mit gondoljak. Ez alatt egy 
álarcz-nélküli férfi lépett hozzájok’s vele beszélni kez
dett. Meglehetős sokáig beszéltek ’s nem kévéssé bá
multam, midőn végre kezét fogá , mit a’ lyány készség
gel engedett.— De bámulatom tökéletes keseredésre szi
lájuk, midőn a’ két nőt fölkelni ’s azon férfival a’ te
remben sétálgatni láttam.

A’ féltés furiáji ’s a’ kétség kínai mardosák lelke- 
met. Elkeserített szívvel tolakodám a’tömegen á t , hogy 
el ne veszítsem őket szemeim elől. Látnom kellett: mint 
vált el anyjától szerelmem lyánya ’s folytatá a’ sétát 
kísérőjével egyedül. Végre mindketten leültek szerelmes 
szavakat váltogatok. Égtem a’harag’s féltés miatt. Ró
za •— ó — lehetetlen ! — és mégis , mégis kiálték magam
ban , mi a 1 a 11 villogó szemeim szakadatlanul a’ párra 
ügyeltek.

Most ismét elhagyók helyeiket ’s azon homályos 
csarnokba léptek , melly a’ szabadba vezet. Én utánok 
rohantam , de az előttem keletkezett szorultság akadá
lyoztatott ; midőn végre áthatoltam, kit sem láték többé. 
Kiléptem , — végtelen ür terjedt előttem; é j, köddel fö- 
dötten.

Róza ! Róza ! sopánykodám magamban ’s a’ csemege
asztalhoz rohanva, egyik pohár hűsítőt a’ másik után 
öntőm egyébként is égő torkomba. Eszméim zavarod
ni kezdtek, szegletbe vetőm magam, és — lám ! itt sé
tálnak ismét mindketten kar-öltve. Lábaim bár ólomként 
nehezedtek, mégis oda sieték, ismét a’ csarnok felé 
mennek , én nyomban utánok. Most egy egészen sötét 
csarnokon megyünk keresztül; siket ’s rémes minden, 
csak kődarabok viszbangozzák borzasztón a’ kopogást. 
A’ távol karzat zenéje vad ujongatásként hangzik utá
nunk. Most egy titokteljes elrostélyzott üreg előtt áll
nak. Róza karját akarom megfogni; — de csodálatosan 
csúsznak a’ rostélyon keresztül, mik engem utamban 
akadályoztatnak. Ijedősem ’s kínaira könyözönben olvad
tak fe l; egy halvány világ sugárzik a’ lyukból ’s lá
baim alatt sírköveket mutat. Hegedűk ’s trombiták he
lyett, halotti orgona hangzik fülemben. Mozgani látom 
ismét őket. Egy mély sóhaj'— az Róza! A’ szenvedély 
minden erejével rántom ki a’ rostélyokat ’s berohanok. 
A’ lyányt karjai közt pillantom meg. ,Le az álarczczal , 
hűtelen , eskütörő , szerencsém gyilkosa i kiálték , 
hogy a’ fal reszketett. (Vége köv.)

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 , nri-ntcza 453.



5 í .  sz á n t P e s t , J u l iu s  16. 1842,

E l i r e n b e r s  k é r e l m e  a ’ m a g y a r  t é r -  
m é s z e t v i z s g á l ó k l i o z  e l ő a t l a t v a  T o 

r o k  J ó z s e f  dr. á l t a l 1)
BERLIN JUL. 4ken 1842.

Berlin, r’ classicus Némethon százados hirii egye
temei között, az újabb korban kétségbehozhatlan első
séget vitt ki magának, ’s ennélfogva nem ok nélkül te
kintetik a’ szövetséges tartományok Athénjének. 150 
tanár lobogtatja itta’ tudományok szövétnekét, kik közül 
szinte minden harmadik európai hirt nevet küzdött ma
gának. Engem mint orvost leginkább D i e f f e n b a c h " )  
Némethon kikiáltott első műtevője (Operateur) továbbá 
S c h ö n le i n , jelenkorunk n a g y  nevű Aesculapja ’s 
végre Jüngken, Poroszhon első szemésze magasztos 
hirök varázsolt ide a’ folyó év nyári iskola félévére. 
Azonban mint kedvelője a’ természeti tudományoknak , 
kitűzött komolyabb orvos-sebészi tanulmányin) mellett, 
kiváncsi valók közelebbről megismerkedni az állat- nö
vény- ’s élettanban (physiologia) magának örök érde
meket szerzett E h r e n b e r g  mikro«copi vizsgálati
val is. Bemutatám ennélfogva magamat ezen jelenko
runk természetbúvárai első nagyságú csillagának ’s nyil- 
ványitám neki, hogy ezen félévben én is hallgatója’s mi- 
kroscopi vizsgálatinak szemtanúja kívánok lenni. Nyá
jasan fogadott a’ nagy tudós ’s hallván hogy magyar 
vagyok, azonnal Magyarországról kezdett beszélni ’s 
tudakozódni; de nem a’ tokaji borrul, hanem a’ tokaji he
gyekben eltemetett ’s általa fölfedezett ázbarcsák (infu
sorium) világáról; mert hiszen „navita de ventis de 
bobus narrat arator.“ — Előadta t. i. hogy beszfercze- 
bányai professor ’s jeles magyar természetvizsgáló Zip- 
ser u r, szives volt neki küldeni hegyaljai — tályai — 
pallérozó vagy c s i s z o l ó  palát, (polierschiefer) pipa
agyagot, továbbá Zamutó, Á rka’s Jasztraba nevű hely
ségek határiról, tripolisi agyagot, félopálokat s több 
más ásványt, miket mikroscopiumával megvizsgálván , 
bennök számos ázbarcsát ’s ázbarcsatekcnőt talált, je
lesen pedig a’ tályai pallérozó-palát ’s különösen a’jasz- 
trabai tripolisi agyagot (terra trípolitana) csaknem egé
szen ázbarcsatekenőkbül álló, ’s annálfogva életmüves 
(organicus) eredetű ásványnak találta. Ezen magyar
honi ásványokban fölfedezett, puszta szemmel láthatlan 
lények igen csinos ábráji meg fognak jelenni „Atlas der 
Infusionstierchen“ czimü munkája , már sajtó alatt levő 
második kötetében. — Ezeket előadván tudakozódott tő
lem az elősorolt ásványok földismei (geognosticai) vi- 1 2

1) Sietünk közleni jeles hazánkfija sok tekintetben érdekes
levelét j ‘s kötelességünknek tartjuk ötét, ki magy. aca- 
demiánk által tavaly természettudományi pályamunkájá
ért másod rangú jutalomra érdemcsíttetett, jelenleg pe
dig az emberiség javára szentelt pályáját külföldi gaz
dag tapasztalásokkal igyekszik tökéletesitni, honunk pol
gárinak ajánlani. A’ s z e r k .

2) Dieffenbach sebészeket képező intézetéről, mellyben ide
geneknek is megengedtetnek az élököní mütételek , Ber
lin jelesebb tanárairól 's áltáljában a’ berlini gyógyászat
ró l, az itt létem alatt előfordult nevezetesebb esetekről, 
's mütételekről, utazásomat bevégezve szándékozom ér
tesíteni orvosi rendünket, mikor már egyszersmind a’ 
párizsi s bécsi orvosokat képező intézetekkel is össze- 
hasonlithatandnm az idevalót. T ö r ő k

szonyairól*, mert úgymond ezeket kikutatni fölötte ér
dekes és kívánatos volna. Én fájdalom, noha ezen vidé
keken jártam, kérdésire kielégítő válaszszal nem szolgál- 
haték j mi volt annálfogva természetesebb mint azt kér
denie : nem tudnék é valakit a’ magyar természetvizs-»- 
gálók közül, ki ezen vidékeken földtani (geológiai) ku
tatásokat tett volna, ’s a’ kérdéseket megfejthetné ? Oh 
igen is válaszolám neki vagy Zipser ur, vagy haő mint 
hivatalánál fogva Beszterczebányához köttetett, nem, 
Kubinyi Ágoston ur egy a’ legszenvedélyesebb ’s jele
sebb természetvizsgálóink közül, kétségkívül búvárko
dott már ezen vidékeken ; sőt ha jól emlékszem, a’ kö
zelebb múlt évben is tett ezen vidékekre tudományos ki
rándulást; vagy ha talán az épen itt érdekelt szempontra 
nézve ő sem tudna felelettel szolgálni, az ezen vidé
kekhez közelebb lakó megyei orvosak ’s természetvizs
gálók nem kétlem kimeritőleg felelhetnek legkényesebb 
kérdésire is. Ezen válaszom következésében nyilványit- 
ván , hogy nagyon kedves dolgot tennék reá nézve, ha 
ahoz értő tudós hazánkfiaitól az emlitett földismei vi
szonyokat kitudakolnám : megígértem neki, hogy fölszó- 
litandom e’ végett hazánk természetvizsgálóit ’s remél
jem, hogy az ő nevében hozzájok intézett kérelmem, 
nem maradand válasz nélkül, sőt hihetőleg a’ közelgő 
beszterszebányai, orvosok ’s természetvizsgálók gyű
léséből is várhatunk feleletet. — Ezen gyűlésben ő is 
szívesen részt vett volna, ha jelen körülményi meg nem 
gátolák vala; ’s Ígérte is hogy valamellyik évben , ha 
csak lehetséges leend, személyesen fog részt venni a’ 
magyar orvosak és természetvizsgálók gyűlésében ; mert 
ö i s , miként mind azon tudós és o r v o s ,  kikkel utara- 
ban ’s itt helyben volt szerencsém megismérkedni, kü
lönös vonzalommal látszik a’ magyarhon és nemzet 
iránt viseltetni. — Ehrenbergnek tett Ígéretemet teljesí
tendő , bátor vagyok ezennel megkérni a’ természetvizs
gálókat, különösen pedig ezeknek ásványtani osztályát, 
szíveskednének őt e’ következő pontokrul rövideden ér
tesíteni : a’ jasztrabai tripolisi agyag, mint csaknem 
egészen ázbarcsákból álló ásvány, nagy terjedelemben 
jön é elő ? képez é vastag és meszszenyuló rétegeket, 
vagy csak elkülönzött csoporfozatokat ? nem somla (ba
salt) rétegeken fekszik é? ’s micsoda kő- vagy föld
nemek vannak közvetlen fölötte és alatta ? Ennyiből áll 
kérelmünk a’ b^szterczebányai gyűlésen megjelenendő 
természetvizsgálók ásványtani osztályához, ’s azt hiszem 
nem lesz szerénytelenség az emlitett pontokra választ 
reméllenünk. —

Alkalmat veszek ezúttal magamnak az Ehrenberg, 
általam szórakozás ’s m u l a t s á g  kedvéért választott 
leczkéiről rövid vázlatot közleni a’ magyar olvasó köz
séggel. 0  hetenkint csak egyszer tart leczkét t.i. szom
baton 12 órától 2ig. Ez alkalommal behozván láthatlan 
lényekből á l l ó  kis állaígyüjteményét, megmutogatja a’ 
legnevezetesebb ázbarcsákat, mellyeket ő jobban ismer 
mint más természetvizsgáló a’ tyúkokat, ludakat és ká- 
csákat. Állításom valóságáról könnyen meggyőződhetik 
mindenki , ha meggondolja hogy ö ezen parányi lénye
ket nagyító-üvegen nézvén bonczolni tudja, megmuto
gatja izmaikat ’s tápláló életműveiket; nevezetesen éhe
sen hozván be őket, jól tartja kék vagy vörösszinü ele
dellel, mit ázbarcsájijóízűen megrágnak, aztán aprón



ként lenyelnek, ’s megemésztvén ki is ürítenek ; ’s mind 
ezen foglalatosságaikat olly tisztán látja az ember mi- 
kroscopiumán, hogy ezen functiékrul legkissebbé sem 
kétkedhetik; sőt még nemző-részeik sem födötvék éles 
szemei elől, ’s nem ritkán sikerült már látnunk tojás
ból kibúvó, születő kis ázbarcsákat; mit egyébiránt lát
ni nem valami nagy ritkaság, kivált azon fajokon,tnely- 
Jyek számos, ’s különböző idejű tojásaikat szüntelen ma
gokkal hordozzák, ’s naponkint számos egyedet kelte
nek ki. A’ napokban mutatott Amerikából Newyorkbul 
kapott ázbarcsákat i s , mellyeket folyó év april 2kán 
fogtak a’Missisippi ’s Missuri folyók által képezett mo
csárokban ’s ástak az éjszakamerikai hegylánczokban. 
Ezek két hónap alatt érkeztek Berlinbe ’s köztük ta
láltattak még elevenek is, tökéletesen hasonlók az euró
paiakhoz, mind öszsze is 4—5 nemet talált újat, eddig 
nem látottat. Emlité ez alkalommal Ehrenberg, hogy 
Afrikában ’s Ázsiában — hová a’ berlini akadémia kül
dötte— utazván, megvizsgálta a’ Libanon hegyét’s eb
ben épen ollynemü ázbarcsákat talált mint miilyenek az 
éjszak-amerikai hegylánczokban vannak. Nembámulan- 
dók é a’ természet müvei? Vasárnaponként ha jó az idő 
ki szokott bennünket vinni ázbarcsa-vadászatra, melly 
czélra olly ügyes eszközt gondolt’s készíttetett hogy az
zal tetszése szerint fogjaki mosta’ viz felszínén, majd 
a’ közepén majd pedig a’ fenekén tanyázó kis vadakat: 
’s vadásztáskájába zárván otthon megvizsgálja, ’s a’ 
következő szombaton nekünk is megmutatja uj zsákmá
nyait ’s elbeszéli uj fölfedezésit. —

Engedelmet kérek az olvasóktu! ha ezen leczkék- 
rőli közleménynyel unalmat okoztam , de híjában „sifue- 
ris Romáé romano vivito more , Berlinben mindenki csak 
leczkékröl szokott beszélni, miként honunkban minden
ki a’ politikáról ’« alkotványról; itt ugyanis csak két
féle ember van, t. i. studiosus és filiszter; ez utólsó 
némán hallgat ’s bús komolysággal viseli igáját, amaz 
pedig örökké leczkékröl tereferél ’s igy jelenleg magam 
is ezen csolnakban eveztem.

A ’ lionl erdők mostoha állapotjáróh
(Folytatás.)

A' nagyobb urodalmakban a’ szokott erdei látogatások
nak van ugyan n y o m a ,  és ha czélszerüen tétetnek, 
hasznos eredvényök soha sem szokott elmaradni; sok 
erdő van a z o n b a n  még, mellyeket nem igen gyak
ran szokás látogatni; pedig az innen eredő károkról 
magamnak is különös és saját tapasztalásom van. Ugyan
is hányszor maradnak igy foganatlanul az erdészeti kor
mánytól kiadott Jegczélszerűbb szabályok ? mint men
nek füstbe mindenféle utasítások, mellyekneb, néhány év 
múlva egynémelly erdész még csak létezéséről sem tud 
semmit, az erdőszabályozási munkálatok is , mellyek 
annyi pénzbe kerültek, olvasatlan hevernek a’szekrény
ben : az erdőben szolgáló személyzetnek buzgósága, 
mellyet a’ gyakori látogatás és szemle szokott felfris
síteni— mind inkább hűlni kezd, mégpedig némellyiké 
csupán azért, mert tudja, hogy különben sem jő senki 
látogatóul, vagy ha jő is valaki, aztán a’ vágásokat és 
erdőséget nem. vizsgálja olly szigorun, hanem csak a- 
mugy futtában, a’ hogy lehet megtekinti; például a’ 
kocsiból vagy nyeregből, fölfelé a’ völgybül, lefelé a’ 
hegyről, vagy pedig csak az irományokat veszi szem
ügyre és azzal beéri. Illy testi lelki bátorságban szu- 
nyadozván m nden, a’ rósz szokások és rendetlenségek 
annyira meggyökereznek , hogy ha eljő végre az , ki azt 
mi rég parancsoltatok, vagy tiltatott, életbe is akarja

léptetni; senki sem tér már önként rendre, hanem még 
a’ viszszaélésekből is jogigények formáltatnak. Azonban 
van az életben vagy is gyakorlatban több olly t á r g y ,  
m e l l y e k  c s a k  ug y jöhetnek tisztába, ha a’ főbb 
tiszt indítványozza, szorgalmazza és kezdi meg, mint 
szinte ollyanok is, roellyekhez az altiszt nyúlni sem 
merne, hat.i. csak a’ látogatástól nem tartana , a’ midőn 
mindent őszintén fel kell födözni. — Szabad legyen egyéb
iránt ezúttal^ megjegyeznem , mikép az illy látogatások 
vagy szemlek csak akkor felelnek meg a’ czélnak, ha 
ezt ollyan  ̂ e m b e r e k  t e s z i k ,  kik az e’ v é g r e  
meg k í v á n  t a t ó  t u l a j d o n o k k a l  t e l j e s  m é r 
t é k b e n  b í r n a k ,  k ü l ö n b e n  k á r  a’p é n z t  hiá- 
b a v e s z t e g e t n i !  Nagyobb erdészeteknél a’ látoga
tást az erdőjárást illetőleg is saját utasításnak kell ter
veztetnie. A’jószág-korraányzóktul, igazgatóktól, fel
ügyelőktől ’stb. habár gyakran e’ részben is tárgyisme
rettel es tapasztalással birnak, minthogy ritkán jut erre 
idejök, nem kívánhatni az t, hogy különösen az erdőket 
is látogassák. 10) M a g á n a k  a’ m i v e l é s n e k  e l 
h a n y a g o l á s a .  Elég erdőre találhatunk hazánkban, 
mellybe egy szem famagot sem vetettek soha, mellybe 
egy fanövényt sem ültettek soha, mire pedig mégis csak 
szükség volna, mert tudni kell, mikép a* természet nem 
mindig képes tökéletesen helyre pótolni a’kivágott fát, 
sót inkább gyakran silányabbat állít helyébe, például: 
tölgy és bikkfa helyett nyár, fűz és nyírfákat. — Még 
a’ legnagyobb és nevezetesebb erdőkben is igen kevés 
vagy épen semmi sem történik e’ részben, úgy hogy, 
ha aztán közelebbről vizsgálja az ember az efféle er
dőt, nem győz eléggé bámulni, a’ sok és nagy puszta 
folton, levágott vagy leétetett vágásokon, bokrokon 
és töviseken , és meg azon , hogy mikint ellenkedik gyak
ran az ember szinte készakarva a’ jótékony természet
tel, midőn az erdővágás szabályaihoz vagy épen nem, 
vagy csak kevéssé akar alkalmazkodni. — Nagyobb er
dészeteknél szükséges az erdömivelésre nézve is or
szágos körülményinkhez szabott utasítást adni, úgy a- 
zonban , hogy az illy utasítás a’ gyakorlati erdömive- 
léssel és neveléssel foglalkozó buzgóbb férfiak uj és jobb 
találmányinak ne csak útját ne állja; sót inkább azo
kat lehetőleg előmozdítsa. — Nagy továbbá 11) A z e r-  
d ó i r á n t i figyelmetlenség és k ö z ö n y ö s s é g ;  és 
ha az erdők silány állapotának és csekély jövedelmé
nek igazi okát kiakarnók puhatolni: elóbb-utóbb kisül
ne, mikép az egész sinylódés onnan ered , mert ezen 
i p a r á g r a  nem fordítottunk még eddigeló kellő figyel
met és nem fogtuk fel az erdők ügyét annyi és olly 
kitartó erővel, mint a’ mennyivel valóban kivántatnék, 
melly bajt tetemesen neveli 12) a’ f a p a z a r I á s. Né- 
melly erdőkben olly fapocsékolást visznek még máig is 
véghez, mintha az erdők és szebb fák kipusztifhatat- 
lanok volnának, sót mi több, a’ fapazarlás olly erdőben 
is honos, melly b á n y á k  és más iparágak szolgálatára 
szenteltetvén, minden meggazdálkodott faszáiban bőven 
kamatoznak. A’ vágásokban a’ hitványabb és a’ nehe
zen hasadó tuskó, mellyhez csekély napszámért hozzá 
sem nyúl a’ favágó, mind ott hever, minthogy a’ job
bágyok úrbéri faizás fejében, a’ munkások pedig ingyen 
sem akarják elfogadni. Milly hatalmas tőkék állanak a’ 
vágások és pagonyokban: és ha e’ fapazarlásnak véget 
akarnánk vetni, és arra törekednénk, főleg a’ sarjer- 
dőveli gazdálkodásnál (Niederwald-IVirtschuft) , hogy 
a’ törzsök kihajtása minél jobban sikerüljön: egyik pa
nasz érné a’ másikat és fenyegetőznének ez njitást az 
országgyűlésen sérelemképen terjeszteni elő. A’ helyett, 
hogy fűrészelnék a’ fá t, fejszével vagdalván és kopó-
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csolván, forgácscsal úgy beterittetik a’ vágás, mintha 
behintették volna ; mi aztán rendesen a’ földön szokott 
veszni. Míg csak egy szál jobbféle fa létezik, addig a’ 
kimutatott fa vagy igen vastag vagy igen vékony; v. 
igen görbe, vagy igen nehéz, vagy igen meszszeeső ; 
de ha végre nincs már egyébben válogatni, mint néhány 
bütykös és csomós famaradványban, az is igen jól esik, 
csak több volna. Ha száraz fa helyett nyers fával tüze
lünk T/ 5el több megy fe l, mint különben; mert tudva 
levő dolog, hogy például 4 öl kiszáradt fa annyi hevót 
képes kifejteni, mennyit 5 öl nyers , mégis gyakran a- 
zokat is ,  kik ingyen kapnak fá t, alig tudjuk rábírni, 
hogy annak idejében gondoskodjanak fáról, hanem nap
ról napra halogatják, miglen fázni kezdenek; akkor 
aztán erősen fogván a’ té l, kárt tesznek; a’ sövénye
ket feltüzelik, mellyek helyeit tavaszszal ismét újakat 
kell csinálni; sót ha egyszer leesik a’ hó és az ut meg
nehezül, csupán a’ közeleső fákra támaszkodnak. Isme
rek erdőségeket, mellyekben az illy tetemes fapazar
lás által évenkint több ezer Ölfa ment veszendőbe; sőt 
máig sem segítettek még annyira e’ bajon, mennyire il
lett, vagy is inkább szükségeskép kellett volna. Ide 
t a r t o z i k  m é g  13) N é m e l l y  h i b á s  f o g á s  a’ 
hivatalok osztogatásában. Tudni való dolog , hogy a’ 
gazdálkodás akkor mehet jól, ha minden tiszt igazán a’ 
helyén van, vagy is betölti helyét, és az egész tisztség 
■egyes tagjai mind a’ közös czélra törekvóleg kötelessé- 
göknél fogvaöszszevetett váltakkal dolgoznak. 14) A z 
e r d ő  c s e k é l y j ö v e d e l r a e .  Ha erdőnket jól akar
juk kezelni, elégés alkalmatos személyzetre lesz szük
ségünk , azonban az erdóviselésre és javításra is kell 
valamit fordítanunk. Mi természetesen mind pénzbe ke
rü l ! E ’ mellett gyakran halljuk hánytorgatni, mikép az 
„erdő keveset jövedelmez.“ Lássuk tehát, ha vájjon 
alapos é mindig az erdő jövedelméveli elégületlenke- 
dés, és mellyek annak okai? Ha az erdők valósággal 
keveset jövedelmeznek, annak oka vagy az eddigelő 
felhordott törvény és kezelésbeli hiányokban rejlik , v. 
abban, hogy a’ fának nincs kelete; mert különben ha 
az erdővel jól bánnak és gazdálkodnak, az erdőjöve
delméveli elégületlenkedés rendesen egészen alaptalan. 
Nem minden emberfogja még fel tulajdonképen az erdő 
minden jövedelmeit. Tekintsünk be csak némelly erdé
szeti számadásokba, meg fogjuk látni, mikép rendesen 
csak a’ bevett készpénzt számi ják , azt p dig , mennyi 
fát hordatott el az uraság tüzelőül ’s épületre, saját 
fizetés fejében pedig tisztjei számára; mennyit használt 
fel maga különféle iparági szerszámoknak, ’s mennyit 
adott másnak ingyen szívességből, és milly szép jöve
delem szokott lenni az erdő többféle mellékhasználati
ból , számba sem igen veszik: vagy csak önkényesen 
annyira teszik, hogy a’ kezelési költségeket is alig fe
dezi , pedig ha az erdő minden jövedelmit jól fölvesz- 
szük, és róla alaposan akarunk ítélni: igazítni kell a' 
számadáson , és nemcsak a’ készpénznek hanem az er- 
dőbül ingyen hordott fának a’ megállapított árban , to
vábbá mindenféle más mellékes haszonvételeknek,miilyen 
p. o. a’ gubacs , makkoltatás, legeltetés, az erdő tisz
tásairól kaszált fű ; áltáljában mindennek , mi csak az 
erdőből kerül ki, számadásba szükség vétetnie, c s a k - ,  
kor mindjárt máskép fog kiütni az erdöjővedelem. Vol
nék én földesur, a’ számadást úgy vitetném , hogy egy
szerre át lehessen l á t n i :  a’ gazdaság mindegyik ága 
mennyit visz k i’s mennyit hoz be? Mi a’ gazdaság egyik 
ágából a’ másikra ford'ttatik, a’ számadásban egyiknek 
bevétel- (vagy jövedelem) a’ másiknak kiadás- (vagy 
költség) képen tudatnám b e ; és erre annál pontosabban

ügyelnék, minthogy csak így lehet az ember tisztában»’ 
gazdaság mindegyik ágára nézve , mert gyakran meg
történik ára, hogy egyik vagy másik iparág csak azért 
látszik olly hatalmasan jövedelmezni, mert a’ műanya
got szolgáltató másik iparág számára kevéssé vagy épen 
nem rovatik le a’ jövedelemből a’ kölcsönzött anyagára; 
vagy pedig olly jövedelem forrásokat is körébe szivá
rogtat , mellyek másuvá tartoznának folyni. Az illyen 
fel- és leszámitásmód ittott már rég divatozhat, ’s an- 
nálfogva édes örömest hiszem , mikép megpendí ésével 
semmi újságot sem mondtam ; azonban meg lehet még 
i s , hogy a’ dolog illyen tisztába hozatalának módját, 
raelly a’ munkát természetesen megszaporitja, sokan nem 
kedvelik : holott pedig ez kétségkívül czélszerü és mul- 
hatlan szükséges , mellyel még azon isméretes ürügy alatt 
sem kellene felhagyni, miszerint a’ jövedelem előbb— 
utóbb csakugyan»’ különben is egy közös pénztárba foly 
— én l e g a l á b b  megvagyok győződve, mikép egy- 
némelly e r d ő  maga iránt eddig is nagyobb figyelmet 
ébresztendett vala már, hogy ha évenkinti jövedelme 
külön ki fogott volna mutattatni. Egyébiránt az erdő jö
vedelmét illetőleg tekintetbe kell azt is venni, hogy az 
erdők többnyire hegyes vagy vízáradásos és más végre 
alig használtaié silány földü helyeken feküsznek ; an- 
nálfogva csekélyebb jövedelemmel is meg lehet elégedni. 
Azonban ha mindjárt a’ föld arravaló volna is , csak nem 
lehet minden erdőt végkép kiirtani, különben fa nélkül 
maradunk ; aztán meg úgy megszaporodnának szántóföl
deink, r é t e i n k  és legelőink, hogy még utóljára mind 
erőre, mind jövedelemre, mind értékre nézve beeső
ket vesztenék. Más részről nem lehet azt sem tagadni, 
mikép egynémely erdő jobb bánás- és gazdálkodás mel
lett csakugyan többet jövedelmezhetne ; és ez az , mire 
a’ birtokosnak vagy helytartójának folyvást törekedni 
kell. — '

Hasznos végre , ha az erdőkezeléséról minden év
ben egy kimerítő tudósítás terjesztetik az Illető földes
ur elébe, mcllyben fciinutattatik: mennyi fa kerül ki az 
erdőből ? a’ mivelés és javítás mennyire halad ? vagy 
mi által gátoltatik ? mennyi a’ bevétel , mennyi a’ kia
dás? Talán ha annyi időt nyerhetek, az illy egész évi 
tudósításra gyakorlati példát fogok kidolgozni, annak 
mintájára mcllyet a’ fóherczeg magas helyeslésével a’ 
kisjenói uradalomba bevittem , és azt alkalmilag a’ t. egye
sület elébe terjeszteni el nem mulasztom.

CVége következik.)

N a p f o g y a t k o z á s  1 8 4 2 d ik i j u l .  $ k á n $ u -  
r á u y V m n ,  N ó g r á d m e g y é J i e n .

Az éj ködös, felhős , hideg, múlt napi eső után. — 
Re g g .  5 ó r a k o r  a’ nap felhőkkel fedett, láthatlan, 
az égen nagy ború, a’ föld harmattal lepve , a’ hévmérő 
hideg napon 7°, folyvást tartó. — Regg.  5 és  3|4 ó r. 
Az ég keletidé kitisztul, a’ nap egészen Iátha'ó, a’ 
hévméró 7 l 2°, minden állat mozgásban , vidámon fut , 
röpdes és eledel után jár ; a’ gyermekek ébrednek , kel
nek , a’ nép munka után jár a’ ház körül ’s mezőn. — 
R e g g .  5 ór. és  54 p e r e z .  Keletfelé újra behorul’s 
a’ nap csak néha bukkan ki a’ sürü felhők közül, a’ 
hévméró iO0. — Re g g .  6 ór. 2 p e r e z .  A néha ki
bukkanó nap felső jobb oldalán látszik az első fekete 
folt. a’ hévméró 10°.— Regg .  6 r |* ór A’ folt m nt- 
egy hatod részét borítja el a’ napnak ; homá’yosodni kezd ; 
hévmérő 10«.— R egg . 6% ór. A’ folt mintegy harmad 
részét bori'ja el a’ napnak, a’ légkör szemlátomást ho— 
máiyosodik, a’ kakasok, mint hajnalkor, erősen kuko-
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rikoltják, az apró-marha, madarak ’s kutyák szomorúak , 
a’ hévmérő 10°. — R e g g. 6 3}4 őr. Beborulván egészen 
az ég , a’ nap láthatlan volt, de a’ sötétség annyira nö- 
vekvék, hogy gyertya nélkül írni nem lehete, az álla
tok mindinkább szomorúak, az ebek lefeküsznek ’s alusz
nak, a’ hévmérő 9 ,|2°ra esik hirtelen. — R e g g .  7 őr. 
Teljes fogyatkozás, az udvaron nagy sötétség, melly 
majd 4 perczig tart; az elborult égen láthatlan leven a’ 
nap, a’ baromfiak rémülten futnak anyjok alá ’s alunni 
készülnek , a’ fecskék fészkeikbe vonultak, a’ méhek 
nem dolgoztak ’s köpüikbe vonultak, a’ nagyobb gyer
mekek nagy ijedten futnak anyjokkal a’ mezőrül haza, 
nagy záport várván , némelly pór végítéletet közelíteni 
vél. Egy két éves úri lyányka„ ki vidámon kelt vala fel 
és épen dajkája öltöztette, újra alunni akar. Némelly 
virág bokrétája behúzódik. A’ homályos égen csillagot 
láthatni, melly szintúgy ragyog mint éjszaka; a’ hév- 
mérő 9°. — R e g g .  7 '|4 ór. Az ég kissé kitisztulván, 
a’ nap onnan, hol sötétedni kezde, kevéssé világosodik 
’s mintegy hatodrésze tiszta, a’ madarak lassan éled
nek, a’ kutyák folyvást alusznak, a’ gyermekek még 
mindig félnek, a’ szobát csak a’ gyertya világítja; a’ 
hévmérő 9j/2°. — R e g g .  72|4ór. A’ nap 113 része vi
lágos , a’ madarak röpdesnek , a’kutyák kelnek, a’ mé
hek szállongnak , a’ gyermekek vjdámodnak, a’ szobá
ban gyertya nem kell, a ’ hévmérő 10^4°. — R e g g. 7. 
’J* ór. A’ nap %  része tiszta világos; a’ nap kibukkan
ván a’ felhők közül m e l e g e n  süt, a’ meleg 15° ’s 3 
perczczel később 16°ra emelkedik; a’ virágok kinyíltak. 
— R e g g .  8 ór. 3 p e r c z. Vége lön minden napho
málynak, a’ hévmérő borús ég alatt 13°. Minden döb
beni rendben. Tartott tehát a’ fogyatkozás 6 óra és két 
percztől 8 óra és 3 perczig. —

Egyébiránt czélszerünek vélném , ha esillagászink 
’s mindazok, kik a’ csillagászatbannálamnál jártasbak, 
e’ tünemény körüli t a p a s z t a l a t a i k a t  közlenék ’s 
i l l y  k ö z l e m é n y e k b ő l  valaki a’ magyar orvosak 
’s terraészetvizsgálók Beszterczén, jövő aug. 4kén tar
tandó gyűlésén általányos átnézetét ’s képét adná ezen 
érdekes tüneménynek Kubinyi Ágoston.

A ’ napfogyatkozás jn l. §án tek in t
ve János kegyéről.

öt és fél óra alig volt midőn már az úgynevezett sz. 
János hegyen voltam, melly a’ budai csillagásztoronytul 
mintegy 2500 ölre éjszak felé esik, és melly a’ legéj- 
szakibb pont volt, mellyet körülményim választani hagy
tak. A’ várakozás-teljes kíváncsiság öszszecsőditctt ,a’ 
különben nem igen kényelmes följárásu h e g y r e  vagy 
150 embert, ellátva mindenféle alakú, szinü ’s ösz- 
szeállitásu előkészülettel. — Az idő jobban nem kedvez
hetett volna, a’ láthatár, egypár keletfelé mutatkozó 
igen alacsony's a’ láthatárt mintegy beszegő felhőkön kí
vül , egészen tiszta, és a’ levegő teljes csendben volt. 
A’ nap vizsgálására egy meglehetős látcsőt használtam, 
mellynek szem-lencséje elibe gombostűvel átszűrt kár
tyát tettem; ezen készület által a’ napot természetes 
színében, minden szemsértés nélkül ’s igen pontosan 
rajzolt szélekkel láthattam. — A’ s ö t é t s é g  t e l j e s  
n e m v o l t ,  ámbár a’ napból olly kevés maradt látha
tó, hogy az többé nem ív vagy félhold alakúnak,ha
nem hoszszas és átszelt pontnak látszott. A’ sötétség 
akkor ollyan , mint tiszta hajnalkor 3 óra tájban lenni 
szokott és szürkés z ö l d  volt, úgy hogy egymásnak 
rósz, és beteges szinét csodáltuk, az árnyékok, mely-

lyeknek határozottságuk a’ sötétedéssel nőtt, egészen el
tűntek, — a’ Duna kényesö, folyónak látszott, — az álla
tokon úgymint kutyákon ’s madarakon változás észre
vehető nem volt.

A b ő i d  a’ n a p b a  l é p e t t
5  óra 5 9  perczkor . -+> 11, 1. 12
6 »  7 „ „ • 13, 15 4
« » 40 „ „ • 9, 5 26
6 » 05 » „ . 7, 2 nem gyújt,

legnagyobb sötétedés
6 » 58 „ „ . «, 7
* „ 38 „ „  . 13, 8 8
7 „  58 „ „ . 15, 5 3 — 4
3 v  3  „ „ vagy a’ budai csillagászok  

szerint 5 perczkor egészen kilépett a’ hold a’ napból. A ’ 
fölebbibol kitetszik, hogy 51 perez alatt a’ hévmérő 7 
fokkal e se tt , melly változás olly érezhető volt, hogy azok 
is, kik köpönyeggel voltak ellátva, derekasan fáztak.

A— n.

V  Ii ií t 1 e n.
(Német novella.) '

(Vége.)
A* lyány nyugodtan ’s némán vévé le az á larczol, 

— ismért édes vonásit látám, csak hogy halványan, 
igen halványan.— .R óza, t e ,  lehetséges é?  volt min
den , mit fojtott hangon mondbaték. Ekkor ismét lassan 
emelé föl jobbját ’s az idegen képiről is levevé az á l-  
arezot; halotti koponya rémlet előmbe az üres szem - 
üregekből; e ’ perez óta csak arra emlékszem, hogy 
ájultan estem földre.

Midőn ismét fölébredtem, fényes nappal volt. Ide« 
gén szobában, idegen ágyon valók, ’s most megisme
rem , hogy eseményim egy részét álmodnom kellett.

,Ön a’ tegnapi bálban kissé mértéken felül itt sze 
szes italokat /  mondá a’ kórház orvosa; mert ide vit
tek , miután a’ bálban huzamosb időig halottként fekü- 
vén , guta-ütöttnek gondolták.

Heves lázba estem , darab idő múlva kigyógyul
ván rettenetes sejtésekkel siettem azon ház f e l é ,  hol 
Róza lakott. Fölm elegülve, lélektelenül értem oda.Gyer
tyák égtek a’ szobában —  világos nappal. — ,Lakodalmi 
ünnepe* s u g á egy gúnyos benső hang. Hisz láttam őt 
az idegen férfival, láttam kézszoritásikat, hallottam sze
relmi susogásokat; a’ többi mind álom volt. —

Felrohantam a’ lépcsőkön, és mozgó gyertya vilá
got pillanték meg Róza koporsója körül, mellyben fehér 
rózsa , anyaiként fekütt. —  Lakodalmi ünnepe volt a’ 
halállal. —

Most tudám csak m eg, hogy szegény azon e s te , 
midőn anyjával álarezos -  mulatságba kellett jönie , vé
letlenül roszul lön. Természetesen mind kettenhijányoz- 
tak az öröm azon helyén, mialatt a’ Róza által válasz-^ 
tott de ismét viszszaküldött álarezos öltözeteket más 

,k é t  nő vévé föl a’ bálra.
Évek múltak el ez esemény ó ta , ’s bár mostani 

viszonyimban, egy nemes nő és kedves gyermekek 
körében , boldognak érzem magamat: de mégis Rózát so
ha el nem felejtem.“

Az elbeszélés alatt a’ gyertyák végkép leégtek , 
’s a’ társaság némán oszlott el. Barkóczy Mihály.

Szerkeszti H e l m e  e z  y . — Nyomtatja angol gyors-sajtón T r a t t n e r - K á r o l y i , uri-ntcza 4 5 3 .

Gyújtó üveg 
gyújtott más- 
perc* alatt

R.
hévméró :



Szózat a9 pánszláv papokhoz.
A’ közös részvét ’s érdek , melly a’ panszlavis- 

must hazánkban a’ kor elsőrendű kérdéseinek egyikévé 
tette ’s az ingerültség , mellyel a’ pánszláv papok azt 
veszik, ösztönzenek, nyilványosság utján terjeszteni ele
jékbe : milly veszélyes , ellenszegültségök által helyze
tűk. Annyi vita után azt vélhetnék , tán fordulatot vön az 
ügy, ’s hogy hitsorsosim átlátandják , milly fonák utakra 
vezérli a’ vakbuzgóság jellemüket, mikép koczkáztat- 
ják a’ haza előtt önhiröket, nevűket ’s felekezetűnk be
csületét; sőt milly kapukat nyitnak magának a’ hazának 
is előrelátott ’s idővel bizonyosan elkövetkezendő ve
szélyek berontására. Csudálom, hogy olly fontos érteke
zések, minők Zay, Szontagh, Molnáréi ’stb. nem vevék 
le szemeikről a’ sötét lepelt, mellyen át nem látják a’ 
hálót, melly körültök perczkelletik, nem a’ feneketlen 
mélységet, mellynekszélén állanak. Nem akarják átlát
ni , hogy daczukkal már is legfőbb pontra feszítők a’ 
haza béketürését, ’s ha elpattan az , komolyabb szabá
lyokkal fogja igényleni, a’ mit szelíden , meggyőző érte
kezésekkel, czélszerü törvényhozásokkal nem nyerhet 
most; nem akarják átlátni hogy a’ haza joggal tekiníen- 
di majd úgy, őket mint jóra hajlani makacs elleneit, mint 
pártosakat, hogy teljes hatalommal kényszerítheti a’ tör
vény—betöltetésre.— Ne vegye magára, ki bünnélküli- 
nek érzi magát, csak az ügy elleneihez , a’ túlzó pán
szláv papokhoz intézem soraim, mint kjket a’ nagy
számú tót papoktól megkülönböztetni kívánok ; azokhoz, 
kik mély ábrándozásikban elfelejtkezének , mivel tartoz
nak magoknak mint embereknek, mivel azonfelekezet- 
nek , mellynek tagjai’s becsüleftipróji, de mindezek fe
lett mivel a’ hazának, melly táplálja, tartja , védi, rnelly- 
hez olly hálátlanok!! azokhoz, kik mély álomban szen
deregnek, kikről Goethével elmondhatni: Jobban szere
tik a’ sötétséget mint a’ világosságot, holott pedig éjjel 
szoktak a’ kisértetek s lidérezek megjelenni.

Serkenjetek föl mély álmaitokból, ’s a’ hajnal fel
vidító bájaitól áthatottan , gondolkozzatok , de hidegen 
minden részrehajlás és elkeseredés, önzés és vakbuz
góság nélkül: mi czélotok ? mit vártok daczotokkal ? mit 
tehettek jövőtökre ? H a, mint mondjátok a’ hazától el
pártolás nem szándéktok, minek az olly elkeseredésseli 
ellenkezéstek annak boldogságával? minek bujtogató ’s 
ábrándozó körleveleitek? Vagy ki a’ haza törvényeit ta- 
podja, virágzására ’s mivelődésére szolgáló intézvényit 
tiporja, nemzetiségét utálja, nyelvét megveti, kérdem : 
nem pártos é ?! Az irodalom szárnyain akarjátok népei
teket öszszepontosítni ,’s az éjezaki óriást világfejévé 
emelni ? Lehet é ennél képtelenebbet csak képzelni is ?! 
Cseh,M orva, Lengyelhonban ez még tán mehet; de , 
itt köztelek azt létesülhetnek vélni beteg ábrándozás ! 
Földhöz ragadt szegénységiek és számotok csekélysége 
soha ezt létre nem hozandják. Hiszen ha a’ világiakat, 
kiknek ti szintén elleneik vagytok , ’s a’ nagyszámú tót 
papokat kiveszszük, alig maradtok egy pár százan, kik 
a’ pánszláv név mellett buzgókodva mindenteket arra ál
doznátok ! a’ még tanuló pánszláv ifjakat mint nem ön
állókat ide nem számlálhatjuk. De ha szinte azt tenné
tek is , ugyan mennyire ütne azon erőtök, mit magatok ’s 
háznépeitek fentartásán kívül ezen előttetek szent czél- 
ra szánandotok? Azt gondoljátok: hogy néhány lelkész

forró ábrándozása elég egy nemzetet alkotni; avagy csak 
lelkészekből áll é egy nemzet ? Azzal kecsegtetitek ta
lán magatokat, hogy a’ népet azon nyelvrei tanítás által 
fogjátok részetekre vonni? Épen az töri le alattatok a’ 
fát, — az meríti le hajótokat, — a’ nép, melly úgy is 
zúg már , hogy tanitástokat nem érti, szavaitokon nem 
épül! — A’ reformatio elterjedésének fő oka volt, hogy 
a’ néphez az ő nyelvén beszélt; ’s nem azon kell é min
den igaz ’s buzgó lelkésznek iparkodni jelenleg is , hogy 
értse ót; ’s nem inkább szükséges é lebocsátkozni a’ 
néphez, mint fellengző czifra szavakkal rakott értetlen 
’s idegen ajkú beszédjéhez felrántani őket, hol ők gyak
ran csak a’ szónok hangját különböztetik, de hogy mit 
beszélt, nem érthetik? Hány egyház panaszkodék már 
ellenetek főbbeitek előtt nyilványosan , ’s hány ezer van , 
kik éveken át meg nem mondhatják miről beszéltetek va
sárnapokon ? mit minden templombeli tanításon bőven ta
pasztalhattak , hol a’ már felserdült ’s különben az is
kolákban megleheiősen elkészült ifjú is alig tud száza
dik kérdésiekre felelni; ’s van példa hogy magyarul töb
bet mondana?! — Ne gondoljátok hogy a’ nép egészen 
érzéketlen meg nem fontolni: mit veszt itt ’s mit vesz
tene amúgy. A’józan ész szinte arra tanítja az embert 
hogy két veszteség közül a’ kisebbet válassza. — Néz
zük azonban, mit veszt most? nyelvét? azt nem kíván
ja a’haza, csak hivatalviselő egyedeiben nem nélkülöz
heti.— Vallását? ti ugyan szószékről sem mulattátok 
el hallgatóitokba gyökereztetni ezen alaptalan eszméte
k e t. mintha nyelvetek vesztével vallástok is veszélyez
tetnék. De mi józan észszel lehet a’ vallást közvetet- 
len a’ nyelvtől függőnek tartani, ’s micsoda öszszeköt- 
tetése van a’ szláv nyelvnek a’ reformatióval ? E ’ szerint 
a’ protestáns vallás egyedül némethon határi közzé szo- 
rittatnék, mert otteredettaz.

Vagy fdpásztorunknak a’ nyíregyházi közönséghez 
intézett pásztori levele rendiíe meg ? Azért hogy ő több 
helyen igy kel k i: A’magyarnyelv fölvételével a’magyar 
erkölcstelenségeket ’s más gonoszságokat is magatokba 
szivandjátok. Megvallom nem tudtam hogy a’ magyar 
nyelv illy bűbájos erejű Jegyen; e’ rendkívüli tulajdon
ságát még nem tapasztalhatám; pedig több helységet 
ösrnerek hajdan tót most magyar lakosokkal ’s nem vesz
tének jó hirökben nevükben. Már ezek magyarázgatá- 
sán tulesénk— azonban csak a’ cholerai év is igen ta
núsíthatja, hogy a’tót, bárha protestáns is, lehet durva 
sőt daróczabb a’ magyarnál ! Vegyétek szivetekre , fon
toljátok meg érett elmével, miután epedtek ? ’s mit nyer
tek vele, ha valaha létesülendne ábrándotok ? Nincs i  
elegendő példátok, melly elrettentsen azon óriási szörny
től , mellynek nem annyira népei boldogsága, mint po
litikai fondorlatokon épült határtalan uralkodói szomj 
kielégítése fő czélja.

Talán nem tetszik a’ szabadság, a’ személyi és 
vagyoni jó lét, ’s mind ezek fölött a’ nyugalom ’s béke ? 
Nem tudjátok é hogy mindezeket feláldozzátok ’s alkot- 
ványtokat elvesztitek, ha majd kancsuka alá kerültök. 
Az oltani politika egy nyelv , egy vallás , egy nemzet; 
’s gy nyelvetekre is kerülend a’sor, mert a’ törvény, a 
kormány ’s igazság kiszolgáliatasa nelkülözhetlenne te
szik annak szükségét, jól értvén : hogy egy ország ere
jének láncza, „egység“ nyelvben , vallásban, nemzetben.
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Itt nem háborgat nyelvetekért senki, csak tulnyomósá- 
ga ’s rósz iránya ellen kel ki a’ haza ; és csak azt kí
vánja, hogy értsétek magatok javáért azon nyelvet, raely- 
lyen törvényink’saz igazság kiszolgáltatása gyakorol
tatnak ; szabadon küldhetitek sziveitek érzelmeit egyhá
zaitokban úgy mint magányos kamráitokban a’ minden
ható trónja elibe.— Végre a’ harmadik, mi legfőbb, 
mit az élet leheljeiével adott a’ raindenség az emberbe, 
egy égből kapott szabadítéka, a’ lelkiösméret hatalma, 
mellynek elvesztésével elvesztitek mindeneteket, az em
beriséget,— mert ha lelkiösméret és szabadság nincs — 
úgy nem t u d o m h o v á  s o r o z z a m  a z  e mb e r t .  
Bizony bizony mondom nektek, az u t o l s ó  b o t r á n y  
roszabb leend az elsőnél. Vigyázzatok mert a’ ti ellen- 
ségtek a’ Sátán , mint ordító oroszlán körül, jár keres
vén kit nyeljen el. — Azt mondjátok: hogy vallástokban 
veszélyeztetve vagytok a’ magyar nyelv megtanulásá
val. Magatoknak mondotok ellent; mert ha vallásunk 
nincs a’ magyarnyelvhez kötve , úgy ki van abból zárva. 
Azon ellenvetésre,mintha a’sziávnyelv elvesztéssel a’val- 
lást is el kell hagynotok: röviden nemei felelek ’s azt jegy
zem meg hogy raagyarnyelven szinte követhetni az ágos
tai vallástételt, mit dunántúli nagyobb számú magyar 
egyháziak ’s itt is a’ gömöri, különösen a’ hegyalyjai es- 
perességekben több szlávból egészen magyarrá alakult 
helyeink eléggé bizonyítnak, még pedig refor. atyánk
fiáitól környezteivé számos helyen az ő templomaikban 
gyakorolva isteni tiszteletünket.Hátha ez megtörténnék is , 
mi káros hatású lenne az a’ hazára? avagy nem töre
kedünk é vagy nem kell é törekednünk azon czél felé , 
mellyet főfelügyelőnk megpendített ? Nem irigyeljük é a’ 
Némethon több tartományit, mellyekből a ’ századokon 
át vérző nyomokkal uralkodó E risz , az annyi vihar ’s 
vész szülője, a’ vallási gyülölség száműzetett? Nem o- 
hajtozunk é az egyesség után, 5s Temesvár példája, hol 
már is egy papjok van a’ két felekezetbeliknek , nem nyújt 
é reményt lehetségéhez ?

Én szeretem ’s tisztelem vallásom, ’s abban hall
gatóimnak lelki tápokat szívem érzéseiből merítek; de 
elfogulatlan kebellel, lelkiösméretesen vallom és őszin
tén mondom: — hazám boldogságát tartva toint főköie- 
lességet szemem előtt — hogy ha majd az előítéletek a’ 
két felekezet közt elenyésznek , azon csekély pontok , 
mellyek jelenleg egymástól elválasztnak , kiegyenlittet- 
nek, első leszek, ki a’ kitűzött zászló alá vonulok, ’s 
megyek hol hazám boldogságára legtöbb gyümölcsöt arat
hatok az egyesületre, ’s tudora azt is hogy minden jó
zan elvű ezt teendi. — Ezek röviden szavaim hozzátok, 
mellyekből kitetszik, mit várhattok ’s miilyen leend jö
vendőtök. Itt a’ haza egyebet nem kíván, mint legye
tek azok, kiknek lennetek kell: jó hazafiak, jó polgá
rok; erre szükséges, mégpedig elkerülhetlenül, hogy 
azon nyelvet, mellyen az igazság kiszolgáltatik, a’ maga
tokén kívül tudjátok. Erőtetett képzelődés és ürügy azt 
állítni, hogy nyelveteket tönkre akarják tenni, csak 
tulnyomóságát és rósz irányát vevék czélul. — Miért 
nem érzenek igy a’ tót papok? miért nem látnak ók ve
szélyt a’ magyar nyelv tanulásában , ők szintugyan olly 
egyházaknak lelkészeik és szerettetnek övéiktől, mig 
ellenetek záporként jő a’ panasz. Itt nem vesztetek ’s 
nem is áldoztok semmit, mint napjában azon kis időt, 
mellyet magyarnyelv-tanulásra forditnátok ; mi pedig az 
ahozképest, mit az orosz, lengyel, rácz , és cseh nyel
vek gyökeres megtanulására éjjel nappal szántok ? ! Éb
redjetek . még egyszer mondom, ébredjetek !

X. Y. Z.

A’ honi erdők mostoha állapot járói.
(Vége.)

A’ mély belátásu elnök gróf hozzám intézett becses 
leveleben emlité azt is , mikép erdészeti munka magyar 
nyelven még eddigelő teljességgel nem létezik , melly 
hijány kétségkívül szinte oka némelly erdőink mostoha 
állapotának ; mert csak okosan föltehetni, hogy ha va
lami jó , gyakorlati, nemzeti nyelven irt erdőszkönyv 
elterjedne az országban , a’ benne foglalt tanok elfogad
tatnának és gyakorlatba vétetnének. Kívánatos tehát e’ 
sürgető szükséget minél előbb pótolni. Egyébiránt jól 
fontolóra kell venni; miszerint a’ könyv ollyan legyen, 
hogy szívesen fogadtassék e l , és czélt ne téveszszen ; 
mire nezve igénytelen nézetimet a’ következőkben bá
torkodom bírálat alá bocsátani. A’ könyvnek egészen 
hazánk viszonyaihoz, szükségeihez, ’s erdőink és er
dészetünk jelen állapotához képest kell szerkeztetnie. 
A’ gazdag nemet erdész iralombul nem fordíthatjuk te
hát le egyik vagy másik derék müvet; mert Németor
szágban erdőt illetőleg egészen mások az országos tör
vények , körülmények és viszonyok, és az erdei rend
őrség is ott már ki van fejlődve; azt ellenben mind hasz
nálhatjuk belőle, mit körülményinkhez tudunk illesz
teni. A’ könyvnek csak a’ legegyszerűbb tanokat kellene 
magában foglalni, és helyt nem adni annak, mi nem 
könnyen létesihető, v. nem épen gyakorlati, v. csupán 
tudományos elmélet, melly még most nálunk idönapelőtti 
-volna ; azonban egyszerűsége mellett népszerű nyelven 
is kellene Íratnia* Tárgyai a’ következendők lehetné
nek : —

a) Bevezetésképen rövid átnézető az erdők , hasz
nos és szükséges létének. — b) A’ könyvben előfor
duló műszavaknak és kitételeknek, mellyek közül tán 
a’ legjobbakat még előbb készíteni kellene — magyará
zata. c) A’ földről és éghajlatról annyi, mi legszüksé
gesebb , kivált pedig ezeknek az erdőkre, gazdálkodás
ra és mivelődésre való nagy befolyása, dj Azon honi 
fanemeknek, mellyek a’ szaporítást megérdemlik, hoz
závéve a’ külföldi már éghajlatunkhoz szokott sebesen 
növő erdei fákat is , rövid leirata és természettörténe
te. e)Az erdők növeltetése , a’ mint ez vagy maglófák 
hagyása, vagy (örzsökhajtás , v. végre vetés és ültetés 
által eszközöltetik, f) Az erdőnek rendes inegórzetése 
tekintettel az erdei haszonvételekre, g) A’ faizás és er
dő használás , ismét figyelembe-véve az erdővel járó 
terheket, ’s egy utasítás a’ végett, milly rendet kell a’ 
falerakóhelynél és az erdő mellékhasználásában tarta
ni. — h) Könnyüszerü kiszámitásmódja annak , mennyi 
fát teremhet évenkint körülbelül az erdő ’s annálfogva 
mennyit vághatni minden esz endőben , egyszersmind va- 
lamelly egyszerű gazdálkodási terv megállapítása.— i) 
Bevezetés az erdőnek lehetőleg egyszerű kezelésére. 
Csak hogy, raikint már mondatott, minden lehetőleg rö
vid és egyszerű legyen , mellőzve azt mi nehéz vagy 
nem könnyen létesíthető .A’ kivetések és mutatványok 
( Formulare)  mind példákkal világosittassanak, és a’szá
mításokat illetőleg a’ számvetés legegyszerűbb módja 
alkalmaztassák. A’ fellengősb és tudományosb müvek 
nem felelnének úgy meg a' könyv népet oktató czéljá- 
nak, azonban ha egyszer a’ magyar erdösz-iralom pá
lyája megnyílik, ’s a’ magyar erdőszkönyveknek kele- 
tök leend: majd fognak készítni nagyobb müveket i s , 
mellyekre nézve a’ német erdőszi iralom, melly már 
sok b e c s e s  művel bír, és máig is naponkint újabbak
kal gyarapodik, kiapadbatlan forrásul fog szolgálni. Pes-
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tenjun. 2d. 1842. H u b é n y  J ó z s e f ,  bánsági hánya- 
jgazgatósági ülnök ’s k. föerdömester.

A ’ j u t .  §k i n a p f o g y a t k o z á s r ó l «
A’ napfogyatkozás nálunk Zala-Egerszegen , Zalame- 

gyében teljes nem volt; magamnak két közönséges lát
csőt készítettem, egyiknek tárgyilagos üvegét beszinez- 
vén , másikat a’ t e l j e s  elfogyásra használandót nem. 
Megkérvén egy u r a t ,  hogy hegyes vassal addig ki
sérje az óramásodpercz-mutatóját, mig szóval jelt nem 
adok megállásra azon perczen , mellyet akkor mutatand 
’s ebben magunkat előbb begyakorolván : minél kisebb 
lett alatta’ gyűrű, annál egyenesebbé lett ’s nagyobb kör 
szegélyének látszott lenni, két szarva annál tompább, 
és végre hasonló a’ gyűrű szélességéhez , vagy is az 
egész gyűrű egyforma szélességű. Midőn már egy uj- 
nyira lefogyott, elővettem a’ természetes és szinezetlen 
csőt, és ekkor a’ hold 5 fekete bevágást (anfractus) 
tett a’ napgyűrűjén által egészen ; a’ fölfelé álló gyűrű 
bal szarva végződött alant a’ hold tányérjának éjszaki 
felén egészen az átmérő mellett, raelly a’ nap tányérját 
felőlról lefelé ketté vágta f e l é n k ;  legvastagabb ’s 
írtózatosb volt az átmérő melletti első bevágás , legrit
kább és csak borzas alakú egy fekete vonalán kívül 
mellyel végződött az 5dik : de ezen bevágásokat meg
előzte a’ gyűrű déli szarvának egy igen kitűnő hullám
zása , épen úgy, mintha a’napnak minden fénye ott öm
lött volna özönnel ki és folyt volna el, melly hullám
zás szélesben végződött a’ gyűrűnél is mellyböl kifoly
ni látszott, zománczos fehér volt ’s egy ujjnál hosz- 
szabb ; midőn pedig már maga a’ gyűrű igen kezdett sár
gulni és veresedni, 's már igen hamar kisebbedet!, elő
ször az ötödik, aztán a’ negyedik bevágás tűnt el. Árnyék
nak nem mondhatom , mert legkisebb porczikája is ép 
ollyan fekete volt a’ fény közt mint a’ hold korom-fe
kete teste nap-fény nélkül '). Midőn a’ 3dik szikra is 
öszszeroskadt ’s a’ k e 11 ő is majd egyszerre egybe
olvadni és csak ijesztő halványon pislogni látszott, ’s 
midőn épen az utolsó szikrának is elhunyását vártam , 
legott egyszerre rózsa-piros színre változtatta azt na- 
gyobbítva a’ fölemelkedett hold , az utolsó szikra félel
mes halál-sárga lévén , mert a’ világosság harczát le
hetett látni a’ sötétséggel a’ sugártörésekben és a’ fény 
átalakulásiban, mig végre az majdmajd elnyelte imczt, 
’s megboszankodván hogy nem volt egész napfogyatko
zás (habár előbb a’ világosságnak kívántam volna is se
gítségül lenni) letettem a’ csőt— éjszaknak nőtt ki a’ 
hold a’ napból, a’ bemenet pontja a’ kimenetéhez nem 
átmérőt hanem ivet látszott képezni az átmérő fölött, 
mert fen inkább kelet felé Játszott a’ napba menni ’s 
mégis jobban éjszaknak fölfelé ment ki is, kimenőben 
egyik szarvától a’másikig a’napnak egyenes vonalt húz
va. Melly része a’ holdnak ezen felül esett, sarga-gő- 
zös szinti volt, színre tökéletesen hasonló egy kifordí
tott sárga tök béléhez, a’ vonalon aluli része teljes fe
kete , ’s így látszott sárgának még utolsó kis csúcsa is , 
midőn és mig pedig belement egész teste, mindig feke
te volt az utolsó csillámlásig ; ezen utolsó szikrán mint 
alapon megfordulása a’ napnak tartott mintegy 6"ig ; de 
ekkor ismét a’ hold karimája körüsleg hamvas gyűrűt ké
pezett , nálam a’ hév- és légmérök mitsem változtak a’ 
padláson, hol vizsgálódtunk a’ vármegyeházban : ellen
ben Egerszegen felül Káloczfán , úgy Türjéu , a’ Pakod 1

1) Noha a’ hold teste is csupa hamvas kék le tt, midőn tel
jes elsötétülézhez készült. H, I.

es Szepek közti dombon teljes volt, itt az utazók meg
fáztak kettős öltözetben is és az egész csorda egy vagy 
2 marhán kívül lefeküdt kérődzés nélkül, igen nagy 
csöndesseg volt, szél semmi, de reczés folyamu fel
hők keletkeztek nyugatról keletnek, és mindig jobban 
csak a’ nap körül, akkor midőn már a’ hold a’ nap köze- 
pét elérte jobban , midőn pedig megfordult a’ hold , an
nál sűrűbbek levének a’ felhők, úgy hogy naptóli bu- 
csuzását alig lehetett látni, utóbb nimbuszok támadtak, 
a z o n b a n  e s ő  semmi .  — I t t  tökéletesen meg
győződtem, hogy a’ hold és nap színeden sűrű udvarait 
mint egyszer azt Társalkodóban irram, a’ nap és hold ta
szító ereje csinálja, mely akkor légdagályt és apályt 
szerez, es hogy a’ holdnak levegője van , melly akkor, 
midőn logyni kezd, sokat el vesz a’ föld melegéből vagyis 
a’ nap éltető erejéből, és hüsebb , sötétebb az idő.

Egy asszony (Kámánnénak híják) Ságodon (Eger
szegen felül n e g y e d  óra) meghallván szomszédjától 
hogy napfogyatkozás lesz, otthon maradt, hogy meg
lesi, ’s leült pitvarában egy székre, és a’ sötétség al
kalmakor lyányát, ki a’ télen gyermek-szülésben holt meg 
a’ napból zöld színben megjőni ’s a’ konyha ajtajában 
5:öd magával látta állani, befutott hogy gyermekét ki
hozza, ’s raegmuta'ja neki, de az öt személy már ek
kor elkezdett a’ falu fölött röpdözni, és mindnyájan zöld 
színű ruhában voltak, az asszony pedig a’ szomszédok
hoz futkozott, jelesen napámhoz is kiáltozván: hogy néz
zék mások is lyányát és a’ többit, de a’szomszédok job
bára aratni voltak, és csak aztán, midőn ismét pirulni 
kezdett a’ nap a’ hold alól, látta a’ lyányokat is piros 
szint ölteni és rózsa-piros színben a’ napba felröpűlni, 
ezt beszélte az asszony másoknak, midőn én tüstint az
tán Ságodra menvén mellette elmentem is , ezt kíván
tam a’ belső befolyásra nézve megjegyezni; de magam 
is olly hiedelembejöttem hogy elvész a’ nap, midőn az 
utolsó szikrát láttam, ’s noha eltűnését czéloztam és 
vártam az utolsó szikrának is, mégis azzal biztattam 
magamat: ne busulj ! el nem veszted a’ napot, csak min
dig ezen szikrára vigyázz. Zala-Egerszeg 1842. jul. 8.

Hehjeij János.
U. i. Káloczfán nyugotra 4 csillag is látszott teljes 

elsötétüléskor ; én dél és kelet-délfelé nézettem , de ve
lem együtt mind csak a’ napot nézték.

Schmidt Fcrdistaml József derék 
hazánkfia

Schmidt Ferdinand József jeles magyar, most car- 
nioliai kereskedő ’s tudós , szépen tanúsító: mint lehet 
isteni félelem, jámbor erkölcs, értelem és szilárd ipar
ral magát felküzdeni. Született Sopronyban 1791. febr. 
20kán jámbor szüléktől. Kisebb iskoláit Sopronyban vég- 
zé ’s kereskedés által az egész világgali közleke
désre különös hajlamot fejtvén ki, szüleji őt két évig 
a’ bécsi reál-iskolában, majd gyakorlatilag Pozsonyban 
képezteték kereskedővé. Az 1809ki táborozásban a’ va
dász-ezrednél hazafiuilag vön részt mint közvitéz, hol 
ügyessége és derék jelleme miatt őt harmad hétre altiszt
té emelték ’s mármár főbbtisztsége biztosíttat ék , mi
dőn az 1812ki békekötéssel a’ harcz-mezőrü! lelépett,
’s előbb Pesten m agány-nevelő , majd több városban 
nagykereskedőknél segédkedvén, 18l5ben Laybach- 
ba költözött, hol ipar és takarékossága által olly sze
rencsés állásba helyezkedett, hogy 18|9ben ön neve 
alatt kereskedést nyitna. E’ derék hazánkfia mint lay- *)

*) Eredeti czikk. M. I.
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bachi önálló polgár egész pályáján úgy tündöklik, mint 
a’ közjólétnek kereskedés, tudomány ’s emberszeretet 
általi virágozlatója , az iparés szorgalom kedveltetője, 
és a’ magyar becsület nemes felküzdője. Az 1820—21 ki 
congressusi alkalmat bölcsen tudván használni, jó szol
gálatával vagyonát, hitelét és tekintetét tetemesen gya
rapítani szerencsés lón. A’ kormány és közönség bi
zalmára méltóvá tette őt becsületességével párosult ü- 
gyessége. 182tben a’ szegények intézetében biztossági 
taggá ; 1833 a’ carnioliai cs. k. mezei gandasági társaság 
tagjává; a’ takarék-magtárok igazgatósága rendes tag
jává; a’ laybachi kereskedők képviselőjévé ; ’s a’ selyem 
tenyésztésre ügyelő választmány ülnökévé választatott. 
1834ben az országos főkormány Schmidtünket carnio
liai tartományi kereskedői biztosság tagjává nevezte. Ez 
évben az ő indítványa és buzgalma által jött létre a’ 
laybachi kereskedőket képező intézet. 1836ban a’ ta
karékpénztár-egylet tagjává, utóbb igazgatójává’s 1841- 
ben curatorává választatott. 1837ben Schmidtünket a’ 
laybachi törvényhatóság mint bevándorlóit külföldit díj
mentesen polgári jogokra méltatta. 1838ban a’kereske
dők betegintézetének (mellynek ő alapítója) igazgatójá
vá ; 1839ben az ausztriai cs. k. ipar és mesterségegy
let carnioliai osztály-ülnökévé szemelte. Ugyanez évben 
a’ cs. k. közönséges főudvari kamara a’ kereskedés és 
ipar előmozdítása körül szerzett érdemeit egy dicsérő 
határzattal megismérte. I840ben a’ laybachi nemzeti 
múzeum igazgató választmányához csatoltatott. ])

Kereskedése mellett a’ természet körül tudományo
san búvárkodni szenvedélyesen szeretett hazánkfia , ugy- 
szinte a’ literatori pályán is tündöklők. Számos német 
nyelven irt értekezését olvashatni különféle folyóiratok
ban. Bogár, pille,csigagyüjteménye a’ maga nemében leg
gazdagabb. Tudománya méltánylásául a’ bajor frauen- 
dorfi kertmivelő társaság rendes (1824): berlini ter
mészetbúvárok társasága levelező (1833); a’ goricziai 
földmivelő társaság rendes, ’s a’ lipcsei természetvizs
gáló egylet levelező- ’s a’ cseh-prágai gazdasági társu
lat rendes (1835); a’ freiburgi természet-kutató társu
lat rendes ; a’ clagenfurti földmivelő társaság rendes ; 
az orosz-moszkaui és hallei természetbúvárok társaságai 
rendes (1838); a’ steyerországi meze’igazdasági társu
lat (1841) levelező-tagjaikká nevezték ; mi hazánkfiá
nak tudományos miveltségét eléggé sugároztatja.

Schmidt szülőföldét melegen szereti és családjá
val megszerettette, hat magzata e g y i k é t  Magyarhon 
(Sopronyban gyógyszerész) szolgálatára neveié, magya
rul beszél, keveset ir is. 183.9ben a’ kereskedéssel fel
hagyván , most Schischka (Laybach szomszédságában) 
mezei lakán gyermekei nevelésére , tudományos fürké- 
szetekre és a’ szenvedő emberiség vigasztalására for
dítja munkás életét;ki mint feddhetetlen és szilárd jel
lemű munkás magyar ivadék valamint Carnioliának köz

1) Ezen Laybachban alapított carnioliai nemzeti muzenm év 
könyvében (1838) érdemlett magasztalásokkal halmoz
tatok Schmidtünk,legelső entomolognak (bogarász (nevez
tetik , kinek sok egyéb ajándékán kivül, Carnioliában 
élő ’s általa fölfedezett bogarak neméből 14 fajt (ezek
nek egyikével fáradhatatlan fölfedezőjét örökitendö a’ 
boroszlai természet-vizsgálók academiája, azt Sipho- 
nura Schmidtiinek nevezette) a‘ csiga-nemüekböl pedig
hat fajt fáradhatatlan kutatásainak mindannyi gyümöl
cseit köszöni az érintett muzeum , mi iránt» jelentését 
imigy végzi: „éltessék az egek ezen éles szemlélőt, és 
fáradhatatlan gvüjtöt a'tudományok javára számos évig! 
’stb.“ M I.

tiszteletét megérdemlette, úgy ő , mint a’ magyar név 
és szív dicsóitője távolban is honfiai által tisztelendő , 
becsülendő , áldandó ! ') Isten éltesse! Majer István , 
esztergomi áldozópap.

P ó  t  1 é  k  t  á  r .
( P a i r r é  k i n e v e z t e t é s  f ö l t é t e i e i . ) A ’fran- 

czia király paireket csak bizonyos nevezetességekből, 
azaz olly férfiakból választhat, kik hivatalaik v. tete
mes ügy viselésük által a’nép tekintetesei ’s hatálydúsai 
köze tartoznak ’s bizodalma jeleiben már részesültek; 
illyenek a’ követkarara elnökei; követek 6 évi szolgá
lat után; vezérek’s tengerésznagyok ; altábornagyok’s 
tengerésznagyok, e’ rang két évi bírása után ; tárczás 
miniszterek; küludvaroknál levő követek3., felhatalma
zott miniszterek 6 évi szolgálat után ; főispánok 10 év 
után; gyarmatkormányzók 5 év után ; választó colle- 
giuraok tagjai, ha elnökökké háromszor választatának;
30,000 lakosnál többet számláló városok maire-ei 5 év 
után; a’ törlesztő- ’s számvevőszék elnökei; e’ colle- 
giumok főügyvédei és tanácsosai 5 szolgálati év után ; a’ 
törlesztósaék főügyvédei 10 szolgálatév után ; 30,000nél 
több lakost számláló városokban a’ kalmártörvényszékek 
elnökei négyszeri megválasztás után ; az institut 4 aca- 
demiája valódi tagjai; polgárok, kiknek a’ törvény nagy 
érdemeik miatt nemzeti jutalmat iiél; földbirtokosak, 
gyártulajdonosak, kalmár vagy tőzsérházak főnökei, kik 
évenkint 3000 ft. adót fizetnek , vagy 6 évig megyei 
collegium vagy kereskedökamra vagy kalmártörvényszék 
tagjai valának.

(Nőcsep.) Ha hölgy legyezőjét szapora hebehurgya- 
sággal majd kitárja majd öszszehuzza 's mosolygva hol 
kezére hol tükörbe néz : ez huzamos tapasztalás után azt 
jelenti, hogy vagy semmit sem, vagy mi mindegy, magára 
gondol, vagy gyöngéd nyugtalansággal várja azon per- 
czet, mit Szeladonjával együtt töltend.

( S z e s z e s  i t a l o k  f o g y a s z t á s a  A n g l i á 
b an .) Az angol mértékletesség-egyesület I840ki év- 
üunepén az elölülő következő számítást tőn : Nagybri- 
tannia ’s Irland népessége jelennen 25 millió; e’ né
pesség költsége kenyérre úgy áll a’ s z e s z e s ita lo k ra  
kiadott pénzhez, mint 25 44hez; mert emezekből 3 i 
millió gallon fogyasztatikel. A’ szeszes italok fölemész
tett sokaságából 100 ang. mf. hoszszu 3 lábnyi mély ’s 
30 I. szélyes folyam , egy másik Acheron telnék k i, melly- 
be évenként ezeren meg ezeren r o h a n n a k  örök ha
lálra. —

A’ hölgy sétaközben , sovárgó imádójával találkoz
ván keztyüjét földre ejti; az uracs vagy ujonezméga’ 
szerelem táborában vagy igen együgyű ha e’ szerencsés 
körülményt használni nem tudja. Ha vele még több so
várgó is van , kik az angyal körül kejelegnek, rá néz
ve ezen keztyü ép olly mint a’ Nagyus kendője.

1) Olvastam több rendbeli S Sz. barátjához irt levelét , 
mellyekben szerénysége, szabad és jámbor gondolko
zása meglepő ; egyikében így nyilatkozik: ,Nem gyűj
tők ugyan százezreket halomra, de azért gazdag vagyok, 
mert van annyim, hogy függetlenül élhessek s gyer
mekimet haszon vehető polgárjaivá nevelhessem az em
beri társaságnak; sőt a’ kis fölöslegből családom körén 
kivül is képes vagyok mi jót ‘s hasznost tehetni, és azon 
édes öntudatra fölvergődhetni : miszerint emberi köte
lességemet teljesítettem és egészen haszontalan életet 
nem éltem , mi egyedüli törekvésem volt és sírig leend/

M. I.

Szerkeszti He 1 raeczy.  — 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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A’ panszlavismus bajairól.
Lapjainkból megtudá a’ haza közelebbről a’ hazá- 

bani panszlavismus czélját ’s legfőbb tanyáit. E ’ tárgy
ban is tehát a’ csudaerejü sajtó egész napvilágra saj
tolja az igazságot; azonban változtak az idők e’ tekintet
ben. Még három négy év előtt életre ’s halálra törő volt 
e’ versenygés a’ két ellenkező fél közt. Egyrészről 
félreértés, másrészről kíméletlenség szülék ’s nevelék 
a’ bajt. Hogy az áradt folyam természeti medrébe uta- 
sittassék , szükséges volt a’ tárgyat raegvilágosítani ’s a’ 
buzgóságot józanul korlátozni. Méltán várhatók is a’ 
szelíd tudományok kedvelőjitől, hogy mennél érettebbek 
mint p. o. pozsonyi lyceumbeliek, a’józan szóra annál 
fogékonyabbak is leendnek.

Mi a’ magyarhoni Panszlavismus czélját illeti, ha 
mind igaz, miről értesittetünk , — akkor nem mellőzheti 
el a’ valódi hazafi azon kérdést: vájjon emberektől van é 
e’ tanács és dolog, 'vagy pedig istentől; mert ha embe
rektől van , semmivé lesz ; ha istentől, ti nem bonthat
játok fe l, hogy ne láttassatok isten ellen tusakodni. Én 
a’ dolgot idő-előttinek ’s épen azért veszendőnek tar
tom. Mert a’ mi nem gyökerezik az idő és hely kö
rülményiben , az tartóssággal nem bírhat, az törzsök- 
nélküli fa , velőtlen koponya, csupa agyrém — de még is 
rém , mellytöl megszabadulni kívánatos. Mivel pedig csak 
félreértés eredvényei ezen bajok, és csak felvilágosí
tás által— mint az éj rémei nap fölkeltével— szüntethe
tők meg: e’ czélbul, csupán engesztelőleg , szabad le
gyen röviden értekeznem a’ Panszlavismus bajairól.

Nem szenvedőleg, hanem tevöleg bajos a’ Panszla
vismus : nem értem azon bajokat, mellyekkel tót roko
nink talán illettéinek, (mert reményiem , Hlyen bajok 
nem is léteznek), hanem azokat, mellyeket a’ pánszláv 
törekvések a’ haza többi gyermekeivel fájdalmasan érez
tetnek. ’S e’ tekintetben valóban bajos a’ panszlavismus 
czélja mind áltáljában tekintve , mind pedig hatásában 
’b mérésében. Altaljában czélja t ú l z ó ,  hatásában kár
t é k o n y ,  mérésében v é t k e s :  a’ mi pedig ollyan, az 
valóban bajos.

Ha áltáljában szemléljük a’ panszlavok törekvésit. 
azt veszszük észre , hogy magok magokkal ellenkeznek : 
mert olly nyelvre tanítanak , mellyen nálunk , magokon 
kívül, senki sem beszél. Ok csehül, vagy lengyelül be
szélnek ’s írnak, egészen felejtve, hogy velünk élnek 
a ' magyarhonban. Már pedig ez nagy baj. Vannak e’ 
szellemtől megihlett papok , kik a’ népoktatásra olly sza
vak és szólásokkal élnek, hogy még a’ miveltebbek sem 
értik őket, ’s hálával tartozunk Zmeekál Jób urnák , ki 
ezen a’ népmivelódésre olly veszélyes környülállás iránt 
figyelmesekké tön bennünket. Vagy épen talán az által 
akarják emelni a’ népet? De tudni kell, hogy a’ raivelt- 
ség nem az uj szavak , hanem az uj dolgok tudtán alap
szik ; hogy az ideigleni nyelv is elegendő a’ nép szük
ségbe és csak ezt kell kifejteni, ’s a’ népet kiváltképen 
vallási és erkölcsi oktatásban a’ szavak szajkói elcseve- 
gésiről elszoktatni . Ha ezek így nem volnának, akkor 
azon tömérdek többségű ’s minden tiszteletre méltó ta
nítók, kik a’ néppel az ő nyelvén , még pedig áldott si
kerrel , társalkodnak , kárhoztatandók volnának. — Vagy 
talán a’ magyar nyelv mellett szóló uj törvény küszöböli 
ki a’ többi nyelvet a’ hazából ? Kívánatos volna ugyan,

hogy az egy alkotvány védszárnyai alatt élők egy nyel
ven is beszélnének. Sz. István királyunk idejében más
képen lehetett. Most minden bölcs kormány egyesíti né
peit , nem hogy nevelné az egyesült erő feldaraboltatá- 
sát; ’s azon pártosság (oppositio), melly a’ közügyek 
vitatkozásit lelkesíti, egészen szellemi, nem pedig anya
gi ; viaskodik észszel s okokkal, de nem tör a’ polgár 
élete ’s javai után; így tót rokonink is anyanyelvökön 
békén éldegélhetnek. Mit akarnak tehát az érintett pan- 
szlávok ? anya nyelvök mellett harczolván eltagadják 
anyai tejjel beszítc nyelvöket, kígyót békát kiáltoznak 
a’ természeti jogaikat megtapodóikra , kik nem léteznek 
magok pedig kegyellenül zsarnokoskodnak lelki fiaikon. 
Eznagybaj. Sokkal jobb, maradjanak anyanyelvűk mel
lett , mellyen polgár rokonink olly tetemes része beszél, 
’s mellyen egyedül, lehetnek mind a’ rokonnyelvüeknek, 
mind a’ közügynek hasznosakká. De a’ mellett tanu'ják 
azon nyelvet is . mellyen hazánk ügyei kirekesztóleg vi
tetnek , — ha idővel a’ közügyek hivatalaiban részesül
ni akarnak. Ha eddig nemcsak a’ haza szolgálatira hi
vatván még latinul megtanulhattak annyit, a’ mennyire 
szükségük volt, de még fuvarosok és kapások is diribda- 
rabolhattak e’ nyelven : bizonyosan a’ magyar nyelven 
is megtanulnak annyit, kiket mind saját, mind a’ közügy 
érdekel. Ha pedig nem tartanak számot a’ közhivata
lokra, hagyján, éljenek szabadságukkal, ne tanuljanak 
magyarul : de lássák, mi veszedelmes körben forognak. 
Pánszláv rokonink ezen törekvésök annál is túlzóbb, 
mert többnyire csak egy nyelv mellett buzognak, min
den mást vagy elmellózve , vagy nem méltatva , a’ mint 
kellő is , hasznos is volna ; magány- és közhelyeken csak 
tótul beszélnek. Míg a’ latin nyelv divatozott, a’ leg
alsóbb osztályokban is latinul kényszeríttettek beszélni 
a’ tanulók. Helyesen; mert a’tót tudott tótul, a’ német 
németül ’síb. Minek is olly kirekesztő gyakorlás azon 
nyelven , mellyet tudok, míg más is van,  mellyet hem 
tudok , de mellőzhetlenül tudnom kell ? Miért beszélnek 
tehát tót rokonink is csak tót nyelven, mellyet külön
ben tudnak ? miért nem gyakorolják magokat a’ magyar 
nyelvben is, mellyet szinte elengedhetlenül tudniok kell, 
Talán csaknem hiszik , hogy az uj törvény őket nem snj- 
tandja; ’s hogy tán ók is kicsúsznak azuj törvényen alól, 
mint majd mindnyájan eddig. A’ tudósnak különben is  
több nyelvet kell tudnia, mennyivel inkább olly sok nyel
vű hazában, miilyen a’ miénk ! Vigyázzatok tehát atyám
fiái, hogy egykor timagatok magátok vádolóji ne legyetek , 
mert az is baj.

Továbbá h a t á s a  is bajos e’ nemű panszlavismus- 
nak : mert kártékony mind e g y e d e k r e ,  mind az e- 
gész h a z á r a  nézve. Ti egyedek, ha tanítók vagy
tok, nemde a’ vak-buzgóság vádjával méltán terhelfet- 
tek ? Nincs másképen. Ezt helyesli czélofok , mellyról 
eddig szó volt, alaptalansága, de még inkább cselek
vésiek kétszínűsége. Miért kerestek remekeket? miért 
idétlen szertartásokat, mint a’ dévényi hegyen ? miért: 
azon szokáselleni ’s a’ meglettcknek az a l i g  eszmélő 
grammaíisták és szyntaxislákkal leveli társalkodása? Ez 
sok, mert tapintható az önző tettnek iránya. Nem csu
da tehát, hogy illy valami ellen nyilván kelnek föl a’ 
józanok, ’s hálákkal adózunk nekik, hogy illy meré- 
nyeket bejelentettek a’hazának. Illy tanítók lévén tehát
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méltán t a r t a t t o k  vakbuzgóknak, ’s ezen felóletebi 
rósz véleménynek ti magok vagytok okai. Ez kár; — 
de még nagyobb veszélybe ejtitek tanitványitokat: mert 
a’közéleti pályára, ha csakugyan ollyanok vagytok, 
nem igen alkalmaztatnak általatok. Ha pedig a’ nép ok- 
tatóji vagytok, nézzétek , hogy a’nép erkölcstelensége’s 
romlottsága nagy részben ne tulajdonittassék nektek: mert 
sikernélküli tanítás az, melly általatok az uj , azaz nem 
értett nyelven , adatik elő.

Ti tehát érettebb korú atyámfiai, eszméljetek föl 
míg az idő engedi; gondoljátok meg, hogy a’ kinek 
több adatott, attól több is kívántatik. Ti képesek vagy
tok megkülönböztetni a’ józan okokat. A’ gyermeki kort 
elhagyva ne is tartsatok számot gyermeki bánás-módra 
veletek. A’ gyermek vessző által jobbittatik meg : ve
letek a’ haza természeti törvény szigorúságával fog bán
ni ; megszegted parancsomat, — bűnhődjél. Valóban 
igen veszélyes eredvények, mellyekkel illettetik a’ ha
za a’ Panszlavismus által. ’S mi oknál fogva? Tán a’ 
közczél veszélyeztetésével történt; hngy a’ latin nyelv 
helyére a’ magyart rendelé ? Vagy talán erre joga sem 
volt ? Nagy hatású kérdések: de könnyű a’ felelet. A’ 
közügyek viselésében szükség volt egyélő nyelvre. Vá
lasztatott a’ magyar, melly az érintett czélra falán csak 
nem alkalmatlanabb a’ latin nyelvnél; sőt, ha az volna is, 
mint élő nyelv, idővel alkalmatos lehet. Ez világnál is 
világosabb! ’S miért nem választatott a’ szláv, hanem 
a’ magyar nyelv?! Hagyjuk abban! Azon száz oknál 
fogva, mik szerint nem a’ német, nem a’ zsidó, nem 
akármelly más nyelv. Tudniillik saját családja dolgait 
kiki úgy rendelgetheti, mikint neki Iegczélszerűbbnek 
tetszik. Elég, — ne izetlenkedjünk.

Még csak egy pár szót a’ Pantiszlavismus méréséről. 
Édes hazám! mi vagy te? ki vagy te ? Nem vagy te puszta 
darab föld, mellyen születtünk, lakunk; bár ez , milly 
silány , mégis mindenkinek szerfelett kedves ! Nem vagy 
te puszta embertömeg, meüyhez mi is kapcsolva volnánk; 
noha mi vonzóbb szüléknél ’s azoknál, kikhez tisztelet
te l, barátsággal, szerettei le vagyunk lánczolva ! Mind 
ezeknél te több vagy édes hazám: ezek benned ’s ál
talad léteznek. Te vagy azon látatlan erős kötél, melly 
mindnyájunkat egy boldog család gyermekeivé fű z ; te 
vagy azon boltozat, meüynek árnyékában a’ p. Hírlap 
szerint ezer élet, ezer érdek érik. ’S mi, a’ te véden- 
czid, törvényedet szegni merjük , az által reád a’ mo
hácsi gyásznál is gyászosabbakat hozandók ? t  A’ bol
tozat— mondá Széchenyink Világ lap 98. ellenáll leg
nagyobb erőnek is, de legyen kivéve csak egy két kö
ve , ’s külső erő odajárnlta nélkül is összebomlik ma
gában. Kinek füle vagyon hallásra, hallja.

Novák Antal békesroegyei első alispán válasza a’ 
főispán székfoglaló beszédére.

lagymélh gróf, erdélyi kormány
zó, ’s kir* biztos ur! 3?léltóságos jgróf 

és főispán iir, Dicső hazafiak!
Békesmegye nyilványos akaratja adá nekem át a’ 

szónoki tisztet;— nevében itt mai ünnepélyünk alkal
mával kegyelmességedben a’ beigtató királyi biztost, — 
nagyságodban pedig beiktatott főispánt kormánya jelen 
első pillanatában, sziveink forró érzete szerint, üdvöz- 
leni. Teendem is ezt, szerénységet bántó hizelgés nél
kül. De bocsánatot! hogy előbb a' haza — mint közös 
}ó anyánk érdekében mondjak néhány szerény szót ko
runk fejleroényes mozgalmainak irányáról és összefüg
géséről. Tudom újat, fontosat nem mondandók : de job
ban esik honszerelemtől telt keblemnek, ha enayi lel

kes, ennyi nagy hírnevű hazaAak diszkoszorujában, inil- 
lyet e’ szent helyen ma egybefonva láthatok, csak né
mileg is kimutathatnom, hogy kivánatink már nem csu
pa jámbor óhajtások; hogy a’ békés haladás eszméje 
Veszta szent tüzeként kormány és nemzet által egyiránt 
őriztetik és több már homályos sejtelemnél, hogy a’ ma
gyarnak — jövendője van ! — Századok múltak el e’ 
hazában tettlen; és nincs, ki a’ leélt kornak, kiválta’ 
népérdekek ellenébeni mulasztásait tagadhatná. Ámde 
fátyolt a’ keserítő múltakra! — Felkölté már nemze
tünket is százados álmaiból érdekeink helyesb, tisztul- 
tabb felfogása. Es azon szent kötelességhez, melly haj
dan a’ fölkelés jeléül országunkban széthordozott vé
res kard szemléletére, a’ király és haza jusai és füg
getlensége megótalmazására hítta fel a’ magyart, és 
mellynél egyéb kötelességet a’ dúló harczok szünetlen 
viharai között nem is igen tanult ismerni; ma már an
nyi szörnyű véráldozat u t á n  helyre állított közbéke 
áldásai között egyéb kötelességek is társultak, u. m. 
virágzásra emelni a’ hazát; kifejteni a’ nemzet szunnya
dó erejét; ösztönt adni a’ szorgalomnak; és tenni min
dent a’ hon elhanyagolt nyelvnért és viszonyaiért. Nin
csen a’ változásoknak ollyan neme, melly legalább a’ 
szokatlanság bajait ne érez'esse azokkal, kiket a’ vál
tozás veszteglő helyezeiükből kiemeli, és uj köteles
ségekkel felruházott. Azonban sem ezen bajok, séma’ 
sértett raagányérdekek mindinkább ébredező zaja, töb
bé nem vala képes ama békemalasztos kötelességek tel
jesítésétől a’ nemzetet visszaijeszteni. Az okok győző 
ereje, és az igazság hatalma kivítta atyáskodó kormá
nyunk előtt is már a’ hiányok pótlásának, és javítva 
változtatásnak korszerű szükségét,— kivált mióta nem
zetünk nagyszerű igényei felett törvényszabta időkben 
szabadabban, gyakrabban tanácskozhatott; és mióta fő- 
kép a’ vélemények különbségéből származott elmesur- 
lódásoknak többé nem a’ haladás ösztönének elfojtása, 
hanem érdekeink kölcsönös és szenvedélytelen felfogá
sa van üdves, és egyedüleges czélul kitűzve. így lön, 
hogy törvényhozásunk tágasabb munkássági körbe emel
kedhetve , nemzeti állapotunkba már több uj institutiót 
illeszhetett b e l é ,  mellyeknek némi egyes viszonyok 
estek ugyan áldozatul, de az összes nemzetre belőlök 
csak jótétemény áradozott. A’ törvényhozói szabályok
nak bizonyára egyik legbölcsebbike az : „hogy a’ népek 
alkotványához javítva^ csak ráspolylyal szabad nyúlni, 
fejszével soha.“ — És ezt törvényhozásunk sem vesz
tette el soha szemei elől; de azért halaszthatlan javító 
törvényeket áldozat nélkül lé're hozni, még sem vala 
képes; — sót itt sem lehet elhárítania: mikép uj tör
vények kíséretében, kivált midőn azok gyökeret vert 
régibb megszokásokat törölnek el, nyomban egy neme 
a’ békétlenkedésnek, forrongásnak ne következzék. — 
Hlyen forrongások nemzeti életünkben is mutatkoztak, 
egészben véve mondhatni eddig kevés rázkodtatással. — 
Pedig hol uj intézvények életbe lépésinek krisisein a’ 
nemzet szerencsésen átvergődik; ott bizonyos, hogy 
törvénye alkotásában ovatos a’ nemzet, és nem mule- 
kony ösztön rejlik benne a’ javítás megtett első nehez 
lépését folytatni. Ne hagyjuk tehát nemzetünk óvatos
sággal teljes fogékonyságát munkátlanul enyészni; ne 
hagyjuk többé e’ szerencsés kezdetet félben! És habár 
úrbéri viszonyainkat elrendezve, hitelünket törvény ál
tal megállapítva, századokra kiható iparintézeteket se
bes haladással megkezdve látunk is ; habár örömtelve 
szemlélnénk, mikint a’ hang, mellyen urunk királyunk
hoz szólhatunk, mellyen törvén)ink felettünk varázs
erőt gyakorolnak, immár kedves anyai nyelvünk baj
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hangja: még azért kifejtésünket, iparunkat, nemzetsé
günket azon magas fokra, mellyre annak jutnia kell, 
fölemelkedettnek ne gondoljunk. — Egyes insiüutiók ha 
még olly üdvösek is, teljes jótékonyságunk csupán akkor 
lehetnek, ha a’ többi institutiók is azokkal üledékes 
öszhangzásba hozatnak. És ezen öszhangzásba-hozás, 
ez , azon nemzeti roppant feladás, mellyet elég körül
tekintenünk, hogy tisztán láttassa velünk, mennyi min
den áll még teendőink sorában! — Ez a z , mivel sza
badabban működő , és immár a’ közvélemény kibonta
kozásának is tágasb tért nyitott időszaki sajtónk élén
ken foglalkodik. — A’ sajtónak engedett jelen szabadabb 
működése pedig ismét az , melly valamint egy részről 
mindenkit tökéletesen meggyőzhet a’ felől, hogy bölcs 
kormányunk változhatlan föltétele , gondos figyelemmel 
kisérni a’ nemzet megkezdett kifejlődésének haladó lép
teit és kormányzását azokhoz mérsékelni: úgy más 
részről szinte csak a’ sajtó az, melly, miután annál már 
a’ vélemények minden arnyéklatai képviseltetvék , és so
rompóba is léptek, képes egyedül a’ kor kérdését ér
telmesen megvitatni, tartózkodás nélkül feltaglalni, fo
nák oldalait kimutatni, a’ visszaéléseket napfényre idéz
ni, és így végre egy tisztul^abb közvélemény fölkelté
se után , szerencsésen elhárítani mind azon számtalan 
csalódást, g y a k r a n elhibázott számításokat és azon 
félszeg helyzetet is , mellyben előleges kifejtések nél
kül irányt és eszközt minduntalan tévesztve, czélt rit
kán értünk,—; kárt sokat szenvedtünk. Előleges kifej
tés, kölcsönös értesülés tehát az ösvény, melly tárva 
áll előttünk, és a’ mellyen békés de szilárd indulattal 
járva , teendőink sorozatára, végre pedig iniézvényink 
öszhangzására is  bizonyosan rá találandunk ! Mi
ről is mai napunk örömei közt elöljáróban ennyit mon
dani e’ hazafias gyülekezetben, nem tartottam fölösle
gesnek.

Most pedig, nagyméltóságu gróf, erdélyi kormány
zó és kir. biztos u r ! Kegyelmességednek sietek lefizet
ni a’ hála és tisztelet tartozó adóját — Nem udvariság, 
nem s/okás, hanem való érdem iránti hódolás az, mi 
nekünk arra ösztönt ad. Jobbágyi háladatossággal vesz- 
szük mi felséges urunknak e’ jelen fényes gyüleke
zet által diszesitett örömünnepre okot adott királyi ke
gyelmét. Mint urunk királyunk biztosa és képviselője, 
kegyelmességed immár Békésmegyének Rendéit és né
peit óhajtva várt kedves főispánjokkal ősi szertartá
sok szerint hittel, és kölcsönös kötelezések által tör
vényesen egybekapcsolta. Nem titkolkatjuk mi abból 
származott őszinte örömünket, hogy felséges nrunk, 
kegyelmességed által nyuj ja  nekünk azon ajándékot, 
melly a’ nyújtónak minemüsége által m ég becsesebb 
kincsesé vált. Virágzott a’ tizennegyedik században már 
e’ hazában a’ Garázda név alatt egy régi magyar csa
lád ; melly utóbb két ágra oszolván , egy.k megtartot
ta ős nevét, másik, Szilágyi nevezetet vön fel: Ez ág 
szülöttje volt ama Szilágyi Mihály is , kit történeteink
ből mint haza gubernátorát ismerünk, és ki Hunyadi 
Mátyás unoka-öcscséne’< trónra emeltetésével a’ ma
gyar névnek egy dicső korszakot szerzett. — A’ Ga
rázda néven marad.ak közül Janos, Baforí István len
gyel király hadi vezérei között első helyet foglalt. A’ 
Telekiek közül Mihály volt az, kinek fáradhatlan buz
galma által sikerült Erdélyt hosszas elszakadás után 
a’ magyar királyi ház kormánya és ótal/na alá vissza
hozni; és azt a* török lealacsonyitó járma alól kimen
teni. — Ez lön római szent birodalombeli gróffá; ez 
lön utóbb Erdély gubernátorává ; végre pedig Tolesvá- 
nál az 1690dik évben mint hős halt meg királya és ha

zájáért! — Teleki József koronaőr volt hazánkban és 
u g o c s a i  főispán; tudományának nagy hire és becse 
a’ külföldön is méltánylásra ’s bámulásra talált. — En
nek testvére Teleki Sámuel erdélyi fókanczellár, és bi
hari főispán volt. E’ derék két testvérhöz Békésmegyét 
is ^kedves emlékű közelebbi viszonyok csatolták; mert 
előbb József, utóbb Sámuel is legjelesebb főispáni 
helyettesink sorában tündöklöttek, és tiszteletünk mél
tó tárgyai valának. Végre Teleki Lászlóban, kegyel- 
messeged szeretett atyjában , ki somogyi főispáni he
lyettes es királyi táblai báró volt, egy lelkes magyart, 
es buzgó hazafit birt a’ két testvér hon. Ragyogó ké
pek ezek a’ múltakból, mellyeken, mint lángkeblü mű
vésznek az előtte függőjó példány látásán fel lehet mele
gülni minden igaz hazafinak. — Nagy ősektül való szár
mazás gazdagon kamatozó tőke o tt, hol minnen pará
nyiságunk azok nagyságára nem borit homályt. Ámde 
kegyelmességed ama lángkeblü müvészkintjó példányai 
látásán fölmelegülve, mestereit is már felülhaladja. Poli
tikai jártassága , és hivatali képessége immár a’ test
vér hon országos főkormányára juttatta. Tudományossá
ga a’ szerencsésen létre hozott magyar tudós társaság 
elnöki székébe emelte , és nevének az irodalom meze
jén köztiszteletet szerzett. — Hűsége, hazafisága, ki
rálynak és honnak egyíránt hasznos szolgálatokat tön ; 
mik közül nem lehet a’ vallás fontos ügyében közeleb
bi hongyülésünkön lelkes hatással tettekre is hálatelten 
nem emlékeznem. Büszkélkedve valljuk tehát mai ün
nepünket kegyelmességed kir. biztosképeni jelenléte 
által országosan dicsöitetfnek, ránk nézve pedig feled- 
hetlenül kedvesnek. — Fogadja annakokáért mindenek 
előtt kegyelmességed, mint felséges urunk királyunk 
képviselője, jobbágyi alázatos hódolatunkat, mellyel 
legjobb fejedelmünk hazánk boldogitása körüli munkál
kodását, különösen pedig megyénkre kiterjesztett atyai 
gondoskodását, im e’ helyen is nyilván megháláljuk! — 
Fogadja kegyelmességed hazafiui érdemei iránt vonzó 
igaz tiszteletünk kinyilatkoztatását és tartozó szives 
köszönetünket, hogy magát országos foglalatosságai 
köréből kiemelvén , e’ királyi követségnek messzeföl- 
döni végrehajtásával bennünket megörvendeztetni mél- 
tóztatott. — Fogadja végre szives s z e r e n c s e  -  ki- 
vánatinkat, inellyek kifejezésére Erdélyország főkor- 
mányzói hivatalába lett közelebbi fölemeltetése nekünk 
itt óhajtott nyilványos alkalmat szolgáltat. Sok várako
zás, sok remény csatlakozik kegyelmességed e’ dicső 
fölemeltetéséhcz, most kivált, midőn a’ két testvérha
za egy egészbe forrasztása nemzeti emelkedésünk föl
tételei majdmajd legfőbbikének országosan kimondatott, 
és állandóan szorgalmaztatik. ,,E’ két ugyanazon szent 
koronát alkotó ország — úgymond a’ jelen erdélyi or
szággyűlésnek elnöke , tartalomdus megnyitó beszédé
ben — meílynek áldott földét atyáink közös erővel, ’s 
egy patakká elegyült vérrel szerezték, meílynek lakójit 
nyelv, alkotvány és nemzetiség erős kapcsai JánczoJ- 
ják egybe , különböző érdekekkel nem bírhat.“ Osztja 
ezt bizonyára kegyelmességed is, és kétségenkivíil meg
fogja tudni adni Erdély magasztos érzelmű fiainak az 
ösztönt, mellyre a’ keblekben rejlő isteni szikra még 
várni látszik. És ez az, mit befejezöleg nyíltan kegyel
mességed nagyszerű feladásai közé sorolunk. Ez a- 
zon erős meggyőződés, melly Magyarországon keresz
tül főhivatali állásáig kegyelmességedet Erdélybe ki
sérte , és innen iámét visszakiserendi, azon szives 
óhajtásnak társulatában, hogy a’ mindenható számos e- 
vig éltesse, és a’ két hon egyesülése érett gyümöl
cseit élveznie is engedje !
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Teljesített kötelesség, és nemes törekvések önér
zése e’ megye Rendéinél a’ közelebb leélt küzdés nap
jaiban is nyugalmat tenyésztett. Municipalis szerkeze
tünknek sajái törvényes feladásai közé tartozik : itt kor
látlan vágyak kitörésének emelni gátat, — ott menedé
ket nyújtani az érdemnek , szabadságnak és hazafiság- 
nak ; majd szunnyadó erőket ébresztetni fel i t t , — amott 
pedig ábrándos politikai képek utáni kapkodásoknak ven
ni elejét. — És e’ törvényes kötelességit Békésmegye 
megértette ; a’ lélekvásárlás és gyanúsítás vészes szíri
jei közé hozatva is , szilárd következetességgel telje
sítette, szerény kérkedéssel mondhatom honunk, királyunk 
észrevehető tetszésére ! Üdvözlöm tehát nagyságodat fő- 
ispáni székében, nemcsak a’ teljesült közobajtás, ha
nem a1 teljesített hazafiui kötelességnek is öntudatos ér
zelmeitől fölmelegült kebellel! — Azon szivemelő nem
zeti élvezetek közé számítom pedig az üdvözlések e’ 
ritka német, mellyek nyíl ványos megyei életben nem szok
tak hatástalanul enyészni, kivált midőn , hála koronás 
fejedelmünknek ! főispáni székünkben olly hazafit üd- 
vezlünk, kiben erő, képesség, tiszta akarat elég van, 
kimutatni a’ szirteket, miket gondosan kerülni szükség, 
hogy a’ közjó óhajtott révpartjaií szerencsésen elérhes
sük. Mi emberek eszméletekre leven alkotva , nekünk 
csupán a'jelen pillanathoz ragaszkodni, és a’ múltat 
szem elől elveszteni soha sem tanácsos. Hogy tehát a’ 
jelennek több díszt szerezve, egyszersmind a’ jövőre 
kiszámított hatással munkálkodhassam, legyen szabad itt 
is a’múltak ez üdvös emlékét fölidéznem. Koplona’nagy 
ős, ki atyáinkat az Ígéret földére kivezérleni segítette, 
kinek nemzetisége már e ’ haza megtelepítésekor a’ főb
bek sorában állott. — Ettől veszi régi törzsökös magyar 
származását a’ Nagy-Károlyi grófi ág. Számtalan me- 
zeji vannak édes hazánknak , mellyeket e’ nemzetség 
bajnok sarjadéki vérökkel festettek. Hősi tetteik törté
netinknek estek sajátul, ’s azokban lelkesedést ébresz- 
tóleg vannak beírva. Károlyi Sándor lön első gróffá; 
ama másfél század előtt dühöngött pártos háborúk le- 
csendesitésében felszámithatlanok érdemei. Ferencz, mint 
királyi fóasztalnok , jeles hős és hazafi volt, A ntal, 
fénye marad mindig a’ Károlyi-háznak, szintúgy mint ho
nának ; ő aranygyapjas vitéz és a’ magyar testórzó se
reg kapitánya volt, és mind katonai, mind polgári pá
lyáján a’ kor kitűnő emberei közé tartozott. — Ennek 
fiát, Józsefet, nagyságod édes atyját, nagy királynénk 
ezen Békésmegye főispánjává már születéseker kine
vezte ; de nagykorúságot ért éveiben ismét csak Szat- 
már (melly már nyolczadik főispánját tiszelé benne a’ 
Károlyi-házból) igtatta főispáni székébe. A* kérlelhe
tetlen halál által az élők közül már férfikorában ragad
tatván k i , érdemei közé tudja most a’ magyar nemzet, 
hogy Károlyi István, Károlyi Lajos, Károlyi György, 
nemes grófok, az ő fiai! — Telve nemzeti törekvések
kel , — telve a’ nagyar név tekintetét és honunk ja
vát előmozdítani buzgó érzelmekkel, tettleges és nagy
szerű áldozatokkal járult már e’ három jeles testvér ha
zánk , nemzetiségünk, anyagi jobb létünk újabb irányú 
kifejlesztésihez. Nagyságod különösen megértve koránk 
azon lelkes emberét, kiről öröm nyilványíthatnom, hogy 
súly alatt is naponta nő ereje, és közrehatásával foly
vást dús gyümölcsöket érlel a’ hazának (értem gróf 
Széchenyi Istvánt); nagyságod mondom, különösen a’

magyar tudós társaságnak ezzel együtt lön örök hirfi, 
első rendű alapítója. Nagyságod az egyesületek hasz
nos és hazafias szellemét felfogván, azt páratlan bő
kezűséggel folyvást gyámolítja; a’ magyar gazdasági e- 
gyesületnek pedig jelenleg is hazafi buzgósággal-teljes 
elnöke. — Nagyságod mint szatmári követ az 1830dik 
évi országgyűlésről küldöjinek hazafiui lelkesedéssel 
tett jelentésében remekül jelelte ki a’ nemzetnek teen
dői sorozatát; az utóbbi országgyűléseken pedig , szinte 
meleg részt vön a’ nemzet életkérdései szerencsés fel
oldásában. Hol a’ haza emelkedése van munkássági 
feladásául v é v e ,  és illynemű előzmények teszik azt 
kétségtelenné: ott bizodalom tenyészik; ott a’kormány
zottak közötti kölcsönös jó viszony szintúgy biztosítva 
van, mint a’ közügy gyarapodása.

Nekünk itt a’ pogány járma-alóli kimenekülés után 
(1715dik évben) első főispánunk Lővenburg gróf volt. 
— Ezt Harukker János báró ; majd fia narukker Fe
rencz b. követték ; kiknek lyányágoni utódjai, nagyságod 
családját is azokhoz számítva, megyénk legfőbb díszei, 
hazánk jelesebb fiai közé tartoznak ! — Továbbá Andrá-
sy----Ezt követve pedig nagyságod édes atyja említett
kiskorúságában, — két Zicl^y, a’ mondottam két Tele
ki, Skerlecz és Orczy József báró kormányozták e’ 
megyét főispáni helyettesképen. Végre közelebbi derék 
főispánink Lovász Zsigmond , Horváth Zsigmond , Bede- 
kovich Ferencz báró és Lánczy József voltának. Meg- 
nyesték ezek itt a’jobbágyi hűség és polgári erényesség 
ösvényét, mellyen immár bizton járhatni, és mellyen er 
megj e vészes kísérletek között is önerejéből fen tudá ma
gát tartani:— most pedig nagyságod bölcs vezérlete alatt 
azon , ama’ közös czélul kitűzött hűség és erényesség bol
dogító irányában, még biztosban reméli haladhatni. És e’ 
bizodalom az , mellyet nagyságodnak B é k é s  Karai és 
Rendci rokon érzéssel, tiszti-kara mély tisztelettel, né
pe tartozó alázatossággal, íme általam, nyilván felaján
lanak , ösztönzés nélkül elibe visznek. — E ’ bizodalom 
az, mellyel megyénket áltáljában és egyedenkint, gazda
got szegényt egyiránt, nagyságodnak ótalmába,gondos
kodásába, igazságszeretetébe ajánljuk. — Szolgáljon er 
bizodalom hű ragaszkodásunk,szeretetünk tiszta zálogául. 
Könnyítse az a’nemzet igény letivei naponkint súlyo
sodé főispáni gondok és kötelességek terheit. És valósítsa 
ama’kormányra neveztével megyei életünkre nézve fénye
sebb korszakot jövendölök számos jóslatát! — Kedves 
szomszédink!és több távolabb derék hatóságbóPs testület
ből , mai ünnepünkre fényt árasztva megjelent drága vé
reink és hazánkfiai! — Önök tanúi e’ nyilványos kapcso
latnak , mellyek hazafiak hazafival, kormányzottak kor
mányzóval tőnek most itt felséges urunk kir. biztosának 
kedvesjelenlétében. Tanúi a’ bizodalomnak, tiszteletnek 
és reményeknek, mik azon kapcsolathoz köttetvék. És hi
szem , — erős hittel hiszem — tanúi leendenek majd a’ si
kernek is , melly ebből királyt, hazát kielégitőleg öraledez 
ki sík tőreinkre,— onnan akadálytanul bazaszerte is elszi
várogható. — Önöknek egyébiránt azért, hogy ünnepün
ket be c s e s megjelenésükkel diszesíteni méltóztattak , 
hazafias köszönetét mondok, örvendve a’jó és szép alkal
mon: jobbjainkat kinyújthatni önöknek a’hon ügyebeni szo
rosabb egyesülésre! — Végre kimondom, mit közönsége
sen óhajtunk, t.i. hogy nagyságodat, szeretett hölgyével, 
nyelvünknek, nemzeti szokásainknak ama bájos terjesztő- 
néjével, és három fiával, mint a’ haza szint annyi zálogá
val, tartsa a’mindenható sok évig boldogságban, sze
rencsében ! —

Szerkeszti Helmeczy. Nyomtatja Tra ttn er-Károlyi  uri-utcza 453.
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VII.

(Póruralom.) Hazánk földiratával, figyelve ha
ladásunk mindennemű tüneményire, foglalkodol ? 
Szathmár-megyéről szóltodban csak nem fogod ki
hagyni a’ hires és nevezetes Tyukodot és Csengert, 
hol annyi súlyos ólmos botot gyártanak, hogy ha 
John Bulinak eszébe ötlenék hagyma, rothadt bur
gonya, káposztatorzsa, záptojás V . helyett, mikkel 
az ellenpárt főnökét vagy szónokait dobálni szokja, 
fütykösökkel éreztetni észokai súlyát ’s e’ győzelem
re vezető eszközöket hazánkban akarná beszerezni. 
a’ concurentiáhan Tyúkod- ’s Csengéré volna a’ dics
pálma ! E’ két név eléggé szomorúan tanúsítja, mi a’ 
póruralom ! Mert ha a’ lelkes Szathmármegye isme
retes pontjai, túlélve e’ megyében minden módosítás 
nélkül a’puszta indítvány korszakát, igékből testek
ké is készülendettek válni, akkor is volt volna-é oka 
magának a’ megtestesült tespedésnek is a z t, mi e’ 
pontokkal történt , ’s úgy elkövetni e’ hazában, hol 
a’ legkorszerűbb, mulhatlan szükségtől parancsolt 
indítvány is törvénykönyvünkbe átszivároghatása előtt 
annyi görében (retorta) párologtatik át. hogy maga az 
indítványozó is alig ismer rá? De v annak emberek, kik 
minden áron elhiresiilni óhajtván vélik, hogy az esz
mék is , a’ s^ellemvilág e-halhatatlan szülöttei, füty
kösökkel végképen ’s örökre ledorongolhatok. Hidd 
níeg barátom ! illyen szavakra soha nem fakadók vn- 
la , ha e’ csapás csupán Szathmár-megyét érte volna, 
de hány hazánkban a’ megye, hol anyagi nyers erőt, 
Szalkay Mátéként: nadrágíalan megfontolt haladókat 
nem pirulnak némellyek használni megbuktatására 
azon törekvéseknek, mikkel lelkesbeink, értelmes- 
beink honunkat mind anyagilag, mind szellemileg emel
ni ’s így közboldogságunkat eszközleni buzognak? 
Nyomom lehet azon ügy , rnellyet észokokkal nem , 
csak íurkós botokkal vihatni ki! Azon megyékben 
pedig, hol illyesmi történik , kereshetni é egyebet 
undok póruralomnál ? Hova vezetend ez , megmond
hatja több újabb jelenet megyei történeteinkből és 
szóljanak a’ következő. bár kölcsönzött gondolatok a’ 
póruralomról:

Póruralom (ochlokratia) alatt szorosb értelem
ben ollyan elfajulását értjük a'népuralomnak (demo- 
kratia) , melly által a’ nlatushatalom durva , féktelen 
néptömegre száll át. Ezzel a’ dolog megélhetésére 
mitsem mondánk, hanem inkább azt kell állítanunk, 
hogy a’ társas kifejlés mngasb fokain épen a’ népu
ralmi elv elismerése ’s érvényitése által lehet elejét 
venni a’ póruralorn keletkezése-’s veszélyeinek. Min
den póruralomnál a’ társaság maga nemzé a’ rajta 
uralkodó pórságot. A’ miveltség alsóbb fokain , hol 
az egyenlő életmód még egyenlő és egyszerű szüksé
geket hoz magával, pórság még nincs. Csak ha a’ 
társaság szellemileg és testileg jobban kifejlett’s meg. 
tagosult; ha a’ szükségek ’s érdekek különfélébbek
ké lőnek; ha különös képességek ’s tevékenységek 
fölmerülfével nagyobb munka-felosztás alakult; ha a 
szellemi ’s anyagi productio közt az elválasztás vagy 
inkább léteges tágítás (Gliederung) nagy processusa

megtörtént; ha jelesül a’ politikai hatalom működé
sei bizonyos osztályok- vagy egyedekre bizatvák; ha 
e’ szerint az anyagi birtok ’s vagyon egyenlőtlensé
geinek ki kellett képeződniek: csak akkor támadhat 
a’ társas lépcsőzetek ama hágcsója , mellynek legal
sóbb fokait iszapba tapodja a’ felsőbb osztályok te- 
hersülya. Valamint a’ község kis képe a’ statusnak, 
úgy minden faluban vannak egyesek, kiket pórok 
közé számíthatni. De összegömbölygetett tömegként 
csak olt tűnik fel a’ pórság, hol aránylag szűk té
ren nagy sokaság összeszorul; népesb városokban , 
hol a’ gazdagság és szegénység, vadság, miveltség 
’s tulmiveltség minden ellentéte nagy tömegben je 
lentkezik. E’ miatt, a’ póruralom többnyire fejdelmi- 
’s fővárosokban keletkezik ’s a’ lázadás csak o tt, 
hol a‘ nép egész osztályai pórsággá tétetnek , ’s ve
lők pórokként bánnak, mint középkorban a’ nemes 
és hierarchiai kasztok az egész parasztsággal bántak, 
terjedhet néha járványként helyről helyre nagy ki
terjedésben ’s némi időié vad sokaság kezébe adhat
ja  a’ halaimat. — Azonban a’ történettan minden 
korszakában , az alkotvány ’s igazgatás minden alak
jában a’ forrongó szenvedély nem egyszer, legalább 
lüktetve ’s pillanatnyira nagyon fólkeleszté az élesz
tőt. Midőn a’ korlátlan hatalommal konnányoztatott 
Nápolyban a’ loyalis lazzaronik ’s banditák, király ’s 
papság által uszittatva , a’ repnblicanus érzelmüeket 
fojtogaták; midőn aristnkratai korinányu hazánkban 
az epemirigy idejekor fellázadt parasztok a’ nemes
ség falusi lakait elhamvasztó; midőn a’júliusi forra
dalom után az aikotványos hassziai nagyhgségben 
egy csapat falusi lakos a’ tisztviselők házaira tört s 
a ’ törvényszéki és igazgató hatóságok acfáit meg
égető; midőn, mondjuk igazán ki barátom ! megye- 
gyűléseinken épen azok , kik ellenkező szándékokat 
előmozdítani igyekeznek, a’ tyuKodi és csenge- 
riféle élmos botok miatt, ha csak éltöket koczkáztatni 
vagy épen eljátszani nem akarják, elnémulni kénytele
nek; mind ezen ’s ezernyi hasonló esetben, hacsak né
hány hét- vagy napig, ha nem is a’ s t a t u s ,  de egy 
része fölött, pórság gyakorolt és gyakorol hatalmat. 
Ellenben Francziaországban a’ forradalom, melly mindent 
nagyban megengedett történni, az egész status és ha
talmas ország fölö*ti uralomhoz vezeté azt. E ’ pórságol 
azonban a’ forradalom nem teremté , hanem a’ régi mo
narchia hagyományaként csak készen találá; a’ párizsi 
san8Culottismus a’ tékozló fiú, az aristokratia ’s hier
archia eltaszintott korcsa vala. Születésénél meghalta" 
korlátlan , nem sokára az aikotványos monarchia is ’s 
igy lön , nem írott örökségrend szerint ugyan, de a 
természet és történettan örök törvényeinél fogva,kor
mányra meghiva. Mert a’ fellázadt tömeg csak akkor ju
tott hatalomhoz, midőn az a’ tehetetlennélett nemesség 
és papság, utóbb pedig az erőtlen közeprend kezeiből 
kihulla. Ekkor a’ társaság repnblicanusilag felülről le
felé töreték kerékben, mi a’ monarchiákban alolrol föl
felé történik. Főleg Danton, a’ forradalom epigramma- 
tÍ8tája, volt az, ki poinfjeivel a’ fejeket levagatá s 
mivel ő adott jelt a’ septemberi gyilkolásokra, halaldö- 
fést tön a’ harmadik rend megernyedt hatalmán. De az 
alsóbb osztályok e’ Mirabeauja szellemerős volt ugyan

$

L



2 4 3

hanem meg is vesztegethető, mint imez; ő az erkölcsi
leg magával meghasonlott lángész gondtalansága- és sze
szélyeivel birt. A’ vihar , mellyetraaga idézettelő, nyak
tiló alá hajtá nyakát ’s a’ korlátlan póruralom élére Ro
bespierre és társai léptek. Robespierre kissé tovább ma
radt e’ helyzetben, mert csak középszerű tehetségek
kel birt ’s a’ pórság, mit minden magyar úgynevezett ko- 
lomposnak fülébe szeretnék dörögni, azoknak engedel
meskedik legörömestebb, kik öt szellemileg túl messze 
nem szárnyalják; de egyszersmind megvesztegethetlen 
vala vagy megvesztegethetlenség hírében álla ’s magá
nak a’ sokaság vak szenvedélyének is van még erkölcsi 
ösztöne , mellynél fogva azon tulajdonokhoz nyúl, mely- 
lyek a’ felsőbb rendűek egyetemes romlottsága mellett 
a’ legritkábbak és legszükségesebbek. Azonban a’ véres 
póruralom Francziaországban sem lehetett tartós. Az 
mindig csak rövid lehet, mert a’ pórság néhány óra vagy 
napig zavaroghat ugyan az utczákon, de más osztályok fö
lött egy hétig sem uralkodbatik a’ nélkül, hogy magát ha
tározott vezérletnek, ennek szükséges engedelmesség- és 
fokozatokkal , alávesse. De ezzel legott a’ szellem raagasb 
hatalmának elve van elismerve ’s a’ nagyobb talentumnak 
és erősb jellemnek ut nyitva a’ kevésbé ügyesek ’s téterő- 
sek helye elfoglalására. Ki tehát a’ tömeget tartósan meg
hódítani akarja, szükség, hogy tudja a’ tömeg fölött lebe
gő szellemet magának biztosítani.

A’legujabb társas állapotok ollyanok, hogy számos pór- 
ságot szülnek, mi most sokkal nagyobb mértékben törté
nik,mint hajdan. A’nagy iparnak, létegesitése mostani fo
kán , tovább elterjesztése nyugoti Európa minden orszá
giban máris számdús és baromi (brutal) osztály elszapo- 
rultát vonta maga után. Itt ott törekednek ugyan nyomora 
miveltséget terjesztve , takarékpénztárak felállításával 
’stb. segíteni a’ bajon, de tova terjedő növekvését ezen 
elégtelen eszközökkel meggátolni nem lehetett. Szint- 
olly kevéssé lehete mindennemű jótékony intézetek meg- 
sokasitásával a’ pauperismust elhárítani, sőt e’ sokasitás 
gyakran csak növekedő szegényülés jele vala. ’S ha a’va
gyon , házasság , család ’stb. eltörlesztésérőli uj társas
tan üres általányosságai lassan átszivárognak a’ mivelet- 
len tömegbe is , melly képtelen igazságot a’ tévelytől saját 
erővel megkülönböztetni, ez által az elégületlenség ha- 
tárzottabb alakot ’s több összefüggést nyer. Neki van
nak formulái ’s hitágazatai, mellyeket könnyen után imád
kozik ; ő különvált társas istentiszteletet képez magának 
melly a’ szegényeknek gazdagok, durváknak miveitek, 
alrendüekoek előkelők elleni harag- ’sboszu-istentiszte- 
lete. Egyébiránt lehet időt nyerni, hogy a’ rósz gyökét 
tisztábban megismerhessük ’s lassanként de alaposan , el- 
távolithassuk, mig a’ szellemeket ellenségeinkké nem 
tettük ’s a’valódi talentumot, megvetés-és visszataszin- 
tással, gyűlöletre nem ingerlők ’s nem kényszerítők egye
sülni a’tömeggel, melly legalább azon pillanat óta, mi
dőn fejjel bir , statusveszélyessé is lehet. A’ nélkül is 
nem puszta physikai nyomor, hanem ez tudatlanság-, 
előítélet- és szenvedélylyel párulva nemzi a’ pórságot. 
Azzal sem élesztünk elégületlenséget a’ népben , hogy 
nagy része folyvást alérendelt helyzetű ’s csupán gépi- 
leg szokottszerű, de a’ társaság fentartására nélkülöz- 
hetlen munkára van utasítva, még akkor is , ha ez más 
foglalkodásqknál kevésbbé jövedelmező volna. Hiszen a* 
hivatásnem ’s életmód közt is szükségképeni öszszefüg- 
gés van, melly egészséges társas állapotban a’ napszá
mosnak is nemcsak más szükségeket, hanem más érde
kek- 's óhajtásokat is sugal, mint tán a’ tudós- vagy 
művésznek; ’s a’ status ezen egészséges létege folyvást 
nemz magának mindennemű tagokat, mellyek öszszes é-

letmőködéseihez megkívántainak. De ha e’ tagok termé
szeti jogviszonyát önkény ’s hatalom dúlja fe l; ha a’ ta
lentum az alsóbb néposztályokban letapostatik ’s el kell 
posványodnia (versumpfen), mig a’ magas születésű 
oktondi szellemi munkával kínozza magát, mit el nem 
bir, minek meg nem felelhet; ha az alrendüek elő
ítéletei mellé a’ felsőbb rangnak kiváltsággá testült elő
ítéletei állnak, illyen kiváltság akár törvényesen van 
még elismerve , akár csak tényleg használtaik: a’ nép
ben szükségkép az elnyomatás keserű érzetének kell 
támadni, melly elejénte egyes pontokból alig észreve
hetőig mirigyitve terjedez , mig lassanként az egész 
tömeget átsavanyitá. Ezen értelemben az aljas pórság 
mellett mindig előkelő pórság létezését kell föltennünk. 
Ha pedig az éhség ’s méltó boszankodás is sarkantyuz , 
megtörténhető, hogy a’ tajtékzó mén elragadja’s leveti 
vagy — vesztőhelyre hurczolja a’ pajkos vagy ügyetlen 
lovagot. — Hlyen, mindig megújuló vész ellen csak egy, 
elegendően megelőző eszköz lehet: a’ szellemszabadság 
elvének becsületes és minden oldalú érvényitése. Min
den statusnak iránya ; bizonyos üledéket elkülöníteni ’s 
leülepiteni. Hogy ez roszra ne vezessen, a’ legalsóbb 
statuspolgárban is a’ szabad természetszerű fejlődés 
elavulhatlan emberjogát el kell ismernie. A’ szellem
nap , mcllytól a’ politikai időjárat függ, melegítse át a’ 
legalsóbb réteget is, ébreszsze a’ szendergő csirákat’s 
napfényre kibukkantok után legyen nekik elég térök, 
hol nőhessenek. Csak igy fog keletkezni a’nedvek ama’ 
körforgása , melly a’ statusban a’ valódi, lélegileg élő 
súlyegyent helyreállítja, melly a’ szellemet magasra 
vezeti ’s minden durva anyagot, melly a’ társaság fen- 
sőbb tagjaiban megkeményedéssel fenyeget, ideje ko
rán fenékre ülepít. Mert száradás pórság is csak szel
lemi circulatio fenakadásának következménye ’s valamint 
egyesek sok betegségei ülő és iró korunkban, úgy a’ 
statuséi is szabad mozgás hijányából származnak. Ad
jatok tehát józan szellemszabadságot szóban , írásban 
és tettben, a’ többi magától fog bekövetkezhetni.

Ligetfy Andor.

T 8 r v é  ii y t e  r »v
Elmondám már ezen lapban , de nem lehet elégszer el

mondani , hogy a’ törvény mindnyájunk cselekvényinek 
szabálya, hogy következve a’ törvénynek úgy kellene 
írva lenni, hogy azt mindenki tudhassa, megtanulhas
sa. Ha jelen törvényünket tekintjük, azonnal világosan 
áll előttünk, mikép az nem felel meg azon fökivánat- 
nak, hogy mindenki által érthető, mindenki előtt tud
va legyen. ’S ha e’ felől illöleg megfontoljuk igaz
ságszolgáltatásunk lassúságát; mint húzódik az el hosz- 
szu évekig; mint hagyja gyakran bizonytalanságban sze
mélyes nyugalmunkat; mint késlelteti sokszor sajátunk 
megnyerhetését: tisztán látandjuk, hogy ez állapotban 
törvényünk soká nem maradhat. — Az ausztriai ’s po
rosz nem alkotványos, ’s több német tartomány, vala
mint Frankbon is bírnak rendszeres törvénynyel, bár 
nem ollyal minőt Beccaria kíván, hogy t. i. a’ törvény 
egyáltalán ne legyen tudomány. Való, hogy a’ szabad 
Angolhon ’s még szabadabb Éjszakámérika nem dicsek- 
hetnek még rendezett törvénykönyvvel, sőt mind amaz 
mind imez a’ mi részint csak korszakilag sorozott tör
vényünknél is bonyolultabb „Common law“ tömkelegé
ben kénytelenek az igazság után nem annyira járn i, mint 
éveken által vándorolni elannyira, hogy Walter Scott nem 
tartózkodott azt mondani: lawslike laudanum. (A’ tör
vények hasonlók a’ mákonyhoz.) De Albion lakóji közt
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is bálijuk már az e’ miatti sürü panaszokat, ’s Éjszak* 
amerika néhány statusa márczélba vévé a’ törvény sza- 
batosb rendszeritését. — Ujabbkori törvényhozásunk az 
igazságszolgáltatás gyorsabbitása végett tett néhány lé
pést. De a’ süker nem kielégítő. Minek oka főleg ott 
rejlik, hogy a’ változtatások ’s javítások nem valának 
rendszeresen általányosak ’s egymásba vágók, ’s ép ez 
okbul a’ kívánt czél nemcsak egészben el nem éreték, 
sőt a’ javítni szándéklott ágakra nézt sem hajtatik végre 
tökélyesena’ törvény. így s z ó b e l i  pőréink nagy részt 
már írottak, így s o m m á s  viszszahelyzési pőréink éve
kig tartanak el ’stb. Törvénykezésünk hijányán tehát 
csak általányos , rendszeres , részletiveí egymásba nyú
ló javítás segíthet. És e’javítás főkellékének én azt tar
tom , hogy a’ törvény oily szabatos-rövid ’s oily vilá
gos legyen, hogy azt a’ hon minden lakosa megérthesse 
’s megtanulhassa. Illy munka minden esetre nehezebb 
a’ terjedelmesnél. De csak illy munka elégítheti ki tisz
tább fogalmu korunkat. És adjuk hozzá: csak illy mun
ka felel meg a’ czélnak ’s foglalja magában önmagá
nak biztosítékát, vagy is annak csalhatlan bizonyossá
gát, hogy nem fog Írott malaszt maradni, hanem végre 
fog hajtatni. Pedig minden életmüves lény (organicum 
eps) csak akkor mondatik czélszerün rendezettnek, ha 
önmagának támasza, ’s a’nemzetnek, hogy e’nevet mél
tán viselje , szükségkép életműzöttnek (organisáltnak) 
kell lennie , ’s életműzetének (organisatiójának) egyik 
főrésze =  az igazságszolgáltatás. Hol e’részt érezhető 
hijányok vannak, ott a’ nemzeti testületben kór mutat
kozik, mi könnyen halálra sorvaszthat.— Vannak oily 
roszak, mik minden helyités nélkül megszüntetendők; 
illyenek például Angolhonban a’ sinecurák. Ezekre ’s 
Hlyekre nézt a’ hazafi tiszte csak abban állhat, hogy 
azok eltörlésén ügyekezzék. De vannak olly rósz ren- 
dezetü intézetek, raellyeket közveszély nélkül le nem 
ronthatunk, hacsak helyettük másokat, vagy jobban 
rendezetteket nem állítunk. Xe.m tartozom azok közé, 
kik csak pusztán megróni ’s birálgatni szeretnek, ’s 
midőn valamit rosznak mondanak , jobb helyettesről nem 
gondoskodnak akkor sem, midőn helyettes nélkül el nem 
lehetünk. ’S azért, bár igen tudom mi nehéz egy sza- 
batosan-rendszeres törvény kidolgozása, ’s bátor nem 
tulajdonítok magamnak — lankadatlan kitürésen kívül — 
semmit, mi a’ középszerűséget túlhaladná : mégis , hogy 
kezdet legyen , ’s tán példám másokat is mozdítson , rend
szeres dolgozatokra határozám magamat, ’s ezek közt 
polgári vagyis magányjogi törvénykönyv-tervnek készí
tésére, minek első részét Ma’ személyekről“ annak utján a’ 
nyilványosságnak átadandom.Jól tudom, hogy czélirányos 
polgári törvény csak némelly elözvények, úgymint ósi- 
ség eltörlése ’stb. után készülhet: de miután erősen hi
szem, hogy ezen elözvények kiszemelve (per cxcerp- 
ta) egykét hongyülés múlva törvénybe fognak igtattatni 
’s miután arról is meg vagyok győződve, hogy rend
szeres polgári törvény hosszasb megfontolást igényel: 
nem tartom elkoritott dolognak az iránti tervem egy ré
szét minélelőbb közzétenni, időnkint a’ többi részét is 
a’ közönség elibe terjesztendő. — Somogyi Antal,

Utazási vázlatok T ••• Antal bará
tomhoz.

Darnvdr. Ang.l^. 1 8 4 1 .
(Folytatás.)

Igen óhajtott leveledből értem , hogy előbbi leve
lemet részvéttel olvastad, sőt hogy sovárogsz leveleim 
olvasása után, hogy vágyadat teljesítsem, irn második

levelem ! Az egész éjen át zuhogó z á p o r  reggelre 
megszűnvén, mivel az előbbi napokban uralkodó tik
kasztó hőség után az egész természet mintegy megújult: 
mi is elhagytuk Lendvát, vigan folytatók utunkat ’s még 
délelőtt Csáktornyára jutánk. Vágytam meglátni a’ mint
egy 1483 lélekből álló mezővárost, mivel rég haliám, 
hogy ama felejthetetlen szigetvári hősünk dicső marad- 
ványi itt porlanak, mellyek a’ hajdani Csáktornyái sz. 
Ilona-kolostorban takarittattak e l , mit a’ még most is ol
vasható illy tartalmú síremlék bizonyít: „Illustrissimo 
Comiti Nieolao Zrinio. — Croatiae, Dalmatiae, et Scla- 
voniae Bannato, Tavernicorumque Regalium in Pannónia 
Magisterio singulari cum prudentia functo : copiis Cae- 
saris ad dextrum Danubii latus a Ferdinando I. et Ma
ximiliane II. Imperatoribus Praefecto: victis ’stb.* — 
A’ most is eleg jokarbanlevő várat a’ régi Csák család
beli kir. tárnokmester 1271. évkörűi építtette, kitől ne
vet is vette; vízárkai, felvonó-hidja most is megvannak. 
Ép ott Jetemkor építtettek uj börtönök, megszemlélvén 
azokat, azon óhajtás támadt keblembeu: vajha ezen uj 
építvényeknek lakójine találkozzanak! — A’ kapu bolt
ján függő iszonyú nagy szárcsontokat ’s békókat a’ bör
tönőr egy gyözhetlen óriás maradványinak mondá. Gon
dolom, ezek még a’ hajdani egész díszében álló vár 
boltjait ékesítő török csontok, nyilak, puzdrák, buzo
gányok, pajzsok’s a’ pitvarokat ellepő török vérben áz
tatott zászlók , drága gyöngyökkel kirakott arany’s ezüst 
hüvelyű kardok ’stb. csekély maradványi lehetnek. A’ 
még most is fenálló palotában jeles könyv- ’s fegyver
tár , képcsaruok és régi pénzek igen jeles gyűjteménye 
őriztetett, a’ várt legszebb tündér-kert illatárja folyá 
körül; de fájdalom! mindezek a’ vad török dulásinak 
lettek raartalékivá. A’ városban sz. Ferencz szerzetesi
nek csinos zárdája van, kik egyszersmind a’ plébánnsi 
foglalatosságokban eljárnak. Délután Horvátország ha
tárit átlépvén Varasd kir. városba értünk, melly elég 
csinos és körülbelül Sopronnyal hasonlítható öszsze. Szé
ke van itt a’ zágrábi megyéhez tartozó csázmai kisebb 
káptalannak; ferencziek , kapuczinusok és sz. szüzek de
rék zárdájival, ’s gymnasiuramal dicsekszik. Egyik ol
dalát még földsánczok körítik, csekély várromok is lát
hatók , 9000 lakosit esténként német színészek mulat
tatják. Másnap délelőtt értük Kapronczát, mintegy 3 
ezer lélekböl álló sz. kir. várost. Házai többnyire fából 
épittetvék, vidéke lapályos, vára nagyszerű föld-sán- 
czokkal kerített, mellyek egyike csúcsáról egy faalatti 
árnyékos ülő-helyből pompás és messzeterjedó kilátás 
kecsegteti a’ felmászót. Minthogy itt kevés látniválónk, 
volt, rövid késés után az innét V /2 állomásra fekvő 
Novigrádra sieténk , több élvezetben részesülni akarók. 
Itt épen vásár lévén , alkalmunk vala a’ horvát köznép 
jellemét valamennyire kiösmérni, melly mondhatom , a’ 
magyarországi vásári mulatságok példányául szolgálhat
na ; midőn nálunk lopás, verekedések, részegség, ká
romkodások nélkül alig láthatni vásárt: itt duda-szó mel
lett legszebb renddel tartott esti 9 óráig a’ minden ki
csapongást nélkülöző táncz; egy részeg embert sem lát
tunk , egy káromkodó szót sem hallottunk egész mulat
ságukban. Degzka-sátorukban holmi bohóczokis mulat- 
taták a’ köznépet. A’ látnivalókkal bennünket megismér- 
tetni a’ helybeli plébánus volt szives, ki több külföldi 
kertészeti társulat tagja: de már romjait sem láthatók azon 
régi novigradi várnak, mejlyben 1386. evben Mária ki
rálynő Palisna János által— méltóságára ’s nemére sem
mit nem tekintvén — fogva tartatott ’s egy egész évig 
rabbilincsekben sorvadott, mig Zsigmond által másik 
évben nem kevég fáradsággal szabadíttathatott ki. lnnél a’



katonai határörök vidéke majd csak unalmat okozó vál
tozatlan egyformaságán keresztül utazván , szerencsé
sen elérkezénk Slavóniába, mint kitűzött utazási czé- 
lunk egyik pontjára. Azonban el nem hallgathatom : hogy 
a’ szép Bellovárral, mellyen keresztül jövénk , legalább 
röviden meg ne ismertesselek. A’ 2428 lélekkel biró vá
ros igen Ízletes és egyenes vonalban rendezett utczái- 
val meglepöleg hat az emberre , midón nálunk a’ na
gyobb városokban is rendetlen sorházakat láthatni; de
rék fogadója, pompás, szemet vidító zöld mezzel borí
tott négyszögű piacza a’ legszebb épületekkel ’s tem
plomokkal körűlövezve, ?s közepén egy igen mély, ’s 
mondhatnám óriás kúttal ellátva. A’ város 2 , t.i. a’ kö
rösi és sz. györgyi ezrednek nyújt nevelői ’s állomási 
tanyát. — Jövő levelemet is Daruvárról veended ’s pe
dig rövid napok múlva, mihelyt vele ’s vidékével va
lamennyire m e g i s r a é r k e d h e t e m .  A d d i g  is élj 
boldogul.

Darnvár. Ang. 24. 1842.
A’ 7 hegyen álló Pavlováczot gyakori kerékkötés 

unalmai közt elhagyván, a’ hiresztelt Daruvárt vágytam 
megpillantani, ’s mondhatlan öröm lepe meg, midőn Jan- 
kovics Izidor uraság dombon álló nagyszerű kastélyá
nak mennykö-hárítókkal ellátott veres tetöje egyszerre 
elém villant. A’ város boszszu völgyben nyúlik el; egy 
pillantatban az egész, mintha csak bűerövel lett volna 
élőnkbe varázsolva, úgy állott tárva szemeinknek; ki
látásunk a’ bájtérre elragadó volt. Az említett ’s magyar 
vendégszerető tulajdonáról igenis ismérctes uraság csi
nos szobát rendelt számunkra , mivel itt hosszabb időig 
vala szándékunk maradni; társam, egy szenvedélyes 
matbematikus itt ’s az uraság többi uradalmiban napórá
kat csinálandó , én pedig a’ híres daruvári fürdők jó
tékonyságát élvezendő. —• Nem tudom , hol kezdjem hoz
zád utasítandó vázlaiim leírását? A’ szép idomban’s a’ 
bemenetelnél oszlopzatokon nyugvó pompás kastély; az 
igen jó sikerű ’s hatású meleg fürdők; a’ szemet gyö
nyörrel meglepő bájvidék; vagy a’ tisztelt uraság rop
pant kiterjedésű uradalmai erőmet felülmúló gyenge raj
zaival lepjelek é meg először? A’ kastélyba való bejá
rásnál azonnal némelly heverő római régiségeket pillan- 
ték meg mellyek egyikén igen olvasható betűkkel van 
fölvésve: DivoCommodo Respublica Jazoruui. Altaljá
ban illy római régiségekkel ’s várromokkal dúsnak mond
hatom Slavóniát. A’ fürdők olly melegek, hogy azokat 
kihűtés nélkül ki semállbatni; sokat fordított ugyan már 
reájok az említett földesur, de még a’vendégek kényel
mire tekintve igen sok tenni való volna: a’ fürdőszobák 
még butorozatlanok, a’ lakszobák még kevesek vendé
gek elfogadására ; de kecsegtet a’ közjót forrón és tett— 
leg pártoló földesur építési terve, ki a’ folyó évben nagy 
részint azért utazta be Ausztria , Cseh és Bajorország 
jelesb fürdő-intézeteit, hogy szerzett tapasztalásiból 
daruvári és lippiki fürdőibe czélszerü reformot hozhas
son be.— A’kastélyból igen bájoló kilátás kínálkozik, 
’s mivel'— mint tudod-—a’ természet szépséginek szem
lélete mindenkor kedves vala előttem, a’ kastély-előtti 
kettős kutat hosszan lenyúló gályáivá] árnyazó szomorú 
fűz alatt ülök reggelenkint, a’ kilátás és bájvidék gyö
nyöreit élvező. Itt mögöttem az építészeti szépség és 
ízlés szerint legszebb idomban épült és pompásan bú
torozott kastély; lábaim alatt a’ völgynek terülő szép sé
tákkal ’s fasorokkal díszelgő kert; azon túl a’ tágas vi
rító ré t, mellynek közepén a’hajdani podboreji apátság

csekély romjai most is láthatók,— ’s a’ szem csak a* 
réten-tuli hegyekben ütközik meg, meszszebb mindig 
magasabb hegyek kékellenek , ’s egyik a’ másik fölé 
látszik emelkedni, ’s mit a’ szem e’ magas pontrullát
hat , az mind Jankovics uraságé ; keletnek a’ magas és 
igen jó bort termő , szép kilátást uyujtó szőlő-hegyek ; 
nyugotra a’ derék uj tehenész-épületek, a’ szépen ren
dezett nagy szilvás és vadaskert, mellyeket egy most 
épülőben levő khínai fal kerít. — Naponkint kiránduláso
kat tevénk a’ vidékre ; — már az 1 órányira fekvő ü- 
veghutához az élénk és csaknem vért izzadó munkáso
kat megtekintendők, hol a’ haszonbérlő által f é n y e s  
ozsonnával levél-szín alatt lépettünk meg , társaságunk
ban lévén a’ pakráczi n. e. görög püspök ur is ; — már 
Schuplalippára, az erdők között egy kiirtott téren ké
szülő félben levő m a j o r t  megszemlélendők; — majd 
Maszlenyáchára, hol az igen derék tehenészet megte
kintése után megnézők azon dülőfélben levő sz. Anna 
templomát, mellyhez hajdan bazilitan. e. görög barátok 
kolostora volt ragasztva, mit csekély még fenlevő romjai 
eléggé bizonyitnak, e’ helyet még most is az ó hitű nép 
nagy bucsújárásokkal tiszteli meg évenkint; — majdis- 
mét a’ pakráni kalugyerek kolostorához, mi jó 2 óra já 
rásnyira fekszik Daru vár tó i; a’hegyek, sziklák, erdők, 
rósz és döczögtető útak fáradalmai között már bánni kez- 
dém indulásomat: de minden fáradságomat felejteté velem 
a’ felhőket érő hegyek szorulatában egyszerre megpil
lantott regényes fekvésű, szent Bazil rendén levő n. e. 
görög szerzetesek kolostora, ’s a’ mellette egy felül- 
csapómalmot forgásba hozó , ittott sziklákba ’s kavicsok- 
báütődése miatt csörömpölő kristály patak, melly pisz
trángokkal ’s rákokkal bővelkedik. A’ kies táj kiemelé
sére csak azt mondhatom: hogy jobban mitsem óhajta
nék , mint jeles költőinknek valamellyikét ide híni, köl
tői ábrándjainak milly bő anyagot találna itt a’ táj leírásá
ra. Mig a’ templom ritkaságit's kincseit a’ szerzet egyik 
tagja szíves vala megrautogatni, addig a’ begumén-fö- 
nök számunkra o z s o n n á t  készittele, raelly közben a’ 
„bogzsivi* és a’ „mnogaja l i e t a “ el nem maradt, mint 
Slavoniában minden áldomásozásnál előforduló „egészsé
gére'1 kívánó czikornyás dal. Több levelet tőlem Daru
várról ne várj, mert innét tovább szándékozom, azéit 
ha körülményim engedik, jövő soraimat Pakráczról rő- 
pitendem hozzád. — Élj boldogul!

Puhrácz. September 20. 1841.
Most Pakráczon vagyok, ’s mivel szándékom va

la itt is egy pár hetet tölteni, azért késtem ennyire ezen 
levelemmel, hogy a’ levélírásra több anyagot szerez
hessek.— Daruvártól a’2 órányira fekvő Pafcráczrau- 
tazásunk közben Badlevínán, a’ fentisztelt uraság egyik 
igen szépen rendezett jószágán megszemlélók a’ nagy 
kádast — szilvapálinka-főzést, — a’ kőfallal kerített ma
jort, kőoszlopokon nyugvó folyósokkal ellátott bolto
zatos uj cseléd-lakásokat, és az elég tágas szilvást. 
— Pakrácz 869 lélekkel biró mezőváros, mellyben né
hány kő de fából való emeletes házakat is látni. Ke
letről sok és igen jeles veres bort termő szőlőhegyek 
kerítik, mellyekről igen szép kilátás kecsegteti a’ fel
menőt. Az óhitű püspök lakásához közel még meglehe
tős karban áll régi vára, mellynek némelly még kive
hető góth-boltjai igen nagy régiségre mutatnak: mond
ják , hogy hajdan templariusok lakták, és hogy midőn 
nem régen holmi bontásokat tettek falain, egy ülő holt 
ember vázára találtak azok között. (Folyt, köv.)

Szerkeszti Helmeczy. Nyomtatja T r a 11 n e r-K á r o 1 y i uri-utcza 453.
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Mednyáiiszky Alajos báró v. b. 1.1. ’s 
kijr. kincstári alelviök o niii^a koro

naőrt beiktató beszéde.
„Ámbátor felséges urunk és királyunk parancsai 

végrehajtásához minden időben serényen szoktam hoz
záfogni : mégis olly gyönyörteljes érzéssel áthatva keb
lemet nem tapasztalául soha, mint midőn értesítve va- 
lék arról, hogy hivatalos állásom úgy hozván magá
val , nekem jutott legyen azon dicső tiszt, mellynél- 
íogva nagyméltóságodat a’ magyarországi szent koro
naőri fényes hivatalba — melly felséges fejedelmünk 
kegyességénél fogva nagyméltóságodra ideiglenesen,
t. i. a’ legközelebbi országgyűlésig legkegyelmeseb
ben ruháztatott — ősi szokás szerint .ünnepélyesszer
tartással beigtassam. Olly magas hivatalba igtatom u- 
gyanis Nagyméltóságodat, mellyel majd négy század 
óta csupán csak a’ legtisztább erényii és hüségü jel
lemmel díszelgő, a’ király és nemzet bizodalmával c- 
gyenlő mértékben szerencsésített férfiak tiszteltettek 
meg. Méltán is kei estettek föl ezen ritka tulajdonoka' ki- 
jelelendőkben; mert a’ nemzet legnagyobb, legdrágább . 
nem egyszer legnemesebb szívvérével védelmezett és 
megtartott kincsét bízta reájok , melly a’ gondviselés 
különös csudateljes kedvezése által országunk első kez
detétől fogva , ezernyi súlyos viszontagságon keresz
tül szerencsésen tartatott fen, és azért a’ leggyöngé- 
debb , minden nemzedékre szakadatlanul átszármazta
tott hódoló indulattal tisztelted én , az ország véd-erek- 
lyéjének tekintetett. Tekintetett pedig annak : mert 
akármeily szerencsés, vagy szerencsétlen események 
érték legyen nyolez s z á z a d  lefolyta alatt nemzetün
k et, aligha mindegyikhez a’ korona viszontagságai 
is csatolva nem valának, ollyannyira. hogy hódoló 
tekintetünket e’ tündöklő királyi fejdiszre függeszt
vén , egyszersmind országunk öröm- és gyász-napja 
eleven képét szemléljük fölidézve.

Nem is lehetett ez máskép , mert valamint azon 
hódolat, hűség és szeretetnek, mellyel a’nemzet fej- 
delméhez , és azon atyáskodó indulatnak, mellyel ez 
ugyanahoz kapcsoltatik ; úgy szinte a’ mindkettő közti 
alkotványos viszonynak is , mindenkori j e l k é p e n ’ 
k o r o n a  v a l a :  minek természetes következése — 
nemzetünk évkönyvei tanúbizonyságára hivatkozom, 
— hogy csókákkor, és addig— mikor és mig ez tisz
tafényben ragyog, lehet a’király és haza hatalmas, di
csőséges és boldog.

Jelképe ez a’ nemzeti egységnek is , azt mutatván , 
hogy valamint ő maga,úgy a’ haza is csak egy . melly 
mellett egy második nem állhat meg; annak fiait ko
molyan intvén és szeretve szólítván fel az egyességre., 
a’ magány-érdekek lebilincsezésire, ’s minden erejök 
’s iparkodásuknak ama nagy czél elérésihez vezető köz
pontosítására , melly minden hű magyar kebelben csak 
egy lehet: szeretett királyát és imádott hazáját bol
dog, nagy és hatalmasnak szemlélhetni!

Es ezen élő alkotványi épületünk végkövét ké
pező , annak sértetlen fentartására ollyannyira szüksé
ges koronának őrzése , nagyméltoságodra bizatik. Nem 
kétlem , miszerint fölséges urunk ezen választása , az 
országos Rendek óhajtását is megelőzte legyen: mert

nagyméltóságodban egyesülve találtatnak azon kitű
nő jelességek és lelki tulajdonok, mellyek nagymél
tóságodra rit ka örökség gyanánt, elfelejthefetlen nagy 
emlékezetű atyjáról szállván , saját érdemei ’s a’ ki
rály- és hazának tett számos és jeles szolgálatai által 
ollyannyira öregbittettek , hogy nevét méltán a’legdi
csőbb hazafiak koszorújába füzek.

Járuljon tehát mármost, nagyméltóságod , az olly 
fényes és disztcljes hivatal elfoglalásához, a’ bevett 
szokás szerinti hit letétele mellett.“

itt ö exclja, az uj koronaőr , az esküt létévé.
„Ezen ünnepélyes, király és nemzet iránti leköte- 

lezés következésében , országunk szent koronáját re
kesztő ime szekrény kulcsait nagyméltóságod hív ke
zeibe adom.“

Itt átadattak a’ kulcsok.
„Es egyszersmind fölséges urunk ‘s királyunk ke

gyelmes meghagyásánál fogva, n.mgdat a’ magyar kir. 
udvari kincstár nevében a’ koronaőri fényes hivatal jo
gaiba, szabadságiba, kiváltságiba és hasznaiba ezen
nel bevezetem és igtatom; teljes szívemből kívánván, 
hogy a’ mennyei gondviselés nmgodat a’ király, ha
za és családja szolgálatára és dicsőítésére , számosé, 
vig tartsa meg és szerencsésífse !“

Mire az uj koronaőr ő excája ekép válaszolt
„Midőn felséges koronás fejedelmem legmagasb ke

gyelméből nyert hivatalomba n.mlgod által beigtatva, 
azon kulcsokat venném által, mellyek hazám szent kin
csének szekrényét zárják, nem lebet mélyen áltathatva 
nem éreznem magamat mind az által, mit e’ pillanat 
szívemelőt ’s magasztost foglal reám nézve magában, — 
Őrködésemre bizatik ezen kulcsok által Magyarország 
szent koronája, alkotványos királyságunk tiszteletre mél
tó ős jele, melly n y o l e z  századon <ul hazánk törté
netinek hív és folyvásti tanúja, azokban nem ritkán 
lényeges szerepre jutott. — Hív buzgósággal őrzendem 
azon ereklyét, melly szent királyinkat ékesítő , midőn 
vallásos szelidités által tevék le alkotványunk első talp
kövét; melly árnyékozta Ildik András homlokát, midőn 
királyi önmegtagadással erősítő arany-pecsétes levelé
ben , százados viharokon keresztül még eddig épen fen- 
álló nemes szabadságaikat, ’s mellyet az Árpádok ki
halta ntán nemzetségem egy ős-tagjának fölkent kezei 
helyezőnek az első választott király homlokára. Azon 
koronát mondom, melly érdemlett fénynyel koszoruzta 
hajdan Róbert Károlyt, Nagy Lajost és Mátyást, mi
dőn a’ magyar trón dicső polczáról szabónak a’ legyő
zött nemzeteknek törvényeket, melly nem sokára a’mo
hácsi veszedelem után az ország sorsával együtt török 
kézre került, és Zápolya , valamint később Bethlen ide
jekor a’ pártütés koczkájává lön ; — m e l l y  végre hó
dolva tisztelt uralkodó házunk számos nagyerényü fej- 
delmét diszesitette, ’s a’ múlt század vége felé hagy- 
.ván el utószor ’s rövid időre a’ haza határait, lángo
ló örömmel és tisztelettelt kebellel fogadtatott a’ ma
gyar által. — És ezen nemzeti drága kincs , melly any- 
nyi dicsőségnek ’s viszont annyi gyászos csapásnak 
tanúja vala, melly változhatlanul áll me'g fen a’ régi
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időkbül sziklakint, mellyet a’ hullámok c s a p á s a  ver 
ugyan, de nem ingat; mellyet a’ magyarnak buzgó von
zódása követ, ’s mellyet az elhunyt millióknak ahitatos 
tisztelete ’s áldása mintegy nemzetilegis szentesít, őr
zésemre bízatott. ■— Vájjon várhat é a’ hazának buzgó 
fia hivségének ’s hivatalos életének minden pillanatban 
czélui kitűzött hazája boldogitására intézett törekvései
nek szebb ’s becsesebb jutalmat, mint ezen bizodalmát? 
— Nagyobb’s mélyebben érzett ezen, saját érdemeim cse
kélységét olly annyira felülhaladó királyi kegyelemért 
hálám, mintsem hogy azt olly forrón, mint érzem, kife
jezhetném. Nem éri azt fel, ’s nem múlja felül semmi, 
mint uram királyom iránti változhatlan hűségem ’s imá
dott hazámnak szeretete. Növeli ezen órának reám néz
ve ünnepélyét, hogy szivem legbelsőjébül eredeti ér- 
zetimet n.ralgod , mint fényes érdemei, széles tudomá
nya ’s egyéb ritka tulajdoni miatt tündöklő hazánkfia, 
és ezen fényes gyülekezet előtt kinyilatkoztatni szeren
csém vala. — Midőn tehát nagyraéltóságodnak, kinek 
szívességével és hajlandóságával minden alkalommal 
dicsekedhettem, magas megbízatása olly szíves teljesíté
séért , és ezen fényes gyülekezet nagyérdemű tagjai
nak becses részvétükért tiszteletteljes háladatos köszö- 
netemet tenném, magamat további kegyességükbe, jóvol
tukba és szivességökbe ajánlom.“ V.

Vidéki szemle.
IXdih sx. Status-beverlek c's kiadások ax ausxlriai 

birodalomban.

Évnegyede, hogy e' vidéki szemle szerkesztője át
lépte azon küszöböt, mellyen belül egy átalakulásnak 
indult nemzetet hagya el; nemzetet, mellynek határin 
kivtil is , parányi ugyan , de mindig hű fia kiván marad
ni. Ideigleni eltávozta tehát, de főleg egy magyarhoni 
postahivatal, melly az e’ Lapok t. ez. szerkesztőségé
hez intézett , félévre kiszámított, értekezéseit olly ma
gyarosan kezeié, hogy az (erről tanú lehet) sok nyo
mozó levelei után is nagy bajjal kaphatá meg r e n d e t 
l e n ü l  érkezett 8 s z á m a i t ,  okozá főleg e’ vidéki 
szemle szinte két hónapig történt kimaradását. E ’ hijány 
kétszeresen fog kipótoltatni, ’s pedig a’ magyarhazában 
szőnyegen levő ügyekre némi felvilágosítást sugárzó 
adatokkal, miilyenek például: az ausztriai birodalom 
különféle tartományinak alkotványai, pap- nemes- pol
gár és pór rendéinek kölcsönös viszonyai, szellemi és 
anyagi miveltsége , törvényhatósági rendőrsége , pénz
ügye , adó, vára ’s vegyesházasság ’s t. e’féle tárgyai. 
Ezen adatok hiteles kútfőkből, magány-tudósitások és 
entapasztalatból merittetvék, mellyeket terjedelme miatt 
többnyire táblai-alakban közlend a' szerkesztő, ki előtt 
már 50 d a r a b  elkészítve fekszik tisztázásra várako
zó. A’ magyar hazát illető adatokra a’ t. ez. szerkesz
tőség és honfiai felvilágosító vagy kiegészítő jegyzeteit 
annál mélyebb tisztelettel kéri ki, mert országiam köz- 
leménvinekidővel r e n d s z e r e s  kiadatásátremélli.— 
Lássuk mosta’ korszerüleg felhozandó status-pénzügyet.

I.
Az ausztriai-birodalom pénzügy-kormányzóságának 

középpontja : 1)  a’ k ö z ö n  s. u d v a r i  k a m r a  (die 
allgemeine Hofkammer). 2) P é n z -  é s  b á n y á s z i  
u d v .  k a m r a  (die Hofkammer in Münz- und Berg
wesen). M. és Erdélyországnak külön udv. kamrája és 
kincstára van. — A’ köz. udv. kamra közvetlen ő felsé
gétől függ ’s van 1 elnöke, több alelnöke és 2 0 udv. ta

nácsosa. Ez alá rendeltetvék a’ tartományi kormányzó
ságok , számszerint n y o I c z a n , mellyeknek felügye - 
lese több vagy csupán egy tárgy-ágazatra terjed ki. — 
Ezektől függnek a’ kerületi kormányszékek, mellyek
nek száma : Stájerhonban 3 , Alsó- és Felsőausztriá- 
ban 8 , Tirol- és Vorarlbergben 5 , Morva-Sziléziában 
6 , Csehországban 11, Halicsbanl2; Tenger-melléken 
3 , Dalmátországban 3. — A’ status rendes jövedelme 
három közönséges forrásból f o l y  b e :  k ö z v e t l e n  
• s t a t u s-t  u l a j d o n  — r e g á l é k  — c s a d ó b u l ,  mi
ket következő osztályzatban lehet elősorolni: I . U r o -  
d a l t n a k  (Domänen): kamrajószágok, statuserdőb, 
nyilványosalapítványi-javak(Fonds-güter). II. R e g á 
l é k :  bánya- pénz-salétrom-és lőpor-r^galék. III. Adó 
e g y e n e s e n :  birtok ? föld- épület- személy, keres- 
meny-öröklesi és zsidóadó ; — m e l l é k e s e n :  fogyasz
tó i  vagy eleseg-adó (Verzehrungssteuer), vám, do
hány , belyeg , so posta, sorsjátékbóli bevétel és taksák. 
IV. K ü l ö n ö s  j ö v e d e l m e k :  kincstári gyárok- fis- 
calitásokból ’st. e’féléből.

1. §. I. K ö z v e t l e n  s t a t u s - tu l  aj do n b u li 
b e v é t e l .  Uradalmira, vagy status -  jószágira nézve 
mellyek közt e l s ő  h e l y e n  a’ magyar korona és kam
rai jószágok állanak, az ausztriai birodalom Európa 
leggazdagabb állodalmai közé tartozik. Azonban status- 
jószáginak kezelése 250 urodalrai hivatalban 2400 tiszt 
és szolga-egyeddel többet kívánván , a’ tiszta jövede
lemnek körülbelül ;>/8d. részét ezekre kell fordittatni , 
mit ha kivonunk, a* tiszta jövedelmi maradvány az e - 
gészben leszen : 2,500,000 f r t , mellvből: Magyaror
szág: 1,500,000, O l a s z o r s z á g :  400,000, Halics : 
380,000,Csehország: 300,000 frtot jövedelmeznek. A’ töb
bi tartomány kevesbet, Stájerhou: lOOftot, Morva
ország semmit.— Már ha ezen öszveget úgy tekintjük : 
mint száztól négyes kamatot, ekkor az említett jószá
gok értéke 88 millió frt. pedig azokból, legfelsőbb ha- 
tárzatnál fogva , a’ status kamatos adósságinak fogyasz
tására eladás is történik, ’s ekkép 1819dik óta 2 5 mil
lió forint rovatott le. Ezenjószágoktul meg kell külön
böztetni az alapítványi jószágok és házakban, vagy tő
kepénzben fekvő javakat, miknek jövedelme egyházak 
’s iskolákra és egyéb jótevő -  intézetre szokott fordit
tatni , ’s miknek «V német, cseh és galicziai tartomá
nyokban (Olaszországnak eféle alapítványi nem lévén 
a’ status-kincstárból fizettetnek) évenkénti öszvege a’ 
mennyire status-pénzügyetilletnek — körülbelül 600,000 
frt lehet. Elvégre sem a’ status -  sem az alapítványi 
jószágokkal nem kell öszszekeverni a’ fels. fejedelem 
és uralkodó ház m a g á n y - a t y a i ,  ős i  és c s a l á -  
d i jószágit, mint különös tulajdonit.

2. $. II. R e g á l é k .  1. B á n y á s z a t .  (Monta- 
nisticum). a) A’ b á n y á k ,  h u t á k  ’stb. évenkint kö
zépszámmal : 300,000 frtot jövedelmeznek. Némelly é- 
vekben kétszer-ennyit is ; de mind ezt a’ kezelésre és 
müvekre nélkülözhetlen 25—30 millió frt mellett. Va
lamivel nagyobb a’ rendes jövedelem a’ magány-bánya- 
jszatfélékből, hol a’ beváltott arany és ezüst öszveg- 
ből száztól tízes k a m a t  a’ haszon, ’s ez öszszesen
400,000 frtra mehet, b) A’ p é n z -  r e g á jlé n a k a’ 
pénzügyi nyereség csak alárendelt irány lévén az illető 
költségek födözésére, az aranyból '/2 az ezüstből 1% 
pC. vonatikle.— 1837ben 20,580 mark arany , 190,100 
mark ezüst váltatott be. Ide be vannak számítva a’ régi 
pénzek is. — Évenkint 4—5 (1837ben: 7 .) millió arany 
frt >g 3—4 millió ezüst frt veretik. Az országtan-irók 
azt állítják, hogy e ’ dúsnak tetsző forrásból csekély ha
szon folyt be ! — c )  A r a n y  és ezüst mű próbájából:
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(P  u n z i r u n g s g e f ä 11 e). Ez »’birodalom több tarto
mányiba már I788ban hozatott be. A’ magyar tartomá
nyok és Dalmáthonban ismeretlen. Hol raeghonosittatott, 
ott minden arany és ezüst uj mű kísérlet alá esik. Az 
ezért járuló díj, inkább az intézet nélkiilözhetlen kiadási
nak födözése , semmint lárgyazott nyereség. 'S ezt 50—
70,000 frtra tehetni, d) A’ bányai status-gyárok— igen 
változó jövedelműek; szerencsés körülményekben 50,000 
ftot hoznak be. — Ebből láthatni, hogy mint az egyes 
források: úgy a’ bevételi-öszveg is igen változó. Volt 
é v , mellyben a’ bányászati tiszta jövedelem: 540,000 és 
ismét év , mellyben: 980,000 frtra ment; középszám- 
raal a’ tiszta bevételt: 760,000 frtra tehetni. 2. S a l i -  
t r o m  és  l ő p o r i  e g y e d á r u s s á g .  Ezek is e’czim- 
zet alá tartozandók. Annak mennyiségét évenkint 14,000 
ennek 25,000 mázsára számítják, miből lehúzván a’ had
sereg számára szükségeseket, a’ jövedelem: 200,000 
frt. 3. P o s t a .  4. S ó. 5. D o h á n y .  Mikről alább.

3. §. III. A d ó  A. E g y e n e s  adó.  l ) F ö l d -  
a d ó, v.birtokadó (Grundsteuer). — Ez legfőbb és dusabb 
ere a’ bevételnek. Nem minden tartományban egykorú 
és egyenlő. Itt gyermek ott éltes idejű, ott nagyobb itt 
kisebb. A’ német, cseh és halicsi tartományokban ré
g i !)  de eredvényére nézve sokáig aránytalan vala, mit 
az akkori nézet és a’szabadalraas osztály ellenállása, melly 
az Vd. Károly, I. és Hid. Ferdinand’s I. Leopold alatti ki
küldöttség munkálatiból szembetűnő, okoza. Az ered- 
vény azért nem vala megnyugtató a) , mert becsű vagy 
bevallás után akarák ismerni az adó-tárgyat, b) mert 
nem minden termő-földet vetének adó alá ’s nevezetesen 
az urodalmi földeket az alól mentesiték, c) mert a’ 
földek és telkeken kívül egyéb haszonvételeket is a’ 
bees-árba száinitának és d) mert nem egyes, elkü- 
lönzött földrészek, hanem nagyobb kerületekre veték 
ki az adót, honnét a’ birtokos rézst talált egyik adózó
nak a’ másik helyetti fizettetésére. — A’ Mária-Teréz 
alatti rendszer az urodalmi jószágokra is á l l a n d ó  adót 
róva. Ezt a’ józsefi szigorúbb követé, melly szerint 100 
frtól középszámmal 12 frt 13'j* kr. — Mi ismét a’ mi- 
velési mód és költség tekintetéből változást szenvedett 
’s odaegyenlittetett k i, hogy szántó és szőlő—földtül: 10 
fr. 37 '/2 kr.; réttől: 17 fr. 55 kr.; erdő és legelőtől, 21 
fr. 15 kr. pC. fizettessék; Halicsban: J|(.dal kevesb kö- 
veteltetvén. Azonban ezen rendszer sem lehete állandó; 
és nem lehete a’ b e v a l l á s  m i a t t ,  melly szerint 1 
holdra 6 mérő, ’s igy 14,804,163 miveit hold földre 
csak 90.462,079 mérő termény esett, miből a’ magvat 
és költséget, három három mérőjével kivonván, tiszta 
jövedelműi semmi nem maradt volna.

1817dikben az tervezteték , hogy csak a’ földek 
tiszta haszna és az épületek legyenek ezen adó tárgyai. 
E ’ rendszer (a ’ magyar tartományokat és Lombardiát 
kivéve) életbe kezdett lépni, ’s I818tól—1834kig ho
nosítása 12 millió forintba került, pedig az egész 5770 
ausztriai Q  mfdre fog terjedni, raellyből l837kig 3462 
Q  mfdet mérének föl. Alsóausztriába már bevitetett ’s 
középszámmal iOOtól 16 frt 55‘■'j* kr. lett az adó; vagy 
levonván b e l ő l e  az úrbéri és tized-tartozást: 13 frt 
13!|2 kr. — A’ többi tartományban az állandó Catas- 
ter befejeztéig ideiglen vettetik ki az e’ nemű adó. — 
A ’ l o m b á r d i  tartományoknak körülbelül 330 Q  rafd 
területén ma is c e n t e s i m  o-jok divatoz; egyebütt

1) Történetileg nevezetes a’ Kendeknek földadót tárgyazott 
2 gyűlése: a’ p r á g a i  I542ben és a’ Mura-melletti 
b r u c k i  1575ben. E b b e n  határoztatok, hogy minden 
R e a l i t á s  (birtok) becsültessék m eg, ’s a’megbecsült 
érték h a t v a n a d i k  része adó-kép vétessék el.

ajtón áll az uj rendszer. Egyébiránt mostani föld és 
épület adója: 28,080,000 ausztriai lírát, azaz 7,360,000 
ftot teszen. — A’ v e l e n c z e i  tartományokban is , noha 
sok változáson ment keresztül, aránytalan ez adó, mi 
azonban csak a’ czimzett rendszer behozatásaig fog úgy 
maradni. Jelenleg föld és épület adója: 16,065,000 
ausztriai lira =  5,355,000 frt. Nem kell feledni hogy a’ 
lorabard-velenczei királyságnak külön kamrája van. — 
Bukovinából, hová a’ józsefi rendszer nem vitetett volt 
be, a’ földtüli tiszta jövedelem: 959,020 frt, az urbér 
és tizedtől: 214,631 frt. — Tirolban a’ régi rendszer 
után az adó tőkéje : 37,045,528 frt, az urodalmi 9,995,554 
frt t i r o 1 i b e c s b e n .  E’ tárgyban az a r á n y t  csak 
akkor mutathatni ki, mikor az említett rendszer végre
hajtatott. Mostan .a’ földadó következő : Felsöausztriá- 
ban:l,720,000,Stájerhonban: 1,410,000, Karint és Kar- 
nioliában: 1,130,000, — Tenger-m elléken: 386,000 
(Trieszt: 60,000 frtal) , Tirolban: 605,000, — Cseh
országban : 5,370,000 , Morva és Sziléziában: 3,690,000 
— Halicsban: 3,370;000 , — Dalmáthonban, a’ tized é- 
pületadóval együtt, 257,000 — 310,000 frt. (Magyar- 
ország katonatartásra ad : 4,405,976 , Erdély : 88.9,000 
ft.; ott is itt is a’ magy. testőrseregre járuló részletet be
számítva , a’ kát. határőrség: 9.97,000 frtot). ’S ekép 
az öszszes földadót 39 millió frtra tehetni, mellynek 
középszámmal: 2 ,/ 2 pCentjét a’ kezelésre kell kiadni.
2. É p ü l e t a d ó .  Ézen adónem is igen különböző. 
Azonban a’ bevétel kétfélekép történik, t. i. é p ü l e t -  
j ö v e d e l e m ,  vagy o s z t á l y o z  á s szerint. Ahhoz 
tartoznak: Becs, a’ körűié fekvő helységek, a’ tarto
mányok fővárosi, aztán a’ nevezetesb fürdőhelyek. Karls
bad, Töplitz, Ferenczkut és Marienbad — hol a’ be
vallott ’s a’ fizető lakosok által ellenőrzött épület-jöve
delem 15 pCentje levonatván, a’maradvány 18 pC. adó 
alá vettetik. Egyebütt az épületek 12 o s z t á l y r a  so- 
roztatvák, mellynek mindegyike aránylagos (10 kr. — 
60 frt.) adó alá van vetve. Az első rendszer , noha a’ 
hozzátartozó épületek száma n y o l e z s z o r  kevesb, 
mint az osztályzott épületekéi, sokkal jövedelmezőbb. Az 
öszszes bevétel 4,000,000 frt.

Tirolban ezen adó a’ földadóval van kapcsolatban. 
A’ lombard^velenczei tartományokban más rendszer di
vatoz, de bécsi lábra fog állíttatni ez is. Dalmáthonban az 
épületek tiszta jövedelmétől fizetnek, de azoknak árát 
leszállírni nem szabad. — 3) K e r e s m é n y a d ó .  (E r
werbsteuer.) Ezen adó csak a’ műipar és kereskedés 
valóságos jövedelmére terjed k i’s itt is mivel a’ concre- 
tumot igen nehéz középesitni, csak a’ nagyobb tárgyak,
u. m. gyárak, kereskedési ’s műipari czikkek vettetvék 
alája. Nem egykorú és nem is egyenlő. Lombardiában 
már V. Károly alatt divatozott a’kereskedési adó,raelly- 
nek sok változási után, mai czime : „ t a s s a  s u l i é  a r-  
t i  e c o m m e r c i o . “ Illyriába 1815 — Tirolba 1817 — 
Felsóausztria viszszakeblezett részibe 1826ban vitetett 
be. — A’ cseh- halicsi és német tartoraányokbul — hol 
1813ban honosíttatott meg — bejő : 2,000,000— Lom
bardiából: 188,000 — Velencze : 169,000 — Dalraáíhon- 
ból 3—800 frt. — 4) Ö r ö k l é s i a d ó .  (Erbsteuer.) Ezt 
a’ 7 éves háboru-okozta statusadósság szülte , es a’ cseh, 
morva , sziléz , halicsi, al- felausztr. stájerh. karin di
ós karn. tartományokban és tengermelléken honosítta
tott. 1810dikben úgy rendszereztetett, hogy a Úszta 
hagyomány IOOtól ló  vagy körülményekhez kepest 5 pC. 
fizettessék. A’ t. papság birt vagyomatol ehez arany
zott adót fizet. Az öszszes bevetel: 700,000 frtra te
tetik. 5) S z e m é l y a d ó  csak a’ következő tartomá
nyokban létezik , ’s befoly belőle a’ statuspénztárba Lom
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bardiából: 691,000 — Velencze : 547,000 f r t , és majd 
«nnyi»’ községek pénztárába is. Dalmátbonból: 37,700 — 
a’ kát. határőrségtől (védelmi czim alatt) 20—120,000 
frt. — 6 . Z s i d ó a d ó .  I/.rael fiai Csehországban : csa- 
lád-vagyon és eleségi adót fizetnek. Az elsőt mindenki 
fizeti, még a’ nőtclen is , ha 300 frt értéke van , a’ má
sodikat, ki legalább 150 frtot b ír ,a ’ harmadik a’ búsra 
és tollasállatokra van kivetve. Többnyire izraelita vál
lalkozók bérlik ki ’s fizetnek 216,500 frt. — Morvá
ban a’ családi adó : 5 frt ’s a’ többivel együtt behoz •-
66.000 frtot. Halicsban, hol a’ koscherhustól sőt az 
ünnepek alkalmikor racggyujtott gyertyáktól i s ( l  gyer
tyáért 1 krtól 1 frtig) fizetnek, a’ bevétel: 690,000 
Át. Bukovinában a’ földműves zsidók családadót nem 
fizetnek; de a’ k a r a i t á k  (vallás-felekezet) attól sem 
mentesek. Alsóausztriában: 16,000 — Magyarországban 
a’ türelmi-pénz: 158,700 frt.

(Folyt, következik.')

Utazási vázlatok T • ..  Antal bará
tomhoz.
Pdkrúcz. September 20 1841.
(Folytatás.)

É j s z a k n y u g a t  f e l é  i g e n  n a g y  s z i l 
v á s o k  k ö r í t i k  a’ v á r o s t ,  az egyik 36 h o l d  
nagyságú, 14,000 szilvafával. Altaljában ezen uradal
maiban Jankovics uraságnak folyó évben több termett
12.000 akó szilvánál, melly mind pálinkának főzetők ki. 
A’ szőlőhegy tövében a’ város mellett áll a’ nagy eme
letes pinczc, mellynck felső és alsó osztályában több 
száz és egy 505 akós hordójában több akó válogatott 
bor , és szilva-pálinka van. Fölebb áll a’ derék és igen 
csinos szentegyház, mellybe 48 kőlépcsőn kell fölmenni. 
Ittlelkemet egy varázserő ihleté’s nagy megindulással ha
tott rcám, midőn mise alatt — csupa ráczok között — egy
szerre megzendül a’ magyar karének, mellyet a’ m. uraság 
maga rcndeze ; ki egyébkint is Slavonia magyarosításá
ban már annyit teve, hogy magam is alig hittem volna el,ha 
nem tapasztalnám; nincs major v. gazdasági állomás, hol 
többnyire magyar cselédeket nem láthattam volna, ő éven- 
kint 30-40 magyar egyedet szállít le tetemes költséggel 
’s azok többnyire meghonosulnak Slavoniában. Jelen volt 
ö személyesen is a’ tanuló ifjúság próbatételén, maga 
kikérdeze többet a’ kér. tudományból, ’s a’ jól felelőket 
különféle ruhanemüekkel ajándékozó meg,egyszersmind a’ 
tanítóknak kötelességül tüzé kiijövendőben magyarul is ta
nítani , melly czélra magyar könyveket is hozatott M.or- 
szágből a’ tanulók közt kiosztandókaf. — Ide érkeztem 
után mindjárt első nap kirándultam a’ daruvárinál még 
melegebb, innét csak J|4 órányira fekvő lippiki fürdőket 
megtekinteni. A’ gradiskai órvonalhoz közel virányos 
rétekkel ’s termékeny szántóföldekkel körülvett Japá-* 
Jyon fekszik Lippik falu a’ hasonnevű gyógyforrások
kal. Tulajdonosa nem kettő, t. i. Jankovics és Straxe- 
man u rak , mint ezt hibásan olvashatni az orvosi Tár 
4840. évi folyamat 14dik számában; hanem csak egye
düli birtokosa daruvári és sfraxemani Jankovics Izidor 
kamarás u r , és igy Straxeman csak második elöneve 
a’ méltóságos családnak. Vagner Dániel vegytudor és 
gyógyszerész állal tett vizsgálat mutatja , hogy a ’ lip
piki hévíz az ismért gyógyforrások között egész Eu

rópában egyetlen és hasonlít hatatlan a‘ maga nemében, 
csak az ems-i, és károly-füredi (Karlsbad) közelithoz- 
zá valamennyire. A’ 35—37° E. meleg l i p p i k i  vizek 
nagy mennyiségű ibolósót (Jodsalz), sok szabad szén
savat, feltűnő mennyiségű kettős szénsava szikeget, 
és nem csekély konyha- és keserűsét foglalnak magok
ban , és ezen létrészeik által tűnnek föl. A’ fürdőszo
bákra és szállásokra nézve még itt is kívánni valónk 
van, de az ide öszszehordott ’s halmozott nagy meny- 
nyiségü építési anyagok remélhetik velünk a’ nem soká
ra minden kényelmet kielégítő épületek felállíttatását. — 
Innét is, mint Daruvárról, kirándulásokat tevék majd 
Téglavárra , hol az uraság derék istállókkal, térés ma
jorral ’s mintegy 150 darabnyi ménessel bír ; majd Szi- 
rácsra, hol szinte egy mohos váromladékot szemlélhet
ni ; alatta ábrándokba merülve menvén gondolám, ki volt 
ama viharos időkben ezen mohos sziklafészeknek egy
kori erős parancsnoka? ki most gyász-düledékit olly 
néma ’s komoly csönddel és nyugalommal bírja, hogy 
el nem ragadja többé tőle semmi erő, semmi pártos vi
szály , noha hősi tusáit nem jeleli semmi betű, semmi 
emlék! A’ szőlőkre vezető ut mellett roppant szikla
darabok hevernek, mellyek a’ hegyekről omlottak le. 
A’ szőlőkbe fölmenvén regényes kilátással legeltettük 
szemeinket; itt a’ hegyoldalban palakövet is fejthetni. 
Szirács mellett csörög el a’ Pakra vize , mellyen derék 
malom á ll, és pisztrángokkal bővelkedik , a’ hegyoldal
ból kikandikáló kis házikók Helvécziát képzelteik ve
lem. Majd ismét Pakrácztól 2l/ 2 órányira fekvő egé
szen a’ hegyektől mintegy elnyelt Kamenszkóba menék. 
Noha altaljában Slavoniában egyik regényes vidék a’ 
másikat váltja fel , mégis ez legjobban elbájolt; az oda 
vezető utjobbra-balra felhőket szelő hegyek közt nyú
lik, m e l l e t t e  a’ legszebb csergőpatakok kígyóznak, 
raellyeken hellyel-közzel kis kalánmalmokat láthatni. 
Balrul egy emelkedő dombtetőn áll a’ régi dobrigradi 
várrom; mondják hogy itt a’ hegyszorulatok között a’ 
törökök miéinket legyőzvén és megszalasztván Pakrácz 
várával együtt elfoglalták azt, midőn Luflibej vezérle
te alatt Slavoniát általányosan pusztították. Ezen útban 
egy álló pontrul egyszerre körülöttem égbe meredő tíz 
hegyet olvashatok ’s magamat egészen Helvécziában 
képzelhetem. Az utak mellett itt is több száz mázsás 
kőszikla-tömegeket látni, mellyeket az idő emésztő fo
ga a’ viharokkal évezredektől fogva daczoló szírtormok- 
rul morzsol le. Kamenszkóban láttam azon 8—9 lábnyl 
átmérőjű nyárfák maradványit, mellyekről mondják, 
hogy alattok még a’ rómaiak tartottak beszédet a’ nép
hez „sub populo ad populum." Itt egy igen magas he
gyen tömérdek fáradsággal van ültetve egy uj szilvás, 
melly fiatal létére is az idén már szép termést adott. 
A’ nép ajkán azon monda kering i t t : hogy midőn a’ tö
rökök mioinktől legyőzetvén hirtelen kiüzettek, egyik 
pasa el nem vihetvén magával kincseit, egy üres kőró
kába rejté , ’s ott hagyá, később a’ béke helyreálltával 
a’ Száva parton ide való emberekkel találkozván, tu
dakoló tőlük, ha nem tudnának é valamit egy kőróká- 
rul ? miről midőn igennel erősítő választ nyere a’ török, 
néhány forintban csakhamar megegyezett velők,hogy 
a z t, mint nemzetsége kedves czimerét szállítsák neki 
a’ Száva partra ; mi midőn meglőn ’s a’ török szétsró
folván a’ kincs belőle kihulla , akkor bámulák ’s kárhoz- 
taták gyávaságukat. (Folyt, köv.)

Szerkeszti Helmeczy. Nyomtatja T r a t tn e r-Káro 1 yi uri-utcza 453.
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Vidéki szem le.
IXdik sz. S fa tus-hevét eltk es kiadások az ausztriai 

birodalomban.
(Vége.)

II. M e l l é k e s  a d ó .
F o g y a s z t á s i  v. e l e s é g a d ó .  Ezen neve

zet alatt a’ belföldön termesztett és tenyésztett eleségi 
szereket — só és dohány accisum nélkül — kell érteni. 
A’ német, cseh és halicsi tartományokban 1829dikóta 
e g y e t e m e s  el  e s  ég -ad ó  czira alatt rendszerezte
tett. Több testületnek és magánybirtokosnak eb b e l i  
jogaikat a’ statuskincsfárnak át kellett engedniük , miért 
arány lagos kárpótlást nyernek. A’ tartományokban és ki
sebb városokban csak az ital, szeszes folyadékok és le
vágandó állatok esnek adó alá, de Becsben, a’ tarto
mány fővárosiban és Trientben még egyéb élelmiszer 
i s .— Lombardiában d a z i o  c o n s u m o  czim alatt leg

előbb divatozott ez adó : Dalmáthonban más vámmal van 
egyesítve. A’ határőrségnél halászat, korcsmálás, hus- 
vágási ’st. ef. jog p ó t o l j a .  Öszszes tiszta bevétel:
19,200.000 frt, miből az olasz tartományokra 4,400,000 
frt esik. ’S m i n d e z t ,  a’ vonali tisztviselőkén kívül, 
I837ben : 4,871 adókerületi elöljáróság kezeié. — 2) 
II a t á r v o n a l i-v áruadó.  A’ külfölddeii közlekedés 
ki- es beviteléből, hol személy vagy áruczikk szaba
ditéka gyér eset, befoly : 13,700,000 frt. — A’ beho
zatal úgy álla’ kivitelhez, mint 13: lhez , ahoz pedig 
az áivitel ( t r a n s i t o )  mint 162: lhez. Magyar és 
Erdélyország be- és kiviteléből: 2,000,000 frt." Pedig 
megjegyzésre méltó, hogy az itti áruczikkek kisebb vám 
alá vettetvék, mint a’ külföldiek; mert ha áruk külö
nösen meg nem határoztatott, csak felét, ha nem keres
kedési czikk , csak 6od részét kell fizetni a’ külföldet 
illető árjegyzéknek. — Az ezen adó kezelésére megkí
vántaié vámhivatalok következők:
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Fö rakhelye . . 1 2 2 2 1 4 2 3 5 22 9 18 27
Közöns. „ . . 2 5 1 1 1 6 11 5 2 34 1 10 11
Keresk. vámhiv . 14 8 8 2 6 14 25 13 17 107 26 14 40
Segédvám hivat. 13 26 12 14 16 34 122 37 44 318 47 14 61

30 | 41 | 23 | 19 | 24 | 58 {160 | 58 | 78 1481 | 83 | 56 1139 ||
A’ határőrök száma (külföld , Magyar és Erdély

ország szélein) 13,500 főnél többre megy. A’ belőrök 
körülbelül: 6,700an vannak.— Az olasz tartományok
ban a’ hajdani : T o r z  a a r m a < a di  f i n a n z a  he
lyett 2800 határ- és 1700 belőr foglalkozik. 3) S ó j ő 
v e  d e 1 e m.F.hből,miután csupán a’bel(artomán) ok éven- 
kint 5 millió mázsát fogyasztanak e l, tiszta jövedelem: 
22 millió fi t. 4) D o h á n  y-j ö v e d e l e m .  Ennek beho
zatalát Ausztriában már 1670dikben kezdek korlátozni. 
— 1784diklen csak 1,925,00<* f o'jövedelmedé t. 1837- 
ben , az összes tartományokban : 368 főbb raktáritok és 
kezelő ’s 40,786 a.’sóbb áius vala. ’S ezek nem status
tisztek hanem vállalkozók, kik la  nagyobb mennyisé
get kezelnek 3[4ed — száztól t»eiegye> kaptak. A’ ki
sebb árusoknak a’ határ zott árnál olt sóiban adatik ki 
ezen czikk és ez a’ jutalmok ' ) . — Az idézett c\ben:
48,000 mázsa burnótot és 228,650 mázsa dohányt (e’ 
közt török és amerikai (ermesztvényt is) kezeién* k. A’ 
birodalom gyárai közül legjelesebb a’haimburgi és s/ed- 
leezi, mellyekből — egyenkinf — egy év alatt 50 CC0 
mázsa kerül fc>. E’ czikk, noha a’ katonák és lányá
szoknak jutányosbáron szo’gáltat ki belőle a’kormány, 
jelenleg 10 millió frt tiszta jövedelmet hoz le. 5) Bé- 
Jyegdij-hevétel. A’ bélyeg?et' p a p i r t ó l i  fizetés már 
1686ban honosittaték Ausztriában. Ekkor h á r o m  osz- 1

1) A’ határzott árra szigorán felügyelnek; de mind a mel
lett is  —

fálya (3 krtól lfrlig )v a la , ma t i z e n n é g y  (3krtól 
100 frtig). I802dikhen rendszeresittetett,’s akkor beho- 
za 689,764 frtot, — k é t év múlva: 1,732,832 ffot , 
— I808dikhan : 2,057.OSI fiof. Jelenleg kilencz köz
vetlen bélyegző hivatal létezik (mert a’ klagenfurti és 
szalzburgi más tárgyuakkal van egyesítve) : de a’ papirt 
nem a’ status kezeli, valamint az e’adást sem , hanem 
megbízott vállalkozók száztól 1 '|2 2 jutalom mellett. Ősz— 
szes jövedelem : 3.450,000 frt. 6) T a k s a-f é l e k b ő l  
(e’ rovat alá számítva az adományokért járulni szokott 
dijakat is) bejő : 2.360 000 fi t. P o s t a - j ö v e d e l e m .  
1837ben az egész birodalomban: 132 rakhely— 1081 
posta-állomás, 156 levéliyüjtőhely , 155 v i /. i p o s t a 
számláltatok. Ezekből csak 51 et kezelt a’ kincstár, a’ 
többiek örökösen el vagy haszonbérbe adattak. — Even
ként 18—19 millió belföldi és 1 '|2 millió külföldi levél 
szállíttatott odább. Mei nyi csomag, p nz-küldemény 
’st. ef. hán) személy ? ? — Tiszt» jövedelme : 2,400 000 
fit. 8) U t- é s  h id  vám.  1837dikben: 1237 állomás 
szerződés utján kiadatott és csak I l le t  kezelt a’ kor
mány. Magyar - Erdély és Dalmátoi szagban e’ czikk- 
ből semmi tiszta jövedelem nern foly be. A’ német-  
cseh -  és halicsi tartományok 1,900.660 ftot jövedel
meznek, ’« ennek 30-dik részét a’ vizivám (eszi. Lom- 
feard-velenczei tartományokbul bej»: 300,000 frt. 9) 
S o r s j á t é k .  Ez »’ német, cseh és magyar tartomá
ny okba I75lbeu hozatott be. — 1786dik óta kezeli a’
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kormány. Jelenleg van 12 kerületi hivatala, 2063 fiók
vagy gyűjtőhelye , mellyek száztól 4—10 jutalmaztat
nak. Öszszesen évenkint 450 h ú z á s  történik, miből 
Magyarországra: 90! Lombardiára 50,a’ többi tartomá
nyokra 30 esik ! az ausztriai cs olasz tartományokban leg- 
számosb, Dalmátkonban legcsekélyebb a’ játszók száma. 
— Jövedelmez évenkint: 4 millió frtot. A’ nagy sors- 
játékbóli jövedelem (száztól 10 mellett) igen változó, 
most 30,000 — majd 200,000 frf. A’ külföldi tilalmazta-
tik. —

IV. K ü l ö n f é l e  j ö v e d e l m e k .  Ezen czim 
alatt azon ezikkeket kell érteni, mellyek az elősorolt 
rovatok alá nem jövőnek. Hlyen: a’ kincstári müvek és 
gyárak jövedelme változólag 35, — 60,000 ftig — a’ fis
cal í! á ss , a’ magy. püspökök adománya’st. ef. mitöszsze- 
sen : 4,500,000 frt öszvegre lehet becsülni.— Az elő
adottak szerint öszszes bevétel:

I. Status- és nyilványos ala-
p’tványi jőszágokbul

II. Bányászlak’s^gyéb rokon- 
nemüekb. .

III. Egyenes adóbul
IV. Mellékes adóbul .
V. Különféle jövedelemből

3.100.000 frt.

900,000 — 
48,000,000 — 
79,100, <00 —

4.500.000 —

Öszszesen: 135,600,000 frt.
Jegyzet. B. e. Ferencz cs. és kir. alatt csak 80 

millióra tétetett, tehát jelenleg száztól hetvennel na
gyobb. Az öszszes népességre vonatkozólag a’ roppant 
öszvegből esik egy adózóra 4 frt. vagy az urodalmi be
vétel mellöztetvén , 3 frt 54 k r.; mi egyes tartományok
ban szükségkép igen különböző.

Az egyes tartományok következő renddel járulnak 
az öszszes jövedelemhez: Alsóausztria 19,490,000; 
L o m b a r d i a  19,200,000 ; Magyarország 16,990,000 ; 
Csehország 16,050,000 ; Velencze 15,040,200 ; Halics 
12,647,000;Morva és Szilézia 9,160,01)0 ; Felsőausztria 
5,040,000; Stájerhon 4,321,000; Karint és K a r n i o l .  
3,981,000; Erdély 3,867,000; Tirol 3,242,000; Ten
germellék 2,864,000 ; Kát. határőrség 2,639,000; Dal- 
máthon 921,000 fttal.

II.
S l u t  n s-k i  a ti a s.

Erre nézve különös rovatok nélkül. csak általányos 
közleményre lehet terjeszkedni. ’S e’ szerint a’ fels. 
udvar évenkinti költsége körülbelül: 3 millió frt. — A ’ 
cs. kir. hgek és hgnők házitartása részint a’ családi ja 
vakból részint a’ fels. uralkodó magány-pénztárából fö- 
döztetik. Az egyes kormányzóságok közül, a’politikai: 
9 , a polgár s fenyitöi: 58/,0 — a’ pénzügyi: 1 6 — a’ 
rendőri: l ' / 2 —  oktatási: 2 ,|3 —  a’ számvevő-ellenőri: 
4 millió frba kerül. — Jóltevő intézetekre: l l-2 — ut- 
híd »et. ef. építésre körülbelül: 5 millió frt adatik ki. — 
Személyes zsoldja az öszszes tisztviselőknek: 30 mil
lió frt. Legnagyobb rovat minden esetre: a’ k a t o n a 
t a r t á s  es a s t a t u s - a d ó s s á g  kamat-fizetése és 
enyésztése. Arra békeidején is több kívántatik 42millió 
frtnál, erre még nagyobb a’ kiadás.

Nem kell feledni azt is , hogy némelly tartományok 
bevételét, péld. a’ dalmáthonit és kaf. határőrségit, se
gély és pótlék-pénzzel kell födözni. — Magyarországban 
a’ tisztviselőkre arányban a’ többi tartománybeliekhez, 
igen csekély a’ kiadás.

•| e g y z e t. Ismert dolog: a’ pénzügyben milly sze
repet játszott a’ papírpénz.— l762ben először : 12 mil

lió frt bocsáttatott közforgásba. Ildik József alatt: 20 
millióra szaporittatott. — 1808ban: 706,654,143 fr. ’s 
ama pénzügyi tekintetből igen nevezetes ISI Idák évben 
1080,798,753 fr. vala forgásban. — Ez 1816dikban: 
638,715,925 írtra és a’ beváltás következtében 1839- 
ben : 13,430,188 írtig olvadott le.

Az öszszes status-adósság jelenleg: 996 millió 
frfra tetetik '). Újabb kölcsönei közül némellyek sors
játékkal vannak öszszekötve, ’s nevezetesen az 1821- 
diki: 37,500,000 — az 1834diki: 25.000,000 — és az 
1839diki; 30,000,000 frt.—

Ezen adósság enyésztésére önálló intézet létezik, 
mellynek az 1839diki első félév végével nyilványos hir- 
detvénye szerint: 185,300,654 frtnyi v a g y o n a  ’s 
9,931,610 frt bevétele vala. 1817dik mint keletkezete 
óta, 1839dik apr i l  végéig tulajdon készpénzéből be
váltott: —

Kötelezvényekben eonv. péfiz 
kamatú statusadósságot . . 248,812,400 frt

Váltó ezédula kamatút . 89,327,508 —
Egyéb kötelezvényben . 12,335,612 —

Összesen . 350,475,520 —
A’ lombard-velenczei királyság adóssági fogyasz

tására külön intézetet b ir, mellynek vagyona körülbe
lül : 6 millió frt. —

’S ime ezen czikk Springer, Kudler , Becher dr. 
Hohler és Hietzinger urak után, midőn hazánkfiai a d ó  
fölött vitatkoznak , talán nem leend korszerűtlen. Távol 
lévén hazánktól, a’ Jelenkor, Társalkodó és Athenaeum 
számait csak junius végéig olvashatóra. Röviden értesü
lök a’ Wildner ur röpiraíára nyilatkozott hírlapjaink 
szelleméről. Várva várom: mint fog e’ tárgyban a’ nagy 
S z é c h e n y i ,  ki akárhogy vélekedjünk uraim! utol
só munkájában nem alapos okok nélkül sürgete a’ m. 
polg. alkotvánv védelmére , D e á k ,  Fáy, a’ nemzeti
ség és honszerelemról ismértekkel együtt, nyilatkozni. 
Majd raeglátandjuk : mellyik magy. Mózes nyitand uj jö
vedelmi forrást a’ szomjazó hazának! mivel csekély 
véleményem szerint az erő és tehetség nem akkora, 
mint Wildner ur látja. Hú hazánk korona- és kamrai 
jószágit ’st. ef. szeretett királyai kezébe letette — bá
nyáit ’stb. regáléit átadta, ezen kívül adózik, ’s ha né
melly urak a’hazai katona-tartást és megyei-tisztek fize
tését is figyelemre méltatják , nem keveset adózik. — 
’S mit teend már ? Birtokadót hozand é be ? Igen, de ha 
a’ nemesség és papság önként lemondana is adómen
tességéről , lehet é ezt ott honosítani, hol a’ megváltás , 
tagosztály, ősiség ’stb. most vannak szőnyegen?! nem 
szemlélhetjük é a’ birodalmi tartományok történetiből 
hány rendszer kisérfeték meg . ‘s ezeknek végrehajtása 
mennyi millió frtba került ?! — Vagy fogyasztási-adót 
léptetend életbe? — Czélszerü lenne é ez ott, hol pang 
a’ kereskedés és a’ fogyasztás csekélysége ellen sza
kadatlan a’panasz? ! — Épületi-adót vetend ki? házaink 
külsei fenhangon hirdetik, hogy erre nem támaszkod
hatni. — És vájjon hasznos lenne é , azon adófaj be
hozatala, mellynek tisztajövedelmére, a’ nélkülözhef- 
len kezelők fizettetése miatt. imez közmondattal kelle
ne elvégre is felsohajtani: a’ gyümölcs galyba ment! — 
Mindezekre a’ felhozott rovatok némi világot vethetend- 
nek, ’s kitüntethetik . vájjon kell é a’ derék és jó indn- 
latu magyart tartozó szeretettel serkenteni arra , mire ,

1) Brittannia status-adóssága ?930 Francziaországé 1*21
millió frtra rúg. —
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épen jó indulatja miatt, tehetsége főereit feláldoz»V! 
— Hazámfiai! olvasván e* szemleczikkét, némelly rova
tinál mélyedjetek alkalmazó elmélkedésbe ,'s ha éltetek
nek gyönyöre a’ haza igazi jólléte és haladása; ’s ha 
kebletöknek fájdalma a’ hazai alkotvány sarkalatos jo
gainak czél nélküli gyöngitgetése: legyetek szives elő- 
mozditóji a’ közjóllétnek , de egyszersmind éber órjei az 
erre szolgáló ’s kezeitekben levő nemzeti jogoknak.

Irá jul. 20kán. Őszinte vidéki.

Utazási vázlatok T • • • .Untai liará- 
- tömhöz.

Pozsegu. October 7. 1841.
(Folytatás.)

October 4kén ütött a’ szívemre varázs-erővel ha
tott ó ra , melly 3ad magammal kocsira szólíta fő vá
gyam teljesítése : a’ kívánt török határszélek megtekin
tése végett. Derült ’sörömben rebegó keblemet némileg 
zavarák a’ hegyek közül mindünnen tolongó ’s vészszel 
fenyegető terhes felhők, mellyektől félvéna’ bélaszté- 
nai régi apátság nagyszerű romjait csak kocsiról pillant
hattuk meg, ’£ az okucháni fogadóban elég jó mene
dék-helyre juthatánk. Az éji borúra derült reggeli fény 
korán útra szólíta bennünket, ’s vígan haladtunk a’ szép 
’s néhol ölnyi magas virító akáczfákkal beültetett töl
tésen, ’s elértük tf-Gradiska nagyszerű sánczaif. A’de
rék felvonó hídon ’s kapun több rendbeli őrök között a’ 
várba jutván azonnal a’ várkormányzóhoz sieténk, ki 
elég nyájasan fogadott ugyan bennünket, de a’ Száván 
Törökországba átrándulásunkat még sem engedhető meg ; 
mit igen fájlalván, kénytelenek valánk azzal megelé
gedni , hogy a’ Száva partról nézdelhettük a’ tulparti 
török Gradiskát ’s annak elég hitvány sánczait, mecset
jé t ’s néhány a’ parton mutatkozó törököt; ’s mivel 
megértők, hogy másnap Bródban szklena — török vá
sár napja — leend , sieténk a’ vár nevezetességit meg
tekinteni , hogy még az nap jó darab utat tevén, más
nap délelőtt Bródba megérkezhessünk. Megtekintvén 
tehát a’ várpiaczon öszszehalmozott több mint 60,000 
álgyugolyót, a’ 60 fontos bombákat ’s 90 fontos mozsár- 
álgyukat, jeles épületeket, kazsamátákban álló álgyu-és 
kartács-készületeket, a’ török felé Bosnyákországra ki
szegezett álgyukat: gondolám, illy állásban ezekre alig 
ha leend szükség valaha. Megnéztük a’ parton álló Gaj- 
bia látnok sírjá t, mellyhez a’ dervisek ’s egyéb török 
nagy számmal szoktak seregleni imájokat végzendők. 
Azért mondatík tiszteletben lenni, mivel még mikor Ma
gyarország nagy részét bírták a’ törökök, már akkor 
megjövendölte: ,hogy a’ hol az ő teste nyugvandik , ott 
lesz határa Törökországnak4; a’ zöld farostélylyal zárt 
kápolna-forma sírban fekvő egyszerű rovataiban nyug
szik a’ látnok teste, fejénél ’s lábánál aranyhimzetüken
dővel ékesített konty emelkedik, fölötte félhold alakú 
lámpa függ. A’ vár a’ külső városrészekkel együtt mint
egy 1545 lélekből áll.— Délután clérkezénk Uj-Gra- 
diskára ezen 1252 lélekből álló katonavidéki városba; 
megjártuk szép kőházakkal és sok bolttal díszes egye
nes vonalú tágas utczáit, gyönyörű sétatérét és derek 
templomát, melly villámsujtás következtében leégvén , 
épen tető nélkül áll, ’s igen k á r, hogy gyönyörű bolt
jait az eső rongálja. Innét kirándulónk az igen közel, 
egy regényes vidéken szép szőlőhegyek tövében fekvő 
Czernek mezővárosba, a’jeles Markovich család ere
deti és lakhelyére. Minthogy senkit a’ tisztelt család 
egyedei közül hon nem lelénk, megtekintek a’ szépen 
bútorozott kastélyt és nagy k e r t e t ;  ’s még az nap,

noha későn Oriováczra érénk, sajnálván, hogy az igén 
csinos házakkal bíró helységeket az est homálya miatt 
nem láthattuk. Másnap reggel korán útnak indulván az 
innét mintegy l / 2 állomásnyira fekvő Bródig 14 hely
séget kelle átutaznunk; az utak, kivált az őrvidéke
ken, igen jók. Bródba érkezvén azonnal a’ váróstul jó to
va a’ Száva-parton tartatni szokott szkelába — török 
vásárba siettünk; itt a’ törökök csoínakokon a’ Száván 
átkelvén, úgynevezett rasztellokon (rostély v.rács) által 
beszélhetnek a’midinkkel, különféléket vásárolván: tö
rök pénzeket vas kanállal szabad átvenni, mik eczelben 
raegforgattatvan adatnak által a ’ tulajdonosnak. Jó da
rabig nezdelők a’ földön keresztül tett lábaikon guggo
ló̂  ’s veres agyag pipájikból erősen füstölő törököket, 
neraellyek elég rongyosak és szánandók valónak ; má
sok kivált a’ szerviaiak szép és derék testalkatásuak. 
Nehány darab török pénzt váltván, talán örökre odaba- 
gyok őket, sietvén a’ roppant erősségű várt megszem
lélni. Már kívül bámultuk a’ nagyszerű sánezokat, 
belül a’ pompás palotákat, álgyukat’s a’100,0 0 0 ’s több 
álgyugolyót. A’ kapufölött e’ j e l m o n d a t  olvasható: 
„Constantia, et fortitudine.“ A’ templomajfó fölött csi
nos napóra alatt pedig ezen vers: „vive, recordare lef- 
h i, fugit irrevocable t e m p u s A ’ templomot belül meg
tekintvén, egy közvitéz a’ „Téged Isten dicsérünk“ ma
gyar énekkel orgona-kiséret mellett lepett meg bennün
ket. A’ szép, téglával kirakott járdákon a’ várból kijő
vén egy nagy, angol modorban készült kerten át visz- 
szatérénk a’ 3906 leiekből álló városba, melly elég 
nagy, de csupán fából épült házakkal bir. Azon kér
désünkre: miért nem láthatni a’ városban kőházakat is ? 
azon választ nyertük: hogy háború idején az ellenség
nek ne legyen menedéke a’ várhoz közelíteni, mert fa- 
házaik általok azonnal fölégettetnek ’s azokban ma
gát meg nem fészkelheti. Az utczák szükek , és kelle
metlen szaguak. Bródot elhagyván Pozsegára sieténk. 
Noha mindenkor elvem ellen volt: járt utat járatlanért 
elhagyni , tudván, hogy a’ jó utón soha sem kerül az 
ember, mégis uti-társunk biztatásira egy rövidebb utat 
választónk, melly a’ hegyek közé vezetett; az eső meg
eredt, a’ lovak elég nehéz kocsinkkal a‘ feloldozott 
agj agban csúsztak másztak a’ rósz utu hegyekre, az 
esti szürkület meglepett; kiszállván kocsinkból egészen 
átázva mászkáltunk , de legfőkép azon aggodalom izasz- 
(a bennünket, hogy ha az éj sötét holló-szárnyait »’ren
getegben reánk terjeszti, ’s az utat nem tudván semmi 
helységbe nem juthatunk, milly veszélyben leendőnk?! 
Minden rósz ut ’s idő daczára mégis szerencsések ló
vénk Odvorczén egy faházban szállást kapni, hol leg
alább száraz helyen tölthettük a’ hoszszu és unalmas 
é jt ; fő szfikségink némikép az elég szorgos patriarchá
lis családfő iparkodása által ki valónak elégítve. Az esti 
lábmosás — melly a’ népnél mint régi napkeleti szokás 
most is divatozó — el nem maradott, mi átázott lábainkra 
nézve igen jótékonyan hatott. Heggel a’nagy sárban el
indulván Pleterniczán keresztül — hol a’ piaczon Fe- 
rencz király 2 lábon álló cserép készületü lovagszobrát 
láttuk — még délelőtt eljutánk Pozsegára. a’ mintegy 
2217 lélekből álló sz. kir. városba. A’ város — derék 
piaczát kivéve — nem sokat mutat. A’ piaczon azon pom
pás épület diszeskedik, mellyet Alagovich Sándor né
hai zágrábi megyés püspök a’ hajdani jezuita kolostor 
épületéből nagy költséggel ’s áldozattal árvaházzá ala
pított, mint ezt olvashatni az I840bi országgyűlés apri! 
23ki 136 országos ölési főrendek naplójában ; a’ teremek 
ízléssel és csínnal épittetvék 24 fin és 5 lyány árva szá
mára ; temploma egyszerű ’s igen szépen rendezve; a’
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sekrestyében még egy IU39dik évben megholt jezsuita 
képe látható. A’ szerzetesek temploma helyes, kik itt 
egyszersmind gymnásiumbeli tanítók. A’ derék plebá- 
nia-templom igen magas tornyával hajdan a’ paulinuso- 
ké volt; mindjárt mellette egy szikla-dombon állnak még 
csekély romjai azon hajdani várnak, mellyet 1226dik 
évben Ild. Andrástól Ugrin kalocsai érsek megvett, ’s 
melly a’ törökkeli villongásokban nem kis szerepetját- 
szott. Ebéd után felmásztunk a’ város déli oldalán kup- 
ídomban felnyúló Vranovácz hegyre, mellynek tete
jéről az egész vármegyében legnagyobb rónaságot lát
hatni és fölmeneti fáradságunkat egész Veliczáig és 
Straxemanig terjedő pompás kilátás jutalmazá; tetején 
kisded emeletes épület játszik a’ mindig lengő szellő
vel ; a’ hegy oldalai szőlőkkel ’s gyümölcsfákkal ül- 
tettetvék be.

Pahracz. oclober 12. 1 8 4 1 .
Pozsegát délután elhagyván , Mitroviczon — a’ hi

res pozsegai dohány főtermesztő helyén, hol minden 
tárgy dohánynyal vala beaggatva — keresztül utazván, 
még világoson elértünk a’ nyájas fekvésű Straxeman- 
ba, hol szinte derék ’s kellemes ligetekkel körülvett 
kastélya van Jankovics uraságnak. A’ szépen rendezett, 
’s bútorozott felső emeletbe tatai veres márvány lépcsők 
vezetnek föl. A’ kastélyhoz közel újonnan épült olly 
pompás és Ízletes 26 lóra való istálló emelkedik, melly 
akármi urasági laknak is beillenék; fölötte három e- 
meletes magtár emeli az épület nagyszerűségét, előtte 
faragott kövekkel egy nagy vizfogó-medencze , mellybe 
földalatti csöveken vezettetik a’ viz. A’ kastélytól nem 
messze fekvő konyhakertben egy csergő patak mellett 
fűz ’s nyárfák árnyában egyszerűen áll egy veres már
vány-emlék, az említett földesur hálás érzelmű szive 
legsz* bb vonásának tanúja ; mert ezt ő néhai szeretett 
nevelőjének emelé hálája jeléül, mint a’ felírás mutat
ja :  ,1810—ki május 6d kán Pozsonyban kimúlt tiszt- ’s 
nemes Fináczy Károly Ferencz, Jézus társasága néhai 
szerzetese jeles érdemeinek, mély tudománya, bölcs ta
nácsai, szíves igaz barátsága mély tiszteletéül hálás 
n ö v e n d é k e  ’s t a n í t v á n y a  daruvári és sfraxe- 
mani J a n k o v i c s  I z i d o r .  — Megtekintik a’ he
gyen álló plébánia-templomban fekvő néhai Jankovics 
János fekete és tarka márványból művészileg készült 
emléké', mellyen az alakok és nemtők érrzből igen szé
pen öntet vék. — Még midőn Pozsegáról jövénk , mintegy 
varázserővel integetett magához a’magas csúcson , in
nét 1 órányira a’ tág völgyekbe lenéző velikai óriás vár
rom , azért másnap ki is rándulánk annak megtekinté
sére. A’ helységen keresztül kígyózó kristály-patak 
mellett, mellyen több kis syűrkalló és malmok zuhog
nak , eljutánk a’ hegy lábánál álló egyszerű fürdőház
hoz, honnét a’ hegyre mcgjrdulánk. Tiporva a’ szikla 
bérez rögeit nem kis izzadásba ’s erőködésbe került a’ 
romokhozi feljutás. De barátom! ha még tíz annyiizza- 
dásomba került volna is , még sem bántam volna meg 
ezen utamat : mert azon örömélvezetet, mi itt rebegte- 
té keblem emelkedésit, neked szóval le nem Írhatom, 
ezt látnod ’s érzened kellene. Csak láthatnád, melly 
regényes innét a’ kilátás! Egyfelől a’ nagy és tágas sík
ság pázsitja hata káprázó szemeinkbe ’s távolban a’ ho
mályos erdők sűrűje , melly láthatárunkat körité ; más
felől a ’ mély völgyben hömpölygő patak ’s kallók zu- 
hogása regényesíti a’ vidéket ’s érezteti velünk: milly

büszke kedvtelés onnét széttekinteni, hol hajdan őseink 
hazánk védelmében olly erőstusák között vérzettek e l . 
hol elragadtatásunkban vitéz árnyaik lebegének előt
tünk; ’s mélyen megindulánk azon érzésen, hogy most 
dicső hamvaikkal a’ suhogó csapodár szellő játszik. A’ 
várrom , melly hajdan hősök fény lakhelye vo lt, most hu
hogó baglyok rémtanyája ’s bús enyészet gyászhelye. 
Éjszakról az egymásra könyöklő kékellő hegyek égbe 
meredő kúpjaikkal, ’s a’ legmagasabb Papuk ormozata, 
mellyen fellegtorlatok eveznek, honnótezikázó villámok 
nem egyszer rázkodta'ják meg a’ vidéket; a’ velikai 
hegy lábánál a’ blarisszák néhai zárdájának csekély rom
jai még láthatók. A’ helységben, melly Szvetichnőé , 
még jó karban áll a’ ferencziek hajdani kolostora és e- 
rös temploma igen magas toronynyal; a’ kolostor mag
tárul használtatik. Nehezen válom meg a’ kies vidék
től. — Mmekelőtte ezen utolsó levelemet végezném, még 
a’ köznéppel ’s annak földével akarlak igen röviden meg- 
ismértetni. A’ nép altaljában — kevés kivétellel — kedveli 
az olasz dolce farniente-ét, dologra nem örömest megy, 
’s azt többnyire lomhán teljesíti; földjeit 6— 8 ökrön 
szántván nem legjobb mivelésben tartja, a’ trágyát nem 
igen ismeri, hanem földjeit t ö b b  éven át ugarolja: 
legnagyobb szorgalmat fordít szilvására, ’s ha szilvája 
bőven terem, ekkor ünnepli jubilaris évét, mert akkor 
főzi kedves illatú nektárát, az úgynevezett rakiát; ’s 
míg azzal élhet, addig elfelejtkezik minden bajáról, 
el még földjeinek verítékkel miveltetéséről is. Ila ra
bija mellé még percsevinát vagy jaraczot — nagy fa
nyárson egészen megperkelt magyarjuh vagy kecske
sültet— is ehetik, kivel sem cserélne meg, és ekkor 
örömmel dúdolja farkas-orditáshoz hasonló nótáját. Föld
je igen termékeny, mindennemű vet eményre alkalmatos. 
Éghajlata kellemes. Télben a’ nagy hegyek az erős sze
lek csípősségét, nyáron a’ tikkasztó hőséget a’ renge
teg erdők mérséklik. Szépen váhják fel egymást a’ ter
mészet legszebb áldásai: itt zöld halmok mosolyognak 
a’ tölgy-pagony megetf, hol egyegy fiatal pórhölgy le
gelteti juh vagy kecskenyáját a’kékes árny között; amott 
illatos tarka rét terül el a’ szirtes part a la tt, mellynek 
oldalából kris ály forrás fakad; majd ismét mohlepte 
bérczeket setétlő ’s a’ fellegekkel játszó bükkösök’s töl
gyesek öveznek körül. Kimeríthetetlen erdeji igen szép 
!s magas fákkal bővelkednek , mellyek kádárfának Fran- 
cziaországba is igen hol datnak ; most is két franczia ke
reskedő volt itt a’ marseille-i kikötóbül 's Jankovics 
uraságtól 2000 szálat vettek. Gyümölcsösei mindenne
mű igen illatos és ízes gyümölcsösei gyönyörködtetik 
az embert, és az almák királya, a’ zamatos szercsika 
igen bőven terem. — Szilvása után fő gondja sertésire 
terjed; egy gazdának nem ritkán 70—80 darab sertése 
is van , és 30—40 darab szarvasmarhája. Takarmányát 
többnyire a’ réten kazalba rakva ’s kürülkoilálozva hagy
ja ,  ha a’ hó leesik, oda veri marháit ’s úgy eteti föl 
azt. Faházaikat egyik helységből a’másikba általhord- 
ják ’s ismét felálliiják. Igen rósz kukoricza- és kő es- 
kenyérrel élnek; munkára sűrűén főzött veres babot 
visznek ’s azt kenyérre kenik, minta’ lágy saj'ot. Va- 
satlan fakó szekereik olly fülsérív nyikorgást tesznek, 
hogy az embert már távoli ul valami kellemetlen ér zés le
pi meg. Vásárokon borzadást okozó különféle koldu
sok hevervén útfélen bőrrel behúzott kintorna-kíséret
tel verselik el alamizsnáért kiáltozásikat.

(Vége köv.)

Szerkeszti Helmeczy. Nyomtatja Tr attner-Károlyi  uri-utcza 453.
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Egri viszonyok.
I.

Eger, ugar elő Í S 4 2 .
Közel egy éve lesz már, hogy városunk köréből 

tudósítással nem kedveskedem ezen lapok t. olvasóinak; 
mindazálíal a’ Jelenkor levelezöji nem mellőzik el egé
szen városi híreinket, és egyszer-másszor nem kis ada
gokat nyújtottak az egri dolgokra figyelmezó olvasók
nak. ,Levelezőket4 emliték, mert azon mind a’ Jelen
kor , mind egyéb lapban gyakran megjelenni szokott kü
lönféle ízű és színű czikkelyek kétségtelenné teszik : 
hogy kevés városnak van szerencséje olly sokiróforma 
levelezőt előmutathafni mint épen Egernek. Csak néhány 
évelőit is , midőn én a’ szerencsétlen Hétilapokat meg- 
inditám, alig találkozott egy kettő, ki sorait a’ közön
ség elibe bátorkodók vala bocsátani;— jeles beszély- 
irónk és költőnk M a k á r y ,  miután sok munkájának nem 
érdemszerinti, hanem úgyszólván semmi hasznát nem 
vévé, felhagyott ebbeli dicséretes fáradozásival, és je
lenben csak néha alkalmi versezetekkel adja jelét még 
egészen el nem hamvadl költői lelkének ; — szorgalmas 
U d v a r d y - n k ,  tollát — mint látszik— a’ legmagasb 
szegre akasztá ’s most a’szó legszorosb értelmében me
zei gazda, melly foglalkodást nem kevesb iparral foly
tatja, mint milly fáradhatlanul koptatá tollát a’ haza ’s em
beriség javáért (híjában a’ szorgalmas ember, bár meny
nyi kedvetlenséget tapasztaljon, nem tud dologtalan 
lenni) ; — adja Isten , hogy hosszú létrája el ne korhad
jon , és becses tollát minél hamarább leemelvén bár kis 
körben szerzett mezőgazdasági tapasztalatit, ha nem 
előbbi tűzzel is, de kitúró szorgalommal terjeszthesse 
gazda-közönségünk használatára. E ’ két jeles iró elhagy
ván a’ közönséget egy időig — mondhatni — egyedül va
lók , ki igénytelen közlésimmel néhanéba a’ közfigyel
met Egerre vonni törekedtem. Csekély igyekezetem pél
dája vagy a’ közelebbi évek szülték városi ’s hevesme
gyei politikai viszonyok eszközlék é ? nem tudo/h, de 
jelenben annyi ismert és nem ismert (főleg hírlapi) írónk 
van, h o g y  gyakran bámulásra ragadtatunk azon — 
mint fölebb mondám— különféle izü és színű tudósítá
sokon, mellyek városi ’s megyei életünket tükrözik; is— 
méretlen Íróik láttatlau nemtőkint őrködnek tetteink fö
lött, ’s gyakran nem épen siker nélkül intve , javulásun
kat és javunkat mozdítják elő. Nem ismerjük mi nem- 
tőinket egykeítón kívül , mert többnyire név nélkül je
lennek meg czikkelyeik, mi soknak — mint mondják 
nem tetszik , és talán ép azoknak , kik különben nem 
tartatnak nyilványosság barátinak ; azonban ezen nem 
kell megütközni, mert ez csak ollyan különös , minthogy 
én haladás barátja lévén a’ nyilványosságot szeretem , 
és mégis ezen írói névtelenséget helyesbnek találom , 
főleg azért: mert tapasztalam, hogy névtelen hírlapi 
czikkelyek, mellyek (gyanítani lehet) többnyire nem 
magasb tekintetű személyektől (illyenek nem szoktak 
Írással bajlódni) származnak, nagyobb hatást szülnek ; 
midőn ellenben, főleg tények megrovatásakor , haaziro 
megnevezve van , ez csak személyes tulajdoninak bon- 
czolgatását idézi fö l, ez által a’ megrovottak saját bű
nök gyöngítését vélvén; és ez nemcsak hírlapi, hanem 
nagy részben könyvirókra nézve is áll. Egri Íróinknak

ezen megszaporodtán és szorgalmukon , mellyet tájhi - 
reink közlésére fordítanak , csak örülhetni, ’s reámnéz
ve nagy kedvezés is , mennyiben talán tőlem igényelt 
fáradságtól nagy részben föl vagyok mentve. Miután te
hát varosunkból az olvasó közönség elibe több rendbeli 
közlemény jutott, e’ czikkelyembe csak azon dolgokat 
foglalom , mellyek az érdeklett közlésekből kimaradtak , 
vagy újdonságuk miatt azokban elő sem adathattak. Lás
suk elsőbben is mezőgazdasági ügyeinket.

A’ közelebb múlt év Egerre nézve nem volt épen 
olly kedv ezéstelen,mint honunk több vidékire. Az egriek
nek gabonatermő földjeik— úgyszólván — nincsenek : a’ 
szőlőket és néhol létező aljaikat kivéve itt minden föld 
uradalmi rendelkezés alatt áll ’s évenkint bizonyos tak
sáért a’ lakosok között kiosztatik. Az érseki földek ki
sebb nagyobb darabokra szelve mintegy 1 , és y2 p. ftért 
káposzta és mellékesen konyhára szolgáló zöldségek 
termesztésire használtatnak. E ’ földek az egri patak 
rendetlen folyása miatt majd évenkint vízzel boríttatnak 
el néha két napig is , és nem egyszer az évben. Ila ezen 
áradások tavasz elején történnek, akkor mint Nil árja 
Egyiptus pusztájira jótékonyan hatnak a’földekre ; azon
ban ezek többnyire nyári záporok következményi ’s 
gyakran semmivé teszik a’ fáradságot és költséget. A’ 
káptalani földek szinte apró szeletekben mintogy 2 p. ft. 
taksa mellett részint gabona-részint kukoricza- ’s bur
gonya-termesztésre fordittatnak. A’ gabona vagy is sa- 
játlag buza-földek évenkint két osztályban felváltva hasz
náltatnak ; az egyik rész ez előtt mindig ugarnak ma
radván a’ városi közönségnek legelőül szolgált, azon
ban néhány év óta az ugarolással felhagytak a’ földe
ket burgonya-termesztésre osztván ki, ésigy az ura
ságnak több ezerre menő hasznot hajtanak. De ezen 
ugar-megszüntetés által a’ mezőgazdaságban t^tt kis 
előlépési Eger közönsége tetemes sérelemnek tartja, 
miután legelője nem lévén az előbb használt ugar-le
geltetéstől is megfosztaték.— A’ földeknek ezen hasz
nálata az egriekre nézve fölötte kedvező volna, ha a’ 
kiosztási mód megváltoztatnék ; melly oknál fogva je
lenben nem sokat ér; ’s vannak évek, midőn a’ reá for
dított költség sem kerül meg. Ezen kiosztási rendszer 
a’ leghelytelenebb gazdasági elven alapul’s minden kép
zelhető rósz felialáltatik benne. Kutforrása ezeknek a’ 
birtok bizonytalansága; némellyeket kivéve senki sem 
bizonyos abban : vájjon földjét jövő évben használhat
ja é? sót az évi használat is csak tavasztól őszig tart. 
Ebből származik a’ földek nem javítása ’s tetszés sze
rint nem használhatása. Nálunk a’ gazdasági rendszert 
madzagon rángatják: néhány embernek egy két fő ká
posztája romlásba indul, bemegy az uradalmi tisztség
hez káposzta-vágást sürgetni; a’ sok kérésnek végre 
engedni kell és —jaj neked gazda ! — előrántatik a’ ká
poszta-vágás napja, ’s akár érett termésed akár nem, 
ha eső szakad is: még az nap haza kell hordanod tei- 
mésedet, legyen az bár káposzta, répa, zeller, burgo
nya, hagyma, vagy más zöldség ; mert meg el sem men
tél földedről, midőn már jó a’ böngésző sereg, lege o mar
ha ’st. eféle pusztító állat; ha munkádat más napra 
hagyod, csak az lesz tiéd, mit meg találsz.  ̂ így van 
ez nálunk kukoricza-föréssel, burgonyával es felig-med- 
dig a’ szürettel is.
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Ezen rendszeri, kinek legkisebb fogalma van gazdaság
ról, helyesleni bizonyosai nem fogja. De ezen bajon véle
ményem szerint csak elsajátítás által segíthetni. A ’ föl
dek egyszerű eladatása— minthogy egyházi birtok — 
ugyan nem lehető, hacsak a’ kisajátítás törvényben ér
deklett módja szerint; ez azonban miután nem urbér- 
alatti föld és sajátkép gazdája nincs, egy kissé bajos. 
Az elsajátítás tehát csak úgy történhetnék czélszcrü- 
leg: ha például az egyenlő kiterjedésben osztott földek 
becsárának kamatjával felérő évi taksa mellett azok te
lekkönyvi átírás szerint vállalkozóknak örökösen átadat
nának ')  szabad tetszés szerinti használattal ; és kinek 
óhajtása volna majorságot is állítani , az egymás mellett 
több szakasz-földet is vasalhasson. Még czélszerűbb 
volna, ha az ezen földekért évenkint fizetett öszveget 
— mint kamatját a’ becsértéki tőkének— egy tömegben 
örökös szerződés mellett a' város vállalná el ,és a’ fölebb- 
érintett mód szerinti részletes elsajátítást szinte a’ város 
eszközölné. — Az ekképi elsajátítás a’ földek használati 
módjában egészen más rendszert idézne elő ; javítás , 
czélszerűbb használati-rendszer nagyobb iparral és illő 
felvigyázat következnék: felállandő több rendbeli ma
jorságokban Egerben eddig nélkülözött gazdasági ágak 
keletkeznének, mellyek megszűntetnék azon Egerre néz
ve kedvetlen, körülményt: hogy mindent csak szomszéd
falukról kell várnia, honnan ha például vajat, tejfelt, 
tojást, csirkét, libát, borju t,’stb. nem hoznak, az eg
rieknek koplalni kell. Búzatermesztésre Egernek szá- 
mífni úgy sem igen lehet, 1) mert a’ város határában 
(meddig tart ez ?!) terincszletni szokott búza, miután az 
erre alkalmasb földek is beültettctvék , ebbeli szüksé
gének egy huszadát sem födözi; 2) mivel a’ szomszéd 
birtokosak ’s falusiak különben is bőven elláthat ják Egert 
mindennemű gabonával, ’s e’ részben csak az volna óhaj
tandó ; bár a’ szomszéd birtokosak több raktárt tarta
nának Egerben , hogy a’ gabona-nemük soha érezhető 
hijányig el ne fogynának; — még czélszerűbb volna , 
ha tehetősebb egri szőlő-birtokosak egyesülvén a’ sík
földiekkel bor- és gabona cserekereskedést iparkodná
nak állítani, mint ez tengeri kereskedő-városokban ide
gen arukkal szokott történni, melly szerint a’ kiegyen
lítő eszköz ugyan pénz volna, de csak számvetésben; 
így «**' sikföldiek boraik kiméretése által, mint az egriek 
gabonáik rendes árulásával mindenkor pénzhez jutná
nak.— Mi városunk lakosi által az érdekelt földeken 
leginkább termesztetik, az a’ burgonya ; minek azonban 
haszna igen csekély, mert miután kevés ember van , 
ki szőlővel vagy legalább 50—60 négyszeg ölnyi föl- 
decskével nem bir, igy saját szükségére mindenki ter
meszt ; bő évben kinekkinek van elég ’s kinek sok van 
eladhatja ugyan az egri szeszgyárban , vagy vidékiek
nek is , de legfölebb 5 —8 garasért vékáját, miből ha
szon nincs 10—15 garasos napszám munkával dolgoz
tatva ; ha kévés burgonya t e r e m  (mint tavai) akkor 
kévés embernek van eladni-valója, ’s ezért a’ 20—30 
garasra emelkedő ár sem hoz hasznot. a’ szeszgyár
fogyasztás teljesen megszűnik, a’ közönség pediggaz- 
dálkodobban el íermesztvényivet, hogy piaczra ne szo
ruljon , mik tehát ismét nem engedik termesztőre nézve 
a’ hasznos árkifejlést.— Az elsajátítás előadott módja 
tehát kétség kívül hasznos!) volna Egerre nézve. Igaz 
hogy kevesebb lakosnak jutna az érdeklelt földekből és 
számosnak pénzért kellene megvásárolni a’ termesz- 
tetni szokott élelmi szereket; de e’ látszólagos \ eszte- 
seg más oldalról bőven pótolva lenne: ’s a' közgazda- 1

1) Vagy talán több évi haszonbérbe. V .8.

ság rendszerével sem egyezik a z , hogy mindenki ter
mesztő is legyen. Vájjon mit mondanának czipészink , ha 
kiki maga várná czipéit? mit egyéb kézmüvesink, ha 
szükséges házi bútorait kiki önmaga készítené ? ’stb. 
mikint a’ közgazdaság rendje megkívánja , hogy kézmű
vesek legyenek, agy szükséges hogy földművelő is le
gyen , és egyik a’ másik dolgába ne avatkozzék.

Az előadottakból eléggé kitetszik, hogy Egernek 
jövedelmező gazdasága sajátlag szőlőmivelés , vagy is 
borterraesztésben á ll; 8000 térhold szőlőjéből mintegy
30,000 akó bort szűr évenkint, mellj bői 9det és majd 
80 év óta lOdet is , azaz áltálján 5döt ad az uraság
nak. A’ múlt I84idik év igen kedvezett a’ boríermesz- 
tőknek ’s igy nem csuda ha Eger is örült és reméllt; sző
lőink jól megérettek ’s nagy részint megaszalódtak any- 
nyira , hogy a’ gerezd bélé kemény húsos tömeggé vált; 
azonban egy héttel szüret előtt esőnk volt ’s ez meg
töltő a’ gerezdeket lével, de már nem volt idő elég , 
hogy ezen lé a’ gerezd húsos tömegével egyesüljön : in
nen a’ gerezd héja szüretkor elvált tömegétől , mi bi
zonyíts : hogy sok viz-részszel telt meg ; erre nézve 
tehát szükségessé vált a’ mustnak törkölyön jól kiforrása. 
Boraink forrása tavaly rendkívüli volt, még hordóban 
is csak télutóban tapasztaltam teljes megnyugvását. Igen 
sokan nem ügyelve a’ fölebbi körülményre boraikat szo
kott időben mint egyébkor még édesen leszűrték; ez 
által meggátolván a’ bor kellő kiforrását, az a’ jól meg 
nem érett vizes részekkel jőve hordóba, ezért sok bor 
(főleg fél veres és fehér) megtörik. Ugyan ez okbul 
sokáig raegtarták a’ borok édességüket, sőt majdnem 
rég tavaszutóban is (és igy 7 hó múltán) kóstoltam 
bort, melly must-édességü 's erő és az egri bor sajátsá
gos zamatja -  nélküli volt. Azonban nem figyelmezvén 
a’ körülményekre, vagy nem értvén jobban a’ dolgot, 
mi egriek nagyobb részint örültünk az édes boroknak , 
de örült a’ vevő i s , és csakhamar szüret után tetemes 
vásárlás történt mindnyájunk iszonyú kárára ; károso
dott t.i. a’ vevő, mert csak édességéről mérvén a’ bor 
jóságát, nagy áron (40—80 p. fton Bakót) örömmel fi- 
zeté a z t, aszú gyanánt eladhatni reinéllvén , kocsira rak
ta ’s vitető a’ még tökéletesen ki nem készült bort, és 
csak midón haza ért, tapasztalá boszusággal, hogy a‘ 
bor nem az többé, mi volt, veszített: de veszítettünk 
mi is , mert az egri borok fölött eltőreíetta’ páleza, és 
most itt állanak legjobb boraink, jobbak mint tán valaha 
Egerből vitettek, és mondhatjuk — senki sem veszi azo
kat ! — Bár kedvező vala tehát a* múlt év Egerre néz
ve , súlyosan érezzük a’ reánk nehezült csapást ’sany- 
nyival inkább, mert vagyon mellett is szükséget kell szen
vednünk , rémítő szükséget — a’ kenyérhijányí. Nincs 
piacz hazánkban (ha hírlapi tudósításoknak hihetni) hol 
gabonát olly áron fizettek volna, mint Egerben. Tavasz
utóig csak tűrhető volt ezen szükség, mert az egri ér
sek— mint legközelebb hírlapokban is érintetett — va
lóban atyai gondoskodással osztatta ki szegény szüköl- 
ködőknek (tapasztalt csalások elhárítása miatt vékán- 
kint) búzáját, 8 v.ftra szabván köblét; mi a* piaczi árt 
11—12 vftig mérséklő. Azonban az érseki magtár nein 
vala kifogvhaflan és nyárelőben 20 ftra szökkent a’búza 
ára. ’s ezt is csak pénzhijány akaszt» meg, különben 
még raagasbra emelkedők ; és (ki hinné) akadtak szív
telen emberek, kik ezzel meg nem elégedve buzájok- 
kal nagyobb árra várakoztak ; de csalódtak és a’ gond
viselés megbüntette őket. A’ magasra emelkedett árnak 
híre ment és az egri piacz rögtön megtelt búzává! úgy 
annyira, hogy egyszerre 14 ftra csökkent köble ’s nye
részkedők is — főleg izraeliták — Pestről szállított ga-
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bonnjokat veszteséggel kényszeriííeítek eladni. Jelenben 
a’ dús aratás közeledése jótékonyan hat szűkölködő vá
rosunk piaczára ’s mostani vásárunk alkalmakor 11 
v.fion adák el buzájokat azok is , kik előbb a’ 20 ftot 
nem eléglették. Azonban bár a ’ gabona ára leszállóit, 
mégis fölötte drága a’ piaczi kenyér ; mert nálunk azon 
rósz uralkodik: hogy kofáink az egyszer fölemelkedett 
árról igen nehezen szállanak alá, ’s concurrentia nem 
mérsékli ezt. Mindezek ellen csak reményben találunk 
megnyugvást: a’ gazdag jutalmat Ígérő aratás , másnö
vények kedvező kinézése és szőlőinknek bő szürettel ke- 
csegtctése , lehetetlen hogy a’ gondviselés iránt hálára 
’s türelemre ne buzdítsák kebleinket. Vajha a’ természet 
e’ feles adományát élénk kereskedés valódi áldássá nö
velné ! —-

Borunk, búzánk és több e’féle lesz tehát, de még 
jó hús is kellene ; lesz tán ez is , mert széna van , meny
nyi csak szükséges; de majd elfeledem , hogyjó hus-mé- 
réshez még más is kívántatik, — és e’ más a’ mészáro
sok akarata. E ’ lapokban aunyit olvastunk már a’mé- 
szárosokrul, husmérésröl ’stb. ; B a l la  ur annyit fá
radt már ez ügyben, é s — csak falra esik a’ borsó; ná
lunk csak nem akarják megismerni, hogy sovány marha 
vágatása valódi veszteség (nem mondom a’ mészárosra , 
mert ekkor tán ő sem vágná, hanem) a’ hazára: mert 
a1 * * sovány marha pár hónap alatt meghízhatik két annyi 
súlyra, de hány év kell hozzá, mig borjúból ökör lesz?
— Marhatenyésztő országban borjukat levágni is vesz
teség, de csak egy évi ’sigy türhetőbb mintáz 5—10 
éves sovány ököré. És nem lehetne megtiltani a’ sovány 
marha levágatását ? —■ Hevesmegye legutóbb a’ hús árát 
városokon, hol több szokott elfogyni, 1 1 , falukon 10 
kron meghagyta ; ez árkülönbség általányos szokás ha
zánkban és azon elvet foglalja : hogy mészárosokra a’ 
so k  hu s-e 1 m é r  é s k á r o s ,  ezért tehát d r á g á b- 
b a n  kell adnia. Az okos kereskedő ellenkező elvet tart. 
Vagy talán a’ városi mészárosok istállóban és zabbal, 
kenyérrel hizlalják marhájokat? illyesről még mitsem 
hallottam. Ha nein kedvezöleg rajzoláni állásunkat a’ 
marhahúsra nézve, még kevesebb jót mondhatoka’ ser
téshús dolgában. Nem tapasztaltam még honunkban, fő
városinkat kivéve , hogy a’ sertéshús ára magasb lett 
volna a’ marhahúsénál. Egerben ez mindig igy áll még 
árszabály szerint is; de a' szabott árnak vagy is inkább 
árszabásnak legfölebb az elöljáróság v e h e t i  hasznát, 
egyébkint csak csontok és hulladékokra szolgál; jó húst
— főleg szalonnást — rosszul mérve is 3—4 krral fö- 
lebb kell fizetni, azon isméretes személyek pedig, kik 
ezt tenni nem akarják, mindenkor csak eladott husrata- 
lálnak kofáinknál ; de nem ritka az idő — főleg nyárban ,
— hogy sertéshúst semmi árért sem kaphatni, mert te
hetősebbek , kik állandóul nagyobb számú sertést tart
hatnak , husmérésbe nem avatkoznak , hanem ezt csak 
oily kofák űzik, kik piaczon veszik a’ sertést levágásra 
és akkor , ha olcsó; mi okbul a’ hús is akkint változik 
minőségben, mint ez a’ sertések küiönnemü tápszerei
ből származik. Sertéshús tekintetében , ki kedvezőbb he
lyen is é lt , valóban elmondhatja : hogy Egerben nyo
mor lakik. Jelenben az apró-marhának is rendkivülihi- 
jányát érezzük. Ennyit gazdasági’s élelmi viszonyaink
ról ; jövőre kereskedési ’s városi-hir tárczankba fogok 
pillantani. — Joo János.

1) Valóban ideje volna már egyszer gondoskodni arról : 
mint lehessen ezen áradásokat elhárítani? — Véleményem 
szerint kettő volna teendő : a’ tárkán}’! és szarvaskői 
sziklaszorosak elzáratása, mint a' diósgyőri hámornál ; 
és az egri folyónak a' városban régen tervezett egyenes

Utazási töredék*
,Veesés boldog helység szóla hozzám úti társam, nézz 

csak jobbra ’s balra rnilly tiszták ’s korániak ! milly 
erdősűrűek vetéseik*! Igaz, „mondóksóhajtva.“ Az os
tor pattant, ’s mi sebesen haladánk a’zökögtető ország
úton. Mill}’ szép fehér lakok ! milly rendszeresen épit- 
tetvék! árnyékos fák a’ házak végén, tiszta udvarok! 
oh mi gazdag kertek odabent foly ató utitársam. Sze
gény buta magyar pórok! mennyire vannak a’ palléro
zott németektől? „mint ég a’ földtől“ szólék közbe : ,A’ 
vecsésiek már régóta haszonbérlők4 szóla tovább úti— 
társam. „Megtetszik rajtok“ felelék. Magok a’ lakosok 
is bár egyszerűen de milly csinosan öltözködvék , azon
ban nem durvák ’s veszekedők mint a’ neveletlen ma
gyar pórok ; hanem vendégszerető békés polgárok ! foly
tató tovább is. „Elhiszem“ mondók ’s újra egyet só
hajtottam.

Előttünk két kocsi robogott, az első ernyős a’ máso
dik a’ nélkül. Már a’ templomnál valónk és a’ hátulsó a z 
első kocsi elibe vágtat, ’s leugrik a’ rajta levő sváb, 
megfogja az első kocsiban levő lovakat ’s ,halt4 kiált! 
Oda értünk. A’ feltartóztatott utazó kérdi a’ svábtól mit 
akar ? *Ah uram viszonzás’ sváb, most kezemben van, 
régen vártam már ezen alkalmat! fizessen , különben 
a’ ló az enyim. Miért fizessek? kérdi az utazó. Azt én 
tudom , monda a’ sváb. A’ levél nálam van : jó levél. Ma
gyarul nem tudok olvasni: de mondják kik ludnak-hogy 
az ur neve van aláírva, ’s az , kiért kezességet vállalt 
nem fizet nekem: hát az ur fizessen! A’ nép dühödte» 
öszszetódul, ’s kiált: fizessen! Van c va’amije a n n a k  
kiért kezességet vállaltam, kérdé az utas? Van szóló
nak mindnyájan, lovai, tehene , most vagyonos haszon
bérlő, de az nem fizet: hát kezes fizess!! Hisz csak 
akkor tartozómén fizetni, ha annak javaiból ki nem tel
nék azaz egynéhány forint, mit rajtam követel kend, foly
tató az utas , ’s míg annak valamije lesz , addig én nem 
vagyok köteles fizetni, akkor is nem illy helyen az or
szágúton, ’s nem erőszakkal h a n e m csak törvény ut
ján! nyolc/ nap alatt úgy is megveszi rajtam a’ szolga- 
biró ha tartozom. Az késő, kiált a’ svábcsoport, ez az 
ember nem akar törvénykezői pénzéért; hanem most 
kezében vannak a’lovak.hát kezes fizess! Megjelent a’ ve- 
esésibiró is ’s megértvén a’ történetet így szól: igazsága 
van Lőrineznck # )  hát kezes fizess, [gén de én nemes 
ember vagyok ’s én nem tartozom a’ kendtek bírásko
dása alá, szóla az utas. Otthon csak nemes, kiált»’sváb- 
ság , itt nem nemes ember , mert mi szabad haszonbér
lők mi földesurak vagyunk ’s »’ király sem parancsol hogy 
az adóst le ne tartóztassuk. Az utazó leszáll kocsijá
ról ’s kéri őket hogy vezessék hát lovát a’ jegyző há
zához, arról az úrról úgymond sok jót hallottam, majd 
eszükre hozza az kendteket! — Kiált a’ svábság: ta
podtat se Lörincz , hanem ha nem fizet, vedd el lovait. 
Már látom: van még ököljog a’ svábok közt ’s eszem
be jutott előbbi beszélgetésünk, sohajték! az általunk 
magasztalt németek pallérozottságán, mellyct illy kéz
zel-foghatólag elárultak. A’ svábok csakugyan beve-

folyását megadni. Az első s o k  hasznot nyújtana még 
földesurának azzal is , hogy különféle gyár felállíttatá
sát tenne lehetővé, derék víztartókat képezvén egy
szersmind halas -  tavakká alakulnának; a második fc- 
gémek szép piaczot adna, mell v után annyira so varga- 
nak lakosi. J.

*4) Több előkelő bortermesztőtül hallottam azon nyilatko
zást hogy örömest adná cserében borait búzáért. J.

*) Kijen bíró aram. V.
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■/.ették a’ letartóztatott kocsit a' jegyző udvarába ’s be
kerítek azt. A’ jegyző nem volt hon.

Kevés idő múlva kijön a’jegjző neje és mint hal
jam . annak baráínéja egy kiköltözött lengyel bárónő , ’s 
megértvén az esetet, kurholják a’durva csoportot ez erő
szakos tettért. De a’ svábok zugnak’s kiállnak : ,nekünk 
asszony-biró nem kell.4 A’ lelkes nők nem hátrálnak ’s 
egymásután folytatva világosan fejtegetik Verbőczy vá- 
rians ezikkjeit, a’ honi igazság-szolgáltatás formáját,’s 
a’ magyar nemes szép kiváltságait; de órákig tartó ékes 
szólásukkal, szelíd kérésükkel sem csilapíthaták le a’ 
nyers tömeg-népet; mert azok előbbeni erőszakos szán
dékukban ’s e l ő b b i  o s t r o m l ó  h e l y z e t ű k b e  n 
maradtak, életökre ’s fejökre fogadva, hogyha a’ csá
szár parancsolja, sem eresztik el az utazót, míg meg 
nem fizet. Ezt hallván az utas sietős útja káros hátrál
tatásával ’s drága kocsibérért visszavitelé magát Pest
re ’s onnan szolgabirói kemény parancsolatot hozott , 
a’ falu bírójához szólót, ’s lovai szabadon becsáttatván 
tovább utazott. ítélj ezen esetből igaz hazafi ’s tedd 
szivedre kezedet, ’s valid meg de elfogulatlan kebel
lel: vájjon lehelé még a’parasztságot jelen durvaságá
ban felszabadítani. Nevelést hazámfiai! nem szavazati 
jogot kell adni a’ pórnak. Setét tümlöczbeni rab volt 
az még csak az előtt k é v é s  évvel előbb is . és ha 
már csakugyan ki akarjuk szabadítani tömlöczéből, las
sanként bocsássuk szemeiben’ napsugárit: a’ szabadsá
got; mert különben megvakul ’s vakon rohanva dönti 
sírba a’ szegény hazát. E ’ vecsési eset lelkemre nagy 
benyomást te tt , borongva ültem kocsimba ’s valahány
szor azóta hazámra gondolok, mindenkor eszembe jutnak 
Horácz azon nagyjelentőségű versei: 0 navis referent in 
mare ’stb. the j.

Ezen maga nemében sajátságos igazság-szolgálta
tási sváb inodor-szülte következtetésére nézve a’ t. be
küldőnek, szabad legyen egy pár sort ide iktatnom. Nem 
szólok a’ sváb procedúráról, melly való, igen törökös 
szint visel ; nem rovom meg biró uram törvényludatlan- 
ságát sem; mert az ő köre adóhajtás, elöfogat ’s hetelő 
vettetés ’stb. érintem csak az t : hogy ezen egy esetről 
az egészre huzni következtetést ’s egy miatt ezrek fö
lött törni el a’ pálczát, kissé merész tény. Nem állí
tom : hogy a’ pór miveltsége rngyobbszerü kívánságot 
kielégitne de hisz dicsekhetik é ezzel a’ sokkal sze
rencsésebb helyzetű kiváltságolt osztálynak is minden 
tagja? azt sem tagadom: miszerint poraink növelteté- 
se a’ kor legsürgelösb feladati egyike, bár a’ növelésre 
hivatkozás sokszor és soknál csak bujósdi-sjtócska: de 
azt hiszem és vallom, hogy pór maga fejétől egyetemes 
és nagyobbszerü kihágásokat ritkán követ el. Vannak 
emberek , kik hivataljok ’s helyzetük czéljával egészen 
ellenkezőleg — mert tisztök : néptanitás ’s igazság fölötti 
őrködés — izgató sátán szerepét játszók ’s jóizűt kaczag- 
nak az áldozat romjain, ha gonosz tervüket a’ nép által 
sikerittetheték. ’S ha ezer eset közül egyszer nyomozás 
elé kerül a’ dolog , az eljárás azok kezeire bizatik, kik 
a’ zavargás okai ’s kiknek elég módjok van kezeiket 
tisztára mosni. Ne kárhoztassuk tehát a’ népet mindig 
hol ó látszólagos vétkes— bár ezt nem a’jelen esetre 
mondom — hanem kurkászszuk okát az okozatnak’s úgy 
fogjuk találni hogy csak gép a’ nép : melly hamég kétszer 
olly növelt lenne is, elnémul az előtt , kinek hatalombot 
van vállain ! Mi a’ pór- emancipatiót illeti, erre nézve 
határzottan nem nyilatkozhatni ’s elég legyen csak azt 
mondanom : hogy háromszázadig nyögni kemény bünte
tés súlya a la tt, a’ mai szelídülő kor leikével — melly

fiút, annyival inkább utódokat az atya ’s illetőleg törzsök 
legnagyobb vétkiért is iszonyodik lakoltatni — aligha 
megegyező !! ’S ha pórtestvérinknek nyögniök k e l l !  
zsidót emancipáljunk? ! Köszönöm azillyen nagylelkűsé
get, melly mig kincsét, kegyelmét idegenekre pazarol
ja , saját véreit ébenh&lással hagyja küzdeni. Legyünk 
ha úgy tetszik nagylelküek ; de legyünk minden esetre 
’s barmilly áron méltányosak ’s igazságosak. —

Varga S.

Utazási vázlatok T . . .  Antal bará
tomhoz.

Pozsegn. October 7. 1841.
(Vége.)

A’ köznép öltözete nyáron a’ férfiaknál vászon ing , 
gatya, szőrtarisznya, bocskor és szalma-kalap; a’ nő
nemből mindegyik tarka-szőr előkötőt hordoz, melly 
schnreniczának neveztetik, ’s némelly vidéken ujatlan 
hosszú szűrt hordoz; ruhadarabjaikat mind magok ké
szítik. A’ pornók különféle pénzt aggatnak nyakukra é- 
kesség gyanánt, kivált a’ határórvidékiek fejők tetejét 
átlyuggatott pénzekből összeszerkesztett pánczéllal szok
ták ünnepeken borítani. Jártukban keltükben , még ha 
szekéren ülnek is . szünet nélkül fonnak gyalogorsón, a’ 
guzsalyszár derekát szorító szőrövében van megerősít
ve. Igen korán nőszülnek ’s többnyire Katalin napján 
szokták menyekzőjüket tartani, p e d i g  majd minde
nüket fölemésztő pazarlásig vendégeskednek illyenkor. 
— Vasár- ’s ünnepnapokon az isteni-szolgálat előtt a’ 
templom körül öszszegyülvén üres idejöket k e r i n g ő  
tánczlejtésekkel szokták tölteni. Házaik közönségesen 
gerenda-oszlopokra épült, cserénynyel font ’’s agyag
gal sárzolt, elül-hátul szobából, középen konyhából ál
ló hajlékok. Tereméiben keveset lakik : dn annál többet 
kürtönélküli füstös konyhájában , holesténkint az egész 
család öszssegyiil a’ nap fáradalmit a’ földön pislogó 
tűz mellett kinyugonni. Az udvaron külön használatra 
készült fűtetlen és ablaktalan kamarákban laknak a’ 
házas párok , kik a’ legöregebb patriarchalis családfő
nek híven engedelmeskednek, néha 30 — 40 egyedből 
is áll a’ család. Asztalai, ágyai, ’s egyéb búíorncműi 
tölgyfából tulajdon keze-miveit mutatják. Iskoláik igen 
gyéren vannak, egész Pozsegavármegyében alig van 0 
faluban iskola: és így sem iskoláik ’s mestereik, sem 
orgonáik ’s kántoraik nem lévén, elgondolhatod az ele
mi nevelés ezek nélkül milly rósz karban van, ’s hi- 
jányos léte miatt a’ köznép milly együgyű; de még re
mény sincs azok felállításához, ha csak a’ haza gondos 
atyjai a’jövő országgyűlésen czélszerű rendeléseket neiu 
teendenek ! Ketnpf János. b... pl......

P  ó t 1 é k t á is
(Igazságszolgáltatás.)XI«!í£házát birói Ítélet következ

őben dobra ütéfc; X1»“«1 fut-fárad : néhány száz ftot össze
keresni hogy lakát megmenthesse ’s D##hez is elvetódik. 
Dww az egész terhet magára vállalja,’s hogy tisztábanle- 
gyen a’ dologra nézve a’ végrehajtó bíróhoz küld megtud
ni : mennyiért ’s kinek adák el a’ házat ? a’ végrehajtó biró 
semmit sem akar tudni, nem maga a’ tanács sem , az ellen
félnek ügyvéde sincs ; — végre mégis kisül, hogy három
száz ft. miatt adatik el a’ ház ’s becsáron jóval alul a’ vég- 
rehajtóbiró mint szomszéd előre kicsinált terv szerint 
csípte magához.
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A ’ termő-erofc ’s a* értékek.
tsö K Ö Z L É S

(L is t nemzetgazdasági munkujábul.j 
J.

A’ gazdaság okai különböznek a’ gazdaságtól. Va- 
lamelly e g y e d  b í r h a t  gazdasággal, azaz csereér
tékkel ; de ha nincs ereje több értéket szerezni mint 
mennyit fogyaszt, elszegényül. Valamelly egyed lehet 
szegény, de ha bír erével több értéket szerezni mint 
mennyit fogyaszt, meggazdagodik. Következve sokkal 
fontosabb az erő mellyel gazdaságot szerezhetni, ma
gánál a’ gazdaságnál. ’S ez még inkább áll nemzetekre 
nézt mint egyeseknél. Némethon minden században pusz
títatott vagy döghalál vagy éhség , vagy bel- ’s kül- 
háboruk által; de termő-erejének (productive K r a f t )  
egy részét mindig megtartván: mindig viszszanyerte né
mileg vagyonosságát, mig a’ kényuraság alatt nyögő 
Spanyolhon belbéke közepett is mindinkább szegénység 
's Ínségbe süllyedt. Ejszakaraerikánnk szabadság-barcza 
több száz millióba került;de nemzeti önállásának megszer
zése által termő-ereje nagyon növekedett , ’s ezért ne
hány év lefolyta alatt képes lön sokkal több gazdasá
got szerezni, mint azelőtt valaha bírt. Hasonlítsuk egy
be Frankhon állapotját 1809ben ’s 1839ben. Milly rop
pant különbség! Pedig azótaFrankbon európai száraz
földének nagy részét elveszté; két pusztitó berohanást 
szenvedett, ’s részint hadiadó , részint kárpótlás fejé
ben milliárdokat űzetett.

S m i t h  a’ gazdagság okairul irt munkájában azt 
mondja: hogy a’ munka azon forrás , mellybül a’ nem
zet gazdagságát meríti; és hogy a’ gazdagság szaporí
tása leginkább a’ munka t e r m ő-e r e j é t ü 1 függ, az 
az : az ismeretek, ügyesség és czélirányosság fokátul, 
mellyel a’ nemzet munkássága használtatik , ’s a’ ter- 
mesztőleg -  munkások és nem termesztők arányaiul. 
Látni való ebből : hogy Smith áltáljában átlátta , mikép 
a' nemzet állapotja leginkább termő-erejének öszvétül 
függ. De Smith a’ kereskedés általányos szabadságával 
’s ön találmányával, a’ munka elosztásával, sokkal in
kább el vala foglalva , semhogy a’ termő-erők eszmé
jét kellőleg tárgyalta volna. 0  a’ munkát’mondja »’nem
zeti gazdaság alapjának , noha megismeri, hogy a’ mun
ka termékenysége főkép azon ügyesség ’s czélirányos- 
ságtul függ , mellyel a’ munka alkalmaztatik. Tagadhat- 
lan ugyan, hogy minden gazdagság csak szellemi ’s testi 
munkásság által szereztetik ; de azon további kérdés is 
megfejtendő: mi az oka a’ munkásságnak vagy restség
nek , ’s nú által ösztönöztetnek az emberek termesz
tésre?— Es mi lenne ennek oka ha nem azon szellem , 
melly az egyedeket lelkesíti; ha nem azon társulati rend , 
melly munkásságukat termékenyíti; ha nem azon termé
szeti erők , mellyeket használhatnak V Minél inkább át
látja az ember, hogy a’ jövendőről gondoskodnia kell; 
minél inkább szoktatott gyermekkorátul munkásságra ’s 
gondolkodásra; minél inkább kimüveltetett teste, lelke 
’s nemesb érzelme ; minél több alkalma van szellemi 
’s testi erejét állapotának javítására fordíthatni; (hall
juk !) minél kevésbbé korlátoltatik törvényszerű mun
kásságában ; minél sükeresb fáradsága ’s minél inkább 
biztosiltatvák annak gyümölcsei; (halljuk!) minél több

tiszteletet ’s becsültetést szerezhet rend , ’s munkás
ság által; (halljuk !) minél kevesebb bal vagy előítélet
tel , hamis nézettel ’s tudatlansággal kell elméjének küz
denie : annál több fáradságot fog termesztésre fordítni, 
annál jobban fog munkássága gyümölcseivel gazdálkod
ni. Mindezen viszonyokra nézt legtöbb függ azon tár
sulat állásátul, raellyben az egyed él ’s magát kimű
velte , valamint altul is : vájjon a’ törvények ’s közin
tézetek érkölcsiséget, vallásosságot, értelmiséget, sza
badságot ’s jogot állítnak é elő? vájjon a’ nemzetnél az 
anyagi jólét tényezőji (factor), a’ földművelés , gyár
tás ’s kereskedés, arányosan ’s ös*zhangzólag kiké- 
peztettek é? Smith oily kevéssé ismerte meg ezen erők 
természetét, hogy meg azok szellemi erejének termé
kenységét sem ismeri meg, kik törvényt ’s rendet tar
tanak föl, oktatás, vallásosság, tudomány ’s művé
szettel foglalkaznak. O kutatásait az emberi tehetség 
csak azon részére terjeszti k i, mellyek által anyagi ér
tékek állíttatnak elő. Erre nézt megismeri ugyan , hogy 
termékenysége azon ügyesség ’s czélirányosságtul függ , 
mellyel ezen tehetség alkalmaztatik: de ezen ügyesség 
’s czélirányosság okainak keresésekor nem mén tovább 
a’ munka elosztásánál, ’s ezt egyedül a’ cseréből, az 
anyagi tőkék szaporitásábul ‘s a’ vásár kiterjesztéséből 
magyarázza. Ha Smith a’ termő-erő eszméjét tárgyalja 
bővebben, ’s nem hagyja magát az érték, csereérték 
eszméjétől elragadtatni: ugyannak tudomására jut va
la, hogy az értékek elméletéhez a’ termő-erők elméle
tét kell csatolni, ha a’ gazdasági jeleneteket helyesen 
óhajtjuk megmagyarázni.

Hogy Smith és tanodája csak az értékek elméletét 
tanítja kitetszik nemcsak onnan, hogy tanját a’csereér
ték fogalmára alapítja, hanem tanjának érlélyzésébül 
(definitio) is. Say jelesül így értélyzi azt : a’ politikai 
gazdaság azon tudomány , melly tanítja, mikép hozatik 
elő a’, gazdagság, vagyis a’ csereértékek ,’s mikép osz- 
fatik ’s fogyasztatik el. Mac Cu H o c h  pedig az érté
kek tudományának mondja, ’s újabb angol Írók a’ cse
re tudományának nevezik.

II.
A’ termő-erők ’s az értékek elméletei-közii kü

lönbség legvilágosban ki fog tetszeni magány-gazdasági 
példábnl. Ha két családatya fekvő-jószággal bír ’s 
mindegyik évenkint 1000 tallért gazdálkodik meg, és 
mindegyiknek öt fija van, ’s ha közülük az egyik meg
gazdálkodott jövedelmét kamatra adja ’s fijait kemény 
munkára szoktatja, a’ másik pedig meggazdálkodott jö
vedelméből két fiját észszerű gazdákká képezteté, a’ 
többi hármat pedig hajlamukhoz képesti mesterségre 
taníttatja : úgy az első az értékek , a’ másik a’ termő
erők elméletét követi. Az első halálakor tán gazdagabb 
csereértékre néz, de máskép áll a’ dolog a’ termő-
erők tekintetébül. Ugyanis a’második földbirtoka kétfe
lé fog osztatni, de tán mind a’ két felresz a javított 
gazdálkodásnál fogva annyit fog behozni, mint annak 
előtte az egész jószág , ’s a’ többi barom tiu ügyessége 
által szinte jóltarthatja magát. Ellenben az elsőnek föld
birtoka öt részre fog osztatni ’s minden rész szintolly 
rőszül művelteim , mint azelőtt az egész. Az egyik csa
ládban különféle tehetség fog kifejlődni, ’s az utódokra
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is átszálittatni, a’ másikban a’ müveletlenség és sze
génység a’ családdal együtt szaporodni.— Minden költ
ség , mi az ifjúság oktatására, törvény ’s igazságszol
gáltatásra, a’ nemzetvédelmére ’stb. fordittatik nem 
egyéb mint érték kisebbítése a’ termo-erok növesztése 
kedvéért. A’ nemzeti fogyasztás nagyobb része a’ jövő 
nemzedék növelésére ’s nemzeti termő-erő kifejtésére 
fordittatik. —

A’ keresztyén vallás, a’ monogamia, a’ rabszol
gaság ’s jobbágyság eltörlése , a’ betűk és sajtó, a’ 
posta, pénz, mérték, naptár ’s órák föltalálása, a’ 
rendőrség, a’ szabad földbirtok (halljuk! halljuk !) ’s a’ 
közlekedési eszközök gazdag forrásai a’ termő-erők
nek. Hogy erről meggyőződjünk , csak az európai ’s 
ázsiai álladalmak állapotját kellöszszehasonlítnunk. Hogy 
a’ gondolatok ’s lelkiisraéret szabadságának a’ nemzeti 
termő-erőkre befolytát megismerjük, csak Angolhon 
történetírását kelf olvasnunk ’s utána Spanyolhonét. Az 
igazságszolgáltatás szilárdsága , több rendű közintézetek 
a’ közhasznú egyesületek az alkotványos országok polgá
rinak,’s kormányainak olly erő,’s hatályöszvet nyújtanak, 
mit más eszközökkel alig pótolhatni.Alig képzelhető törv.
v.közintézet ,* melly kisebb nagyobb befolyással nem bírna 
a’ termő-erők szaporítására vagy fogyasztására. Sayazt 
mondja: les loisne peuvent pás créer des richesses (a’ 
törvények nem teremthetnek gazdagságot). Igaz, hogy 
ezt nem képesek tenni; de termő-erőket szülnek, mik 
fontosabbak a’ gazdagságnál, vagyis csereértékeknél. 
Ha egyedül a’ testi munkásságot mondjuk a’ gazdag
ság okának : honnan fogjuk magyarázni azt, miért gaz
dagabbak, hatalmasbak, boldogabbak a’ jelenkori nem
zetek a’ régiség nemzeteinél? A’ régi nemzeteknél a’ 
népszámhoz aránylag sokkal több kéz volt elfoglalva, 
a’ munka keményebb vala ; minden egyed több földdel 
birt mint most: ’s mégis a’ tömeg roszabbul ruházko- 
dott ’s élelmezése silányabb volt. Hogy ezen jelenetet 
megmagyarázhassuk mindazon előmenetelre kell figyel- 
meznünk, mellyek a’ lefolyt évezredek óta a’ tudomá
nyok ’s művészetekben, a’ házi köri ’s nyilványos in
tézetekben , a’ szellemi kifejlődésben ’s termesztési te
hetségben történtek. A’ nemzetek mostani állapotja mind
azon találmányok ’s javítások halmazának következmé
nye , mellyeket az előttünk élt nemzedékek tettek. Ezek 
képezik az élő emberiség szellemi tőkéjét, ’s minden 
nemzet csak azon arányban termesztő, miben az döb
beni nemzedékek szerzeményét magában fölvenni ’s ezt 
magáéval szaporitni tudá, ’s a’ melly arányban földé
nek termő ereje , kiterjedése ’s geographiai helyzete , 
népszáma ’s politikai hatalma képessé teszi határai közt 
minden élelmi ágat lehető tökélyig ’s aránylag kiművel
ni, és erkölcsi, értelmi, szorgalmi, kereskedési’s po
litikai befolyását kevésbbé előrehaladt nemzetekre ’s a’ 
világ ügyeire kiterjeszteni. III.

III.

A’ tanoda, azon hibájánál fogvást, hogy a'termő- 
erők tulajdonát nem fogja föl egészen ’s a’ nemzetek 
állapotját nem teljes öszszességében tekinti, félreismeri 
a ’ földművelés, gyártás és kereskedés egyenlő kifejté
sének becsét, de leginkább — ’s erre igen vigyázzunk 
— a’ n e m z e t n e k  s a j á t  ’s m i n d e n  á g á r a  
n é z t  k i k é p z e t t  g y á r t á s i  e r e j é t .  A’ tanoda 
azon hibába esik, hogy a’ gyártási ’s földművelési erőt 
egy osztályba (Kategorie) állítja , ’s a’ munkáról, ter
mészeti erőrül, tökérül ’stb. általányosan szól, a’ nél
kül, hogy a’ köztük fenálló különbségekre kellőleg ügyel

ne. A’ tanoda nem látja, hogy a’csupán földművelő or
szág , ’s a’ földművelő ’s egyszersmind gyártó ország 
közt még sokkal nagyobb különbség van mint a’ pászto
ri ’s földművelő országok közt. A’ csupa földművelés
sel önkény és szolgaság, vakhit ’s tudatlanság, mű
veltség’s közlekedés hijánya, végre s z e g é n y s é g  
’s p o l i t i k a i  tehetlenség jár. A’ c s u p á n  földmű
velő országban a’ nemzet testi és szellemi erejének csak 
legkisebb része fejlesztetik ’s képeztetik k i, természeti 
erejének ’s alapzatinak ( F o n d s )  csak csekély része 
használtathatik, tőkék vagy épen nem vagy csak kevés 
mértékben gyüjtethetnek. Hasonlítsátok öszsze Angol ’s 
Lengyelhont. Mindkét nemzet hajdan a’ műveltség egyen
lő fokán állott, ’s most mi különbség! A’ gyárok’s kéz
müvek a’ polgári szabadság , fölvilágosodás , művésze
tek ’s tudományok , bel ’s külkereskedés , hajókázás ’s 
közlekedés javításának , a’ polgárisodás ,’s politikai ha
talom szülőji ’s főeszközök a’ földművelés emelésére, a’ 
földbirtok jövedelmeinek ’s munkabérnek szaporítására, 
a’ földművelés bilincseinek megoldására ’s a’ fold be
csének növelésére. A’ tanoda ezen polgárosító erőket 
a’ kereskedésnek tulajdonitá, de ez által az eszközlöt az 
okozóval zavaráöszsze.

Az idegen gyárok nyujtnak az idegenek kereske
désének árukat, mellyeket hozzánk szállít; az idegen 
gyárok fogyasztják el azon termesztményeket, mellye
ket mi értők fizetésül cserébe adunk. És ha rnár a’ tő
lünk távullevö gyárokkali kereskedés illy jótékonyul 
foly be földművelésünkre: mennyivel nagyobbnak kell 
lenni olly gyárok befolyásának, mellyek velünk közel 
helyzeti kereskedési ’s politikai öszszeköttetésben áll
nak ; mellyek szükségeik nemcsak egy hanem legnagyobb 
részét veszik élelmi szereinkből ’s termesztményinkbül; 
mellyeknek gyártmányai nagy szállítási bér által nem 
drágulnak; mellyeknek fogyasztása idegen gyártó nem
zeteknek másutt nyíló vásár, vagy háború ’s behoza
tali tilalmak által meg nem szüntetik ’s félben nem sza- 
kíttatik. Lássuk még milly ellenkezésekbe ’s hibákba 
esik a’ tanoda, midőn a’csupán a n y a g i  gazdagságot 
vagyis csereértéket teszi kutatásai tárgyául, ’s midőn 
csupán testi munkát mond termő-erőnek. Ki sörtvése- 
ket növel: a’ tanoda szerint termesztő ; ki embereket nö
vel : nem-termesztő tagja a’társulatnak. A’.gyógyász, 
ki a’ beteget megmenti nem tartozik a’ termesztők osz
tályába, de igenis a’ gyógyszertáros, ki olly labdacso
kat készít, mellyek csak néhány pillanatig léteznek mig 
egészen értéktelenekké válnak. Egy Newton egy W att, 
egy Kepler nem annyira termesztő mint egy szamár, 
vagy ló , melly utóbbi dolgozókat Mac Culloch a’ tár
sulat termesztő-tagjai közé sorolt. — A’ termesztő-erők 
elmélete szerint nagyon könnyű ezen hibás nézeteket ki- 
igazitni. Azok kik sörtvéseket növelnek, labdacsokat 
készítnek ’stb. kétségkül termesztők: de az ifjúság ta- 
nitóji, a’ gyógyászok, b í r ó k ,  igazgatók még inkább 
termesztők. Amazok csereértékeket termesztenek, ezek 
termő-erőket; az egyik midőn a’ jövő nemzedéket ter
mesztésre képesíti, a’ másik midőn a’ beteg termő ere
jét megmenti, a’ harmadik ’s negyedik midőn a’ biztos
ságot, bátorságot fentaríja, melly nélkül termeszteni 
lehetlen. —

IV.

Nemzet jóléte nem annyival nagyobb mennyivel több 
gazdagságot vagyis csereértékeket öszszehalmozott, ha
nem mennyivel több termő-erőt fej ett ki. A’ nemzet 
külkereskedését nem kell ’s lehet úgy megítélni mint
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«gyes kereskedőét, azaz: egyedül az értékek elmélete 
szerint. A’ nemzetnek nem csak a’ pillanat! nyereséget 
kell számba venni, hanem mindazon viszonyt, mely- 
lyek által mostani ’s jövő létezése , boldogsága ’s hatal
ma föntartatik ’s növeltetik. A’ nemzetnek anyagi ja 
vakat kell föláldozni ’s nélkülözni, hogy szellemi ’s 
társulati erőket szerezzen. Ha tehát egy minden ágára 
nézt kifejtett gyártási erő alapja a’ polgárisodás ma- 
gasb emelkedésének, az anyagi jólétnek ’s a’ nemzet 
politikai hatalmának, mint ezt a’ történetírás eléggé ta- 
nusífja ; ha való, hogy egy újon keletkező ’s védetlen 
gyártási erő más megerősödöttel a’ szabad mérkőzést ki 
nem állhatja: hogy lehessen akkor megmutatni, hogy 
egy nemzetnek szintúgy mint valamelly egyes kereske
dőnek ott kell a’ szükséges árukat megvenni, hol azo
kat legolcsóbban szerezheti? hogy oktalanság azt hon 
gyártani, mit külföldön olcsóbban kaphatni? hogy a’ 
nemzet szorgalmát egészen az egyedek iparára kell bíz
ni. ? hogy védvámok egyedáruságok, mellyek a’ gyár
tóknak a’ nemzet rovására adatnak ? — Igaz , hogy a’ 
védvámok eleinte a' gyártmányokat drágítják; de szint- 
olly igaz az is , hogy idő jártával hon olcsóbban készít
tethetnek, semmint kívülről behozathatnának. Ila tehát 
a’ védvámok által értékekre nézt ideigleni áldozat ho- 
zatik is , de ezen áldozat által olly termő-erő nyeretik , 
melly nemcsak jövendőre nagyobb anyagi javazatot biz
tosit a’ nemzetnek , hanem függetlenséget is támadható 
háborúk esetére. ’S igyazon nemzet, roplly a’ védrend- 
szert fogadja e l , azon földbirtokos szellemében cselek
szik, ki anyagi értékek áldozatával gyermekeit vala
melly termesztő-mesterségre vagy ügyességre taníttat
ja. Milly tévutakra jutott a’ tanoda midőn olly viszo
nyokat , raellyeket a’ termő-erők elmélete szerint kell 
megítélni, az értékek elmélete szerint ítélt meg, köny- 
nyen látható azon véleményből, mellyet Say nyilvánít 
azon jutalmak felül, miket idegen nemzetek adnak a’ 
végre , hogy kivitelüket előmozdítsák. Ezen jutalmak, 
úgymond Say, ajándékok, miket nemzetünknek adnak. Már 
tegyük, hogy Frankhonraég eléggé meg nem erősödött 
gyárai számára 25pcnyi véd vámot állítna, de Angolhon 
30 penyi kiviteli jutalmat adna: ugyan mi lenne a’ kö
vetkezménye azon ajándéknak , mit illykép — Say sze
rin t— az angolok a’ frankoknak adnának? A’ frank fo
gyasztók nehány évig a’ szükséges gyártmányokat ol
csóbban vennék mint azelőtt; de a’ frank gyárok rom
lásra, millió ’s millió ember koldusbotra jutnának , vagy 
kénytelenittetnének kivándorolni, avagy földművelésre 
adni magokat. A’ legkedvezőbb esetben a’ frank föld
művelők mostani fogyasztóji velők mérkező termesztők
ké lennének; a’ termesztés a’ földművelésben növeked
nék, a’ fogyasztás csökkenne. Minek természetes követ
kezései a’ termesztmények értéktelensége , a’birtok be
csének csökkente , nemzeti szegénység ’s nemzeti gyön- 
geség lennének. Az angol értékbeni ajándék frank erő- 
veszteség által drágán fizettetnék.

Ha Angolhon ma kötelezné magát, hogy a’ néme
teket több évig mindennemű gyártmánynyal ellátandja , 
nem mondhatnék az ajánlatot elfogadhatónak. Ha az an
golok egy uj találmánynál fogva a’ vásznat 40 petéi ^ol
csóbban gyárthatnák ’s adhatnák, ’s ha csak nehány evi- 
gi elsőbbséget nyernének ez által a’ németek előtt: úgy 
védvám nélkül Némethon egyik legrégibb ’s legneveze- 

. tesb gyártmányága lenne semmivé; mi annyi lenne mint
ha egy karját vesztette volna a’ német nemzet. Es ki 
vigasztalná magját egyik karjának elvesztése fölött azzal, 
hogy ingeit 40 petéi olcsóbban vásárolhatja? Az újabb 
nemzetek minden nagyobb férfija átlátta a’gyároknak a’

nemzeti gazdagságba , a* polgárisodásba ’s nemzetek 
hatalmába nagy befolyását, és annak szükségét, hogy 
a’ gyárokat védleni kell. Ebben 3<iik Eduard ’s Erzsé
bet, nagy Fridrik ’s 2dik József, Washington és Na
poleon egyetértettek.

A’ tanoda nem ismerve a’ csereérték ’s termő
erők közti különbséget; ’s a’ termő-erőt mindig aláren
delve a’ csereértéknek: nem juthafa annak tiszta felfo
gásához , milly különböző a’ földművelő tennő-erő ’s 
gyártási termő-erő természete. A’ tanoda nem látta ál
tal hogy a’ gyártmányi erő előállítása által a’ földmű
velő országban a’ testi, szellemi ’s természeti erők és 
alapzatok (Fonds) végre a’tőkék olly tömege vételik al
kalmazásba ’s használatba , mellyek eddig nem használ
tattak, ’s e g y  b e n s ő  gyártáserő nélkül soha semis 
használtattak volna. A tanoda azt képzeli, hogy a’ gyár
tás előállítására kivántató erőket a’ földműveléstől kell 
elvenni, ’s a’ gyártásra átruházni: holott a’ gyártáserő 
nagy részt egészen uj erő, melly nem hogy a’ földmű
velési eröbül vétetnék, sőt inkább ennek nagyobb eme
lésére szolgál.

Sxkleiión és koriilte.
(Vege.)

Csak magas eszmékkel foglalkozik itt a’ lélek , alant
hagyva a’ földi vágyakat; mintha látná, érzené, hogy 
közeledik a’ szphaerához , hová hite, reménye vonja, 
menekülve lelki terheitől, mellyek ezen imahajlékoktul 
megrettennek. Selraecz régi helyéről lejebb épült helyén 
is régi város, szép régi épületekkel, bányaüregek fölött. 
Van é itt rongy? Van, az fedi testüket,kik az ezüstöt,kik az 
aranyat ássák, halálsápadtan, dohos mécsek mellett 
kedv nélkül, hallgatva, mint meszsze földön a’ szám
űzött. Főbb nevezetességei: A’ bányászegyetera Eu
rópa minden részeiből ide sereglett növendékeivel; az 
érczgyüjtemény és gép-minták teremei. A’ templáriu- 
sok régi vára, melly most a’ városnak fanemuk rakhe- 
lyeül szolgál, a’ város inspectora fölvigyázása alatt. 
A’ rege sokat beszél e’ borzadalmas helyről, mellyeket 
igazolni látszanak a’ hely alakja, a’ benne levő ’s be
lőle kihordott dolgoknak különösségei. A’ nemzetnek 
szükséges volna ezeket tudni történeti és tudományi te
kintetben most, ha ezelőtt a’ vad idők vaskarjai belep
lezték ; ez volt szándékom, de felvigyázó úrtól a 
kulcsokat, két izbeli kérésemre is, ő honn nem lévén, 
mint cselédje mondani kénytelenült? meg nem kapha
tóm. így hát egy szerencsésebb másnak , ki tán a’ fel
ügyelő ur kegyéből Korinthusba léphet, kénytelenül
tem engedni a’ kitűzött munkálatot. Jártomban fülsértő 
rósz muzsikát halván egy korcsmában zajos vig táncz 
között öt faraóitá által csikorogatni, benéztem, ’s a’ tar
ka sereget több nemzetbelinek gyanitám; ’s gyanitásom 
most sem csalt, mert az kit raegkérdék: szászt, po
roszt , francziát, lengyelt, szerbet, oláht, szlávot ’stb. 
nevezett a’ vigadók közt, kik mind egy körben a’sár
ga csizmás miska nótáján magyart lejtettek, bar nyel
vét , szokásait nem ismerék; rendesen nemet vagy 
szláv nyelv használtatván. Különösen megjegyzést ér
demelnek a’ selmeczi jó zsemlék és szarvacskák. Be- 
la-bánya szomszédos Selmeczczel; itt rohan ie magas 
ról egy maroknyi mély l 1̂  lábnyi széles kis folyócs
ka , parányi ágyába; ez az egy merföldnyi távolra fek
vő Kozelnyik faluig, hány helyen, hány nemű , hány
féle érczkő-törető, választó, kolisztmoso gépét hajt, 
milly sok ezerre menő költséget ment s hasznot a- 
raszt? csak az hiszi e l, ki latja, ^zep bonunk sza-
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Tiiosb , 's (ekintetesb folyoi enné], milly haszontalan 
jfolydo gálnak ! — vagy railJy kárral áradoznak ! —

Szigony György ro. k.

P olitikai eszm ék -
Korunk az átalakulás kora. Minden kornak meg

van saját feladata ’s annak megfejtése által halad az 
emberiség. Üssük fel a’ történetek évkönyveit, és min
den században találunk olly uralkodó eszmére, melly 
születésekor üldöztetve, fejlődésében harczokat szü lt, 
's utóbb nemzeteket ragadt magával; minden eszmének 
voltak kinszenvedöi, de a’ vér hamarabb megérlelteté 
azokat. így hogy a’ keresztyénség első koráiul lefolyt 
változatos idők szüleményit ne említsem , csak a’ legkö
zelebbi reformatiora vessük szemeinket ’s állításom iga
zolva lesz. A' vallási harczok bevégeztetésén kezdődik 
a’ politikai reformatio kora. Eseménydus napok folytak 
le azóta Európa fölött, népek enyésztek el ’s trónok 
omoltak öszsze. A’ kivitt vallási szabadság alattvalók
ból polgárokat növelt. Eddig a’ népnek csak kötelessé
gei voltak, a’ hatalom’s jog egyesek és családok közt 
volt megosztva. De a’ philosophia’s emberi-jogok meg
ismerése , párosulva az anyagi szükségek naponkinti 
emelkedésivel felnyiták a’ népek szemeit: és mig ezek 
ipar és szorgalom által mind inkább emelkedő állást vít- 
tak k i, és felülhaladák a’ feudális urakat: jogokat ’s 
engedvényeket követeltek; de a’ féltékenység még nagy 
részben megtagadá azt tőlük. Azonban fölkelt egy nem
zet és ereje önérzetében rázá le a’ nyomasztó békókat , 
gyökerestül irta ki a’ feudalismus fáját, és helyébe a’ 
szabadság magvait hinté.

Fátyolozzuk be a’ nagy napokat, mikbül C a e s a r  
született; ’s világokat rendítve , ön anyát ölé meg , hogy 
szebb gyermekeket növelhessen , és felnyitá az érdem 
templomát. Egész Európa fölkelt az óriás ellen; nem
zeteknek, kikheza’ fölkelő nap sugara elhatott , alkoívá- 
nyok ’s jogok Ígérteitek , mások előtt a’ nemzetiség ve
szélye rajzoltatott. Napoleon elesett; — buktával az i- 
gért jogok és e n g e d  v é n y e k  is s o k  helyen e 1 e~ 
n y é s z t e k .  De a’ felvilágosodás mélyebb gyökeret 
vert az emberiség szivében hogy sem azt pár tollhu- 
zással ki lehetett volna irtani. A’ népélet elkezdődött, 
intézvények ’s törvények keletkeztek azt jellemzők, 
megismértetett nagykorúsága : de mindezek daczára sok 
helyütt erővel viszszaakarják őt előbbi tehetlenségébe 
taszítani; egyes osztályok igényei ellentétben állnak a’ 
közérdekek igényeivel. A’ nemzetek közepében kelet
keznek harczok,de az erkölcsi erőnek győzni kell az anya
gin, a’ jogosságnak a’ személyes érdeken: ez ugyan el
nyomhatja az t, és a’ harcz váratlan fordulásokat vehet, 
de kimenetele biztos; és mentül erősb a’ nyomás an
nál nagyobb viszhatást szülend. —

A’ hatalom e 1 f o j t h a t j a az indulatokat, de meg 
nem nyeri; az idő haladása ’s kor fejlődése megszülen- 
di az átalakulást.

Nálunk is megkondult a' politikai reformok harang
ja ; és mivel olly sokáig hallgatott némán, mi hozzá
szokván az úgynevezett dolce-farniente közönyöségé
hez: nem csuda ha most sokaa rettennek el hangjától 
’s a’ múlt boldog napokat óhajtják viszsza; de az időt 
nem tartóztathatni , és csak az önérdekökben dolgozók 
hiszik ’s akarják annak lehetőségét. Szellemi világunk
ban hajnal előzményei mutatkoznak, s a ’ lefolyt 20 év 
alatt több élet-jelét mutatá e’ nemzet, mint századok 
alatt. De az ébredés. késő volta miatt halmozva vannak

a’ szükségek, a’ czélt.külön szempontbul nézik ’s kü
lön utakon hiszik elérhetőnek; ehez járul az eló-jogok 
féltése, az érdekek változatossága, a’ nemzet olly sok 
ágú alkatrésze, nyelv, vallás, az időszaki sajtó színeze
tei ; és a’ pártok megvannak , és különösen az utóbbi be
folyása által most jobban elkülönözve állnak egymással 
szemközt. Nem akarom a’ pártok nézeteit sem czélait 
bonczolni; sem arról szólani, mellyik az üdvözítő : de 
hol egyrészről önfeláldozással harczolnaaz alkotványnak 
az egészre egyaránti kiterjesztése mellett, ott nincs mi 
ellenkező mérlegben fentarihassa az egyensúlyt. Igaz 
ugyan, hogy a’ sok terv ‘s indítvány közt van nehány 
külföldi buja növény, melly kopár földeinken meg nem 
foganszhat; minden törvény ’s intézetnek , ha nemcsak 
elméleti, de tettleges hasznot is akar hozni, a’ népé- 
Jelböl merítve, annak hajtanához, körülményihez és szo
kásaihoz kell alkalmazva lenni: különben elfonyad bár- 
milly virágzó legyen; mert gyökerei nem terjednek szét 
a népbe. — Nemzetiség ’s alkotvány ; ezen két tárgy 
körül forog nemzeti életünk. Az elsőt a’ második által 
kell biztositni; ennek mohos és az idő viszontagságai 
által elporhanyult falait kell kiigazítani, és alapjaul nem 
egyeseket hanem az öszszeget tenni; egyesíteni zász
lója alatt a’ jogtalanokat ’s nemzetiségünk elleneseit: 
hogy legyünk egyek ’s a’ vész idején a’ harcz közös, 
mert ki fejtheti meg a’ jövőt? Szellemi kifejlődés és 
jog-egyenlőség: mi jövőnket alapíthatja. Hol műveltség 
és szabad szellprai élet van , ott nem lehet az anyagi 
szükségtül félni: ellenben ennek egyedüli megszerzése 
többnyire puhultságot és k ö z-üg y e k iránti részvét
lenséget szül. Hol a’ status-gépezeten annyi hijány és 
sérv van; hol olly különböző elemek harczolnak egy
más ellen; hol sem sajtó sem garantia: ott nem fél
hetni a’ hamarkodás veszélyétül; ott nemcsak elméle
tek és polémiák, nem i g ér e t e k és halasztgatások de 
gyakorlatilag is a’ jog megadása nemzeti szükség. Te
gyük félre a’ magány érdekeket, a’ dics és czimecskék 
utáni vágyat, mi különösen nálunk olly divatos, és ra 
gadós ; ne rettegjünk a’ vésziül, ne tántorodjunk a’ csá
bítások idejébe ’s el lesz érve a’nagy czél

Barlióczy Mihály.
(Folg/, Következte. )

P ó t l é k t á r .
A’ kolozsmegyei gyűlésen két Kemény báró borda 

a’ zászlót Dénes és Zsigmond. Változó szerencsével 
győztek a’ vezérek. Nálunk az úgynevezett liberalis- 
mus iijabb polgri erény hogysem annak jellemét jól 
ismerhetnék. Azért most, illetőleg csak azt jegyezzük 
meg , hogy az a’ nobilitaris successioval jó részt egy 
utat tart. „Magis descendit quam ascendit.“

(Na gyszerü tervek) Azon terv, melly szerint 
az álpesek átfuratása által Franczia és Oroszorszá
got vaspályával szándék összekötni kétségkívül ko
runk legnagyobbszerü gondolatai és rnerényei közé 
tartozik, ’s ez csakugyan nemsokára munkába is fog 
vétetni. Franczia lapok szerint az átfuratás Mont- 
Cenis közelében fog történni, mivel ott a’ szikla
hegyek szélessége legcsekélyebb. — Courrier fran- 
cais szerint a’ világ legjelesb tudósai európa-ameri- 
kai vagy inkább világtársulatot szándékoznak alakí
tani , inellynek föladata magasb természettudomá
nyok , főleg a’ légtan , miiveltetése lenne. Tagjaiul 
már Humboldt, Arago, Herschel előleg föl vannak 
jegyezve.________________ __________
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g a z d a s á g .
K ellé  a magyar szarvas- mar la  fa jt idegen vérekévé-

réssel Jobbítani? hu kell: hol? 3s mennyire?
Ha a’ szarvasmarha-növelés gazdasági czélait fi

gyelemre veszszök , úgy tapasztaljuk: hogy azt kétféle 
tekintetből fizik , u. m. földművelési erő, vagy munka; 
hús és bőr, sza rv , t é j , vaj, sajt, fúró, savó és trá
gya-nyerés tekintetéből.

a) Olly országokban, hol a’ föld terjedelmes , a’ 
népesség nem nagy ; hol emberi kézzel ásás és kapálás 
állal kevés föld miveltetvén, minden termőföld jobbára 
szántatik: olly marha-fajt szükség előállítani, melly 
erős, melly győző mind a’ teherhuzásbanmind a’járás
ban , melly kevéssel b eér i, melly a’ takarmányban nem 
válogat, melly szükségben csupa szalmával, roszaes- 
ka és sovány legelővel is megromlás nélkül táplálkozik : 
’s így tartása és szaporítása lehető legolcsóbb, melly nem 
kényes, hideget, m eleget, e ső t, h a v a t ,  szomjúságot 
könnyen tűr; melly pusztító nyavalyáknak szerfölött ki
téve nincs , melly bekötve hamar h ízik , melly tanítha
tó , melly szelíd, mellynek járása serényebb, melly mun
kát győz. Ha valamelly szarvasmarha-faj az irt kivána- 
toknak m egfelel, bár tejet, vajat, sajtot ’s húst arány
lag kevesebbet ad is ,  mint más faj: ezt földművelési 
tekintetből n e m e s  f a j n a k  tekinthetni; mert itt czél 
» ! gazdasági munka, eszköz a’ kitartó marha-erő. — 
És a’ hol sok a’ föld , kevés a’ rét és a’ népesség ke
nyérrel ’s hússal táplálkozik; nem is első szükség a’ 
tej, vaj és sajt. Igaz , hogy tán jó volna; baa’ földrai- 
velésre leghasznosabb szArváS-niarka tehenei, sok tejet 
’s vajat is adnának; de ha igaz az: hogy nihil ab omni 
parte beatum; a’ ki mindent akar utoljára kevéssel v.talán 
semmivel kénytelen beérni. A ’ holsteiniló erős teherhor
dásra és nagy termetű , de futni nem tud ; ’s ki sebes uta
zásra kívánná használni: sokszor gyalogra szorulna. Az 
aráb ló serény , futásban tarlós; de két jó arab ló  ̂ne
hezen tudna annyi terhet továbbvinni, raeliyet egy hol- 
steini könnyen húz. — ü e  tegyük fe l, hogy volna olly 
szarvasmarha-faj , mellynek tehenei sok tejet adnának , 
tán ugyan-annyi táplálék után is (mi egyébiránt épen 
nem hihető) a’ terjedelmes hirtoku földmivelő, kinek 
kanyere, h úsa, zsírja, szalonnája elég van, családja 
táplálására a’ tcy-nyereséget sokra nem becsülvén, fe
jős-teheneit úgyis elhanyagolná, kevesebb takarmányt 
juttatván egyre , mint mitől sok tejet várhasson (m*nt- 
hogy illy kiterjedett gazdaságnál", sok iga-vonó barom 
kell; holott a’ szükséges mennyiséget a’ téj sokaságá
nak áldozatul vinni nem lehet) : ’s így a’ természetet 
hoszszas évezredes gyakorlás által mégis kevés tej
adásra szoktatná ; mivel czélja a’ marha-növelésnél csak 
abban határoztatik , hogy erős, kitartó, serény és ke
vés takarmánynyal beérő iga-vono barmot növelhessen. 
Tegyük fel tehát a z t , hogy nagy iparkodással, hosz- 
szan költekezéssel sikerülne, választott vérkeverés ál
tal olly fajt előállítani, melly a’ szükséges táplálkozás 
mellett bő tejelésü is lenne: földmivelő országban, mi 
sorsra jutnának ezen gazdag tejelésü állatok? megint csak 
a’ Gazdasági erő lévén a’ növelés czélja, sem táplálásra 
sem gondviselésre , sem használásra a’ tej tekintetéből; 
mellv itt csekélybe számiffatik , elegendő ügyelem nem

fordittatván , a’ nemesítés czélja meghiúsulna, költsége 
füstbe menne, ’s ha néhány század múlva, ismét egy 
illy állat-nemesitő egyesület alakulna, az ismételt ne
mesítést megint szükségesnek találván, ismét híjában 
faradna ’s költené ; mig nemesítése czéljának, anyagi 
alapot kimutatni kepes nem volna. Ebből az jő ki: hogy 
nyílt, lapos és dombos vidékü terjedelmes mezei gazda
ságok számára, a' szarvas-marhát téj tekintetéből nemesí
teni akarni, alig egyéb, mint szánszándékos korcsositás.
b) üe egeszen más nézetek adják elő magokat, hegyes, 
völgyes vidékeken ’s havasok körül; hol kevés a’ga
bona-termő föld, sovány a’ termés, sok a’ ré t, erdő 
és legelő, ’s a’ gazdasági állományok mind e’ mellett 
még piczinyek is. Itt a’ kenyér kevés, mellynek helyét 
tejnek ’s vajnak kell pótolni; az állati erő a’ földmive- 
lésre kisebb részben lévén szükséges : bőven tejelő bar
mokra kell dolgozni. Itt szalmára a’ szarvas-marhát nem 
szoríthatni: mivel nincs ; kevés takarmány-emésztésre 
szoktatni czéltalan : mivel igy tejet nem ad. Terjedel
mes legelőn tartani, holott a’ sok járás a’ tej tartalmát 
fölemészti, nem lehet. Hogy hát czélt érni lehessen, is
tállón , jó takarmányával kell tömni őket; ezzel emésztő
edényeik kitágultáva! a’ nagy ebetéshez évezredektől 
szoktatott szarvasmarha csak tejjel ’s hússal fog szol
gálni; kevés lévén a’ mezei munka a’ szaporodás jobbá
ra levágásra eladatik, a’ megmaradtak fölöttébb kiméltet- 
vén ellustulnak, elpuhulnak, a’ munkát nem győzik, 
elromlanák, ’s így hogy a’jó tejelésü szarvasmarha-faj, 
tne^ei gazdaság folytatására is olly jó legyen, várni sem 
lehet. —

De vegyük a’ tapasztalást tanítóul; és okuljunk 
olly nemzet példájából, melly helyzeténél fogva gazda
sági munkálkodásában , a’ haszonnak legnagyobbikát ki
lesni ügyes ; melly mind mezei munkára , mind tejelésre 
szarvas-marhát használ. Az egész Lombardiában a’ föl
det magyar fajú ökrökkel művelik; mellyeket egész kö
zép Olaszországban eredeti tisztaságában megtartanak ; 
a’ ílorenczi és római pusztákon (maremma) terjedelmes 
illy fajú gulya-marhát növelnek mezei munkára haszná- 
landót; mellyel megismerek a’ magyar szarvasmarha
faj jelességér minden más fajok fölött; terjedelmes 
rétjeik hasznát pedig sweizi tehenek fejerésc által nye
rik. Emlékezetei haladó időktül fogva, évenkint mint
egy 2000 darab tehenet hajtanak le Gotbárd hegyén ke
resztül Sweizból, mellyek egész Lombardiában elter
jednek. Ezek magyar bikákkal párosulva, szaporítanak 
ugyan; de jobbára borjú-korokban levágatnak, vagy 
eladatnak; miről ekképen szól egy utazó. Lásd Sehnée 
Taschenbuch für Landvvirthe u n d  Verwalter. ÍSi7. 
Leipzig, pag. 10: Der herrliche ungarische Schlag, den 
man unvermischt in mittäglichen Italien findet, liefert 
die schönsten Ochsen, die man nur sehen kann: allein 
die Kühe taugen n i c h t  für die JWeJkerey. A’ pompás 
magyar szarvasmarha-faj mellyet vér -  keveres nélkül 
közép Olaszhonban tartanak , adja a’ lehető legszebb 
ökröt; de ennek tehenei fejesre nem használhatok. - 
IJgy látszik ezzel kitűzték a’ lombardiak nekünk is a 
vér-ncmesitési irányt: t. i. földművelésre az ismeretes 
magyar fajt használni; fejeícsre pedig sweizi tehene
ket fordítani. De ugyan az olaszok megtanítanak arra 
is , ha mi szegény magyarok nem tudjuk, miért legjobb
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faj a’magyar «’földműveléshez : mivel mint mondják ezen 
állatok nem kényesek, hideget meleget egyiránt kiálta
nak: pag. 85. Haben wir in unseren Ländereien auch 
Heerden, von wilden Kühen von den schönen ungari
schen Schlage. Diese Thiere sind weniger zärtlich, sie 
ertragen die Hitze , und die Luft des Sommers, és pag. 
415. Wir haben in Italien vier verschiedene Arten von 
Hornvieh; nämlich die fahlen Ochsen von Piemont, 
die man auch im mittäglichen Franckreich findet: die 
ungarischen Ochsen , mit ungeheuren Hörner, welche 
zur Arbeit die vorzüglichsten und auch sehr genüg
sam, und leicht zu erhalten sind: die lombardische Och
sen ; welche durch das Kreutzen mit ungarischen Bul
len und sehweitzer Kühen erzielt wurden; und endlich 
ein Afrikanischer Schlag von heller färbe; welcher 
in den Maremmen von Neapel verbreitet ist. Alle vier 
Arten liefern gute Arbeits -  Thiere: aber von den Kü
hen sind nur diejenigen , welche durch das Kreuzen 
mit sehweitzer Kühen enstanden, zur Fortzucht, zur 
Milchnutzung , die vorzüglichen. ,Négy külön fajú szar
vasmarhánk van nekünk Olaszországban (igy szól az 
olasz haszonbérlő) u. m. a’ fakó piemonti ökrök, mely- 
lyek közép Franczhonban is találhatók ; a’ m a g y a r  
ö k r ö k , s z ö r n y ű  s z a r v a i k k a l ,  m é l l y é  k me
z e i  m u n k á r a  l e g j o b b a k ,  k e v é s s e l  r a e g e -  
l é g e d ö k  ’s k ö n n y e n  e l t a r t h a t o k :  a’ lombar
diak , mellyek magyar bikától és sweizi tehenektől e- 
rednek; utoljára a’ fejér afrikai faj, melly a’ nápolyi 
pusztákon használtatik. Mind a’ négy faj jó dolgozó ökröt 
a d ; de tehénnek tejelésre, csak azok használhatók, 
mellyek sweizi tehenektől származnak.“ Sammlung der 
besten Oekonornischen Werke XII. Band Rindvieh zucht
v. D. Crist, Gotthard, Erfurt 1804. pag. 3. ez áll. In 
unserem deutshen Vaterlande hat das friesländische und 
das Schweitzervieh nach wiederholt gemachten E r
fahrungen , und Versuchen von den übrigen ausländi
schen den Vorzug : obschon es gewiss is t ; dass das en
glische , pohlnische, ungarische, und dänische Vieh 
iu seinen Vaterlande g a n z  ausserordentlich gut und 
schätzbar ist. ,Német honunkban a’ frieslandi és sweizi 
marha-fajok a’ legjobbak, több tapasztalás mutatása sze
rint minden külföldi faj fölött; bár az is bizonyos : hogy 
az angol, lengyel, magyar ’s dán fajok, tulajdon hazá- 
jokban különösen igenigen jók.“ Ezeket azért kellett elő
zőleg felhoznom; mivel alakulásban levő hazánk tulha- 
ladójialig találnak valami jót honunkban ; mindent javí
tani, nemesíteni törekesznek; sóvár szemeik mindenben 
a’ külföldre függesztvék, kiknek még hibáit is erény 
helyett készek elfogadni; sőt félő , ha megtudandjjtk 
hogy a’ la platai arany fehér: körmöczi sárga ara
nyainkat fehérre indítványozzák nemesittetni.

De lássuk mit mondanak hazai tapasztalások ? Elég
gé isméretes hazánkban is a’ sweizi, tiroli, ausztriai, 
lengyel ’s bukovinai csira és riska szarvas-marhák, tar
ka-barka bőrükkel, rövid szarvaikkal, torzképeikkel, 
rövid lábaikkal, lefüggő lebenyeikkel, alacsony terme
teikkel , némellyek csök-bök alakjokkal; és hogy ezek 
jobb tejelők lehetnek a’ magyarfajnál, arról kétkedni 
nem is akarunk; sőt hogy tejelésre ezek közt a’ sweizi 
legjobb ’s igy e’ tekintetben legnemesebb: megmutat
va , és Európa-szerte megismerve van; de hogy könnyű 
tenyésztésre ’s járomban használva a’ magyar fehér faj
jal csak meszsziről is mérkőzhetnék: azt állítani csak 
egészen tapasztalatlan mezei gazda merné. Mert nem 
*,ekintvén azt: hogy a’ szorgalmas olaszok, jobbára csak 
a’ magyar ökröt használják mezei munkára, és nem 
,’riziait, sem schweizit, sem valami keveréket, annak

jelességit ezek fölött megismerik. Sőt minmagunk is ta
pasztalhatjuk, hogyha a’ schweizi, tiroli, merczthali 
anyáktól eredt ökrök járomba fogatnak, mind a’ mellett 
i s , hogy csaknem kétannyit esznek mint a’ magyar fa j, 
a’ munkát nem győzik , az ekében nem lépdelnek hanem 
úgyszólván másznak, melly miatt csak kevés ideig 
használtatnak, meghizlaltatnak ’s levágatnak. Különö
sen idomtalanságukért, lusta járásukért ’s nagy ehető
ségükért ’s talán vörös vagy tarka színükért, a’ vele 
bánó béres-cseléd annyira, gyűlöli, üldözi, (a ’ cselé
dek kifejezése szerint) addig kokányozza ; mig használ- 
hatlanná válva a’ gazdaságtól, mint kényes ’s nem sokat 
érő kimustráltatik. Változatosság’s különösség tekinte
téből némelly nagyobb birtokosak, leginkább kerti mun
kára fejjel huzó schweizi ökröket használnak ugyan ; de 
ez olly r i t k a s á g  és csekélység, melly s z á m b a  sem 
jöhet. —

Hazánk földmivelése közel s|9 része magyar ökrök
kel végeztetik ; Olaszhonban pedig illy czélra általán— 
fogva, csak ökrök mégpedig jobbára magyar faj ökrök 
használtatnak; a’ lovakkali földművelés csak a’ német 
földön honos, honnan hazánk felső széleire is becsú
szott; ha tehát a’ földművelés , hús, bőr és szarv-nye
reség a’ fő érdek, akkor az olaszok példája után is, 
az eredeti legjobb magyar fajnak fentartása a' valósá
gos nemesítés, a’ schweizi, tiroli, merczthali, stájer 
fajjal keverés pedig korcsositás leend; nem szólván a' 
friziai fajról, mellynek tulajdonit értekező nem isméri. 
Ez azonban nem azt teszi; hogy mindent a’ bölcs ter
mészetre hagyjunk ’s öszszetett kezekkel a’ legjobb 
magyar fajnak előállását henyélve várjuk; mert bár a’ 
magyar ember különös előszeretettel viseltessék is ökrei 
iránt; bár annak táplálására, idomitására, és szépítésére 
minden lehetőt elkövet; ’s bár ezen előszeretetnél fogva 
a’ magyarnak mindenütt jó és szép ökrei , ha mind rósz 
lovai vannak is, egészen ellentétben a’ német gyarma
tokkal, kiknek lovaik jobbak , de ökreik igen roszak, 
és bár a’ magyarnak ökreihez vonzó szeretete minden 
pártolat, segítség, biztatás nélkül több mint 900 esz
tendeje magával Ázsia belsejéből kihozott nemes szar
vasmarha fajt, a’ birka -  tenyésztés elterjedéséig nem 
csak eredeti minőségében fentartotta, sőt azt hihetőleg 
jobbította, nemesbítette is : de jelenleg e’ nemes faj fen- 
tartását olly szerencsétlen viszonyok környezik , raely- 
lyek méltó aggodalmat támasztanak: hogy ezen nemes 
faj, csök-bök stájer marhává aljasul; pedig talán a’nél
kül, hogy a’ schweizi nemes fajhoz közeledjék. Mert ki
vált Dunántúl szomorúan kénytetünk látnj helységink 
nyomoru csordáit, hitvány bikáit, itt ott csök-bök ök
reit, úgy hogy a’ mi szépet még látunk; az mindaz 
alföld termése, a’ tiszai vidék szorgalma, szintúgy 
mint a’ legjelesebb bécsi vágó-marha i s , csak alföldről 
kerül; nyilványos tanúságára annak, hogy ott még a' 
nemes magyar ökör faj , eredeti tisztaságában található. 
Itt létezik azon eredeti nemes marha faj, melly minden 
gazdasági kívánatnak, minden európai marha-faj fölött, 
legnagyobb mértékben megfelel; innen kell nemesíteni, 
példány-gulyákat állítani, az országot szép idomos ’s 
termetes bikákkal ellátni, a’ helységek elöljáróit, kik 
úgyis közköltségből szerzik a’ falu bikáját, a’ jobbá
gyok valódi haszna tekintetéből törvénynyel szorítani, 
hogy tiszai nemes fajú bikát szerezzenek ; ellenkező e- 
setben elkorcsosul, mint már el is kezdette a’ legneme
sebb szarvasmarha-faj ; elnyomja ebbeli kereskedésün
ket Lengyelhon és Bukovina, bár a’ magyar fajnak 
amazok fölött azon elsősége is van: hogy húsa izlete- 
sebb ’s így «’'gourmand nagyvárosiak, jobban szere
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tik a’ magyar ökör-hust, mintakármi mást. Egyébiránt, 
hogy a’ nemes magyar ökörfaj erős, izmos , győző , se
rény , hideget meleget k iálló, kevés takarmánynyal és 
sovány legelővel fentartható, részint éghajlatunk részint 
gazdasági rendszerünk, részint országunk népe szülé- 
sének több százados természeti következménye; és ha 
ezen irt viszonyok nem változnak; hogy a’ különböző vi
szonyok mellett idomított fajjali-keverés káros követ
kezményeket szülend: mindenki minden nagy elmetehet
ség nélkül általláthatja.

A’ Iombárdok gazdálkodási története mutatja: hogy 
a’ magyar szarvasmarha-faj, schweizi vérrel keverve 
némileg használható teheneket ad; de hogy még itt ál
landó ’s egészen nemes fajhoz nem jöttek , tanúsítja 
az : hogy évenkintmai napig is 2000 darab tehenet haj
tanak le Lombardiába, ’s igy hogy a’ hazának liegyes- 
völgyes vidékei használatára, hol kevés lévén a’ mű
velhető föld, a’ szarvasmarha jobban csak tejelésre vol
na fordítandó , schweizi tehenektől magyar bikákkal a' 
kivánt eredvényhez juthassunk, alig reméllhető; mert 
ha ezen munka -  mód Lombardiában , több század óta 
nagyban gyakoroltatva kielégítő sikert nem mutat, ugyan 
az nálunk sem fog mutatkozni. ’S igy tehát az irt felső 
vidékek számára más faj-keverést kellene megkísérteni. 
Az illyes puhatolás ugyan nagy, hoszs/as és sokszor 
háladatlan munkát kíván : de az állhatatos közjóra töreke- 
dés végre csakugyan bizonyos sikerhez vezet. G. í. 
g. egyesületi rend. tag.

Rege és valóság a’ mindennapi életből merítve. 

Eredeti beszélyke-
Je — avais pás besoin de cette Ie$on poor 
»avoir, qu' il est peude distance du Capi- 
tole a la roehe Tarpdienne.

MIRABEAU.

Képzeljük maguukat számos tagból álló vegyes tár
saság körében, raelly egy csinos mezeilak három tere
mében mulat kisebb csoportozatokban elszórva ; ’s itt 
nem sokára egy tisztes külsejű bár első tekintetre igény
telen ifjút veszünk észre, ki vidor ábrázattal egyik cso- 
portozatot elhagyván másikhoz közelít ’s majd ismét a’ 
harmadikhoz siet. Vidorságának okát itt elmondani a’do
log lényegéhez nem tartozik; meglehet, hogy valami 
érdekli őt, mi vidorságát eleveníti; vagy meglehet, hogy 
azon szerencsések közé sorozandó , kik komoly termé
szetük daczára i s , annyi tapasztalással és emberi vi
szonyok sok oldalú ismeretségivel bővelkednek, hogy 
mindig képesek egy társas kör irányát felfogni’s máso
kat földeríteni; meglehet végre, hogy mind a’ két okot 
központosítva lelnék most benne ha Morausz ablakán be
tekinthetnénk. Kövessük azonban lépteit; ő egy pamlagtól 
messze ’s magán álló kellemes alakú hölgygyei találkozik, 
ki ó t, mielőtt szóhoz juthatott volna, ekkép szólitá meg : 
„Kegyed csak megmondja nekem az t , mit mondani ke
vés perez előtt ígért?“ Válasz helyett Soma elébb kö- 
rültekinté magát ’s miután közelében senkit sem vön 
észre , ki beszédjének hívatlan tanúja lehetett volna, a’ 
hölgy mellé pamlagraülvén , igy szólt;

,Kedves Malvinám ! ígéretem teljesítését máskorra 
halasztóm ugyan, de kérelmét parancs gyanánt tekintvén , 
megmondom tegnapi mulatságunkról önt érdeklő észre
vételemet, melly röviden abban pontosul, hogy az Egy 
Pohár Viz királynéja szerepét tegnap igen helyesen fel
fogó/ —

„Ön szavai fölötte rejtélyesek, úgyhogy azok ér
telmét csak kegyed képes megfejteni/4

, Gondolom hogy könuyen megérti, ha még hozzá 
teszem: mikent e ’ szerep előttem akkor legnagyobb je
lentőségű midőn a’ királyné Massam-iránti szerelmét 
â  tolakodók előtt minden módon titkolni ’s egyszersmind 
feltekenyseget semmikép el nem árulni ügyekszik/

„Ez reátn nem alkalmazható, mert mint szerelmes 
nem vagyok , úgy okom sincs, hogy féltékenységre lob
banjak ; sőt raenuyire a’ férjfi-nemet eddig ismérem ’s 
másokon szerzett tapasztalásokon után ítélve: ennek tu
lajdoni közt ledérség foglal legfőbb helyt, bár kegye
det azok köze számítani nem akarom ; ’s őszintén megval
lom , hogy mint eddig egy férjíi sem képes szerelmem
mel dicsekedni, úgy ezen elvhez jövendőre nézve is 
mindig hű maradok.“

Malvina szavainak hangja olly bizalmas, de egy
szersmind olly nyomadékos vala , hogy állításinak leg
alább a’ múltat érdeklő első pontja valódiságáról kinek 
kinek kétségét bizton eloszlathatta volna; csodálkozá
sunkat ennek okáért nem titkolhatjuk, midőn Soma a’ 
beszéd fonalát következőleg folytatja :

,Jenőnek személye hogy kegyed előtt mindig olly 
érdektelen lett volna, mint most áltáljában a’ férjünk
rő l, kiválta’ múltra tekintve, nyilatkozni kegyeskedett, 
nehezen hiszem; ’s itt talán kis kivételnek helye lehet, 
sőt tán nem is csalódom ha az egykori érdeket igazi ne
véről szerelemnek keresztelem/

„Soma ! ön , ha ezt komolyan állítja , nagyon csa
latkozik ; minek nincs egyéb oka, csak hogy igen gyak
ran majd nagyitó majd kisebbítő üveg után Ítél."

,Szemeim még isten kegyelméből minden szemüve
get nélkülözhetnek mosolyogva válaszolt Soma.

„Önnek mosolygása több, mint hamis ; holott pe
dig bizton állíthatom : miszerint őszintébb nyilatkozáso
kat tán soha sem hallott lyány ajkiról, mint épen most 
tőlem." —

,Akkor hát mindig csalódtam/
„Kegyednek szavai nemcsak keserűk de élesek is : 

hogy azonban őszinteségemről annál inkább meggyőződ
jék , kimondom, mit senki előtt még nem mondtam : rai- 
kint valakinek megosztott szerelmét bírni soha sem vágy
tam nem is akarom/4

,Csak Jenő itt is egy kis kivételre érdemes4 közbe- 
vága Soma.

„Nyilatkozásom épen őtet illeti; kegyed gyanako- 
dása pedig alapnélküli, ’s puszta légből merített kép
zelgés/4

,Alapos é vagy alaptalan? azt kegyed saját Ítéle
tére bízom olly formán, hogy miután egy őszinte vallo
más hasonló, mit tőlem is követelni látszik : ha kívánja 
képzelgésem okát örömest elárulom.4

„Ezt minden esetre már rég óhajtóm tudni.44 j
Soma most újra körülnézé magát, ’s mivel a’ pam- 

lagtój nem messze két férfit látott egyraásközt beszél
ni , csak halkan folytató enyelgő beszédjét, mondván : 
ki magát olly becses dologiul, miről állítja, hogy azt 
csak szive választottja bírhatná , megfosztani képes, az 
maga magának már előre hoz Ítéletet/

„Ezzel semmit sem képes ellenem bizonyítani*4 köz
beszólt Malvina.

, Akkor sem ? ha Jenőnek egyik ója az általam mon
dottakat teljes értelemben igazolja?4*

„Hahj! tehát önnek ezt is megkellett tudni!!** 
Ekkor épen Soma inasa lepett be, jelentven urá

nak , hogy már be van fogva , mire ez Malvina előtt 
magát meghajtván a’ házi-urtol b ú c s ú t  vön Füred
re utazó hogy beszédjéröli ítéletét az olvasóra bíz
ván, ó maga ° ott eddigi tapasztalásit alkalmasint egy
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más Malvina karján gazdagítja; én pedig ki Füreden 
mutatásom alkalmakor Somának kéziratiba kukkanni sze
rencsés valék, ’s némellyeket engedelmével onnan ki
írtam, étet megelőzőleg a’ valóságon alapult regét köz
rebocsátom.

Komolya ff in. J».

P ó t l é k t á r .
(Órán.) E város hasonnevű öböl aljában sz. Kereszt

hely legkeletibb lejtőjén fekszik. A’ hozzátartozó révet 
Mers-el -  kebirben, éjszakra mintegy két órányira, kell 
keresni ’s e’ rév az egész éjszakafrikai parton egyik 
a’ legnagyobbak ’s a’ természettől leginkább kegyeltek 
közül. Nagy halmoktul körülvétetve’s nevezetesen mély 
lévén, a’ legnagyobb hajókat is befogadni ’s tetemes 
hajó-csapatot elegendőkép ótalmazni képes. Csak édes 
viz gazdag forrásai hijányzanak e’ helyen a’ hajók szük
ségére, mellyek Oránból kénytelenek magokat azzal nem 
minden baj nélkül ellátni. A’ rév ’s Órán közti szára- 
zoni közlekedésnek , melly vizen nem mindig könnyű, 
emeléséül legújabb időkben a’ két pont közt utat épí
tettek. Mi Órán városa történetit illeti, nem lehet ha
tározottan kimutatni, hogy itt romai gyarmat létezett 
volna. Az itt találtató erösségmüvek spanyolok mnnkái, 
kiket némileg a’város alapítóiul tekinthetni. A’ portugálok 
már 1501. Mers-el-kebirt hasztalan támadák meg; 1504- 
ki septemberben dón Diego de Cordova 5000 spanyol
lal nagy baj nélkül kath. Ferdinand részire foglalá azt 
el. Ezen első szorencsés kísérlet, megtelepedni az éj
szakafrikai partokon, 1509b. más táborozást vont ma
ga u tán , midőn Ximenes hihornok 15,000 férfi élén, 
a’ város belsejében t i t k o s egyetértés következtében , 
Oránt rövid idő alatt elfoglalá. Valamivel később Algír, 
Bugia ’s Tripolis is spanyolok hatalmába jutott. De Al
gír lakosai Arudsch Barbarossát, azon hires mytile- 
nei bajnokot, hivák segélyül, ki 1510b. Algírt a’ spa
nyolokéul élvévé ’s ott tengeri kalózstatust alapított, 
melly 1518b. Arudschnak Tleraezen elleni táborozáskor 
elveszte után, a’ török szultán ótalomurasága alávet- 
teték. A’ spanyolok mindazáltal ezután is némi befolyás
sal bírtak a’ partok hosszában Tunis és Tripolisig. Csak 
Vd. Károly császár 1535ki táborozása a’ kalózstatusok 
ellen vonta maga után valamennyi bírtok elvesztését a’ 
part mentében; egyedül Órán marada kezeikben. Ha
nem 1708b. a’ spanyol örökségi háború alatt, az ará- 
bok azt is megrohanva, rövid ellenállás után elfogja
lak. Viszszavéíeléról csak 1702b. lehetett gondolkodni. 
12 sorhajó, 2 fregát, 09 kisebb hajó ’s 500 szállító 
hajóból — mellyek födözetén 28,000 szárazföldi kato
na, köztük 3000 lovas, vala — álló hajóhadMontemar 
gróf vezerlete alatt 1732kijun. 5kén hagyá e la ’carta- 
genai révpartot's kevés nap múlva Oránnál horgonyt ve
tett; A’ várost védendő 10 — 12,000 mór csak rövid 
időig állá ki a’ sarat ; az oráni bei megszökött’s utóbb 
Maskarában települt le ; Montemar pedig megérkezte 
után negyednapra, jul. tjén , a’ várost elfoglalá. A’ 
spanyolok roppant költségen igen nagy ’s terjedelmes 
erősségmüvekef, laktanyákat, 0 templomot, egy szín
házat ’s több nyilványos épületet építtetőnek, de urál
iitoknak a’ vidéken elterjesztése végett ez úttal mitsera 
tevének. A’ 6—7,000 főnyi várőrség folytonos had-ál- 
lapotban élt a’ szomszéd arabokkal ’s tulajdonkép csak

az 5000 gályarabnak, kik Spanyolországból, az erós- 
ségmüveken dolgozandók, vitetének oda ; féken tartá
sára szolgált. A’ várőrség segítségére 500 benszülött 
vala, kiket a’ városfalak alatt állandó táborban tarta
nak. Minden reggel kétszer kellett az ellenséget kém- 
lelniek, a’ vidéket gyanús csapatoktól megtisztitandók; 
a’ nyájakat csak aztán hajták ki a’ városból. Maga a’ 
várórség álgyulövetnyinél tovább a’ várostól soha nem 
ment ’s minden közlekedést a’ belfölddel csaknem egé
szen megszűntnek lehetett tekinteni. Az eleséget, sőt 
a’ húst is Spanyolországból, Sevilla, Almeria ’s Carta- 
genából hordák. Az erősség belsejében vásárt az ará- 
bokkal nem tartottak. Ezek a’ városba csak egy kapun 
á t , akkor is csupán bekötött szemekkel ’s gondos meg- 
vizsgáltatásuk után jöhetének. E’ haszontalan ’s terhes 
birtokra szükséges költségek, kivéve a’ katonák zsold- 
já t , de la Santa-Cruzada bulla jövedelmeiből, azaz , 
önkéntes adóbul kerültek k i, mellyel a’ papság fizetett 
’s kezelt a’ hitlenek elleni háború költségei födözte- 
téseül. Órán ellenében illyen precarius állapotban volt 
volt a’ spanyol uralom, míg végveszélyére jelt 1790ki 
oct. 9ke éjén borzasztó földrengés ada. A’ katonák 's 
lakosok, kik az öszszeomláshoz közel volt házakban ma
radni nem mertek , egy időig a’ város előtt deszkasát
rak alatt tartózkodtak ’s alig tértek a’ városba vissza, 
midőn a’ Maskarában lakott Mohammed bei a’ hatalmá
ban volt minden katonasággal a’ várost megszállá. Nem 
annyira a’ spanyolok fegyvere, mint az esős idő két 
évben egymásután visszaüzéótj inig a’kormányt 1792ki 
martinéban gyalázatos alkura kényszerítő. Ennek követ
keztében az erösségmüvek, mellyeket a’ spanyolok le
rontani akartak, bántatlanul maradtak ; Mohamme'd jneg 
csak kárpótlásra sem állt , jóllehet azt kívánták. Csu
pán az érczálgyukat ’s a’ hozzájok szükséges bármine
mű szert viheté magával a’ várőrség, mellyet a’ lako
sokkal együtt Cartagenába szállítottak, a’ belföldi csa
patot pedig megadva zsoldját Ceufába áthelyezők. Első , 
mit a’ törökök tevének, az vala, hogy a’ hajdani spa
nyol uralom minden nyomát megsemmiteni törekvőnek* 
Az erősségmüvek nagy részét leronták ’s a’ házakat, 
mennyiben még fenállának, lerombolták. Kalózok Orán- 
ban nem valának , de néha Algírból jövőnek , a’ mers- 
el-kebiri révben ótalmat keresendők, hol őket azonban 
nem szívesen szenvedek meg. így vala Órán a’ franczia* 
uralom megalapításáig Kjszaki-afrikában. tíarády.

K e d v e s  ú j s á g o k .  Erdélyből, mjnt a’ Va
sárnapi újság írja : Kegyelmes Fejedelmünk megegye
zik abban, hogy az ország vele és személyesével 
magyarul szóljon. A’ kir. fökormány önbajaiban é& 
az alatta levő törvényhatóságokkal és hivatalokkal 
magyar nyelvvel él. Törvényink diákul és magyarul 
iratnak. A’ szász nemzet a’ réginél marad. Hol ma
gyarul szólnak a’ szentszékről magyarul iratnak az 
anyakönyvek i s ,  ’stb. A u g u s z t u s  12dik n a p 
j a  1842ben NAGY NAP v o l t .  K i m o n d a t o t t  
o r s z á g u l  a m a z  e g y e d ü l  i g a z  e l v ,  mi 
s z e r i n t  m i n d e n  E MB E R  t a r t o z i k  kö z 
r é s z t .  v e n n i  a’ k ö z h a z a  k ö z m u n k á i b a  n. 
Hlyen az utcsinálás. ’stb.

Szerkeszti Helmeczy. Nyomtatja T r a f t n e r - K á r o y i  uri-utcza 453.



.1 épnövelés és Pázmándy-díj.
Kant mondja egy helyen, hogy — „vannak némelly 

eszmék, mellyek elméletben igen szépek, de gyakor
latban létesithetlenek.“ Ezekhez hasonlítom én az olly 
municipalis alkatokat, mellyek a’ központosítási szerke
zetek szilárd végrehajtásával nem bírnak. Milly szép , 
szólnak a’ helyhatósági rendszer baráti, hogy a’ magyar 
nemes tagja a’ szent koronának , azaz részt vesz a’ fön- 
ségi jogokban, a’ törvényhozásban, a’ bíróságban és a’ 
végrehajtásban; mi igazán magunk kormányozzuk ma
gunkat , szabad nemzet vagyunk ’s ollyan, hogy sor
sunk irigylésre-méltó. Az ig az , hogy polgári alkatunk 
eszméjénél dicsőbbet alig gondolhatni; és alig képzel
hető : miként tudott fölemelkedni erre azon keletraj, 
melly Árpád alatt a’ Körtvélytó ’s Gyümölcserdő szom
szédságában egybegyűlve, első nemzeti gyűlésében ezen 
eszmét tévé alapzatául a' nemzeti szerződésnek.

De tekintsük meg most már a’ gyakorlatot ’s kérd
jük meg, mint illik a’philosophiátis. E ’ kettő azt mond
ja :  az érdemli a’ polgári ’s politikai tökéletes szabad
ságot , kinek esze és szíve lehetőleg ki van képezve ; ki 
fölséges önállásával viszsza nem él soha, ki tehát a’ 
szabadság föltétii, a’ sine qua non-t pontosan betölti. 
Egy van: urunk szava e z : A’ műveltség tesz szaba
dossá1) ,  fejletlen, növeletlen, durva népnek a’ sza
badság nem való; épen úgy, mint szelíd állatokat eresz
tünk szabadon , a’ fene-vadakat pedig vas kalitkába zár
juk. ,Hagyja el ön , ezen durva hasonlatot; hisz a’ma
gyarral vele született a’ neraeskeblüség; ha magas mi- 
veltséggel nem b ir , régen kiütik pár nélküli szabadsá
ga gyakorlatábul.4 Barátom! a’ kor ’s körülmény válto
zott hatalmasan ; és nem látod , hogy most átmeneti kor
ban élünk. Hajdani őseink kora nem kívánt egyebet 
mint hadi műveltséget, 's ezt üstökös és szakállas elő
deink karjában ’s keblében fel is találta: ma már pol
gári és politikai önállásunkat csak ész és szív-müvelt- 
séggel tarthatjuk fe l: melly bizony nem az égből hull 
alá mint manna ; ezt szüléinktől nem örököljük, hanem 
jó intézkedések után, verítékkel szerezzük meg: kü
lönben a’ görög mythusz nem helyezi az ész és szív
képző múzsákat a’ nehéz föJjáratu Helicon és Parnasz 
sziklás tetejére. Sejtette ezen eszmék igazságát elhunyt 
Rudnay prímásunk. Ugyanazért egy szép pálya-kérdést 
ada ki lelkészinek a’ megfejtésre; melly imez : minő kut- 
főkbül erednek a’ nép és clerus közt harapozó vét
kek? és mik lehetnének ezeknek gyógyszerei?1 2)  Fe
leltek ezen jeles kérdésre a’ districtusok lelkészi: kü
lönös figyelmet érdemel azonban a’ nagy-kátai distr. 
véleménye mellyet kéziratban bírok3)  és a’ raellynek 
eredvénye ez : ,A’ kath. magyar földműves osztály fö
lötte durva, babonás, káromkodó , hamis-esküvő , tol— 
vajságra , tobzódásra , hazugságra^ és csalásra hajló ; 
mellynek fő oka a ’ hijányus és czélszerűtlen templomi 
’s iskolai oktatásban gyökerezik. Fáy Óramutatója is ki
mondja őszintén , hogy nálunk protestánsoknál sincs job-

1) Ján. 8. 32. Megismeritek az igazságot, és az igazság 
szabadokká tesz titeket.

2) Quac sint causae et reniedia invalescentium vitiorum 
apud plebem et clerum.

3) Opinio district. Nagy-katensi* super quaestione: quae
sint etc.

ban a’ népnövelés dolga: melly tétel igazságárul, a’ki 
közelebb ismeri körülményinket, mitsem kétkedhetik. És 
itt már egy raeglábolhatlan mélységre, egy gordiusi cso
móra találunk. Fejtsétek meg ezt nekem tisztelt bará
tim ! mikent esik a z , hogy noha 1825 óta mintegy ujá- 
született megyéink lelkes KK. ésRR. hős bátorsággal 
küzdenek ’s munkálkodnak az imádott hon emelésében , 
»'törvénynek tiszteletszerzésben , a’surlódások megszün
tetésében,szóval a’magyar eddig kissé rut népélet szépíté
sében : mégis úgy látszik, a’ népnövelés elöleges fon
tosságát — Szala és más lelkes megyék itt dicséretes 
kivételt érdemlenek — nem érzik, és a’ sok tenni-való 
közt feledik, hogy míg ez jó lábra nem állíttatik , addig 
nemes iparjok a’ hon boldogításában hasonló a’ Danans 
lyányinak munkájához, kik feneketlen hordókba hordtak 
vizet. Ha municipalis jogokat igénylünk, vállaljuk el a 
kötelességeket i s , mellyeken amazok épülnek, ügy van : 
a’ központosítás a’ municipalismust kizárja Francz és 
főleg Poroszhonban, de ugyan betölti ám a* népnövclés 
kötelességit; és szemébe néz azon férfiaknak kik nép
növelői tisztet keresnek.

Ám de mi magyarok, még eddig czéltakartunk ér
ni eszközök nélkül; pompára alkottunk sok szép inté
zetet ; ’s aztán beelégedve ezeknek világra hozásával 
szalmatüzünk lelohadt, és azokat kétes sorsukra bíztuk, 
így alapítottunk magyar akadémiát; világra hoztuk ezen 
kék szemű báj hölgyecskét 's most már kitettük a’ szép 
lyánykát a' kietlenbe, hogy itt küzdjön penia szörnyei
vel. De a’ dologra. Pár évtizeddel ezelőtt még Francz- 
hon is a’ mi schlendriánunk szerint tölté be a’ nép ’s fen- 
sőbb iskolai tanitószékeket, í. i. csődület által, szoros 
kísérlet és vizsgálat nélkül. Cousin a’ philosoph meg
fordul Xéinethonban ’s látja, milly keveset bíznak a’ 
bieder németek ’s poroszok a’ vak sorsra; és mint cso
dálják azon nemzetek vakmerőségét, kik — engedelmet 
a’ kissé utféli kitételért— mintegy a’ kukoriczában fog
ják leendő iskola-tanitóikat’s Phaedruskint kebleik leg
drágább szerelmét olly vezérlőkre bízzák, quibuscal- 
ceandos nemo eomraisit pedes. Cousin szavait lehetlen 
itt nem idéznünk, raellyekre annál nagyobb figyelmet 
kérek, hogy itt nekünk is hegedű-szóban szép mese je
lentetik. ,Miniszter ur ! akarja , hogy a’ fensőbb tanítá
si képtelenség ideálját adjam ? Képzelje kegyed , hogy 
nehány héttel ezelőtt csődület utján kineveztetek egy 
oktató oPy ifjak közül kik alig tanultak igazán egy évig és 
most 25 éves korukban olly czímet szereztek, melly tő
lük 70 éves korukig el wem vétetik dijukkal együtt; le
gyenek hallgatóik v. ne legyenek, tüntessék ki magukat
v. ne , tudatlanok maradjanak vagy híres emberekke le
gyenek mindegy. Es mégis civilizált országban Né
metbon szomszédságában divatozik e’szokás , melly any- 
nyira megy, hogy hét vagy nyolez hónappal ezelőtt az 
európai hirü Brousszais és Magendic urak kénytelenek 
valának oktatói czímnyerés végett gyermekekkel ver
senyezni , és csődületet tartani ollyanokkal, kik még 
azon könyveket sem olvasták végig, mellyeket az em
lített híres tudósok írtak *)• Mit kell tehát tenni? Itt. 
két tenni való van ; elsőben kötelesség-teljesítés, az
tán joggyakorlat. Elsőt illetőleg, megismerék azt már

1) Cousine Bericht fibers, von Kröger. Ahona 1831. IÍ. 178-



3 9 S

minden müveit hon lakosai, hogy a’ nép-iskolákat fen- 
tartani álladalmi kötelesség; melly teherben részesül
nek ugyan a’ helységek, de a’ fó tehernek a’ status vál
lait kell nyomni. Azt mondja a’ hires V o s s  ,Erziehung 
für den Staat* czimü jeles munkájában, bogy: ha az ál- 
ladalom tettleg* bele nem avatkozik az ifjúság növelési
be és saját czélját ’s érdekét a’ növelési rendszerbe 
nem szövi; ha trón és a’ nemzeti jóllét szilárd alapon 
nem nyughatik.* Ámde csak akkor van joga neki az álla
dalmi növelést vezetni, ha előbb a’ pap ’s iskolai népnö
velőket egyenlőn ’s aránylag illő jövedelemmel és 
rangfokkal ellátta. Szükség leend tehát minden nép-is
koláinkat álladalmi intézeteknek nyilványítni és álla— 
dalmilag ápolni. Miből és honnan ? ezt csak gyáva nem
zet kérdezheti ’s ollyan, melly saját gazdag örökségén 
ur lenni nem bírt.

Joggyakorlatot illetőleg, mivel köztudomásra egy 
szakban sincs annyi ügyetlen kontár, előkészületben 
szűkölködő, mint iskola-tanitóink között; melly hivatal 
pedig legtöbb ügyességet, lélektani tapintatot, ész és 
szív-müveltséget, kitartást, növelést és finomságot föl
tételez : az illetők, miután a’ mondott elözvények meg- 
lörténtek, éljenek ezen legszebb jogukkal, hogy ügyel
tének , lelkiismeretesben mint eddig,a’kebelbeli iskolákra; 
illítsanak fel olly szerkezetű vizsgálati választmányt, mi
nők vannak P o r o s z és most már Franczhonokban, melly 
előtt tartozzék megjelenni minden iskolatanitó ki illy- 
nemű hivatalt keres; ezen választmány tagjai szigorun 
vizsgálják meg ezen vállalkozókat azon tudományokbul, 
mellyek leendő szakjukra tartoznak; pedig háromféle
kép : elsőben Írassanak velők magyar nyelven valamelly 
tárgyról értekezésecskét, melly lehet növelési vagy 
más tartalmú ; aztán tartassanak velők valamelly isko
lai osztályban próba-leczkét ’s tanulják k i, érteneké 
az úgynevezett sokratesi tanmódhoz , melly nem any- 
nyira isméreteket gyűjteni, mint gondolkozni tanít; föl
det készít az észben, mellybe az isméreteket sikeresen 
vethetni; nem úgy tesz tehát mint tanítóink szoktak, 
kik a’ tanulók üres fejébe annyi tudomány-magot hinte
nek , hogy azok ezeket meg nem bírják; nem gondolva 
azzal, eljött é már ezen vetés ideje ? és a’ föld , melly 
előre el nem készíttetett, alkalmasé ezen vetés alá. 
De harmadszor, szóval is kikérdezgetik őket: értik é 
szakjukat vagy nem ? ha aztán alkalmasoknak találtat
nak , kiadatik nekik a’ bizonyitváuy, — ezt Némethon
ban Habilitäts Zeignisznek nevezik — mellyel ellátva al
kalmaztathatnak tanítóságra; különben elhagyott tano
dáikba viszszautasíttatnak. A’ vizsgálati választmányon 
kívül s zü k  s é g I e e n d m é g e g y  i s k o l á k  fő
f e l ü g y e l ő j é t  is fizetéssel felállítani, ki a’ járás
beli a l ü g y e l ő k k e l  szemmel tartson kebelbeli min
den felekezetbeli iskolákat; a’ vallás-tanításba ugyan ne 
avatkozzék és ezen jogát az egyházaknak hagyja meg 
sértetlenül; de mivel iskoláknak nemcsak mennyei, ha- 
lem földi polgárokat is kell növelni: őrszemmel kísér
je a’ tanítókat, vájjon azon tervet követik é a ’tanitás- 
lan, mellyet a’felsőbbség az alkotandó nép-növelési tör- 
rénynyel mindenben egybe-hangzót, elejökbc szabott; 
aem hanyagolják é el kötelességüket, nem tanitnak é 
ollyat, mi a’ kölcsönös szeretetnek ’s türelemnek ártal
mas. így töltendi be a’ municipalismus legszentebb kö- 
elességét; így leendnek népiskoláink eszközei az álla— 
talmi jóllétnek; így emeltetik a’ tanitói-néposztály tisz- 
es állásra; így vétetik ki a’ sokszor zsarnok hatalom 
Hói; és mi legtöbb így leend öszhangban magyar sza- 
adságunk ész- és szívmüveltségünkkel, és elkerülte- 
ik azon aggodalom, melly vérzi a’ jó atyák és gyön

géd anyák szívét akkor, midőn szerelőtök záloga átlép
vén a’ hetedik évbe, már alkalmas volna az elemi ta
nulmányokra; de a’ helybeli iskola nem tudomány — és 
derült múzsalak, hanem fegyintézet, mellynek piszkos 
falai közt a’ durva tanitó hatalmas szavával és botjá
val feleimet gerjeszt, és a’ gyönyörű csemetét úgy e l
idegeníti az elet-szépítő tudományoktul, hogy ezen gyű
lölt elem keblében soha többé helyet nem tálát. Ig y sz ü -  
nendik meg a’ nemesek közt azon két lelketvásárlók és 
lelköket áruba bocsátók gyönyörű osztálya. így  majd 
nem rettegend földnépünk azon legszebb természeti lát
ványéul : a’ napfogyatkozástul, és nem fedendibe kutait 
a’ kék köd és mérges harmat elöl. Valóban az illyen 
események most élő gúnyok ’s legcsipősb satyrák mu- 
nicipalis, azaz rendetlen népnövelésünkre, sőt a’ leg 
szükségesebbet elhanyagló törvényhozásunkra.

Azon ember — ’s honbarát érdemlene jelenleg tő
lünk legforróbb hálát; ’s istentől vett javait az fordít- 
ná legüdvösb czélra: ki illő pályadíjt tenne áldozatul a’ 
hon oltárára ’s oily pályahősnek jutalmul, ki m egfe
lelne kimerítöleg ezen jelen körülményink közt legfon- 
tosb kérdésre: mi a’ n é p n ö v e l é s  i g a z  e s z m é 
j e ,  m i k é p  k e l l  e z t  é l e t b e  l é p t e t n i ;  é s  j e 
l e s e n  h o n u n k b a n  l e g y ő z n i  a z o n  a k a d á 
l y o k a t ,  m e l l y e k  e n n e k  e l é b e  g ö r d ü l n e k  
a z  ú g y n e v e z e t t  n é p t a n í t ó k , k ö r ü l m é n y e k  
é s  n e m z e t i  h a n y a g s á g  r é s z é r ő l .  Míg ezen 
boldog idők elközelgetnek addig serkentgessük jutalmak
kal a’ serényebb tanítókat, és méltányoljuk érdemeiket 
azon ember ’s ifjúság barátinak, kik ezen jeles pályán 
{igyekeznek homlokukra hervadhatlan koszorút fűzni. 
E s most már elmondom . milly szép jeleneteket idézett 
elő az ifjabb P á z m á n d y  által alapíltatott. díj a’ ko
máromi egyház-vidékbeli helv. hitvallású iskolákban; 
mellyeknek tanítói keblében fölizgatá említett alapítvány 
a’ nemes verseny szellemét. Az idén is legjobbaknak is
mertetőnek a’ hetényi és n. ócsai iskolák, mellyeknek 
tanítói Császár István és Kocsis Ferencz tavai raegju- 
jutalraaztattak: de mivel a’ tract, consistorium úgy vé
lekedők , hogyha mindig e’ két jeles egyed nyerendi el 
a’ pályadijt, úgy a’ többség ügyekezete ellankad: jó 
nak találta azért úgy intézkedni, hogy egymás után két
szer a’ legkitűnőbb szorgalmú tanitók se nyerhessenek 
pályadíjt, de igen a’ harmadik évben; melly elvet al
kalmazva jelen évben , a’ díj három kitünőbb tanitó kö
zött oszta ték k i, kik imezek: Vályi János nagy-megyeri 
1 0 , Tartsy Antal ap.szakállosi 8 , Pásztor István z s i-  
gárdi iskolamesterek 6 aranyra ítéltettek méltóknak. Mu
tatkozott még más haszna is ezen versenyzésnek. Föl
éledvén ez által a’ nemes vetélkedés tüze iskolatani- 
tóinkban, ezek iskoláikba a’ kor kivánatinak megfelelő 
tan-módot akarnak behozni: e ’ végre egy olvasó társa
ságot szándékoznak felállítni és egy könyvtárt, a’ nép
növelési legjobb könyvekből. A’ sikert az idő megmu- 
tatandja. —

Illy mozgalmakat látván a’ földesurak, hajlandók
nak mutatkoznak földdel és egyébbel ellátni iskoláin
kat; a’ példák idézésében most csupán a’ r. kath. föl
desurakra szorítkozom. Különösen dicsérettel említendő 
itt n. m. Kopácsy József bg prímás, ki az imelyi és zsi- 
gárdi iskolák javára mintegy 13,000 téglát és nádat ada
to tt, követve nagy emlékezetű elődje R u d n a y  érsek 
példáját, ki az imelyi ref. imaház épületére 15,<>00, a’ 
zsigárdi ref. templom leszakadt tornya fölépí'tetősére pe
dig 27,000 téglát szíveskedett ajándékozni. A’ csúzi 
rom. kath. földesurak is újabb jeleit adták kebelbeli is
kolájuk iránti részvétőknek; valamint a’ pozsonyi gróf
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Pállfy ó exczellentiája a’ benke-patonyi iskolát boldo ' 
gítá. —

Hazafiak ! ne feledjük, hogy a’ nemzet óramutató- 
az iskolák; és a’ népnövelés ully ügy , melly nálunk 

századokig lévén elhanyagolva , elmaradásunk legere- 
V' f utfeje. Hetén#* iános.

„ifitra44 tót almanach.
Ezen almanach Húrban Jós. Miloslaw által szer- 

kesztve tek. ’s nagytudományu Csaplovics János urnák, 
sok tek. várm. táblabirájának vagyis assessorának, 
a’ szláv nemzet rendithetlen tisztelője ’s pártfogójának 
’stb. ajánlva, néhány hét előtt jelent meg, ’s mint hal
lom és tapasztalom, alig van honoratior tót, kinek asz
talán mindennapi kenyérként nem volna látható.— Lé- 
lekisméretesen ajánlhatom ezen könyv tartalmának na
gyobb részét azoknak, kik higgadtabb vérüek, kik
nek a’ sok „slavia44 olvasására nem szotytyan kedvök 
Szlávországba vándorlani, mert Szlávország Eldorádó 
tőszomszédságában diszlik, Eldorádó pedig olly messze 
van, hogy még az is kétséget szenved, volt é ott va
laha Orbán lelke. — Ez almanachot, elöfizetöjinek egyi
ke, tűz ellen mentesíteni akarván, a’ tűzkár mentesítő 
társaság egyik tagja magát nem tartóztathatta kaczagás- 
t ól , de uehéz és lett volna nem kaczagnia, mert ki lá
tott vagy hallott valaha vizet tűz ellen mentesíteni ? ! — 
De félre a’ sok beszéddel, nehogy rágalmazás miatt vá- 
doltassam épen akkor, midőn némelly panszlávféle esip- 
dezésekkel akarom a’ t. közönséget megismértetni. Mu
tatványul szolgáljanak leghívebb fordításban : 1) Podo- 
linszky Branislaw (ez ál név) „kirándulás K-oeurkóba44 
eziraü csintalan elbeszélésének következő sorai: „Az 
arany bunkónál éjjelezvén (f. i a’ szerző) föltevém ma
gamban , hogy az egész napotKocurko nevezetességei
nek szentelem. De mivel korán keltem , nem leheték olly 
udvariatlan , hogy azonnal Chudobic úrhoz fussak, még 
mielőtt ő , a’ kifáradt biró u r , nyoszolyáját oda hagy
ná. A’ városba mentem tehát, hogy Kocurkó localitá- 
saival, utczáival, palotáival egy kissé közelebbről raeg- 
ismérkedjem. Figyelmemet a’ boltokon levő feliratok 
vonták magukra, raellyek közül többet privilegiált fes
tesz Pomazal ur készített. Egy bolton ez állott „Osto- 
bay Árpád krumpli-kereskedése44 máson pedig „Gast
haus zum goldenen Strom.44

Mig szemeim ekként tétováztak a’ felírásokon, meg- 
pillan'ám a’ kocurkói casinót i s , mellyet nem rég egy 
markőr nyitott meg. Hogy hijába ne utaztam legyen Ko- 
curkóba , intelligitur , hogy oda is bementem. Két terem
ből állott az ’s egy kisebb szobácskából. Az elsőben 
hilliárd volt, mellyen két koezurkói ifjú ur hortyogotf, 
kiknek a’ markor köpyörületből megengedte az ottan éj- 
jelezé-t, miután a’ kocurkói játékosak társasága éjfél 
múltával szétoszlott, ’s ők (azon két ifjú ur) pénzöket a’ 
sántalán utolsó fillérig eljáfszák. Alig léptem be,a’ markőr 
azonnal rendelést tön , hogy ezen nemzetes uracsok ta
karodjanak k i’s megragadván vállaikat raegráza , ’s vas
tag hangon kurjantván „takarodjatok! már hatot ütött" 
álmaikból fölveré őket. No , no , megszólalt az egyik 
— talán Chudobic ur fijacskája Attilla— nem eleg hogy 
itt pénzünket elveszítettük, még háborgatni is merész
kedsz bennünket ? De a’ markor, hogy sokat ne hisztó- 
riázzék, föltalálva magát, félig -  meddig susogva ezt 
mondá: az istenérti közeledik a’ kávés u r, takarodja
tok! különben el vagytok veszve. Ez többet használt tü

zes kardnál. A’ suhanezok azonnal összeszedték ma
gunkat ’s egyik jobbra , másik balra futott, hogy pó
rul ne járjanak.

En leülvén, a’ markórtül egy findzsa kávét kér
tem , nem akarván hasonlittatni azokhoz , kik egész nap 
kávéházban ülvén egy pohár v iz! újság, fidibus ! és — 
— —-kívül egyebet, mi csak egy fillért is illesztene a1 
kávés erszényébe, parancsolni nem tudnak. De a’ mar
kor azt feleié, hogy náluk kávé teljességgel nem fő
zetik ’s ki reggelizni akar, a’ raagistratus által ki
bocsátott tilalomnál fogva, darab szalonnánál egyebet 
nem kap, mert a’ nemzeti reggeli: szalonna. Akarva 
nem akarva kénytelen voltam a’ magyar reggelivel meg
elégedni , ’s az alatt raig elhozták, kezembe vettem a ' 
mellettem levő kucurkói magyar újságot, melly szinte 
csillogott a’ zsírtól. Ennek okára sokáig nem jöhettem, 
mig végre a’ markőr fölvilágosított, hogy a’ vendégek 
nemzeti reggelijöket az újságokra rakják; mivel a’ ká
vés asztalkendőket teljességgel nem akar adni, mert 
már néhány elveszett. — A’ kocurkói újság , már csak 
azért is , mivel kocurkói volt, tudnivágyásomat igen 
fdlingerlé ’s igy történt, hogy azt sem tudtam , ele
jén , közepén vagy végin kezdjem é olvasni. Szorultsá- 
gombul szerencsémre kisegített a’ nyomtatás, mivel a - 
zonnal az első lapon nagy betűkkel olvasám az egyik 
czikknek czimét, melly igy hangzott: „Kocurkónak ere
dete.44 Ez volt ám a’ szerfölött vonzó ozikk , mellette a’ 
magyar reggeliről is megfelejtkeztem. ítélje meg a’ tek. 
közönség, hogy ez igy van; én hitelesen közlöm tar
talmát, melly következő: „Dicső Attilla unokáinak v. 
is a’ vitéz magyaroknak a’ magyar földre Árpád alatt 
történt bejövetele után, nehányan ezen nemzetből előb_ 
bi hónukban Baskiriában maradtak. De midőn a’ tatáro^ 
néhány század uián a’ magyarok nyomdokit követek 
a’ hátramaradt magyarok közül többen hozzájok csatlak 
koztak, értésökre esvén, hogy „extra hungariam no^ 
est vita44 hogy a’ dunántúli pusztákon, fűz és fenyüfá 
kon kész bundák, telt kulacsok, arany sarkantyúk^“ 
drága dolmányok teremnek, ’s notabene még mi több > 
hogy az Augsburgba seregesen vándorló magyarok , 
minden német herezegtől szívesen fogadtatnak ’s aján 
dókul a’ legutolsó kondás is egy gyönyörű csikót kap 
Azok között, kik olly felséges élet után sovárogva ha- 
zájokat elhagyák, ’s a’ T a t á r o k k a l  a’ T á t r a 
alatti Kanaán földre vonulának , volt egy derék vitéz, 
ki koczur (kandúr) bőrbül készített bundát viselt, és 
maga is valódi koczur (kandúr) volt. Midőn Magyar- 
országon keresztül vonult, azon völgyben, hol most 
Kocurkó áll, megtetszett neki bizonyos menyecske, 
mire elhagyá a’ katonai életet és szerencséson élt Etel
kájával. Köriil-belül egy év múlva megjelent neki ál
mában Árpád ősatyja ’s arra in te őt, hogy minden ké
sedelem nélkül egy várost alapítson, melly annak ide
jén az egész világon nevezetes leendjen ’s egyszers
mind kijelenté, hogy sírjában mindaddig nem lesz nyu
galma, mig az ő , mint a’ magyarok első vezérének, 
kivánata hajszálig nem (eljesittetik. Ezen látványnak 
volt is hatása; mert vitéz Kocur, Etelkájával és cse- 
lédivel együtt azonnal munkához fogott és szinte öröm 
volt látni, miként ásott árkokat, épített házakat. Tu
lajdon nevéről a’ fölépített várost is Kocurkónak nevez
te *) ’s ez annyira emelkedett, hogy már Mátyás fei-

1) Kinek nem jutna itt eszébe Rómának eredete ? ott Ro
mulus itt Kocurkovius. S ki tudja midőn Romulust far
kas szoptatta, Kocurkoviust valahol Baskiriában nem 
szamár szoptatta é?  Insuper; a’ gallusok Rómát; a’



3§o

rály alatt mit az első városok sorába tartozott. De fáj
dalom! a’kuruczok lázadása idejében kipusztittatott ’s föl- 
dalatott, a’ lakosok nagy része pedig meggyilkoltatott. 
Ezen pillanat óta előbbi dicsőségére mindaddig szert 
nem tehete, mig Chudobic ur virágzására tettel és lé
lekkel mindent el nem követett. Az akasztófákat kiiga- 
zittatá ; az ó kapukat megujittatatá; korcsmákat állítta
tott ; pálinkaházakat építtetett, ’s a’ kártya-gyárakat se- 
gélyezteté. ’S így Chudobic ur Kocurkó történetében uj 
epochát kezdett.“ „Ezt elolvasván, nem kevéssé csu- 
dálkoztam azon uj világosságon , mellyet Tláchay u r , 
azon czikk szerzője, K o c u r k ó  egész hisztériájára 
árasztott.

Tovább is akartam még valamit olvasni, d e , prob 
dolor ! a’ másik lapnak fele le volt repesztve, úgy tet
szik fldibusnak ,’s így a’ további olvasás abban maradt. 
Félretettem tehát az újságot ’s egyenesen Chudobic úr
hoz mentem, ’stb.“

2. „A’ t ó t  1 y á n y“ (Húrban Jós. Miroslawtól.)
„ Az én hazám Tótország,

Tót lyány vagyok én , 
Testvérem van nindenütt 

A’ tótok földén: 
s én e’ hont, mint enmagam, 

Olly hőn szeretem 
Az^rt föl is áldozom 

Érte életem.
K’ terjedelmes tót hon 

-soha el nem vesz ,
Mert érte fijainak 

Vére ömledez !
R éne’ hont, mint enmagam, 

Olly hőn szeretem .
Azért föl is áldozom 

Érte életem.
V dimának partjain ,

És kriván alatt 
A’ tbájhangzalu tót dal 

Öt sátorokat!

E' dalos hon , én honom ,
’9 azt úgy kedvelem:

Hogy egész életemet 
, Neki szentelem.

És a’ tótok, fijai 
Ezen hazának,

Közölök egy levente 
Hív magáénak;

Ah én e’ hont, mint magam , 
Olly hőn szeretem,

Azért föl is áldozom 
Érte életem.

Bél felül éjszak felé 
Fekszik Tátria,

Ks e’ Tátrába helyez 
Reményt slávia: 

s én Tátra lyánya vagyok, 
Anyám szeretem .

Azért föl is áldozom 
Érte életem “ —

És ennyi, úgy hiszem , elegendő annak bebizonyí
tására , hogy tót atyánkfijainak épen nincs okuk jajve- 
székelve panaszkodni az iránt, miszerint érzelmeik csap
ját a’ censor vaskeze beduggasztaná, ’s ocsmány daga
nattá vált elménczkedési viszkelegségöknek szabad ki
folyás nem engedtetnének ; mert reméllem, hogy miu
tán Árpádot „ostobái“ praedicatummal tisztelték meg; 
őt egyszersmind az okosdi Swatopluk lábaihoz görnyesz- 
teai, — vagy miután gúnyolva említik : hogy szalonna a’ 
magyar reggeli; valamennyi disznaikat végkép elhajta
n i, a’ szalonnás kásának delicieusségét tagadni, vagy 
miután Magyarhont Slaviának nevezték: az egész vi
lágot tótnak keresztelni ’slb. talán csak nem akarják. 
Ks igy édes tót atyámfljai, éljenek a’ magasztos érzel
mek ’s éljenek az ágas-bogas Witzek ; — csakhogy va
lamint egyrészről nem ártana néraelly szivet forró ká
sával kevésbbéborongatni, nehogy az érzelmek fölötte 
melegüljenek: úgy ellenben nem ártana némelly nyelv 
ereit szalonnával gyakrabban kenegetni, hogy a’Witzek 
könnyebben csúszszanak. Menypóri Elek.

P ó t l é k t á i * .
A’ vasárnapi újság ezeket írja: Honunk szeretve 

tiszteit legjobb édes atyja, áldott fejdelmünk minden-

Kuruczok pedig Kocurkót pusztították s dúlták föl. Milly 
atyafisig ez : a’ mint a' magyar mondja. Deo notus.

ben megelőz minket, felszólít, bátorít, pártol, segít, 
gyönge lépteinket támogatja a’ jó utón. Mint halljuk a’ 
bányászati törvénykönyv már készen van, Írva, — és 
magyarul. Köny tolul a’ szívbe. Szivünk röpdes az öröm
ben. Jó Istenünk éltesd sokáig a’ mi polgári életünk élet
adó lelkét, a’ mi jó fejdelmünket!! Továbbá e z t:

M i n d en-e m b e r-e 1 v. Most a’ m i n d e n - e  m- 
b e r-e  1 v van napi renden. A’ KK. és RR. határzata 
szerint minden ember bírhat Erdélyben földet nemesi 
joggal. Igazságszeretettel minden ember meg lehet elé
gülve a’ mostani országgyűléssel. Édes,Minden ember ! 
Te leendő embryo birtokos sereg! úgy e szép nyelv az 
mellyen ezen határzat kimondatott. Végre az erdélyi 
urbér eddigi határzatirél e z t:

Azon úrbéres ki legtöbbet szolgál, ezentúl mar
hával két nappal, gyalog bárommal tartozik. Harmadik 
hétre nem lehet mulasztani a’ munkát. Ki roszul dol
gozik az urnák , két bárom nap is fog dolgozni a' hely
ségnek. Ki jókor ki nem áll viszszaküldetik , de ha visz- 
sza nem küldetett, szent a' békesség. Veretni nem sza
bad , ez a ’ szolgabirót illeti. Közmunkára marhával csak 
hat nap kell menni, gyalog 12öt, felét annak is betudja 
a’ földesur, kinek külsője nincsen két napot teszen te
nyérrel. A’ kisebb nemesség is segít valamit, de az 
szinte csekélység lesz és szinte csak azé rt, hogy min
den ember részt vegyen az utcsinálásban. A’ nagy urak 
meg kell vallani, igen nagy (erbet vettek magukra, mert 
ha a’ 3 napot dolgozó úrbéres munkája 3 ezüst ftot ér
ne, úgy egy u r, kinek ezer úrbérese van 3 ezer ezüst 
forintot ad évenkint az útra, — és ez sok. De ez tán 
csak addig tart, mig az utak mindenütt jók lesznek és 
aztán soha senki sem fog többé ingyen dolgozni, ha
nem a’ ki utazik az fog űzetni valamit, ha mindjárt 
Ali basa lenne is , és abból aztán meg lehet az utat csi
náltatni.

(Nepotismus.) Pár évvel ez előtt történt ugyan : de 
igen nagy kár volna nem tudni. A’ helvét bitüek egyik 
főiskolájába történet-tanítót kelle választani; szavaz
nak hát a’ kerületi egyházak, mellyek oktatói fizetésre 
egyenkint befolyván választási joggal is élnek ’s igen 
nagy többség egy több Ízben koszoruzott tudóst — — 
szerencsésbe. Az egyháztanács ekkor igy okoBkodék ; 
kevés idő múlva pbilos. professort is kell választanunk; 
azon (anitószéket pedig senki sem töltheti úgy be mint 
megválasztott tudósunk : hagyjuk hát étet tartalékban, 
történettaniténak pedig tegyük azt ki jelenleg utána leg
több szavazatot nyert. Végezték, tették. Csakugyan 
szükség volt ott kis idő múlva phiJos. professora i s ; ek
kor azonban az előbbi végzés nyakán egyet csavartak 
’s az egyháztanács— sem kérdve sem hallva a’ szava- 
zafjogos egyházakat — egy nagy befolyású család házi 
nevelőjét választá meg; mire nehány lelkes egyház az 
oktatói fizetéshez járulni megszűnt. Tudomány tudatla
nok közt =  gyöngy szemétdombon. 88.

Midőn fels.fejdeimünknek köztünk tisztelt fejdelrai kép
viselője felejthetlen nemzeti ünnepünk dicső feladata tel
jesítéséhez az alapkő-letételhez fogandó hú magyarjai lel
kes rivallgási közt a ’tett helyhez közelednék, volt egy pár 
fiatal ember, ki megfeledkezvén magáról fővegét fenha- 
gyá. A’ fcörülálléfcmiveletlen magyarnak suttogák — per
sze németül — ifjainkat, kik kötelességeiket alkalmasint 
csak elfogódás miatt feledék e l ; pedig azok budai lakosak 
ugyan jelenleg, de épen nem magyarok.

Szerkeszti Helmeczy. Nyomtatja T r a t t  0 e r - Ká r o  yi  uri-utcza 453.
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K  foglalkozási munkálatok elosztása ’s a’ nemzeti 
termó-erök egyitése.
3dik k ö z  l é s

( List nemzetgazdasági munkájábuL)
I.

Munka-elosztásnak mondhatjuk azt is , midőn egy 
vadember ugyanegy napon vadász, fátvág, hálót vagy 
nyilat készít ’stb. valamint azt i s , ha tiz személy egy 
tű gyártásához kivántató többféle foglalkozásban oszto
zik. Az elsónemü munka-elosztás személyes (subjectiv) 
a’ másik tárgyi (objectiv) j az elsöneraü akadályozza a’ 
termesztést, a’ másik előmozdítja. Amannál egy személy 
osztja el munkáját, hogy többféle tárgyat termeszszen; 
ennél több személy egy tárgy előállításában oszlik több
részre.— Mind a’ két munkálatot munka-egyitésnek is 
nevezhetni. A’ vadember több nemű munkát egyesit ma
ga személyében, a’ tűgyártásnál több személy egyesül 
egy közös termesztésre.

Azon természeti törvénynek , mellybül a’ tanoda a’ 
társulati gazdaság olly sok fontos jelenetét magyaráz
za , lényeges nem egyedül a’ munka elosztása, hanem 
különféle foglalkozási munkálatoknak (Geschäftsopera
tion) több egyed közti elosztása; —- de egyszersmind kü- 
löhnemü tehetségek , isméretek s erőknek egy közös 
termesztésre való egyitése is. Ezen munkálatok termő- 
ségének oka nem egjredül amaz elosztáson , hanem lé
nyegesen ezen egyitésen alapul. Ha például azon jele
net okát akarjuk megtudni,. hogy tíz személy egy gyár
ban együlve sokkal több tűt készíthet, mintha mind a' 
tiz külön gyártana tűket: nyomára jutandunk annak , 
hogy a’ foglalkozási munkálatok elosztása a’termő-erők 
egy czélrai egyitése nélkül ezen termesztést nem nagyon 
mozditná elő. Hogy illy eredvény jöhessen létre , a’ 
különböző foglalkozású egyedeknek szellemileg ’s testi
leg együlniök, ’s öízszemunkálniok kell. Annak, ki a’ 
tű gombjait csinálja , biztosítva kell lennie azon egyed 
munkájárul, ki a’ hegyeket készíti, ha híjába nem akar 
gombokat gyártani. Mindnyájok munkájának egymással 
kellő arányban kell lenniük, a’ munkásoknak a’ lehet- 
ségig közel kell egymáshoz lakniok, öszszemunkálásuk- 
nak biztosítva kell lennie. Tegyük föl, hogy a’ tíz kö
zül mindegyik más országban lakik: hányszor fogna sza- 
kittatni félben öszszemunkálásuk háborúk, kereskedési 
crisisek ’stb. által ? Mennyire drágittatnék termesztvé- 
nyök ? ’s ha egy kilépne az egyietbül, a’ többi milly za
varnak tétetnék ki.

A’ tanoda munkaelosztás törvényét csak az egyes 
gyárokra’s földművelésre alkalmazá, ’s nem látta hogy 
e’ törvény hatása az öszszes gyártási ’s földművelési 
erőre ’s a’ nemzet egész gazdaságára terjed ki. Mi- 
kint a’ tűgyár csak az egyedek termő-erejének együ- 
lése által: úgy a’ gyárok bármelly egyes neme csak az 
által tehet előmenetelt, ha az ó termő-ereje a’ többi gyá
réival együl. Egy mozgonygyár fölállásához például ok- 
vetetlenül megkivántatik, hogy a’ bányák ’s érczgyá- 
rok a’ szükséges anyagokat nyújtsák; ’s hogy a’ gyárok 
azon száz meg száz nemei, mellyeknek mozgonyokra 
van szükségök, mozgonygyártványait megvegyék. Moz

gonygyár nélkül a’ nemzet hábotu esetén ki lenne téve 
annak, hogy egész gyártáserejét elveszti. Szintigy e- 
melkedik a’ kézmüvi ’s gyári ipar a’ földmüvelésseli, ’s 
a’ földművelés a’ gyártási szorgalommali viszonyaiban 
annál inkább: mennyivelkevésbbé szakittathatik félben 
egymásrai kölcsönös hatásuk. — Smith azt állítja , hogy 
a’ munka elosztása a’ mezei-gazdaságnál kevésbbé al
kalmazható, mint a’ gyárokban. Pedig a’ foglalkozási mun
kálatok, ’s a’ termő-erők együlése sehol sem bir nagyobb 
befolyással mint ott, hol minden táj azon állapotba van 
helyezve, hogy vagy kizárólag vagy nagyobb részt azon 
földművelési tcrraesztvényi ágaknak elöhozására adja’s 
adhatja magát, mellyekre nézve természettől legtöbb ked
vezést nyert. Az egyik vidék gabna ’s komló , a’ másik 
bor és gyümölcs, a’ harmadik fa ’s marhatenyésztésre 
legalkalmasb. Ha minden táj mindent termeszt, világos 
hogy nem termeszthet annyit, mintha csupán azzal fog
lalkoznék, mire a’ természet által leginkább hivatott. De 
illy munka-elosztás , ’s egyszersmind termő-erők egyí- 
tése a’ mezeigazdaságban csak ott lehetséges, hol a’ 
g y á r t á s i  i p a r  m i n d e n  á g a  a’ l e h e t ő s é g i g  
k i  van  m ű v e l v e .  Mert csak illy országban bizo
nyosa’ termesztő, hogy termesztvényei jó áron elke- 
lendnek ; csak illy országban lehet nagy tőkéket honi 
termesztvényekkeli kereskedésre ’s nyerekedésre for
dítni ; csak illy országban lehet haszonnal jó közleke
dési eszközöket állítni, mellyeken egyik táj fölöslegét 
a’ másikba szállíthatni. Hol mindenki mindent termeszt 
mire szüksége van, ott kevés alkalom van cserére , ’s 
így kevés szükség drága közlekedési eszközökre.

ff.
Megjegyzésre méltó, mikint a’ foglalkozások elosz

tása, ’s az egyedi erők együlése következtéül a’ termő- 
erők szaporulása az egyes gyároknál kezdődik ’s egészen 
a’ nemzeti egyletig fölhat. A’ gyár pedig annál inkább 
emelkedik, minél inkább osztatnak el a’ foglalkozási mun
kálatok ; minél szorosabban egyíttetvék a’ munkások , ’s 
minél inkább biztosíttatott minden egyesnek öszszemun- 
kálása a’ közös czélra. Minden egyes gyár termesztő
ereje annál nagyobb , minél jobban van kiművelve az 
ország öszszes gyártási ereje, ’s minél s/.orosb kap
csolatban áll ez a’ többi mesterségi ággal. A’ mezeigaz- 
dasági termő-erő annál nagyobb, minél nagyobb hely
beli kereskedési ’s politikai öszszeköttetésben van egy 
minden ág&ira nézve kifejtett gyári erővel. A’ gyárerő 
ezen kifejlettségéhöz aránylag fog a’ mezei-gazdaság- 
ban is a’ foglalkozási munkálatok elosztása , ’s a’ termő- 
erők együlése kifejlődni, mi a’ mezei gazdaságot a’ tö
kély legnagyobb fokára emelendi. Azon nemzet fog te
hát legtöbb termő-erővel bírni, vagyis a z o n  n e m z e t  
l e s z  a’ l e g g a z d a g a b b ,  ki  g y á r t á s i  e r e j e t  
minden ágaira nézt honi körében l e g n a g y o b b  t ö
k é l y r e  v i t t e ,  ’s kinek földe ’s mezei gazdasági ter
mesztése elég nagy arra , hogy gyári néposztályát az en
nek szükséges élelmi szerekkel ’s durva kelmékkel el
láthassa. Lássuk már most ezen okoskodás ellen-oldalát 
(Kehrseite) is. Olly nemzet, mellynek csak mezei gaz
dasága van ’s csak legszükségesb mesterségekkel bír, 
nélkülözi az első ’s legfontosb elosztását a’ foglalko
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zási munkálatoknak, ’s nélkülözi termő-erejének legna
gyobb befolyású fél -  részét, sőt még a’ mezei gazda
ság egyes ágaiban is nélkülözi a’ foglalkozási munká
latok hasznos elosztását. Illy nemzet nemcsak felényi- 
vel kevesebbet fog termeszteni más nemzetnél, sőt még 
hasonló ’s nagyobb földbirtoka mellett is alig lesz ké
pes annak ötöd gyakran tized részét termeszteni, mit 
más gyárokkal ellátott nemzet termeszt, ’s pedig ugyan
azon okbul, minél fogva egy gyárban tíz személy nem
csak tízszer hanem harminczszor is annyit termeszt mint 
egy külön személy; ugyanazon okbul,minél fogva egy 
ember egy karral nemcsak felényit sem hanem annál is 
sokkal kevesebbet dolgozhatik, mint két karral. — A’ 
mezei gazdaság eltörpül, ha gyártási erő hijánya miatt, 
a’ népesség minden sarjadéka a’ mezei gazdaságnak ad
ja magát, a’ mezei gazdasági fölös termesztést megemész
ti ’s a’ földet annyira eldarabolja , hogy minden csa
ládnak csak annyi termesztvénye marad mennyi élel
mezésére , és gazdasága föntartására szükséges; de 
nem marad meg annyi fölös termesztvénye, hogy azon, 
vagy annak árán kézművesektől a’ kivántató gyártmá
nyokat becserélhesse. A’ termöerőb rendes kifejtése sze
rint a’ földművelő nemzet népszaporultának gyárokba 
kellene átmennie , ’s a’ fölös mezei gazdasági termeszt- 
vényeknek egyrészben arra kellene szolgálnia , hogy a’ 
gyári népességnek élelmi szereket ’s durva anyagokat 
nyújtson ; másrészben pedig arra, hogyazokon vagy azok 
árán a’ raezeigazdák a’ fogyasztásukhoz ’s termesztési 
erejük szaporításához kivántató gyártványokat, mozgo- 
nyokat és szerszámokat bevásárolhassák. Ha ezen vi
szony a’ maga idejében beállott, úgy a’ mczei-gazdasá- 
g i , ’s gyártási termőerő egymást kölcsönösen emelendik, 
mégpedig végtelenül. A’ gyártó néposztálynak annyi 
mezeigazdasági terraesztvényre lesz szüksége, hogy a’ 
mezeigazdaságnál nem fog több munkás alkalmaztatni, 
’s a’ földbirtok nem fog több részre osztatni, mint meny
nyire szükséges a’ lehető legnagyobb fölös termés elő
állítására. Ezen fölös termés arányához képest fogja a’ 
raezeigazdasággal foglalkozó néposztály a’ gyártványo
kat megvehetni. A’ mezeigazdasági fölös termés szapo
rodása következtetni fogja a’ gyártók szaporulását. A’ 
mezeigazdasági népesség fölös része tehát a’ gyárokban 
lelend foglalatosságot ’s a’ gyári népesség végre a’ me
zeigazdasági népesség számát nemcsak utólérendi, ha
nem fölül is fogja múlni. I g y á l l a ’ d o l o g  A n g o l 
h o n  b an. III.

III.
Valamelly nemzet mezőgazdasági erejének eltörpü- 

lésén leginkább segíthetni b e l h o n i  g y á r t á s  ’s k éz 
m ü v e k  f ö l á l l í t á s á v a l ;  mi általa’ népesség sza
porulta gyárokba vonatik, ’s a’ mezei termesztvények 
nagyobb kelendősége biztosittatik ; következve nagyobb 
gazdaságok üzése nyereségesb lesz , ’s így a’ földmű
velő ösztönöztetik a’ lehető legnagyobb termesztésre. — 
A’ mezeigazda ’s munkásnak termő-ereje a’ szerint fog 
fogyni vagy szaporodni, a’ hogy a’ mezei termesztvé- 
nyeket gyáríványokért ’s egyébnemü termesztvényekért 
könnyebben vagy nehezebben kicserélheti. Hogykevésbbé 
előhaladt nemzetnek a’ külkereskedés e’ tekintetbül na
gyon hasznos , kétséget sem szenved. De olly nemzetnek , 
raelly polgárisodásban , tőke-birtokban , ’s népességben 
már előmenetelt te tt , honi gyártás-erő kifejtése föld
művelése tekintetéből is sokkal hasznosb, semmint a’ 
legvirágzóbb külkereskedés kézmüvek ’s gyárok nélkül; 
mert belhoni gyárerő által biztosítja magát minden ha
bozás ellen , mit háború, kereskedési megszorítás, cri-

sisek előhozhatnának, mert a’ termesztvényei elszállításá
val ’s külgyártványok behozatalával öszszekötött szál
lítási költségeket, ’s kereskedési nyereményeket raeg- 
gazdálkodja; mert továbbá nagy hasznot húz a’ gyári 
ipar által előidézett közlekedési javitásokbul, minthogy 
ezek sok eddig munkálatlanul hevert személyes és ter
mészeti erők kifejtését vonják magok után; ’s végre 
mert áltáljában a n n á l  n a g y o b b  a’ g y á r t á s i  ’s 
m e z ő g a z d a s á g i  e r ő k  v i s z o n y o s  h a t á s a ,  
m i n é l  k ö z e l e b b  á l l n a k  a’ f ö l d m ű v e l ő k  a’ 
g y á r t ó k h o z ,  ’s m i n é l  k e v é s b b é  g á t o l  t a t 
h a t n a k  b á r m i l l y  e s e m é n y e k  á l t a l  k ü l ö n 
n e m ű  t e r r a e s z t v é n y e i k  k i c s e r é l é s é b e n .  
Ha például az amerikaiak nem tudnák a’ gabonát őrle
ni, ’s nem tudnának kenyeret sütni, ’s ennélfogva kény
telenek volnának gabonájokat Angolhonba vinni, ott meg
őrletni ’s kenyerekké süttetni: mennyit tartanának meg 
abbul az angolok őrlés és sütés fejében ? mennyit emész
tenének belőle a’ szállítók, hajósok és kereskedők , kik 
a’ gabnát átszállitnák ’s kenyér-alakban ismét viszsza- 
hoznák? ’s mennyivel kevesebb jőne viszsza azok ke
zébe , kik a’ gabnát termeszték ? Igaz , hogy a’ külke
reskedés ez által nyerne, de méltán lehet kétkedni azon: 
vájjon illy kereskedés a’ nemzet jólléte ’s függetlensé
ge tekintetéből hasznos lenne é ? Milly állapotba jutná
nak angliávali háború esetén azok , kik az angol mal
mok ’s kenyérsütők számára gabnát termesztenek, és 
milly állapotba jönének azok kik az Angoltfonban sült 
kenyérhöz szoktak? Valamint pedig a’ gabnatermesztő 
érdeke azt kívánja, hogy az őrlő közelében lakjék: úgy 
kívánja a’ földművelő jólléte áltáljában az t, hogy a’ gyár
tó hozzá közel legyen ; úgy kívánja a’ mezőgazdaság 
érdeke, hogy körében vagyonos és műipari város talál
tassák; úgy kívánja az ország egész mezőgazdasága, 
hogy saját gyártási ereje a’ lehetőségig ki legyen mű
velve. Hasonlítsunk oszsze valamelly népes város köze
lében fekvő mezeigazdaságot ollyannak állapotával, melly 
távol vidékben fekszik. A’ vidékekben a’ gazda keres
ményének nagy részét a’ szállítási költségek nyelik e l ; 
tőkéket, miket gazdaságába önthetne, nehezen kaphat; 
mind a’ gazda mind a’ munkás nem látván jobb példát, 
’s erejének kifejtésére nem lévén elég inger, régi nyo
mában marad ’s rendszerint hanyagabb. Város közelé
ben a" gazda mindennemű termesztvény fajt haszonnal 
müvelhet.Kerti növények,apró majorság, tojás,zöldség, tej 
és vaj, gyümölcs ’s egyéb olly termény, a’ mit távo
labbi gazda csekélységeknek tart, neki nagy jövedel
met hoznak. A’ legtöbb ’s legjobb mozgony, ’s oktatá
sára szolgálható eszközök közelében vannak. Könnyen 
kap gazdasága jobbításához kivántató tőkéket. Gazda ’s 
munkás egyaránt buzdittatnak a’ városban szerezhető él
deletek megnyerbetése végett minden erejöket állapotuk 
javítására fordítni. Ép ezen különbség áll olly nemzet 
közt, melly földművelést ’s gyártást önföldén egyit, 
’s olly nemzet közt, melly mezei terraényít idegen gyárt- 
ványokért cseréli ki.

IV.
E g y  n e m z e t  e g é s z  t á r s u l a t i  á l l a p o t á t  

áltáljában a’ f o g l a l k o z á s o k  e l o s z t á s á n a k  ’s a’ 
t e r r a ő e r ő k  e g y i t é s n e k  e l v e  s z e r i n t  k e l l  
m e g b í r á l n i .  A’ mi a’ tűgyárban a’ tű: ugyanaz a’ 
nemzeti nagy társulatban a’ nemzeti vagyonosság ’s jól
lét. A’ nemzet foglalkozásinak legmagasb elosztása az 
anyagi és szellemi foglalkozások megkülönböztetése.— 
Egyik a’ másikat kölcsönösen föltételezi ’s támogatja. 
Minél többet tesznek a’ szellemi termesztők az erköl-
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c a i a é g , vallásosság, fölvilágosodás, eszmeszaporítás , 
szabadságterjesztés, politikai tökélyités, személy ’s va- 
gyonbátorság, nemzeti hatalom ’s önállás tekintetéből : 
annál nagyobb lesz az anyagi termesztés. Minél több 
jót hozhatnak elő az anyagi termesztők: annál többet 
fordíthatni szellemi termesztés előmozdítására.

A z a n y a g i  termesztésnél a’ f o g l a l k o z á s o k  
l e g f ő b b  e l o s z t á s a  ’s a’ t é r m é r ő k  l e g f ő b b  
e g y i t és  e a’ f öl dm ü v e 1 é s ’s g y á r t á s .  — Mi- 
kint a’ tű gyárnál, úgy a’ nemzetnél minden foglalkozási 
ágnak, 's végre az egésznek termékenysége azon ala
pul , hogy az egyedek munkássága (Thätigkeit) egymás
hoz kellő arányban ’s viszonyban álljon. Ezen arányt 
’s viszonyt a’ termő-erők sulyegyenének vagy öszhang- 
jának nevezzük. Egy nemzetnek lehetnek fölös szám
mal bölcsészei, nyelvészei ’s tudósai: de kevés számú 
művészei, kereskedőji ’s tengerészi. Ez egy nagyon elő
rehaladt tudományos műveltség következménye , melly 
tudományos műveltség azonban nem táraogattatik eléggé 
előhaladt gyári-erő, és b e l-’s külkereskedés által. Olly 
nemű jelenet ez, mint ha egy tűgyárban sokkal több 
gomb készíttetnék, mint tűhegy. A’ fölösleges tűgom
bok illy nemzetnél hasztalan könyvek tömege, elméncz- 
kedő rendszerek ’s tudós czivakodások, mellyek által 
a’ nemzet szelleme inkább elhomályosíttatik, semhogy 
kimüveltetnék : következve termő-ereje ép úgy gátolta- 
tik clőmentében, mintha igen sok papja’s igen kevés if
júsági tanítója, igen sok katonája ’s igen kevés poli
tikai férfija, igen sok igazgatója ’s igen kevés bírója ’s 
jogvédője lenne-

Ol l y  n e m z e t ,  m e l l y  e g y e d ü l  f ö l d m ű 
v e l é s t  ű z :  o l l y a n  e g y e d ,  m e l l y n e k  a n y a 
gi  t e r m e s z t é s n é l  e g y  k a r j a  h i j á n y z i k .  A’ 
kereskedés csak közbenjáró a’ földművelés és gyártás 
’s ezek külön ágai közt.— Olly nemzet, melly földmü- 
releti terraesztvényit idegen gyártványokért cseréli k i : 
olly egyed, melly csak egy karral bír ’s idegen kar
ja által támasztatik. Ezen támasz hasznos ugyan neki; 
de nem olly hasznos, mintha önmaga mindkét karjával 
bírna, már csak azért sem , mert munkássága idegen Ön
kénytől függ. Ha a’ nemzet saját gyárerövel bir, annyi 
élelemszcrt ’s durva anyagot termeszthet, mennyit sa
ját gyárai bizonyosan elfogyasztnak; ha pedig külföldi 
gyároktul függ, csak annyi fölöst termeszthet, mennyit 
más nemzetek termeszteni nem képesek, ’s ennélfogva 
tőle venni kénytelenek. E’ fölös termés eladásának sem
mi biztossága nincs ; mert az idegen nemzet másutt lel
het vásárt, ’s fogyasztása egyéb viszonyoknál fogva is 
kisebbed hetik. A’ belső vásár ’s kereskedés tehát egyes 
nemzetre nézi sokkal fontosabb a’ külsőnél. Honnan ter
mészetesen foly: hogy minden nagyobb nemzetnek ér
dekében áll, a’ termő-erők nemzeti egyitését főczélul 
tenni, ’s ennek a’ n e m z e t e k  k ö z t i t  (internationa
list) alárendelni.

A ’ munkának nemzeti ’s nemzetekközti elosztása 
nagyobb részt az égalj ’s természet által van kijelelve. 
Nem minden ország termeszthet theát mint Kbína, fű
szereket mint Jáva, gyapotot mint Louisiana ’stb. Ok
talanság volna, ha egy nemzet olly terményeket, raely- 
lyek előhozásában a’ természet neki nem kedvez és 
mellyebet a’ nemzetek-közti munkaelosztas vagyis kül
kereskedés által könnyebben ’s jobb minőségben szerez
h e t, nemzeti munkaelosztás , vagyis belhoni termesztés 
által akarna megnyerni. Valaminthogy nemzeti műve
lődés és munkásság hijányát tanusítná az , ha egy nem
zet nem használná minden természeti erejét arra , hogy 
belszükségeit kielégítse ’s termesztvényei fölöslegével

magának azt megszerezze, mit ön földétül a’ természet 
megtagadott.

É s z r e v é t e l e k .
ti mezőrendörseg különösen a5 csősz körül.

A’ kivitelben! hanyagság törvényinkről is áll.
Felelet gr. Sz. I—nak. 175.1. 

Erőhöz kellene nyúlni, hogy fenmaradásra 
kényszerittessenek.

Tocqueville E. Pcmocratia Amerikában.
Fábián G. ford. II. k. V. F. 90 1

Maga kárán tanul a’ magyar. E z , aligha meghiú
sított igazság. Jóllehet sokan tagadják , — de megvan az 
emberi esznek is „Nem tovább'ja; mi a’ világban élünk } 
azen átláthatatlan üregü pontban, mellynek kivilágosi- 
tására ezer meg ezer óriási elme , ’s lángkeblü férfiú — 
eletök szebb részét feláldozva — törekedett, törekszik : 
de hasztalan. Reményök egyedül a’jövő századok’s ez- 
redek teremtő eszméiben bízik, mellyek egykor teljes 
fényben láttatandják a’ természet véghetlenségének most 
homályos részeit; nem magyarázható sejiésöknek má
morában ábrándoznak kebleik: ha nem is boldogak, de 
némileg nyugodtak ön hiedelraökben. Véleményt alapít- 
nak agyokban, melly előttök világos — úgy hiszik — 
bár a’ világ csak ábrándoknak vallja. Mi emberek , — 
a’ föld teremtéseinek legnemesebb társaságos észképi 
állati vagyunk; egymáshoz simulni, közeledni törekszünk; 
többnyire önzés, önhaszon a’ r u g ó ,  mert egyenkinfi 
erőnknek öszszesitésével, sokkal biztosabban reményi
jük politikai jóllétünk eszközölhetését, fentarthatását. 
De a’ korlátozott emberi ész , az egyesek eszméit ’s ér
zésű egészben kiismerni nem tudá, ’s nincs hatalmában
— bár el tudjon is sok tolvaj-utat zárni — azoknak min
den kihághatást lehetetlenné t e n n i ;  ’s nem képes 
mind azon rézst befonni, mellyeken keresztül— daczá
ra az annyi előrelátással ’s mély észszel szőtt csapdák
nak— a’ roszra veteraült találékonysága büntetetlenül 
ne sikamolhassék. Olvasván e’ f. évi 109d. számú Pesti 
Hirlap „Értekezésében a’ mezeirendórség gyakorlatba 
vehetőségérül kérdőlegesen értekező ,’s némelly létesít— 
hetőségi ’s rendezési már v a l ó s á g o t  ’s tervezetet, 
többnyire igen helyesnek, alkalmazhatnak: de általa— 
nyosan — in genere — bocsánat — csekély nézetim ’s ta- 
pasztalásim szerint még sem találtam azon szabályokat
— sine quibus nemüdvezülhetni— hit ágazatinak.

Mennyire térjen el véleményem a’ mezőrendőrségi 
törvények foganosithatása felöl S. D. úrétól — annak, je
lenleg hoszszasb fejtegetéséiül kénytelen vagyok elálla- 
ni, fajonkint — in s p e c i e  — azok úgy is mulasztót ho
zandók lévén. M ost, — csupán a’ csőszök őrköre sza
bályozásárul kívánván fogalmimat, — nem különben az 
1840: IX. t. ez. 37, ’s 41. szakaszairól — részletesen 
elősorolni. — Nem csak elméletileg, de gyakorlatilag 
is okult kezektül reménylvén azon törvény, ’s rend
szere hiányainak kimutatását, ’s míg teljesen orvoso
landó lenne, — a’tűrhető kórpalástolást. Mi illeti a’ cső
szök őrköre szabályozását, vagy osztályozását: véle
mények ’s indítványok buja korát élvén, eszméim oda 
mennek ki: hogy ne őrizze más a’ legelőt, más tavaszt, 
más ismét az őszt; mert houunkban, kivevőn tan kevés 
helyet, a’ tagosítás, rendszeres elkülönözes es sza
bályos birtok-kihasitás még csak tervben, ajánló tör
vényekben létezik: hanem osztassék fel az egész hely- 
ségi vagy pusztai külső terület — belsőre maga a’ gaz
da vagy tulajdonos természetileg is ügyelvén — oszi- 
tavaszivetés , ugar, kaszáló, ’stbef. földet tagosifva—•
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commassálva— bizonyos és kijelelt terjedelmű körök
re , 8. D. ur s z e r i n t  — departaraentekre—: olly forma 
tcrjedelmüleg azonban , hogy minden azon mintegy ki- 
péczézendő körben találtató bármi n é v e n  nevezhető 
tárgyra a’ felvigyázhatás lehetővé tétetvén, a’ felelős
ség ne lehetlenittessék ; — ide értem a’ körbenvonu- 
ló vagy vonulandó csatornákat, vasutakat— ’s most még 
úgyis csak óhajtott maiasztok úgy leendő részeit, ’s nem 
lenne nevetséges az effélék őrzésére is megeskettetni 
hallani a’ csőszöket, mit — bocsánat — aligha hallott 
még honunkban S. D. u r , ’s aligha nevetett is ra jta! ? 
Ezen fönebbi tervem, ha eleinte némellyek előtt bajosnak 
tetszik is , — neralétesilhetlen ’s bizonyosan biztos czél- 
ra vezető leend, magától értetvén: hogy minden külön 
kör csősze kölcsönös felügyelésre,— de nem egyszers
mind felelősségre is köteleztessék. így vélekedem a’ 
szőlő-hegyek, és szőlő-kerteknek kihatárzott körbeni 
őrzéséről, mi ha nem csalatkozom, Biharmegyében , nem 
i g e n  r é g t ő l  ekként divatoz; eltöröltetvén megyei- 
leg az egyes szólok mint rósz czimboraság tanyája e- 
gyes pásztorlása. Az erdőkre nézve most mitsem szó
lok, mert minden erdő-tulajdonodnak, tudomásom sze
rint, legalább Tolnamegyében, külön erdészei, úgyne
vezett: jágerei vannak. Javaslatom folytán úgy látom, 
hogy közös birtokban is , a’ közös urasági csősz külön 
tartása fölöslegessé válnék; szabadon hagyatván azon
ban az illy közbirtokosaknak, önrovásukra, a’ külön 
közös urasági csősz-fogadhatás. Mi az illy körcső
szök bérét illeti: azt a’ birtokhoz aránylag vélem az 
illetők által, nemes nem nemes, szóval: mindenki által 
fizettetni, olly módon: hogy minden kör-csősz egy- 
form j ’s bizonyos öszszegü bért kapjon; annyit, hogy 
a’ törvényben kiszabott történetesen kivül maga ’s Ö- 
véi életszükségit hanem egészen elhárítani, legalább 
enyhítői Js türhetővé tenni képes legyen; továbbá: le
gyen mentes — mint S.D. ur is kívánja — mindennemű úr
béri ’s nem úrbéri tartozásoktul. Ekkint a’ sorbani ke- 
rülősködés is eltöröltethetvén, sok alkalmatlanságnak 
bizalmatlanságnak, úgy fölösleg költségnek helye nem 
leend. —

Jelen, fán pusztában elhangzandó gyönge felszó
lalásom 2dik tárgya az 1840: IX. t. ez. 37dik ’s 41dik 
szakaszai. — Ugyanis : a’ 37dik §. bölcsen s igazságo
san meghatározván a’ munkások ’s ezeket használó fe
lek kölcsönös tartozásit, olly formán óhajtanám még is 
azt módosíttatni: hogy ha elemi viharok vagy más vé
letlen egy résznek sem vétkül tulajdonítható esemény 
miatt, a’ felfogadott gabonában olly tetemes kár okozta- 
tottjhogy a’ beszegődött vagy beállott munkások bőrö
ket ki nem kereshetik, ’s így ezek, várt reményökben 
megcsalatnának: szabad legyen, sőt szükséges is , mint 
az idézett $ mondja: uj szerződésre lépni; ugyraind- 
azáltal, szerintem , hogy ha a’ munkást fogadó a’ foga
dottakkal— értem a’ véletlen esetekben,— meg nem 
egyezhetnék; megsemmisittetvén már úgyis az előbbi 
szerződés, — se e g y i k  se másik fél uj szerződésre 
lépni ne erőtettethessék, és szabad akaratjokban álljon 
a’ munkásoknak reményűknek megfelelő más m u n k á t  
azonnal vállalni. — Minden esetre könnyebb az elemi vi
harok által tetemesen megrongált gabonát a’ tulajdonos
nak más s z e 1 i d e b b módon is fel ’s betakarittatni 
mint a’ béres munkásoknak erőtetettidóhalasztás után, 
gyümölcsözendő munkát kaphatni. Viselje mindenik min
den kedvezés nélkül az esemény-okoztakárosodásokat,

nehogy midőn egynek baján segitni akarván, más — tán__
húsznak élete fentarthatására, mert alig van egyebe nyo
morult életénél, elkerülhetlenül szükséges eszközeit 
megszerezhetni veszedelmeztessük.

V égre, a’ többször idézett 1840: IX. t. ez. Ild ik  
$ sa :  nehogy a’ vagyontalanság vagy a’ vagyon eltit- 
kolhatása, tán bűnre ösztönző bűntelenség forrásává 
válhassék, -— rendeli : hogy a’ meg nem térített vagy 
meg nem teríthető pénzbeli mennyiségért 2 pengő forin
tért egy napot számítván, —  fogsággal tegyen eleget.

M ár, gondoljon,ki mit akar, vélekedjék az ember
ről mint tud: de en bátran merem állítani, hogy az 
ollyan, kinek pénzzé tehető vagyona nincs vagy azt e l
titkolhatja , —  minden bizonynyal inkább elül a’ tisztes 
letartóztatásnál sulyosbbá nem lehető fogságban — a’ 
törvény szavai —  mintsem több pengő forintot kénytele- 
nittessék fizetni, így a’ semmi nélküli — teste lelke —  
kosza betyár, más kárával némi tisztességes kereset ’s 
tápláló modhoz jutand! a’ véletlenül hibába esett va
gyonosabbat szigorúan fenyitendjűk, a’ szántszándékos 
dolog kerülő gazembert pedig m i n d e n  elrettenthető 
szigorúbb fenyíték nélkül hagyjuk ; tán még pamlagos 
szobába vívén őtet, hogy az mind einem orozhatott e -  
gésznek maradványaiból falatozhasson. Én úgy vélek - 
szem — találjanak mások czélszerűbbet, hogy ha az illy 
vagyon nélküli vagy azt eltitkoló, bárt tesz , és készpénz
zel vagy annyit érővel eleget nem tehet, —  a’ kár, té
tele módja, nem tetem es, ’s nem példásabb fenyítéket 
érdemlő — szeretnék határoztatni minden napra Iegfö- 
lebb! 20 pengő krjával— nem ám I20ával — lerovan
dó napi — bármiféle — munkát a’ károsított részire te
endőt , a’ marasztalási summa erejéig ; éjjelre pedig a’ 
tettes mindenesetre börtönbe csukassék : ha pedig tetc- 
raesb lévén a’ kár, elkövetési módja nagyobb büntetés be
számítását érdemlené meg; a’ megyei fenyítéket a’ tettes 
el ne kerülhesse.— Hallom ez utósókért az ultraisták vád
ja it : szolgaság! szabadság! 19dik század! Amerika! 
Albion! ’stb. ’stb. Boldog is te n ! ! !— ne bántsuk a’ be
tyárt , hisz ó is ember! — lopjon , dúljon, rontson —  
szabadság! 19dik század! egyenlőség, cgalité ! liber- 
té! ’stb. másnak többet, sapienti pauca.—

Ki jobbat tudd , tegyen ; hic Rbodus hic salta. —  
„Ki állati, büntettessék állalilag.“ ») T r u c h a P á l .

P ó t l é  k t á r .
(Segédpap = - felkiált ó-jel.) A ’ dunamelléki ref. egyh. 

kerület névtárát ismertető Pr. E . és I. L 22d. számá
ban olvashatni: 3 ) segédpapok névsora mint megannyi 
felkiáltó jegyek — !! — az espresnevek után; némellyik 
tíz éve hogy felkiált, csakhogy n em  r o k o n  v a g y  
n n o k a h a n g O D .

Röpiratka-osztás.
Mennyire osztogatják Angliában a’ röpiratkákat 

(Tractäthen) mutatja a z , hogy Good kivégeztetése al
kalmakor a’ vesztőhelyen ’s környékén 63,800 példányt 
osztának szét. — Nekünk, magyaroknak, nem lehetne 
tudnunk: Csaplovics magyarodás ellen irányzott röp- 
iratkáiból hányat osztott el nem régen a’ p...i templom
ban az ág. hitv. tőt egyházfi?

G a r á d y. 1

1) Olvasd a’ nagy hazafinak „Kelet népe“ 300 1. — egész a’ 
pontig.

Szerkeszti Helmeczy. Nyomtatja T r a 11 n e r-K áro  yi uri-utcza 453.
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K é r d é s .
Van é az úrbéri lelkek megváltásának jövendője a’ job
bágyra nézve. Vagyis: a' szabaddá tett földet, száza
dokon keresztül, megtarthatja é  a' földműves osztály ?

Nemcsak elméletileg a’ józan okosságból, ellen- 
mondhatatlanul meg lehet mutatni, hogy a’ szabad bir
tokos földművelő, kinek földje valóságos tulajdona, az 
álladalmaknakiegerősb oszlopa»! mellett, hogy maga is 
boldog és megelégedett lehet: de a’ történetek könyvei 
is tanúsítják, hogy az illy nemzeteknél, mellyek között 
a’ földművelő egyszersmind tulajdonosa is birtokának, 
mind az erő, mind a’ hazaszeretet, mind az erkölcs, 
lehető legjobb állapotban vannak ; és az álladalmak csak 
akkor hanyatlanak ’s indulnak romlásnak, ’s végkép is 
dlpusztulnak : midőn a’ birtokos, megszűnt egyszersmind 
földművelő lenni; midőn a’ birtokos, földbirtokát idege
neknek haszonbérbe kiadja; maga részint más foglala
tosságot keresve, részint haszonbérlési hasznaiból he- 
verésselélve, ’s a’ mellett erkölcseiben romolva, a’ föld
művelést teljességgel kerüli. Szükségtelen itt Róma pél
dájával föllépni, melly csak akkordulathaték fel az éj
szaki vadnépek által, midőn az földbirtokait szertelen 
elaprózva, feles haszonbérlőnek adogatá ; maga városi 
puhaságba ’s m i n d e n  kigondolható erkölcstelenségbe 
merülve. De természetes i s , hogy a’ fáradalmakban 
’s testi erőben gyakorlott földműves nép, ha az egy
szersmind tulajdonos is , oroszláni erővel védje javait; 
meJlyet a’ városi puha nép annyira védeni soha képes 
nem lehet: de ha más foglalkozásokkal is táplálja éle
tét , ollyanokkal, mellyek más éghajlat alatt is szüksé
gesek lévén, élelmét akárhol megtalálhatja, vagy azt 
pénzen megszerezheti: érdekében nem is áll annyira, 
földbirtokáért éleiét koczkáztatni. Méltó feladat tehát az , 
hogy a’ földműves osztály, birtokának valóságos tulaj
donosa legyen ; mégpedig a’ lehetőségig legkevesebb 
terhek föltétele alatt. Ez a’mai haladó szellemnek egyik 
legfőbb feladata hazánkban is ; és ha javait intézvényi- 
vel czélt érhet, a’gondolkodni tudó hazafitól csak áldást 
várhat hamvaira mindenki, k ié ’ dicső föladat eszköz
lésének eszköze lehet.

Nincsen értekező azon véleményben, hogy hazai 
földműves jobbágyink, úrbéri birtokaiknak valóságos tu
lajdonosi ne volnának; sőt inkább hiszi: hogy nemcsak 
1832 hanem I768diktól fogva, a’ kegyes urbér behoza
tala idejétől kezdve , az úrbéres jobbágy, tökéletes tu
lajdonosa birtokának; mivel azt tőle kisem vehette el ok 
nélkül, okkal pedig, ha t. i. terheinek eleget tenni nem 
képes, jelenleg is el kell attól maradnia, azon különb
séggel , hogy most azt már el is adhatja, de vége csak 
az : hogy kimúlik földbirtokából. Azonban, minthogy a’ 
szabad birtoknak másik föltétele az ; hogy mentol ke
vesebb teher alatt legyen: ezen tekintetben az úrbéres 
jobbágynak nemi teendői vannak , hogy birtokát lehető
ségig kevés teher nyomja. Ez okbul terveztetik a’ robot 
és urikilenczed örök megváltása; mellyet urának kész
pénzben lefizetvén , az irt terhektől szabadul ’s birtokát 
mind maga , mind a’ közjó hasznára, jobban művelheti. 
Ámde itt a’ nehézség : egyfelől, hogy a’birtokos, a’job
bágy megváltási ajánlatát elfogadja; másfelől, hogy a’ 
megváltási öszszegben is megegyezzék. De hát mi lehet

a’ megváltás díja? Egy egész helyes jobbágy szolgál 
urának évenkint 108 gyalognapot, mi 25 krjával teszen 
45 fr. Házbér 2 ft. 50 d. Egy ölfa-vitelt vegyünk 2 ft. 
24 hold szántóföld harmadrésze 8 hold ; egy hold terem 
12 p. mérő őszit, ebből úri kilenczed 9319 = 102|3 p.m. 
őszi, ezt 4 forintjával számítva teszen 44 ft. 662/ 3 d. 
ugyanannyi tavaszi 2 írtjával 22 ft. 331  ̂d. És igy 24 
hold állomány évi megváltása 113 ft. 50 d. azaz: ha sem 
kilenczedet nem adna, egy egesz helyes jobbágy, sem 
robotot nem szolgálnia: kellene fizetnie évenkint 113 ft. 
50 d. Ennek tőkéje 2270 ft. azaz: ha egy egész helyes 
jobbágy ott, hol neki járandósága szántóföldben 24 hold, 
2270 ft egyszerre letesz, mivel ennek száztól ötös ka
matja 113 ft. 50 d .: úrbéri tartozásait örökre lerótta ’s 
így ezen tekintetben urától mindenben megszabadult. — 
Előrelátható azonban, hogy bár a’ jövedelmeket fel nem 
csigáztuk , sem a’ kamatot fölebb száztól ötnél nem vet
tük , mégis az úrbéri váltságolly magas, melIyet,hogy 
valamely helység áltáljában lefizethessen,alig hihető: hogy 
pedig csippel csuppal, hol egy hol két jobbágy megvált
hassa magát, ’s a’ többi robotoljon, ’s kilenczedet ad
jon , ez alig hajtható végre. Azonban mégis csak kellene 
azon törekedni, hogy a’ megváltás, a’birtokos kára nélkül 
megtörténhessék. Fizessen hát évenkint bizonyos ösz- 
szeget; hogy mindjárt szabad lehessen. De ha az irt 
esetben többet nem adhat 113 ft. 50 d.nál, akkor mindig 
csak évi tartozásait rója le , és szabad sohasem lehet: 
fizessen hát p. o. egy egész helyes évenkint többet még 
pedig 143 ft. 50 d. Ekkor 113 ft. 50 d. leszen az évi 
tartozás ; 30 ft. pedig törlesztő tőke. Kérdés; ezen 30 
ftnyi törlesztő tőkével évenkint közkamatot is számítva 
hány év alatt fogja a’ fenirt 2270 ftot lefizetni száztól 
ötös kamat mellett ? Ezen feladat im ezen képlet által 
leszen megfejthető :

log — |- ( n - o " J
n = -----------------------------------------1.

log ( t - K )
holott jelenti

Az évi jövedelmet vagy törlesztési tökét . . p.
A’ törlesztendő ö s z s z e g e t ............................... P.
A’ kamatlábat 1 f t ó l .......................................... y.
A z  évek s z á m á t ...............................................n.
p. o. a’ törlesztő fizetés évenkint p—-30 ft.— d.
a’ tő k e ..................................... p=2270ft. — d.
a’ kamatláb száztol 5 . . . 17 =  0,05 ft.— d.

leszen az évek száma
, ("2270.0,05 , 1log j _ _ ------  + ( H - « ,0 5 )  J

n = ------------------------------------ - =  31,3
log (1-4-0,05)

azaz: ha a’ példában levő jobbágy 3 iy ,0 évig folyvást 
143 ft. 50 d. fog fizetni, ebkor minden úri adótul mentes 
leend. Ha pedig törlesztő tőkéül évenkint többet is fi
zethet 30 ftnál: akkor az irt felszámítás szerint nem 
kívántatik 303/ lo év arra, hogy szabad legyen ; mégpe
dig ha 50 ft. fizethet a’ fölebbi 113fi. 50 d. felül, ak
kor 24 '|a év múlva szabad lehet.

Ha jobbágyink körülményit megtekintjük: látni fog
juk , hogy ez is lehetetJensegre vezet; mert nem hihető
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ho„y legyen helység, melly évenkint 143 fi. 5 0 d. fizet
hessen; ’s így a’ rögtöni szabadulás teljes lehetetlenség. 
Azonban ha a’ nyargalva haladást, hogy nyakunk ne 
törjék, — ügetve haladássá változtatjuk, mégis okkal- 
nióddal az óhajtott boldogsághoz juthatunk. Ismeri ugyan
is a’ falu tulajdon erejét: ez határozza meg, hogy min
denjobbágy, évenkint mit fizethet törlesztő-tőkéül egy 
egy egész helytől, és aránylag a’ többitől: ezt fizessék 
be pontosan évenkint uroknak ; jótálván az egész hely
ség, a’ befizetendő öszszegérí; az alatt azonban minden 
eddigi úrbéri szolgálatot pontosan teljesítsenek ; eljővén 
a’ kiszámítandó n esztendő, az egész helység szabad 
leend. Ezen munkaraód azt teszi fe l: hogy a’ birtokos 
ur a’ törlesztő pénzeket nemcsak beveszi, hanem n 
évig folyvást kamatoztatja is ; vagyis: hogy ö jobbágyi
nak azon idő alatt számtartója leend. Ezt ugyan nagyobb 
uradalmak megtehetik, de hogy kisebbek elfogadják,alig 
hihető; ’s így megint oda jutunk , hogy a’megváltás ezen 
utón is lehetetlen lesz. Ezen nehézségen semmi más 
egyéb nem segíthet, mint nemzeti hitelbank, melly a’ 
jobbágytól a’ fenirt törlesztési tőkét elfogadja, és az té - 
venkint kamatoztatván, n év múlva az egész adósságot 
leteszi, még pedig egy krajczár fizetés nélkül; mivel 
ő a’ beadott pénzektől, évi száztól ötös kamatot fizet; 
maga pedig kölcsön kiadott pénzeitől, ha száztól hatot 
nem kapna i s , legalább fél évi kamatokat vészén; 
raellyekböl eredendő hasznai, fáradságait ’s költségeit ele
gendőképen fedezik.

Bár nehéz tehát ’s szövevényes hazánkban az ú r
béri telkek megváltása, de az mégsem lehetetlen, jól 
rendezett hitelbank segítségével; melly a’ jobbágy és 
birtokos ur közé állván, minden súrlódás nélkül, mind 
kettőnek méltányos követelésit,tökéletesen kiegyenlíti; 
és a’ jobbágyot, ha nem rögtön is ,  legalább biztosan és 
nyomosán kevés évek múlva, az úrbéri terhektől töké
letesen felszabadítja. De lássuk ezen megváltás követ
kezményit. Nagy inger a’ szabadföld és szabad birtok ; 
és ha ezt az országos adózásokon kívül más nem nyom
j a , nagy lesz a’ csődület, melly földbirtokot venni kí
ván , sőt hihető : egész társulatok fognak alakulni, úr
béri szabad birtokokat vásárlandók, gazdag mesterem
berek, művészek, kereskedők,pénzbirtokosak. Igaz, hogy 
30—40 hold földbirtok, ha az mind egy tagban volna 
is , a’ pénzesek szorgalmát ’s biztos kinézéseit a’jöven
dőre annyira nem igényli, hogy odahagyván eddigi fog
lalatosságukat, ’s életök módját, lakásokat az illy apró 
birtokra venni hajlandók legyenek; vagy világosabban 
szólván : illy csiripcsarap jószágon gazdálkodni soha
sem fognának : de van elég szegény, nyomorult, ki azo
kat felébe kivenni fogja,’s így, miután a’nagyobb pénz,’s 
földbirtokosak,nehány 100 év múlva minden földbirtokot 
magokhoz ragadtak,a’szabad földműves-népet országszer
te fölemésztették ’s minden földbirtokot haszonbérlők fog
nak művelni: ekkor elértük az olaszok Eldoradóját; hol 
az apennin sovány bérczeit kivevén , birtokos földműves 
csak egy sincs, mind haszonbérlő; ki mindenének felét 
urának adja ; ki a’ földnek nem tulajdonosa; ki azt mint sa
játját nem fizeti; ahhoz nem ragad , azt olly tűzzel, mint 
tulajdonát védni sohasem fogja: a’ földbirtokos pedig 
mind városban lakik , részint mesterember , kereskedő , 
tisztviselő , és henye kövezettipró ; ki földjét pénznek 
tekinti, mellyen, ha az kívánt kamatját meg nem hoz
za , bu nélkül odébb ad. Itt pang, és sínylődik az olasz 
földművelés, elaprózott parányi birtokai mellett; a’nél
kül, hogy e’ nyomorbulszabadulni képes volna; 5 Ieg- 
fölebb (» szemet arat egy p. ra. földrül akkor,  mikora’ 
hajdani római szabad földműves 1 0 ’s 12 szemet nyert.

Itt koplal a’ faczipés feles haszonbérlő, családostul, szűk 
pólentája mellett; mikor a ’ hajdani római szabad föld
műves bőven táplálkozott ’s erőt gyűjtött idegeibe.Ide sie
tünk mi is,az eddigelé tervezett úrbéri váltsággal, melly a’ 
földműves nép fenmaradhatását nem biztosíthatja. Azon
ban a’ leendő feles haszonbérlőknek nálunk boldogitóbb 
kinézései lehetnek ; mert itt sok a’ kegyes philantrbp , 
ki azoknak nyomorait meg fogja sokallani, és talán is
mét uj megváltást tervezend ’s ismét szabad földművest 
alkotand ;és ha a’ nagy concurrentia ezeket ismét feles 
haszonbérlőkké változtatná, jószivök talán megintraeg- 
esendik ’s így végetlenül. Mind ebből csak az jő k i : hogy 
a* m e g v á l t á s n a k ,  úgy mint a z t  so k  philantrop 
tervezi, a’ f ö l d m ű v e s  o s z t á l y r a  n é z v e  j ö 
v e n d ő j e  n i n c s ;  mert az semmi erővel nem eszkö
zöltethetik, hogy az úrbéri szabad birtok mesterembe
rek, kereskedők, ’s pénzbirtokosak kezébe ne kerüljön; 
minthogy a’ földművelés, gazdagságot, kivált kicsiny
ben gyakorolva nem adhat; ’s így a’ művésznek és ke
reskedőnek mindig több pénze leend. Hiszi ugyan ér
tekező, hogy ha az illy úrbéri birtokok több száz hold
ból állanának, nemcsak gazdálkodni készek volnának az 
uj birtokosak, sőt az iparra, szorgalomra példát lenné
nek adandók: de kérem £0—30—40 hold földben, ki 
fog maga személye szerint gazdálkodni ollyanok közül, 
kiknek vagy mesterség, vagy kereskedés, némi pénzt jut
tatván zsebökbe , a’ kényelmes életet megszokták. Vagy 
talán kényszeritsük a’ szabad urbéritelek-vásárlókat, 
hogy kénytelen -  kelletlen, földműveléssel foglalkozza
nak ’s birtokuk helyén lakjanak ; delehetne é ennél zsar- 
nokabb törvényt alkotni? és ha alkottatnék, lehetne é 
azt végrehajtani? ’s igy mit gondolnak uraságtok: hány 
uj esztendőt érne az illy törvény? és imé ismét ott va
gyunk,hogy a’s z a b a d  ú r b é r i  b i r t o k b a n  j ö v e n 
d ő j e  n e m i s  l e h e t  a’ f ö l d m ű v e s  o s z t á l y  
k e z é b e n .  Mit használt tehát az úrbéri megváltás ha 
a’ földműves megint .szertelen terhek alatt nyög; talán 
a z t: hogy az ismét megváltassék.

(Vege következik.)

Tolnai Védegylet-
Honunknak kereskedési tekintetben nyomasztó átlapol

ja  , mint szinte gyárakbani hátramaradása, napról napra 
érzékenyebben hatván a’ közönségre, lehetlen ebbeli 
hiányaink pótlását eszközlőleg minden teketségünket to
vábbá oda nem fordítanunk, hogy körülállásinkhoz és 
hatáskörünkhöz mérséklett intézkedésekkel, mind a’ kül
földdeli kereskedési viszonyok mérlegét kiegyenlíthes
sük, mind pedig a’ gyárak fölállítását előidézhessük.

Ebbéli számtalan bajaink között alig találkozik é- 
rezhetőbb azon valóban szégyen -  és kárteljes körül
ménynél , miszerint a’ Magyarországban termesztett 
gyapjúnak legnagyobb mennyisége, sokszor igen olcsó 
pénzen lezsarolva a’ juhgazdáktól, külföldre vándorol, 
ott posztóvá ’s más szövetekké alakul, és m i, belföldi 
concurrentiát nélkülözök, ismét kényszerülve vagyunk, 
azt drága pénzen megvásárolni: ki - és beviteli ezen 
veszteségünk pedig kettöztetik a’ kétszeres vámzat ro
vatával, mellynek a’ kivitelnél a’ gyapjú, a’ bevitel
nél ismét a’ posztó vagyon alávetve. Mindez természe
tesen azon gondolatra vezérle jelen mozgalmaink kö
zött több hazai p o l g á r t ,  mikint lehetne legczélirá- 
nyosabban Magyarországban minél több posztógyár lé
tesítésed eszközölni? Minek következménye,először u- 
gyan, a’ gyapjú nagy részének magyar kereskedők ’s 
gyárnokok általi megvétele , imígy a’ kétrendö vámzat
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megkiraélése, és ennek folytában, azon fenemlitett ke
reskedési deficit megszűntével ’s mindenhol tapasztalt 
pénzfogyatkozás egy részbeni kisebbítése fogna okvet
len következni, másrészről pedig a’ honi iparnak nem 
eléggé siettető gyarapulása’s virulása. Europailag meg
ismert statusgazdasági tan : hogy a’ kézmüvészet vala- 
melly ágában viszszamaradt nemzet, ezen viszszarnara- 
dásból pénzbeli viszonyaira háromlott károsolását főleg, 
sőt majdnem egyedül, erős és szerfölötti védvámok al
kalmazása által képes csak orvosolni és a’ belipart vi
rágzásra emelni. Magyarország nem bir önérdekei sze
rint szabályozott vámrendszerrel. Ez fő oka, hogy Ma
gyarországban gyárak mind eddig nem léteznek ; és a’ 
már fenállók is csak sinylő állapodban tengődnek. Erre, 
lelkes nemzet, talál azonban módot, minden akadály 
daczára i s , raelly őt hínárjából kisegitendi. És ezen 
mód nem nem másból, mint csekély pillanatnyi önmeg
tagadásból, és ezen megtagadásnak szilárd elhatáro
zottság melletti közönségessé tételéből áll. Nem lehet 
itt nem említeni Franklint, az éjszakamerikai gyarma
toknál a’ szabadulási harcz előtti biztos küldöttjét, ki 
midőn az angol alsóház korlátái előtt álló kérdeztetnék: 
„Van é még valami különbség az amerikaiak lelkületé— 
ben ?“ ezt valászolá „Igen uraim, ezelőtt dicsőségünk
nek tartottuk müipari szükségeinket angol készítmények
kel födezni, most dicsőségünknek tartjuk rongyosan 
já rn i, míg uj ruháravalót magunk készítünk.“ Eme tar- 
talomdus szavak találjanak viszhangra, és mintegy Iáb- 
toppantásra varázslólag támadandnak gyárak. Felbuz
dulva ’s átihletve az általok ébresztett érzetek által, 
siettek többen egy olly egyesület létrehozását eszközöl
ni , mellynek tagjai magokat egyedül honi gyárokban 
készült gyapjúszövetek viselésére kötelezik. Minek bár 
lassú , de a’ tagok szaporodtával mindinkább biztosab
ban bekövetkező és honunk jövendőjére nézve legüd- 
vösb eredvénye leszen.

Ezen egyesület Tolnamegyében a’ hírlapok által 
közzétett határnapon Szekszárdon tartott közgyűlése al
kalmával ezen czim alatt „Tolnai védegylet“ alakult, 
raelly alkalommal elnököknek választattak : 1) Döry Gá
bor ’s Perczel Móricz u ra k ; pénztárnok ’s titoknok is 
ez úttal választatott. Az alapszabályok felolvastatván, 
illykép erősittettek meg: 1) Czélja a’ honi munkásság, 
ipar és szorgalomnak,belföldi posztógyárak fölsegélése 
általi tettleges előmozdítása és e’ végből a’ védvámok 
nélkülözésével származó kereskedői hijány ’s hátrama
radás pótlása. 2) Tagja lehet minden aláiró, ’s azáltal 
magát a’ társaságnak íro tt, változhatlan szabályira kö
telező. 3) Az aláírás az alakulásnak gyűlési kijelenté
sétől egymásután hat évre kötelez. 4) Kötelesség az 
alakulás kezdetétől hat év lemultáig, mind az aláíró
r a , mind annak o i l y  an családi tagjaira ’s cselédjeire 
nézve, kiknek maga az aláiró ad ruhát, csak hazai 
gyárban készült gyapjúszövetek vétele. 5) Kötelesség 
minden év kezdetén januar lsö napján a’ társaság ügyei 
kezeléséhez megkivántató költségek födözése fejében 
20 pengő krajezárt az egyleti pénztárnok kezeibe (most 
Horváth János ur) lefizetni. E ’ folyó évben az aláírás 
alkalmáaal történik. 6) Erkölcsi kötelességül tűzetik k i , 
hogy az egylet tagjai minden befolyásukat e’ társaság 
terjesztésére és alapszabályai fentartására fordítsák. 7) 
Elnöki rendelés szerint rendesen minden évben Szekszár
don nagy gyűlés tartatik , mellyre a’ tagok az elnök ál
tal hírlapi közretétet utján hivatnak egybe. 8) Rendkí
vüli gyűlést szinte ez utón hirdet ’s bíhat öszsze az 
elnök vagy ennek akadályoztatásakor az alelnök, melly 
gyűlésben azonban az alapszabályok módosítás alá nem

vétethetek. Mind e’ gyűlésekben a’ jelenlevő tagok e- 
gyenlő egy szavazattal bírnak, egyenlőség esetében az 
elnök mond végzést. A’ gyűlések egészen nyilványosak.
9 ) Kezelését az egylet ügyeinek, egy évre választott 
elnök, alelnök, titoknok ’s pénztárnok vezérlendi 5 ta - 
nácsnok (t. An g y a l István, Augusz Antal, Bartal 
György, Domsich Lajos, Krenmüller Károly urak) se
gítségével , kik együtt véve egy 9 tagú választmányt 
képzendőnek. Ezen választmány üléseiben a’ jelenlevő 
választmányi tagok bírnak csak elhatározó, az egyéb 
egyleti tagok pedig csak vitázó joggal, végzései érvé
nyesseget három tag jelenléte föltételezi. 10) Az elnök 
a’ választmánynak, a’ választmány a’ nagy gyűlésnek 
számol működéséről. A’ jegyzőkönyvek mindig az elnök 
es a’ többi választmányi tagok által hitelesitendők. 11) 
A’ peuztárnok a’ bevevesekről és csak választmányi vég
zés folytában irt e l n ö k i  utasítás szerinti kiadásokrul 
rendszeresen vezetett számadását minden évben a’köz
gyűlésnek beadandja. 12 A’ titoknok, ki a’ tollat vezeti, 
egyszersmind a’ társaság irományait őrzendi, ’s följeleli 
a’ gyűlésekben a’ szólni kívánókat sorozatban.

Az alóirók száma 139ra szaporodott; köszönet sza
vaztatván mindazoknak , kik aláírók gyűjtésével fáradoz
tak, ezúttal is ezen vállalat minden rokonkeblű ügyba
rát szives részvétébe ajánltatik. Viszszaélések elke
rülése tekintetéből a’gácsi gyárigazgatóság hírlapok ut
ján emlékeztetik, elnökileg is szinte fel fog szólittatni, 
hogy szövetjeit bizonyos jegyekkel ellátván , azt vala
mint kelméi fölött készítendő árjegyzékét is , a’ nvilvá- 
nyosság ösvényén a’ közönséggel tudassa.

Stann Ferencz tiloknoh.

Egypár szó H etényi 9IVéi>noveleses 
Páziiiándy-(lij; czíinii czikhérc*
Altalányosan megismert igazság, ’s lelkemnek is buz

gó kívánsága: sikeritése azon eszméknek, miket tudós 
értekezönk lapjaink 70dik számában a’ czimzett tárgy 
érdemében mond ; ’s így népnövelés-körüli nézetit te
kintve , helyeslő véleményem mellett, csak buzgó köszö
netét nyilványithatok a’ fáradhatlan szorgalomnak, mit 
hasznos isméretek különféle ágában, annyi sikerrel mű
ködni tisztelhetünk : bocsánat azonban , ha az illető egy
házvidék Pázmándy-díj kiosztás-módja iránti vélemé
nyében semmi esetre sem osztozom! „Az idén is leg
jobbaknak ismertetének — úgymond értekező — a’ heíé- 
nyi ’s n. ócsai iskolák, mellyeknek tanítói C s á s z á r  
I s t v á n  ’s K o c s i s  F e r e n c z  tavai megjutalmaz
tattak ; de mivel a’ tract, consistorium úgy vélekedők, 
hogy ha mindig ,,e’ két jeles egyed nyerendi el a’ pá- 
lyadíjt, úgy a’ többség igyekezete ellankad: jónak ta
lálta úgy intézkedni, hogy egymásután kétszer a’ leg
kitűnőbb szorgalmú tanítók se nyerhessenek pályadíjt; 
de igen a’ harmadik évben“ ’stb.

Nem jogi szempontbul veszem föl a’ dolgot, ugyan
azért nem vitatom : szabad é az alapítvány szellemétől, 
kezelőnek, legyen az egyes vagy testület eltérni: né
zem csak a’ dolog természetét ’s tekintem az erdemnek 
jutalomhoz , ennek viszont ainahozi viszonyát, miknek 
olly karöltve kellene ’s — hol mindkettő megvan — kell 
járniok, mint jog ’s kötelesség ! Hol érdem van , s ju 
talmazni lehet: azt sohasem kell ettől megfosztani. \  i- 
rágozzék ’s gyümölcsözzék az érdem századig vagy to
vább; virágoztassa azt Péter vagy Pál, az mindegy .ju 
talom csak érdemet ’s igy csak Pétert vagy Pált illet; 
különben az érdem könnyen káros hanyagságra fajul
hat ’s a’ jutalom gúnynév lehet. A’ t r a c t ,  c o n s i s t .
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mi dőn  j u t a l m a z ,  b ü n t e t  i s ;  mert azt mondja: 
minthogy N. N. szorgalmas leven tíz aranyat nyert, jö
vő évre bármilly jelesül viselje is magát egy krt. sem fog 
kapni, épen csak azért mert most is szorgalmas volt. 
De továbbá épen ezen h a t á r z a t  e l l a n k a s z t j a  az 
i g y e k e z e t é t  is;  mivel N. N. nem kecsegtethetvén 
magát azzal hogy ö jövőre is számíthat jutalomra, köny- 
nyen megeshetik — mert a’ gyarlóság mindnyájunkkal
köz_hogy jövőre igen keveset lendít! Igenis uraim !
Császárt és Kocsist tízszer sőt húszszor’s mindig egy
másután kell — ha szüntelen ők érdemlik — jutalmaz
ni ; és hol vagyon megírva, hogy mindig csak e’ két 
jeles egyed nyerendi a’ jutalmat ’s hogy következik az, 
hogy igy a’ többség igyekezete elankad ? Én azt hiszem : 
hogy sok utólsó leszen első, ’s minél több akadálylyal 
van öszszekötve valaminek elnyerése: a’ valódi, szi
lárd ’s kitúró igzekezet annál inkább ég annak bírhatá- 
sa után ’s igy a’ közjó mindig csak nyer és nyer. Av- 
vagy Cs. és K. elérték a’ derékség non plus ultráját ’s 
nem találtatik férfi izraelben ki elébök hágna? így is 
jó ,  ’s így is csak ők érdemelnek jutalmat; amaz sem 
lehetlen; mert a’ r e m é n y  o l l y  i s t e n a j á n d é k  
melly csak éltünkkel szünendik meg ! Uraim! kiknek ke
zeitek közt pénz van letéve : vigyázzatok hogy jól sá
fárkodjatok ; mert vajmi hajlandók az emberek önkény
re ’s n epotismusra; vajmi gyakran, ’s nem mindig a- 
laptalanul vádolják azzal kivált a’ helv. hitüeket; vi
gyázzátok, hogy oda fordítsátok az áldozatot hova kell 
és szükség azt fordítani: nehogy az áldozok látván 
szükségkeblüségteket, megszűnjenek áldozni.

Varga S.

A’ gonosz nő és az ördög.
N é p m o n d a.

Fogl után.
Élt hajdan egy Joka nevű fiatal pór, ki példátlan 

türelemmel vala felruházva, ’s kinek legkedvesb fog
lalatossága volt, télben suton, az év más részeiben 
pedig kunyhója előtti fatuskón üldögélni és a’ füstfelleg 
után nézni, mit pipájábul eresztgetett.

Sohasem hallottak róla valamit; igen , sőt én sem 
lettem volna képes a’ nevezett Jokát e’ rege olvasóinak 
mint monda hősét föl — ’s bevezetni, ha történetből 
szerencsétlen nem leendett egy nőt birni, ki a’ vesze
kedést ’s viszálkodást olly mértékben szerette, mint 
Joka a’ békét.

Ezen szerétéire méltó nő, nemcsak különös ötö
mét találta abban, ha házastársát a’ nap minden részében 
egész vérig kínozta; hanem ha ez nem igen sokat csi- 
náltszónoklati ömledezései következtében^’véleményhez 
kézzel fogható magyarázatot mellékölni sem mulasztott 
e l,  mellyek különböző emlék-jeleket hagytak szelíd 
urának drága arczulatán. Az ellenmondás annyira szo
kásává lön, hogy a’ szegény Joka már végtére legkis
ebbre  sem merte kérni, annál kevésbbé bátorkodott há
ziúrhoz illóleg parancsolni. Mert ha minden, veleszü
letett jószívűséggel mondá is: ,Nézd édesem , gondol
nám, hogy neked illy módon kellene a’ dologhoz fogni4 
azonnal kiálta a’ nő: ^Mivel gondolod, ép az ellenke
zőt akarom tenni.“

Egy reggel elhagyá Joka kunyhóját, nem rég vett 
rétjét lekaszálandó. Alig kaszált egy pár órát, midőn 
Ptár drága fele látogatást tőn na;«, megnézni,mennyi

re haladt munkájában, melly alkalommal el nem mulasz
totta Jokát, rendes szokáskint, restsége miatt derekasan 
megszidni. —

Midőn már hive, hogy reggelire ót eléggé elkinoz- 
ta , távozott ismét, azon fenyegetéssel: hogy délig le
kaszálja rétjét, ha ebédet akar kapni.

A ’ szelíd J o k a  mosolyogva ígért minden lehetőt 
megtenni, ’s újra kaszájához nyúlt; de midőn látta, hogy 
nője a’ réten keresztül veszi útját, utána kiáltott: hogy 
megálljon. ,Miért?4 kérdé a’ nő, ’s fergeteg b o r u l t  
homlokára.

Joka. Mivel könnyen szerencsétlenségbe eshetnél.
Nő. Mit krákog ismét e’ béka ?
Joka. Nem mondám m ár, hogy a’ rét ezen oldalán 

egy régi kút van; mit most a’ fű egészen benőtt. Milly 
könnyen léphetsz azon helyre, ’s eshetsz a’ kútba.

Nő. Valóban, nem hivém; hogy gondoskodsz rólam.
Joka. Csaknem kétkedsz igazságomon?
Nő. Legkevesbbet sem !
Joka. No’s hát. —
Nő. No’s hát — ép azt teszem,mit föltettem ma

gamban. Te ostoba, képzeled hogy megcsalsz ’s köve
tem együgyü fejedet; azt el nem éred most az egyszer.

Joka. De ugyan hallgass csak. —
De ki nem hallgatott, az az elkeseredett társ volt,’s 

miután még néhány becsület-nevet szórt volna, merész 
léptekkel haladt a’ réten keresztül.

Joka eldobá kaszáját ’s utána sietett; már majd 
utolérte , midőn a’ nő egy hasitó kiáltást tőn , és szem 
elől eltűnt. Valóban a’ kútba esett, mit Joka emlegetett.

A’ férj azonnal a’ kút szélére ugorván lekiáltott: 
,Élsz még Mára? — élsz még? — de nem jött felelet, 
és szemei a’ mélység miatt mitsem különböztethettek meg.

Miután még.néhányszor , hasztalan lekiáltott, olly 
sebesen mint csak birt, kunyhójába futott,’s a’ leghosz- 
szabb kötelet, a’ miilyent csak talált, kihozván ezt a’kút
ba ereszté , ’s inté nőjét, hogy minden erejét öszsze- 
szedvén, magát a’ kötélhez kösse , hogy igy kiszabadul
hasson.

Nem sokára é rzé: hogy a’ kötelet ránczigálják, mire 
egész erejéből huzni kezdé azt. Az izzadság vastag 
gyöngyökben állt homlokán , és drága felének súlya sok
kal nehezebben nyoma ót mint képzelé ; úgy hogy több
ször felhagya munkájával, ’slélekzetet kellett vennie.

Sok fáradság után végre látta az édes terhet, az 
éji sötétségbül mindig közelébb jönni: de nem kis cso
dálkozására egészen feketének látszott, mit azonban azon 
sötétségnek tulajdonított, mi még azt környezé.

De mint ijedt meg, midőn ez már egészen a’ kút 
tetejére é r t, és benne nem nőjét, hanem az ördögöt isme- 
ré meg.

E ’jelenet a’ jószivü Jokát, bár a’ csere nem igen 
különös volt is , annyira megijeszté , ’s olly félelemle 
ejté , hogy mnnkájával egyszerre megáit és magában 
tanácskozni kezdett: kihúzza é az ördögöt, vagy ismét 
a’ kútba eresze.

De az ördög, ki gondolatit mindjárt kitalálta, leg
érzékenyebb kifejezésekkel kéré : húzná ki egészen,gaz
dag jutalmat Ígérvén érte ; melly Ígéret által Joka végre 
megindittatva, véghezvitte szabaditó-munkáját.

Midőn az ördög már biztos lábon állott, kérdé;
,Ugyan mond meg, ismered é azon hölgyet, ki most nem 
rég kútba esett?“

(Vége következik.)
Szerkeszti Helmeczy. Nyomtatja Trat t ner- Károyi  uri-utcza 453.
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K é r d é s .
Fa« e az úrbéri telkek megváltásának jövendője a’ job
bágyra nézve. Vagyis: a' szabaddá tett földet, száza
dokon keresztül, megtarthatja é  a' földműves osztály ?

ÍV  ege.-)
De tán a’ haszonbérlési rendszer, ha az mindjárt 

a’ munkálkodó hasznainak felét elveszi i s , jobb az úr
béri rendszernél ? Irlandban a’ haszonbérlők éhhalással 
küzdenek; Olaszhonban a’ legnagyobb szegénységgel 
és dologtalansággal vívódnak. Vegyünk fel egy nagy 
lombárdi birtokot 44 holddal, olly földön, mellynek rétje 
nincs, az illy bérlő 4 vetőre dolgozik: őszi, kukoricza , 
tavaszi, éslóher, terem őszije 11 holdrul 12mérőjével 
132 mérő, ebből mivel feles, búzája marad magának 
66 mérő, tavaszija szinte 66 mérő, kukoriczája szinte 
66. Lóherből, melly takarmányul 's részint legelőül szol
gál , urának semraitsem ad.

E g y , 44 holddal biró magyar egész helyes-jobbágy 
három vetőre gazdálkodván 142|3 holdrul kap őszit 176 
mérőt; ebből a’ kilenczedet 195j9 mérőt kivevőn marad 
magának 156% mérő őszije , ugyanennyi tavaszija. Az 
ugar adja legelőjét, és mennyiben rajta bükkönt is ter
m eszt, takarmányát. Igaz, hogy robotol, míg az olasz 
henyél, mert földjén egész évi munkáját fel nem talál
j a , ’s így az semmibe vehető: de ha 10 gyalognapot 
egy p. mérőre becsülünk, egész helyes gazda ezen tar
tozása tesz 10% o p. mérő búzát; a’ házbért és egyöl- 
fa-hordást 46/ , 0 P- mérőre becsülvén : mégis marad neki 
140 mérő őszi és 145fíJj0 p. m. tavaszi termése* Igaz, 
hogy a’ h áz , ’s gazdasági szerek Olaszhonban a’ bir
tokos tulajdonai, ez űzet földadót is a’ statusnak ; de , 
mind ez sem megy annyira, mint a’magyar jobbágy fö
löslege kilenczed adózás mellett: mert az olasz bérlő 
hasznait a’ magyar jobbágy hasznaiból kihúzván, marad 
még ennek 84 őszi és 896|10tavaszi termése. Melly is , 
az őszit4, a’ tavaszit 2 ftjával s z á m í t v á n ,  teszen 
509 ft. 20 d.

Ha tehát érdekében fekszik az álladalomnak, ép , 
e rő s, tűrő, különösebben istenfélő erkölcsös néposz
tályt, melly a’ nemzetnek anyagi erejét képezze, elő- 
állítni megváltás által, az úrbéri birtokot, a’ haszon
leső művészekre, tisztviselőkre, ’s kereskedőkre nézve 
igen kecsegtetővé nem tehetni. Váltsa meg az úrbéri 
jobbágy kilenczedet, és robotjának felét (mint ez Stá— 
jel honban, ha értekező jól emlékszik, szokásba van); de 
maradjon jól rendezendő úri hatóság, mint első bíróság 
alatt, melly nemcsak a’ törvénykezést’s igazságkiszol
gáltatást egyszeríti, és tömérdek költséget kíméli, ha
nem a’ felvigyázást és zavargások gátlását legkönnyebb 
utón eszközli. De legyen a’ földműves osztálynak kép
viselője az országgyűlésen, legyen a’ vélebánás min
denben emberi és polgári. így a’ művészek, kereske
dők, pénzbirtokosak, zsidók, örmények, czinczárok, 
ráczok, görögök zsarnoki törvények nélkül is eltávo
líttatnak az úrbéri telkek vásárlásától, mellyeket úgyis 
csak más erejével használni, de magok mivelni, ’s róla 
gondoskodni sohasem fognának.

Erre azt mondják philatropjaink: hogy igy czélt 
nem érünk; hisz most is az a’ baj , hogy a’ földbirtokra

kevés a’ concurrentia, azért az olly olcsó ; és ha a’ke
reskedők , mesteremberek , ’s más pénzbirtokosak eltá
volíttatnak, sohasem leszen illendő ára a’ földbirtoknak : 
ellenben ha a’ nemzet minden osztálya földvásárra cső
dülhet, na ugyan drága lesz a ’ föld, nagy lesz az ipar, 
boldog lesz az ország !!! csudálatos eszme , alapnél- 
kül! mellynek helytelenségét egy hasonlatosság napvi
lágra hozza ; a’ posztó, ezukor , pamut, k a r t o n  ’stb. 
gyárok felállítása jelenleg kevésbe kerül, nosza emel
jünk a’ szükséges épületek helyett palotákat, bronzzal, 
aranynyal,márványnyal ékeskedőket, fizessük munkásain
kat négyszeresen, majd drága lesz a’ gyár, és mivel 
ez már jó drága, ekkor tomboljunk örömünkben: meny
nyi tömérdek ezukrot, posztót, pamutot, kartont ’stb. 
fogunk készíthetni, ’s eladhatni. — Ne csaljuk meg ma
gunkat barátim! hisz minél drágábbak a’ készületek , 
annál drágábbnak kell a’ készítménynek lenni. Drága föld
ben olcsó búza sohasem fog teremni; mert a’ föld árá
nak kamatját is bizony csak a’ föld teremheti meg, mi
vel ez a’ csillagokbul pottyanni nem fo g ; és ha meg 
nem termi: vagy a’ birtokos bukik, vagy búza helyett 
ollyasmit termeszt földjén , mi kamatjait meghozza; és 
ha sokan igy tesznek , akkor kevés búza kerül vásárra, 
’s így a’ tudakozás tetemesebbülvén , annak ára is fö- 
lebb rúg : ha fölebb rú g , és az idegenek már másutt 
olcsóbb gabonát találnak, itt hagyák terményinket — ’s 
ez osztán valóban nagy boldogság leeud. — Ebből lát
szik : mikép nekünk inkább azon kell törekednünk, hogy 
a’ föld olcsó legyen, hogy a’ külföld nálunk jutalmasb 
áron mint másutt, mentői több termesztményt vásárol
hasson. A’ föld ’s ezzel a’ termékek olcsóságát más 
semmi sem eszközölheti, mint jobbágynál az egyenes 
örökösödés, nemesnél ez , és ez ősiség , majorátus és 
senioratus; melly utólsókrul némellyek azt mondogat
ják : hogy ezek nemcsak helytelenek, ’s veszedelme
sek , hanem igazságtalanok is ; hogy ezelőtt több száz 
évvel egy ember kénye szerint valamelly földbirtokbul 
az egész ország minden lakosit talán örök időkig kire- 
kessze ; ennél fogva ezen igaztalan jogot el kell tör
leszteni. De ez barátim igen vastag húr , melly ha meg- 
pendittetik, olly vad hangot ad , melly ezer torzképe
ket készít; mert a’ majorátus, ősiség, törvényesen 
alakultak. És ha fenállások óta mintegy 150 év alatt 
hasznot a’ közre nem hoztak volna i s ,  legalább a’föld 
olcsóságát előmozditák ; azonban ha a’ szomszéd orszá
gokat különösen Ausztriát, ’s Angolhont tekintjük : meg 
fogjuk látni, hogy a’ majorátus nem olly nagy rósz, 
mint azt a’ magyar publicisták képzelik, sem olly bor
zasztó igaztalanság; és ha csakugyan az , el nem gon
dolhatni az ország legnagyobb részére : a’ jobbágyokra, 
az úrbéri telkek oszolhatlanságának elvét, mifcint ala
píthatták meg. — Vagy ez talán más ? — Csak a’ majo
rátus önt a’ nagyobb családokba polgári életet; a’ ma
gát jól biró raajoresco nemcsak első szülöttét, hanem 
nagyobb szorgalommal taníttatja a ’ többit is , növeli, 
hogy élelmét, esze vagy tenyere’s szolgálafja után fen- 
tarthassa. Ezt tudván a’ kisebb fiák, megkettőzött szor
galommal iparkodnak, hogy magokat katonai, papi, v. 
polgári hivatalokra érdemesítsek ; sokan mesterséget ta
nulnak , doktorok, sebészek, mérnökök, ügyvédek , ke
reskedők, gyárnokok , papok, tanítók, katonák lesz-
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neb; de magyar mágnásinkból látunk é Hlyeket ? épen 
nem; ők ezeket alacsonyságnak tekintik mindaddig, míg 
a’ majorátus illyesekre nem szoritandja; és csak ekkor 
fogják látni, hogy a’ dolog mágnásnak sem szégyen. És 
minthogy a’ külföld tisztviselői az irt osztálybul valók: 
nem is lehet azon csudálkozni, hogy miveltebbek, pon
tosabbak sőt tanultabbak is ; most ott nem is tolakodik 
az aljas nép annyira a’ tudományokhoz, hanem marad 
jobban atyai foglalatossági mellett, és hagyja a’ hivata
lokat miveltebb családok gyermekeinek; innen követke
zik a’ nagyobb miveltség, becsületesség a’ hivatalnokok 
sorában. Nálunk nemcsak a’ kisebb, de nagyobb hivata
lokat is gyakran az aljas nép gyermekei nyerik meg J) ; 
kik pedig szegénységük’s alacsonyságok piszkait több
nyire magokkal hordozzák. Hogy addig terjedelmes gyá
raink , ’s kereskedésünk nem lesz : mig ide a’ majorá
tus által miveltebb egyének nem jutnak, megmutatni ne
héz nem volna. De miután a’ majorátus dolga, már or
szágosan megvitattatok, és abban csak egy csipet jó sem 
íaláltaték ; ezen vitatással most felhagyunk.

Ha az úri törvényhatóság, ’s robotnak egy része, 
mellyet a’ jobbágynak megtenni több mint elégséges ide
je van, megmaradnak: akkor a’kereskedők, művészek, 
tisztviselők, ’s mindennemű pénzbirtokosak kevés ingert 
találnak , az úrbéri helyek megvásárlására ; tanult mes- 
terségöknél, ’s életmódjuknál maradnak; ’s hagyják az 
úrbéri birtokot, a’ földművelők családjainak, kik gyönge 
koruktól fogva abban gyakoroltatva, annak hasznaival ’s 
terheivel, ’s foglalkozásival megismérkedve , abból meg
élni képesek; mikor a’ fényűzést határtalanul kedvelő 
művész és kereskedő, napi szükségét sem födözhetné. 
így a’ földműves osztály, a’ fenirt ingó elemek által föl— 
emésztetni sohasem fog. A’ földműves osztály volt haj
dan Rómának ereje , mig a’sok rablás által a’pénz, művé
szet, ’s kereskedésmeg nem szaporodtak ; de alapja nem 
lévén a’ földbirtoknak hoszszas megmaradhatásra, és 
a’ sok pénz ingóvá tevén elaprozás által a’ földbirto
kot is : végre a’ haszonbérlés rendszere lett országossá; 
ez az elfajulást idézé elő, ’s rom lön a’ római nagy bi
rodalom. Ha mi ezredes tapasztalások után,mellyeket a’ 
történetekből meríthetünk , sem okulunk; ha minden föld
birtokot ingóvá teszünk, a’ szabad földműves osztályt 
haladás örve alatt fölemésztjük : nyomorult haszonbér
lőink nemcsak minket, de magokat sem leendenek ké
pesek, sem hajlandóka’ támadható talán éjszaki megtá
madás ellen védeni; mint a’ hajdani tótok, és oláhok 
nem valának képesek, haszonbérlő létökre, magokat a’ 
magyarok foglalási ellen menteni.

A’ történhető url.éri megváltásban sem kell azon
ban ti nemzetiségről megfelejtkeznünk, és ezen jogot 
csak azokra szükséges ruháznunk , kik vagy magyarok, 
vagy azzá lenni törekednek ; és ezen törekvésüknek bi
zonyos jeleit nyilványitják. Mert illy biztosíték nélkül 
földbirtokhoz juttatni idegenekül maradni kívánókat, sem
mi egyéb , mint a’ mostani hibridumot, még kibridu- 
mabbá tenni. Igaz, hogy philantropjaink azt hiszik, mi
kép a’jogok közzétételével, az idegeneketmegnyerend- 
jü k ; kik ezen jogokérti hála következtében jobban hoz
zánk simulnak, ’s nemzetiségünket önként felöltendik. 
De számvetésikben igen csalatkoznak; mert nehány év 
múlva felejtik azt, hogy ezengedvény volt; ’s így csak 
pénzük becsét tekintik, mellyen a’ földbirtokot megvá- 
sárlák, kivált ha a’ törvényhozás kivánatát sem nyilvá- 1

1) Bocsánat ! de itt értekező ur erősen téved. Mert ki ho
nunkat csak felületesen ismeri is , kénytelen megvallani, 
mikép Inálunk fájdalom! születés — de nem aljas — jo
gosít hivatalnyerésre. V. S.

nyitja az iránt; hogy minden hazafi, nyelvre , viseletre 
szokásokra, ’s természetre magyar legyen, tán bízván 
a’ magyar elem tulnyomóságában, melly idővel minden 
idegen elemet assimiláland ; melly bizalmában hogy már 
is csalatkozék, a’ pánszláv mozgalmakból fájdalmasan 
tapasztalni kénytelen; a’ jogok közzététele után mi csn- 
da tehát ha igy  ̂szólnak : mit nekem a’ magyar nyelv , 
penzemen szerzem e jószágot, ’s egyébre köteles nem 
vagyok, mint hogy annak országos terheit is viseljem ; 
es ha már a’ törvények értelmében ügyeimnek magya
rul kell folyniok, tartok ügyvédül egy szegény ördö
göt, ki magyarul tud; hisz eddig deákul folytak az ü- 
gyek, a’ nélkül hogy valaki követelte volna, hogy a’ 
földbirtokos latinul tudjon.“ — ’S igy marad idegen nyel
ve és szokásai mellett. Az urbértelkes -  vásárló pedig 
igy szól „nem is kell nekem magyarul tudni; hisz tud a’ 
megyei ügyvéd “ — Egyszóval: ki szerződési vagy tör
vényes garantia nélkül, valamit mástul követel: annak 
pecsenyéje porba esett. ’S így, ha vendégszeretetünk , 
’s lágy szivünk mellett, az idegen ajkú szabad földbir
tokosokat száz ezrekre hagytuk szaporodnkakkor enyésze
tünk hattyúdalát magyar nyelven elénekelhetjük. G. I.

A ’ gonosz nő és az ördög.
N é p m o n d a .

Fogl után.
(.Vége.)

Joka. Persze hogy ismerem azon szerencsétient, 
hisz talajdon nőm.

Ördög. Feleséged ? és meddig éltetek együtt?
Joka. Már két éve múlt el.
Ördög. Hogy ? két év ?
Joka. Nem máskép ,r mit csodálkozol azon ?
Ördög. Két év ! — En két órát sem töltöttem vele 

egészen, és mint látod, gonoszsága ,’s per-vágya okoz
ta , hogy ezen egy oldalomra egészen halvány lettem.

Joka valóban úgy találta, hogy a’ szegény ördög , 
egyik oldalán kevesebbé fekete mint másikon. És miután 
annak színe elvesztésén sajnálkozott, folytatá amaz: 
,Gondolhatod, hogy azon szolgálatot mit nekem tevéi , 
midőn illy hamis nő társaságátul megmentettél, illőleg 
tudom méltányolni, és meglátod, hogy érte tehetségem 
szerint megjutalmazlak.

Most Kada király udvarába sietek, és ott aT fiatal 
herczegnő személyébe helyheztetem magam.

Megijedve azon állapotéul, mibe szállásolásom őt 
természetesen teendi, atyja azonnal legügyesb orvoso
kat hivand kigyógyitására ’s tömérdek pénz-öszszeget 
fog Ígérni annak, kinek, előbbi egészségét viszszaálli- 
tani, sikerülend.

Midőn már minden orvos sikeretlen próbálá azt, 
’s a’ herezegnő tébolyodása legnagyobb fokát érendi, 
te megjelensz a’ király előtt, és megígéred, hogy lyá
nyát ki fogod gyógyítani.

Ha majd a’ tébolyodott ágyához vezetend, hajolj 
rá , ’s s»inbül mormogj egy pár szót: — én azonnal el
hagyom helyemet, mire kigyógyitását csak neked fog
ják tulajdonítani, és azért téged leggazdagábban meg
jutalmaznak.

Ezen a’ módon hiszem jövő szerencsédet raegala- 
pitni, ’s hálámat leróni.4

Joka hálálkodva köszöné meg az ördögnek; és ez, 
midőn még egy fájdalmas pillantást vetett volna hal
ványabb oldalára, a’ levegőbe tűnt.

Alig múlt el egy hónap , már azon hir terjedt, hogy 
a’ herczegnét rósz lélek szállotta meg. Legtávolabb he-
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lyekrül jövőnek orvosak, megnyerni reménylők azon 
roppant öszszeget, mit Rada király Ígért annak, ki lyá
nyát a’ gonosz vendégtül megmentendi.

D e, bár a’ királyi lak nagy kórházhoz hasonlított is , 
mellyben több orvos vala látható, mint pórházban légy: 
mégis sikereden volt minden fáradság; sót a’ herczeg- 
né nyavalyája naprul napra roszabulni látszott.

Ezen vésztelyes állapot miatt majd kétségbe esvén , 
éa fölingerölve az orvosak sikeretlen próbáin, a’ király 
következő felszólítást bocsátott hírnökei által közre:
,Mindenkinek tudtára adatik, hogy az , ki a’ herczegnő 
egészségét viszszaállitani képes, nemcsak annak kezét, 
de a’ trón-örökösödést is jutalmul nyerendi.

Bármilly csalogató volt magában ezen Ígéret: a’ 
jelen volt orvosak egyikének sem tetszett; mivel a’ hír
nökök még e’ kis toldást mellékelték hozzá: hogy az , 
ki ezen probat merészlendi, a’ nélkül, hogy három nap 
alatt javulna a’ beteg , irgalom, és kegyelem nélkül fel- 
nyársoltatik.

Ezen felszólítás természetes következése volt, hogy 
a’ tudós urak lassankint mind elvesztek a’ király udva- 
rábul.

Most. gondola J ó k  a , van jó idő kezét munkára 
tenni; nem késett tovább ,’s útját a’király lakához vévé.

Oda érvén , azonnal a’ király palotájába ment, ’s 
a ’ poroszlóknak kik a’ kapunál őrködtek, mint hires or
vos jelenté magát, ki a’ herczegnőt kigyógyifani jött , 
’s rögtön a’ király elibe kért vezettetni.

A’ poroszlók módfelett örvendtek, ezen birt hall
ván ; és sietséggel futának a’ királyhoz őt erről tudó- 
sitandók.

Rada király a' képzelt csoda-orvost azonnal a’pa
lotába parancsolá vezettetni, legbarátságosabban foga
dó , ’s azonnal a’ herczegné szobájába kiséré.

Ez , midőn a’ szobába léptek, őröktül tartatva fe
küdt ágyán , kezével, és lábaival maga körül verve ; 
e ’ mellett fájdalmasan nyöszörgötí.

íme lásd , monda Rada király nagy szomorúsággal 
Jokához, milly szerencsétlen betegség lepte meg sze
gény lyányomat. Kisértsd meg , képes vagy é segíteni. 
A h ! elszaggatott atyai szivem , nem enged mást várni, 
mint hogy lyányom tébolyodon marad ,’s téged a’ piaczon 
nyársolva látandlak.

De Joka a’ nélkül, hogy a’ király szavaira hallgat
na , komoly méltósággal lépett a’ herczegnő ágyához ; 
kezét fejére tevén többször párérfetlen szót mormogott.

E’ pillantatban az ördög, Ígérete szerint elhagyó 
lakát; de mielőtt eltűnnék, ezen szavakat sugá a’csoda
orvos fülébe. Hiszem , hogy eléggé megjutalmaztalak ba
ráti szolgálatodért, ’s most a’ szomszéd herczegnőhöz 
megyek; de ne kisértsd őt is tőlem megmenteni, inert 
fáradságod hasztalan Ieend.

Joka megígérte , egészen kívánsága szerint tenni. 
A”5 herczegnő azonban ezen pillanattul fogva jobbítá
sát érzé ; és valamint a’ király, úgy az egész udvar ma
gán kívül volt örömében. Amaz lyányát azonnal meg- 
esketteté Jokával, és ez ünnepélyt egész országában 
tudatta. —

A’ herczegnő csakhamar egészen helyre állván, 
férjével, kit élte szabaditójának nézett, legnagyobb e- 
gyeségben ’s elégültségben élt. De az ördög olly hamis 
játékot űzött a’szomszéd király lyányával, hogy e’ miatt 
az egész ország zavarba jö tt; melly nyugtalanság csak 
hamar oda is elterjedt, hol Rada király uralkodott.

A’ szomszéd király semmi módot sem hagyott ki- 
sérletlenül; a’ világ minden részérül legtudósabb orvo
sokat hivatott, hogy lyányát a’ gonosztul megmentsék :

de minden próba sikertelen volt. A’ sok gyógytanár kö
zött , kik a' királynét meglátogatták, találkozott egy , 
ki épen akkor a’ Rada udvarában volt, midőn annak 
l y á n y á t  J o k a  o l l y  c s o d á l a t o s a n  helyreállí
totta. —

Elbeszélő a’ királynak, mi történt Rada udvarában 
’s tanácslá hogy Joka hghez forduljon; mert hihető : 
ez az egyetlen ember a’ földön, ki megmentheti a’her- 
czegnét.

A’ király több föudvari szolgáit drága ajándékok
kal azonnal Radához, és vejéhez küldé, ’s az utóbbit 
ön kézírásával kéré, hogy a’ herczegnőt csodaereje ál
tal mentse meg a’ gonosztul.

A’ küldöttek szomorúan , s leverten tértek haza 
azon tudósítással, hogy Rada veje semmikép sem akar
ja kívánságát teljesíteni.

A’ király erre még drágább ajándékokat külde ne
ki , de mindig hasztalan.

Ezek miatt végre dühösségbe jővén, aztizenéRa- 
dának: hogy ha veje tüstint meg nem jelenik a’ herczeg- 
nét megmenteni, ő megtorlandó e’ daczot, tartományát 
haddal pusztitandja, és egy ember életének sem kegyel
mezem!. —

Rada király ezen üzenet miatt nem kis zavarba jött; 
mivel szomszédjánál sokkal gyöngébb volt. A’ legszor- 
gosabban kéré Jókat, mentené meg a’ herczegnét, ha 
mind ketten trón, és ország nélkül nem akarnak ma
radni. —

Ez midőn látta, hogy minden menekülése haszta
lan, és Rada mindig jobban kérte, végre engedett kí
vánságának; és a’ szomszéd király országába utazott: 
reménylvén , hogy sok rábeszélés által, meginditandja 
az ördögöt a’ vár elhagyásra.

De midőn a" királyi palota közelébe ért, más gon
dolatra vetemült.

Kíséretét hátrahagyva , olly sebesen, mint csak 
tőle telt, a’ palotába futott. Odaérvén, az örök, ésud- 
varnokok bámulatára , őrültként rohant szobábul szobá
ba, míg végre izzadt homlokkal a’ herczegnő háló-szo
bájába ért.

Az első, kit a’ szenvedő mellett meglátott, föld
alatti barátja volt, ki őt meglátván, mérges ránczokba 
szedé arczát, és szikrázó szemekkel horfyogá elibe: — 
,Mit akarsz itt ? Nem tiltottam é meg: itt engem fölkeresni.

Ah ? feleié Joka , félelmesen pillantgatva az ajtó
ra , hisz mitsem akarok tőled, vagy bár ki mástul, de

Ör d ö g .  No’s ?
J oka .  Nóra —
Ör d ö g .  (Elhalaványodva) Nőd? —
J o k a .  Szerencsétlenségre ismét kiszabadult a' kut- 

ból, és nyomba követ. —
Alig hallá ezt az ördög; azonnal a’ nélkül hogy 

egy szót ismételne, gyorsan az ablakon ki, a’ tengerbe 
ugrott.

A’ herczegnő ezután láthatólag jobbult, és a’ ki
rály tömérdek kincsesei halmozó élte szabaditójat, es 
Rada királylyal örökös szövetséget kötött; mire J oka ,  
örülve elsült fortélyán, ismét övéi karjaiba tért, kikkel 
ezután igen elégült életet élt.

Ez idő óta az ördögrül mitsem hallhatni.
Szalay Mihály.

Egy pillanat a ’ pápai kőedény- 
gyárra.

Nem kis meglepetés volt rám nézve, midőn i t t , 
Pesten , múlt hó 23. délután egy rég óta nem látott ba
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rátommal találkoztam,ki is viszont üdvözlések után jelenté, 
hogy a’ honi műipar kiállításra megy, ott szinte né- 
melly czikket beadandó. Ez újság gyanánt csengett fü
lembe , ’s vele együtt oda sieték. A’ mint a’ fölvételi 
szobába mentünk ’s onnan a’ kiállító terembe , meg vol
tam lepetve azon látványoktul, mellyek magyar hazánk 
a’ gyár és közmüvek előteremtésében! haladását olly 
élénken tükrözik ; részletesen megvizsgálgatfam a’ kiál
lított müveket, ’s részrehajlatlanul jelenthetem a’ rész~ 
rehajlatlan világnép előtt, hogy azon müvek mint ho
nunk teremtményi, ’s még azon külhoni gyár- és kéz- 
müvekkel is versenyezhetnek, mellyek minden hírlap 
által, sőt még tudományos könyvek által is hirdettet- 
nek a’ divat világának; és tán kevésbbé is mutathatnak 
háttért egyik a’ másikának, csak hogy a’ külhoni gyárt
mány már hírbe jö tt, mint jó ügyvéd , és inig a’ köz
véleményben honi gyármüveink becse is helyre nem áll, 
addig mindig csak a’ külhoniért vágyódik divat-éhező 
kedélyünk. —

A’ látott gyármüvek közül azonban különösen ma
gokra vonták figyelmemet a’ pápai kő -  edénygyárbeli 
czikkek, erről kívánok bővebb észrevételt tenni. Ezen 
gyár ugyanis, mint tudjuk és sajnosán kell tápasztal- 
nunk, ez előtt nehány évvel egy a’ gyár fogalmához 
nem is értő tulajdonos kezén veszteglett, a’ ki csak 
edényt és sokat kívánt gerencsélteíni, mitsem ügyelvén 
annak kelleti jóságára ; — kivánata teljesült ugyan, de 
maga sem gyanitá, mikor annak rósz oldalát egy, tán 
nemzeti nyelvünkön legelőször napfényt pillantott,Ter
mészet tan‘ a’ világnak kikürtölni el nem mulasztá, ró
la az I. kötet 57. lapja derekán az utolsó előtti pont
ban igy nyilatkozván : az angol és bécsi kőedények leg
híresebbek ; a’ pápai úgynevezett kőedény nem egyéb 
fajánsznál, melly épen ezért a’ meleg hirtelen változa
t r a  megrepedez, máza lepattog ’stb. Hogy az angol és 
bécsi kőedények leghíresebbek, azt kereken senki nem 
tagadja: de hogy legjobbak is, az a’ hírességből, va
kon— minthogy a’ hir is különféle — nem következtet
hető ; de ám legyenek leghiresbek és legjobbak is : de 
bezzeg azoknak megszerezhetése is híresebb erszény
töltelékben kerül ára, mintmillyennel honunk majd min
den rendű lakói vannak ellátva ; azért hát csak ne szé- 
gyeneljünk pápai kőedényről is — ámbár azlegkevésbbé 
sera hires — enni; mert valójában arról is igen jóízűen 
elköltjük ételünket, csak az, és egészség híjával ne küz- 
ködjünk , és úgy majd erszényünk is telibb marad, mint
ha mindig csak angolra és bécsire vágyunk.

Azt pedig, hogy a’ pápai kőedényt a’ fölebbi mun
ka kiadója elég szorgos volt vegytani udvariasságával 
kigunyolni, csak onnan gyanítom származni, hogy a’gyár 
jolelkü és fáradliatlan birtokosa , családos atya lévén a’ 
tiszta haszon vagyis inkább nyereség gyermekeire is elkelt 
’stb. ’s szerző urat gyárának szülöttjeiből egy nyalábbal 
megajándékozni elmulasztá, ezt már „elmulasztani“ egy 
ehez jól értő zsidó gyáros — köztünk legyen mondva 
— tízparancsolat elleni véteknek tartaná , mint erre leg
közelebb az Ungar német lapban a’ herendi gyáros ál
tal egy jeles példát olvashattunk, — a’ ki még azért is 
ajándékozott, hogy az ő gyára készítményét a’ középső 
asztalra, mint legelsőt állítsák.— De semmitsem tesz 
ez , ez igen jó fogás, veszik ennek hasznát az illygyá- 
rosak, mert a’ tódulás kiáltószava által csak az ő áru
ikhoz vonzódik a’ csábítható nép, és azokét, nem is 
gyanítva csalatást, két áron is megveszik; és ennek kö
vetkeztében az illyen megajándékozást elmulasztó gyá-

rosak, a’ vevők tódulási hijánya miatt küszöbeik előtt 
szorgalmuk jutalmául, csak a’ zsidók átkát látják zöl
delleni. J. F.

P ó t l é  k t á r .
(A ’ farkasok jogkiszolgáltatása.) Egy apátságot az 

auvergnei hegyekben rendesen szinte ostromlani szok
tak a’ farkasok, mihelyt mély hó fődé a’ földet. Egy
kor annyira megszaporodtak e’ ragadozó állatok, hogy 
a’ perjel több vadászt szólíta fel a’ szomszédságban ki
irtásukra. 10—12 bátor férfi megjelent tehát az apát
ságban , de az igen mély hó miatt nem lehetett farkas
vadászatot tartani. Megérkezésük estéjén iszonyú or
dítás jelenté a’ farkasok közelítését, mellyek, döglo
vat érezvén az apátságban, egészen a’ falakig közelí
tettek. Egy tapasztalt vadász azonnal igen szerencsés 
tervet gondolt ki. A’ kaput megnyittatá, de erős köte
let hurkoltatott hozzá, hogy azonnal ismét be lehessen 
azt rántani. Ezután a’ döglovat az udvar közepébe vo- 
natá, ’s a’ vadászokat töltött fegyverekkel az ablakok
hoz állitá, és a’ gyertyákat eloltatá. Síri csönd uralko
dott. Mintegy három óranegyed múlva egy óriási nagy
ságú farkas jelent meg a’ kapuban ,’s vigyázva egészen 
a’ prédáig nyomult, körül szaglalta ’s ismét eltávozott; 
de csakhamar 22 farkassal tért vissza, mellyek azonnal 
a’ prédára rohantak. Ekkor a’ kapu berántatott, ’s min
den ablakbul puskák ropogtak. Miután láták a’ farka
sok, hogy szabadulásra rézst nem találhatnak , körbeál
lottak , ’s úgy szólván tanácsot tartottak, melly után a’ 
vezető farkasra rohantak, ’s összetépték az ártatlant , 
mivel árulójoknak tartották. Itéletök végrehajtása után 
minden ellenzés nélkül halomra hagyák magokat lődöz- 
tetni.

(Maimaison kastély.) Napoleon consuli lakását ’s 
utóbb Jozefin császárné palotáját mellyről olly sok ér
dekest mond emlékirataiban Abrantes herczegnő, San
chez nevű spanyol megvette , mint mondják Krisztina öz
vegy spanyol királyné számára, ki jövő évben oda szán
dékozik költözni. —th—

(Nyilt levél.) T. szerkesztő ur ! Nem ártand sen
kinek , és ugyhiszem , nem is sértetik senki, ha ezen pár 
sort lapjaiba fölveszi. A’hirlapokat jelenleg,mondhatni, ki
zárólag olvasván a’ magyar közönség, e’ napokban szá- 
mosés különféle tagú társaságban nem kis szó vitára nyúj
tottak alkalmat a’ P. Hírlapban olly sűrűn előforduló ide
gen torz szavak. A’ társaságban valának tagok, kik 
minden idegen szónak értelmét megkérdezék, ha a’ felelet 
mindegyikre készen lehetett, még csak haladtunk az olva
sásban ; hanem midőn olly szóra, még pedig nem kevés olly 
szóra akadtunk , miket legbölcsebbjeink sem valának ké
pesek megmagyarázni: az olvasást hangos eszmesurlódás 
váltá fel. Némellyek a’ mesterkélt korcs szavakat szüksé
geseknek állíták az ékesszólás erejének emelésére,a’ több
ség azonban nagyon fájlalá: hogy nyelvünk szüzesége az 
annyira kirívó zagyva szavakkal fertőztetik. En bizony 
főleg a’ P. H. hazaszerte tisztelt szerkesztőjének szeret
ném megsúgni, hogy ha lapját valóban haladónak kívánja 
tartatni, a’ már szépen kitisztult nyelvünket ne erőködjék 
a’ múlt századi czikornyás zagyvaságába viszszavezetni. 
Mert lehetetlen illy szókon : kiblehje , sociusa, anonymi- 
tás ’stb. a’ magyarnak meg nem ütközni, kivált ha még é- 
reznie kell, hogy a’ hazában divatos nyelvek tudása még 
mind nem elég, még franczia, angol ’stb. kívántatik ahoz, 
hogy magyar lapot olvashasson. P —ez. B—a.________

Szerkeszti Helmeczy. Nyomtatja Tr a11 ner-Kár0 yi uri-utcza 453.
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A ’ gyareró , ’s a ’ szem élyes, társu
lati , ’s politikai és term észeti ter

m ő-erője a’ nem zetnek.
5dik k ö z l é s

( L ist nemzetgazdasági munkájábul.)

A’ csupa földművelést szellemi hanyagság, testi 
Ügyetlenség, régi szokásokhoz, 's elavult eljárási mód
hoz ragaszkodás, műveltség, vagyonosság, és szabad
ság hijánya szokta követni. Ellenben a’ gyártó ’s ke
reskedési országot a’ testi és szellemi javak gyarapítá
sának, a’ vetély és szabadság szelleme jellemzi. Ezen 
különbség oka részint a" társas egyűttlét részint a 7 fog
lalkozás ’s ehez kivántató segédeszközök különbségén 
alapul. A’ földművelők elszórva élnek az ország terü
letén, ’s anyagi mint szellemi közlekedésük ritka. Egyik 
azt műveli, ’s termeszti, mit a’ másik. Termesztvé- 
nyeik nem csak iparuktól, de a’ természet ’s idő kedve
ző járásától is függnek. Nagyobb szellemi erőtetés 
ritkán kívántatik nálunk. Munkáikat otthon tanulják, 
’s mindig szűk körben mozognak. Máskép áll a’ dolog 
gyárosokkal. Gyártványaik sikerülése az egyűttlét ’s köz
lekedéstől függ. A’ gyártó a’ természettől nem vár sem
m it, ’s miután müvei ára változó, ’s jövedelme sok kö
rülmény kitanulásától függ: közönséges tényesség jólé
tét nem biztosítja, hanem rendkívüli ügyességet kell 
helyzete javítására forditnia. Gyártványai kelete távo
labb helyekre is terjed. ’S már ezért is több embert ’s 
viszonyt kell ismernie, ’s így mivelődésre több alkalma. 
Szorgalmát fölkelti a z , midőn látja , mikint ipar által leg
vagyontalanabb is gazdaságra emelkedett, ’s mikint va
gyonosabb társa is bukott, ha jövedelme forrását az ipart 
elhanyagolta. A’ gyárokban többféle ügyesség kívánta
tik ; ’s így a’ különnemű észtehetség inkább fejlődhetik, 
mint a’ földművelésnél, hol egyforma a’ foglalatosság ,’s 
legtöbbet tesz a’ testi erő.

A’ mezei gazdaság kevés tudományt’s művészetet 
illeszt. Kevés kívántatik egyszerű szerszámai kiállítá
sához. Igaz, hogy főleg a’ nagyobb gazdaság jövedelme 
lehetségessé tette tulajdonosinak tudományok ’s művé
szetekben kiképezni magokat: de gyárok nélkül e’ ki
képzés mindig szak-tulajdon maradt. Ellenben a’gyáros 
országokban a’ t ö m e g  ipara tudományok által emelie- 
tik , ’s a’ tudományok ’s művészetek a’ tömeg ipara által. 
Alig van gyári foglalkozás,mellynél a’természetmozgony, 
v.erőmű ’s vegytan, (physika, mechanika, cheraia) meny- 
nyiségtan (mathesis) rajzművészet ’stb. szükséges nem 
volna. Minden uj tudományos vagy művészi tanulmány, 
száz uj foglalkozást vagy eljárási módot hoz létre. Azért 
gyáros országban szűkségkép kell terjedni a’ művésze
tek ’s tudományoknak. Miután sok személy alkalmazza 
a’ tudományos vizsgálatok eredvényét, sok nemű esz- 
tebetség hivatik meg tanításra ’s az irói pályára. A’tu
dományosság terjedése uj erőket hoz életbe. A’ gyáros 
országban semmi sem vezet hamarább tekintet ’s gaz
dagságra mint valamelly találmány. ’S ezért illy ország
ban a’ lángészt jobban becsülik ’s jutalmazzák, mint a’ 
talentumot, a’ talentumot jobban mint a’ testi erőt. El
lenben a’ puszta földművelő országban az állományi szol
gálat kivételével majdnem az ellenkező viszouyáil fűn.

A’ gyáros országban az időt jobban megbecsülik, ’s ez 
maga mutatja, bogy itt nagyobb a’ tényesség.

A’ földmiveló elszigetelt helyzetében , és csekély mi- 
velődésénél fogva, nem igen ismérheti meg a’ politikai in
tézetek becsét, nem igen képes a'közügyek igazgatásában 
v. igazságszolgáltatásban részt venni. Ehez já ru l, hogy 
többnyire^ nagyobb földbirtokostul függ. A’ pusztán föld
műves népek mindenütt vagy rabszolgaságban éltek, v. 
kényuri, hűbéri ’s lelkészi uraság járma alatt. Ellenben 
a’ foglalkozási munkálatok elosztása ’s a’ termő-erők e - 
gyitése a’ külön gyárosokat egymás közelébe vonja. ’S 
a’ közellétbül eredő súrlódás szellemet ébreszt. Minél 
több ember él együtt, minél inkább függ minden egyes 
jóléte a’ többiek öszszemunkálásától, minél több jártas
ságot, isméretet, ügyességet, tanultságot kíván minden 
illy egyes foglalkozása, ’s minél kevésbbé férnek ösz- 
sze illy viszonyokkal, a’ törvénytelenség, önkény, és 
elnyomás, annál tökélyesbek a’ polgári institutiók, an
nál nagyobb a’ szabadság foka, annál több az alkalom 
magát kimivelni, vagy mások kiképzésén munkálni. Azért 
még mindenütt ’s minden időben a’ polgárisodás és sza
badság a’ városokbul indult k i : a’ régi korban Görög- 
’s Olaszhonban, a’ középben Olasz- ’s Némethonban, 
Belgium , ’s Hollandban , ’s a’ legújabb korban Éjszak- 
araerikában , ’s Frankhonban. Nem is lehet ezt csudálni. 
Tekintsük csak egy nagy város állapotját, mellyben a’ 
gyártók számosak, függetlenek, müveitek, vagyono
sak, ’s ennélfogva szabadság-szeretők, hol a’ keres
kedő kar azok érdekében osztozik, hol a’ közhivatal
nokok a’ közvélemény ellenórsége alatt állnak , a’ tudo
mányt ’s művészetet űzők nagy közönség számára dol
goznak. ’s attól élnek; tekintsük az illy kis helyen ösz- 
szehalmozott szellemi ’s anyagi eszközök roppant tö
megét ; tekintsük, milly szoros kapcsolatba van hozva 
ez erők halmaza a’ munkaelosztás ’s egyités törvénye 
által; fontoljuk meg, milly hamar érzi az illy sokaság 
a’ nyilványos intézetek, társulati’s gazdasági viszonyok 
előmenetét, valamint a’ közérdekek minden meg hántá
sát is ; gondoljuk meg , milly hamar értekezhetik az illy 
együttlakó tömeg közös czélairól’s mennyi eszközt egye
síthet azonnal azok létesítésére ; fontoljuk meg, milly szo
ros kapcsolatban van illy nagy közönség más hasonló nagy 
közönségekkel; fontoljuk meg mind e z t, ’s nem fogunk 
csudálkozni a’ városok roppant befolyásán. Ezen befo
lyás azonban , mivel a’ városok a’ nemzet polgári ’s po
litikai viszonyaira nézt bírnak , a’ földmivelőknek nem
csak kárára nincs , sőt legnagyobb hasznára szolgál. A’ 
városok tulajdon érdeke hozza magával, hogy a’ föld- 
míveseket szabadságuk , műveltségűk , ’s vagyonossá- 
gukban részesítsék; mert minél nagyobb a’ földművesek 
közt ezen javak ösz*ze , annál nagyobb mennyiségben 
látják ei a’ városokat élelmi-szerekkel, ’s durva anya
gokkal, annál több gyártványt vesznek, tehát a’ váro
sok annál inkább vagyonosodnak. Jobbágyság, hűbéri 
terhek, szorgalmat és szabadságot korlátozó (örvények 
megszüntetése a’ városok érdekében áll.’S ezek megszűn
vén , a’ mezei gazda jobb karba helyeztetik, ’stb. Mi
nél inkább fölvirágzik az ipar ’s vele a’ földművelés, 
annál kevésbbé lehet a’ szellemet bilincsezni, annál in
kább terjed a’ türelem; ’s lép lelkiisméret elnyomása 
helyébe az igazi erkölcsiség, ’s vallásosság. Az ősz-
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szehasonlitó statistika tanúsítja, hogy a’ belhoni gyá
rok ’s földmivelés tökélyes, ’s egyarányu kiművelése 
mellett háromszor nagyobb népesség, mégpedig sokkal 
nagyobb vagyonossággal élhet, mint egy csupán mezei 
gazdaságot űző országban. Honnan következik , hogy a’ 
nemzet szellemi ereje , állományi jövedelmei, anyagi és 
szellemi védeszközei, ’s függetlensége biztosítása a’ 
gyárerő előállítása által egyaránt növekedik. Oily időben, 
miben mii- és erőmű v. mozgonytan (technics, mechanics) 
a’ háború viselésében oily nagy befolyással b ír, miben 
minden hadi munkálatok annyira függnek az állományi 
jövedelmek állapotától, miben védelemre nézi is annyi 
függ attól, vájjon a’ nemzeti tömeg gazdag é vagy sze
gény , értelmes é vagy elbutult, hatályos é vagy érzé
ketlen , rokonszenve egészen a’ honé é vagy a’ külföld
höz szít, sok vagy kevés honvédőt állíthat é ki ? illy 
időben a’ gyárok becsét politikai szempontbul kell meg
bírálni. —

A’ csupa földművelő állapotban a ’természeti alap
zatok nagy ré.-ze használatlan hever. A’ meglevő viz
es szélerő nem fordittatik semmire, az ásványokat, ’s 
ama különböző földnemeket, raellyeket a’ gyárok olly 
jól tudnak értékítni, nem igenmivelik, a’ tüzelék-sze- 
rek elpazaroltalak, kő, homok, és mész csak épületi 
szerül használtatnak , a’ folyók a’ helyett hogy az em
berek teherhordóji volnának, vagy a’ közeliikben fekvő 
földeket terraékítnék, az országot pusztítják. A’ gyárok 
fölállítása által mindezek megváltoznak, ’s az addig 
használatlan tárgyak a’ nemzeti termesztésben olly ne
vezetesen emelkednek, hogy gyakran az előbbeniösz- 
szes földművelési termesztést felülmúlják. A’gyárok sok 
élelmiszert, ’s olly durva anyagot elfogyasztnak , mik 
sok tájon nagyobb haszonnal termeszthetők mint a’ ga
bona. A’ té j, vaj , ’s húsfogyasztás a’ legelő jobb hasz
nálatát, az ugar megszüntetését, és irrigatiot követ-' 
kezteti, sok , kis jövedelmet hozott szántóföld, gyümöl
csössé ’s főzeléket termesztő nagy jövedelmű kertté vá
lik. M o n t e s q u i e u ,  ki a’ h i s z t ó r i á b u l  legtöbb 
tanulságot tudott elvonni, azt állítja , hogy a’ lengye
lek sokkal boldogabbak lennének, ha a’külkereskedés- 
rül egészen lemondanának, ’s tulajdon gyáreröt állítva 
élelemszereiket ’s durva anyagaikat magok dolgoznák 
fe l, ’s fogyasztanák el.. Csak belhoni gyárerő, és sza
bad , népes , iparüzö városok állításával juthatott volna 
Lengyelország erőteljes belszerkezethez, nemzeti ipar
hoz, szabadság, és gazdagsághoz, ’s lett volna képes 
politikai túlsúlyt nyerni kevésbbé müveit szomszédai fö
lött. Külföldi gyártványok helyett külföldi gyárosokat 
’s gyártókét kellett vala behoznia. De nemesei szeret
ték a’ rabszolga-munka szűk gyümölcseit külföldi vá
sárokon kiadni, *s olcsó és szép külföldi kelméket vi
selni. Utódjaik feleljenek most a’ kérdésre : ha tanácsos 
é a’ külföld gyártványait vásárolni addig, mig a’ honi 
gyárok annyira nem erősödtek, hogy minőség ’s arra 
nézt a’ külföldiekkel mérkőzhessenek. A’ lengyel nemes
ség sorsa intó-példakint álljon más országéi előtt, ha 
a’ feudalismus csiklandja , fordítsa akkor szemeit az an
golra , hogy megtanulja, milly roppant haszon a’ nagy 
birtokosnak a’ kifejtett gyárerö, szabad polgárság, ’s 
gazdag városok.

Régi észrevéí, hogy az ember, ’s állata fajkeve
rés által nemesül. A’gyárok felállítása, ’s ez által esz- 
közlött nagyobb közlekedés alkalmat ad arra , hogy tá
volabb vidékekből is öszszeházasulnak az emberek ; va
lamint az állatfajok nemesbítését is szokta eszközölni. 
Hol gyapotgyárok vannak, a’juhnyájok nemesittetnek. 
A’ gyárosok húsfogyasztása a’ szarvas-marha javítá

sát idézé elő. Hasonlag hatnak a’ gyárok a’ lovak ne
mesbítésére.

A ’i»liilosoi»lftia részeit micsoda rend
del kellene tanítani-

(U ége.)
Miután a ’ philosophia okfejét láttuk, vagy azon 

utolsó pontot, raelly a’ philosophálás véghatára, és a’ 
mellyből ágaznak széllyel a’ lét és tudat azon mozza
natai, kitükrözései, mellyek a’ philosophiának tárgyul 
szolgálnak; miután láttuk, mi legyen a’ közvetlen , mi a’ 
közvetett philosophiai polaritás vagy viszony: magát a’ 
philosophiát igy határozom meg: a’ philosophia azon tu
domány , melly tanít a’ tudat és létközti viszonyrul álta- 
lányosan. Vagy világosabban: a’ philosophia azt vizs
gálja, hogy az ismeretünk alá eshető mindenség lép- 
csozetein az öntudattól kezdve egész a’ legdurvább anya
gig, minő lényeges szerkezetet, lét és tudat közti vi
szonyt, fejlődési mozzanatokat veszünk észre ; és eze
ket énünknek, személyünknek mint második teremtőnek, 
miképen kell utánozni. — Már minthogy a’ föntebbiekböl 
okoskodva a’ tudat és létközti viszony, többféle módon 
eshetik meg : ehezképest a’ philosophiának is több része 
lehet. Nevezetesen a’ mennyiben 1) a’ philosophia azt 
vizsgálja, hogy a’ tudat mi viszonyban van a’közvetett 
léthez, vagy énünk micsoda szerkezetben látja a’ ki- 
vülöttünk levő tapasztalati tárgyakat: annyiban nevez
tethetik közvetett vagy tapasztalati lét-észtannak. Itt 
tehát úgy tekinthetjük a’ kivülöttünk levő tárgyakat a) 
mint durva anyagot =  hyloüogia; b) mint életmüvest =  
organologia ; c) mint czélost =teleologia. — A’ mennyi
ben 2) a’ philosophia azt vizsgálja , hogy a* tudat mi 
viszonyban van a’ közvetett vagy tapasztalati tudathoz t 
tapasztalati bünkhöz ; vagy közvetlen énünk minő szer
kezetben látja személyünkben levő saját munkásságait, 
érző eszközeit: annyiban mondathatik közvetett vagy 
tapasztalati tudat-észtannak =  psychologia empirico-ra- 
tionalis. Itt a’ lelket úgy tekinthetjük a) mint egyes ész
fogatot készitő t=  érző tehetség; b) mint itélöt =  érte
lem ; c) mint okoskodót =  okosság. Továbbá úgy is te
kinthetjük mint szemlélődő és cselekvő ’stb. — A’ tapasz
talati Iét-észtan és tudat-észtan együtt =  alsó metaphy- 
sica. — 3) A’ mennyiben a’ philosophia azt vizsgálja , 
hogy a’ tudat a’ közvetlen léthez mi viszonyban van; v. 
a’ kettősdiség okfői pontjában levő lét ’s tudat közti e- 
gyensuly felbillente u tán , a’ lét cs tudat milly fokon- 
kinti egymásközti gönczölös szerkezetben tükrözék ki a’ 
mindenséget: annyiban mondathatik léttudat-észtannak 
— felső raetaphysica Minthogy itt a’philosophia a’ min
denséget, vagy is a’ létet a’ tudattal, testet a’ lélekkel, 
ént a’ neménnel, együtt öleli fö l, és vizsgálja : nevez
tethetik tulajdonképeni philosophiának. Épen ezen ész
munkálatot akarta Hegel is kivíni dialecticájával. De meg 
kell vallani, hogy nemcsak ö nem fejtette meg kielégi— 
töleg a’ philosophia ezen nagy fönséges föladatát; ha
nem talán senki sem is fogja tökéletességre vinni, úgy 
hogy ez leend a’ bölcseség czélpontja, melJyhez csak 
közelíteni, de elérni soha nem lehet.

Látjuk hát hogy a’philosophia emlitettrészei a’tudatnak 
léthezi viszonyít vizsgálják. De ám ezen vizsgálás két- 
képen eshetik meg. Tudniillik vagy ú g y , hogy azon 
pontból indulok e l, hol a’ lét a’ tudat mellett lenyomó 
súlyban lévén , egymásonkivüliségbesiető hatafmátszin- 
te bevégezni látszik =  tapasztalati tárgyak, és innen 
lefelé — regressive— menve vizsgálom a’ tárgyaknak 
szerkezeti törvényéit, a’ legdurvább anyagtól a’kettős-
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diség okfejéig vagy az öntudatig =  philosophia analy
tic»; mellynek részei: tapasztalati lét-észtan, tapasz
talati tudat-észtan. Vagy pedig azon pontból indulókéi, 
hol a7 tudat a’ léttel egyensúlyban van,  nevezetesen 
pedig az öntudatból, kettősdiség okfejéból; és innen fel
felé — progressive — haladva vizsgálom , a’ tudatnak a’ 
létteli végetlen polarisatiójábuli kifejtését a’ mindenség- 
nek =  philosopbia synthetica.

Az analytica philosophiában tehát a’ tapasztalati tár
gyaknak szétszórva látszó gönczölösségit, tüneményit, 
mindig közös okfőkre, törvényekre, fajokra , nemekre vi
szem , mellyeket utóbb a’ legelső okfóre a’ kettősdiség 
okfejére vonok. És ime a’ logica ezen okfőkrül, tör
vényekről (anit elvontan. — A’ synthetica philosophiá
ban pedig a’ fő okfóbül indulva k i , ebből fejtem fokon- 
kint a’ belőle kiágazó alokfőket egész a’ legberögzöt- 
tebb anyagig, itt tartván szüntelen szemeim előtt a’lo- 
gicába befoglalt (örvényeket. — íme ezzel vége a’ theo- 
retica phüosopbiának. Úgy de tudjuk a’ philosophiának 
föntebb említett meghatározásából, hogy e'/zíinknek, sze
mélyünknek mint második teremtőnek, utánozni kell a’ 
természet fejlődését: tudjuk azt is , hogy öntudatunk
ban a’ tudat pólusa mellett egy pontban közvetlenül ott 
van a’ lét pólusa is , melly szüntelen a’ maga kiformá
lására, kitükrözésére, valami uj előhozására mintegy 
czél felé törekszik , úgy hogy a’mennyiben a’ tudatot az 
ismeret, úgy a’ létet, az akarat okfejének mondhatni: 
és igy bennünk bizonyos cselekvési czélra ösztönző 
akaratnak is kell lenni. A’ philosophiának már az a’ ré
sze , melly azt tanítja, hogy azon czélra , melly is a’bol
dogság, mikép juthatunk e l , neveztetik cselekedeti vagy 
gyakorlati philosophiának. Ha azt akarjuk tudni, hogy 
a’ cselekedeti philosophiának mik főrészei: csak azt kell 
vizsgálnunk , hogy akaratunk a’ czélra törekvéskor mik
kel jöhet viszonyba,gönczölösségbe.

Minthogy az akaratnak okfeje a’ lét pólusa; ez pe
dig viszonyba jön a’ közvetített tudattal, vagy a’ kivü- 
löttünk levőkkel és min személyünkkel: e’ szerint a’ cse
lekedeti philosophiának is két fő része lesz. Nevezete
sen az a’ rész, melly a’ létnek a’ közvetett léthezi vi
szonyáról tanít, neveztetik természeti jognak =  jus na
turae ; a’ melly pedig a’ létnek a’ közvetett tudathozi 
viszonyárul tanit, neveztetik erkölcsi észtannak =  mo
ra l.— Az eddig mondottakból okoskodva, a’ philoso
phia emlitett részeinek következő renddeli taníttatását 
óhajtanám :

A.) Szemléleti észtan. 1) Analytica philosophia. a_) 
Közvetett lét-észtan. b) Közvetett tudat-észtan. c) Lo
gica. 2) Synthetica philosophia, vagy a’ közvetlen lét- 
tudat—észtan egész kiterjedésében. B) Cselekedeti ész
tan. 1) Természeti jog. 2) Erkölcsi észtan. —

Apelles p. 1.1.

ifiéi; egy p illantata’ pápai kőedény- 
gyárra.

Legyen bár ú g y , hogy a’ külhoni gyártványok — 
mellyek eléggé be vannak vésve a’ divat-táblába — leg- 
hiresbek és legjobbak is , mint már fönebb kimondottam: 
de csakugyan szégyenünkre válnék azt mondanunk , hogy 
honi gyáraink ollyat és ahoz közelítőleg hasonlót nem 
tudnak előteremteni, csak hogy nem kell minden kihi— 
resztelést annyira szivünkre venni, hogy még erszé
nyünk állagát is azért vakon feláldozzuk; nem külön
ben szégyenünkre válnék azt is meg nem ismernünk, és 
más mindenkivel megismertetni nem  törekednünk nem 
tartván azokkal, kik azt mondják „auto; hogy

jelennen már , nemcsak a’ külhoni gyár és kézmüvek 
jók és híresek, de még a’közvéleményben annyira meg
rótt pápai kőedény is, mióta az I. G. Máyer tulajdonos 
által gyártatik, a’ köztetszésre méltán érdemes , a’ kül
földi és belhoni akármelly gyár szülöttjével daczoló e -  
rősségü , jól égetett, mázolt, festett és a’ tökéletességet 
mindenben megközelítő ; és így nem fajansz, mint ezt az 
idéztem könyv kiadója állitni elég kegyes. — Hogy ha 
pedig, erszényünk érdekét veszszük annak megszerez- 
hetésénél tekintetbe, azok lényegesen olcsóbbak is mint 
akármelly más bel vagy külhoni gyárok készitvényi. — 
Nem kell hát csak mindenben a’ belhonit megvetve gya- 
laznuak , ha legalább azt nem akarjuk is megszerezni, 
vagy a’ megszerzésre érdemtelennek tartjuk is — hisz 
a’ jó szülő elég kevély — legroszabb gyermekét is leg
jobbnak tartani. —

Azonban egy év tűnt már le , mióta a’ pápai kő
edénygyár , nemcsak kő- de porczellánedényebet is te
remt elő, mit a’ iparműkiállitásnál is láthattunk. Ezen 
itt látható porczellán reményiem , nem sokkal érdemel 
kevesebb figyelmet, mint bármelly egyéb, vagy mint a’ 
herendi gyáros, ovál tála, mellyel, mintegy jós erő ál
tal varázsolhatnak , hirdet az U n g a r  lap .— Nem te
kintve azt, hogy a’ többször emlitett Máyer ur , szám
talan, éhség által nyomomnak ad, több rendbeli dol
goztató műhelyében foglalkozást, és ez által a’ különben 
henye kezeket munkára serkenti, azoknak fáradságát 
keresztyénileg fizetvén : méltányolni kell és illik is ennek 
a’ külföldi gyártásokkal versenyző és a’ köztetszést 
megnyerni vágyó törekvését, annyival is inkább , mint
hogy ezen , az egyesek életére irányzó jótékony hatá
sán kívül, még országunk számosabb fővárosiban léte
ző raktáraiba eszközlött szállításai által, a kereskedés 
virágzására nem csekély befolyást gyakorol , úgy hogy 
ezen annyi felé tartott raktárai már magok czáfolják azon 
ellene harczoló rósz véleményt, hogy edényei roszak, 
holott az ország egyik részétől a" másikig mindenfelé 
eléggé használják a’ pápai kő- és porczellán - edényt , 
és minden rendű háznál; úgy hát a’ ki azt fajansznak ke
resztelte sem 8zégyenelheti használni, mit meg is tesz.

De még egy érdemes megjegyzésre szolgáltat ezen 
pápai kő- és porczellánedény-gyár tulajdonosa, alkal
mat , azon találmányával, miszerint ö , gyárában egy
szersmind tökéletes, jól égetett meszet teremt elő. — 
Legszebb és gyanú -  mentes példa ; ajánlható a’ meg
nézésre az Pápán keresztül utazóknak, annál is inkább, 
minthogy épen mellette kell elmenni a’ város nyugati 
végrészén. Ezen mészégetésnél nélkülözi ó azon fá t , 
raellyet egyébbint arra , hogy jó meszet kapjon, forditnia 
kellene, úgy t. i. hogy azon kemenezéjébe , hol a’ mázat 
égeti, a’ mellett hogy a'máz-tömegnek elég hely marad 
egyszersmind mész-követ is rakat és a z t, ugyanazon fű
téssel , mivel a’ mázat használhatóvá égeti, tökéletes 
jól égetett raészszé varázsolja : mondom legszebb példá
ja a’ takarékosságnak , mert a’ fa úgy is drága, de meg 
legalább elkerülheti a’ mész-vásáros az ugodi es kapi 
köves meszet drága pénzért megvenni , ha papai me
szet vesz. A’ hihetetlen Tamásoknak, utasításul adom, 
hogy nézzék meg azt azon építésnél, mellyet Máyer 
ur, reményiem onnan elutazásom óta már szerencsesén 
bevégeztetett; ott meglátják, h o g y  nem kisujombul 
szoptam az írtakat ez érdemben is, hagem saját tapasz
talásomból , és akkor elmondhatják : boldogak a kik lat
nak és hisznek, de még boldogabbak a kik nem látnak 
és még is.Jiisznek. „f w í ÍT
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Az e r d 5 d i rém.
(történeti beszély.)

Az 17## évet írták. Mennyiben a' régi iromá
nyokból kivehető, — mint a’ szegény nép mondani szok
t a , — áldott esztendő vala. Dús keresztekben hevert a’ 
föld áldása, gyümölcs és takarmány is volt elég , a’ mun
kás jobbágy békésen hajthatá fejét nyugalomra, biz
tosan reménylvén: hogy a* beköszönő nappal nem fog 
éhezni sem maga sem pedig marhája. — Ezen év sem 
különbözött azonban lényegére a’ mostaniaktól, a’ rideg 
telet kellemes tavasz váltotta fel, a’ meleg nyár-saj- 
tolta izzadság-csepeket leszáríták a'büves ősz hajló nap
jai , csupán az emberek nem voltak egészben a’ mosta
niakhoz hasonlók, a' józan eszmék világa nem ragyo
gott annyira által a’ pórnép közötti sötétségen, hogy 
a’ világosság csak részben is olly közös lett volna mint 
mostanában.

A’ sváb nép, Erdőd ez időbeli lakóji, különösen tel
ve volt babonás hiedelmekkel, ’s nem egyszer történt, 
hogy egy életunt aggott anyóka jóslatának ezeren veték 
alája magokat, elkezdve a’kék nadrágos bírótul, a 'ga
tyás bocskoros falu csőszig, ’s az olvasni tudó bírónő
től , a’ tudatlan harangozőnéig, ki nem hagyván még az 
ártatlan lyánykákat sem , — kik Mindszent nap,’s Nagy
péntek éjszakájin, a’ temetőbe jártak imádkozni, a’ 
jósnő mondása szerint álmukban meglátandók az ifiut, 
k i v e l  e g y k o r  ez élet valódi terheit, ’s képzelt 
örömeit meg kell osztaniok. ’S ezen tudatlan nép akkor 
talán még boldogabb volt,' mint boldog halála előtt 
csak nehány órával is , ha meggyónhatott.—

A’ falu völgyben fekütt, ott lakott a’ csöndes lel
kületű nép ; boldogságának anyagi forrása az éjszak
keleti hegy-tetőn létezett a’ várban; a’ nemeskeblü vár
birtokos , lelki boldogságának forrása a’ délnyugati hegy
tetőn diszlő gothidomú egyház volt, hová imás kebel
lel, tért szünnapokon a’ népség, hálát adni a’ minde
nek urának jótéteményeiért ’s imádkozni a’ jó uraság
nak hosszú életet. — De volt egy, kit a’ falucska kicsi
nye , nagya egyiránt szeretett, kihez bizodalommal já
rult a’ szegény, mert tudta hogy segély vagy legalább 
vigasz nélkül nem bocsáttatik el. Ez az ifjú kellemben 
viruló Lenka volt, a’ vár kisasszonyja. Legkisebb vi
szony jó vagy rósz , Lenkát érdeklő, érdekelte a’ né
pet is ; ’s ha történetesen az egyházban bűsongó arcz- 
czal pillanták meg őt a’ falu lyányai, ima után virág- 
koszorúval jelentek meg nála, ’s különféle dalokat é- 
nekeftek, vigasztalandók az t, ki annyiszor leszáritá a’ 
bánat vagy nyomor-szülte könyökei. így történt, hogy 
ezen esemény, melly legnagyobb részben Lenkát ér
deklé, a’ nép között szájról szájra adatván, nem ugyan 
hiven, hanem a’ babonás néphiedelem által eltorzitot- 
tan . jutott tudomásul az utókornak. Megenged a’ nyá
jas olvasó, ha a’ történet fonalát biztos kútfőből kike
resve, úgy, mint valóban történhetett, jegyezzük ki.

I.
Júliusi alkony volt, szép miilyent csak a’ terem

tés első éveiben képzelhetünk; az ég sötétkék színben 
mosolygott a’ zöldellő földre, a’ néhány nagyobb fön- 
ragyogő csillag halvány ezüst szint játszott a’ nézdelő 
szemnek, egyedül a’ nyugati oldalon piroslott az ég azon 
csóktul, mellyet a’ nap utó sugáraival tűzött arczára,

még leszállta után kevés ideig gyönyörül az élőknek. 
A’ vár mintegy kitűnni kívánván a’ tölgyfák ezrei fölött 
melengető két tornya hegyét a’ nap utó-fényében, egy 
hoszszu barna foltot hintve az alant elnyúló földre, melly 
hozzá egészben hasonló volt. Csend volt, mintha a’ bé
ke-zavarók lenyugodtak volna, a ’ várban zártfalak kö
zött folyt a’ társalgás, a’ természet kün ünnepelt.

A’ vár-torony erkélyén egy barna férfi vesztegelt, 
keresztbe vetett karokkal, gondolatokba mélyedve; éj
szemeivel néhány perez alatt keresztül tekintő az egész 
határt, de sem az erdők sötét zöldje , sem a’ közelfek
vő virágos kert szépsége, sem a’ távolban sötétlő he
gyek , sem ég sem föld nem nyújtónak neki élvet: a’ to
rony baloldalára távozva, az átelleni torony kisded sö
tétlő ablakára pillantott, szemeivel tán megelégülést 
aratva ott; hol semmit sem láthatott.

Szerencsétlen ember! kinek egykor a’ pbilosophia 
pályát mutatott, hol csöndben ’s nyugalmasan leélheti 
napjait, mert ő a’ boldogságot igy képzelte: most leg- 
boldogtalanabbnak érezte magát ,’s ugyanazon elvekben 
többé nem találhatott vigaszt.

,Milly szép az élet! — szóla gyöngéden — minden 
óra kéjeket nyújthat a’ halandónak, ha előre bölcsen 
gondolkozik, ’s a’ szerint intézi tetteit. De nincs é az 
emberben szabad akarat, elég lelki ’s testi e rő , hogy 
a’ sors-fűzte lánczokat öszszetörve, boldogságát elő
mozdíthassa ? Én ki megértem a’ földi örömekre , itt kün 
szenvedélyimtől nyomatva nyomorgok , míg a’ gyermek 
a’ falak között égi örömeket élvez.' — Most egy vad 
pillanatot lövelt az ablakra, mintha a’ szobácskábán lé
tező boldogokat ezen pillanattal akarta volna semmivé 
tenni. —

A ’ hold mint ezüst-gömb (ünt fel a’ bükkös ren
geteg homályi alól ’s kétes fénynyel világita meg egy 
sima arezot, mellyen a’ szenvedélyek tábora különféle 
redőket alkotott, hatalma jeleül.

,Légy átkozott Orlini! miért vagy boldog, ’s áldott 
Lenka t e , reményim csillaga!'

Viszszatért előbbi helyére, még egyszer tekinte kö
rül a’ sötétes határon — köny csordult szemeiből a lá , 
mert ő is ember volt, bár szenvedélyeinek rabja, ’s tá
vozott , egy tervvel agyában, melly sötétebb volt mint 
az éjszaka.

(Vege következik.)

P ó t l é k t á r *
( K ü l ö n ö s  r a g a s z . )  Londonban most, bizonyos 

Hodge William uj találmányáról beszélnek szerfölött 
sokat, melly a’ hajóépitésben nagy zavart okozandó. 
Ezen találmány ruganyos mézga, osztrigahéjból ’s több 
más vegyiíékből álló ragasz. Ezen folyadék rendkívüli 
szilárdságot fejt k i , annyira, hogy a’ v as sem  törik 
ketté, hol ezzel öszszeragasztatott. Az angol tengerész 
nagy-hivatal rendelésére tett kísérletek közül megem
lítendő , mikép egy szétpattant golyó H o d g e  találmá
nyával öszszeraggatva , kilövetéskor egy csepet sem sé
rült meg! Az angol kormány, miután számos szeren
csés kísérletet tón vele, igen nagy sommapénzért vette 
meg ezen találmány titkát.

Szerkeszti Helmeczy. Nyomtatja Tr a 11 n e r-K áro yi uri-utcza 453.
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I p a r  ni ii-k i á l l í t á s .
Megáldá isten e’ hont a’ természetnek majd min

den ajándékival, rajtunk áll csak , hogy az nagy és di
csé legyen! Százados álmát kialudta e’ nemzet ’s most 
ifjúsága erejének t e l j e s  érzetében tesz és működik! 
Anyag és szorgalom, e’ jelszó az álladalom jóllétének 
jelszava; anyag és munkaerő a’ statusgazdaság tény- 
erője. Nemzet, mellyanyagbéségben munkaerő nélkül 
vagy munkátlanul vesztegel, ön zsírjába fulad vagy kül
föld martaléka lesz. Mondják, hogy a’ magyar: földmi- 
ves nép, ’s nagyobbkörü ’s nemesebb ipart már csak 
kereskedési helyzetét tekintve sem fejthet k i ! Ezen ke
reskedési helyzetünkre hivatkozással mi rendesen úgy 
vagyunk, mint a’ népnövelés ügyével; szeretünk szóvi
rágot fűzni bokorba, tetszenidagályosszónoklatért, jól 
esik hiúságunknak ha megéljeneznek: de mikor törésre 
kerül a’ dolog, nincs ember a’ gáton, és szere száma 
sincs a’ buvósdi-ajtónak. Nem az a’ kérdés: mit kelle
ne akadályok nem létiben tenni; de mit kell most? ’s 
ki e’ tekintetben egy pár tettleges lépést tesz, többet moz
dít, mint az örökös tervkoholó. Mondám: megáldá isten 
e’ h o n t  a’ t e r m é s z e t n e k  majd minden ajándéki
val ; ezek munkaerőre várnak! Fődolog hát itt I)  s z o r 
g a l o m - é b r e s z t é s .  A’ valódi szorgalom sohasem 
lankad, menve gyarapodik, ’s ha czélt ért, újabbakat 
tűz ki vágyainak ’s tökéletes állapotjában másod termé
szetévé válik az embernek. Nógatás, jutalom, kénysze
rítés távolítása, szabadság, czéhtörlesztés eszközei a’ 
szorgalom előmozdításának. Szorgalom uraim igen is , 
kifejlesztése a’ munkaerőnek! Azonban ki czélt akar ér
ni , eszközöket is használni kell. Szerencsétlen gazda 
a z , ki földje silány terméseit roszul fizetett gazdatiszt
jein akarja meggazdálkodni;még szerencsétlenebb, ki 
nem méltányolva szorgalmat, ’s buzgóságot nem jutal
mazva , félreismeri a z o k a t  ; illyeket végbukástól 
csak vaktörténet , mire pedig józan ész nem számíthat, 
menthet meg! Csalhatlan igazságként áll ez az ipar min
den fajában ; legyen az kézműi vagy nemesebb művé
szet. Mi egyesekről áll e’ tekintetben, igaz az álladal- 
makról is ; mert azok öszvege alkotja ezeket, azok ér
dekével szorosan egybefort ezeké is. Azon nemes irány 
tehát, mit a’ néhány lelkes férfi-felfogta eszméből szü
letett iparegyesület működéséül kitüze : s z o r g a l o m  
ébresztés kézmű-ipar minden ágában. A’ feladat,honát 
boldogitni, hálateljes megismerést méltán igényelhet, ’s 
köszönet e’ hon érdekében azoknak, kik az annyi áldás
sal kecsegtető eszmét testíték! De ezen magány, or
szágos érdekű vállalatnak , hatásáhos^vépest, ereje még 
csak csirában rejlik ; minek oka épen nem pénztelen
ség , mert ez van, csak akarjuk : Lám Szabolcsmegyének 
czigányra is van évenkint 900 ft; a d j a t o k  u r a i m !  
legalább ennyit az iparegyletnek ! hanem egy kis keleties 
lomhaság; ez igen is és nem pártérdek, mert itt epen 
két homlokegyenest ellenkező part olvad öszsze hon bol- 
dogitására ! E ’ hon 15 millió lelket tá r t; adjon ennek 
csak harminczad része egymásra és csak egyszer egy 
ezüst forintot ’s az egyesületnek fél millió tökeje 30 
ezer pfttal kamatozva olly eredvényt fejtend k i, hogy 
rajtunk talán nem fog ki a’ török ’s nem kell pirulva 
hallgatnunk S z é c h e n y i  Vi  1 á g a  imez kérdésére : 
H á n y  t ö k é l e t e s  m a g y a r  m e s t e r e m b e r  van  
a z  e g y e s ü l t  h a z á b a n ?  h á n y  m a g y a r  ^ke

r e s k e d ő ?  Állapodjunk meg még itt egy kevéssé , gon
doljuk után még egyszer férfias komolysággal a’ mon
dottakat , szoktassuk magunkat előre azon szomorú kö
rülményhez : hogy ez intézetnek részvétlenség miatt tán 
el is kell enyésznie v. csak kis körben működnie ! Nem ! 
ez lehetlen ! En nemcsak becsületérzőnek , hanem ön
javát munkásnak is szeretem hinni nemzetemet; és sze
retem hinni, hogy ha egy kis hanyagság, feledés ’stb. 
csorbát ejtene is számításomon ; ha mi jóllétünkért, min- 
raagunktól egypárkrt fösvények leszünk gazdag kamatra 
adni: mint rósz iskolás gyermeket, fognak e’ hon atyjai 
kényszeríteni. Igenis! itt vagyok óhajtásom tárgyánál; 
melly röviden e z : Legyen országos ezen egyesület. Itt 
azonban, erre nézve, kivánságim vázlatát ira ezekben 
szorítom öszsze. a) Forrjon egybe a’ gazdasági egyesü
lettel. b) Az országos ajánlat törvényhirdetéstöl szá
mítva egy év alatt szedessék be, különben fizesse a’ 
tisztviselő-kar. c) A’ pénz állapotja lehető legnagyobb 
nyilványosságban tartassék ; nem úgy mint országos szín
házunknál. Jutalmakkal ébreszteni szorgalmat azonban 
csak egyoldalú dolog;’s igy hátezenkül oda is kell dol
goznunk, hogy kész müczikkek ne veszszenek a’ mester 
nyakán. E ’ szerint már a’ munkaerőre nézve fődolog II)  
b e l f o g y a s z t á s !  Itt újra csak rajtunk áll minden ’s 
egy kis lemondás egyszeriben kívánt czélhoz vezet. Ne 
tegyünk úgy, mint azon szónok, ki mig közgyűléseken 
nemzeti nyelv melletti hevületéért tapsözönt a ra t, há
zából száműzi az édes nyelv bájos csengésit; ne hason
lítsunk azon emberbaráthoz, ki emberiségről, gyöngéd
ségről, egyenlőségről olly édes epedve beszél, tettleg 
pedig embertelen, dölyfös és zsarnok. Csak 5 4 megye 
kövesse Tolna védegyleti példáját, 54 utánozza a’ bor
sodi olvasókört nemcsak gyapjú ’s posztó v.irodalmi áruk
ra nézt, de mindazokra kiterjeszkedőleg , mik e’honban 
gyártatnak vagy készíttetnek ’s meg fogjuk látni: hogy 
az ipar és szorgalom illy kétszeres indok által serken
tetve óriási léptekkel halad ’s nem leend okunk Lengyel- 
ország sorsától rettegni. E ’ tekintetben is azonban ho
nom lelkes lyányitól várnám én az ügydöntő lépést. Föl- 
séges a'hölgy hivatása, ha helyzete fontosságát ’s ren
deltetése méltóságát híven felfogva kora-érzékek — 
nem csigázta szíve tiszta sugallását követi; fogékony 
keble tárva a’ jó ’s dicső eszméinek ; mik gyümölcse ér
ve varázs-erővel ingerük a’ csak névben erósb finemet! 
Mit nem tesz ember lelkes hölgy kedviért; mit nem lel
kes honleány hona érdekében ’s jó anya családja jóllé- 
tié rt! Igenis, — ti ajándékoztok hölgyeim ! a’ honnak pol
gárokat, kezeitek egyengeti a’ rezgő inak tétovázó lép
teit, ti önthettek beléjök forró honszerelmet. Szánako
zással utasítsátok el éltető körötökbül a’ külföld divat
ját szomjuzó kebleket; mutassatok jó példát timagatok , 
mert példa legjobban vonz; hitágazatként csepegtesse
tek gyermekeitek gyönge szivébe , hogy mint legkedvesb 
nekik az, mit szelíd kezeitekből nyerhetnek: úgy le
gyen legbecsesb , mit e’ hon nyújthat számukra ! — A 
növekedő belfogyasztás , nem félek, hogy egyedáruság- 
ra szolgáljon alkalmul; mert illy körülmények közt’s a’ 
dolgok illy helyzetében nagyobb leend a’ versenyzés , 
minek természetes következése jobbnál jobb gyártvá- 
nyok mellett olcsóbb árt eszközlend. De legyen bár e- 
gyedáruság ; ha igaz, hogy nincs a’ világon rósz , mi 
jót is ne szülne: úgy reméllhető, hogy ez egyedáru-
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ság alatti nyögés majd tetté szilárdul, öszszetörni a’ czé- 
hek szorgalora-zsibbasztó lánczait; ’s mig ez által egy
felől töménytelen csalás, viszszaélés, önkény ’s igy er
kölcsromlás és rontás szállandnak sírokba: másfelől az 
ipar és szorgalom emelkedésének hatalmas alapot veten- 
dünk. A’ szorgalom-ébresztés és belfogyasztás szülte 
iparművek igy majd előmozdítják nemcsak anyagi de 
szellemi jóllétünket i s ; tágasb kaput és szélesebb utat 
nyitnak az értelmességnek ’s tán még majd arra is meg
érünk hogy — megszabadulva az előítéletek csoportos 
táborától, mit szegénység, aljasodás , ferdeség szokott 
követni— előbbre hat közvéleményben az iparmüvesek 
állása, ’s oily tért vivand ki magának, hol a’ czimer- 
leveles moly-rágta pergamenje sem szégyenli meg ősi 
dicsőségét; mig most „művészetet, kereskedést űznié- 
retlen büszkesége nem engedi, ’s méltósága ellen tart
ja , becsületesen, ügyesség ’s tudománynyal fáradozni 
vagyon után; hanem inkább dologtalan henyél otthonos 
nemesemberhez illőbb foglalatosságnak tartja, nyulfiakat 
anyjok hasában lődözni, vagy semmitsem tenni. Széche
nyi Világ. Tekintve a’ kiállított czikkek mennyiségét, 
csak örülhetünk a’ mondhatni, szinte rögtönzött, ered- 
vénynek ’s gazdag remény felől biztositnak szebb jövő 
iránt; a’ müvek száma SOOnál valamivel többre megy; 
rendezésük csinos, bár illy kívánatnak megfelelő lett vol
na a’ lajstrombeli hibás nyomatásu névjegyzék is. Mi
nőségűket érintve,kénytelen vagyok meggyónni, hogy mű
értő nem vagyok és csak mint illyen Ítélhet, a* követ
kező műdarabokat vélem kiemelendönek: Karczag test
vérek k a l a p j a i ;  Kuhinka testvérek s z a b a d  k é z 
z e l  k é s z í t e t t  110l/ 2 f o n t o s  b r i l l a n t  b i l l i 
le a ma ,  Losoncz melletti Katalin-völgybeli üveggyár
ból ; Szij Sám. pesti erőmüvész gazdasági műszerei, mint 
t e n g e r i r a o r z s o l ó ,  m a l á t a z u z ó ,  r é p a -  és  
b ú r  g o n y a v á g ó , s z e l e l ő  r o s t a ,  f e s t é  k-dö r -  
z s ö l ő  ’stb. mind saját találmányi. Említést érdemel itt 
Szij hazánkfia c s é p l ő g é p e  is , melly egy lóerővel 
hitelfölötti gyorsan’s úgy dolgozik, hogy a’gabnaszár is é- 
pen marad szecskául használandó;ezen gép több erőalkal
mazás után szecskát is vág’s tengerit morzsol. Ez nem volt 
kiállítva Dessewffy Sám. gr.fintaibőrgyárából t ö b b  rend- 
b e l i  b ő r g y á r t v á n y ;  a’ kerekegyházi soda g y á r  
s z í k s ó j a ;  gömörmegyei szlabosi gyár k ü l ö n f é l e  
p a p i r p é l d á n y a i ;  A n d r e  György batizi gyárából 
(Hunyadmegye , Erdély) számos aranyzott ’s ezüstözött 
fekete kőedény; Vass Imre f á t l a n  t é g l a f ö d é l -  
m i n t á j a ;  Csáforti Tóth Teréz pesti lyánynevelőiül 
több r e n d b e l i  s z é p n e m i  m u n k á l a t o k ;  An- 
drássy Károly gr. gömör-oláhpataki vashámorából i r a t -  
m á s o l ó  g é p ,  Zangtol Eperjesen egy h á r o m k e 
r e k ű  l o c o m o t i v  m in t á j  a ; Coffin , Trescher, Pa- 
lády s z é p  a s z t a l o  s-m ü v e i ; Hebelt ’s Lezimirsz- 
ky pesti szabók b e l f ö l d i  k e l m e - ö l t ö n y e i .  Saj
nálható, hogy Tóth Gáspár , Kostyál, Klaszy honszer- 
te híres szabóink mitsem állitánakki! Seiler, Pachl és 
Swab z o n g o r á i ;  Hanky Mihály 62 f é l e  m a g y a r  
f á b ó l  k é s z í t e t t  moz ai kj a; pápai kőedény ’s por- 
czellángyár g y á r t v á n y a i ;  Schönborn gróf munká
csi vasgyárából v a s ö n t v é n y e k ;  Zofcsák pesti asz
talostul f a h í d  v a s u t a k h o z  s z e g e k  é s  h o r g o k  
n é l k ü l ;  egy másik csap nélkül, amerikai mód szerint 
mind kettő ; Schumann főzés, mosás és egyéb haszná
latra való g ő z g é p e ;  S z e b é n y i  rozsnyóivegykém 
c sü l 1 e n g-i n d i g ó j a ; Irinyi pesti vegykém ’s gyu- 
jzergyártó k é n t c l e n  g y u f á i ,  d ö r z s t a p l ó j i ,  
g y u t ő r e i ;  g á c s i  g y á r  ’s kassai szegények háza 
j o s z t ó n e  mű g y á r t v á n y a i ;  Morgenthaler pesti

bádogos h y d r o s t a t i c u s  t a n u l ó - l á m p a  ’s m á s  
k é s z i t v é n y i ;  Grund Antal varrás nélkül amerikai 
módra csinált l á b b e l i j e i ;  Cornidesiglói kőedény- 
gyárából s z á m o s  s z a r u m ű ,  á s v á n y o s  f e s 
t é k ,  és  por  c ze 11 á n f ö 1 d-p r ó b a ; Heizer Ádám- 
tól számos s e b é s z i  és  m ű t é t i  e s z k ö z , b o r o t 
v á k ,  a s z t a l i  é s  t o l i k é s e k ;  Tolnai szederegy
let f e h é r  és  s á r g a  s e l y m e ;  Matthien k ü l ö n 
f é l e  a n t i k m ü v e i ;  Szilágyi pesti gombkötő k ü l ö n 
f é l e  a r a n y  é s  e z ü s t  ö v e i, k ar  d k ö tő j  i ; Län
derer ’s Heckenasttól k ü l ö n f é l e  s t e r e o t y p  é s  
c o n g r e vl a p o k ’s t ö b b n e m ü  n y o m a t o k ;  az 
első magyar stearingyár g a z d a g  o s z t á l y z a t ú  
s t e a r i n  k é s z i t v é n y e i ;  Petznik pesti lakatos k é t  
k u l c s u  p é n z t á r - z á r j a ;  Pesti József-hengerma- 
lomtul k ü l ö n f é l e  l i s z t  é s  d a  r a ; Szigethy és 
Schuster pesti arany és drágakő-művesek a r a n y-g y ü- 
r ű i .  Óhajtottunk volna Szentpétery, Laky, Preussner 
’st. előkelő ezüst ’s aranyműveseinktől is darabokat! Ubi 
nóta pernicitas ? Ezekenkül számos ezukor , pezsgő , 
szappan, kötélverő-munka , vászon , dohány , bársony, 
óra ’st.efféle jeles müvek ; volt sík-alföldi produefum is : 
Hevesmegye Roff helységebeli Söti András jobbágytól 
körmönfont korbács és ostor. A’ község kitűnő részvét
tel látogatáezen müveket, naponkint néhány száz egyed 
látogatá a’ raűteljes termeket, vasárnapokon által pedig 
ezeren is felül. Emmerling ’s Länderer urak méltó há
lára érdemesek; amaz a’ szükséges helyek ingyen át- 
engedésiért, imez a’ rendezések körülti buzgó fárad
ságáért. Adja jó nemtönk , hogy napról napra gyarapu- 
landó egyletünk jövőre gazdagabb eredvényt fejtsen k i!

Varga S.

A z  e r d ő d i  r é m .
(történeti beszély.)

(rége.)
II.

Kisded toronyszobába vezetem olvasóimat, hol egy 
szerelmes pár, felejtve mindent, egymásban talált menyet 
és üdvei. A’ szobácska belszerkezete egészen megfe
lelt a’ birtokosné jellemének, nem sértve meg mindaz- 
által az akkori divat kivánatit. Egy csinos fekete asz
talka , mellyen mécs égett ezüst edénykében, néhány 
aranyozott ószerű szék, oszlopzatos gazdag ágy , szek
rény, írószerekkel’s könyvekkel, h í m z e t t  pamlag , 
melly fölött életnagyságban függött lefestve Lenka any
ja ,  olly híven találva, hogy a’ kedves lyányka nem egy
szer tekinte merően, mintegy szót igényelvén a’ lelket
len képtől. Egy régi idomú zongora, térdeplő állvány 
Szűz-Mária képével, hol est ’s reggeli imáját végezte 
az ártatlan— tevék a’ bútorzatot.—

A ’ pamlagon foglalt helyet Lenka, mellette ült Or- 
lini a’ várbeli titdknok, ki már harmadik évet számlá
ja Erdődön, felejtve honát Olaszországot, honnan a’ 
nemeskeblü gróf Erdőd várának ura csaknem erővel hoz
ta el magával. Orliniigen miveit ifjú volt, szép ’s kel
lemes magatartása nemességet ’s becsületérzést árult e l ; 
’s bár hol jelent is meg, első pillanatra tetszett a’ nél
kü l, hogy viseletéből kitűnt volna , mintha ő tetszeni kí
vánna. Lenka eleinte úgy tekinté Orlinit mint házi ba
rá to t, ’s tartózkodás nélkül társalkodék vele; a’ gróf 
ki minden léereszkedés mellett igen büszke volt csa
ládjára, figyelemmel kezdé kisérni lyánya lépteit, de 
miután észrevette , hogy az egész csak gyermekes biza
lom: nem tartott legkisebb történhető veszélytől sem.— 
Orlini, kinek a’ lyányba első pillanatra feltűnt, s ki
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azt későbben nem szerette hanem imádta; ismervén a’ 
grófot, úgy intézte minden tettét, hogy legkisebb gya
nút se gerjeszszen , azértis Lenkánál személyesen csak 
akkor jelent meg , ha a’ grófot dolgai távol tárták lyá
nyától. Volt mégis egy ember a’ várban, ki előtt nem 
volt titok az Orlini ’s Lenka közötti viszony ; — ki tit
kon epedve az ártatlan lyánykáért, árulás és alacsony 
álarcz alatt terveket készített Orlini megbuktatására, 
de raelly olly alávalón volt kigondolva, hogy egyszerre 
kívánta elérni képzelt boldogságát is. A’ grófot csak 
néhány nap múlva várták haza , ’s így Orlini boldog volt, 
szabadabban társalkodhalván Lenkával; vetélytársa pe
dig örült az alkalomnak, kitűzött szándokát könnyebben 
végbe vihetni reméllvén.

Lenka fölkelta’ pamlagről, zongorájánál foglalván 
helyet hó újaival mennyei hangokat varázsola elő an
nak kebeléből, mellyekben egész regények ’s történe
tek adattak ismét viszsza az emlékezetnek. Orlini meg
indulás jeleivel hallgatá a’ zenét. —

Lenka más darabot játszott. Orlini fölkelt helyéről, 
e’ darab boldog órákat idézett elő emlékébe. Lenkához 
ment, egy csókot tűzve a’ kisded kezekre.

,Szeretsz úgy é Lenkára, bár szeretned nem sza
bad ! ?4 —

A’ lyányka meglepetés jeleivel pillanta az ifjúra.
„Hát vétek szeretni Orlini!? nekem ezt nemmon- 

dá még senki.44
,0h bár mondták volna, akkor hideg maradál hoz

zám , ’s mostan elveszteden nem kellene kétségbe esnem.4
„Bánod szerelmedet Orlini! szólj mit vétettem ?44
,Semmit, te erények angyala ! én vagyok bűnös e- 

gyedül, mert én mindezt előre gondolhatám !4
„Oh szólj ! ne hagyj bizonytalanságban — a’ bizony

talanság lassú rósz , egyszerre nem gyilkol, csak na
ponkint fonnyaszt.“

,Tudd meg tehát Lenka, én szeretlek tisztán, ’s iga
zán , de atyád jótevőm, gyámolom , ezért neheztel, ezért 
fejemre átkot kiált!

,,Atyám jó , Orlini! ő csak áldani szokott.“
,Atyád téged mindenek fölött szeret , te vagy dí

sze ’s fénye házának, ó gróf, méltóságával megegye
ző férjet kivan számodra — Lenkám en csak titoknok va
gyok annál, kinek te gyermeke.4

„Nemeslelkü Orlini! szeretlek mindörökké, ’s ha 
a’ sors mást nyújt is férjemül, szívemet egyedül te bír
hatod.44 —

,Köszönöm jó lyány! keblemnek elég jutalom , hogy 
cgy angyalt ismérhettem — jo éjszakai — boldog almo
kat nem kívánok : a’ tiszta kebelnek álmai is tiszták.4

Orlini a’ mellék-szobába távozott, melly a’ gróf 
hálószobája volt — a’gondviselő— aszszonyt Lenkához 
inté , ’s a’ falban nyíló ajtón távozott, hol a’ földalalt vo
nuló lépcsózeteken jöhetett ki a’ vár-udvarra , onnan szo
bájába , melly a’ vár bal szárnyában volt.

Tudnunk kell, hogy Márta aszszony, a’ gondvise- 
lőné i°en szerette Lenkát,’s mint mondani szerette, Gá
bor urfit, kitől mindenféle apróságot kapott ajándokul, 
’s  azért mindkettő titkait híven megorzé. III.

III.
Éj lett, ’s általa pokoli-sötét. Az élők nyugalomra 

keltek, csak a’ hív éji őrök ollykori egyhangú beszéde 
szakasztá félben a’ csöndet, mintegy jelentvén , hogy az 
ezer változékonysága élet egészben sohasem nyugszik 
le A’ várban is majd mindnyájan álom édes karjaiban 
pihentek, mint azt a’ sötetlő ablakokbul gyaniíni lehe
tett, egyedül egy ablak volt megvilágítva. A’ világított

szobában egy asztalnál barna férfi ült, szenvedélyeitől 
kinoztatva. Az asztalon több fényes — mint látszott — 
nem régen készült kulcs hevert — fekete tartóban mécs 
pislogott. A’ falóra tizenegyet vert.

,Szeretni, ’s nem szerettetni! pokol ’s kárhozat !f 
görcsösen szoritá öszsze újait, egyet ütve az asztalra 
mellyen a’ kulcsok vékony, ’s vastagabb hangot zörög
tek. ,üe okozhatom éót az ártatlant? Szerethet éően
gem , kinek szerelme czélnélküli, vagy ha czélt tűznék 
is ki, szent czélt, azt teljesítendő van é hatalma akara
tomat létesíthetni ?! nem vagyok é megkötve lánczok- 
kal, mellyeket csak a’ h a l á l  csont-keze törhet ketté. 
Igen én boldogtalan vagyok, boldogtalanabb mint a’ rab 
az örök sötetségü falak között, a’ szabadság eszméje 
érzelmeket fakaszt, mellyek gyilkolok a’ hideg magány
ban , — de szabadságot már egyszer élvezők , örül
hettünk a’ világosságnak, akaratunkat ollykor teljesít
hettük, legalább az elveszett javak emléke ad kárpót
lást szenvedésinkért, ’s jövendőt reméllünk midőn ismét 
szabadok lehetünk. — De ki szinte testből ’s lélekből van 
alkotva mint más, kinek szíve szintúgy szeret, ’s gyű
lö l, kiben szinte keletkeznek nemesebb érzelmek, ki
nek szintúgy szemet adott az ég, hogy tiszta angyali lé
nyeket láthasson, észt, hogy a’gyönyöröket, mellyeket 
más arathat, képzelhesse ; ’s ha egy illyennek mindezen 
kéjben ’s örömben részesülnie nem szabad, nem lehet, 
annak kínjai szörnyük, annak szenvedései végtelenek, 
annak a’ remény sem mosolyog enyhítő játszi sugárt, 
mert szerelmet, miilyent e’ földön keresünk, túlvilágon 
nem élvezhetünk, — a’ tulvilági szerelem ollyan mint 
a’ költő képzelet-istennéje , felfelröppen hozzá a’ lé
lek, égi kéjekben részesülni, de a’ test nem követheti, 
a’ test csak a’ földiekhez simul.

Kün keményen kezdea’ szél főni, az ablak-függö
nyöket ide ’s tova csapdosva . néha egyet vjllámlott is , mit 
tompa dörgés követett.

,Fölséges! úgy látszik maga az ég ajánlkozik se
gélyemül; tennem kell, igen én véghez fogom vinni, mit 
föltettem , csak egyszer élünk — miért haljak én meg 
örömtelenül, nem születtem é én úgy örömekre mikint 
más akárki — egy csókért tőled földi istennő oda enge
dem üdvemet ’s elvállalom a’poklot, melly a’nélkül sem 
nyújthat nagyobb kínokat azon öntudatnál; hogy kelle- 
miben más részesült nem én , ki életem odaadám bir- 
hatásodért.*

Vad szemekkel pillanta körül a’ szobában néhány
szor, míg végre egy képen akadt meg tekintete. A’ 
festvény sz. Aloyzt ábrázolta, a’ szentek szentjétől ih
letett ifjú egy feszület előtt térdelt, imára kulcsolt ke
zekkel , a’ feszület alatt halálfó vesztegelt ’s egy ki
nyílt liliom.— A’ barna férfi néhány perczig merően néz- 
delé a’ képet, úgy látszott belsőleg küzdve érzelmei^ 
vei — egy villámlás ’s ezt követő erősebb csatfanás gon
dolat - fonalát elszakasztá.

,Nincs egy villám számomra elhamvasztani a’ szen
vedő kebelt; — railly szép az élet, de mégis mi boldog 
sokszor , ki meghalhat, szóla gyöngéden ’s könyökre tá
maszkodott. Néhány perczig veszteglett e’helyzetben. Az 
eső szakadni kezdett, villámlás villámlást é r t , ’s a’dör
gés olly sebesen következett egymásután, hogy mint
egy folytonos zúgássá alakult. r

A’ merengő ismét fölkelt, sötét szemeivel a falorára 
pillantott, melly háromnegyedet mutatott tizenkettőre.

,Hasztalan ! mennem kell, üdv vagy kárhozat mind— 
egy; véget kell szakitanom, de mim v eszelyeztetem? 
éltemet? azt örömest veszítem érette.4
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Az asztalon heverő kulcsokat fölruhája zsebébe 
rejté , a’ mécset jobb kezébe vevén lassudan haladott a’ 
hoszszu folyosón , hol több ős nézdelt az éjbe , lelket
lenül függve a’ falon. Épen egy szöglet mellett kanya
rült el, midőn egy nagy képet világíta meg a' mécs. Mint
ha szólni akarna, olly hiven találva állott előtte X. gr. 
a’ várbirtokos.

,Nagy ég! ez é a’hálajótéteményidért ncmeskeblü 
emberbarát, hogy míg te távol egyetlen kedves lyá
nyodtól a’haza javáért munkálkodói, én , kit ezer jóval 
halmozál, köszönet ’s hála helyett, lyányod becsüle
té t, kit mindenek fölött szeretsz, kívánom elrabolni; 
az ész és szív hatalma győzni kezde a’ testiségen, a’ bar
na férfi viszszafordult. Az óra a’ gyönge-hitüeknek olly 
félelmes éjfélt verte.

A’ barna férfi egész valójában megrázkodott, mint 
varázs-veszszó illetése, érinték érzékeit a’ hangok.

,Segíts ég ! vagy sögitsetek földalatti szörnyek! 
nincs menekülés, igy is, úgy is vesznem kell!

Kitekinte a’ folyosó ablakán az éjbe, egyegy köny 
ült a’ sötét szemekben, az éjszak ragyogó csillaga mo- 
solyga elébe.

,Kün lecsöndesült a’ zivatarodé keblemben mindig 
magasbra gyűlnek a’ föllegek. — O olly szép, olly ár
tatlan, atya, olly jó , ’s igazságos! . Nem! az nem le
het. Két lény boldogságát nem áldozhatom föl egy ma
gam boldogságáért, viszsza nem térek, látnom kell ó t , 
— de egy ujjal sem fogom illetni. Erre esküszöm!

Fulasztó szél süvölte végig a’ folyosón, a’ barna 
férfi kezében világoló mécset kioltva. Mert ember es
küdött. —

Viszszatért szobájába, a’ mécs ismét világolt, most 
sebesebben mint az előtt haladott az ebédlő-teremig, a’ 
terem ajtaja nyitva volt, azon ’s még néhány szobán, 
keresztül a’ gróf alvó-szobájába érkezett, ’s onnan a’ 
Lenka háló-terme ajtajáig. Ezt kitelhető ügyességgel 
nyitá fö l, olly csendesen, hogy egy lélek sem lón fi
gyelmes a’ zajra. Belépvén, a’ mécset az asztalra tet
te , ’s kimért léptekkel közeledett az ágy felé, hol az 
ártatlan nyugodott. Csak fejecskéje látszott a’ takaró 
aló l, mintegy úszva az éjhajak hullámai között, piros 
ajakán gyermeki mosoly lengett, keblecskéje olly kor 
sebesebben emelkedett, majd apada, jobb keze az ágy 
oldalánál függött-le. A’ barna férfi gyöngéden érintéa’ 
kezecskét ajkaihoz emelve , a’ lyányka az érintésre föl
ébredt , de nem leven egészen magánál Orlinit emlité.

Ez sok ! kiáltott a’ barna férfi , mérgében feledve 
állását — a’ lyányka kezét erősen megszoritá.

Lenka fölsikoltott; a’ zajra Mál ta asszony is éber 
lón „minden igaz lélek dicséri az istent — segítség! 
segítség !“ kiáltozott erősen, több keresztet hányva 
magára.

A ’ barna férfi rémülve tántorgott kifelé az ajtón , 
a’ titkos ut fe lé, hol szabadulást reményle. Szembe jött 
vele Orlini, ki az előtt sem a lu d t’s a’ zajra rögtön fi
gyelmes lett.

Nagy Isten! Dénes, kiáltott Orlini, föl kívánván tar
tani a’ távozót. Az kirántá magát kezei közül ’s mint 
a’ lépcsőzeten r o h a n v a  lefelé tartott, megbotlott és 
sulyegyent vesztve zuhant a’ mélységbe.

Harmadnapra, a’ várbirtokos megérkeztével te
metést tartottak titokban a’ várban. Négy személyt ki

véve senkisem tudta, kit födöz a’ koporsó ’s ha e’ négy 
közül egy véletlenül föl nem jegyzi, mostanig is talány 
maradt volna.Dénes eltűntéről ’s egy rém megjelenésé
ről Lenka kisasszonynál mai napig emlékszik ’s beszél 
az erdodi lakos. Latika Gusztáv.

* ATagy József em léke.
^Nagy József táblabiró’s a’rozsnyai káptalan alá tartó

zó ipolysági uradalom rendes ügyésze ’s a’ „Jelenkor4* 
politikai hírlap honti levelezője f. évi sept. 16kán éle
tének 26dik esztendejében májbetegségben Ipolyságon 
meghalálozott, ’s ugyanazon hó 18kán egy rozsnyai ka
nonok egyházi szertartása , a’ megyei elnök -  alispán , 
számos baráti ’s nép gyászkisérete mellett eltakarítta- 
to tt; hantja fölött pedig alulirt szónokolt, kinek igény
telen szavai álljanak egyszerű emlék gyanánt e’ lapo
kon , mellyek társának a’ dicsőült úgy munkás mint lel
kes levelezője volt. „Még néhány szót tisztelt gyász- 
„gyülekezet! polgári szót a’ hitbeli után. Mert a’ világ 
„nemcsak embert, szüléji jó fiút, testvéri szeretett test- 
„vért, baráti hű barátot, az uradalom pontos tisztet ’s 
„az adózó lelkes pártfogót vesztettek a’ megholtban: 
„de vesztett a’ hon is általa, mert benne hazánk egyik 
jjtegjobb, leghűbb polgára szállt sírba.44 — „Születése ’s 
„egyéb családi körülményirül nincs szándékom szólani, 
„nehogy bármit is látszassam eldarabolni házi történe- 
„tébül, melly zöldellő oasisul fog szolgálhatni bú-Ie- 
.„vert családjának a’ fájdalom sivatagjai közt, ha az 
„viszsza fog pillantani az egykor élt gyermekre, kit 
„mi csak mint férfiút látánk körünkben megjelenni, mű
k ö d n i, ’s alig élni kezdve ím már is előttünk halva fe- 
„künni!44 — „De mit tett ó, hogy siratjuk ? fogja tán ki- 
„kérdeni. Megmondom. 0  polgári hivatásának megfe
je l t .  Igaz ugyan, neve szerényebb volt, sem hogy azt 
,,a’ ragyogó hír honszerte szárnyain lebegtette volna, ’s 
,,köre csekélyebb, semhogy örök emléket víhatottvol- 
„na ki magának; de ő körében hazafi volt, ’s igy annál 
„érdemesb a’ bánatra: mert tetszvágy ’s önérdek nem 
„vezérlették tetteit, annál érdemesb emlékére az éló- 
„kornak: mert ó meghalt a’ jövőnek.44

„És mi hátrahagyott test- és elvbaráti hol leljünk 
„vigasztalást? A’ sorsban? Ez iránta szerfölött mos- 
„toha volt, ’s látjuk, mikint öröm és fájdalom, bölcső 
„és sirhalom közt csak egy lépés a’ sors! A’ hitben? 
„Oh de nehéz hinni illy férfiú sírja fölött! Önmagában 
,,a’ megholtban leljünk vigasztalást. Igen is tisztelt hall
g a tó k  ! valahányszor elmenünk jelen vagy jövő nap
jainkban ezen ifjúságunk barátját keblébe fogadandó 
„sírkert mellett: mindannyiszor emlékezzünk a’ porló 
„hazafira, a’ porló barátra; ’s életét emlékünkben föl- 
,,idézve szíjunk uj lelki erőt élet- ’s honküzdelminkben. 
,,’S így — tartós emlékezet legyen nevének ! Örök csend 
„hamvainak! Pongrácz Lajos.

# ■*' *•? 4 • » '» •' '
P ó t l é k t ó  r.

A’ fairbairni erómügyárban egy mesterséges nagy- 
erejű mágnes van felakasztva szem -  magasságnyira ’s 
minden perezben vagy egy vasesztergályzó vagy más 
munkás, kinek t. i. vaspor röpült munkaközben szemé
be , járul hozzá ’s a’ mintegy ezer kilogrammot fölemel
ni képes mágnes azonnal magához rántja a’ vasport, mi
helyt a’ megnyílt szempilla hozzá fordul. Ezt minden 
vasgyár műhely utánozhatná.

Szerkeszti Helmeczy. Nyomtatja Tr a t t  n e r -K áro  y i uri-utcza 453 .
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V i d é k i  s z e m l e .
X. Szára.

K e r e s k e d é s .
A’ vizektől keresztülszelt: — nagy részt tengertől övezett — termékeny 

földü, utakkal, szabad-kikötőkkel ellátott ausztriai birodalomban, a’ szapo
rodott népszám, föléledt műipar, melly a’ kereskedés dajkája, a’ honosuk 
kereskedési szellem, szóval: a’ kereskedés előmozditására elkövetett minden 
lehető intézkedés után, annak jelen állapotja következő:

B elkercskedés. A’ magyar tartományokba v i t t  áru-czikkek 
1834dikben : 77,933,000 ftra , a’ k i h o z o t t a k  43,984,000 fira számíttat
tak .— A’ belkereskedés középpontja B é c s  1837dikben: 18 váltóházat, 91 
nagykereskedöházat, 94 folyó ’s réfkereskedést (Current und Schnitt-Waa- 
ren Handlungen) számlált, öszszesen: 1187 keresk. — Haladását eléggé ta 
núsítják azon adatok, mellyekszerint l800bancsak 474; tiz év múlva: 590;
’s már 1820ban 726 keresk. vala----Bécsen kívül Ausztria egyéb részeiben
jelenleg 705 keresk. létezik.— Csehországban I837dikben: 2990 keresk. 
közt, volt 5 váltó-és 4 nagykereskedő-ház ; Morvában: 1079 keresk. közt2 
váltó , 4 nagykereskedőház ; Lombard-Velenezében : 12,540 keresk. közt 146 
váltó- és 809 nagyker.ház. Az birodalomban (Magyarország ’s részei nélkül) 
230 váltó, és 1100 nagykereskedőház.

E lső  T á b la ,
K ü  l  k  e r  e s k  e d  é  s. 

I. Behozás.
Mennyiség

Á r u -  f a j
É r t é k b e c s

I. Időszak ! II. Időszak I. Időszak II. Időszak
13 Anyagáruk. ft. ft.

(  M aterialw aat en. )
a) Fűszeráruk

208,603 mzsa 375,092 mzsa Czukorliszt x 9,657,900 16,879,100
32,312 „ 2,118 „ Finomított czukor 2.214,600 158,800
71,284 „ 93,215 „ Kávé 4,826,600 6,525,000
4,607 „ 3,689 „ Cacao 322,500 258,200
8,765 „ 11,764 „ Bors ’s t. e f. - 807,100 1,176,400

b) Festékek.
14,743 font 33,859 font Cochenille 235,800 541,700
4,428 mzsa 6'318 mzsa Indigo 1,930,900 2,843,000

59,809 „ 77',3 73 „ Fa-fest. - 1,150,800 1,547,400
4,399 „ 7,616 „ Gummi ’s t. e f- - 337,200 609,300

232,157 „ 265,560 „ c) Faolaj 7,362,300 10,622,400
19,831 „ 34,601 „ d) Szappan - 495,700 865,000
16,050 „ 22,146 „ e) Halzsír - 478,100 664,300
42,397 „ 47,054 „ f) Mindennemű mag 1,271,900 1,411,600
15,399 „ 14,786 „ g) Mandola - 442,000 443,500|
46,163 „ 52,930 „ h) Malozsa - 885,300 1,058,600

202 „ 223 „ i )  Sáfrány - 505,300 559,100
k) Egyéb anyagáruk 1,910,800 1,939,300

Összesen 134,834,500148,102,700 
Felvilá°itó jegyz. E’ táblán tiszta behozást kell érteni, mert ha hason- 

fajból valami kivitetett, az le van számítva. — Az I. Időszak az 1823 — 29d. 
közti h é t , a’ II. Időszak az 1834—37dik közti négy évet jelenti. A ’ meny- 
nyiség: é v e n k i n t i  k ö z é p  s z á m.  — A’ fűszer-árukért legtöbb pénz vi
tetik k i ; mert a’ czukor, kávé ’st.ef. meszsze éghajlat alatt termesztetnek. 
A ’ Ildik időszakban, középszámmal l 3/ 50 font czukor esik egy lakosra, a’ 
kávéból: 8 lat. ’S ha Európában öszszesen 2 millió mázsa czukor hozatikbe, 
Uoy az ausztriai birodalom ebből ^ d .  részt fogyaszt e l , pedig népessége Eu
rópa lakosinak hatod-részét teszi.— Faolajt évenkint 260,000 mázsánál többet 
kellvén behozni, vagy ezen czikk hanyag mivelésére mutat, vagy a’ népes
ség szaporodására.

1842.

ITtitársam beszélye.
Van Némethonban egy kis her- 

czegség, Braunschweignak hijják, 
’s fővárosa hasonnevű. Ott élt egy 
hideg német télen át, egy fiatal 
franczia tiszt. A’ korábbi Burgund- 
ból volt ő , ’s mint minden mai bur
gundiak, mély méla ingerletü, ke- 
vésb elevenséggel de több benső ál- 
hatattal ’s kitartással biró mint kü
lönben a’ francziák. Ezen férfiú egy 
estvén udvari tánczon volt a’ vár
ban. Mivel ő nem sokat tánczolt, 
egymásbafonódott karral ált az ab
lakmélyedésben , ’s nézé a’ tarka 
szökdelő zajongást. lm egy magos 
karcsú némber tánczol á t , a’ nő sze
mei pillanatig kérdőleg késnek rajta. 
0 igen szép volt ’s Alexandre ki- 
váncsilag nézett utána. A’ második 
fordulat ismét közelébe hozá; a’ sze
mek találkoztak. Mély ég volt ezen 
sötét kék szemekben — Alexandre 
a’ terembe ment őt felkeresni, vele 
megismerkedni. Egy ismerőse mond
ja neki, hogy az egy gazdag angol
hölgy. Alakja azon lyrai olvadékony- 
sággal b irt. melly olly bájlókká te
szi az angolnákét, azon légi kar
csúsággal , min telt lágyhus játszik 
varázsló szinzetével. Sok ügyes em
berek tartják legszebbeknek az an
golnákét.

Neki világos barna haja vo lt, 
abban finom aranyláncz csillogott. 
Épen mos t  kezdé el az ellenzőst 
(Kontretanz) ’s a’ szép ringodó alak, 
előtte lebegett ’s vele szép mezetle- 
nitett karjai lassudantánczoltak, mint 
komoly kegynök. Aranyhimzett ve
res egyenruhája , vagy elbájolva lo
bogó szeme volt az Alexandre-nek : 
de az angol nő gyakran nézett utá
na és többé nem azon komoly el
fogulatlan vizsga pillanattal; ha
nem jobban sietve, átfutólag.

O mindjárt az ellenzés után el
tűnt, Alexandre őt hiában kérésé, 
várakozék, ő nem jött többé. Ko
csiba veté magát, áthajtatott az ut- 
czábon, minden világitottablakmo- 
gett őt gyanitá, ’s képével ábrán
dozott.

Hét muH’s őt egy társaságban 
sem leié.Egy estvén a’ színház egyik 
páholyában vélte öt látni, ’s úgy 
tetszett neki, mintha a’ nő viszsza- 
buzódott volna, midőn az őt meg- 
pillantá. De miért ezt ? elveié e’ gon
dolatot. Othellót játszák. — jövő 
reggel levélkét lelt éj-asztalán. Az

r
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M ásodik  T ábla . I. Behozás*

É t  -  c z i  k k e k. ft. ft.
Tengeri, tavi és folyami hal - - 1,862,800 2,622,400
Czitrom és narancs - - 344,200 391,300
Különfélék - - — 56,900

Összesen - 2,207,000 3,070,600
M ezei termény.

Búza és tönkölybuza - - — 714,000
Törökbuza - - - - - - — 152,000
Árpa, zab és tönköly - - — 231,000
Rizs - - - - - - - 217,250 372,400

Összesen - - 1,470,200
Viasz és M éz.

Sárgaviasz - - — 470,600
Fejér - - - - - - — 45,400
Feldolgozott _ -  -  - - — 194,300
Méz - - - - -  - - — 97,400

összesen - 635,200 807,700
Dohány (leveles és gyártott) - 23,000 2,547,000

kérdetek abban, vájjon a’mór sze
relemféltését túlzottnak tartja é? An
golhon telt fejjel irá alája „yes“ 's 
mint kívánva volt bepecsétlé ’s szol
gájának ad á , kitől kell vala annak 
elvitetni. Neki semmihez sem volt, 
kedve, ma az udvarnál volt ebéden 
’s tudja hogy ő is ott leend.—

O nem volt ott. Csak nyolczad- 
napra találkozók vele lóháton. A’ 
hölgy elég vakmerő volt vezető-ur 
nélkül kilovaglani ’s csak jockeye 
ment utanna; Alexandre elég sürge 
volt, magát az országúton bemu
tatni’s védőjéül ajánlkozni. A’ ném- 
ber valóban kissé zakarba jö tt, de 
Alexandre ügyes férfiú volt. Ők mel
lékutakon lovagiának a’ Harz olda
lában, Alexandre Frankhonrul 's Pá
rizsról beszélt neki.

Párizs — mond a’ hölgy — tet
szik neki ’s odautazandik.

Mikor milady?
Nem sokára — holnap.
’S a’ nő megrendelé a’ jockey- 

nél utikészületeit, ’s azt sebes vág
tatóba hajtá a’ városba. Alexandre 
a’ legkinzóbb nyugtalanságban; ’s 
a’ lady néma de szép fölötte szép 
volt. A’ nap könnyű szellővel re
pült át arczán, ’s a’ repülő világos 
barna fürtök, a’ feltürlött fekete 
bársony kalap hullámzó tollával, a’ 
bő lovagruha valami regényessé te
vék őt, arcza tudniillik át volt önt
ve azon angol ködbájjal, mellymint 
a’ baraczk rózsás gyűrűje égbár
sonyként feküdt a’ hófehér arczo- 
kon.

Alexandre süröngve keré ót 
gyors föltététől elálni. Hasztalan 
kiönté előtte szivét egészen, meg- 
vallá neki lángló szerelmét. A’ hölgy 
megállító lovát, Alexandrere nézet 
hoszszan , áthatólag, — bámulat, — 
öröm, — kétség-telten. A’ pillantás 
egész egy beszély volt.

Ekkor hirtelen megfordító lo
vát , ’s mondá: „te galant vagy4< 
’s nyilsebesen robogott a’ városba. 
A n g o l  paripáját Alexandre nem 
éré be.

Lakán nem ereszteték elibe, — 
minden az utikocsira rakodott.

Jövő reggel ismét levélkét lelt 
asztalán , ez volt tartalma: midőn én 
téged először a’tánczon,az ablakmé
lyedésben láttalak álni: szerettelek. 
Arczod az , mit lelkem keres, sze
meidet ifjúságom óta szivemben lá
tóm ; azokkal olvasóm én el Scha- 
kespeare szerelem-jeleneteit. De 
én mint a’halál, megsemmitésig sze
retek; én kerültelek mivel kizáró 
szerelemre nem tartálak képesnek, 
őrizkedém tőled miután te azt irád 
hogy Othello szerelme túlzott, fu
tok előled, mert haliam édes sza-

Á r u -  f  a j
É r t é k b  e c s

I. Időszak II. Időszaj
2 .J P a m u t .

(Évenkénti középszámmal I. Időszakb. 79,889. —
ft. ft.

!
II. Időszakb. 184,812 mázsa -  -  - 5,496,600 12,936,80(

3 J  F o n a l -
Pamutfonal - - - - - - - 4,088,400 6,224,50(
Len és kenderfonal - - - - - 38,100 707,20(
Gyapjufonal, teveszőr, harras ’s t. e f. 63,000 297,70(

Összesen - 4,189,5001 7,229,40(
4J.  Á l l a t .

Szarvas-marha - - - - - - 3,980,700 2,366,50(
Sertés - - - - - - - - 2,768,300 2,301,50(
Ló -  - -  - -  - -  - 398,400 232,40(
Különféle állatok - - - - - - 1,319,700 56,70(

Összesen - 8,467,1001 4,957,10C
5J,  B  6 r  ö k.

Borjú- és juhbőr - - - - - - 594,700 2,441,90C
Tehén-, ökör- és lóbőr - - - - - 438,800 735,90C
Kikészített közönséges juhbőr -  -  -  _ 996,500 —

Törökbőr (kordovány, szattyán) - 1,384,100 773,30C
Orosz bagaria - - - - - - 765,900 402,900
Különféle bőr - - - - - 169,300 48,000

Összesen - 4,349,300 4,402,000
6"). I t a l o k .

Olasz és franczia bor - - - - - 2,959,400 3,049,800
Cyprusi, moldovai és oláhországi -  -  - 575,300 329,200
Egettbor ’s eféle szeszlél - 67,700 81,500
Arak, rhum - - - - - - 207,400 328,400
Különféle ital - - - - - - 16,000 104,400

Összesen - 3,809,800 3,788,900
Ebből kivonván a’ kivitt ausztriai borokat l,91i;000 1,365,500

Az italokérti maradvány -  | 1,898,8001 2,423,400
J  e g y z. 1803ban az egész birodalomban csak: 65,730 mázsa pamutot 

dolgoztak fel. 1828dikban ; 84,130 — 1837dikben: 231,394 m ázsát.— A’ be
hozott borok nagyobb része olasztermény, a’franczia az öszszes ár ^jsd. ré
szét teszi. ’S e’ kiadás, miután az egész birodalomban 38 millió akó bor te
rem, szembetűnő.

H a rm adik  T á b la .
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Á r u -  f a j É r t é k b e c s  
1. Időszak | II. Időszak

. > * ft. | ft.
Külötiféle fiemiiek.

Gerebenzett (héhelt) len 
„ „ kender -  

Gnbacs és gubacsliszt -  
Fonadék-áruk (bobinett) -  
Drágakövek (Juwelen) ’sa’t.
Szaru, tajték ’sa’t. -
Könyvek - - - - - -
Angora kecskeszőr -

935,500
183,700

105,100
129,400

108,800

311,200
1,165,600

204,100
764,600
124,000
66,400
58,000

124,700
Összesen -  | — | 2,818,600

J e g y z .  A’ v i a s z  és m é z  többnyire Orosz- és Törökország
ból , a’ d o h á n y  Törökország- és Amerikából hozatott be. Ausztria 
a ’ magy. leveles dohányból 34,800 mázsát =  348,000 frt árut viszen 
ki. A’ vászongyártásra 12,000 mázsa kendert kelle a’ külföldről be
hozni , mi a’ magyarhonnak, mellyből nem régen az Angolok 50,000 
mázsát vittek ki, ösztönül szolgálhatna. Említendő elvégre még az 
a r a n y  és e z ü s t  mennyiség, mellyekböl behozatott,

az első időszakban: a’ második időszakban:
4,110 mark arany 3,170 mark arany 

119,100 „ ezüst 16,600 „ ezüst

E lső  T áb la  II. Kivitel.
Nyers gyapjú - - - - -  
Gyapju-áruk - -  - - -

7,382,000
17,759,800

10,475/100
25,060,200

Összesen -
Selyem - - - - - -
Selyemszövetek - - - - -

25,141,800
21,517,300
1,576,800

35,535,300
22,549,500
1,285,800

Összesen -
Finom és közönséges vászonbul 
Kötött és hímzett árukból -  
Festett és nem festett czémából - 
Egyéb vászonárukból -

23,094,100
4,481,900

405,700
227,500
38,300

23,835,300
4,941,200

220,600
330,200
411,900

Összesen -
Homorú ’s tábla-üveg - -  -  -  
Briliantozolt ’s finom csiszolalu üveg 
Üveg és zománezgyöngy -  
Kő- agyag- ’s egyéb üvegáruk

5,153,400
1,645,600

758,400
787.900
339.900

5,903,900
1.918.400
1.328.400 

630,300 
263/100

Összesen -
Vas és vasáruk -  
Réz és rézáruk - 
Sárgaréz és sárgarézáru 
Kényest) -  
Kövek, Graphit ’sa’t. -  
Só -

Pamut-készitvény 
Mindennemű fa - 
Faportékák

Összesen -

3.531.800 4,140,200
3.499.800 3,523,900

872,900 436,500
349,500 321,900
207.300 137,300
425.300 129,700
739,000 844,800

6.093.800 5,394,100 
3,346,500 4,798,400

554.300 1,373,300
311,600 741,800

4,212,400|11,913,500Összesen -
J e g y z .  Itt i s , mint a’ behozásnál, t i s z t a  kivitelt kell érteni. 

Az intézett rovatok szerint, legjövedelmezőbb áru-czikk: a’ gyap -  
j  u-f é 1 e. A’ nyersgyapjuból az I. időszakban : 53,000 — a’ Ildikban : 
85,6000 mázsa vitetett ki. A’ behozott 30—60,000 frt értékű szövet 
helyett 17—95 millió frt áru vitetett ki. Második helyen említendő a’ 
selyem. lS07ben a’ birodalomba 3,846,000 frt áru hozatott be, je
lenleg évenkint 95,000 mázsát bocsát külforgásba, mit leginkább a*

vaidat. Te gyönge vagy, téged boldogtalan
ná tenne szerelmem. J e n n y .

Alexandre magán kül volt, a’ hölgy 
lakára repült — még nap kelte előtt elmen
tek onnét a’ kocsik. Utána utazni nem volt 
szabad, őt szolgálati köték, lánczolák le. 
Két nap múlva megdőlt az epedés terhe 
alatt, a’ herczeghez sietett, elbeszéllé bol
dogtalan boldogságát’s egy levélért könyör- 
gött Párizsba, hogy helyére mást tolnának.

A’ herczeg mosolygott és teljesité. Vég
telen tizennégy nap után a’ körülmények 
tisztába jöttének ’s Alexandre Párizsba u -  
tazott. Nem tudá hol lelje meg Jennyt, ’s 
megérkezte napján tüstint minden hírlapban 
felhívásokat iktattatolt hozzá, hogy vele czi- 
mét közölné. A’ hirlapok nem hoztak sem
mi választ. Alexandre három nap , átrohant 
minden salonon , minden színházon , és őt 
— nem leié.

Negyednap a’ nagy dalházban Rossini 
Othellója adaték. Erre felujjongott, ott meg 
kelle őt lelni. A’ hölgy egy szép fiatal ember
rel ült egyedül, egyik páholyban. Egészen 
fehérbe volt öltözve ’s úgy néze ki mint a’ 
tavasz. Kísérője, szemeivel arczán csüg- 
göt ’s vele sokat és forrón beszélt. „Voyez 
la belle Anglaise etleduc“ hallá magamel
lett.—

Ma természetesnek látszék előtte Ot
hello szerelemféltése, és szerencse ’s két
ségtelten siete a’hölgy páholyába. A’hölgy 
régi ismerőskint fogadá, de hidegen ’s köz- 
napian, ’s dalmüni részvétében nem hagyá 
magát háborittatni. Csak annak végével kelt 
fel ,bon soir‘ mondá neki ’s magát a’ her- 
czeggel a’ kocsihoz vezetteté. Alexandre 
hőkölve volt, egész az elnémulásig. Alig 
szedé magát jókor öszsze hogy az inastól 
a’ czim után .kérdezősködjék. Lakára hajta
tott, szilárdon elhatározva, őt bevárni ha 
bár reggel felé térne is viszsza a’ társa
ságból. —

Ő honn volt ’s egyedül. Bejelentetlen 
nyomult a’ hölgy szobájába. Egykistabou- 
retteen ült ő szegletében egy lankadtan vi
lágított szobának ’s beléptét nem vévé ész
re. A’ fehér kalapot és a’ Schawlt mi vállát 
fődé letette m ár, kezét ölébe nyugasztá.

— Desdemona! O(hellónak igaza van 
szólt Alexandre lassudan kevés ideje után 
az ittas nézdelésnek.

Ah ! — kiált ö épen olly halkan ’s oily 
vadó hangon kérdé— yes?

Yes — mond Alexandre, leborult előt
te , f ej é v e 1 meleg kezébe, ölebe , nyo
mult. — ,

Erre a’ hölgy magasra emele főtannak 
fejét, szemei könnyteltek voltak ’s meg egy
szer komolyan kérde , hogy kepes e magát 
illy semmit nem türo határtalan szerelemnek 
átadni. Hogy akar é kívüle semmit, épen 
de épen mitsem szeretni. ’S a’ mint ő ezt 

enlé, akkor végtelen örömzaj kelt fö l,’s 
csókdosás kezdödék, miben az arany Ján- 
ezocska hajában szétszakadt.
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jombárd-velenczei királyság iparának, köszönhetni, melly már 10év 
előtt 9 esztendő alatt öszszesen 37,720,042 fontot (kis gombolyagot) 
100—130 millió ausztriai líráért adottéi. Itt Mailand, Tirolban: Trient 
és Roveredo leginkább tenyésztik. Német, Orosz, Lengyel Angol és 
Törökországba legtöbb szállittatik. — A’ v a snemüek kivitelét 1780 
óta az angol, franczia, orosz és hollandi versenyzés csökkenté. — 
A’ v á s z o n r a  nézve Amerikával kecsegtetőbb kilátások jelentkeznek

M ásodik  T ábla . II. Kivitel.
É r t é k b e c s

I. Időszak |I1. Időszak

Mezei termény ft. ft.
248,700 117,300

Rozs és kétszeres - - — 335,600
Liszt - - 524,000 518,500
Széna és szalma - - 86,500 21,700
Különfélék - - 11,500 150.900

Összesen 870,700 1 144,000
Et-czikkek.

Mindennemű sajt - — 1,247,500 930.500
Nyers és aszugyümölcs - — 107,200
Különfélék _ - 326,500 —

Összesen 1,574,000 [ 1,037,700
Anyagszerek.

Szesz ( le l- )  és sav - - 331,500 148,700
Hamuzsír - - 146,500 529,04

Öszszesen -  1 478,000 677,700
Könyv nyomói-áruk.

Mindennemű papír - - 948,900 586,400
Könyvek - - - - - — 145,300
Különfélék - - 19,700 700

Öszszesen - 1,113,9001 587,100
Öltözetek.

Kalapok - _ 143,6001 375,800
Különféle öltönyök - -  ! 243,3001 467,100

Öszszesen - 386,9001 842,100
Bőr neműek.

Talp - _ 257,100| 119,800
Készített borju-bör - — 148,800|

1
173,800

Közönséges juh-bőr -  - - 16,100

Öszszesen - 405,900| 309,700
Szatócsfélék - -  .1 281,300! 195,100

Különféle czikkek.
Kecs cs pipereárukCGalanterie u.Putzwaaren)
Hangszerek
Díszkocsik -
Paszomán-áruk -
Fegyverek’s rokonok -
Ásványvizek -
T o l l ............................................ -
Művészeti mutatványok -

270,900 
109,600 

97,800 
75,500 
36,000 

112,700 
5 9,400 
2 ),000

295.200
156.200
181.200 

18,300 
19,400

200,100
728,000
188,700

öszszesen -  | 1,552,0001 1,787,100

Más nap reggelén pap |köté őket ösz- 
sze , ’s úgy éltek mint angyalok mennyben.

Néhány napra ezután a’ lady nagy ké
nyelmes utikocsiján Olaszhonba utaztak; 
Verona’s Viczenzaközt a’ montebelloi csa
tatérnek közelében villát vásároltak, ’s igen 
boldogok valának.

Egy nap , épen reggeliztek ’s egymást 
megcsókolák, midőn a’ kamraszolga belép, 
az étkészületet leszedni. Egy kissé ügyet— 
lenül viselé magát; Alexandre erősen rápa
rancsolt, hogy a’ nagy aranyos csészére 
miből ő naponkint iszik, jól vigyázzon, mert 
azt ó rendkívül szereti. Jenny a’ kamra
szolgához lép, hogy valamit még a’ tányér
ra tegyen , a’ tányér ingásba j ó , Alexandre 
cseszeje földrehull, és szét van zúzva.

O kedvetlen, ’s ki akar lovaglani hogy 
elfelejtse az t, mi ót boszantja. Kanárima
dara vig bucsudalt csattog neki, ’s ő kéri 
Jennyt hogy a’ madárnak jól gondját visel
tesse, mivel az előtte igen kedves. Jenny 
nagyon várandós volt, ’s a’ néhány órárai 
rövid válás mindig igen gyöngéd vala. Mi
dőn Alexandre viszszajött, madara többe 
nem köszöntő, siet a’ kalithoz ’s im lábai 
elmetszetvék. Magánkül siet Jenny szobájá
ba, ’s elbeszélli neki a’ gonosztettet, tüs- 
tint nagy fürkészetet rendelnek, de misem 
sül k i , senki sem akar a’ szobába lenni vala.

— No még csak az hibáz, hogy Ile - 
ctort hű vadászebemet ,’s Zulmat szép kan- 
czámat, mit Jennym te hozatál nekem An
golhonból, e’ két állatot bénítsák meg sak
kor már csakugyan minden kedvenczeimtől 
meglennék fosztva— mond Alexandre ke- 
délytelen az asztalnál.

Kevés nap múlva Hector meggebedt ’s 
Zulma megsántult. De Jenny vajúdóban fe
küdt ’s neki nem volt ideje boszankodni. 
Neje bájló lánykát szült ’s Alexandre mond- 
hatlan boldog volt, ö ölelte csókolta a’ gyer
meket — végnélkül.

— ügyé Alexandre te igen szereted a’ 
kisdedet— kérdé Jenny.

— Rendkívül.
— Úgy é Alexandre sokkal jobban mint 

engem ?
Ugyan hogy kérdhetsz ollybohót? Ale

xandre szobájába megy. Csakhamar erre si- 
kitozó kiáltást hall. A’ dajka az, ki neki a’ 
rémitő hirt hozza, hogy a’ nagyságos asz- 
szony épen most akará a’ kis gyermeket meg
fojtani. Csak nagy nehezen mentheté meg;

nagyságos aszszonynak igen roszul kell 
lenni. ( Vége kővé)

Pótléktál*.
Görögországban a’ dühösségnek olly sok 

jele mutatkozik, hogy a’ király egy felszólítá
sában alattvalóinak kötelességül teszi az 11a - 
tokát tűzzel vassal pusztítani.

Szerkeszti Helmeczy. Nyomtatja T r a 11 n e r-Ká ro y i uri-utcza 45  3.



Az iparm iikiállitási ami hi rálát 
ercdvényci.

Az iparegyesület igazgató választmányának illető 
osztálya a’ f. évi aug. 25kén megnyitott és sept. 21kén 
bezárt első magyar iparműkiállitásnak részletes leírását 
fogja a’ közönség elibe bocsátani, mellyben egyszers
mind a’ műbiráló választmány által megítélt fokozatos 
kitüntetések, okokkal támogatva ’s az egyes müvekre 
nézve felötlött óhajtások és kivánatok kijelentve leend- 
nek; ’s ezen jelentés minden magyarhoni hírlap mel
lett szét fog küldetni, azonkívül még az iparüző nép
osztály közötti szétosztására a’ törvényhatóságok meg
kéretni. — Addig is azonban, mig ez megtörténhetnék, 
a’ műbiráló választmány bírálatának eredvénye rövid so
rozatban ezennel közhírré tétetik.

A’ kitüntetések öt osztályra oszlanak: 1) arany em- 
ékpénz ; 2) ezüst emlékpénz ; 3) bronz emlékpénz ; 4) 

dicsérő oklevél; 5) méltányló említés. — Azonban ez 
alkalommal még a’ s o d a  é s  c z u k o r  redkivüli te
kintetbe vétetett. S ó d a t  a’ kerekegyházi gyár (Békés 
vm.)és Ö s t e r r e i c h e r  D á v i d  küldöttekbe; vegy
tani vizsgálat után a’ kerekegybázi tartalmasabbnak 
ítéltetett. C z u k o r  C s e p i n b ő l é s K i e s s l i n g t e s t 
vérek pozsonyi gyárából küldetett be ; amaz valamivel 
finomabbnak ’s keményebbnek találtatott. Az egyesület 
ezen két gyáriparágnak a’ honra nézve kiszámithatlan 
fontosságát különösen kiemelendi, a’ nevezett gyárak
nak e’ körüli érdemét egész mértékben méltányolandja , 
’s ezt a’ k e r e k e g y h á z i  s ó d  a-g y á r n a k  ’s Ös 
t e r r e i c h e r  D á v i d  urnák , nemkülönben a’ c s e- 
p i n i  c z u k o r g y á r n a k  küldendő külön oklevelek
ben kijelentendi; — egyszersmind az illető vállalkozó
kat eléggé alig méltányolható gyáriparuknak olly módo- 
ni tökéletesítésére buzdítandja, hogy miután a’ soda jó
sága most, a’ mint a’ tartalmasság vegytani vizsgála
tából látszik, 6 és 85 pcent közt forog, ’s igy csak
nem egészen időjárási befolyástól függ , annak gyártása 
ezen befolyástól technical tökély által lehetőleg függet- 
lenittessék; a’ czukor pedig technical tökélyben szint
úgy haladva, arányos ár tekintetében a’ nádezukorfö
dött elsőséget víhasson ki. — Az egyesület azon meg
győződését is okokkal támogatandja , hogy a’ honi ezu- 
korgyártás állandó biztos jövendőjére nagy befolyással 
lenne, bahogy a’ répatermesztő ’s nyers ezukorfőző 
mezei gazdák, a’ ezukorfinomitást nem különkülön ki- 
sérelgetnék , hanem egyesült erővel létesítendő közös 
finomító-gyárakban központositnák; mert csak igy re 
mélhető a’ kezelési (regie) költségek olly módoni ke- 
vesedése, hogy ez maga is képes legyen a’minden más 
ótalmat nélkülöző honi répaczukornak olcsósága által a’ 
külföldi előtt bizonyos diadalmat szerezni.

Továbbá még bírálat alá nem jöttek L ä n d e r e r  és H e- 
c k e n a s t Btereotyp és congrev lapjai, mivel L ä n d e 
r e r  u r , nem lévén müveire nézve versenyzője, min
den kitüntetésről eleve lemondott, ’s lemondván, a’mű
biráló választmány tagjává is választatott. — Ezen ro
vatba tartoznak még a’ körmöczi és iglói kőedények is , 
mikről alább az ezüst emlékpénz osztályában leszen sző. 
— Végre még a’ kitüntetések sorozatából kivétettek : 
T u r a y  J á n o s  asphaltja (P est; Ferencz-város an

gyal-utcza 530. sz.) P a u e r  J á n o s  pesti vargames
ter (Terézia-város 936. sz.) mértékvevő uj készülete 
— saját eredeti találmánya — melly ha használatban be
bizonyul , ’s a’ saruvarrók közt elfogadtatok, az alkal
matlan lábméregetést egészen nélkülözhetővé ’s a’ meg
rendelést távolból is lehetségessé teendi; — végre Grund 
Antal vargalegény (Pesten , K r a t  P é t e r  czipősnél) 
varrásnélküli faszeges csizmái és nőtopánkái. — E ’ há
rom tárgy ollyan lévén, mellynek becsét és érdemét a’ 
használat általi bebizonyulás föltételezi, azok iránt az 
egyesület most ítéletet nem mond, hanem gonddal le
szen, hogy érdemök felöl tapasztalás utján meggyőződ
hessék. — Ezeknek előrebocsátása után a’ megítélt ki
tüntetések osztályzat szerinti névsora itt következikJ)  :

A r a n y  e m l é k  p é n z t  k a p t a k :  l ) K i e s s -  
l i ng  t e s t v é r e k ,  pozsonyi festék- és hamuzsigyár- 
nokok, ásványos festékeikért. 2) A’ munkácsi urada
lom vas műgyára , általában i s , de különösen vasöntvé
nyeiért , ugyanazon uradalom timsógyárának dicséretes 
megemlítésével. 3) H o f f m a n n  é s  f i a i  selyemgyár 
tulajdonosok, selyemért. 4) A* pesti stearingyártó rész
vénytársaság. 5) B. Va y M i k l ó s  debreczenisalitrom- 
gyára.

E z ü s t  e m l é k p é n z t  k a p t a k :  l ) P e c z  Fe -  
r e n c z ,  pancsovai seiyemfonógyár tulajdonosa, annak 
megemlitésével, hogy selyme minőségre nézve az arany 
emlékpénzt nyert Hoífmann urakéhoz egészen hasonló 
jóságunak találtatott. 2) S mi t h  és M e y n i e r  fiumei 
géppapirgyára. 3) P i c h l e r  A n t a l  üveggyárosKo- 
kován , különféle színes és domborun aranyzott üvegmü
veiért. 4) H o f f m a n n  és  M a d e r s p a c h ,  rusznyai 
bányász-műgyár tulajdonosai, z ö l d  és vörös ásvány
máz (glätte)és különféle srétáruikért, vasgyáruk mél- 
tánylatának megemlitésével. 5) Co r n  i d e  s L a j o s ,  
a’ Szepességről, pontos modorban rajzolt és saját ere
deti találmányu festék-edzéssel diszesített szaru-mü
veiért , ’s egyéb, kivált vegytani ’s edénygyártási kör
ben bizonyított fáradhatlan iparmű -  szorgalmáért. 6)  
P e c h t o l d  J ó z s e f  sárgarézmüves Pesten, bronz
öntvényeiért. 7) K i m e r  és  f i a  (Pest, servita-tér 
423. sz.) pnsbamüveikért. 8)  A’ g á c s i p o s z t ó -  és 
g y a p j  ü s z ő  v e t g y á r .  9 ) S t e i n  dl  F e r e n c z  pes
ti asztalos (király-uteza 830. s z .) , különféle bútoraiért.
10) G o l l e n h o f e r  György szattyángyáros ( P e s t ,  
király-uteza) , szattyánbörmüveiért és hét nap alatt cser
zett borjubőrért. 11) A’ pesti József gőzhengermalora 
vasműveiért, különösen egy csavaros sajtó (Spindel
presse) orsójáért és a’ helybeli pékek nagy többsége ál
tal jónak talált,hanem a’ vízi malmokéhoz képest aránylag 
olcsóbbnak ohajtottliszljeérf. 12) K n u c z e n  H e n r i k  
gépész (király-uteza 743. sz.) , hydraulicus sajtójáért. 
13) K r a u s s  L a j o s  p e s t i  késgyártó és seborvosi 
szerszám-készítő. — Ezenkívül 14) a’ k ö r m ö c z i  és 
15) az i g l ó i  kőedények, mellyek közül amaz minden 
magyarországi kőedények közt kétségtelenül legjobb ; 
ez pedig , ha minőségben a’ körmöezivel egy sorba nem 
állittathatik is , mindazáltal dicséretes jóságu , ’s e’mel- 1

1) A’ nevek sorozatában a’ kiállítási lajstrom van követve , 
melly viszont a’ tárgyak beküldésének rendje szerint ké
szült. — Az ugyanazon osztályban előbb vagy hátrább 
említés tehát semmi jelentőséggel nem bir.
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lett az oily igen nagy nehézségekkel járó glazur alatti 
festés, nem különben a’ rézmetszések kőedényreilenyo
mása tekintetében tapasztalt lényeges előmenetelénél fog
va teljes méltánylást érdemel; a’ mübirák által hason
lóképen ezüst emlékpénzzelkitüntetendőknek Ítéltettek; 
mi olly kijelentés mellett tétetik közhírré , hogy az ezüst 
emlékpénzek megadása, ezen két gyárra nézve csak 
azért maradt e l , mivel kőedényeik, pesti raktár-bizo
mányosa ( W a n k o  D á n i e l ,  dorottya-utcza) által 
olly világos megjegyzéssel állíttattak k i , hogy a’ ne
vezett g y á r a k  ez idén kitüntetésért versenyezni nem 
akarnak. —

B r o n z  e m l é k p é n z t  k a p t a k :  1} R a s c h  
F e r d i n á n d ,  pozsonyi esztergályos (pipaszártartó . 
pipaszárak, sakktábla). 2) Va d á s z Ant .  pesti varga , 
király-utcza 195 szám (különféle csizmák). 3 ) L e h r -  
n e r  J á n o s  kassai órás (műóra). 4) S z l a b ó c s i  
papírgyár Gömör vm. (géppapiros). 5) K o c h  P é t e r  
bársony- és selyemszövetgyáros Pesten, szövetség-ut- 
c/.a 40. sz. (vörösselyembársony; gyapjufelber, lószőr- 
őshalcsontszövet). 6)  D’A n d r é G y ö r g y  edénygyá
ra Batiszon, Hányad vmgyében (aranyzott ’s ezüstözött 
fekete kőedény, egyetlen a’maga nemében). 7 )A ’k a s -  
s a i  s z e g é n y e k  d o l g o z ó h á z a  (különféleposz
tók). 8)  M o r g e n  t h a l e r  J á n o s  bádogos Pesten, 
kigvó-utcza 292. sz. (bronz lámpák és packfong müvek).
9) P e r g e r testvérek üveggyára (metszett és gyémán- 
tozott fehér üvegáruk). 10) S c h a r s c h m i d t  F r i d -  
r i k ,  budai asztalos (irószekrény). l l ) W i t k o w s z -  
ky  M i h á l y  pesti bórfénymázitó (különfélefénymázas 
bőr). 12) E i s e l e  A n t a l  szabó Pesten, párizsi-utcza 
421 sz. (férfi öltönyök). 13) M a n s c h ő n  F e r e n c z  
ostorgyáros Pesten, király-utcza 581 sz. (sétabotok és 
ostorok). 14) H a n k y  Mihály asztalos (saját találmá- 
nyu gőzgépen metszett faboritéklapok — fournire —). 
15) F i s c h e r  M ó r i c z  porczellángyára Herenden, 
Veszprém megyében (számos festett és aranyzott por- 
czellán-edény) annak kijelentésével, hogy dicséretesen 
és sok áldozattal kezdett gyáriparának előmenetelét az 
egyesület éber figyelemmel ’s teljes méltánylattal kisé- 
rendi. 16) K a r c z a g testvérek soroksári kalapgyára 
(nemez — filz — és selyem kalapok). 17) K ö 1 b e r J a 
k a b  nyereggyártó Pesten, haívani-utczában (hintó, nyo- 
mótollakkal, nyújtó nélkül). 18) F e l m a y e r  A n t a l  
gyapotszövetfestó Szegeden , (különféle színű virágos 
karton kelmék). 19) K u h i n k a  testvérek a’ katalin- 
völgyi üveggyár tulajdonosai Losoncz mellett, (színes 
és igen tiszta fényes fehér üvegáruk, egy szabad kéz
zel készült 110!|o fontos billikommal). 20) M i c h e l  
K á r o l y  pesti kötélveró, (vert kötél, zsineg és ken- 
dertömló példányok). 21) K r e l 1 \vi t z V i l m o s  bőr 
és keztyűgyáros Budán , Krisztinaváros 317. sz. (kez- 
tyűk és keztyűkre való kidolgozott bőrök, saját gyárá
ból). 22) J u n g h  K e r e s z t é l y  késgyáros Pesten, 
servitatér 423. sz. (kések ’s gazdasági és sebészi szer
számok). 23) K a m m e r l o h r  Á d á m  k ö n y v k ö t ő  
Pesten , leopold-utcza 200. sz.(Album). — 24) L i c h 11 
K á r o l y  spodiumgyáros Pesten, (spodium) különösen 
gyárának igen tökéletes, ’s közel semmi vagy legalább 
igen kevés tüzelőt kívánó szerkezete tekintetéből, mint
hogy ez a’ spodium olcsóságára , ez viszont a’ czukor 
árára nagy befolyással lehet (minőségre nézve a’ M ií- 
t e r d o r f e r  J á n o s  alább a’ dicsérő oklevél osztá
lyában említendő spodiuma valamivel jobbnak találtatott). 
25) H e b e l t  E n g e l b e r t  szabó Pesten, servita-té- 
ren (belföldi kelmékből készült férfiöltöny ; ’s egy iker 
köntös, melly egyik oldalán kék salon-frakk, kifordítva

pedig barna őszi capot). 20) D a n c z e r  J ó z s e f ,  bu
dai sütőmester (uj találmánya ’s mind vegytanilag egé
szen ártalmatlannak, mind a’ sütők által különösen jó
nak talált gyors élesztő kovász száraz alakban — hason
ló a’ tatai élesztőhöz — melly pálinkafőzésnél készülvén, 
a’ serelesztőt mind árára, mind jóságára, mind tartós
ságára nézve nagy mértékben felülhaladja). 27) B a r a -  
n y i L a j o snak dernei jószágán (Bihar m.) állított gép- 
parquetgyára (mosaik padolattáblák). 28)H a i d J. F r i d- 
r i k ecsetgyáros Kőszegen (festöecsetck). 29) L  o r encz 
A 1 aj o s Fejértemplomon, Temes vármegyében (nyers 
és motólált selyem).

D i c s é r ő  o k l e v e l e t  k a p t a k :  1 ) M a i s c h  
A n d r á s  pozsonyi szíjgyártó (fonott ostor és lókantár).
2 )  K o p s g u t t e r  F ü l ö p  pozsonyi keztyűs (keztyűk).
3) B r ü h l  M ó r i c z  aradi aranyműves (aranygyűrű, 
melly magában egy másikat rejt). 4) H a j ó s  S á n d o r  
kalapos Budán, Ráczvaros 610 sz. (selyem és nemez 
kalapok). 5) C s á f o r t i T ó t  T e r é z i a ,  különféle 
hímzések ’s egyéb asszonyi kézmüvek. 6) B a y e r  J á 
n o s ,  nagyszebeni kalapos (nemez kalapok, sipkák és 
hasonló kelme). 7) K a j tá n  M i k 1 ó s gombkötő Pes
ten kigyó-utcza, a’ gyógyszertár átellenében (arany öv). 
8) Sz vr a e s i  na J á n o s ,  pesti sávolyostakács, sta- 
tió-utcza 590 sz. (damaskszövetek). 9) Ö s t e r r e i 
c h e r  D. majki posztó- ’s pokróczgyára (padolatboritó 
posztó ’s pokróczok). 10) Z o f c s á k  J ó z s e f  aszta
los, üllői-ut 105 sz. (amerikai fahid-minta). 11) R e
mo 11 J. pesti gépész (gőzkazán és vizi puska). 12) L e- 
z s i m i r s z k y  pesti szabó a’ pesti uracsnál (frakk). 
13) H e i z e r  Á d á m ,  késmüves ’s egyetemi sebész 
szerkovács (kések, sebészi és műtéti eszközök). 14) 
K r á l i k  S á m u e l  órás, Hagn örökösök munkavivöje 
Pesten , kigyó-utcza (hónapos lengőórák). 15) M a y e r  
L a j o s , pesti esztergályos , uri-utcza Jankóvich-ház, 
(sakkjáték és rokka). 16) I r i n y i  J á n o s  vegykém és 
gyuszergyártó Pesten, uri-utcza (kéntelén gyufák, dörzs- 
taplók, gyutőrök ’stb.) 17) W e b e r  J ó z s e f ,  pesti 
kolompáros (főző ’s kávé gőzgépek, tejforraló). 18) 
F i s c h e r  é s  S c h ö n b a u e r ,  pozsonyi pezsgőgyáro- 
sak (minden beküldőitek közt legjobbnak talált magyar 
pezsgő). 19) S z i l á g y i  I s t v á n  gombkötő Pesten; 
ferencziek-téren (arany és ezüst övék, kardkötők). 20) 
A’ beküldött zongorák általában jók, ’s a’ külföldieket 
nélkülözhetőkké teszik, legjobbnak pedig ’s különösen 
kiemelendónektapasztaltatottPachl J á n o s  pestizon- 
goramüvesé (nagyhid-uteza redoutte- épület) és e’ mel
lett 21)  S e i l e r  L a j o s  pesti zongorakészitóé (szél- 
utcza 146. sz.). 22) G o l d b e r g e r  S a m u ,  kék kar
ton ’s kék gyolcskendőgyáros O-Budán (kék kartonok’s 
virágos kendők). 23) N ü p p n a u  A n d r á s  transpa- 
rent-müves és szobafestő, Pesten Dana-sor Ilkey-ház 
(transparent ablakfüggöny). 23) R a dú l o v i c s test
vérek , selyemgyárosok Fejértemplomon, Temes várme
gyében (sárga és fehér selyem). 25) S i m o n y i  A. M. 
brassói pokróczgyáros(pokróczok). 26) K e mp f  Anna 
özvegy k. tisztviselóné Budán. Krisztina-városban(asz
tali virágbokor és koszorú, híven utánozva , csinált vi
rágokból). 27) Gy e n  es  I s t v á n  szabó Pesten, u j- 
világ-utcza 631. sz. (zeke). 28) S z i g e t h y  és Schus
ter arany és drágakőmüvesek Pesten , kigyó-utcza (arany 
gyűrűk). 29) Z á n i k  János pesti asztalos, zöldfa-ut- 
cza 260. sz. (mahagóni fapolez). 30 K o r c h u s  Fe
rencz pesti molnár (liszt). 31) M i t t e r d o r f e r  J á 
n o s  spodiumgyára Pesten, (spodium, melly minőségé
re nézve a’ L i c h 11 gyárábólinál valamivel jobbnak ta
láltatott). —
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A* méltányolva említendők névsora a' jelentésben 
fog kőzőltetni.

T a g o s z t á l y .
Horváth Zsigmond kővágóörsi lelkész és esperes 

ur több érdekes, és olvasásra közönség elibe bocsátott 
jeles történet sorozása közt könyve 210 . lapján említi: 
hogy Napoleon pánczélinget készíttette magának ; előbb 
mindazáltal az aczélmiivesnek a’ foganatról, ’s hatha
tós voltáról előleges ígéretet kellete tennie. Elkészül
vén a’ mű, abba a’ művest magát öltöztető föl, és hogy 
a’ sikerről meggyőződjék, az igy pánczélingben előtte 
álló műves mellyére a’ golyóval töltött pár puskát ki
sütő, és csakugyan, a’pánczéling a’ várt czélnak meg
felelt ; most a’ művesnek fordulni kelle, és egy másik 
lövés a’ hátán próbáltatok, azon jó foganattal, mint az 
első , de ezen 2 próbalövéssel sem volt Napoleon meg
elégedve, azért kezébe ragad egy hoszu csövű puskát, 
és azzal teszi a’ műves gyomrán a’ harmadik ’s vállán 
a’ negyedik próba-lövést, ’s mivel a’ végső két próba
tétel is megfelelt a’ fejedelem várakozásának , a’ műves 
diját 3600 frankkal ([noha az csak 18,000 kívánt volt) 
kifizeté. — Azt teszi valaki kérdésbe: vájjon a’íagosz- 
tály ki fogja é állani maga próbáit azon sikerrel, mint 
az aczélmüves pánczélinge? alig .— Lássuk csak a’kö
vetkezőket. Több helység, ámbár meglehetős kiterjedésű 
legelővel bírt, jóllehet, hogy több földesuraság azt még 
rétpótlási földekkel is növelte; ’s á m b á r  legelőül az 
ugar-földek is használtattak: mind ezen pótlás-áldozat 
mellett is száraz években, több helységbeli lakosok va
jának kénytelenek távulabbi pusztákra, nagyobb kiter
jedésű határokra, bérleni ki marhájikat. Törvényhozás 
előtt az ugarul álló földeket használták egyszersmind a’ 
közönség sertései, és falkába csapott ludjai is ; ha már 
a’ legelő a’ rajta-járó csordabeli marhák által lerága- 
to tt , ráhajtották azokat az ugarokra mindaddig, mig 
a’ fű a’ legelőn valamennyire ismét megnövekedett.

Már most ha minden jobbágy-gazdának, hozzávéve 
a’ legelőt is , egy tagban adatik, ’s osztatik ki földje mi 
fog történni az annyiféle marha-csordával? Minden e- 
gyed tartson magának mag-marhát, u.m. mént, bikát, 
kant vagy mint mátka-tálat naponkint házrul házra ve
zetni fogják ? Lehetlen, hogy ezen gondolkozóéi mód 
maga próbáit úgy kjállja , mint Napoleon pánczélinge. Ha 
a’ jobbágy marhákat nem növelhet, ’s igás-marháitpén
zen lesz kénytelen szerezni, gazdaságát soká fentar- 
tani képes nem le sz ; de ha növel, ’s növelhet is né
hány darabot, mire azok gazdasága körül használhatók 
volnának, a’ szünteleni állásban lábaikra elromlanák; 
fia pedig gazdasági szükségeire való marhát is kényte- 
lenitfetik pénzen venni, egy pár marháért annyit fizet, 
hogy egy évi minden gabna-termése ára sem lesz ele
gendő. Lesz ki mondani fogja, hogy megvan kinek-ki- 
nek ugarja, ott legeltetheti mindennemű vonós, és nö
vendék marháit: no! ugyan ki is futhatja ott magát a’ 
jobb vérű csikó ! kivált az 1 i8 telkes gazda csekély ki
terjedésű kimutatott ’s földjeihez mért kis parlag föld
jén , és ha az ugar, szántóföldjei közepére kerül, nem 
csap é ki az ugarján legelő marha jobbra es balra a’ 
vetésekre? nem tarthat pedig minden jobbágy annyi cse
lédet , mint a’ több birtoku nemes közbirtokos, hanem 
ágya térítőihez kénytelen magát szabni; eddig, és ezek 
előtt nemesebb vérű és fajú lovak növelésétől ijesztet
te ’s kedvetlenítette a z , hogy marháira (lovaira) for
dított fáradságai, költségei, ellopott jószágával elvesz
tek ; most elesik kedve a’ növeléstől azé rt, mivel több

évi állás után lábai elgörbülnek, ’s romlanak. Ne tagad
juk , mert naponkinti a* tapasztalásunk, hogy a’ szegény 
földműves adóját, házi ’s gazdasági szükségeit egye
dül csak marhák növeltetésével tudta kiteremteni. De 
meg fogják érezni, és sinyleni a’ (agosztályt városi pol
gár uraimék i s , mert nem fog ezután piaczaikra a’ fa
lukról annyi nyársra való malacz , lemetszendő borjú, 
megölendő liba, és pulyka érkezni. Úgy fognak a’ tag
osztály után ásitozó jobbágy-gazdák járn i, mint Phae
ton ki minden intés, jó tanács, jóslás ellenére sem szűnt 
meg Phoebust a’ g y e p lü -sz  á r  átengedéséért ostro
molni.

Negyed század előtt az Európában dühöngő hosz- 
szas háborúk miatt több nemzet kedve ’s gondja esvén 
el a’ birkák tenyésztésétől: következni kellett a’ gyapjú 
szűkének, és igy annak ára fölnevelkedésének; ez any- 
nyira csiklandozott több földesurat, hogy legszebb ’s 
elhiresült méneseiket, gulyáikat száműzték, birkákat 
állítván helyökbe. Helyreállván az európai közbéke , 
Iegoftan, az elapatt pénzkereset forrásait nyitották meg 
a’ nemzetek; így a’ sors-hozta eset által elhanyagolt 
birka-tenyésztést, gyapju-nemesitést is fölelevenitet- 
ték; és azóta időrűl időre a’ gyapjú ára alábbszál, mind 
a’ mellett, hogy a’ kigondolt többféle mosás általi ne
mesítése , a’ tenyésztő nevezetes költségeibe került; 
igen természetes pedig, hogy minél több terem vagy 
szorgalom által növekedik valami, annál olcsóbb annak az 
ára, ellenkező esetben annál jövedelmezőbb: kétséges nem 
lehet azért senki előtt, hogy ha hamar nem is, de né
hány év múlva, nem fogják é sokan száraüzötteiket 
megbánni, azokat ismét viszszaidézni, és helyreállíta
ni. Mindazon körülményt, kedvezményt, mellyeket a’ 
tagosztály ígér , körültekintettem, öszszeviszsza-hány- 
torgattam, az elődit a’ jövővel öszszehasonlitottam: de 
ha minden részeiben megegyezhetem i s , abban sehogy 
sem barátkozhatom m eg, hogy a’ legelők elterültesse- 
nek, a’ gabona-termő földekkel egy tagba állíttassanak 
és felosztassanak. — Mert volt, és lesz mindenkor he
nye , dologtalan, és sors által üldöztetett gazda, ki 
földbirtokához képest illő számban marhát nem tartott, 
és igy nem is növelt: de az illyeket számosán felül
múlták szorgalomban ’s iparban , ’s annyival szapo
rították, növelték marháik számát, a’ mennyivel ama
zok ön kárukkal alább száltak : ezt ugyan lehetne oda ma
gyarázni , hogy a’ kisebb erő nyomta a’ nagyobbat; de 
épen nem: mert a’ kis erő több terhet nem birt meg, 
a’ nagyobb ellenben többel birkózott meg . a’ közjónak 
minden kára, és sérelme nélkül; mert a’ mit fáradság, 
szorgalom hozott, a’ közjó használta. Igen óhajtható 
lett volna azért egy helységgel előbb a’ próbát meg
tenni, és ha mind a’ négy lövést,— mint a’ pánczél- 
ing — kiállotta, a’ törvényt hegyébe alkotni.

Tőcser István.

ITtitársam beszélje.
(U cgr.)

Rémülve siet Alexandre nőjéhez, ez halványan fekszik 
ágyában ,’s lankadt hanggal nyilvánítja neki: hogy hagyna 
el őt legalább egy kis időre, mert ot oily határtalan 
szereti hogy miatta tönkre jut. Szerelemfeltesből törte 
ö szét a’ csészét, bénitá meg a’madarat, mérgeze meg 
az ebet, metszéel a’ lónak inát, szerelemfeltesből aka- 
rá ő épen most gyermeket megölni.

0  mitsem s z e n v e d h e t  k ö r ű i é ,  mit az sze
ressen. —
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És Alexandre elutazók a’ szép villából, a’ hava
sokon át Némethonba jö tt , ó czél ’s terv nélkül uta
zott , puszta és szomorú kedélyzete, szép Jennyje i-  
ránt valami honiatlan borzalmat érzett. Esetleg ismét 
Braunschweigba jött.

Jenny Montebellobul Parisba ment; ök rövid leve
leket irának egymásnak ’s igy múlt el egy év. Gyer
mekük himlőben halt el. Alexandre nem képzelhető töb
bé bogy Jenny oldala mellet nyughassék, hogy ajkait 
csókolhassa.

Egy olvadó német lányka öl Braunschweigban sok 
szerelemmel üdvözlő,’s ő elhatárzá Jennynek a’ válást 
előterjeszteni, ha már nekik együtt csak ugyan sehogy- 
sern viríthatna boldogság. Elbeszélő neki hogy egy lány
kát le lt, ki szelíd szerelmével öt boldogitandja. Jenny 
nyugton ’s azzal egészen elégedetten válaszolt. O is 
talált egy kissébb heves vonszalmat, ’s okaiban töké- 
lyesen egyetért. Csak egyet kér ki magának. Tudatná 
vele uj menyegzője napját ’s óráját, hogy ö is akkor ün
nepelhesse öszszekelését.

Ez megtörtént ’s néhány hétre Alexandre a’braun- 
schweigi egyházban áldaték meg. Uj neje nem braun- 
schweigi volt, ’s elbatárzák mindjárt másnap annak szü- 
lejihez utazni.

Még igen kora volt és csak itt ott nyiták még a’ 
kapukat fe l, midőn Alexandre a’ lépcsőkön alá a’ pit
varba lépett hogy valamit a’ kocsiba tegyen melly már 
készen állt.

lm bámulva látja belépni Jenny jockeyet, ugyanazt 
ki akkor Párisba utaztát megrendelő, ki a’ dalháznál 
neki a’ czimet megmonda, ’s ki nejével Montebelloban 
volt. 0  tudósítja a’ sejtő Alexandret hogy asszonya teg
nap reggel érkezett meg Braunschweigba. Tegnap est
ve adá a’ levelet át neki azon meghagyással, hogy ma 
minél korábban kezelje azt el. Borúsaggálylyal telten sza
kká azt fel Alexandre gyorsan. Az igy kezdő:

— Nekem kellett uj nődet látnom, én az egyház
ban valék. Házasságom csak ürügy volt, téged nem há
borítani. Irántadi szerelmem Alexandreem még most is 
oily mondhatlan mint miilyen volt. A’ mai éjt nem él
hetem át. Mire te ezen levelet kapod, szerelem-rémed 
már halva van. Lásd! mindezt én még akkor tudtam, 
midőn legelsőbb Braunschweigban láttalak — az ég a- 
zonban úgy akarta hogy O t h e l l o  még egyszer betel
jesedjék. —

L a u b e  után —o. —o.

Pápán is Tan posztógyár.
Juliánná napkor lesz két éve hogy a’ pápai posz

tógyár felépült ’s ugyanakkor fölszenteltetett. Ezen 
ünnepély öszszevarázsolta ezen gyártulajdonos ember
szerető családjának egyenes és oldal-rokonit, de annál 
több tanuló ifjat, kik harsogó „éljen a’ gyár-tulajdonos“ ! 
kiáltások közt ürítették felváltva a’ pezsgés billikomo- 
ta t. ———

A’ rákövetkezett héten a’ posztógyárhoz kivántatő 
minden készület t. i. gyapottépő hengeres mozgonyok, 
fonó-gépek, matolák és szövő-székekbeállittattak, mi 
alatt a’ festőház is elkészülvén, egy ahoz jól értő fes
tesz által tervezve, mind a’ festés mind a’ gyártás el
kezdetett. Most már mindennap élénkebb és virágzóbb 
ezen posztógyár, mert újólag megint egy hijánya pótol

tatott, egy nyiró-gépely ujonan történt beállításával; 
melly sokkal szaporább és tisztább fényű nyirést esz
közöl és csak egy ahoz betanított egyed vezetése mel
lett. — Mindezekre mondhatná valaki, hát mi oka, hogy 
J. G. Mayer ezen két rendbeli gyárait csak a’ homály 
fedi? Erre könnyedén csak azt válaszolnám: azért födi 
homály, mivel ezen gyárok tulajdonosa tolakodólag ma
gát ajánltatni és hirlapokrul hírlapokra hireszteltetni nem 
akarja, a’ miért az ő munkás hatása a ’ műipar világá
ban csak a’ figyelmet kevésbbé magokra vonók osztá
lyához vonult hátra , és hihető ennek gyárai is kibar- 
kulnának a’ homályból, ha nekiek mi n t  a’ P. H. 174. 
s z á m ú  v e z é  r-c z i k k j e  m o n d j a ,  a’ h o l  i g y  
s ó h a j t  f e l  „ I s t e n e m !  m i n ő  l ö k é s t  a d h a t 
na  a’ h o n i  m ű i p a r n a k ,  ha c s a k  k é t  b á r o m  
s z á z  h ö l g y  h a t á r o z n á  is m a g á t  o l l y a n r a  
mi n t  T o l n a  139 f é r f i j a “ — a’ honi műipar ügyét 
szivükön hordozó egyedek erős elhatározása által egy 
hatalmas lökés adatnék , és ha mindenben csak a’ ho
nit pártolva ezen poeztó-gyár müvét öltönyökül viselni 
nem pirulnánk, akkor bizonyára egy évtized alatt nem
csak hogy az iparműkiállitási teremben egypár nap alatt 
1200 személynél több néző varázsoltatnék : de bi
zonyára ezen gyárnak virágzása is a’ mostaninál sok
kal élénkebben terjedne. Józsa F.

Vidéki szemle.
X. 8  z i  m.

K é r  e s ke de s.
Ö s z v e g.

(  V é g e .')
A’ felhozott táblai adatok szerint a’ Ildik i d ő s z a k 

b a n  évenkinti közép számmal kivitetett: 88,300,000 
frt Magyarországba t i z m i 11 i ó hiján, annyit vittek 
k i, mint a’ birodalom egész külkereskedése!! és beho
zatott 90,600,000 frt. értékbecsü áruczikk. Itt tehát a’ 
behozás 2,300,000frtal több a’ kivitelnél. Az I. időszak
ban , mellyben nem lehete minden czikk árát följegyez
ni , 3,326,000 frttal volt tulnyomóbb. — Azonban a’ meg
nevezett adatokat sem lehet a’ birodalmi kereskedés csal- 
hatlan mérlegének tekinteni,a’ most szökkenő majd csök
kenő értékbecs miatt. Mennnyiben ? az áruczikkek ide 
’s tova szállítása miatt meghatározni lehetlen. A’ biro
dalmi öszszes behozás és kivitel az előfordulandó or
szágokkal 1837dikben következő arányban álló:

Behozás , Kivitel.
Olaszországgal mint 1000:159 1000:195
Török „ yy 1000:130 1000: 97
Szász „ yy 1000:114 1000:173
Porosz ,, yy 1000: 51 1000: 66
Déli Német yy 1000: 78 1000:158
Sweizzal yy 1000: 11 1000: 85
Orosz „ yy 1000: 18 1000: 3
Lengyel „ yy 1000:0,5 1000: 15
Krakóval yy 1000: 4 1000: 12

E’ szerint 1000 frt öszszes behozástól 114fr. áru 
Szászországból, 78 Délinémeíországból ’stb. jő be é& 
1000 frt. áru kivitelből!73 fr. Szász, 158 Délinémet- 
országra ’stb. esik. Francziaországba kivitetik : 13 mil
lió frt értékbecsü gabna, selyem , fa ’st. ef. czikk; ’» 
belőle behozatik : 2,800,000 frt. áru bor, divatczikk, fű
szer ’st. ef. —

Szerkeszti Helmeczy. Nyomtatja Tr at tner-Károyi  uri-utcza 453.
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A’ gyárerö, ’s a’ nemzet anyagi tö
kéji.

6dik k ö z l é s .
( L ist nemzetgazdasági munkájábul.j

A’ nemzet termő-erejét meríti az egyedek testi v. 
szellemi erőibül, társulati ’s politikai állapotábul ’s in- 
tézetibül, természeti alapzatibul, és a’ birtokában le
vő eszközökbül, azazelőbbeni szellemi’s anyagi fárad
ságinak anyagi terményibül. (Földművelési, gyári ’s 
kereskedési anyagi tőke.) Láttuk m ár, hogy foly be a’ 
gyártás a’ nemzeti termő-erők azon három kútfejére a’ 
szellemi ’s testi erőre, politikai ’s társulati állapotra ,’s a’ 
természeti alapzatokra. Lássuk most, milly befolyása van 
a’ nemzet anyagi tőkéjire. Smith azt mondja: a’ társa
ság évi jövedelme nem egyéb, mint azon dolgoknak cse
reértéke , mellyeket a’ nemzeti szorgalom évenkint ter
meszt. Megengedi ugyan, hogy védlő-szabályok által 
gyárok előállittathatnak ,’s olly karba hozathatnak, mi
szerint olly olcsón, vagy még olcsóbban készíthetnek 
gyártványokat, mint a’külföld ; de azt állítja , hogy ezen 
rendszabályok következménye az , hogy a’ társaság jö
vedelmei (azaz : a’ nemzeti szorgalom által évenkint ter
mesztett tárgyak csereértéke) kisebbittetnek. Ez által 
u. m. gyengül azon erő , mellyel tőkék szereztetnek ; mert 
a ’ tőkék abból erednek, mit a’ nemzet évi jövedelmei
ből raegtakarit; a’ tőkék öszsze pedig alapja a’ nemzeti 
szorgalom öszszének , ’s ez csak amannak arányában sza
porítható. De Smith hibásan állítja, hogy a’ nemzet jö
vedelmei csupán anyagi tőkéjinek öszszétül függ. O maga 
munkájában több példát hoz fö l, mik szerint a’ nemzet 
jövedelmei főleg anyagi és szellemi erőitől, társulati ’s 
politikai tökélyesbülésétől (különösen a’ munka töké- 
lyesb elosztásátul, ’s a’ nemzeti termő-erők egyitésé- 
től) függ; és hogy — ámbár a’ védlő-rendszabások anya
gi javak áldozatát kívánják ideiglen , — ezen áldozatok 
sokszorosan viszszapótoltatnak olly erők ’s tehetségek 
á lta l, miknél fogva csereértékeket szerezhetni, hogy 
következve illy áldozatok csak viszszatermesztendőleg 
(reproductiv) előlegezett kiadásai a’ nemzetnek. Smith 
megfeledkezett arról, hogy a’ n e m z e t  a n y a g i  tö
kéjit főleg úgy szaporíthatja, ha a’ használatlan ter
mészeti erőket anyagi tőkékké, értékes és jövedelmező 
eszközökké alakítja; ’s hogy a’ földművelő nemzetnél 
a’ természeti erők roppant tömege hever használatla
nul , mik egyedül gyárok által válnak haszonvehetőkké. 
Smith, ki más helyen azt mondja , hogy a’ bülkereske- 
désben forgó tőkék mindaddig nem tekintethetnek egy 
nemzet tőkéji gyanánt , míg ugyszólva földjével egybe 
nem köttetnek, nem érinti, hogy a’ tőkék illy öszszekötése 
a’ honi gyártás előmozdítása által eszközöltetik. Nem 
veszi figyelembe , hogy a’ honi gyártás pártolása által 
sok külföldi szellem ’s anyagi tőke vonatikaz országba. 
Smith a’ nemzet tőkeképzését ollykép veszi föl, mint egy 
egyes tőpénzes munkálkodását, kinek jövedelme anyagi 
tökéjinek értéke szerint határoztatik meg , ’s a’ ki jöve
delmeit csak megtakarítások által szaporíthatja, miket is
mét a’ tökéhez csap. De a’ nemzetnél ez nem így van. 
Ez a’ megtakarítás elméletét nem követheti mindenben. 
Hol mindenki annyit takarít meg ’s nélkülöz, mennyit 
csak képes, ott nincs inger a’ termesztésre. Hol min

denki csak csereértékek halmozásán ügyekszik, ott a’ 
termesztéshez kivántató szellemi erő eltűnik. Illy örült 
fukarokbul álló nemzet a’ háború költségeitől félvén, 
fölhagyna a’ nemzeti védelemmel, és csak miután min
den vagyona külföldi zsarlások áldozatául esendett, ven
né észre , hogy a’ nemzetek gazdasága más utón esz
közöltetik mint a’tőpénzesé. De maga a’ tőpénzes is , ha 
családatya, a’ puszta anyagi csereértékek, ’s megtaka- 
ritás elméletét nem követheti; leginkább is kénytelen 
örökösei növelésére annyi csereértéket kiadni, hogy azok 
képesek legyenek a’ valaha rajok eső tulajdont kezelni 
’s használni.

A’ nemzeti anyagi tőkék nem a’ puszta megtaka
rítás utján képeztetnek, mint a’ tőpénzes kezében, ha
nem, mikint a’ termő-erők, az anyagi és szellemi nem
zeti töke , ’s a’ földművelési gyártási ’s kereskedési tö
ke kölcsönös egymásrai hatása által. A’ nemzet anyagi 
tökéjinek szaporodása függ a’ nemzet szellemi tökéjinek 
szaporodásaiul, ’s megfordítva. A’ földművelési anyagi 
tőkék keletkezése függ a’ gyártási anyagi tőkék kelet
kezéséiül, ’s megfordítva. A’ kereskedési anyagi tőke 
mindenütt közbejárólag , segitöleg, ’s kiegyenlitöleg áll 
a’ kettő közé. — A’ vadász- és halász-állapotban szin
te mindent a’ természeti erő nyújt; a’ tőke szinte sem
mi. A’ megtakarítás nem igen használ a’ vadásznak, el 
kell vesznie, vagy pásztorrá lennie. A’pásztori állapot
ban az anyagi tőke gyorsan növekszik, de csak addig 
míg a’ természet a’ marhának önkényt ad tápót. De a’ 
marha szaporultával növekszik a’ népesség : 's  a’ mar
hák ’s a’ legelő mindig kisebb részekre oszlanak. Hasz
talan javalnók a’ pásztor-népnek a1 megtakarítás elmé
letét; el kell szegényülnie, vagy földművelővé lennie. 
A’ földművelő népnek a’ természeti erők használása ál
tal tág de mégis korlátolt tér nyílik a’ meggazdagulás- 
ra. A’ földművelő élelem-szereket takaríthat meg, föl
deit javíthatja , marhájit szaporíthatja. De az élelemmód 
szaporodását a’ népesség; szaporulása követi. Az anyagi 
töke, u. m. föld ’s marha, mindig többfelé oszlik. De 
a’ földterülete szorgalom által nem terjed, ’s miután csu
pa földművelésnél hijányos közlekedési eszközök, ki
sebb műveltség ’stb. a’ népnek nem nyújtanak annyi in
gert ’s eszközöket a’ termesztésre , mint a’ gyártás és 
kereskedés által keletkeznek : a’ csupán földművelő-nép 
csakhamar azon pontra ju t , mellyen az anyagi földmű
velési töke nem nő arányban a’ népességgel, ’s ekkor 
elkövetkezik az egyedi elszegényülés. — A ’ külkeres- 
kedés némileg pótolja ugyan a’ tőkék gyarapítására nézt 
a’ belső gyárok hijányát; mert a’ honi földművelőt a’ 
külföldi gyártóval hozza érintésbe. De ezen pótlás csak 
egyrészbeni, ’s tökéletlen ; mert más nemzetek keres
kedési szabályitól függ, másutti bő termés által kor- 
látoztatik , háború esetén félbenezakittatik ’stb. A’ föld
művelési anyagi töke tehát csak akkor szaporodik nagy 
arányban rendesen, ’s v é g t e l e n ü l ,  ha a földmű
velők közepette támad egy tökélyes gyárerö.

A’ nemzet anyagi tökéjinek legnagyobb részé a’ 
földhöz van kötve. Minden nemzetnél a’ földek, gaz
dasági ’s városi épületek, műhelyek, gyárok, bányák 
’stb. a’ nemzet öszsZes ertekinek kétharmad í eszet vagy 
többet (néhol kilencz tized részét is) teszik, fehátsza- 
bálykint fölvehefjük, hegy mindaz, mi a’ fekvő vagyon
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értékét növeli vagy kisebbíti, a’ nemzet anyagi tőkéji
nek öszszét nagyobbítja, vagy csökkenti. Azt veszszük 
észre, hogy egyenlőn termő-földek tőkeértéke hason- 
líthatlanul nagyobb egy kis város közelében, mintegy 
attól távol vidéken, ’s hogy ez érték még nagyobb egy 
nagy mint egy kis város közelében , ’s hogy ezen ér
tékek gyártó nemzeteknél hasonlithatlanul nagyobbak 
mint a’ csupán földművelő-népeknél. Tapasztaljuk vi
szont , hogy a’ városi lakó- ’s gyárépületek , ’s épületi 
helyek értéke azon arányban növekszik vagy kisebbe- 
dik , melly arányban tágul vagy csökken a’ város köz
lekedése a’ földművelővel, ’s melly arányban a’ föld
művelők vagyonossága előre vagy hátralép. Honnan ki
világlik , hogy a’ földművelési tőke szaporodása a’ gyár
tóké szaporodásátul függ, ’s megfordítva. De ezen köl
csönös hatás a’ földmüvelésbül a’ gyártási állapotba át
menetnél sokkal erősben áll a’ gyárok mint a’ földmű
velés részén.

Mert mikint a’ vadász-állapotbul a’ pásztoriba át
menetnél a’ tőke-szaporodás főleg a’ gyors marha-sza- 
porulás által , — mikint a’ pásztoriállapotbul a’ földmű
velő állapotba átmenetnéla’ tökeszaporodás főleg a’ter
mőföld szaporodása, ’s a’ termesztvények fölöslege ál
tal : — úgy a’ földművelési állapotbul a’ gyártásira át
menetnél a’ nemzet anyagi tőkéjének szaporodása főleg 
azon értékek ’s erők által eszközöltetik, mellyek gyá
rok fölállítására fordittatnak ; mivelhogy ez által sok 
eddig használatlan természeti és szellemi erő szellemi 
’s anyagi tőkévé változtatik. Nem hogy gátolná a’ gyá
rok felállása az anyagi tőke megtakarítását, sőtinkább 
csak az nyújt a’ nemzetnek módokat a r ra , hogy föld
művelési megtakarításait (Ersparnisse) gazdálkodólag 
tőkévé tegye, ’s így, ingert, ösztönt ad földművelési 
megtakarításokra. — Ejszakamerika törvényhozó testü
letinél sokszor szóba hozatott, hogy ott kelet-hijány 
miatt a’ gabna szárán rothad e l ; mert értéke a’ betaka
rítás költségivei nem ér föl. Magyarországrul állítják 
(halljuk !) hogy ott a’ földművelő, bőségében majd meg- 
fulad , míg a’ gyártványok háromszor négyszer drágáb
bak mint Angolhonban. Németországban is voltak illy 
idők. Tehát földművelő országokban nem minden fölös
leges földművelési termesztmény anyagi tőke is. Csak 
a’ gyárok által lesz az a’megtakarítás utján kereske
dési töke, ’s a’ gyártónál elkelése által gyártási töke. 
Mi a’ földművelő kezében híjában heverő takarmány le
het, az a’ gyártó kezében termő tökévé lesz.

Miután a’ földművelő ’s egyszersmind gyártó nem
zet a’ már kifejtett okoknál fogva hasonlithatlanul gaz
dagabb mint a’ csupán földművelő nemzet: ennélfogva 
az illy földművelő ’s egyszersmind gyártó nemzetnél a’ 
kamatláb mindig kisebb, a’ vállalkozóknak számára nála 
sokkal több nagy, ’s jutányosb föltétek alatt kapható tő
kék állnak készen , mint a’ csupán földművelő nemzet
nél. Innen van az , hogy a’ földművelő nemzet a’ gyár
tónak mindig adós ; innen van, hogy a’ földművelő nem
zet vásárain örökös a’ termesztmények — gyártványok 
— ’s pénzértékre nézt az ingatagság ; mi által az anya
gi tőkék halmozása szintúgy veszélyeztetik a’ földmű
velő nemzetnél , mi n t  az erkölcsiség ’s gazdálkodási 
ösztön. —

A ’ magyar vaknevelö intézet 
eseményei*

(Hőbb részvét-gerjesztésül kivonatban.)
Jelenleg Európa- ’s Amerikában létező vakneveló- 

intézetek között egysem szenvedett olly sok ’s kelle

metlen változást, mint a’ magyar vaknevelő-intézet, melly 
fönállását ö cs. kir. főherczegsége, az ország fenséges 
Nádora atyai gondoskodásának köszönheti, ki az 1825. 
évi, Pozsonyban tartatott országgyűlés alkalmakor u - 
gyanazt indítványba hozta ’s egyszersmind megalapítot
ta. Minthogy nyilványos , miszerint jótékony intézetek, 
mellyek az egész ország számára rendeltetvék’s mely- 
lyek fönállhatása nemeskeblü emberbarátok hatalmas 
pártfogásától függ, az ország fővárosába leghasznosab
ban helyeztetnek: a’ Pozsonyban alkotott vaknevelő-in
tézet mindjárt következett 1826. évben Pestre áttéte
tett, lakhelyűi a’ józsef-külvárosi üllei utón levő Don- 
nerféle ház első emeletének néhány szobái rendeltet
vén ’s pártfogása ó cs. kir. főherczegsége, az ország 
sokérderaű Nádora által kegy. elfogadtatott, az intézet 
egy felvigyázó választmány őrködése alá rendeltetvén , 
raellynek tagjait néhányan az országnagyi magas rang
bó l, pestmegyei nemességből, városi polgárságból alko- 
ták , a’ pestmegyei első alispán elnöklete alatt. Tapasz
talat által bebizonyulván, hogy egy vaknevelö-intézetre 
nézve fölötte ártalmas , ha különféle egyedektöl lakott 
házba lenne szállásozva, a’ figyelem egy elkülönzött 
lakhely szerzésére Ión fordítva, raellynek elérhetése te
kintetéből 1830. évben a’ teréz-külvárosi Kis-mező ut- 
czában fekvő Szontagféle ház udvarral és kerttel együtt 
kibéreltetett. Bár az intézetnek a’köv. 1831. évben Pes
ten dühösködött epemirigy miatt sok akadálylyal kelle 
küzdenie ; 1833. óta mégis az irántai részvét annyira 
növekedék, hogy főleg ennek ’s t. Földváry Gábor ur 
elnöklete alatti választmány munkásságának köszönhetni 
az t, miszerint az intézet 1835. évben eg y , ezüst nye- 
reményekkeli nagy sorshúzás eszközlése által, a’ te
réz-külvárosi Király-utczában 837d. szám alatt fekvő 
34l/ 2° hosszú és 23J/2° szélességű alacsony ház birto
kába juthatott — raellynek tetemes lapályu egésze, czél- 
szerűen szándéklott változtatás mellett, 80—100 nö
vendék fölvételére alkalmassá tétethetőnek láttatott, mi 
1833* év kezdetén indítványba is hozatott, de az ezen 
évbeli iszonyú vízár által — melly az intézet épületét, 
minden bútorzatával könyörtelen hullámai által feldulá 
— meghiusittatott. E ’ rémletes és közös feledbetlenség- 
ben maradó esemény álta l, az intézet igen nyomasztó 
állapotba helyeztetve, szállás-hiányból kénytelen lön 
négy hétig a’ kórkatonai nagy laktanya egyik osztály
szobájában a’ katonákkal együtt raegvonulni; mig végre 
több lakhely megtekintése után , szomszéd Buda váro
sában — mert Pesten alkalmas egy sem vala a’ Horváth- 
féle kertépület, a’ Krisztina-városban, ideigleni lakás
ra legczélszcrűbbnek találtaték ’s akkori bérlője Schmid 
A. u r, a’ pestvárosi színház igazgatója által az inté
zet használatául ingyen átengedtetett, melly nemeslel- 
kü cselekedetről az intézet mindig köszönettel fog em
lékezni. 183Ski april 6kán az intézet ezen ideigleni la
kásba olly szándékkal költözött, hogy ott legfölebbegy 
évig maradand, mivel tulajdonképen csak nyaraló-ház; 
’s a’ vakok számára jelesen téli időben szükséges köz
lekedési folyosókkal nem bir. Az épitő-anyag azonban 
a’ vizár után igen drága lévén ’s egy intézeti uj épü
letnek az ország költségén leendő felállíttatása tervez
tetvén , — mi mindazáltal csak országgyűlésen létesít— 
telhetik — e’ dolog az 1839. Pozsonyban tartandó or
szággyűlésig elhalasztatott, de az intézet állapota — 
daczára azon körülménynek, miszerint a’ növendékek 
otthelyfitti próbatéte a’ közönséges figyelmet és igy több 
egyes országgyűlési követnek az intézet iránti részvé
tét fölgerjeszté — indítványba nem jöhetvén, még a’ 
tervezett és helyben-hagyott vármegyei alapítványok
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létesítésének is közelebbi országgyűlésig el kelle halasz- 
tatnia. Minthogy azonban az intézet ideigleni lakása Bu
dán, ez élirány talansága mellett, még szükséges hely 
hijánya következtében is .ottani hosszabb tartózkodásra 
nem volt alkalmazva: az intézeti választmány kénysze
rítve látá magát ugyannak számára Pesten egy czélsze- 
rűbb ideigleni épület kieszközlésére. E ’szempontbulkét 
ház gondosan megvizsgáltaték, mivel azonban sem fel
osztásuk , sem helyzetűk az intézetnek nem kedvezett; és 
szigorúbb puhatolás után világos lön, miszerint az inté
zeti régi épület fekvése mind egészségi, mind helyszí
ni tekintetből vaknevelő-intézeti épületre legalkalmasb; 
elhatároztatott, hogy a’ régi telken intézeti uj épület 
emeltessék. Ennek létesithetésére, a' nélkül, hogy az 
intézet tőkéje, melly tulajdonképen a* növendékek fen- 
íartására van rendelve, érintetnék , a’ választmány Dub- 
raviczky Simon u r , pestmegyei első alispán serény és 
gondoskodó elnöklete a la tt, minden hatósághoz sege- 
delmezésrei felszólításokat bocsátott, melly indítványt 
0  cs.kir. foherczegsége az intézet védője hatalmas párt
fogásával biztosita A’ választmány tagjaiból egy épí
tészeti biztosság neveztetett, t. Havas József ur a’ k. 
könyvvizsgáló biztosság ülnöke , elnökké választatván , 
Göraöry K- és Ferdinandy I. urak pedig, kik közül az 
első már több nagyszerű épület felállítását, névszerint 
a ’ Ludoviceum és Museumot hatályos kitüntetéssel ve
zette , építészeti felügyelőkké rendeltetvén. Több ké
szített tervből szorosb meghányás után Ó cs. kir. főher- 
czegsége Zitterbarth építész űrét fogadá e l, melly sze
rint egy emeletes épületnek földalatti osztályzattal (sou- 
terrain) kelle készíttetnie Az építés 1841ki májusban 
elkezdeték , ugyanannak sebes előhaladása az építészeti 
ügyelők hasznos szorgoskodásának köszöntethetvén, 
kiknek szigorú őrködése, az idővel és építö-anyagok- 
bali gazdásbodás mellett, lehetővé tette : hogy bár az 
építés alatt a' másik emelet fölvitele is szükségesnek 
láttaték, ez is őszig Jakobsohn ácsmester által mester
ségesen készített födél alá juta. Télen Gieszrigl I. asz
talos, Rothbauer F. lakatos és Feszi I. kőmetsző mes
terek , kik a’ szükséges munkákat a’ jótékony czél te
kintetéből lehető legjutányosabb áron vállalák fe l, a’ 
megkivántató előkészületeket végbevivék; I842diki újév 
kezdetével pedig a’ többiek, az épület kiegészitésérei 
munkához serényen láttattak — ’s igy áll az épület — 
mellyben egy tágas udvar, a’vakoknak fölötte jótékony 
testgyakorlati készületekkel ellátva, ’s egy mulató-kert 
találtatnak — mint egy emléke az ország nemeslelkü 
lakosainak1). —

A’ földalatti osztályban van az intézet konyhája, 
a’ szolgálók számára külön kijáratu szobával, a’ mosó
konyha , egy fürdőterem, a’ megkívántaié pineztk, egy 
rak-szoba, ’s egy testgyakorlati terem. Földszint: két 
iskola-terem, egy zeneszóba, az étterem, egy tanító 
lakása, az ajtónoké , az irószoba ’s bét nagy műhely. 
Az első emeletben: az igazgató lakása, próbatéti te
rem , a’ némberi növendékek háló és tartózkodási szo
bái , két szoba magasb rangú némberi növendékek szá
mára; két beteg-szoba ’s egy ruha-raktár. Második 
emeletben a’ férfi növendékek hálótereméi, két tanító 
lakása ’s több különszoba előkelőbb szülőktőli ferfl-nö- 
vendékek számára ’s a’ raktár.

1) Azon t.ez. jótevők nevei, kik az intézet uj épülete felál
lításához akár pénzzel, akár épitő anyagokkal , akar 
ingyen tett szolgálat eszközöltetésével , vagy bármelly 
más módon járultak , a’ nyilványos lapokban időről időre 
ismeretesekké tétetettek, a’ folytatás még most is tart
ván. —

Az uj lak építési költségei 33,600 pengő forintnyi 
pénzöszszegre számittatvák,mellynek az eszközlött alá
írások által kell födöztetnie. Miután azonban vizáradás 
óta több indítvány és társulat keletkezett, mellyek az 
emberiséget olly sokoldalulag érdeklik, az intézet föl
építését elősegélendő felszólítások nem valának olly 
következményüek, hogy azok segedelmével minden épí
tési költség födöztethetnék; ez okbul az intézet tőké
jéhez kelle nyúlni. Közrészvétnél fogvást mindazáltal, 
melly a’ szerencsétlen vakokat örvendezteti, bizonnyal 
reméllhető , miszerint a’ segélyek később is beérkezend- 
nek ’s igy az intézet tőkéjéből elvett pénz helyrepó- 
toltathatik; ’s az is meghatárzottan előrebocsátható , 
hogy az utolsó országgyűlés alkalmakor egyes vakgyer
mekek számára ajánlott alapítványok (2400 peng. frí. 
választási joggal) a’ nemes vármegyék, sz. kir. váro
sok, a’ főtiszt, káptalanok és egyes községek részéről 
legközelebbi országgyűléskor létesítésbe jövendnek ; igen 
szembetűnő lévén az , miszerint legszerencsétlenebb em
berosztály növeltetése ’s elláttatása — mellynek sorába 
kétségkívül a’ vakok is , kiknek száma Magyarország
ban statistikai adatok szerint 24000 rú g , tartoznak — 
elkerülhetlen szükséges, ’s hogy a’ vaknevelő-intézet 
alkalmas rendszeresítése után juthatni az annak lénye
ges szükségü folytatására megkivántató vakápoló-inté- 
zet felállításához r) , mellyhez az ég  n y ú j t s a  ál
dását! Dolezsalek Antal.

(Folyt, következik.')

A ’ fanai’i szép hölgy.
Zófia, a’ fanari szép hölgy élete, kinek szépsége 

közmondássá vált az európai magasb körökben , a’ kor 
történeteiben már azért is fölötte sajátságos epizódot 
képez, mert Zófiát kétszer, elsőbben anyja , azután fér
je adák el. Már e’ körülmény is nevezetes sorsára for- 
dítandá kortársai figyelmét. De a’ ki pompás társas kö
reit , ékszerei fényét, nagyszerű várait, hatalma ter
jedelmét— igen, hatalom a’ helyes szó, mert a’ gaz
dag, termékeny Ukrajnában 40 órányi területen20 vá
ros , 100 falu százezer telekkel övéi valának — ki azt 
úgy, minién,  látá ’s betegségére viszszagondol, az 
bámulja mindenhatóságát a’ szerelemnek’s az ellenáll- 
hatlan,egyetlen varázserőt, mellyel az, választottit,leg
alsóbb fokrul a’ földi dicsőség Jegmagasb csúcsára e- 
meli. I. Katalin lithván rabszolganőből lett minden orosz 
uralkodó asszonya, mások hasonló nagyságra jutának 
fe l; ezekhez méltán sorolható a’ fanari szép hölgy. Zó
fia Konstantinápolyban láta napvilágot. Következtében 
azon statusváltozásoknak, mellyek Hämus félszigetét olly 
gyakran látogaták meg, isméretesek az igen sok tekin
télyes görög család fordulatteli eseményei. E ’ miatt é -  
pen nem szokatlan valami, hogy Fanarban (Sztambul 
külvárosa) a’ legdusabb ’s legrégibb hgi házak ivadékai, 
rögtön, legmélyebb szegénységbe sülyednek ’s örülnek, 
ha mesterség, nem ritkán kézmüvek segélyével teng
hetnek. — Egy szoros utczácskában , nem messze a 
svéd szövetségpalotától, egy kézműves, ámbár a’ Korane- 
nok császárcsaládjából származék, mély szegénység
ben éle. E ’ férfinak több gyermeke, jelesül egy lyány a 
vala, kinek bimbózó szépségét valamennyi szomszéd

ÍJ Az ausztriai monarchiában csak Becsben éa Prágában 
léteznek illy vakápoló-intézetek j mellyek közül az első 
múlt öszszel Pyrker L. egri-érsek es patnareha áltál 
dúsan megajándékoztatottegy bécsi hazzal, melly 150,000
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csodáló, játszótársnóinek anyjaik pedig irigy szemmel te
kintek.

B. ur , ki kevés évvel a’ forradalom kitörése előtt 
Sztambulban franczia követ vala, egykor a’ perai utczák- 
ban egy, a’ franczia követséglakhoz tartozó janesár 
csapattal sétalovagla. Egy gyermekcsoportban, melly 
Bonneval gr. sírjánál játszék , egy 13 éves, oily classi
cal szépségű lyányka tűnt szemébe, miilyen csak tisz
ta hellen vérből virulhat fel. Meglepetvén a’ szabá- 
lyos arcz , tüzes szemek’s tökéletes alakok által, meg- 
álla ’s intett a’ lyánynak. Követ, Perában nagy hatalom. 
A’ 1 y á n y k a engedelmeskedék; a’ m a r q u i s le- 
száila lováról ’s a’ gyermek neve- és szüleiről élénkül 
tudakozódék. — ,Nevem Zófia, felelt a’ lyányka , mi gö
rögök vagyunk ’s mint anyám mondja , népünk legne- 
mesb családihoz tartozunk. De folyvást tartó balcsapá
sok , szegénység- és nyomorba taszinták szüléimet ’s 
atyám most Fanarban pék. — A’ fanari iyányka külseje 
a’ követett elbájolá, olvadékony hangja raegbüvölé, cso
dálván szendeségét ’s okosságát a’ lyánykának, kivel 
még egy ideig beszéle. Ellovaglásakor meghagyó neki, 
mondaná meg anyának, hogy ót másnap a’ franczia kö
vetségpalotában elvárandja, mivel némi fontos vele köz- 
lendőji vannak. — Következett reggel eljőve B. úrhoz a’ 
szegény péknő ’s tüstint bebocsáttaték. A’ követ sorsá
ról tudakozódék ’s a’ nő könyek közt panaszlá, mikép 
nem tudják, mihez fogjanak ’s hogy könyörtelen hite
lezők által sanyargattatva gyermekeik kenyér nélkül van
nak. A’ marquis azon ajánlatot tévé a’ fanari nőnek, hogy 
lyányát magához veszi ’s Francziaországban növelteti, 
hogy fogyatkozást miben sem szenvedend ’sa’t . , aztán 
pedig a’ szegény anyát, hogy őt nyomasztó helyzetéből 
kisegítse, 1500 piaszter ajándékkal kinálá meg. Ezen 
ajánlatot a’ fanari nő eleinte boszusan visszautasitá. De 
más oldalról őt, férjét ’s gyermekeit éhhaláltól védhető 
pénz csillámlék ; a’ lyány fényes jövője megvesztege
tő az anya hiúságát; elég az ahoz, hogy hoszszú ha
bozás után a’ nő fájdalom ’s könyek közt eltökélő ma
gát az áldozatra. O minden jogát ’s igényét a’ lyányra 
kötlevélileg átengedő a’követnek; a’ gyermekért, melly- 
ről lemonda, az említett öszszeget kapá ’s az alku be 
lön fejezve, azon alku , melly nekünk iszonyatosnak 
tetszhetik, melly azonban épen nem vala felötlő olly or
szágban , hol a’ hölgyeket áruként tekinteni századok 
óta megszokák.

Atyai jogok birtokába helyeztetve, a’ marquis lel— 
kiismérettel teljesité az elvállalt kötelességeket. Ö a’fia
tal fanari lyánynak, kinek növeltetése természetesen 
igen elhanyagolt vala, mostani helyzetének megfelelő 
miveltséget ada; a’ legügyesb tanítók , legjobb köny
vek, szóval, minden volt használva. Zófia talentumot, 
miveltségképességet ’s buzgalmat tanusita, melly any- 
nyira bámulatos vala, hogy ő, viszszahivatván két év 
múlva udvara általa’ marquis, mint 16 éves hölgy nem
csak szépség. hanem miveit szellem példánya is lehe- 
te. — Hogy m agát’s fogadott lyányát megkímélje a’ ten
geri utazás kőnyelmetlenségi- ’s veszélyitől, a’ marquis 
Francziaországba inkább szárazon, Orosz, Lengyel-’s 
Németországokon á t, utazott. Örömében magán kívül 
lévén , hogy keletről egyet a’ legritkább, leghasonlit- 
hatlanabb szépségek közül visz magával, átutazó eu
rópai Törökországot Kamienieck-Podolskiba az Iső orosz 
határerösségbe érkezők. — Az orosz határerösség akkori 
kormányzója Witt János gró f, a’ hollandi generalstatu- 
sok egykori hires nyugpénzesének ivadéka vala. Olly 
tekintélyes utazó, mintB. . marquis vala, az erősség

kormányzó részéről tiszteletteljes fogadtatásra számit- 
h a ta ; de oka a’ gróf általán hízelgő megelőzésének ’s 
kérelmének, mulatna a’ marquis, megpihenésül az u t- 
fáradalmaktól, hosszabb időig Kamienieck-Podolskiban, 
mélyebben rejlék. A’ tábornok a’ franczia követet,mint 
követet, csak mellékdolognak tekinté; a’ szép fanari 
hölgy, kit az magával vive, volt a’ mágnes, melly rajta 
első pillanat óta gyakorló vonzerejét. ’S midőn a’ gróf 
megérté bizonytalan helyzetét Zófiának a’ marquis el
lenében ; midőn megfudá, kogy ő neki sem lyánya, sem 
szolgálója, sem szerelmese, hanem szép ékszerdarab 
egy neme, mit a’ követ Sztambulban 1500 piaszteren vá
sárja : a’ gr. úgy hívé, hogy nem kell sokáig gondol
kodnia és szerelemnyilatkozatát házasságajánlat követé. 
Witt gr. szép, talentumteJjes férfi vala. Alig 30 éves, 
máris altábornagy volt, ’s uralkodó asszonya II. Kata
lin czárnénál nagy kegyben álla. E ’ második szerencse
eset iránt keveset habozott az ókos fanari hölgy ’s a’ gr. 
ajánlatát elfogadó. — Ámbár a’ fiatal pár érté egymást, 
mégis határzottan lehetett látni előre, hogy illy öszsze- 
köttetés iránt a’ marquis soha nem fog megegyezni; ve
le alkudozásba bocsátkozni azért nem tartá tanácsosnak 
a’ gr., mert az által a’ követ bizalmatlanságát fölébresz- 
t é ’s elutazását siettető vala. Erőszak nélkül a’ gr. czélt 
nehezen ért volna ’s ő férfi vala, ki attól nem irtózék. 
A ’ kormányzó tehát bevárá az első legjobb alkalmat, 
midőn ö exc. az erősségből egyedül kilovagland.A’ sze
rencse kedvezett a’ szerelmeseknek. Alig volt a’ mar
quis kün , midőn az erősség hídja felhuzaték, a’jegye
sek székesegyházba menőnek ’s egy pópa által álgyu- 
robaj ’s valamennyi harang zúgása közben öszszeada- 
tának. Alig végződök a’ sz. cselekvény, midőn a’követ 
visszatére ’s az erősség sánczainál bebocsáttatását k i- 
váná. De a’ kormányzó egy avatottja elbeszélő a’ meg
csalatottnak a’ dolog menetelét ’s hogy állításának szük
séges súlyt adjon, megmutató a’ marquisnak a ’jog min
den alakjával ellátott házassági kötlevelet i s ; szóval, 
vele úgy történt, mint ba színpadon rászedetett gyám 
szerepét játszotta volna.

Hogy a’ szép bűnöst megkímélje a’ marquis, haragja 
és szemrehányásitól, miket az, hanem is hálátlansága, 
de elhamarkodott lépésével megérdemle, a’ követ málhá
ját tüstint kivitető az erősségből a’ tábornok átküldé a’ Zó
fiának adott ajándékokat, az 1500 piasztert és szerencsés 
utat kívánt neki. Éhez a’ szép fanari hölgy levelet csat
ja , mellyben lehetőleg mentegetőzék, hogy kezéről gyám
ja tudta nélkül rendelkezők’s az iránta mutatott nagy jó
ságot szívesen megköszönő. — B .. marquis dühönge ’s 
tombola ; de mit használt haragja, bármilly igazságos volt 
az ? Nyugottabb meggondolás után átlátván, hogy a’ ver- 
saillesi és sz. pétervári udvarok ezen uj Ilona miatt nehe
zen fognak trójaiháborut kezdeni’s megemlékezvén a’köl- 
tész ime szavairól:
,Geprellt tobt nur ein Narr und nur ein Tropf will klagen;
Still geht der kluge Mann und ohn’ ein wort zu sagen!‘ 

ö exc. alája veté magát a’ sorsnak, szomorú válószemeket 
vete az erősségfalakra, a’készen álló kocsiba ü lt’s ketseg- 
kül föltevé magában , soha többénem kereskedni olly áru
v a l, raellynek csak arra nézve van becse, kinek az ma
gát odaadja, nem pedig arra nézve, ki azt megveszi.

CFolyt. következik.)

Igazítás. Múlt számunkba , sokszoros vigyázatunk 
daczára is becsúszott. „September 31“ hibát „october 
l “re kérjük igazittatni. __________
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A ’ gyárerő ’s a ’ földm űvelés , k e
resk ed és, h ajózás, tengeri e»»ö, ’s 

gyarm atozás.
7dik k ö z l é s .

( L ist nemzetgazdasági munknjábul.j
I.

Ha a’ belhoni gyártást védő rendszabályok, a’ gyárt- 
ványok fogyaszíóji kárára ’s egyedül a’ gyártók gaz
dagítására szolgálnának: úgy a’ fogyasztók kára leg
szembetűnőbb lenne a’ földművelőknél, kik a’ gyárt- 
vány-fogyasztóklegszámosb’s legfontosb osztályát képe
zik. De meg lehet mutatni, hogy épen a’ földművelő 
osztályra, még sokkal több haszon háramlik a’ gyárok 
fölvirágzásábul, mint magokra a’ gyártókra. Ugyanis : a’ 
gyárok többféle’s nagyobb mennyiségű földművelési ter- 
mesztvények elkelését hozzák magokkal, mi azon ter- 
mesztvények csereértékét nagyobbiíja, Ss a’ földműve
lőt képessé teszi földjeit ’s munkáját jobban használ
hatni. Honnan a’ földjövedelem, földbér, ’s munkadíj 
növekedése keletkezik, a’ jövedelmek ’s tőkék szapo
rodása pedig , a’ föld , és munka csereértéke növeke
désit eszközli.

A’ földbirtok csereértéke nem egyéb, mint tö- 
kitett (capitalizált) földjövedelem; és függ egy részt a’ 
jövedelem mennyiségétől ’s értékétől , másrészt a’nem
zetnél levő szellemi ’s anyagi tőkék mennyiségétől. Min
den egyedi ’s társulati tökélyesbülés, minden növeke
dése a’ nemzet termő-erejének áltáljában, de különö
sen a’ gyárerő növeszti a'jövedelem mennyiségét, ám
bár ez quotativc kisebbedik. Kevéssé müveit ’s kis né
pességű földművelő nemzetnél, mint például Lengyel
honban , a’ jövedelmi quotus a’ bruttotermés felét vagy 
harmadrészét teszi; a’ müveit, népes, és gazdag nem
zeteknél , mint például Angolhonban , csak negyed vagy 
ötödrészét teszi. Mind e’ mellett ezen kisebb quotus 
mennyisége sokkal fontosabb mintama nagyobbé, főleg 
pénzben ’s még inkább gyártványokban ; mert 25 bushel 
(mi Angliában a’ búzatermés középszáma) ötödrésze 5 
bushel, 9 bushelnek pedig (mi Lengyelországban a’bú
zatermés középszáma) harmadrésze csak 3 bushel; mert 
továbbá, Angolhonban azon 5 bushel 25—30 schillinget, 
ezen 3 bushel ellenben Lengyelországban Iegfölebb 8—9 
schillinget ér ; mert végre a’ gyártványok Angliában 
legalább felényivel olcsóbbak mint Lengyelországban; 
következve, az angolföld-birfokos 30 schillingnyi penz- 
jövedelmeért 10 sing posztót vehet, a’ lengyel pedig 
10 schillingnyi pénzjövedelmével csak kettőt: honnan 
kitetszik, hogy az aBgol földbirtokos brultoíermésének 
ötödrészével mi n t  jövedelmes háromszor jobban , mint 
gyártványfogyasztó pedig ötször jobban á ll , mint a’ 
lengyel, bruttotermése harmadrészével. Hogy pedig a’ 
bérlő ’s földműves munkás főleg mint gyártvány-fo- 
gyasztó hasonlithatlanul jobban bírja magát, mint Len
gyelhonban : onnan világlik ki, hogy Angliában 25 bus
hel termésnél 20 bushel jut vetésre , földkeszítesre , 
napszámra’s nyereményre, minek felét vagy 10 bus- 
helt számítván a’ napszámra ’s nyereményekre e’ fele 
középszámítás szerint 60 schillinget vagyis 20 sing posz
tót é r , ellenben Lengyelhonban 9 bushel-termésnél csak

6 bushel fordittatik vetésre, földkészítésre , napszámra, 
’s haszonra ; minek fele számíttatván napszámra ’s nye
reményre , ez csak 3 bushel, minek értéke 10—12 schil
ling vagyis 2'/2 sing posztó.

Azon arányban, miben a’gyártó ’s kereskedő nem
zetnél a’ föld-jövedelem pénzértéke magasbra emelke
dik , mint a’ földművelő nemzetnél, a’ földek pénzértéke 
is nagyobb amannál, mint emennél. A’földek ára egyen
lő természeti termékenység mellett Angliában 10—20- 
szor nagyobb mint Lengyclhonban. A’ földművelő nem
zet által gyárokra fordított tőkék időjártával a’ földek 
értékét tizszerezi. A’ tapasztalás, és statistika ez állí
tást mindenütt igazolja. Mindenütt azt látjuk , hogy a’ 
gyárok fölvirágzása által a’ föld ’s marhák ára gyorsan 
növekedett. Hasonlítsuk öszsze csak ezek értéfcélFrank- 
honban 1789dik ’s 1840dik évben , Éjszakamerikában 
1820dik ’s 1830dik évben, v. Németországban I830d. 
’s 1840d. évben mikint állottak a’gyárok alsóbb ’s mikint 
nagyobb fokozatánál ’s mindenütt igazolva lesz fönebbi 
észrevételünk. Ezen jelenet oka a’ nemzet termesztő
erejének növekedése , melly a’ munka czélirányos el- 
osztásábul, a’ nemzeti erők nagyobb egyitésébül, a’ nem
zet rendelkezése alá tartozó szellemi’s anyagi erők jobb 
használatábul, ’s a’ külkereskedésból ered. Ezek ugyan
azon okok ’s okozatok, miket a’ javított közlekedési és 
szállítási eszközöknél szemlélünk, m e l l y e k  nemcsak 
jövedelmet hoznak , ’s ez által a’ rájok fordított tőkét 
viszszapótolják, hanem azonkül a’gyártás és földműve
lés fölvirágzását is előmozdítják, mi által idójártával 
a’ körükben fekvő földbirtok értékét tizszerte nagyob- 
bitják, mint a’ mennyi töke rájok fordittatott. A’föld
művelő, mikint minden más egyes személy, anyagi jól
léte leginkább attól függ , hogy termesztése értéke fo
gyasztásai értékét fölűlhaladja.

Következve,nem annyira kívánatos ránézve a z , hogy 
a’ gyártványok olcsók legyenek, mint az, hogy sokféle 
földművelési termesztvényeknek kelete ’s nagy csere
értéke legyen, na  tehát a’ védrendszabályok azt esz
közük, hogy a’ földművelő , termesztvényei vásárának 
javítása által többet nyer, mintsem veszt gyártványi 
szükségeinek árnagyobbodása által: úgy nem szólhatni 
az ő részérüli áldozatrul a* gyártók javára. Már pedig 
a’ fönérintett eredvény mindenütt előáll a’ gyárokkal e- 
gyíitt , ’s legvilágosabban mutatkozik a’ tulajdon gyárerő 
fölállásának első szakában, minthogy ezen időszakban a’ 
szorgalomra átmenő tőkék nagyobb részt lak- és gyár
épületekre , vízi munkákra ’stb. fordittatnak, mik leg
inkább a’ földműves j a v á r a  szolgálnak. De valamint 
azonnal kezdetben sokkal túlhaladják a’ termesztvények 
nagyobb kelete ’s értéke a’ gyártványok árának nagyob- 
bodásábul eredő kárt: úgy ezen kedvező viszony mind
inkább a’ földműves javára fejlődik ki; minthogy a’gyá
rok fölvirágzása időjártával hova tovább azon követ
kezményt szüli, hogy a’ földmüveleti termesztvenyek 
ára fölebb emelkedik , ’s a’ g y á r i  termesztvenyek ára 
alábbszáll. — Továbbá a’ földműves jólléte különösen at
tól függ, hogy földbirtokának értéke legalább eddigi ál
lapotában megmaradjon. Ez nemcsak jóllété föföltete , 
de gyakran egész gazdasági letezesenek is. Történik
t.i. nem ritkán, hogy a’ gazda évi termése, fogyasztását 
felülmúlja, ’s mégis tönkre jut. Ezen eset akkor adja



333

magát elő, ha az alatt, míg földbirtokán adósságok fe- 
kúsznék, a’ közhitei ingadozásnak indal; ha egyrész
ről több tőke kerestetik mint kiadásra kináltatik, más
részről több föld kináltatik eladásra, mint mennyi vé
tel végett kerestetik. Illy esetekben közönségessé lesz 
a’ tőkék fölmondása, ’s a’ földek mindenütt eladatni kí
náltainak , miből a’ földbirtok értéktelensége követke
z ik , ’s a’ legszorgalmasb, ügyesb gazdák tönkre jut
nak ; nem azért, mert fogyasztásuk termesztésűket fe
lülhaladta : hanem azért, mert termesztési -  eszközük, 
azaz földbirtokuk, olly okok következtéül, mik nem tő
lük függőitek, csereértékében nevezetesen csökkent; — 
továbbá, mert hitelök az által megrendittetett, — ’s vég
re , mert a’ földbirtok általányos értéktelensége miatt 
birtokuk becse tetemesen alászállván, ezen becs nincs 
többé arányban a’ földbirtokukon fekvő adóssági ösz- 
szel. Illy krisisek a’legutóbbi 50 év lefolyta alatt több
ször állottak elő Ejszakamerikában , ’s Németország
ban ; ’s ép ezen utón veszté el a’ német nemesség nagy 
része birtokát a’ nélkül, hogy tudta volna, mikép ezen 
sorsát az angolhoni toryk politikájának köszönheti. Egé
szen más a’ földbirtokos állapota olly országokban, hol 
a’ gyárok virágzanak. Miután a’ földek termő tehetsége 
’s a’ termények ára növekszik, nemcsak annak értékét 
nyeri, mivel termésének értéke, fogyasztásának érté
két felülmúlja, mint földbirtokos nemcsak a’ jövedelem- 
szaporodást nyeri, hanem a’ jövedelem-szaporodás tő
keértékét , tőkeöszszét (Capitalbetrag) is. Csereértéki 
vagyona kétszeredik ’s háromszorodik nem azért, mivel 
többet dolgozik, mivel földjeit javítja, mivel többet meg
gazdálkodik : hanem , mivel birtoka csereértéke a’ gyá
rok következtéül nagyobbodott. ’Ezen hatás eszközül ’s 
ingerül szolgál neki nagyobb szellemi ’s testi munkás
ságra , földeinek javítására, marhájinak szaporítására 
’s nagyobbodott fogyasztásnál nagyobb gazdálkodásra. 
Földei értékének növekedésével növekedik hitele , ’s ez 
által azon tehetsége, hogy a’javításaihoz kívántaié anya
gi tőkéket megkaphassa.

Míg a’ nemzet sok használatlanul fekvő vagy ro- 
szul használt földdel bír és kereskedésre való termeszt- 
vényeit, ha t. i. azok könnyen szállíthatók, a’ gazdagabb 
gyártó nemzet gyártványokért elcseréli; míg továbbá, 
termesztvényeinek kelete tartós , ’s megfelel a’ földmű
velő nemzet termő-ereje növekedésének, és háborúk 
vagy idegen kereskedési rendszabályok által félben nem 
szakittatik: addig a’ külkereskedés erősen hat a’ föl
dek jövedelmének, és csereértékének emelésire. De 
mihelyt ezen föltétek egyike hibázik, vagy megszűnik: 
a’ külkereskedés stagnatiók, sőt gyakran nevezetes, és 
tartós hátramenet okává lehet. Ezen viszonyban leg- 
ártalmasban hat a’ künkelet változósága; ha háborúk, 
rósz termés, másunnani szállítás hijánya, vagy egyéb 
ok miatt a’ gyártó nemzet sok termesztvényt vásárol, 
’s később a’ béke, jobb termések, vagy másunnani szál
lítások következteül e’ vásárlás nagyobbrészt megszű
nik. Ha azon vásárlás hosszabb időig ta rt, a’földműves 
nemzet viszonyai ’s magány-gazdálkodása ahhoz szabja 
magát. A’ termesztő fogyasztáshoz szokik, olly élve
zetek v á l n a k  szükségeivé, miket más körülmények 
közt fényűzésnek tartott volna. Földei növekedő jöve
delmére’s értékére támaszkodva, olly javításokat, épí
téseket, ’s vételeket tesz, miket különben nem tett vol
na soha. Adások, vételek, haszonbérek ’s kölcsönek a’ 
nagyobbodott jövedelmek, ’s értékekhöz aránylag köt- 
letnek. Az állomány is kiadásait a’ magányosak növe
kedett vagyonosságához képest szaporítja. Ha már ily— 
Jyenkor a termesztvények kelete hirtelen megszűnik,

akkor aránytalanság keletkezik a’ termesztés és fogyasz
tás közt; aránytalanság a’ kisebbedett értékek, ’s a’ raj
tok fekvő ’s nem kisebbedé adósságok közt; aránytalan
ság a’ haszonbéri pénzben számított öszszek, ’s a’pénz
ben számított termesztési képesség közt; aránytalan
ság a’ nemzeti jövedelem, ’s kiadások közt; ’s ezen a- 
ránytalanságok következteül keletkeznek tönkök, hüle- 
dezés, hátralépés gazdasági, szellemi, ’s politikai ki
fejlődésben. A’ múló jóllét a’ mezei gazdaságnál sokkal 
nagyobb szerencsétlenség, mint a’ tartós egyenlő sze
génység. Hogy a’ j ó l l é t  a’ nemzetnek ’s egyedeknek 
hasznos legyen , tartósnak kell lennie. De tartósan csak 
úgy hat, ha lassankint emelkedik, ’s ha a’ nemzet ezen 
emelkedés ’s tartósság biztosítékait birja. És csak a’ 
saját gyáreröben fekszik a’ szabályszerű ’s tartós emel
kedés biztosítéka. Minden kétségen fölül áll , hogy a’ 
belhoni gyártvány-termesztés tiz-huszszor több földmü- 
veleti termesztvény k e l e t é t  eszközli,következve tíz— 
húszszor inkább hat a’ földek jövedelme és csereértéke 
szaporítására, mint a’ földmüveleti termesztvényekkeli 
legvirágzóbb külkereskedés. Mindenütt ki lehet mutat
ni, hogy a’ földek jövedelme ’s értéke azon arányban 
nő, minél közelebb feküsznek a’ mesterségek- ’s gyá
rokhoz. Mindenütt azt látjuk , hogy a’ föld jövedelme 
’s értéke annál nagyobb, minél közelebb fekszik a’ vá
roshoz , ’s minél inkább virágoznak a’ városban a’ mes
terségek és a’ gyárok.

(Vege következik.)

A’ magyar vakiievelo Intézet 
eseményei.

(Kivonatban hőbb részvény-gerjesztésül.)
(Folytatás.)

Jelenleg az intézet következő alapítványokat szám
lál; 1 Battyányi János gróf ur. 1 Zichy Károly gróf 
ur. 2 A ’ veszprémi káptalan. 2 A’ kir. udvari kincstár. 
1 Pyrker L. érsek és patriarcha. 1 Hauyféle ország
gyűlési alapítvány. 2 t. Mák ur. 1 Kassa sz. kir. vá
rosa. 1 Szabadka sz. kir. városa. 1 Ebner u r , lelkipász
tor. 1 t. Festetics Antal ur, 1 Laszlovszkyféle örökö
sektől. 12 Az intézet tőkéjéből.Leendő felállításban van
nak: 1 0  csász. királyi magassága Károly herczegtől. 
I  Békés vármegye. 1 Prónay Albert báró ur. 1 Wesse
lényi b. úrtól. Egyes növendékek ápolási járandóságát 
fizetik: 0  cs. kir. főherczegeége , az ország k. Xádo- 
va. 0  cs. kir. magassága, az ország k. Nádorának hit— 
rese M. Dorottya. 0  cs. kir. herczegsége d’Este Fer
dinand. Eszterházy Miklós herczegsége. Eszferházy 
Mikiás gróf ő exc. Thurn grófnő őexc. Wenkheim Bor
bála , született Pálffy grófnő. Prandau b. ur. A’ budai 
jótékony asszony-egyesület. Egy névtelen. Bacho kisko
rú gyámja, t. Eördöghur.

Ha a’ t. ez. jótevők, kik egyes növendékek számá
ra az évenkinti járandóságot 144 pengő forinttal lefize
tik ; e’ helyett alapítványokat tenni kegyeskednének: 
mind az intézet gyarapulásának , mind önmagoknak hasz
nosabb volna, mert p. o. ki 16 éven át egy növendék
ért fizet, egy alapítványi járandóságot (04000 pgő fr.) 
ad k i , ’s ezzel még a’jövendő számára misem tétetett; 
midőn ellenben az , ki egy alapítványt alkot, minden
kori joggal bír , hogy tulajdon, vagy meghatalmazottja 
javaslatára egy szegény vak gyermeket az intézetbe föl
vétethessen és ennek kiképzetése után , melly 6 — 8 év 
alatt megtörténik, egy másikat ’stb. ajánlhasson.

A’ növendékek jelenlegi állapota. Az intézet jelen
leg 22 katholikus, 1 evang. 3 reform., és 1 izraelita, 
következőleg 27 növendéket számlál különféle születési
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helyről. — Elbocsáttatott négy, kilépett nevelten 19 , 
meghalt görvély következtiben 7.

A’ görvély -  nyavalyák ’s az ezek következtében! 
mellfájások, mellyeknek a’ vakok majd általában éspe
dig legtöbbnyire nagyobb mértékben alávettetvék, lassan- 
kint kevesbiilnek a’ szorgalmasan űzött testgyakorlat 
(Gymnastik) által: mert igaz a z , miszerint két évi czél- 
szerű gyakorlat, a’ mellkoronkintszélesbedvén, a’tes
tet némi rosztul megmenti. Ha közönségesen meg van is
merve , hogy czélirányos testgyakorlat — a’ test és lé
lek közti folytonos viszony miatt — minden emberre néz
ve számtalan haszonnal jár : akkor ez leginkább a’ va- 
kokrul állítható , kiknek az által nagyobbodik testi ere- 
jök , melly nálok természetesen csekélyebb, minta’ lá
tóknál, minthogy ügyefogyottságuknál fogvást, egy lé
nyeges érzék hijánya miatt, nem tétethetik olly gyakori 
mozgásba ’s növekedőbb gyakorlat által ki nem fejlőd
hetik. A’ testgyakorlat által a’ vakok nagyobb ügyes
séghez jutnak, ennek következtében pedig különféle ta
pintásokra ’s a’ további tengésök tekintetéből lényeges 
szükségü kézimunkákra alkalmasakká tétetnek. Közön
ségesen a’ vakok gyermekségök óta rósz testtartásuak, 
mert az alkalmazást másoktul nem láthatják; közöttük 
sokat lelhetni, rósz testi szokásuakat, melly szokások 
a’ szegény vakoknak, kik mások jótékonyságától olly 
igen függnek, nagy kárukra lehetnek , minthogy a’ rósz 
testi tartás következtében! gyermekded viseletök köny- 
nyen azon előítéletet szülheti, miszerint illy a’ termé
szettől elhanyagolt emberekkel misem kezdendő. Ezen 
fő sz  ellen rendszeresített testgyakorlat által biztosíttat
nak , melly őket az olly káros időváltozás ellenében meg
szilárdítja ’s velők a’ hideget, a’ mozgás elhanyagolása 
mellett igen érezhetőt, kevésbbé érezteti. A’ testgya— 
korlatok magát a’ vakoknál olly gyakran előforduló ön
fertőzést eltávolitják , minthogy a’ gyönge te s t, melly a’ 
puhaságra még mindig hajlandó, gyakorlat által meg
erősödik. —

Bár a’ felhozottakból a’ vakok számárai testgya
korlat haszna nyíltan kitűnő, mégis némelly vakneve- 
lő-intézet annak keblébeni rendszeresítését ellenzi, azt 
vitatván , hogy a’ növendékek történhető esés által ma
gokat megsérthetik. Minthogy azonban e’ gyakorlatok 
felvigyázat nélkül soha sem történnek, ’s a’ vakok e’ mel
lett, valamint minden mozgásukban, a’ látóknál sokkal 
vigyázóbbak, mi baleseménytől sem félhetni ; nem is 
történt semmi azon 7 évtől, mellyek óta a’ testgyakor
lat intézetünkbe behozaték. Egyébiránt, ha lehető sze
rencsétlenségek által közjótékonyságu leleményeknél ma
gunkat elrettentenők : az uszó-iskoláknak rögtön be kel
lene záratníok, minthogy bennök sokszor a’ leggyakor- 
lottab úszók is halált lelnek ; kinek sem lenne szabad 
lovagolnia, minden hajó és kocsinak meg kellene sziin- 
tettetnie, mivel használatuk által már sokan szerencsét
lenekké lettek; illy formán a’ szobán keresztül is ret
tegve kellene haladnunk , mert menés közben már né- 
mellyek lábukat törék. Általában vakokkal nem kell olly 
félelmesen bánni, mint még jelenleg is sok vak-neve
lő ; mert amazok nevelésinél főleg ezen alapot szük
ség minden tekintetben követni: ,,a’ vakok mennyire le
het, a’ látókkal egyenlők legyenek.“ — így czélirány- 
talan most, és ieend a’ vaknövendékeket sétájoknál ve
zér-fonalon vezetni, mint ez több vaknevelő-intezet- 
ben történik ; mert ez által a’ velők találkozó a’ vakok 
tehellenségére , melly körülménynek tulajdonképen egy 
vaknevelő-intézetben el kell hárittatnia , gyöngédségsér- 
tőleg fog emlékezni. Ezenfelül e ’ fonál hosszabb séták
nál nem alkalmazható; és mégis annak a’ vakgyermekek

által diaetetikai tekintetben kellene használtatnia!—Miért 
is növendékink Budán a’ legmagasb helyekre vezérfo
nál nélkül mennek. Továbbá igen gyakran tapasztaltuk , 
miszerint Pest népes téréin tett közsétájokkor valamelly 
mellék-utczábai becsavarodáskor sok szerencsétlenség 
történendett, ha vezérfonalon, mellyből ki nem bonta
kozhatnak, vezettettek volna.

A’ halmozott nyilatkozatok, mellyek különféle osz
tályzatú emberektől olly sokoldalulag mondatnak: miért 
kell a’ vakoknak tudományos kiképzés? miért taníttat
nak a’ vak lyányok zenére ? miért szükséges az inté
zetnek olly sokoldalú segedelmezés? miért állittatik va
kok számára olly nagyszerű , szép épület ? — alkalmat 
nyújtanak ezekről ez alkalommal teendő rövid felvilá
gosításra.

A’ vakok kiképeztetése czélirányos növelésen kí
vül , melly ezen, lényeges érzéktől megosztottaknál 
a’ legnehezebb, három főágra oszlik , t. i. a’ l é l e k ,  
z e n e ,  é s  k é z m e s t e r s é g i  k i k é p z é s r e .  Itt e* 
jelmondatnak kell uralkodnia: „Unuin facéré, alterum 
non omittere“ mert az első által a’ vak erkölcsös, a’ 
két utóbbi által használható emberré képeztetik. Ebből 
egyszersmind megítélhetni, milly nagyok a’ kiváníató- 
ságok, mellyek egy nevelőiül jogszerűen igényekéi
nek. — Dolezsalek Antal.

(Folyt, következik.')

A ’ fanai'i szép Iiölgy.
(Folytatása.)

A’ mézes hetek után, mellyek néhány évig tarta
nak ’s egy fiú születése által még magasbulának, Witt 
gr. utazott ’s meglátogatá az európai udvarokat, uta
zása diadalmenethez hasonlita. A’ szép fanari hölgy va
lahol csak megjelent, k e l e t i  szépsége és szeretetre 
méltósága mindenkit megbüvöle. Akkor ismerkedők meg 
vele a’ franczia udvarnál de Ligne hg is , ugyanaz , ki
nek , Zófia által több ízben megerősített közleményei 
után adom ezen életirati vázlatot. Utóbb a’ grnővel Is
mael ostrománál találkozók, hol neki főleg Potemkin hg 
udvarla. Ismeretes a’lelkesűltség, mellyel ez róla emlék- 
iratiban szól. „Királyok, úgymond, és statusférfiak, 
bölcsek és harczi bajnokok fekvének az imádott lábai
nál és Socrates, Alcibiades és Perikiesre emlékezteié
nek, kik magas miveltségöket ’s legfinomabb , legszel- 
lemdiisabb beszélgetéseiket Aszpázia előtt hódolva mu- 
tatákelő.“ Több tehát puszta szavaknál, midőn de Ligne 
hg e’ verseket szentelé neki;

„La nature , prudente et s a g e ,
Force le temps, ä respecter 
Le charme de ce beau visage ,
Qu'elle n'aurait pu répéter.“

De erről elég ! Átmegyek Zófia életének második 
főszakára, melly az elsőnél iseseménydúsabb ’s neve
zetesebb.—'Rangja ’s roppant vagyona befolyásával P.. 
gr. a’ lengyel nyugtalankodások kezdetén tetemes par
tot szerze magának. Az udvartól ideiglen eltávozva, , 
Olaszországból viszszautazta közben Witt gr. ’s grno- 
vel Hamburgban találkozók ’s a’ szép hölgybe őrülesig 
szerelmesült. — A’ nélkül, hogy részletibe bocsátkoz
nám a’ szerelem-regénynek , melly rövid vala ugyan , 
de közbejött esetekben nem kevésbbé gazdag, legott 
feloldásához lépek a’ csomónak , mellyet P.. gr., mint 
hajdan Sándor, merész kézzel vága szét. Elválások Len
gyelországban általán nem gyerek ; ismertem p. o. egy 
Wortzel nevű urat, ki az elválasi törvényekkel olly paj— 
kosságot ü ze , hogy nevet nem kevesb, mini négy elő



hölgy viselő. E* kedvezményt P.. gr. is hasznaié. Meg
tevőn előbb minden lépést, mit illy foltét megkivána, 
egy reggel Witt grófhoz jőve ’s tekervény és bimezés 
nélkül szóla: ,Kedves gr., sajnálom ; de ön hitvese nél
kül nem élhetek egyszersmind meg lehetek,arrul is agy tar
tom, győződve /  hogy irántam ő sem egykedvű. Eloroz
hatnám őt ugyan , azonban szerencsémet inkább szeret
ném önnek köszönni ’s örökös hálával tartozni. E ’ vé
gett két irományt terjesztek ön elibe; az egyik elválási 
oklevél ’s ön aláírásán kivül misem hijányzik benne, 
mert hitveséé már ott van ; a’ másik kötelezvény fi mil
lió ftró l, mellyeket ön, pénztárnokomnál, még ma fölve
het. Végezzük a’ dolgot barátságosan, vagy mint önnek 
tetszik; csak azt óhajtóm, végezzük szaporán/ — A’ 
grófnak hihetőleg eszébe jutott a’ kamieniecki felvonó
híd ; tán B.. marquis verseit is esetére hasznosan al- 
kalmazá; szóval, lemondotta’ kincsről, melly, mint 
szerezve vala, úgy volt reá nézve veszendő ’s az aján
latot elfogadá.

A’ vett ’s ismét eladott szép fanari hölgy Witt gr.- 
nőbül még azon nap P.. grnő lön ’s igy a’ világ nem
csak legszebb, de legdusabb némberei közé is számit- 
hatá magát. Sőt volt idő, hogy Zófia még ritkább sze
rencsét is reménylhefe. Mert midőn a’ lengyel nemesség 
többsége 1791b. eltökélő magában előjogai egy részét 
áldozatul hozni a’ hon nyugalmának, Katalin azon terv
vel foglalkodék, hogy P.. grófot a’ szövetség főnökévé 
tegye, ez által a’ szövetségnek nagyobb egységet és 
szilárdságot adandó ; sőt hogy tervének egészen meg
nyerje a’ grófot, szemeibe koronát is csillogtata. Egy
kor t. i. bizonyos ü n n e p é l y  után, levevén/'ejdiszét a’ 
czárné, azt P. gr. fejére teve és sokat ígérő mosollyal 
mondá: ,g r., önnek az igen szépen állna! . . /  A’ ne
messég ama’ szövetségének következményei isméretesek, 
valamint az i s , hogy az ígéretek ’s hittel lepecsételt 
szerződések mikép tartattak meg. — Eltűnvén ez álom, 
P.. gr. csak nejének élt, ’s az imádott életét szerelme 
legfőbb jeleivel törekvők megdicsőiteni. Mit a’művésze
tek szépet, talentumok vonzót ’s a’ világ valamennyi or
szágának fényűzése nagyot adhatának, azt ő neki fűzé 
koszorúul. Legtitkosb ohajtásit, legmerészb ábrándjait 
megelőzendő, azt is valósitá, nem ritkán, mi különben 
tündérek birodalmába tartozni látszék. A’ szép Zófia 
egykor gyöngyékszer i r á n t i  óhajtását nyilványitá; a’ 
gr. megigéré kivánatát egy év lefolyta alatt teljesíteni 
’s legott egy gyöngyrajzot Europa ’s Ázsia legnagyobb 
fő ’s kereskedő városaiba azon hozzáadással külde szét, 
hogy ezer lajosaranyatfizetend minden gyöngyért, melly 
a’ rajzzal tökéletesen megegyezendik. Illy utón keleten 
száz gyöngyöt gyüjtének össze; legközelebbi Zófia nap
kor a’ gr. gyöngyékszert, melly százezer lajosaranyba 
került, akasztott neje nyakába !

A’ fanari nő 18llben még páratlan szépség vala; 
classical szabályszerüségü arcza, tüzes, szellemdús 
szemei, termete, kelleme ’s minden mozdulata nemes
sége olly összeget (ensemble-t) képezének, melly óhel- 
len szobrászoknak istennő-mintául szolgálhat vala. O 
az életet ollyan szempontbul tekintő, hogy magasb lény
hez hasonlónak látszék , mellynek körében semmi pórias 
nincs. 5  nem vala képzelgő b o h ó ,  hanem szép és 
tudá, hogy az vala; imádtatva , hol csak megjelent, 
a’ tisztelet természetéhez látszék tartozni ’s a’ magas
ságról , hova őt bora első férfiai emelők, a’ tiszteletet 
nyájas tekintettel, a’ dicséretet raosolylyal jutalmazó. 
Mint a’ szépség királynője mondani látszék: ,Le mon- 
de c’est moi!‘ (A ’ világ enyim !) Ilogy a’ tulerini bú

várban töltött életről hú képet adhassunk, több kötete t 
kellene Írnunk. Mi az öröm ’s életgyönyör körébe tar
tozik , ott fel vala lelhető. Zófia vára vendégszeretet 
temploma vala, igenis . templom legritkább értelemben. 
— Ki T u l o r i n b a  jőve és vendégjogot igényle, n ő -, 
gyermek- és szolgástul fejdelmileg vendégelteték. Lo
vak-, kocsik-, szolgákrul 14napigrendelkezhetékmin
den vendég a’ nélkül, hogy be kellett volna magát a’ 
grnőnél mutatnia. Tizenötödik napon , a’ házi rend sze
rint, az idegennek be kelle magát jelentetnie, hogy vagy 
elbúcsúzzék vagy a’ házi nőnek magát ajánlja ’s ez nem 
beduinsátor- vagy lapp kunyhóban történt, hanem pom
pás várban, mellynek tündére Zófia vala. ,Igy vendé
geket kapok, mondá nekem egykor, kik itt 3 évig jól 
mulatnak/ — Tulcrinban majd minden meseszerüvel ha
táros vala. Egykor az asztal végén egy fiatal férfi öt
lék szemembe , kit senki sem méltata figyelmére ’s kér
dőm a’ grnöt: miért bocsátó őt olly közel magához ? — 
,Hogy gőgösnek ne tartassam, viszonzá, illyen embe
reknek is meg kell engednem a’ hozzám járulhatást. O 
férjem jószágai hajdani igazgatójának fia/ — A’ beszé
det más tárgyra fordítók ’s az idegen után többé nem 
tudakozódám; de nem sokára Winiczki ur újra figyel- 
meztete r á , hozzá tevén: ,a’ fiatal férfi, növeltetése 
bevégzéséül, átázni megyen; atyja e’ czélra 500 ezer 
frankot szánt/ — „Ha ez úgy van, ismét a’ grnőhöz 
fordulék, ’s ha ön illyen szegényeket kegy- és könyör- 
ból ültet asztalához, úgy azoknak, kiket magáhozha- 
sonranguaknak ta rt, iható aranyat kell föltétetnie.“ — 
Egyszer Kowalowka helységbe, melly Tulcrintól né
hány werstnyire fekszik, rándulánk. Ott nyugosznak 
t.i. egy ravatalban, melly Rousseau János Jakabéra E r- 
menonvilleben élénkül emlékeztete, Howard tetemei, 
a’ gyakorlati emberbarátéi, ki Európát azon üdvös őzéi
ből utazá be, hogy a’ fogházakat megjobbitsa ’s a’ fog
lyok sorsát emberibbé tegye. — Kivándorlás közben Po- 
lignac hg családostul hoszabbidőig e’ helységben lakott; 
mert P.. gr. átengedő neki használatát e’ birtoknak, 
melly két ezer hollandi aranyat jövedelmezett. — Mi 
részvéttel hallgatóm, miket nekem Chalenton a p á t ,  
egykor a’hg gyermekeinek, mosta’ grnó legidősb fiának 
nevelője, ama’ család falusi csendes életéről beszéle ! 
Mi ellentét közte’s a’fény közt, mellyben a’ hga’ fran- 
czia udvarnál éle ! Egykor Polignac Diana grnő szobá
jában valónk ’s az apát mondá : ,Midőn a’rémkor ’s po
litikai vélemény szökni kényszerítő a’ királysághoz hű 
családokat Francziaországból, mellyet fejetlenség mar- 
czongla, valamennyi Polignac kivándorolt, reményi vén, 
hogy önkéntes számüzetésök nem tartand sokáig; ide
gen országokat tehát ollyan pompa- ’s dicsőséggel u - 
tazának be, m i n ő v e l  rangjoknak tartozni hívének ’s 
mellyet reményeik és várakozásuk megengedni látsza
nak. Akkoron P.. Felix gr. is utazott ’s Rómából visz- 
szatérte közben alig mulatott Velenczében két napig , 
midőn Polignac család szinte oda megérkezék. —

(Folyt, következik.')

F o l v í l á g i t á s .
Miután azon alaptalan hir terjedt e l : hogy a’ lo- 

sonczi ev. ref. lyceumban t. Zsarnay Imre u r , tanítani 
megszűnt; e z t, midőn jog-oktató ur leczkéit újra el
kezdette , megczáfolja, ’s közhírré teszi az iskolai igaz
gatóság rendeletéből, S t e l l e r  J á n o s  lyceum-igaz- 
gató. —
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A ’ gyárerő ’s a ’ földm űvelés, ke
reskedés , h a józás. tengeri ei‘ő ? ’s 

gyarm atosás.
7dik k ö z l é s .

(L is t n emze Igaz da sági munkájúiul.)

ír.
(Jégé)

A’ földművelés, a’ gyárok javakat hoznak elő ; a’ 
kereskedés közbenjárása által csak a’javak cseréjét esz
közli a’ földműves és gyártó, a’ termesztő ’s fogyasz
tó közt. Tehát a’ kereskedést kell a’ földművelés és 
gyárak érdekihez és szükségihez k é p e s t  szabályozni, 
nempedig megfordítva. De a’ tanoda csak azon frank 
mondást ,,laissez faire, laissez passer“ tette jelszavá
vá. Hogy a’ gyárak ’s földművelés érdekei a’ kereske
dés szabálytalan mozgalmának oldoztassanak föl, ter
mészetes következése azon elméletnek , inelly mindenütt 
csak az értékeket veszi szemügyre, sehol sem figyel— 
mez a’ termő-erőkre, ’s az egész világot egyedül a’ ke
reskedők, oszthatatlan rcspublicájának nézi. A’ tanoda 
nem látja, hogy a’kereskedő czéJját, t. i. értékek nye
rését, csere által, a’ földművesek, gyártók, termő-erők 
sőt nemzeti függetlenség ’s önállás rovására is elérheti. 
A’ kereskedőnek mindegy, ’s foglalkozása ’s töreke- 
dése természeténél fogva nem is igen gondolhat azzal ;• 
minő hatással vannak az általa behozott vagy kivitt á- 
ruk a’ nemzet erkölcsiségére , vagyonosságára, ’s ha
talmára. O mérgeket szintúgy hoz be mint gyógysze
reket. Egész nemzeteket elerőtlenit opium- ’s pálinká
val. Nem sokat gondol vele : vájjon behozatalai és csem- 
pészségi által százezreknek foglalkozást’s élelmet nyújt 
é , vagy azokat koldus-botra juttatja , csak mérlege nyer
jen. Háború esetén az ellenséget fegyverekkel ’s had
szerekkel látja el. Halehetne, a’ földeket ’s réteket is 
eladás végett külföldre vinné , ’s midőn az utolsó da
rabot átszállította volna, hajóra szállna , ’s magát is ex
portálná. Világos ezekbül, hogy az egyes kereskedők 
érdeke egészen más mint egész nemzet kereskedési ér
deke. Ezen értelemben monda már Mostesquieu , hogy 
,,ha az alladalom az egyes kereskedőt korlátozza, ez 
a’ kpreskedés érdekében történik, ’s az egyes keres
kedő mozgalma seholsem korlátoztatik inkább , mint sza
bad ’s gazdag nemzeteknél, és sehol kevésbbé mint a’ 
kényurilag kormányzottaknál.“

A’ kereskedés a’ gyárokbul ’s földművelésből ered 5 
’s időnkben olly nemzet, melly a’ termesztés ezen két 
ágát jól ki nem művelte , nagy bel- ’s külkereskedésre 
szert nem tehet. A’ hajdaokorban voltak egyes városok, 
vagy egyes városok szövetségei, mellyek idegen gyár
tók ’s földművelők által azon karba tétettek, hogy ne
vezetes kereskedést űzhetének. De mióta a’ földmüve- 
lőleg ’s gyártólag kereskedő nagy állományok előállot
tak , le kell tenni olly kereskedés keletkezhetéserül, 
minővel a’ Hansabirt. Az illy kereskedés minden esetre 
olly mulékony ’s ingadozó, hogy a’ saját termesztésen 
alapulóval hasonlittatván egybe , figyelmet sem érdemel. 
A’ belkereskedés legnevezetesb tárgyai az élelemsze
rek , só, tüzelési ’s építési anyagok , ruhakelmék , föld
művelési ’s gyártási szerszámok, ’s a’ gyárokban szük

séges földmüveleti ’s bányászi durva anyagok. Ezen bel
kereskedés értéke olly nemzetnél, melly a’ gyárokat 
magas fokig kiművelte, hasonlithatlanul nagyobb, mint 
a’ pusztán földművelő nemzetnél. A’ földműves legna
gyobb részt csak saját termését fogyasztja. Nem leven 
sok terménynek kelete ; ’s hijányozván a’ szállítási esz
közök : kénytelen minden szükségét maga termeszteni, 
nem vehetvén kellő tekintetbe földeinek sajátlagos ter
mő-erejét. Csereeszközök hiányánál fogva gyártványi 
szükséginek nagyobb részét kénytelen maga gyártani. 
Tüzelési, építési ’s élelemszereknek és bányai termé
nyeknek igen szakvásáruk van, ’s ennél fogva nem le
hetnek távolabbra szállítás tárgyai. A’ vásár korlátolt
ságánál fogva nincs elég inger a’ takarításra, ’s tőke
gyűjtésre. Innen van,  hogy a’ földművelő nemzetnéla’ 
belkercskedésben forgó töke igen csekély; innen van 
a’ termények árában a’ rendkívül nagy ingadozás 5 ’s 
innen van , hogy a’ csupán földműves nemzetnél az éh
ség veszedelme nagy ’s gyakori.

Csak, miután a’ belső gyárok emelkednek, ’s azon 
arányban, miben emelkednek, ’s az általuk keletkezett 
szállítási javítások ’s népszaporodás következteül támad 
a’ belkereskedés; és olly tetemesen növekszik, hogy 
a’ pusztán földművelő nép bejkereskedését tíz-husz- 
szo r, ’s l e g v i r á g z ó b b  külkereskedését öt-tizszer 
fölülhaladja. Hasonlítsuk csak öszsze Angolhon belke- 
reskedését Lengyel- vagy Spanyolhonéval ’s ezen ész
revételt igazolva látandjuk. A’földművelő nemzetek kül- 
kereskedése nem lehet nagy mindaddig, míg csupán éle
lemszerekre ’s durva anyagokra szorítkozik. 1) Mert a’ 
földműves nemzet terményeit csak néhány gyártó nem
zetnek adhatja e l , mellyek magok is űzik a’ földműve
lést mégpedig gyáraik ’s kiterjedt kereskedésöknél fog
va sokkal tökélyesb móddal, mint a’ csupán földműves 
nemzet. Azon gyártó nemzeteknél tehát, a’ földműves 
nemzet terményeinek kelendőségé soha sem bizonyos , 
soha sem egyforma. 2) Mert a’ terményeknek idegen 
gyártványokérÜ fölcserélése külföldi kereskedési sza
bályok ’s háborúk által gyakran félben szakittatik. 3) 
3íert a’ termények elszállítása leginkább csak a’ tenger 
vagy folyók partjain fekvő tartományoknak , nem pedig 
a’ földműves nemzet földközi azaz legnagyobb részének 
szolgál javára. 4) M e r t  az  i d e g e n  gyárió nem
zet érdeke azt hozhatja magával, hogy élelemszereket 
’s durva anyagokat inkább más országokful , vagy uj 
gyarmataitul vásárolja. így kisebbedéit a’ neu er gyap
jú kelendősége Angliában , mióta oda Ausztraliábul is 
szállónak gyapjút— a' frank ’s német borok kelendősé
ge spanyolhonbuli, portugáliábuli, szicziliábuli ’s egye- 
bünnení borszállítás által — a’ porosz fa kelendősége 
canadai fa szállittatása által. A' mérsékelt égalj alatta’ 
külkereskedés nayyobb része a’ belhonii eyárokbul veszi 
eredetét, és csak a’ saját gyárerö által fenfartható 
és szaporítható. Csak olly nemzet léphet kereskedési 
öszszekötésbe minden égalj népeivel, melly mindenne
mű gyártványokat a’ legjutányosb áron termeszt, és 
csak illy nemzet elégitheti ki mások szükségeit, ’s ve
het tőlük cserében mindennemű élelemszert, \s durva
anyagokat. Csak illy nemzet rakhatja meg hajójit min
den ollynemü tárgygyal, miilyenek a’ távolabb ’s bel- 
honi gyártványokban szűkölködő vásárokon kelen-
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dók. A’ mérsékelt égalji nemzetek beviteli czikkei leg
inkább a’ meleg égalj termesztvényibül állnak , u. m. 
nádméz , kávé, gyapot, thea , festőszerek, kakaó , fű
szerekből ’s általán-fogva azon czikkekbül, mellyeket 
gyarmati áruknak neveznek. Ezen termények legnagyobb 
része gyártmányokkal fizettetik. Ezen kereskedésben 
fekszik leginkább oka a’ mérsékelt égalji gyártó orszá
gok szorgalmi előmentének , ’s a’ melegebb égalj polgá- 
risodási ’s termesztési elöhaladásának. Ez a’ munka
elosztása, ’s termő-erők egyitése a’ legnagyobb kiter
jedésben , ’s oily mértékben, minőben régente ismére- 
tes nem vala.

III.
A’ gyárok, mint nagy bel- ’s külkereskedés alap

jai , egyszersmind föltétei a’ nevezetes hajózásnak. 
A ’ csupán földművelő országban a’ folyókoni ’s tenger
parti hajózás s e m  virágozhatik fö l, miután csak a1 
gyártóknak élelmi, tűzi,’s épületi szerekkel,’s durva anya
gokkal elláttatása teszik a’ beíső szállítás legnevezetesb 
részét. Ugyde a’ tengerparti hajózás a’ matrózok, ha
jókapitányok’s hajóépités tanodája ’s rakhelye. A’ föld
műves országokban t e h á t  a’ nagyobb tengeri hajózás 
alapja hijányzik. A’ nemzetek közti kereskedés legin
kább gyártványoknak, termesztvényekért főleg pedig me
leg égalji termesztvényekérti cseréjéből áll. De a’ mér
sékelt égalji földműves országok csak azt nyújthatják 
a’ melegebb égaljiaknak, mit azok magok is termeszt- 
nek ’s bírnak, t. i. élelemszereket ’s durva anyagokat; 
tehát egyenes kereskedést azokkal nem igen űzhetnek, 
■’s így köztük hajózás sincs ; a’ mérsékelt égalji föld
műves országok csak azon mennyiségben fogyaszthat
nak gyarmati árukat, milly mennyiséget gyártó ’s ke
reskedő nemzeteknél előkelő földmüveleti terményikkel 
’s durva-anyagokkal megfizethetnek; következve ezen 
árukat a’ második kézbül kapják. Már pedig a’ földmű
velő ’s gyártó és kereskedő nemzet közti kereskedés
nél a’ tengeri szállítás legnagyobb része mindig az utób
binak jut. Az országos tengeri erő matrózait ’s kormány
zója mindig a’ privát tengeri hajózásiul (Privatmarine) 
veszi. Következve, az országos tengeri erő mindenütt 
arányban lesz a’ privát tengeri hajózással,’s ennél fog
va a’ csupán földműves nemzet tengeri ereje mindig 
csekély lesz. —

IV.
A’ gyárerő, ’s a’ belőle eredő bel- ’s külkereske- 

reskedés a’ nevezetes tengerparti ’s t e n g e r i  hajózás 
és nagy tengeri erő leginkább virágoznak a’ gyarmatok 
által. Az anyaország ellátja a’ gyarmatot gyártványok- 
kal, ’s ezekért tőle fölösleges termesztvényit, ’s dur
va anyagait veszi által. Ezen kereskedés emeli az anya
ország gyárait, növeli ez által népességét, ’s belhoni 
földmüveleti terményei kelendőségét, és nagyobbítja ten
geri hajózását ’s e r e j é t .  Az anyaország fölös népes
sége tökéji ’s vállalkozási szelleme jótékonyul kifolya’ 
gyarmatba ; de ezen kifolyás kamatostul viszszapótol- 
tatik az anyaországnak az által, hogy nagy része azok
nak, kik a’ gyarmatban meggazdagodtak, azott gyűj
tött tőkéket az anyaországba viszszahozza, vagy jöve- 
lelmeit ott költi el. — Földműves nemzeteknek nincs 
nódjok gyarmatokat állítni, sem erejök, azokat hasz- 
•álni ’s föntartani. Mire a’ gyarmatoknak szüksége vol- 
m, nem nyújthatják, ’s mit nyújthatnak , azzal a’gyar
matok is bírnak. A’ g y a r m a t i  viszonyoknak föltéte: 
íyártványok kicserélése termesztvényekért. Ezért esett 
>1 Ejszakamerika Angliától, mihelyt a’ szükséget ’s erőt

érzé magában, hogy maga gyártson , hajózzon, ’s ke
reskedést űzzön a’ meleg égalj országival. — Angol
hon roppant gyarmati biralmát egyedül túlnyomó gyárere
jének köszöni.Ha a’ többi európai nemzet részt akar ven
ni azon nyereségben , mi vad tartományok kiművelésé
ből , ’s barbár népek polgárositásábul ered , úgy nekik 
is gyárerejök,hajózásuk, ’s tengeri erejök kiképzésé
vel kell kezdeniük.

A ’ magyar vaknevelö intézet 
eseményei.

(Hőbb részvét-gerjesztésül kivonatban.)
(Fége.)

Minthogy az ember szenvedélyin, lelkének illő ki- 
képzetése által uralkodhatik ’s annak zabolátlan csapon- 
gása olly sok testi és erkölcsi elfajultság kútfejévé vál- 
hatik: világos, milly elkerülhetlen szükségű a’ l é l e k  
k i k é p z e t é s e  a’ szegény vaknál is , kinek eleven 
képzelődése annál könnyebben csalathatik tévútra. T isz- 
ta fogalmak, éber érzelem, a’ természet szózata, a’ 
nemes, igaz és erkölcsileg szép iránt minden ember
re , következőleg a’ vakokra nézve is nagy hasznuak. 
Hisz a’ mindennapi közéletben látható; mennél dur
vább valamelly ember, annál kicsapongóbb az öröm
ben , vigasztalhatlanabb a’ szerencsétlenségben ’s főleg 
annál mértéktelenebb minden szenvedélyben. Tapaszta
lat által bebizonyult, hogy a’ legműveltebb vakok egy
szersmind a’ legerkölcsösebbek, miért is különféle is- 
méretekhez vezetendök, mellyek eleiote haszonnélkü
lieknek látszanak ; innét származik aztán némellyik em
bertől a’ kérdés: miért történik ez ? — A’ vakok soha 
sem kérdezik, miért tanulják az éplátásuak ezt vagy 
amazt ? A’ látónak csak szemeit kell fölnyitni ’s a’ cso
dateljes mindenségröl és ennek b ö l c s  elrendezéséről 
meggyőződhetik ; mire azonban a’ vakot figyelmeztetni 
kell ’s a’ mondottak valóságáról a’ morállal kapcsolatban 
álló tanítással meggyőzni. Illy módon a' vak is nyerhet 
religiói kiképzést, mellybensöleg ’s maradón hat; mert 
a’ vaknál az isten és halhatlanságróli hit, az éber és 
hatásossá vált religio, a’ lélek és sziv-kiképzéskövet
kezménye ; innét műveletlen vakok között egész isten- 
tagadókra lelhetni. Melly szembetűnő hasznot nyújt te
hát a’ religio e’ szerencsétleneknek?! minthogy ez ké
pes minden balesetben a’ legjobb, gyakran az egyedüli 
vigasztalást nyújtani. És mégis találtatnak jóbirtoku ta
nult emberek, kik nem használják az alkalmat: vak gyer
meküknek e’ jótékony kiképzést megszerezni, részint 
álszeméremből, hogy közönségesen ne tudassék : mi
szerint vak magzattal bírnak ; részint hamis szeretet- 
ből, azt állitván: hogy a’ vak gyermek már a’ nélkül 
is meg van büntetve, miért hagynák öt még kinzatnita
nulással , mindennemű kézimunkával ’s az intézetben lé
nyeges szükségű szigorú rend megtartásával ? Alacso
nyabb sorsú szülék, kik rendszerint a’ legnagyo bb igény
ieteket formálják, vak gyermekeiket sokszor roszaság 
eszközéül használják ; ezeknek, t.i. nyilványos utczá- 
kon koldulás által kell az emberek szánakozását föliz- 
gatniok, sőt néha a’ szülék számára bizonyos pénzmeny- 
nyiséget gyüjteniök. Az erkölcsi ró sz , mellybe ez által 
a’ vakgyermek esik, gyakran iszonyú. Ha aztán illy lé
lekben és erkölcsiségben elhanyagolt gyermek az inté
zetbe kerül, gondolhatni, milly nehéz növeltetése. Mi 
a’ lélek kiképzeíéséhez tartozó oktatást illeti: annak — 
a’ vak-nevelés czélját el nem hibázandó — a’ moral 
mindenkori használata mellett rendszeresített, népszerű 
modorban , az országban használt nyelven , — különös
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tekintetlel az uralkodó nyelvre, — irt olvasó-könyvek 
által kell történnie ; a’ religióbani oktatás pedig anya- 
nyelven adatik elő , mert, minthogy a’ religio alapos is
merete minden emberre nézve a’ leglényegesb, a’ sze
rencsétleneknek pedig, kik közé a’ vakok is sorozan- 
dók, lelki vigasza: egy érthető és szivükhöz ható nyel
ven kell annak előadatnia, egyébkint rideg ’s igy ha- 
szonnélküli tanulmány marad. A’ mások jótékonyságá
tól függő vak részéről az országban divatozó nyelvek 
megtanulásának szüksége teljességgel világos , minthogy 
ez által magát megbedveltetheti ’s további életpályáját 
is könnyebbnek találandja. Ezenfelül egy emberi jól
létre alkotott intézet boldogulása és gyarapodása az or
szág egyes lakosainak jószivü adakozásitól is függ , 
kik nemcsak a’ növendékek zene és kézimunkákban! elő~ 
menetéről, hanem literariai kiképzeíésökrül is meg akar
nak győződni, mi bizonnyal lehetetlenné válnék, ha a’ 
szükséges tanulmányok érthető nyelven nem adatnának 
elő. —

A’ vakok z e n é b e n i  k i k é p z e t é s e  sok te
kintetből szükséges ; mert a’ hangmüvészet nagy befo
lyással van az érzelem finomítására ’s igy a’ nevelés
re ; mi már a’ régiek előtt sem vala isméretlen , mert a’ 
szirtek és fák alatt, mellyek Orpheus lantját követék, 
a’ durva emberek értetnek, kiket ő hangmüvészete ha
talmával finomabb érzelmekre heviíe. Ezenfelül a ’ ta
pasztalat közönségesen tanusitja , miszerint a’vakok na
gyobb része zenére tehetséggel bir ’s a’ hangászatot 
mindnyája szereti. Alig van egy belépett ujoncz növen
dék néhány napig az intézetben , már valamelly hang
szer után nyúl ; e’ körülménynél tevém azon érdekes 
megjegyzést, hogy valamint a’ prágai vakok intézeté
ben (hol annakelőtte első tanitó és házgondnok valék) 
a ’ növendékek majd általában fúvó-hangszerek után nyúl
tak , úgy a’ mi intézetünkben billentyűs és kézi hang
szereket hajhásznak. A’ vakoknak zenéhözi előszerete
te olly nagy, hogy a’ zene koronkénti gyakorlatának 
megtagadását, nálok a’ legérzékenyebb büntetés gyanánt 
használhatni 5’s e’ szeretet annyira hat, hogy egyzene- 
isméretekkel ellátott ember iránt rögtön hajlandók ’s ál
tala magokat könnyebben hagyják oktattatni, miből egy 
vaknevelőnek a’ zenébeni szükséges jártassága követ
keztethető. Mondják, hogy a’ zene-clvezet e’ szeren
csétleneknél a’ külvilág nem ismerését egy részben pó
tolni látszik. E ’ lét-élvet tőlük megtagadni akarni va
lóban igen keményen hangzik, hogysem komolyan azon 
véleménynek, melly a’ vakoknál a’ zenét nélkülözen- 
dőnek tudni akarja, hitelt adhatnánk! És még is nem 
gyéren hallhatnia’ nyilatkozatot: miszerint szegény va
koknak , főleg lyányoknak soha sem kell a’ zenében ok- 
tattatniok , mert azzal viszszaélvén , korcsmákban gya
korolják, mi által erkölcsiségök veszt. Ez épen úgy 
hangzik, mintha állítanék: hogy kinek sem kell kést 
adni, mert azzal magát átszurhatja vagy legalább meg
sértheti. Ha a’ metszószernek okos használatára ót meg
tanítjuk ; bizonnyal nem könnyen lesz az kárára. így , 
ha a’ vak lyány az intézetben czélszerű erkölcsi neve
lést nyert ’s a’ zene gyakorlata már itt általa nem födő- 
lógnak vétetni tanitfatik , bizonnyal nem fog vele visz- 
szaélni, hanem felvidámitásul gyakorlandja ’s igy a’sza
bad órákat legkellcraesb ’s legártatlanabb módon tüJ- 
tendi, sőt még ez által más emberek kedvét is meg- 
nyerendi. A’ vakok a’ zene alapos megtanulása által 
legképesbek további pályájukon magokat föntartani. így 
többen a’ kiképzett vakok közül mint muzsikamesterek , 
zongora-hangolók , orgonajátszók és hangversenyzők a’ 
legillőbb módon táplálják magokat. Csak kívánandó még,

hogy a’ kolostorok és templom-községek kiképzett vak or
gonajátszókra különös tekintettel legyenek, ’s e ’ szerint 
a’ szerencsétlen vakok javát elősegítsék.

A’ k é z i-m u n k á k b a n i  k i k é p z e t é  s— melly 
a’ vaknevelés fő ágát teszi minden növendéknéli különb
ség nélkül, részint, mert számukra keresetet biztosit, 
részint pedig mivel őket a’ testmozgásokban többolda
lúkká teszi, a’ tagok hajlékonyságát előmozdítja ’s e- 
gészségökre a’ leglényegesb befolyással van — kötés, 
fonás, takaró-készités, zsinór-és szalag-szövés , var
rás , kosár- és szalma-kötés , ragasztás, könyvkötés, 
asztalosság , esztergályozás, kefekötés, kötélgyártás 
és vargaságban áll. Az űzendő munkák választása na
gyobb részint a’ helyviszony szerint határoztatik meg, 
’s a’ portéka kelendőségéhez képest, melly azon tájé
kon , hová a’ növendék intézetbőli kilépés után lefele- 
pülend , nagyobb vagy kisebb mértékben találtatik. Kí
vánandó , hogy a’ felhozott mesterségek tanítására meg- 
kivántató egyedek olly emberszeretők volnának , misze
rint a’ szegény vakokat a’ szükségesekre oktatnák; el
lenben itt gyakran nyomosabb nehézségekre bukkanunk, 
mellyek nem annyira terhes oktatási rendszerben — mint
hogy az illető kézimű-tanulókat a’ különféle kézfogá
sokra figyelmesekké tehetni— hanem inkább hamis , em
bertelen előítéletben alapszanak. Midőn én több év előtt 
a’ kötélgyártást, könyvkötési és vargaságot, a’ kosár- 
és szalmafonást az intézetbe, ezen munkák gyakorlása 
által a’ növendékekre háramlandó haszonért, behozni 
akarván , az illető mestereknél, sőt még a’ czéh-elől- 
járóknál is a’ megkívántaié oktatás miatt kérő szót eme
lek : legnagyobb csodálatomra hallám , miszerint arra 
csupán azért nem határozhatják el magokat, minthogy az 
illető mesterek e’ növendékek kiképzetése által saját ké- 
zimesterségökbeni károsittatástól félnek. Fölötte különös 
a’ vakok állapota; egyébként mindenik szánakozik raj
tuk , megpillantásuknál közönségesen e’ szavakat hall
hatni : „szegény vakok!'4 ha történik az intézetben va
lami, mellynek öncselekedet-módjok általi okozóji, szo
morú helyzetűk miatt szokás szerint pártoltatnak ; egye
dül , ha alkalmazásuk és elláttatásukról van szó , az egész 
gondoskodás megszűnik, sokféle kifogás tétetik, mint
ha mondatnék : „hiszen egy vak csak nem teljesítheti 
az t , mit egy éplátásu ’s még is sok tekintetben sege
delmére kellene lenni.“ Az emberek gyakran jót akar
nak tenni, de irtóznak az annak gyakorlatával öszsze- 
kapcsolt fáradság és álduzatlól: honnét aztán főleg kö
vetkezik, miszerint a’ vakok, látó felebarátaik iránt bizal
matlanok ’s tetszőleges szánakozásukat föl sem veszik.

Az a’ fölötti csodálkozás: miszerint jelenleg a’pes
ti vaknevelő-intézet •számára kissé nagyobb épület ál
líttatott, könnyen megmagyarázható , minthogy eddigelő 
az intézet, elégséges tőke hiányában, szorult helyek
re alkalmaztatott 's a’ Magyarországból kiutazók kö
zöl kevesen veszik magoknak a’ fáradságot: a’ más tar
tományokban! nagyszerű vaknevelö-intézeteket megte
kinteni. Magoknak a’ szegény vakoknak bizonnyal nincs 
szükségök palotákra; mivel azonban a’ számukra ren
delt épület egyszersmind az országbani lakosok jóté- 
vőségének emléke gyanánt tekinthető’s idegen utazók- 
tul bőven látogattatik : annak,  mennyire lehet, nagy
szerűnek kell lennie, annyival inkább, minthogy Ma
gyarországban számtalan vak találtatik,’s oda kell ipar
kodni , hogy mentői több vétethessék az intézetbe! in
nét egyszersmind világos, milly kitűnő segelyre van 
szüksége az intézetnek , miszerint illő rendszeresites 
és ellátás mellett olly vakokrul, kik tompa elméjüek 
vagy ügyesség hiányából kiképzetésre alkalmatlanok,
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aként gondoskodhassék, hogy azok intézetből! kilépé
sük után további élelmöket megszerezhessék.

Az intézet t ő k é j e  és igazgatása: A’ készpénz 
és kötelezvényekben tőke az 1842diki januárhói nyom
tatásban megjelent számadás szerint 93,121 ft. á32/ l0br. 
p.p. A’ készpénz többnyire teljes biztositéku házakra, 
telkekre ’stb. van kiadva lOOtól 6 kamatra.

Bejövő egyes pénzöszszegek , segélyek, hagyo
mányok és adösság-engedvények hírlapok által hóna
ponként nyilványosakká tétetnek ; a’ bevétel és kiadás 
szigorú ellenőrködés mellett minden év végével egyal- 
választmány által pontosan megvizsgáltatván, ö csász. 
kir. főherczegsége , a’ kegyelmes pártfogó elibe terjesz
tetik, mire az ellen-vizsgálat következik.

Megkívántatok az intézetbe fölveendő növendékek
re nézve : 1. Keresztlevél, mellyből látható , hogy a’ 
gyermek 8 évnél nem fiatalabb, ’s I 2nél nem öregebb.

2. O r v o s i  bizonyítvány a’ gyermek vakságának 
gyógyithatlanságáról; egy második: hogy rendes és te
hén-himlője beoltatott, vakságán kívül egészséges és nem 
tompa elméjű.

3. Hatóságtól kiadott szegénységrőli bizonyítvány. 
E’ bizonyítványok az intézet választmányához v. igaz
gatójához bérmentesen küldetnek.

4. Azon szülék vagy jóltevőknek, kik az intézet
bei bevételre 1. és 2 . megkívántatok szerint alkalmas 
vak gyermekért az évenkinti 144 pengő forintnyi ápo
lási járandóságot le akarják fizetni, ezen pénzöszszeget 
előre leteendő félévenkénti részletekben az intézet pénz
tárába , részökrei kiadandó nyugtatvány mellett, az e- 
gész kiképzetés ideje alatt— raelly 6—8 évig tart — 
kell fizetniök, mellyért a’ növendék élelmet, oktatást, 
orvosi segélyt ’s az intézetbeni tartózkodásának egész 
ideje alatt szükséges szabályszerinti fehér és viselő ru
hát kap. Ha időközben a’ gyermek kilép vagy meghal, 
a’ letett ápolási járandóság viszszafizetésének mi helye 
sincs. —

5. Egy alapítvány (2,400. p .fr.) szerzőjének joga 
van egy vak gyermeket az 1. és 2 . alatt felhozott bizo
nyítványok előmutatása mellett a’ meghatározott időre, 
kiképzés tekintetéből, az intézetbe fölvétetni, ’s en
nek kilépése után az alapítványt egy másikra ’stb. ru
házni. —

6 . Az intézetbe fölvétetett gyermek, tisztes öltö
zeten kívül, mindennemű fehérruhából a’ lehető mennyi
ségig hozzon magával. Dolezsalek Antal.

Szentpétery «Saitos, Misázsiában  
tartózkodó liazánhíla levelei.
Az olvasó község előtt nem lesz érdektelen azon 

levelek kivonatának olvasása, mellyeket abaujmegyei 
fentisztelt hazánkfia, Kisázsia Diarbekir tartományában 
fekvő Maden városbul irt,  ki most a’ török birodalom
beli rósz bányák helyrehozásában ott fáradoz ; érdekes 
lesz némellyek előtt azon távolság m i a t t  is , honnan 
Írattak, annyival inkább pedig azok előtt, kik méltá
nyolni tudják a’ vállalatot. A’ levél így következik: I. 
Haban-Maden nov. 5kén 1841. Miután Konstantinápoly
ban a’ pénzverő -  intézetet tárgyazó foglalatosságokat, 
tisztelt Paulini tanácsnok ur sikeresen befejezte: vele 
mint mostani directoromraal, és társimraal együtt a’Fe- 
kete-tengeren újra útnak indulék. Szelünk noha ked
vező vala, mégis, a’ természetinél mindig zűrzavaros

tenger , hangosan egymás ellen csapkodó hullámai torla- 
dozásit egészen , a’ messzire csak kékelleni látszó bér- 
ezekig hajtotta. Kapitányunk ’s gőzösünk nagyon jó volt, 
úgy hogy a’ kettőnek birtokában , isteni gondviselés 
mellett a’ borzadást szülő Fekete -  tenger láthatáráról 
48 óráig tartó viziutunk után Szamszanban szerencsésen 
szárazra szállottunk. Gőzösönlevő társaságunk törökök- 
bül, kik Trapezunt felé siettek, perzsa kereskedők
ből, európai vitézeinkből’s egy csinos máltai személyből 
állott, kik mindnyájan velem együtt, kivevén az első na
pot, midőn a’ tengeri betegség kitkit előfogott, friss 
egészségben valának. — Utazásom közbén láttam a’régi 
Herakleát érdemteljes düledékivel, szép nimphás lige
teivel és csöndes kikötő-helyével, Szinopét kies vidé
kével; Szamszan is igéző vidékkel bir, mellyen az o- 
lajfák egész erdőket képeznek. Ezen városban, mint
hogy a’ számunkra rendelt lovak első nap elő nem jö
hettek , másfél napig mulatánk; a’ lovak eljöttével, melly 
dél-tájban történt, azonnal készülni kezdénk , ’s miután 
már mindén szemesen el vala rendelve, délután Sora
kor lóra ülvén, bérczeken’s völgyeken, lélekvesztő uta
kon , kiraondhatlan éjjeli sötétség leple alatt, sűrű ma
gas erdőn által hol egymást nem láttuk, 11 órakor éj
jel Kavakba érénk. Itt el lévén lankadva, a’ nélkül, 
hogy valamit ettem volna, köpönyegembe a’ kemény
földre fekvém , egész másnap reggelig jó Ízűn ’s nyu- 
gottan aluván. Kávákból egész Ladikig, melly a’ Taurus 
egyik kereszt-sora alatt fekszik, szép s z e l í d  erdős 
dombokon lovagiánk, innen Amasiaig hellyel-bellyel olly 
köves vala az u t, hogy alig tudánk haladni. Különös 
említést érdemel egy kopár hegy Amasia fölött, óriási 
nagyságaért, mellyről ha gyönge lovag , az alatta el
nyúló mély völgybe néz, olly borzadást kap, hogy lo
vát tovább igazgatni nem tudhatja, ’s leszállani, és so
káig tartó hegyes utat gyalog végezni kényfelenittetik. 
Amasia regényes helyen fekszik, a’ világ minden ré
széről iszonyú szíriekkel van bekerítve, mellyeknek e- 
gyikén egy pompás vár romjaiban á ll, és daczol a’ vi
harokkal; alatta számtalan kripta, mellyek a’ sziklák
ban négyszögüleg vannak kivágva. Amasiából először 
egy magas hegyen, de aztán szép Hernád-mellék for
ma völgyön Turkálba jövénk ; pompás és termékeny
vidék, külön különféle romokkal. Turkáltólegy dicső, 
kimondhatatlan termékeny völgyön keresztül Tokáinak 
tartánk ; ezen város Paulini tanácsnok ur ázsiai föszál- 
lá sa ; hol, elsőben idehozott európai embereivel egy 
pompás réz-tisztitó hutát európai Ízlés szerint készít
tetett. Itten három hétig mulattunk, mi alatta’ tisztelt 
tanácsnok ur nyájas körében , mint az itteni örmény ke
resztyéneknél is, kikhez többnyire minden este hivata
losak valánk, egészen megelégülten mulattunk.

CVége következik.)

. P ó t l é  k t á r >
(Hivatalnok-bőség.) Würfembergben 18io—1831 

kétezernél több törvényrendelet jelent meg; Poroszor
szágban 1830 óta szintannyi. Csupán Bajorországban 
78 ezer irász van alkalmazásban ’s minden 42 egyed- 
re — ide nem tudván a’ lelkészek légióját — egy hiva
talnok esik. Ennek világos ellentétéül Jersey sziget kor
mányzását hozhatni fe l, hol 20 ezer lakost egy főnök 
’s hivatalnok, 12 eskütt jelesen igazgat.

Szerkeszti Helmeczy. Nyomtatja T r a 11 ne r-Iíá ro y i uri-utcza 453 .
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Vidéki szem le V. sz. folytatás.
A ’ s z á I i i t á s i-k  e r e s k e d é s  fő-állomási: Becs, Trieszt és Velencze ; 

utásodrendüek : Fiume , Zemlin , Pest, Károly város . Brody és a’ dalmát-kikötők.
H a j ó z á s .

a j T e n g e r i  - h a j ó z á s .
A’ tengeri kereskedés üzhetésére szabadalom (Licenzen) , útlevél (Seepäs

se) , vagy oklevél (Patentej  kieszközlése szükséges. Az elsőt az illető kikötői- 
tiszthatóságtól k i s e b b ,  a’ m á s o d i k a t  azt illető kormányszéktől n a g y o b b  
t e n g e r p a r t i  h a j ó z á s r a ,  az utolsót az egyetemes udv. kamrától t á v o  
t e n g e r i  u t a k r a  nyerhetni ki, ha a'törvényes követelések teljesittetnek. Kii 
lönösen megkivántatik t. i . , hogy a’ kereskedő ausztriai alattvaló legyen ’s a’bi 
rodalomban lakjék ; és hogy hajóját legalább két harmad részre ausztriai erabe-- 
rekkel lássa e l , ’s elvégre , hogy a’ határon , mellyre szabadalma terjed , túl ne 
lépjen. — Ausztriai lobogót csak szabadalom mellett használhatni. Nagyobb biz
tosság okáért a’ tengerészeti határzatok érvényessége hat évre terjesztetett ki 
— A’ birodalom kereskedő-hajóinak száma, útja , egyes partokhozi aránya ’st 
ef. a’ következő táblákon szemlélhető:
I .  T ábla  1837dikből.
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Tcngermelléki . . . . 376 70,880 549 15,900 402 3,650
Palmáfi . . . . . . 23 4,650 387 9,780 778 5,030
V e le n c z e i............................ íi8 17,490 268 18,200 38 1,070
Magyar . . . . . . 47 12,100 79 3,430 69 250
Kát. határőrségi : . . . 2 310 38 1.030 58 200

516|105430|| 1,3211 48,3401 1,3451 10,200 
J e g y z e t .  Ezen rovatok szerint öszszesen : 3182 birodalmi hajó , 15,000 matróz
zal (kik közül 6000 a’ távolba menő •— 5600 a’ n a g y o b b  — 4200 a’ kisebb part- 
melléfci útra kelő hajók mellett foglalkozik)  és 164,000 tonna-teherrel szeldeli a’ ten
gert----Ezekből Londont 3—6, Norvégiát ^Hollandot, Belgiumot, Hamburgot és
Poroszországot (egyenkint) 2—7, Brazíliát 0-12 . Éjszakamerikát 15—17 ausztriai 
hajó látogatja meg évenkint. — E ’ nézetből sokkal kecsegtetőbbek a’
I I .  T ábla  ada ta i 183(id ikból, m ellyek szerin t:
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Konstantinápolyba
Alexandriába

394 96,556 114 32,294 319 77,799 168 45,735
80 20,032 5 1,150 66 16,530 10 2,802

Szmyrnába . . 83 12,855 34 8,333 99 17,185 36 9,041
Szkutariba . . . 44 2,355 7 151; 34 2,710 12 549
Durrazóba . . . 36 2,915 22 1,829. 47 4,121 7 370
Jóni-szigetb- . .
(iörögországba
Oroszországba

218 27,850 18 1,668 176 23,549 öl 5,293
106 19,381 7 1,286; 68 11,732 44 8,837
56 14 971 172 48,787í 168 47,182 22 6,016

Máltába . . . . (20 19,917 22 4,676: 59 15,458 39 7,744
Egyházi birtokba . 443 25,229 75 4,735' 384 22,300 <34 7.579
Szicziliába • 98 15,846 88 20,189! 167 33,175 27 4,819
Francziaországba 175 45,011 14 3,188 92 21,147 91 25,067
Szardíniába • . 15 3,285 1 223 7 1,296 ' 9 2,212
Spanyolországba • 15 4,057 12 .1,372 21 5,595 6 1,834
Portugáliába . . • 11 2,493 7 2,053 16 3,987 2 559
Tunis ,• Tripolis és

9,780Marokkóba . • 63 13,521 9 1,651 29 5,670 44

$zeni»étery »János , 
Kisázsiában tartóz
kodó hazánkfia le 

velei. I.
( » égé.)

Tokaiból irtózatos hegyeken 
által kemény jégeső- ’s villám
hullás közt utunkban első nap 
Kargen nevű ocsmány , hegyol
dalba vágott horizontális gyúrt 
sár-fedelű házakból álló falut 
találtuk, mellybc keserves éje
lem volt; mivel három óráig tar
tó hideg zivatart, lovam feje e- 
Jőtt—nem lévén velem köpönye
gem—nyári könnyű köntösömben 
kellett kiáltanom; megliűtés lön 
vége ’s én mint bódult jöttem az 
állomásra. Itt az orvoslás annyi
ra helyrehozott, hogy a’ további 
utazást is, bár nem legkívánato
sabb egészségben, mégis megten
ni képes valék. Kargentöl egész 
Szívásig csak egy magas hegyet 
találtunk ; az egész vidék nagy 
terjedelmű fér, a’ térség köze
pén égető melegség miatt, az 
ut-félcn düledékben álló vár fa
lai alá húzódván , alatta sokáig 
heverésztünk , ’s miután a’ nap 
melegsége hanyatlott, estefelé 
Szívás városba vágtattunk. Itt, 
dolga lévén a’ directornak 3 na
pot töltőnk , nagyon jól esett a’ 
nyugalom ; azon idő alatt a’ sasi- 
vasi provinciális basánál is vol
tunk; derék, markos, szakálas 
fiezkó e z ; Szíváson tú l, a’ ter
mészet gyönyöre, sivatagos és 
veszély-teljes vidékké változik, 
hol az utazást az irgalmatlan tö
rökök között csak erős fegyve
res őrizet alatt lehet megtenni. 
Mi ugyan az egész tartományon 
keresztül szerencsésen átkeltünk 
kivevőn egyesetet Deliciaskör
nyékén , hol néhány haramia 
ránk bukkant, de minden lövés 
nélkül eltávoztak; hihető azért, 
mert a’ Diarbekirben lakó foba- 
sától ezen utazás iránt jó eleve 
ollv sikeres rendelések tétettek 
a’ Fekete-tenger pártjáig, hogy 
ha a' bejövő európaiaknak va- 
lamelly vidéken legkisebb hántá
sa történnék: úgy az tüzzel-vas- 
sal fog elpusztittatni. Majd AlaÖ- 
z s i , Tselebi, Ifekinbam és Erg- 
vanon keresztül a’legocsmányabb 
vidékén a’ földrészének Haban- 
Madénbe folyó (múlt) év ocf. 
lÖáifc napján megérkezünk.
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J e g y z .  Ebből szembetűnik az ausztr. birodalomföldköztengeri kereskedé-j 
se, melly noba, főleg távol hajózás tekintetében, a’ nagy világkereskedésben 
csekélynek tetszik i s , idővel a’ birodalomhoz illő arányra gyarapodhatik. — A’ 
tengerre szánt szállitványinak rakpiaczai: a) T r i e s z t ,  hová a német- b) V e
le n  c z e ,  hová az olasz- és c) F i u m e ,  hová a’ magyar tartományok termé
nyei szoktak leginkább küldetni. Ezeken kivül van körülbelül 30 nevezetesb ki
kötője, ezek közt a’ velenczei partokon; C h i o g g i a ,  M a l a m o c c o ,  St. 
N i c o l o ,  B r a n d o l o .  F a l c o n e r a ,  di L e v a n t e  — az isztriai part: C i t-  
t a - N o u v a ,  C a p o  d’I s t r i a  ’stb. magyar: P o r t o  -  R e ,  B u c c a r i ,  — 
határőrségi: Z e n g g ’s az alkalmasb C a r l o p a g o -  dalmát: S p a 1 a t ó , Z á
r a ,  R ag  us a, C a t t a r o .  Több szigeti jó kikötő és horgonyozó helye, mint: 
C h e r s  o-V e g 1 i a , L i s s a, Ciltavecchia ’stb.

A’ birodalom hajózása nagyságának ’s közlekedése élénkségének isméríe- 
tésére , a’ három fő kikötőre vonatkozólag, szolgálhat a"

I I I .  T á b la :
Bevitorlá- Kivitorlá- j P o r t é k á k
zott hajó zott hajó é r t e k e

Triesztbe. i _
£ . f

eobC
1 * 
cn .zz.

ffOb£ {Behozásnál Kivitelnél ]
j 2 < ~ 1

i 834di k évben -  -  - 7680 1063 7443 1049 45,05-1,000 38,165,0001
1835dík 7471 988 7426 1069 51,259,000 40,438,000
1836dik 7339 1146 7191 1117 03,167,000 45,363.000
183 7dik 5? f S405 1094 8496 1132 48 .514,000 38,482,000]

S eleitekében.
I834dik évben -  -  - 2965 221 2437 222 16,113,000 5,038,000
183 5dik 2933 168 2511 170 15,760,000 5,956;000
1836dik 3133 161 2374 170 17,201,000 6,208,000?
4 837dik 13343 220 2642 2 U\ 17,344,000 8,138,009!

Fiume *) E ’ kikötőben a’ be- és kivitorlázó ha- [ 
jók száma évenkint csak 4.300—5,300ra tétetik.

A’ behozott és kivitt por
téka : 110.—UO,000 ton- 
nateherre.

b) Folyami- tavi- és csatornái hajózás.

A’ folyamok, tavak és csatornák körülményes leírása más czikkben fog 
adatni. Itt csak kereskedési szempontbul emlittetik , hogy: a’ D u n a ,  melly 
450 , az ausztriai birodalomban 181 mföldün foly keresztül, :s Budapestnél: ?
Belgrádnál 3,047- a’ Vaskapunál 480- Orsovánál 1980 lábnyi széles, ’s he- 
lyenkint most 8 majd 45 láb mély, Bécsnél 1500—2000 — odább 4—5000 má- 
zsaterheket röpít odább a’ partjain emelkedő nevezetesb 20 város között. E ’ nagy 
vizuton Becsig évenkint 5—6000 hajó jő le, mellyek jobbadán szállításra építtet— 
vek es itt eladatnak. Magyarországból vizellenére 500—1000 jelenik meg. A 
g ó z h a j ó k r u l  más helyen szólandunk.—-A’ P ó ,  melly 48 mfdig foly biro
dalmi földön ’s mellyen már gőzösek is járnak 1000—1300 mázsa — Elbe : (40 
mfdig otthonos) 1000—1500 — Tisza: ? I n n  3 0 0 -1 0 0 0 - Traun: 3—400 
E n n s :  7 0 -3 0 0 -  M u r a :  300- D r á v a :  500-1000—3000- S z á v a :  150 

3000- \  ág: 900- K u l p a :  30—60- M o 1 d o v a : 100—250- V i s z t u l a :  
(a’ birodalomban) 200—700- E t s c h :  500—1250- mázsaterhes hajókat szál
lít odább. —

T a v a i  közül (noha magy. hazánk főbb tavaival az egész birodalomban egy 
sem mérközhetik) kereskedési tekintetből emlitendő nagyságra: a’ G a r d a-t ó , 
6 ~ 7  □  mf. területű — L a  g o - Ma g g i  o r e ,  9 mf. hosz. 1% szél. — C o ra o i- 
t ó ,  9 mf. hosz. igen keskeny. Ezeken 100—400 mázsaterhes hajók, néhol gő
zösek , úszkálnak.

Nevezetesb c s a t o r n á i :  ^ a v i g J i  0-G r a n d e 53j4 mf. hosz. C a n a l  
 ̂1 ^ l * r t e s a n a ,  5'  J2 mf. N a v i g 1 i o N u o v o ;  4 mf. Ferenczcsatorna , 14^. 
!y...B e S »csatorna: 16 mf. hosz. N ém et-ú jhely i csat. 8 ' | 3 mf. 52 zsilippel, 
elulete 28 feneke 26 láb széles, 4 1. mély. I824ben : 1,506^600 mérő gabnát

^  Í q«°1 w  *1>bi adatoka< nem b»r a közlő. Olvasásra méh« a’ J e l e n k o r  f. é. 41. sz. 
élénk m intkpal0“  vetí javitasa C maffy. kikötőnek, melly jelenleg nem olly
P7 P V lórpiripm. fekvdse kívánhatja. — Mellékesen megjegyezhetni, hogy Velen-

s í S T Í S l f  "iS Keletiodia portékáinak rakhelyetolt, 3,345 keresketlo-hajót és 36,000 matrést birt, mint tulajdont.

Haban-Maden a’ hisztóriá- 
ban nevezetes Eufrates folyó bal 
partján fekszik, idoratalan szirtes 
kopasz hegyektől körülvétetve , 
úgy annyira, mintha a’ világ 
csak tegnap teremtetett volna: 
a’ város meglehetős nagy, ocs- 
mány, horizontális földtetejü ron
csolt házakkal, mellyek mint az 
enyim is , mindenféle féreg ta
nyájául szolgálnak; lakosai tö
rökök , keresztyén görögök, ör
mények , kik mind szegény ál
lapotban vannak. Itt kicsiny a’ 
kereskedés, de még kisebb a 
pénz mennyisége ; én nem lát
tam soha ennyi rongyos embert, 
ruházatok nagyon egyszerű,több
nyire csak kékre festett jierkál; 
vagy s z ő r b ü 1 csinált nadrág , 
dolmány; a’ jobb-móduaknak a- 
zonfelül kazimirből készült köpö
nyegük van, a’ hölgyek pedig bő 
nadrágba, bokáig érő kapuiba, 
egész testüket fedő fejér v. tar
ka karton-lepedőbe burkolva, 
mint ijesztők járnak. Itt három 
évi feladatunk: érczkutatásban , 
huták építésében, ’s az itteni 
rósz bányák szabályozásában fog 
állani. Az építést közelgető esős 
tél miatt, csak jövő februarius- 
ban kezdjük, télen terveket csi
nálok. Mi itt csak juhhússal é- 
lünk és paldicsánnal: olly nö
vény e z , mint nálunk az ugor
ka. Malatia vidékéről sok jó sző
lő jön városunkba, úgy szinte 
gránát-alma is ; az egész ország, 
majd általában áldott, és ter
mékeny: de fájdalom , az önkény, 
meg a’ vadság nem engedi viru- 
lásba jón i, Diarbekkir gazdag de 
ugarban heverő lapályával ide há
rom , Jeruzsálem pedig 25 napi 
járásra esik.

A’ perzsa nagy birodalom 
sem lenne messze , de oda men
ni a’ ragadozó és vérszomjuzó 
kurdiszok miatt, kik többnyire 
függetlenül élnek, nem tanácsos 
a’ török kormánynak ezen nem
zettel legtöbb baja van, az idén 
is fellázadtak, most pedig , mi
dőn az adó beszedetését gyöke- 
resítik nálok, száztiz embert nya- 
kaztatott le a’ diarbekkiri basa 
megátalkodott makacsságukért. 
Másszor többet a’ világ ezen gyá
szos részéről. En ’s a’ huta-prae- 
fectus Braun ur Haban-Maden- 
ben lakunk, Rokkel tiszttársam 
Argana-Madenben, Ház társunk 
Konstantinápolyban m a r a d t  a’ 
pénzverőháznál, Szász és Tze- 
kelius urak, nem bírván az ázsiai 
éghajlatot kiállani, elobbeni he
lyökre haza, viszszamentek.

Közli Sz, I. A. v. tb.
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34,920 akó bort és 77,800 mázsa sót, nag 
bőrt ’st.ef. szállított Bécsbe.

JJtai 1 8 3 7 d ik b e n :

y mennyiségií dohányt, gubacsot , |

Kincstári
utak

Másféle 
! utak Összesen A’ kincstári 

utakból egy 
□  mérföldre j 
ausztriai öli 

esik |ausztriai mérföld

Lom bardiában............................ 374 2830 3204 3712 |
Tengermelléken . . . . . 67 198 131 1861 I
Csehországban............................ 425 1110 1535 .1785 i
Yelenczei tartományokban . . 175 1083 125S 1631 ;
Felsö-Ausztriában . . . . 124 600 724 1429 1
Alsó-Ausztriában , . . . . 126 234 360 1404 1
Tirolban . . . . . . . . 168 311 479 1302 1
Karinthia és Karnióliában . . 118 358 476 1275 I
Slájerltonban . . . . . . 101 458 559 993 I
Morva- és Sziléziában . . . 120 596 716 965 jj
Hal i csban. . . . . . . . 369 i l l 480 923
Dalm állionban............................ 36 83 119 606

Összesen . . . . 2203 7905 | 10,108 1407
1832dikben ...................... 2120 — 1357 1
Erdélyben 1837ben . . 253 ’ 1 — 1005 I
Katonai határőrségen. . . . 
M a g y a r o r s z á g b a n ?

302
• 'c ,T r  f io lá i , j 

i

— 1692 1

Behozott 1829
Az Escompt-ügy -  -  -  861,159
Kölcsön-ügy (  Leihgeschäft) 155,119
Az eredeti tőke kamatai -  -  2,281,190
A’ tartalékalap kamatai -  -  180,968
Utalványi ügy (Anweisungeschaft) 48,280

1839dikben
2,382,583

410,738
2.164.705

221.538
36,807

É v
Tiszta

nyereség

Részvények szerint 
kiosztandó

I. félévb- 1 II. felévb. Év
Tiszta

nyereség

Kész vény 
kios;

ek szerint 
standó
fii. félévb.I. félévb.

forint 4 fr. | fr. forint fr. 1 fr.
1818 638,649 15 15 1829 3,412,726 30 33
1819 1,867,701 15 15 1830 3,713,931 .31 36
1820 2,798,117 15 29 1831 3,.749”3 46 32 38
1821 2,999,364 23 26 1832 3,656,797 31 37
1822 3,829,136 28 31 1833 3,573.313 31 36
1823 3,586,031 28 31 1834 3,153,785 29 32
1824 3,458,692 28 32 1835 3,438,577 30 36
1825 3,681,208 30 34 1836 4,150,734 34 44
1826 4,120,350 32 36 } 1837 3,943/304 34 42
1827 3,823,659 32 36 1838 3,953,461 33 43
1828 3,434,160 30 33 1 1839 4,553,813 39 49

Párizs sept, lobén 1 8 4 2 .

P árizsi ajánlat hon
fiaknak Báthory 

nyelvésztől*
Minden Párizsba utazó ma

gyarnak , ki pénzét ’s drága ide
ijét hasztalanul elvesztegetni, ’s 
Imagát kellemetlen utánjárásnak, 
fezen roppant terjedelmű tömke- 
ileg-városban, kitenni nem akar- 
|ja  , v e z é r-k e z e k e t  a j á n l  
§egy ott megtelepedett, de azért 
"hona ’s nemzete iránt kiolthatat- 
ilan lánggal égő magyar , kinek 
ineve B á t h o r y ;  czimzete 
inyelvész. Ugyancsak ö elfoga- 
gdand és szívesen végrehajtand 
Sakár-minemü tudományos, ke
reskedési vagy mesterségi meg
rendelést ’s bizoraányokat. La
kása jelenleg „Hors de la bar- 
riére blanche Impasse lochois 

|Xro 6.14 —
Kik Báthory ur viszonyai

dról ’s földiéi iránti szivességé- 
jről bővebb felvilágosítást óhaj
tan ak , azokat ő következő, Pá
rizsban huzamosb ideig tartóz
kodott honfiakhoz utasítja , ezek : 
Almásy Kálmán és Dénes , Vas , 
Nemes , Wenkheim, Eszterhá- 
Izy grófok, ez utólso követsegi ti- 
toknok Párizsban; S e  m se y , 
Szál bek. Szathmáry - K i r á l y  
György és László , Pap Miklós , 
Pap Dániel dr. és alulirt. Mi
dőn ezen ajánlatot Báthory ur 
saját óhajtására közzé tennem, 
[azok kedvéért, kik a’ fennevezet
tek közül senkit sem ismernek , 
jónak látom Báthory ur ismer
tetése végett élete rajzából 
következő pontokat kiemelni. O 
Budán látott napvilágot, de nem 
sokára elhagyván szüleivel e- 
gyütt kedves hazáját, Török
honba költözött’s ottan növeke
dett föl. A’ fölserdült ifjú egy 
rokona révén Oroszországba és 
szolgálatba ju to tt, hol huzamos 
ideig kapitányságot viselt. A* u- 
tólsó lengyel forradalom alkal
makor nem akarván őseink szü- 
vetségeseiellenharczolni, meg
köszönte az orosz szolgálatot, 
’s utazni indult Ázsia nyugoti 
tartományiba. Ezen néhány évig 
tartó utazása alkalmakor saját
jává tette a’ keleti nyelveket, 
különösen az arábot; mit olly 
tökélyre vitt, hogy öi minden ve
le beszélő aráb született arab
nak gondolja. 1837ben a’ Me- 
hemed-Ali szolgálatjába lépett ’s 
szinte 3 évig tartózkodott Egyi- 
ptusban. Innen a’ francziákkal 
Párizsba költözött, hol csak ha
mar mint a’ nyelvészek legjeles-

J e g y z .  Ezek közül némellyek 3780'—4210' magasságon vonulnak keresz
tül. A’ s t i  1 fs e  r j o c hí (készíttetett l820któl óévi g ,  2,901,000 ft. költségen] 
az európai havasok átmeneteiéi közt legmagasb lesz, mert ezen ut tetőpontja 
8 9 0 0 'magas s jgy a’ hóvonalon felül fekszik. — A’ kincstári utak készítése és 
fentartása évenkint 4—5 millió frtba kerül.

P o s t  a-á 11 o m á s i t 1. a’ Vidéki-szemle IX. számában.
O r s z á g o s - v á s á r  esik Csehországban ; 536, Morvában : 245, Sziléziában : 

28 , Magyarországban 1850, Felsőausztriában 362 , Stájerhonban: 221, Karinth : 
57 Karnioliában: 76, Tirolban: 184 , Alsóausztriában: 146, Halicsban: 143, 
Erdélyben: 183. — M a r h a v á s á r r ó l  hires: Olmücz, hová évenkint 74,000 da
rab hajtatik, P est, Soprony, Debreczen, Kecskemét, Lemberg, Brody, Jaros- 
,a'v » s y a P j u v á s á r r ó l :  Prága, Pilsen , Brünn ; s e l y e m v á s á r :  Brescia. 
Bergamo ; g a b n a  v á s á r :  Soprony, Károly város ; R i z s v á s á r :  Legnano 'síb.

B ö r z e i - B a n  k-jai vannak : Becsben , Triesztben , Velenczében , Majland- 
ban. A’ bécsinek, melly 1816dikban alapittatott,jövedclmezése különböző évek
ben imez vala;
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E’ szerint öszszesen 75,53«,854 írton osztoztak: mi háromszor akkqra nye
reség, minta’ bank tőkéje ( =  25,310,500 fr.) pedig ide a’ tartalék-pénztári ér
ték (több 5 millió írnál) nincs beszámítva.

A ’ birodalomban nem bijányzanak zálog- vagy kölcsönbázak. Vannak hajó
zási kármentesítő intézetek is.— A’ kereskedő-társulatok (Compagnien) mint a’ 
eseh-elbei és ausztria-braziliai társulatok esete mutatá , nem igen sikerülnek. Je
lenleg egy Velenczéhen alakul öszsze.

1837ben 32 főconsul, 25 consul, 40 alconsul, 4 fő-agens, 24 ágens őrködött az 
ausztriai alattvalók jogai mellett. Ezek a’ külországok legélénkebb kereskedő he
lyein laknak, közülök sokan Amerikában is. Ellenben a’ külországok is a’ biroda
lom 19 helyére küldenek illy ügy viselőket, közülök Trieszt 3 tc t, Veleneze 18at 
számlál kebelében.

\evezetesb kereskedési-szerződések. T ö r ö k o r s z á g g a l :  1«99. 1718. 
1784. A’ m a r o k k ó i  c s á s z á r r a l :  1783, raegujittatott 1805— 1830. T u 
n is  é s  T r i p o l i s z s z a l :  1748. O r o s z - é s  P o r o s z o r s z á g g a l  181«— 
17—18. Elbái hajózás iránt 18—21—22. Ugyanazokkal és A n g o l o r s z á g g a l  
a’ jóniai szigetek iránt 1815. B r a z í l i á v a l :  1828. Éjszakamerikával: 1829. 
Svéd, Norvég’s Poroszország és Hannoverával: 1831. G ö r ö g o r s z á g g a l :  
1835. D á n i á v a l :  1834. A n g o l o r s z á g g a l  ; 1838._____________ _

A’ fanari szép liölis).
(Folytatás.)

A’ senatorok megelőzve adák palotáikat rendelkezése alá a’ hgnek; ö azon
ban elsőséget adván a’ kisebb kényelemnek, mint a’zavarultságnak, mellybe őt a’ 
választás ejtendé , a’ .franczia czinier nevű vendéglőbe Rialto melletti nagy csa
tornánál szállá. Félix gr. is itt szállásoza. Képzelje ön csodálkozását a’ lengyel 
országnagynak , midőn a’ fogadós, süvegével kezében, szobájába lépvén öt udvariasan 
kére, hagyná el szállását, mivel egy förendü uraság a’ház legjobb szobáit kíván
ja .— „Én azt vélem, viszonzá Felix g r .,  hogy szállásomat senki kedvéért sem 
kell elhagynom “ — ,„Ah, mit tegyek ngos ur? A’ dogé valamennyi raagnifici élén 
parancsolja ’s hozzám vezeti az urakat. Szaporán, szedje ön málháját össze ;Po- 
lignac hg oda lent asztalnál várakozik, jó izüen költve az étkeket, mellyek ön
nek valának szánva; de legyen ön megnyugodva, hogy ön számára is olly gyor
san, a’ mint csak lehet, tálalandunk.4“ — Mivel a’ gr. csupán komornokával uta
zott ’s a’ fogadós sem rangiát, sem roppant vagyonát nem tudá, olly határzottan 
sürgeté a’ szobák elhagyását, hogy a’ gr. végtére engede ’s az alsóbb emeleten 
két kis szobával segite magán. — Midőn néhány év múlva Polignac családját szá
mos baleset Ukrajnában P.. Felix grófnak, kit Velenczéhen szobáiból kiszorita , 
vendégszeretetét igényelni kényszerité, a’ gr. olly gyöngéd vala, bogy azon talál
kozást soha nem emlité. Mi irigylésre méltó a’ gazdagok szerencséje, ha vagyo
nukat nemesen tudják használni ’s gazdagok a’ szegények és szerencsétlenekre 
nézve ! — \

P.. Zmfia grnö birtokait, mellyek a’ szó teljes értelmében királyság valának, 
maga kormányozá. A’ reggeli órákat egészen azon foglalkodásoknak szentelé, mi
ket nagy jószágai szükségesekké tőnek; az est társalgási örömeknek ra&rada, 
minőket csak a’ legnemesb ízlés ’s olly roppant vagyon mellett legfinomabb tapin
tat nyújthat. Minden nap valami újat, szépet, kellemest ada. — Többi közt élén
kül emlékszem aẑ  ünnepélyre , mellyet Zófía grnő boldog emlékű Xarischkinnőnek 
Sándor czár részéről ada. Az ünnepély három egész napig tarta : színi mutatvá
nyok többfele nyelven , balletek, hangversenyek, vadászatok, kivilágítások, tűz- 
müvek ’slb. egymást válták. A’ kecses Maria Antóniának maga a’ grnö udvarla , 
mit látni öröm vala. Híven dolgokban ó páratlan volt.

P.. gr. forróan szeretett nejének nagyszerű és szép emléket akart állítani. 
Egy kert Zófía nevét viselendő ’s pompa- és ízlésben mindent felülmúlandó vala, 
mit a’ régi ’s uj kor e’ nemben jelest mutathatna. Mit tön a’ gr., bizonyítja azon 
kor leghiresb lengyel költészet Trembecki a’ gr. kertalkatát költeménynyel dicsöi- 
lé . mellyhez hetvenedik évében is képes volt fölhevülni ’s raelly általán classical 
műnek tartatik. — Nagyszerű terve végrehajtásához a’ gr. Humán-jószága mellett 
«agy telket választa, mellynek vad természete mesterséges szépítésekre mintegy 
teremtve vala. Két ezer pór tiz évig dolgozott orbérből a’ parkalkaton, melly a’ 

mind a’ mellett is 20 millió lengyel ftjáha került. A’ mű végre befejezte- 
'e k ’s Yessidan sivatagaiban. o!ly vidéken, mellyet csak Ovid száműzetéséből isme
rünk, k»*rt diszelge, azt valósító , mit Tasso képző ereje A r mi da hükcrteiről 
enekle. —

f i  ege következik.)

bike elhiresedett’s a’kormány
tól az utolsó algieri expeditio 
alkalmakor arábtolmácsnak szo- 
littatott fel. Részt vett ennél
fogva mint tolmács ezen tábo
rozásokban isAumale herczeg 
vezérlete alatt. Innen ismét Pá
rizsba tért, hol a’ kormánytól 
fáradalmaiért illendő nyugpénz- 
zel jutalmaztatik.— Foglalatos
sága jelenleg is nyelvészet, 
’s a’ párizsi egyetemben a’ ke
leti nyelvtanároknak nemritkán 
ad felvilágosítást. A’ Bagdad
ból , Xinivéből ’s ki tudja hon
nan Párizsba zarándokoskodó 
keletiek i s , azonnal őt kere
sik föl, mint egyetlenegy ka
lauzokat ’s tolmácsukat; ’s e - 
zen tekintetben Párizsba uta
zandó honfiaink is különös sze
rencséjüknek tarthatják, Bá- 
tory ur tanácsával, megelőző 
szívességével ’s érdek-men
tes barátságával élhetni. Be
széli ö a’ magyar ’s keleti nyel
veken kívül a* szláv nyelve
ket , továbbá á t tö rö k , olasz, 
német, franc/, angol, spanyol 
’sthv nyelvet, úgy hogy e’ sze
rint azt hiszem, nem csalódom 
ha öt — második Mezzofanfe- 
nak tartom.

Toruk József dr.

Pótléktár.
Amsterdam melletttöbb gesz

tenyefa másodszor virágzik az 
idén, mi az ottani éghajlatra 
nézve rendkívüli tünemény. — 
Mehemed-Ali, a’ francziák ki
rályának egy him-tevelóval (Gi- 
rafla) kedveskedett ajándékul, 
mellyet egy f r a n c z i a  gőzös 
szállitand által hir szerint Ale- 
xandriábul. — Kalkuttában egy 
társaság keletkezett, a’ hindu
özvegyek mennélelöbbi kiháza- 
sitására. Ezen szép emberi tö
rekvés által az özvegyen ma
radt hindunék meghalt férjöfc- 
keli megégettetésöket szándé
kozik egészen kiirtani azok roi- 
nélelőbbi férjhez adatásuk ál
tal.. —

Nagy brittanniában jelenleg 
egyremásra hetenkint négy mil
lió levél van forgásban. A’ 
p o s t a b é r l e s z á l l í t á s a  
e l ő t t  c s a k  m á s f é l  mi l 
l i ó  vol t .  Nálunk is a’ fel- 
rugtatott postabér alkalmasint 
csökkenti a’ levelezést, hon
ban «74 levélhordó van.

Szerkeszti Helmeczy. Nyomtatja T r a t f ne r-Ká ro yi uri-utcza 453.
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V i d é k i  s z e m l e .
(XI. s z á ra.)

.íz ausztriai-birodalom tartományinak (JJagyar- es h.rdeIgor szagot ide nem ertvej alkotványait, országgyűlé
sé it, rendelt cs ezek viszonyait ismertető adatok.

I .  $ .

Tartomány
neve

Mellyik évi oklevelén 
alapszik alkotványa ?

O r s z á g g y ű l é s i  t a g o k  
R e n d b ő l

p a p i  1 fö-úri 1 n e m e s  | polgári
Alsóausztria llóOdikin, melly szabad 

rendelkezést adott az 
uralkodónak

15 egyed.
E’ rend elnöke 

a'melki apát.

1
225 j 113

15 város 
4 mezőváros 
(Marktfleck)

Felsöausztr. | „ „ „ |1  püspök ’s 10 
1 1 fö-egyed.

ö s  z s z e s e n  
81 9 város

átájerhon 1256—1277-in 2 püspök s 7 1 
más egyed.

— — 1 16 város 
123 mezőváros

Karinthia 1610-kin |2  püspök ’s 20 
1 más egyed. !

4 város 
11 mezőváros

Karniolia 1687— 1818-kin 2 püspök ’s 9 1 
más egyed. J i

7 város

Csehország 1627 ’s 1640-kin 1 érsek (elnök) | 
3 püsp. 12 m.e. |

ö s z s z e s e n  
300 körül

4 kiváltságos 
kir. város

Galiczia 1723—1817-kin 3 érsek (a’ lem- j 7 herczeg 
bergi elnök) 4p. 170 gróf 

4 más egyed, j 10 báró

206
kik közül 145 

jelent meg

1 kir. város

Morva 1628-kin
Sziléziaéil 708—1726-n

1 érsek 1 püsp. 
9 más egyed.

ö s z s z e s e n
71

7 kir- város

Tirol 1416—1816-n 13 egyed 13 saját 
rende által 
választatik

13 egyed. 14 helység, 
köztük 6 egy
mást felváltva

Jegyzetek. 1)  A’ hivatal szerint nem nevezett papi egyedek: apátok, prépostok, kanonokok, ’s t. ef.̂
2) A l s ó a u s z t r i á  ban a’ főúri és nemesi rendeknél L i c h t e n s t e i n  hg., az uralkodó, első szavazat

tal bir. — ’S az ország-nagyok közt a’ bécsi érsek és st. pölteni püspöknek helye és szavazata van.
3J T i r o l b a n  a’ IVdik rendet a’ pőrság képezi, ’s pedig az ó kor szelleme daczára, IVik Fridrik- tehát 

a’ lődik század óta----S z i l é z i á b a n :  5 hgi és rendi követ jelenik meg.— Vorarlbergnek 3 városa és 1 6 hely
sége küld követet. —

4) C s e h o r s z á g ,  M o r v a - S z i l é z i a ,  K a r n i o l i a ,  és T i r o l b a n  az uralkodó gyakorolja a’ hon o -  
s i t á s i jogot; azonban a’ két utolsó tartomány rendei kijelölt egyedeket ajánlhatnak. Ellenben Galiczia , Stájer
hon, Karinthia , Alsó és Felsőausztria rendéinek joguk van a’ kiránt tulajdonságokkal bíró egyedeket uj ország- 
tagoknak , önhajlamuk vagy folyamodás után fölvenni. Az erre kivántatni szokott birtok-mennyiség igen különböző.

6) A’ felhozott városok, mellyeketnév szerint más helyen szemlélendünk, nem aránylag küldenek követeket 
az országgyűlésre. Némellyek egynél többet, mások ellenben öszszesen egyet. így Laibach, Lemberg ’s Morvá
nak 7 kir. városa egyenkint: 2tőt, ellenhen Stájerhon egy kerületének minden városi öszszesen: 2tőt, a’ többi 
egyet-egyet küldenek. De a’ s z a v a z a t  sem egyenlő. Morva városinak, például, 14 követe csak egy vokssal 
b ir , mellyet a’ brünni ad elő ; Alsóausztriában Bécs felét képviseli a’ IVdik rendnek, azaz: annyi voksa van , 
mint a’ többi 18 városnak. — , , . r

6) E’ rendek h a t  á s k ö  r e,  tartományaikat illetőleg : tanácsiás, javaslat és k é r e l e m .  A’ törvényhozási es
adókivetési jog az uralkodó kezeibe van letéve. Alsóausztriában még a’ kir. propositiók fölötti tanácskozásból is 
ki vannak zárva a’ polgári rend követei. , _ ,

7) Az országgyűlés cs. kir. biztos által szokott megnyittatni, ki a’ fólség postulatumait a’ rendeknek atadja.
Alsóausztriában egy országos választmány közvetlen az uralkodó kezeiből szokta elvenni. A’ tárgyak fölötti ta
nácskozás n e m történik n y i 1 v á n y 0 s a n. — , _ „

I I .  $. Az épen most érintett országgyülés-formán kívül léteznek még a’ czimzett tartományokban különféle 
nevezet alatti: á l l a d ó  v á l a s z t m á n y o k  a’ folyamatban levő tárgyak kezelésére, mellyeknek tagjai a’ rendek
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kebeléből választatnak ugyan, de a’ követelt tulajdonságok mellett a’ legfelsőbb jóváhagyást meg kell nyerniök. 
— Karnioliában egy fens, rendelet a’ p a z a r t ,  a’ birtok kezelésére törvényesen képtelennek nyilványitottat, a’ 
bűntettben marasztalt ’s ártatlannak nem nyilatkoztatott egyedet a’ választatásból kizárja. — Morvában a’ nagyok 
és nemesek közül senki választmányi tag nem lehet legfensőbb dispensatio nélkül, ha előbb három évig az ország
gyűlésen szakadatlan nem vala. Galicziában a’ választmányi tagnak , egyéb föltételeken kivül, német, lengyel és 
l a t i n  nyelvet kell értenie. Alsóausztriában birtokosnak kell lennie, ’s egyebütt is minden választmányi tagnak 
azon tulajdonságokkal kell bírnia, mellyeket a’ rend, mellyből választaték, követel. A’ nyilványos tisztviselők nem 
mindenütt választathatnak meg, Alsóausztriában minden cs. hivatalban levő ki van zárva. E ’ választmány tagjai 
közönségesen hat évre választatnak ’s ez idő alatt a’ házi pénztárból fizettetnek. A’ kilépő tagokat ismét meg le
het választani, de Morvában, dispensatio nélkül, csak három év múlva kilépésük után. Stájerhonban azon tag meg
választására, ki már 12 évig szolgála, az Udvartól különös engedelmet kell kérni.— Az állandó választmányok 
száma nem mindenütt egyenlő, ’s némelly tartományokban mellék-választmányi tanácsosak is kapcsoltatnak hoz- 
zájok, mit a'következő táblán, szokott nevezeteikkel együtt, szemlélhetni: III.

Tartomány
neve

A’ Választmányok 
czíme

T a g o k
R e n d b ő l

|

É s z r e v é t e l e k
papi | főúri | nemes | polgári

Felsőausztr. Das Collegium der 
Yerordneten

2 2 2 2 Ezeken kívül van 15 választ, ta
nácsnoka , köztük 3 a’ polgári 
rendből, díjatlan.

Csehország 1 Der permanente 
! Landesausschuss

2 2 2
2

Morva Der
Landesausschuss

2 2 2 2 Morvában az ország 4 főtisztje 
mindig választmányi tagok- Né
ha a’ tagokat keltöztetik-

Tirol Die perpetuirliche 
Activität

1 1 1 1

Karniolia Das Collegium der 
Verordneten

1 i 1 1 Néha a’ 2d. és 3dik rendből több 
taggal erősbül-

Galiczia Der
Landesausschuss

2 2 2 1 A’ három első rendnél a’ választ
mány erősítésére még két két 
tiszteleti tag szokott járulni.

Alsóausztria Das Collegium der 
Verordneten

2 2 2 nincs Ezeken kívüli Das Collegium der 
Ausschussräthe 12 tagot számlál.

Stájerhon V ?> 1) 1 2 2 i Ezeken kivül: Der ständische Aus
schuss 15 tagot számlál.

Karinthia v }) ;> 1 i1
2 1

1
1 nincs Ezeken kivül: Der grosse Aus

schuss 15 tagot számlál.
Szilézia Der öffentliche 

Convent
Személyzete a ’ fenemli- 
tett 5 hgi és status-tag

ból áll.
III. §. A lombard-velenczei királyságban nincs a’ felhozott tartományokéihoz hasonló országgyűlés. Ennek 

helyét k é t  k ö z p o n t i  és 17 k e r ü l e t i  (Provincia!) á l l a n d ó  C o n g r e g a t i o  vagy Collegium pótolja.— 
Lombardia központi gyűlésének széke: Mailand, a’ velenczei résznek: Velencze. A’ Provincial - Congregatiok 
helye minden kerület, ’s ezekben azon város , hol a’ királyi delegatiolakik.

Á’ központi Congregatio áll a) nemes- b) nemtelen földbirtokos- végre c) kir. városi képviselőkből- Lom
bardiának 10, a’ velenczei-résznek 9 városa gyakorol képviselői jogot. Egyébiránt minden kerület eg y  nemes 
és e g y  nemtelen földbirtokost ad a’ központi Congregatióhoz. A’küldöttre nézve követeltetik, hogy 30 éves le
gyen , polgárságát v. nemességét betudja bizonyítani, és elvégre, hogy 4,000 scudi értékű, adózás alatt levő, ingó vagy 
ingatlan javakat bírjon. —

A ’ kerületi Congregatiok e l ő s z ö r  8 , 6 , 4 felére nemes, és felére nemtelen jószágbirtokos- é s  m á s o d 
s z o r  a’ kerületekben fekvő kir. városok képviselőiből alakulnak öszsze. A’ kerületek nagyságuk szerint 3 osz
tályra soroztainak, az lső 4 nemes és 4 nemtelen, a’ 2dik három n s , ugyanannyi nemtelen, a’ 3dik 2 n s , ugyan
ennyi nemtelen jószágbirtokos képviselőt választ a’ Congregatióhoz. A ’ küldött egyedoek itt is azon tulajdonságok
kal kell bírnia, mint fönebb; csak hogy az érték-kimutatás 2000 scudira van határozva ’s a’ kormány 1823dik 
april 22kén kelt nyilatkozása szerint kir. városi követ 2000 scudinál kevesb értéket bíró egyed is lehet.

Mi a1 választást illeti: a’ papok, status-hivatalt viselők, p a z a r o k  ’s kik jószágaik kezelésire képtelenek
nek nyilványittatnak, továbbá a’ nem katholikusok, vagy kik a’ hazába bevett vallásnak nem követői, a’ tör
vényszéki vizsgálat előtt állott ’s ártatlanságukat be nem bizonyított egyedek, a’ megbukoítak (Bankerottirer), ’s végre 
a’ községek tisztjei, mig illyenek, a’ megválaszthatásból ki vannak zárva. Az uralkodó kizárhatja azon egyedet 
i s , ki a’ benne helvzett bizodalomra méltatlaná teszi magát. — Akármellyik tagnak kilépése a’ központi Congre-
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gátlóból a’ fejedelemnek — a’ kerületi Congregatióból pedig az illető kormányszéknek engedelmével történhetik. — 
Oda, az illető községeknek csak kijelölési jogok lévén, a’ király nevez ki tagokat; ide ismét a’ községök jelel
nek ki alkalmas egyedeket a’ kerületig Congregatiónak, ez közülök hármat a’ központi Congregatiónak bemutat, 
mellynek ha nincs ellenvetese, az első kineveztetik és a’ kormányszék által megerősittetik. Ellenkező esetben az 
Udvar elibe kerül a’ tárgy. Mind a’ két Congregatio tagjai h a t  évre neveztetnek ki vagy választatnak meg , ’s 
ez idő elmúlta után újra megválasztathatnak. Minden harmadik évben fele a’ nemes, fele a’ nemtelen jőszágbir- 
tokos képviselőknek ^ki szokott lepni. Csak a’ központi Congregatio tagjainak van évenkinti 2000 frt fizetésűk. — 
Hatáskörük felügyelői, javaslói és részint igazgatói; de a’ r e n d e l k e z é s  körükön kívül fekszik. —

IV. §. A ’ rendek közti viszony. 1) P a p i - r e n d .  Nemesség- polgári rend. A’ parasztság — ennek külön
féle helyzete ’st. ef. folytattatni fog. " Őszinte-vidéki.

A ’ faiiari saséi» hölgy.
(U egf.)

Tulcrinbani tartózkodásom alatt sokszor megláto- 
gatám e’ pompás kertet ’s mindannyiszor növekvék cso
dálatom ezen , maga nemében egyetlen , bámulatra mél
tó mű inint. — Egyetlen gránitdarabból faragott, 60 láb 
magas d í s z g ú l a  nagy görög betűkkel e’ szavakban: 
,Eros to Sophia* mutatja, ki ’s kinek tévé mindezt. Itt 
colossalis viztárból vizsugár emelkedik, mellynek ma
gasságával ’s erejével Európa egy szökőkutja sem mér- 
közhetik. Amott Kaninka folyam szédítő magasról taj- 
tékozva szirteken zuhan alá ’s légben függni látszó rop
pant szikiakból készített sötét odrok ezernyi különféle 
látpontró) mutatják a* zuhatagot. Gránitba vágott ösvé
nyen rögtön meredek szírihez é r a ’ szemlélő, honnan 
széles, sötétkék tótükörre látni, ’s melly a’ Ieukadiai 
szirtre élénkül emlékeztet. Egy szelíd domborulat be
járásához vezet egyetlen gránitdarabon fekvő barlang
nak , mellyből hatalmas forrás zúg kifelé. Még egy lé
pés ’s nagy amphitheatrumban van az ember, mellyet 
két sor lombardiai pálma , miket a’ gr. honosított meg 
e’ vidéken, szegélyez. — Egy kissé távolabb ismét ki
bukkan a’ tó ’s könnyű csolnak veszi a’vándort egy sö
tét odorba , mellyben 20 perczig meredek szirttömegek 
alatt ’s között utazik. így jut a’ tóhoz, mellynek köze
pén gyászfüzekkel festőileg fölékitett sziget emelkedik : 
itt nyugszik , költészi lángesze által halhatlanulva ’s ta
lálékony képzőereje müveivel körülvéfetve , Trembecki 
pora. — Egy domblejtön Sopbiowka szökőkút forrása fa
kad, hét gránitdarab által védve, mellyek góládadan 
emelkednek és saját súlyúk által tartatnak fen; valódi 
római mű. E ’ bűodorból kizúgó viz földalatti csatorná
ba tűnik e í, de ismét napfényre jő ’s hatalmas már- 
ványviztárba gyűl. ’S hogy a’ részletességektől visz- 
szatérjünk az egész-okozza benyomáshoz , egy hegy
csúcsról belátni az egész parkalkatot, melly itt bűpa
norámaként fejük ki.— E ’ páratlan park-alkat jelen fu
tólagos rajzához gondoljuk még a z t, mit a’ művészet 
szépet és sokfélét nyújtani képes: a’ legpazarabb pom
p á t, templomok, minden sztylnemü oszlopok, márvány 
és bronz-szobrok , hidak nagyságát és sokaságát ’s az 
ezernyi pontot, mellyek mindenike más kilátást és lát
ványt ad, melly ismét bevégzett föstvényt képez; ehez 
gondoljuk még a’ számtalan változatot, miket a’ viz 
e ’ szirttömkelegben okoz, a’ dús fa- és virágvilágot ’s 
meg kell vallanunk, hogy a’ gr. szerelme Zóíiája iránt 
nagy ’s nagyobb vala , minta’ roppant eszközök, mik
ről rendelkezheték, mert az egész pompa ’s dicsőség 
nem vala egyéb „Zófia iránti szerelem“ kifejezésénél. 
— Az utólsó lengyel forradalom következtében Sophiow- 
ka elkoboztaték ’s koronajószágokhoz csatoltaték. A’ 
birtoknak nevét, mellyet szerelemnek köszönbete , a’ 
körülmény elnyomá. Sophiowka most Czaritzin-Sad-nak 
(czárnő kertének) hivatik. De van valami, mi hatalmasb 
a’ fegyvererönél, tartósb a’ hódításoknál ’s ez : a’ nagy 
emlékezetek uralma, a’ költészet mindenhatósága! Trem

becki szép versei, mig lengyel nyelv leend, élendnek ; 
sőt akkor is , ha élő nyelvek sorából holtakéba kellene 
is vettetnie, ivadékról ivadékra csak egy név, Sophiow
ka neve , leend érvényes!

P.. gr. halála után Zófia grnő, mind saját, a’ ha
lott végrendeletén alapuló jogigényei mind gyermekei 
fölötti gyámsága következtében, ellenzés nélkül öröklé 
férje roppant jószágait ’s kincseit. — ’S a’ nevezetes 
főnek most uj életfeladat juta , melly eddigi történetinél 
is sajátszerübb. Mint úrnője ’s némileg uralkodónője 
számos népnek, melly örökségi és saját birtokai nagy 
területén lakott, olly lélekerőt, olly ügyisméretet ’s 
munkásságot fejte ki jószágai emelése ’s alattvalóji sor
sának javítása körül, melly csodálatraméltóval volt ha
táros. Csak ekkor tünék ki teljes mértékben , mint aján
dékozd öt meg a’ természet ’s minő miveitséget szerze 
magának. — Ügyes , okos , szemes igazgatással enyhítő 
rabszolgái sorsát; iskolákat alapított, hogy őket tanít
tassa, intézeteket, hogy őket képezhesse, mindig azon 
titkos óhajtással, miszerint őket szabadokká tehesse, 
ha a’ szabadság nekik üdvül szolgáland , a’ földműve
lést ’s marhatenyésztést megjobbitá, gyárakat állítta
tott , az ipart, kereskedést és mesterségeket ébreszté 
’s gyámolitá, jószágaiból kereskedési öszszeköttetese- 
ket és közlekedési eszközöket nyitván Odessa ’s Dan
zig közt. ’S ezen óriási müvek — még óriásiabbak, mert 
nő fogott hozzájok ’s czélhoz is vezeté azokat — moz
gásban tartattak a’ nélkül, hogy Tulcrinban a’ vigal
mak ’s örömek csak egy napig is felbenszakadtak volna; 
mert Tulcrinban, mint fönebb említem, az ev 365ün
nepből látszék állni. Zofiánál csak tettekből lehete ész
revenni, hogy munkás vala. — Sophiowkát a’ gr. mint 
csodák csodáját Zófia iránti szerelme dicsőítéséül alkotá; 
ellenben Zófia arról gondolkodók most, hogy nevét nagy
szerű hasznos művel is halhajlanifja, mihez magában 
elég szellemet és erőt éreze. Evek óta megszokva, hogy 
óhajtásai parancsokká, intései tettekké váljanak, egy 
uj várostervet készite, melly Zófiavárosnak hivatandó 
’s az ivadéknak bebizonyítandó vala, hogy okossággal 
szövetkezett szépség csodákat tehet. — Én elkísérem 
a’ grnöt krimi útjában, midőn birtokába akará venni a’ 
földet, hol Zófiaváros épittetendö vala. A’ földet czá- 
ri k e g y  engedé át neki. — A’ krimi félszigetdélcsu- 
csán kettős hegyfok emelkedik. A z , melly Lapsi hegy
fokon túl fekvék , Parthenionnak nevezteték ’s itt állt a 
templom, mellynek papnője Iphigenia vala. E’két hegy
fok közt, középen, kecses völgy fekszik, hol örök tavasz 
uralkodik ’s olaj- és narancsfák szabad eg alatt pom
pásan tenyésznek. Szépségérül megemlékezve, a’̂  görö
gök e’ völgyet Kaloslimen-nek nevezek. Itt akará Zofia 
épitni a’ várost, melly a’ művészét ’s műveltség ^min
den kincse- ’s adományival vala feldiszittetendo. — 
Fölmentünk a’ Lapsi tetejere, hol a’ grno legott nyári 
mulatóhelyet rendelt építtetni, hogy onnan láthatná ’s 
intézhetné a’ munkákat, mellyekhez tervet ’s rajzokat 
egy fiatal franczia építész , Mauduit ur , készite. I t t , 
ugyanazon ponton álla II. Katalin, csodálattól elragad-
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tatva látásakor a’ körfestvénynek, melly előtte elterü- 
le és sajnálva, hogy az Euxinus, eltűnve az éggel, 
Sztambulát eltakarja. Zófia i s , a’ c z á r n ő  után bizo
nyosan leggenialisabb hölgye korának, itt álla elmé
lyedve a’ tenger szemléletébe ’s ó is Sztambulba vá- 
gyódék, hol bölcsője ringa. Mi érzeményok ostromol- 
haták őt i t t ! Szemét le nem vévé a’ távolrul ’s könyek 
pergének arczán alá. — Az 1811ki események csirájá
ban fojták el e’ nagyszerű épitéstervet. Ah az idő, 
melly a* már meglevőt olly hamar eltörli, még előbb 
semmiti meg a z t, mi csak létesülésért küzd; ’s a’ halál 
ez örök, fáradhatlan egyengető, túlszárnyalja az időt 
’s mi a’ végre nem hajtott tervekből a ’ kebelben csön
desen é le , az t, hogy többé viszsza ne térjen , letapos
sa. — A’ szép fanari nő, P.. grnö , a’ szépség, szel
lem és akaraterő ezen csodája, e’ ritka csillag az idő 
láthatárán , 1823ki jun. 2kán múlt k i , Zófia Berlinben 
halt meg. lpolytáji,

IVadeslidin útja a9 déli tót tartomá
nyokban.

Az orosz népfölvilágultsági miniszterség újsága 
júniusi számában foglaltatik azon tudósítás, mit N a- 
d e s h d i n orosz akadémikus dunatáji ’s a’ tótokra nézt 
olly fontos Magyarországban tett útjáról ad. Útja fő- 
eredvényeül tartja: hogy hajdan azon földet, mi a’ Kár
pátoktól le egészen délre a’ Dunáig nyúlik, tőtok lak
ták , ’s hogy ezen egymásból folyó lánczolatot magya
rok szakíták szé t, kiket elég világosan a’ tótok föelle- 
neinek rajzol (?) Mellőzzük azt, hogy délkeleten az 
oláhok, ezen a’ régi ős lakók rómaiakkal vegyült ma
radványa, azon egybeköttetést már az előtt zavarták 
meg, csak azt emlitjük, hogy ezen orosz, a’ régi tót 
szavakat kutatja, miket részint magyaruk, részint né
metek megmásítottak. A’ ,Sa gr e b‘ Z á g r á b -  ,D u- 
b r o w n i k *  , R a g u z a ‘ ezen , mint nevezi, déli Now
gorod helyetti szavak isméretesek ’s jelenleg is az ott 
lakó tót néptörzs száján forgók , mint ,P o s h u n‘ Po
zsony helyett. Kevésbbé isméretes azonban: hogy haj
dan a’ tótok S z e b e n t  ,S ib in ‘-nek, B r a s s ó t  
,B r a s c h o w o ‘-nak hítták. Történet ’s földirati tekin
tetben fölötte érdekes lenne az ádriai- ’s feketetenger- 
közti föld olly térképét bírni, mellyen a’ városok tó t, 
magyar, oláh ’s német nevei is följegyeztetvék; ezen 
munka alapos készíttetése alkalmasint terhesebb feladat, 
mint előre vélhetni. Nadeshdin puhatolási, mik az érin
tett czikkben csak vázoltatvák, hir szerint, egész ter
jedelműkben fognak megjelenni; csakhogy azon elragad
tatott hangulat után Ítélve , mi egész tudósításában u -  
ralkodik, alkalmasini túlzott szláv modorban. Legna
gyobb akadály a z , hogy a’ déli tót tartományokban régi 
adatok hijányoznak; Nadeshdin elég világosan így szól: 
„nem dicsekhetem, hogy akár a’ tulajdonképi orosz, 
akár áltáljában a’ tót literatura nevezetes emlékit fel- 
födöztem volna, még kevésbbé azok egybegyűjtésével; 
pedig midőn útra indulók, igen hízelgő volt reményem 
’s különösen sokat vártam a’ magyar, horvát, dalmát, 
orosz-görög zárdáktól ’s a’ dunatáji tartományoktul i s , 
hol hajdan szinte tótul Írtak. De úgy látszott, hogy 
azon helyeken vagy semmisem volt, vagy ha volt is 
valami, az már előbbi tudósak által felhasználtatott; 
igy például a ’ fruska-gorai zárdák ’s a’ károlyvárosi 
székesegyházi könyvtára Scbaft'arik által. A’ dalmát ar- 
chaeologiai ’s palaeographiai régiségek szorgalmas bú

vára Petranowitsch d r .; ki azokat, évenkint megjele
nő almanachjában bocsátja közre. Szerbiában általán- 
fogva semmi sincs; mi volt, azt vagy a’ török vagy a’ 
szerb dúlta fe l, kik régi adatok őrizését csak haszta
lan tehernek tartották. Néhány metszést, mika’ Stude- 
nizában és Szetigában maradtak m eg, lerajzoltam ; de 
azok többnyire szerb történetet ábrázolnak. Azon met
szések , mikre Moldvában, Oláhországban , Bukoviná
ban , Erdély- ’s Magyarországon akadtam, leginkább 
helytörténeti érdeküek. Ezek szerint nem maradt más , 
csak az élő népnyelv.“ Ez ugyan történeti búvárko
dásra nézve igen tökéletlen és csak ügygyel-bajjal hasz
nálható forrás: de Nadeshdin orosz előtt mégis nagy 
jelentőségű. O ugyanis, erre támaszkodva, „nemcsak 
a’ csupán éjszakkeleti magyarországbeli rusznyákokat 
kik négyszázados elválásuk daczára orosz nevet, nyel
vet , nemzetiséget ereklyeként híven megőriztek, tart
hatja az oroszok karpáti testvériül: hanem „közel-ro- 
konnak találja a’ szerb nyelvet i s , melly déli Magyar- 
országban , Slavonia- Kroatia- Dalmátországban , Mon
tenegróban ’s még részben Isztriában is uralkodik“ hol 
azonban, a’ kraini szóejtéshez igen közeledik ’s azzal 
egybevegyül. Bizonyos, miszerint ezen tartományokbeli 
nyelvek mezején, történeti búvárkodásokat, csak tót te
het sikerrel; mert mindazok, kik nem tótok , a’ szó
ejtések változását, átmenetét, csak nehezen ’s tökélet
lenül nyomozhatják.

P ó t l é k t á r *
Pálinka-statistika. Múlt évben a’ britt egyesült ki

rályságban következő mennyiségű pálinkát főztek: An
golországban 5,919,207; Skótorsz. 8,504,333; Irhon- 
ban 6,359,124 ’s igy öszszesen20,782,664 g a l l o n t  
(egy gallon =  4 pint). Ezen öszszeg adó alá vettet
vén 5,161,611 font sterlinget jövedelmezett. KülföldrüL 
’s a’ gyarmatokbul bevittek: Angolországba 3,344,922 ; 
Skótorsz. 88,814; Irhonba 30,338 gall.; mikért 2,417,166 
font sterl. vám fizettetik. Mi a’ fogyasztást illeti: An
gliában minden főre 1 itcze, Skótországban 8 pint egy 
meszely, Irhonban 3 itcze esik.

(Franczia udvariság.) A’ következő történet, igen 
jellemzi a’ francziákat. A’ spanyol háború alkalmakor 
egy angol ezred viszszavonult, folyamon átkelendő. A* 
túlsó partról franczia ezred nem sikertelen lövésekkel 
fogadá a’ szaladókat; ’s e’ közt sok az ezredhez tar
tozó angol nő futott a’ vízhez, melly azonban lábolhat- 
lan mély volt. Megindult néhány dragonyos, kik félre
vágva kerülék el a’ tüzelést, a ’ hölgyek állapotán, ’s 
mindegyik vett háta mögé lovára egyet; bár ezen lett 
által magokat igen veszélyezteték. Látván e’ Jovagias 
tettet a’ francziák, zajos brávot kiáltottak az ellenséges 
lovagoknak;’s mindaddig nem lőttek, mig a’nők a’folya
mon szerencsésen átszállittattak.

Az okos status-bölcsészet elve: Minél nagyobb 
a’ kormányozni való tömeg, annál egyszerűbbnek kell 
lenni az egész igazgatás szerkezetének, hogy könnyen 
áttekinthető ’s hajtható legyen. Bajorországban , az al
kalmazásbeli egyedeken kűl még annyi építész, mér
nök, irász van hivatal nélkül, hogy velők egész Európa 
beérhetné. Poroszország is lelkészekkel, orvosokkal ’s 
ügyvédekkel szinte Európát elláthatná. Ez utóbbiakból 
Magyarország is elegendővel szolgálhatna.

Szerkeszti Helmeczy. Nyomtatja Tr a tt ne r-Káro yi nri-utcza 453.



Intézkedések azubéri terhek meg
váltására Baranya megyében.

Édes örömmel nyilványitjuk szivvágyaink egyike 
valósulását, szántővető emberbarátink sanyarú sorsát 
enyhítendő szebb napok korányának földerültét. A’ nap, 
melly ez édes örömet adá osztályai nekünk, ’s minden
nek , kinek keble adózónépünk viszonyai megtekintésén 
— bánattal telik — ’s melly a’ jobbágyai jóllétét szi
vén hordozó nemes keblű grófunk érdemkoszorujába aj 
röpkényt tűz, vasárnap vala, oct. 2dika. Ekkor olvastuk 
a’ levelet, mellyben a’ siklósi uradalombeli helységek 
bírái ’s előljárójiaz úrbéri terhek alóli maguk megvál
tásának üdvös evangeliomát megértendők — Harkányba 
az nap megjelenni felszólittattak. Epedve vártuk a’ per- 
czet, melly reményünk virágit valósulás koszorújába 
fűzze, epedve vártuk a’ szózatot, melly vágyódásunk 
létesülését, népünknek az úrbéri terhek sulyátóli meg- 
szabadulhatása— miről, csak álmadozni bírtunk — va
lósulását tanúsítsa. — És az óhajtva várt szózat meg
eredt nemes érzetű szolgabiránk t. Grabarics Emészt 
ur ajkiról. Velős előadásában — mit az ót körülfogó nép
tömeghez intéze—kifejté, mikint az urbér nyűgei ipart 
és szorgalmat ölök, akár földesur akár jobbágyok állása 
vétessék föl; előadá mennyire lankasztja az adózó mun
kásságát, ha szorgalma gyümölcséből törekvésihez mért 
többtöbb részt enged földesurának; előadá a’ hátrama
radást, sőt kárt, mi reá, robotra járás által hárul, több
ször legnagyobb munkaidőben szorittatván; elsorolá, 
miként mindezektőli menekvés — alább érintendő röp- 
irat kiszámítása szerint — csak 14 év iparát, elszánt 
szorgalmát igényli; — eleven szinbe festé le továbbá , — 
amazok ellenében az óhajtandó bort, mellyben fárad
ságuk gyümölcsét csak családjokkal osztják, a’ szor
galmat , mire mindenki fölébredend ’s ennek édes ha
zánk fölvirágzására tagadhatlan hatását. Ekkor Bat
thyány Kázmér gróf ő mtga magas kegyéből nyert „Rö
vid értekezés az úrbéri terhek megváltásáról“ czimü 
röpirat 800 példányiból néhányat helységenként kiosz
to tt, ’s egyszersmind a’ fölszólító levélbe iktatott kí
vánathoz képest megjelent lelkész urakat megkérte a’ 
tisztelt szolgabiró ur , hogy e’ magasztos eszme meg- 
ösraertetését és sikeres végrehajtását világositás’s kellő 
ismeret-nyújtás által eszközöljék. Nem titkolhatjuk itt 
mély bánatunkat, melly remény-bi mbónk fakadására 
fonnyasztó dérként buzódék, némelly ön-javát fölfogni 
nem akaró , ’s földesura előmentét hátráltatni kész , a’ 
henye robot fönmaradását óhajtó-népünk heréinek nem 
javaslást mutató képvonási miatt. De a’ többség fölfogva 
a’ szavak édes értelmét, magasan dobogó kebellel ba- 
gyá el az előtte örök becsben maradó harkányi gyű
lést, magasztos gondolatok közt tért honába, aggódó 
figyelemmel ápolván a’ keblében megpezsdült szabad
ság szent érzetét — És m i, kik folytonos tisztelettel 
kísérők a’ nemes gróf hazánk fölemelését czélzó üd
vös lépéseit— örvendve üdvözöljük jobbágyainak pol
gári létkörébe jutását eszközlő, ’s jóllétüket atyailag 
szivén hordozó készségét; örvendve üdvözöljük a’ buz- 
góságot, mivel dicső példát nyújtott birtokosinknak ko
runk e’ legfölségesebb eszméjének — mellyben olly bol
dog jövő csirája rejlik — létesítésére. Üdvözlet a’ lel

kes tisztviselőnek is , ki szép hivatását fölfogva, jobbá
gyainknak az urbér nyomasztó viszonyaiból való kibon
takozására— munkás befolyásával — e’ szent ügy irán
ti lelkes részvétét tanusitá. Óhajtandó, hogy több tiszt
viselő, a’ pályán- mellyre őket a’ gondviselés meghi- 
vá — ezen tanulságos példa nyomdokán emberbarátink 
jóléte előmozdítására munkálkodjék.

A’ röpirat — mellyról szó vala — hazánk egyik je
les írójától szerkesztve, minden várakozásnak teljesen 
megfelel. A’ nemes keblű szerző, élvezni fogja méltó ju 
talmát a’ sikerben, — mellyre biztosan számítunk; mert 
az illy munka nem tévesztheti számított hatását — ’s a’ 
nép bálájában , mellyet általa boldögitand.

Nem lesz itt tán helyén kül közönséges szabályát 
adni lehozással (deductio) együtt, mint keljen kiszámí
tani: hogy adva lévén a’ tőke =  P , a’kamatláb Q)ro- 
cento) egy forinttól = tj , mennyit kelljen évenkint egy
aránt fizetni, hogy a’ meghatározott— teszem n — év 
alatt a’ tőke eltöröltessék ? vagy : hány év alatt törlesz
tethetik el a’ töke, ha a’ jobbágy évenkint A forintot — 
úgy azonban, hogy A "> P >?, legyen — fizet?

Legyen A—Pj; , tehát az évi rendes fizetésnek az 
első évi kamaton felül eső része =  p , lesz A=P»H-p. 
Fizet a’ jobbágy első évben A, azaz P j?—l—p forintot, eb
ből ez évben a’ törlesztésre fordittatik p ; már 2dik év
ben ugyancsak A forintot fizetvén, nemcsak p forditta
tik a-’ törlesztésre , hanem még , a’ már múlt évben le- 
törlesztett p forint kamatja is , tehát p-hp*? =  P ( l-M ) ; 
3dik évben ismét befizetvén A forintot, ebből megint 
nemcsak annyi fordittatik törlesztésre, mennyi tavaly,
u. m. p ( 1-1-^) hanem annak kamatja is , tehát p (l-+-?7)-f- 
p ( i -H/) v = p (í-H?) (i-f-7) =  p ( t - K ) 2; >gy 4dik
évben a’ törlesztésre fordittatik p ( 1-+-??)3; «dik évben 
p és ba öszszeveszszük az ezen n év alatt
törlesztésre fordittatott fizetéseket, lesz azok öszszege 
s = p —t-p (1-HO-f- P (l-t->?)2-+- p (1- h Os -4-. • • • • -+“ 
p , ’s mint f ö 1 d m é r ői s o r t  öszszesitvén ,

p O -K )"  — p p ( t - M n Ps =
1—1—*7 — 1 V )

öszszeg tartozik =  P  lenni, hogy általa az egész tő
ke = P  letöröltetett legyen, tehát p _  p(l-f-i?)n — p ( t )

E ’ fölállított egyenletből könnyen kikerestetik A , vagy 
is az — a’ behozott mennyiségek függvényébe f e j e z v e  
ki — P^-4-p , ugyanis az(l)böl lesz P»?=p (l-h»/)n p , 
téve mindkét taghoz p - t , P^-i-p — p ( l+ r ;)n , vagyis 
A = p ( l - M ) n («) vagy ha p helyett annak az (l)bő l 

P«7
kifejtett értékét ^

t e s z s z ü k ,  lesz
— 1

0)ban A =  P ^ I ^ U _  i  W
Mi a’ második kérdést ille ti: az a’közönséges Al

gebra szabályain tulhág ( transcendent) logarithmok 
n é l k ü l  megfejtése nem eszközölhető; az (l)böl lesz 
P^-f-p =  p (1-M )n ,honnan P»H-l=(l-f->7) n , továbbá

log. ---- hl^J = » lo g .( l -H 7) ,  ’s i n n e n
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log (l-*-l)
Adva leven pedig az évenkint ltzetendó kamat, 

=  k , ’» a’ kamatláb egy forinttól =  y , kijön a’ tóke 
P , ha elosztatik a’ kamat a’ kamatlábbal, mert k sP » i,

tehát P =  ^
y

Toliunkat egyébiránt azon forró ohajtattal tesz- 
szük le , vajha népünk kellőleg fölfogná ama korszerű 
eszmét, ’s nem hangzanék el nyom nélkül közte, mint 
kiáltó szó a’ pusztában; vajha ót saját, ’s maradéki ja
va akarásra buzditná ’s az első uj év mint szabad né
pet köszöntené !! Pápay.

A ’ gyárerő. ’s korzeteszkozök.
8dik k ö z i é  s

( L ist nemzetgazdasági munkájábul.j
Ha valamelly nemzet gyártványi vására, egy gyári 

felsöbbséget nyert nemzetnek védtelenül nyitva álljak
kor a’ bevitt gyártványok értéke igen sokszor, rendkí
vül felülmúlja az országbul kivitt földmüveleti termé
nyek értékét; minélfogva többször, rendkívül sok ne
mes érez foly k i , ezen kifolyás pedig a’ földműves 
nemzet gazdaságát (főleg ha a’ belközlekedés nagy részt 
papiroskörzeten alapszik) zavarba hozza ’s romlásra 
juttatja, és nemzeti kárt szül. A’ tanoda azt mondja, 
hogy az mindegy , akár nagy mennyiségben köröznek a’ 
nemes érczek akár kicsinyben; mert termények csak 
terményekért cseréltetnek, ’s az egyedre néxt közö
nyös dolog : ezen csere , nagy, vagy kicsiny érezmeny- 
nyiség által eszközöltetik é ? Való , hogy a’ termesz
tőnek , vagy valamelly d o l o g  birtokosának mindegy: 
vájjon termesztésének vagy birtokának tárgya 100 fil
lért vagy 100 forintot ér é?  föltéve hogy 100 filléren 
annyi szükségeit elégítheti k i, ’s annyi élvezetet sze
rezhet, mint 100 forinton. De a’ nagy vagy csekély ár 
csak akkor közönyös dolog, ha sokáig egyformán áll. 
Ha ellenben gyakran ’s nevezetesen változik, olly a- 
ránytalanságok keletkeznek, mik az egyedek ’s társa
ság gazdaságát zavarba hozzák. Ki magas ár mellett 
durva anyagokat vásárolt; csökkenő ár mellett nem kap 
gyártványiért annyi nemes érczet, mennyit durva-anya
gért fizetett. Ki magas ár mellett fekvő jószágot vett, 
’s vételnél, a’ jószág árának részével adós maradt, el
veszti fizetési tehetségét’s b i r t o k á t ;  mert csökkent 
ároknál fogva a’ jószág értéke is annyira csökkenhet, 
hogy tán már annyit sem é r , mennyivel szerzője a’ vé- 
telárbul adós maradt. Ki nagy árok alkalmakor haszon
bérbe vett valamit, az árcsökkenés esetében keveseb
bet vesz be’s nem képes haszonbért fizetni, vagy rom
lásra jut. Minél nagyobb az árak növekedése és csök
kenése ; ’s minél gyakrabban állnak elő az árbeli inga
tagságok , annál károsabban hatnak a’ nemzet gazda
sági viszonyaira, ’s különösen a’ hitelre. De leginkább 
ott láthatók a’ nemes érczek rendkívüli kifolyásának 
káros hatásai, hol az ország gyártványi szükségei be
szerzésére ’s terményeinek eladására nézt egészen ide
gen nemzetektől függ, ’s közlekedése nagyobb részt 
papiros-körzeten alapszik.

Tudva van , hogy a’ bankjegyek mennyisége , mit 
egy ország köröztethet ’s föntarthat, kész-pénzei ösz- 
szegeinek nagyságától függ. Minden bank papiroskör
zetét V foglalkozásait a’ kezei közti nemes érozek ősz

szegéhez arányosítja. Ha sok saját tőkéje vagy letéte- 
ménye foly be, úgy a’ bank nagyobb hitelt ad , ’s ezen 
hiteladása által adósainak hiteladását, ’s ez által a’ fo
gyasztást és az árokat, különösen pedig a’ fekvő birtok 
árát növeszti. Ha pedig sok nemes érez foly k i, a’ bank 
is kénytelen hitelét korlátozni; mi által az eszközöltetik , 
hogy a’bankadÓ8aiis kevesebbet fogyasztnak’s hiteleznek 
mi által természetesen a’fogyasztás csökken. Illy ország
ban tehát a’ kész pénzek rendkívüli kifolyása az egész 
hitelrendszert, az áruk, ’s termesztvények vásárát, de 
különösen a’ fekvő birtok pénzértékét zavarba hozza. 
Az amerikai kereskedési krisisek főoka nem volt egyéb, 
mint az , hogy a’ bevitt angol gyártványok értéke a’ 
kivitt amerikai termények értékét sokkal felülmúlta, ’s 
hogy ekkint az amerikai statusok az angoloknak több 
száz millióval adósak maradtak; ’s ezen adóssági ösz- 
szeget nem fizetheték ki terményekben. Hogy az érin
tett krisisek csakugyan az aránytalan bevitelnek tulaj- 
donitandok, onnan világlik ki, h o g y  azok mindenkor 
előállottak, valahányszor béke , vagy vámkisebbités kö
vetkezteül rendkívül sok gyártvány vitetett Amerikába; 
ellenben addig sohasem tapasztaltaitok olly krisisek, mig 
a’ beviteli-vámrendszer által az áruk behozatala a’ ter
mények kivitelével egyensúlyban tartatott. A’ pénzvá
sári ingadozások (ezen amerikai példa szerint is) min
den körülmény közt igen károsan hatnak a’ nemzetek 
gazdaságára, k i v á l t  olly országokban, hol bizonyos 
mennyiségű nemes érczeknek birtokára kiterjedt bank- és 
papiros rendszer van alapítva. A’pénzvásári ingadozá
sok, ’s innen eredő krisisek csak úgy mellőzhetők; és 
szilárd bankrendszer csak úgy alapítható: ha a5 beho
zatal a’ kivitellel egyensúlyba tétetik. Ezen egyensúly 
annál kevésbbé állhat fe l, minél könnyebben versenyez
hetnek 3s mérkőzhetnek a3 belhoni vásáron a’ külföldi 
gyártványok ; és minél inkább korlátoztalik á ’ belhoni 
földmüveleti termények kivitele külföldi kereskedési rend
szabályok által. A ’ kivitel 3s behozatal ezen egyensulga 
annál kevésbbé háborítható és zavarható} minél kevésb
bé függ a’ nemzet gyártványi szükségeire 3 s terményei
nek kelendőségére nézve idegen nemzetektül, azaz mi
nél jobb lábon áll saját gyártása 3s ebből keletkező bel- 
kereskedése. Ezen tételt Oroszország tapasztalása is bi
zonyítja. Ott is a’ közhitei a’legnagyobb convulsióknak 
volt kitéve mindaddig, míg vására az angol gyártványok 
eláradásának nyitva állott; de az 1821dik évben felál
lított védvámrendszer óta nem fordultak többé elő hiteli 
convulsiók. Nagyon természetes, hogy olly országban , 
melly nevezetesen több értékű gyártványokat hoz be , 
mint mennyi értékű terményeket visz k i, pénz-krisisek 
állnak elő. Mert Hlyen ország a’ behozott gyártványo
kat nem fizethetvén ki terményeivel, azon mennyiséget 
mellyel a’ behozott gyártványok értéke nagyobb minta’ 
kivitt termények értéke, kész-pénzzel kénytelen kifi
zetni. Ezen kész-pénz tehát a’ körzetből kivonatik, ’s 
innen erednek a’ pénz-krisisek. Tehát bármint kárhoz
tassa a’ tanoda a’ kereskedési mérleg tanját, mégis a’ 
fölebb elősorolt észrevételeknél ’s tapasztalásoknál fog
va kénytelenek vagyunk megismerni, hogy nagy ’s füg
getlen nemzetek közt áll főn ollyas valami, mint egy 
kereskedési mérleg; hogy nagy nemzetre nézt veszé
lyes, ha ezen kereskedési mérleg hoszszabb időig neve
zetes kárát tanúsítja; és hogy a’ nemes érczek tartós 
és nevezetes kifolyása a’ nemzet hitelrendszerében ’s 
az árok arányában káros revolutiókat szül. Maga Smith 
Ádám, miután sok okot fölhordott annak bizonyításá
ra , hogy kereskedési mérleg nem létezik, azt állítja: 
hogy van mérleg a3 nemzet fogyasztása 's termesztése
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közt; — mi pedig nem egyéb, mint valódi kereskedési 
mérleg. Melly nemzet behozatala ’s kivitele sulyegyen- 
ben van , meg lehet győződve, hogy (nemzeti kereske
désére nézt) nem fogyaszt több értéket, mint mennyit 
termeszt: míg ellenben olly nemzet, melly több év alatt 
nagyobb mennyiségű gyártvány-értéket hoz b e , mint 
mennyi értékű sajátterraesztvényeketvisz ki, bizonyos 
lehet, hegy (internationalis kereskedésére nézt) sokkal 
több idegen értéket fogyaszt, mint mennyi belboni ér
téket termeszt.

’S innen eredtek azon krisisek Francziaországban 
(1786—1789), Oroszországban (1820—1821), ’sÉ j- 
szakamerikában 1833 óta. Innen van , hogy a’ melly 
országokra nézt a’ kereskedési mérleg nevezetesen ’s 
tartósan roszul állott, ott kivétel nélkül belső kereske
dési krisisek , a’ revolutiók, pénzzavarok ’s hüledezé- 
s e k , ’s mind a’ közhiteli intézeteknél mind egyes ke
reskedőknél , gyártóknál, ’s földművelőknél közönséges 
tönkök állottak elő. Innen van, hogy olly nemzeteknél, 
mellyeknél a’ kereskedési mérleg kedvezően állott, min
dig az eddig leírtakkal ellenkező jelenetek mutatkoz
tak. Innen van , hogy Oroszországban azóta, mióta az , 
gyártványi szükségeit maga hozza elő, a’ kereskedési 
mérleg mindig kedvezően áll; hogy azóta ott gazdasá
gi convulsiókrul mitsem hallani, ’s hogy azóta az or
szág belső jólléte évrül évre szaporodik. Innen van, 
hogy Ejszakamerikában azóta, mióta oda (a ’ vámleszál- 
litás következteül) olly sok gyártvány hozatik , a’ ke
reskedési mérleg állandóul roszul á ll; a’ nemzet bel
gazdaságában a’ legnagyobb convulsiók mutatkoznak ; 
’s bár gyapot, dohány, gabna ’stb. terményekkel bővel
kedik, ezek ára mégis felényire szá llt, ’s az éjszak- 
amerikai statusok nem képesek behozatalaikat kiviteleik
kel arányba hozni; Angliátul vett kölcsöneiket leróni, 
és hitelöket ismét jó lábra állítni.

Szentpétery János H isázsiában  
tartózkodó hazánkfia levelei.

II. l e v é l .
Maden 13dik máj. 1842.

Jelen állásunk nem épen legkényclmesb ; mivel 
Izzet Mehetned basa, ki jelenleg a’ birodalom nagyve
zére , erős ellensége lévén minden európai újításnak, 
nemcsak itteni bányászati föladásinkat tökéletesitni nem 
engedi, hanem még viszszaküldetésünk iránt is szüksé
ges lépéseket törekszik tenni; miként sül el igyekeze
te , fogunk é épiteni vagy nem ? az iránt feszült figye
lemmel várjuk a' fővárosi választ, de bár mint fordul
jon is a’ szerencse koczkája , a’ Tokatban levő európai 
bányászok által az ottani huta már tökéletesen befejez
tetett ’s annak pompás állását a’ vad török épen úgy 
csodálja, mint egykor a’ nagy világ Babilon függó-ker- 
teit. Jelenleg kitűzött czélunk az itteni árva állapotban 
sínylődő ércz-olvasztás rósz módját lehetőségig raeg- 
jobbítani, ’s e’ végre az itteni rósz kemenczéket euró
pai mód szerint elkészíteni. — Az itt, nagy bőségben 
levő ezüstös ón-érczek czélirányos feldolgoztatására is 
«’szükséges rendeletek már meg vannak állapítva. Any- 
nyi pedig itt a’ földalatti kincs, mint a’ m a k r a n c z i  
b e r e k b e n 1) a’ fűszál, még városunk i s , idomtalan 
terjedelmű ércz-anyagon fekszik, mindenütt, hová csak 
pillantunk, doriai oszlopkint állanak az érczek végfo
kai , ’stb. A’ közelebb múlt farsangi napokat e’ kietlen

1) Markrincz, abaujmegyei helység , a’ levélíró hazáj ; azon
helységnek Berek nevű rétjére vonatkozik a’ levélíró.

vad országban , hol a’ nyájas szép nemmel* társalgás 
száműzve van, csak magunkra szorulva nagyon zárdai- 
lag töltöttük e l; félő, hogy jelen állásúnkban,ha még ké t , 
vagy a’ körülmények s z e r i n t  több évet is itt töl
teni jónak találjak, bizonyára el fogjuk feledni, bogy a’ 
világban kétféle nem teremtetett. A’ mait tél, bár az 
itteni eget érő szirtes hegyek azt többnyire nagyon gor
donná teszik, az idén mégis olly lágy volt, hogy a’mun
kások csak január két első hetében voltak kénytelenek 
napi munkájokat félbenszakasztani, azóta folyvást dol
goznak ; május havában már júliusi hőséggel párosult 
elemek terhei alatt foglalatoskodunk, a’ nyári hónapok
ban , nem tudom mikint fogjuk kiáltani a’ rettenetes hő
seget, mellynek égető heve 41° szokott többnyire len
ni. A’ környékben negyven órányi távolságra egész ter
jedésben , inégcsak tövis-bokrot is nehéz találni; csak 
a' városok és faluk , kertjeikkel együtt diszesitik a’ ré
gi paradicsom véghatárát’s külön-különféle nemű élöfá- 
jiv a l; mellyek közt, a’ granát-alma , füge , olaj , és é - 
kes cziprusfák említést érdemelnek. — Csodálhatni a’ 
Diarbekir vidékén termő sárga és görög dinnyék hihe
tetlen nagyságát, mellyeknek nehézsége 40 oka, vagy 
a’ mi mértékünk szerint 90 fontot balad. Szőlő-szemek, 
kivált a’ malatiaiak, basonlitanak egy e u r ó p a i  teljes 
dióhoz. Minthogy a’ törökök, vallásuk szerint, borral nem 
élhetnek, csak görögök és örmény keresztyének ké- 
szitnek bort; de mivel a’ készítés módjában (kivevén 
az eginaiakat és arganiakat, kik igen szagos bort csi
nálnak) járatlanok: boruk rendszerint már május végé
vel mind megeczetesedik. Élelmünk itt csak juh-hus- 
ból, riskásából, melly a’ vidéken bőséggel terem, a- 
lutt-tejből, mézbül és gyümölcsbül áll. A’ fekete-ká
vét , ’s bort mint hevítő italokat egészen megvetettem, he
lyettük csak a’ hires Enfrat vizét iszom, ’s magamat 
frissen érzem; személy ’s vagyonbátorságot, mint uta
zásunk alatt, úgy itt is helyben történhető vész ide
jé n , fegyveres erővel sietünk kivíni; mostani prae- 
fectusom szobája teli van fegyverekkel, nekem is van 
eddig már két puskám, egyik damaskusi, —-’s egy vil
lámló kardom , úgy szinte a’ munkásoknak is : — de 
nem is megvetendő jelen állásunkban illy elöiutézetet 
tenni, kivált ha megfontoljuk, hogy a’ világ ezen ré
szében, hol kiváltságos haramiák laknak , a’ városbul egy 
európai sem képes már öt órányira , élete koczkázta- 
tása nélkül, magányosan eltávozni; ha illyest valaki 
közülünk próbálni merészlene, nehezen hiszem hogy e- 
gészségére válnék. A’ bányák csak két órányi távol
ságra vannak a’ váróstul, mégis, ba hivatalból oda keli 
rándulnom, öt fegyverest rendelek magamhoz őrizetül. 
— Az itteni vademberekkel tolmács által értekezünk 
hivatalos dolgokban, ki különben alávaló , rósz bélye- 
gü , megbukott görög kereskedő. Mostan: állásunkban , 
főleg az itteni basával, ki egész illendőséggel viseltetik 
irániunk, és épen nincs ellene az újításoknak, ennek 
helytartójával, ’s a’ pénzváltóval szoktunk tanácskoz
ni , az előfordult tárgyak sikeresitése fölött; igaz , hogy 
a’ görög, török, örmény munkásokkal, már én is ké
pes vagyok török nyelven kevéssé beszélni’s azokat sza- 
bályomrul tisztán értesíteni. Ha a’ gondviselés igyeke
zetünket pártolandja, remélljük, hogy talán e’ folyó év 
utolsó negyedében, a’ czélba vett bányák szerkeszté
séül Európából (minthogy Paulini úrral elsőben csak 
két pallér , és tizennégy munkás jött Tokaiba) uj tisz
tek és munkások is érkezendenek, kik aztán czelsze- 
rüleg, a’ nagy birodalombeli bányákhoz es hutákhoz ja
vítás végett elszélyesztetnek.PauIini tanácsnok ur, mint 
alapos nézetekkel biró bányász, annyira hitelesítő már
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magát a? törők kormány elótt , hogy ez szükségesnek 
találta az ausztriai kormánynál az ■ iránt tenni folyamo
dást, mikép említett tanácsnokunk keleti pályája, kor
látok közzé nem szorittatva,bizonytalan időkre kiterjesz
tessék; mit az ausztriai kormány embeszerető kegyes 
nézetinéi fogva, megengedni ’s elfogadni méltóztatott. 
Folyó évi mart. utólján főbb török parancsnál fogva 
a ’ szyriai bányák megvizsgálása iránt kinevezett kül
döttség elnökneül volt kinevezve tisztelt tanácsnok u r , 
de mióta a’ mostani nagy-vezér,a’ fenirtlzzet Mehemed 
az európaiakat keleten nem akarja többé szenvedni,min
den újítást félben kíván szakasztani: ezen küldöttség is 
megsemmi8ittetett ’s mindaddig gyümölcsöző következ
ményt remélleni nem lehet, mig vagy a’ nagy-rezér 
meg nem bukik, ’s az által a’ józan liga lábra nem kap, 
v. pedig a’ fiatal szultán álmaiból fölrettenvén,’s a’ dol
gok fonákságát átlátta ’s a’ valódiság után szornjuhozók- 
uak igazságot szolgáltatni el nem mulasztand. —Azon
ban , bármi véget érjen is a’ török birodalom jelen kri
tikus állása, mi azon jó bizalommal tápláljuk lelkünket, 
hogy állásunk ügyében károsodást annál kevésbbé fogunk 
szenvedni, mennyiben a’ szerződés megtörésére nem 
m i, hanem maga a’ török kormány szolgáltatna alkal
mat; akkor tettlegi jogunk kivívását a’ konstantinápoly- 
beli ausztriai követség után igyekeznék gyökeresittetni. 
— Ha mindazáltal megtörténnék, hogy innen idő előtt 
visszatérünk, visszautazásunk alatta’ szivasi basát újra 
megtisztelnék, ki tanácsnok Paulini urnák jó embere lé
vén, idejövetelünkkel, tömérdek tisztjei előtt, keleti szo
kás szerint kávézás’s édes italok ürítése mellett, és a’tö- 
rök pipákból tett nagy füstölés közben oda méltóztatott 
magát nyilatkoztatni, hogyha egykor társaságunk haza 
térend, mindnyájan, minden előjelentés nélkül, egyenesen 
palotájába szálljunk. Ezen ajánlását mi egész illendőség
gel, fejbókolással elis fogadtuk; ’s ha alkalmunk le- 
end, azt teljesíteni is fogjuk. Mi ugyan, bár itteni he* 
lyezetünk nagyon veszélyes, mégis óhajtjuk, hogy az é- 
rintett tisztelet megadását csak két év  m ú l v a  nyil- 
ványithassuk annyival inkább, mivel addig tán szeren- 
csésb körülmények alattképesek lennénk Armenia fővá
rosáig Erzerumig fölrugtatni; az oda közel eső Ararát 
hegyét, mellynek csúcsán özönviz után a’ Noé bárká
ja tanyázott, dicső fenyves, bikkes, tölgyes vidékivel 
egyetemben szemügyre venni, honnan viszszaférvén ké
sőbben czélunk lenne Diarbekiren által Szyriába rán- 
dulni, ott Aleppót, a’ földközi-tenger partján A k r é t ,  
Beyruthot, az ország beljében Damaskust, a’ holt-ten
gert, Jordán vizét, innen a’ tengerhez közel eső Je
ruzsálemet, szent vallásunk alapítójának fő helyét: Beth
lenemet, Názáretet beutazni;’s miután ezeket megvizs
gáltuk volna, haza-utazásunkkor a’ jaffai kikötőből a’ 
földközi-tengeren Afrika fővárosaiba Alexandriába Cai- 
roba repülnénk, ottan a’ régi gúlákat megnézendók; 
innen újra a’ földközi-tengeren keresztül Rhodus mel
lett az Archi- pelagusba rugtatván Szmirna, Mytilene , 
T e ne  dós vidékén a’ hires Dardanellákon keresztül, 
honnan Trója romjai is láthatók, bucsuvétel végett Kon
stantinápolyban vígan megjelennénk. — Szép a’ terv, kel
lemes a’ tapasztalás , ha reményünkben a’ bal sors meg 
nem csal. ’stb. Közli Sz. I. A. v. tb.

P ó t l é k  t á r .
( í r  b o s z u . )  Kevés nappal ez előtt a’ dublinies- 

kütt-széken iszonyú jelenet jött köztudomásra. Murphy

ír földbirtokos, nejével, néhány földije ellen vallott, 
kik egy angolt öltek meg. A’ tettesek egy része halál
ra ítéltetett, a’ többit szabadon bocsátották. Ezek halált 
esküttek Murphy ’s a’ nő fejére. Benyomultak azért is 
ennek házába ’s megragadván a’szerencsétlent, kibur- 
czolák; mivel Irlandban szabad ég alatti gyilkolást nem 
tartanak olly nagy véteknek, mint a z t , mit házban visz
nek véghez. A’ nőnek férje után kelle meghalni; mig 
ezt ölték, amabban fölgerjedt az ír boszuvágy. Judit 
lyánya hozzáment, ’s nyilványitá, hogy vele együtt hal 
meg. ,Nem, válaszolt anyja , neked élned kell ’s miat
tunk boszut állnod. Hallod a t y á d  véghörgését! ? A’ 
gyilkosok most mindjárt értem jőnek: de itt öljenek meg; 
látnod ’s följelentened kell őket. Bújj a’ függöny mellé, 
meg ne motszaoj! csak a’ boszuról gondolkozzál ’s kö
nyörögj lelkűnkért. „Nemanyám, nem . . ,Judit! ez
akaratom . . . haldokló atyád ’s anyád nevében paran
csolom , ki mindjárt halálra megy.‘„ Anyám.!“ ,Esküdjél, 
a’ szentirásra esküdjél meg..‘ A’ szerencsétlen lyány vo
nakodott. ,Azt akarod, hogy anyád megátkozzon ? . . 
esküdj, esküdjél..'* „Esküszöm“ szól a’ l y á n y  végre. 
Anyja végcsókját ajkaira nyomá, függöny mellé rejtet
te , ismételvén: .Judit könyörögj érettünk’s jól vigyázz! /  
Aztán, hogy lyánya mindent tisztán láthasson , fát tett 
a’ kandallóba, melly legott meggyuIt.A’ gyilkosok ismét 
előjöttek a’ nőt elhurczolók, de ez falba fúrt vas-karikába 
kapaszkodott, ’s lehetlen volt őt helyéből kimozdítani. 
Végre ott ölék meg a’ gyilkosok, ’s távoztak ! Judit 
mindent látott,’s a’ borzasztó jelenetnél csöndesen vesz
teglett. Csak, midőn mindennek vége leven , anyja holt
teteméhez közeledett, hagyá el ereje ’s rogyott ájul- 
tan földre. így találták őt reggel. Miután magához jött, 
elbeszélte a’ történteket; mire a’ bűnösöket befogván 
eskütt-szék elé állították. Azt hívők, hogy őket senki 
sem látta, konokul tagadtak mindent. Ekkor megjelent 
Judit , ’s előadá: mi történt ’s mit látott. A’jelenlevők 
megborzadtak ’s a’ vádlottak yédője nem állhatta meg 
hogy ne kérdje: ,011y hidegvérű volt ön szüléji meg
gyilkoltatásakor, hogy mindenre pontosan figyelhetett4? 
„Anyám , válaszolt Judit, megparancsolá, hogy érettök 
boszut álljak , ’s isten erőt adott, hogy engedelmesked
hessen). A’ per tárgyaltatása alatt Judit megtartá nyu
galmát ’s lélek-éberségét; de mégis látható volt a’ harcz, 
mit szivében fájdalom ’s kötelesség víttak. Midőn már 
távozhatott, hagyá el ereje, ’s rogyott ájultan szolgá
lója karjaiba. A’ gyilkosokat kivégezték , ’« Judit oda 
hagyá Irlandot.

(P  é n z cs a 1 ás.) ,Minden jó leend, folyamodá
sunk a’ kanczellariára kész. csak k é t s z á z  pengőt 
kérek, mit dolgunk hamarább sürgethetéseül az ügyvi
selőnek küldök‘ szól Perveszti védenezéhez. Ez a’ pénzt 
leteszi, amaz a’ levélbe zárja; ,most jelünk a’ szor
galomszekérre, az ur szeme láttára teendem föl* Mond
ta , tették. Hetek múlnak,hónapok folynak ; védenezünk 
végre megunja a’ sok biztató üres szót; tollat fog ’s 
maga ír az ügy viselőnek, ’s válaszul kapja, hogy a’fo
lyamodás fölment, de pénz semmi. Emberünk a’ szor
galomszekér hivatalába megy,, ’s ott csalhatlan adatok
kal tudtára adják, hogy tekintetes nemes Perveszti ur 
feladás után mindjárt, azon ürügy a la tt, mintha fon
tos o k l e v e l e t  felejtett volna k i, pénzt ’s l e v e l e t  
viszszavett!! —
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§oi»jrony-vasi szederegylet.
I. Alkotó szabályok,

ni e 11 y e k az i n t é z e t n e k  a l a p u l  s z o l g á l v á n  
az  e g é s z  a l á í r á s  i d e j e  a l a t t  v á l t o z a t l a 

n u l  m e g m a r a d n a k .
1) A’ jelen egylet olly személyek társulata, kika’ 

magyarhoni selyemtenyésztés sikereltetése végett minde
nek előtt a szederfa czélszerü ültetését, ápolását és 
terjesztését tűzték ki magoknak czélul, úgy mindazál- 
ta l: hogy midőn illykép a’ közjót mozdítják elő, magok 
is részesüljenek a’ lehető legnagyobb pénznyereségben.
2) Egyleti taggá Soprony és Vas megyéknek minden, 
becsületében tiszta lakosa vagy birtokosa lehet, ’s ek- 
kép a’ némberek is. — Más megyeiek és külhoniak ezen 
Egylet tagjai semmi ürügy alatt nem lehetnek . vala
mint senki sem lehet a’ társaság tiszteleti tagja. — Ha 
azonban a’ társaságban bevett tagokból egyik vagy má
sik az aláírás alatt ezen megyékből kiköltözik, az, az 
Egyletben megmarad. 3) Az egylet előleg 12 évre ala
kul , ’s ugyanis 1841től 1853ig, mikor a’ társaság a’ 
körülményekhez képest vagy a’ jelen szabályok szerint 
follytatja működéseit, vagy máskép alakul, vagy ki
sebb társaságokra szakadoz , vagy egészen el is oszlik, 
valamint t. i. az akkori tagok fognak rendelkezni akar
ni , mikép a’ jelen szabályok ereje a’ tagokat csak 12 
év leforgása alatt kötelezi, az érintett időszak lefolyá
sa után ellenben minden további kötelezés megszűnik.
4) A ’ társaságba 5 , 1 0 , 25 , 50, és 100 pengő fo
rintjárulékkal, sem több, sem kevesebbel, ’s csak ezen 
kerek sommákkal léphetni. 5) Az egyleti tagok szám» 
nincs meghatározva. 6) A’ választmányi tagok, kik 
minden három évben választatnak, és ismét választatha
tok, ezek: Elnök, két alelnök, 40 választmányi tag, 
jegyző , pénztárnok , ügyész és igazgató. 7) Az egy
leti tagok járulékaikhoz képest e’ következő arányban 
bírnak szavazati joggal: a’ 100 forintosak négygyei, az 
50 forintosak hárommal, a’ 25 forintosak kettővel, a’ 
10 forintosak egygyel, az 5 forintosak pedig csak úgy, 
ba kettő áll öszsze, és közülök egyik képviseli a’ má
sikat ’s egyszersmind magát. — Az elnök egyedül a’ 100 
forintosakból választatható, az alelnökök , kik közül e- 
gyiknek a’ vasvármegyei tagokból kell lenni, az igaz
gató , pénztárnok , jegyző és ügyész azonban a’ testü
let akármelly járuléku tagjaiból.— A’ választmányi ta
gok pedig a’ fentebbi öt osztályból azon arány szerint 
választatnak, a’ raelly arányban állnak egymáshoz azon 
öt osztálynak befizetési öszszes járuléki: például ha 6000 
forintból áll az egész jövedelem, ’s 3000 forint a’ 10 
forintosak után kerekednék , fele választmány: tagnak 
kell választatni a’ 10 forintosakból és igy tovább; ma
gából értődvén , hogy ha az arány-szabály számításá
ból törött számok is keletkeznek, a’ meg hijányzó vá
lasztmányi tag azon osztályból l e s z e n  választandó, 
mellyre esett a’ törött számok legnagyobbika. 8) Az 
egylet működési körétSopronybankezdi meg, ’s e ’ czel- 
ra — mennyire tehetsége engedi — egy kisebb vagy na
gyobb telket vészén bérbe, vagy vásárol meg, hogy 
mindenek előtt szederfa-telepet és tanodát alkothasson. 
9)  A’ társaság minden évben két közgyűlést tart. 10)

A’ közgyűlésekben — mellyeknek határnapját a’ rende
letek mutatják, ’s mellyekben az elnök, vagy ha az nem 
volna jelen, az alelnökök egyike, ezeknek jelen nem 
létében pedig a’ legidősb választmányi tag viseli az el
nökséget, — minden tag megjelenhetik és szólhat, sza
vazata azonban úgy áll, mint azt a’ 7dik szakasz tart
ja , csakhogy az eljáró elnök szükség esetén, ha t. i. 
a’ szavazatok egyenlősége miatt a’ tárgy el nem döntethet
nek, saját szavazata, vagy szavazatin túl még egy el
döntő szavazattal bir. Némberek azonban egyedül kép
viselőik által vehetnek részt a’ tanácskozásokban. 11)  
A’ közgyűlésekben egyedül a’ jelenlevők határoznak, 
de minden tagnak joga van magát egy ugyanezen egy
let tagja által képviseltetni, mi mindig hitelesen bebi
zonyítandó ; egynél több megbízást azonban elvállalni 
tilos. 12) A’ közgyűléseknek működései ezek: a) A’ 
választottsági jelentések felolvasása, b) Az ügyrőli ta
nácskozás. c) A’ számadások és pénztár megvizsgálá
sa. d) A’ becsületükben ne talán csorbát szenvedett ta
goknak az egyletből kitörlése, e) A’ rendeletek ne ta- 
láni megváltoztatása , eltörlése , vagy uj rendeletek al
kotása. f) A’ választmány minden három évbeni meg
választása , vagy az időközben kimúlt választmányi ta
gok pótlása, g) Minden pénzbeli ’s egyáltalában minden 
fontosb kérdésnek eldöntése. 13) A’ választmány min
den hónapban ül öszsze, és ha szükséges, még több
ször is. Minden tagja egyenlő szavazattal b ir , és csak 
az elnökséget viselő — ki mindig az elnökök egyike, 
vagy a’ jelenvaló legidősb választmányi tag — szavaz
hat eldöntő alkalommal kétszer.

Működései a’ rendeletekben foglaltaívák. 14) Ki já
rulékának befizetésével, mellynek határnapját a’ rende
letek mutatják, saját hibája által egy éven túl elkés
nék , mint a’ társaságot meg nem becsülő , és az egy
let sikerét szívén nem hordó tag a’ társaságból kiesik, 
mikép neve a’ közgyűlés alkalmával a’ tagok névsorá
ból kitöröltetik, ha csak őt a’ többség kímélni nem kí
vánná. — Az illy módon kitörlött tag a’ már előbb álta
la befizetett sommát viszsza nem követelheti, hanem a’ 
társaság pénztárában megmarad. 15) Miután a’ társaság 
czélja: a’ közjónak előmozdítása mellett, a’ lehető leg
nagyobb pénzbeli nyereségben részesültetni a’ tagokat, 
az egylet működésit nemcsak a’ legnagyobb takarékos
sággal fogja vinni, de azon is lesz , hogy a’ szederfák 
eladásából, és selyemtenyésztésböl minél több nyereség 
valósitta8sék. 16) Azon ürügy alatt, mivel a’ társaság 
tagja, nem kaphat szederfákat a’ társaság csemete-is
kolájából olcsóbb áron mint akárki más , minthogy az 
igen egybe bonyolítnáaz egylet pénzbeli dolgait, hanem 
minden tag azon elsőségi jogban részesül, hogymiglen 
a’ társaság tagjainak szederfa-szüksége , — meJJyet elő
leg bejelenteni kell — a’ járulékok arányához mérsé
kelve födözvenem leend , addig idegenek illynemü fákra 
nem számíthatnak. A’ pénzbeli tiszta nyereség is szinte 
a’ járulékok arányában osztatik k i, és ezenkívül minden 
tag egyenlőn jogosittatik arra, hogy valami emberét — 
ha kívánja— a’ társaság szederfa- és selyemtenyésztő 
tanodájában a’ tanításért legkisebb költségkövetelés nél
kül mindenben kitanittatbassa, mit a’szederfa es selyem 
sikeres tenyésztése végett tudni kell. 17) Minden köz
gyűlés alkalmával egy közebéd tartatik a’ rendeletekben
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foglalt szabályok szerint. 18) Ha hihetőség ellenére 
roszul mennének a’ társaság dolgai, ’s azért, vagy akár
mi más ok miatt annak eloszlatása sürgettetnék , az még 
a’ 12 év leforgása előtt is végbe mehet, csak hogy ab
ban legalább is a’ tagok két harmadának meg kell egyez
nie. Illy esetben , valamint akkor is, ha a’ kitűzött 12 
év lefolyta után a’ társaság működésit nem akarná töb
bé folytatni, mi a’ szavazatok többsége által döntetik 
e l,  az egyletnek minden vagyona pénzzé tétetik, és az 
a’ tagok közt járulékaik arányában elosztatik. Ha ellen
ben egy harmadánál több gátolná az egylet 12 év előtti 
eloszlását, vagy a’ többség a* 12 év lefolyta után is 
kívánná folytatni az ügyet, akkor sem az egyik, sem 
a’ másik esetben nincs helye az eloszlatásnak , és az 
egylet vagyona azokra száll örökségül, kik a’ társaság
ban megmaradnak, úgy hogy azok, kik a’ társaságból 
ne talán kilépnének, legkisebb jogot sem követelhetnek 
azon pe'nzekre, mellyeket tagdíjul a’ társaság pénztá
rába évenkint hefizetének. Ha a’ társaságnak valamely- 
lyik tagja halál által kimúlna, ezen egylet részvényesi 
joga törvényes vérségi örökösére, vagy hagyományo
sb a , ezek nem létében pedig a’ társaságra száll. Ha 
a’ megholtnak örököse, ezen örökségének megnyílása is 
már tagja volt az egyletnek, tulajdon járuléka az örök
lött járulékkal egybe-vettetik, melly öszszes somma, ha 
a’ 4dik §ban megállapított járulékok kerek summáitól 
különböznék, az , az örökös által teendő reá fizetés
sel a’ legközelebb felső kerek sommára kiegyenlítendő 
— és ezen kiegészített járulék arányában részesül a’ 
társaság minden jogai- ’s hasznaiban.— Ha azonban az 
illy módoni kiegyenlítést tenni nem akarná, a’hagyomá- 
nyi járulék után szavazati joggal nem b ir , minthogy e- 
gyes, két tagnak szavazati jogában nem részesülhet, 
’s ekkép hagyománya után az egyletnek csak pénzbeli 
kedvezésiben osztozik. 19) Miután a’ társaság czélja 
nem egyéb, mint a’ selyem-ügyet emelni ’s terjeszteni 
a’ hazában szederfafenyésztés által, következik , hogy 
az egylet pénzét semmi egyébre fordítni nem szabad , 
mint a’ selyemtenyésztést előmozdító de egyszersmind 
a’ társaságnak hasznot Ígérő czélokra. 20) Jóllehet a’ 
selyemtenyésztés közönségessé tétele mellett a’ szeder- 
faeladásból egyes tagokra háramló pénzbeli nyereség 
a’ társaság főfeladata, azért még sem fog az egylet a’ 
későbbi nagyobb haszon fejében hat év leforgása előtt 
legkisebb pénzbeli elosztást is eszközleni tagjai közt, 
hanem minden nefaláni nyereséget, melly természete
sen illy rövid idő alatt nem lehet tetemes, vagy vál
lalata öregbítésére fordítni, vagy tőkére verni. A’ hat 
év leforgása után pedig a’ tagok többsége határozza e l , 
hogy a’ támadható haszon egyáltalában closztassék é , 
milly része szolgáljon a’ tagoknak osztalékul, ’s milly 
része tartalék-tőkéül. 21) A’ társaság a’ selyemtenyész
tés alapját szederfák ültetése által kívánja megvetni; 
mikép főfoglalatossága mindig a’ szederfák nemesítése, 
és terjesztése fog lenni. Miután azonban a’ selyemte
nyésztés a’ szederfatenyésztéssel kapcsolatban van; ’s 
egyik a’ másikból foly, a’ társaság többsége fogja el
dönteni , mikor és mennyiben vegye a’ jelen egylet a’ 
selyemtenyésztés ügyét is figyelme alá.

( Vege következik.J

Az orosz gőzfürdő Pesten .
Azon fürdővendégek, úgyszólván stereotyp-köre , 

kik épek, erősek, és csupán mulatságból, vagyis tu- 
lajdonkép egészségök megtartása és szilárdítása végett, 
hetenkint többször derekasan fürdenek oroszul, ’s e’

mellett bizonyos számú szenvedő egyedek, kik jobba
dán orvosak tanácsából, külön felvigyázat alatt gőz
fürdőket használnak, képezik , a’ számra nézve még 
eddig igen korlátolt közönséget, melly tizenhat hónap 
óta ScheibI ur intézetét látogatásával megtisztelte; eh
hez örömmel számíthatni még néhány orvost is, kiknek 
több nyájas látogatást köszönhet ez intézet. Ezen be
avatottak csekély számán kívül Budapest többi tisztelt 
lakosi, csak nevéről ismerik az orosz gőzfürdőt; ’s an
nál kevésbbé lehetnek hajlandók ez, itt még uj fürdő
nemet használni, mivel épen isméretlensége miatt olly 
sok zavart eszme uralkodik ró la , hogy használatát vagy 
gyanúsítják, vagy pedig egészen mellóztetik. Köteles
ségemnek tartom a’ tisztelt közönséget, az itteni orosz
gőzfürdő belső rendezctével és szokott használatával, 
legalább a’ legszükségesb adatokra nézve megismer
tetni. —

Scheibl ur orosz gőzfürdője Leopoldvárosban . a’ 
szarka-utezai 30dik számú Xákóház udvarában van. 
Egy hatvan négyszög ölnyi elkülönzött kis épület az 
egész intézetet magában foglalja, melly két osztályból 
á ll, ’s egyike a’hölgyek, másika pedig, valamivel na
gyobb , a’ férfiak használatára szolgál. Mindegyik osz
tály külön bejárással lévén ellátva, külön ’s társasági 
fürdőt, két öltöző-szobát és egy előszobáeskát foglal 
magában. A’ fürdőszoba leírásához fogok, mint a’ tu
lajdonképi sanctuariuméhoz, mellybeu Hygiea ’s Aes- 
kuláp titkai ünnepeltetnek. Az orosz izzasztó kamra öt 
vagy hat négyszög ölnyi tágasságu és ehhez mért nagy
ságú közönséges szoba, mellynek egész elrendezése 
csak lehetőségig egyenlő hévfokozat föntartására ezé- 
Ioz. A’ falak, boltozat ’s padló tehát sima , ’s j 1 egy
máshoz illesztett fenyüdeszkákkal borittatvák , ’s a’ szük
séges levegőt és világosságot egy jól elzárt kis ablak 
és keskeny kettős ajtó bocsátja be. A’ szoba belső el
rendezése egészen megfelel az eddig mondottaknak. A ’ 
padlótul másfél lábnyira veszik kezdetűket a’fekhelyek 
fürdővendégek számára. Közönséges széles padok ezek . 
simára gyalult deszkákból, ’s emeltebb helylyel vannak 
ellátva a’ fej számára hasonló anyagból; e’ padok négy 
sorban majd egészen a’ szoba boltozatáig emelkednek, 
’s főbb részét képezik a’ belső bútorzatnak, mellvhez 
kiegészítésül még egy hévmérő, néhány kád , ülő-für
dők használatára, többféle faedény’s egy nagyobb für
dőkád járulnak, szükséges készülettel együtt az egy
szerű, az eső- és gőzzuhanyra. Hogy lelkiisméretes le
gyek , tehát még néhány tuczat beszappanozott gya- 
pott-kendőt említek meg , ’s az ártatlanul rósz hírbe ho
zatott lombos nyirágokat sem feledem el. A’ legalsó pad 
alatt van a’ szellentyűvel ellátott cső, mellyen a’ víz
gőz az üstből a’ kamrába ömlik.

A’ vendég, levetkezve ’s előköténvnyel ellátva, 
jól kitanult szolga kíséretében gőzzel már elárasztott 
szobába lépvén , vízzel könnyeden leöntetik, és szük
ség szerint egy v i z e s  szivacsot tartván fején, vagy 
szája előtt a’ padok egyikén helyet foglal és elnyúlik, 
magosb vagy alantabb pádon, mikép tudniillik magosb 
vagy alantabb fokú melegség kívántatik ; e’ helyzetben 
az izzadással csakhamar megjelenő kellemes érzések
nek engedi át magát. A’ környezet újdonsága ,’s a’ szo
katlanul meleg és gőzzel elárasztott levegő eleinte, né- 
melly először belépőkben némi szorongást gerjeszthet 
ugyan; de egy kissé meghajlott állás, vagy néhány it- 
cze víznek fejre öntése, ’s egy pár mély lélekzés csak
hamar minden kellemetlen érzést eltávoztak. Oranegyed- 
nyi tartózkodás után veszi kezdetét a’ dörzsölés. Jól 
kitisztázott, beszappanozott, ’s gőz által átmelegitett
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gyapjuszövetü ruhadarabbal a’ vendég egész testét gyön
géden , és szükség esetéu erősebben is dörzsöli a’ szol
ga ; azután zuhany alá lép , hogy a’ szappantól meg
tisztuljon , ’s vagy ismét viszszatér fekhelyére, vagy 
pedig illő kihűtés után a' fürdőt elhagyja. A’padoknak, 
gyakori öntözés által tisztán tartatása, legfőbb feladata 
a ’ fürdőszolgának. Midőn a’ testet, vagy egyes szen
vedő részeit nagyobb átpárolgásra szükséges bírni, ak
kor a’ nyirágak és gőzzuhany használtatnak. A’ lombos 
nyirágakkal vagy csupánlegyezgetika’ testet, ’s ezál
tal ráhajtják a’ megsürüsödő gőzt, vagy pedig könnye
den veregetik, hogy a’ bőr munkássága nagyobb mér
tékben izgattassék föl; a’ gőzzuhany csupán a’ test 
egyes szenvedő részeire alkalmaztatik. Igen különbö
zők a’ léghőség fokozati, valamint a’ vízzel kihűtései 
i s , mind a’ fürdőben tartózkodás a la tt, mind a’ szobá
ból távozás előtt. Erőteljes, egészséges testek a’ viz 
hévraérsékletnek minden fokát kiállják; hideg kellemes 
érzést gerjeszt bennök , ’s valamint a’ kádban , úgy a’ 
zuhany alatt is annál jobban érzik magokat, a’ fürdő 
után pedig annál erősebbeknek, minél magasb volt a’ 
gőz hévfoka, 's minél alantabb állotta’ v izé; termé
szetes azonban , hogy mind a’ kettőnek megvan határa , 
mellyen túl csak ártalmasán hatna. Gyönge , finomabb 
idegzetű’s beteges egyedeknél, valamint a’ hévfokoza
tot, úgy az egész bánásmódot is az orvos határozza 
meg. így a’ gőznek bévfoka 30° R. 45°ig, a’ vizé 10° 
R. 30°ig vitethetik, valamint a’ fürdőben tartózkodás 
egy óranegyedtől egész órára, ritkán tovább is terjed
het. —

A’ rekkenő elzárt, gőzzel terhelt ’s ezen kivül a’ 
fürdővendégek kipárolgásai által tisztátlanná tett leve
gő beszivása, ’s a’ hideg vizzeli locsoltatás vagy leön- 
tés képezik azon rémeket, mellyek eddig számos em
bert riasztottak viszsza az orosz izzasztó kamra ajta
jától : talán Ieküzdhetem e’ rémeket a’ józan ész és ta
pasztalás segélyivei M ert, nem tekintvén azt, hogy 
a’ beszítt vízgőzök üdvös sikerét orvostani okokkal tá
mogathatnám , mellőzöm e z t, és részint csak a’ tisz
telt vendégek tanúsítására hivatkozom , részint pedig sa
ját érzésemre, mellyet az orosz gőzfürdőben tapaszta- 
lék , ’s bizonyíthatom : hogy abban, néhány másodpercz- 
nyi tartózkodás múlva sokkal kellemesb a’ lélekzes, 
mint valaraelly álarczos tánczvigalomban, vagy hang
verseny-teremben , raelly helyekre pedig csupán mulat
ság kedvéért szoktunk öszszegyülni. Mikép érezzük ma
gunkat a’ budai, mehádiai vagy pöstyéni meleg fürdők
ben , hol a’ hőség mellett, melly az orosz gőzfürdőitől 
(melly jobbadán 32°—34° R.) nein igen különbözik, 
számos beteg kipárolgásain és vízgőzön kivül még ké
nes gyulegszeszt is kénytelenittetüuk magunkba színi í 
A’ lég megromlása iránt a’ gőzfürdőben mindenki meg
nyugtathatja magát, ha tekintetbe veszi, hogy a’ ven
dégek testei kipárolgásit, a’mindig megújuló és emel
kedő vízgőzök magokba fogadják, ’s vizze változván 
ismét folytonosan leveretnek, melly mindenütt meglyug- 
gatott padlózaton azonnal leszivárog ; ennélfogva folyto
nosan tisztittatik a’ levegő, miben egyébiránt úgy sem 
lehet hijány olly helyen , hol ablak es ajtó van. Mi pe
dig a’ viz általi hirtelen kihűtest illeti, aẑ  valóban nem 
ollyan, miilyennek képzelik : legkülönbözőbb mersék- 
letü vizünk van, melly mindig az egyed, főleg ha be
teges, szüksége s z e r i n t  választatik, ’s ha nem érzi 
mindenki a’ szokott kihűtések jótékony hatását, úgy azt 
csupán önfejű bánás-módnak kell tulajdonítani az is- 
méretlen ellenében.Nekem mindig örömemre szolgált, 
ha a’ kérdezőket az illő fürdóreod iránt legkörülraényc-

sebben felvilágosíthattam, a’ fürdőszolgának a’ szerinti 
utasítást adhattam ; — még mindig különösnek tetszik ne
kem , mikép lehet gőzölgő pokrócztakaróbul jéghideg 
vízbe ugrani, ’s abban bár csak kevés másodperczig 
is tartózkodni, a’ nélkül, hogy az egész természet meg
rendülne az emberben, ’s azért nem bírtam magamban 
a’ szánakozást elfojtani, midőn egy kárpáti vizgyógy- 
intézetben, az épen kihütött beteget a’ vendégszoba 
asztalain és padjain kék orral szerte-ugrosnilátám , hogy 
megmerevült tagjait némileg ismét fölmelegíthesse, mi
dőn a’ rósz idő miatt (September elején voltam ott) a’ 
fenyüerdőben nem futkározhatott: ámde azt soha nem 
fogom csodálni, hogy rendkívül meleg levegőben, minő 
az orosz gőzfürdőé, szükségét érzi az ember annak, 
hogy hoszszasb ott tartózkodás után a’ rendkívül átme- 
legült bőrt hűvös locsolásokkal ismét rendes állapotá
ba hozza viszsza, mi a’ kipárolgást nem nyomja el, 
hanem mérsékli, sőt a’ fürdőben hoszszasb tartózko
dás esetén még elő is mozdítja; mivel az a? legjobb esz
köz az izzadást a’ gőzfürdőben derekasan elősegíteni, 
ha testünket néhányszor hidegen leöntetjük, vagy né
hány másodperczig a’ kádban mozgunk; ezen kihüté- 
sek a’ gőzfürdők használásával olly szoros kapcsolat
ban állnak , hogy egyik a’ másik nélkül czélszerüleg 
nem is létezhetnék; egyszersmind edző eszközül szol
gálnak ezek a’ légmérséklef hirtelen változása ellen, in
gatag légkörünkben, mi által az orosz gőzfürdő egyen
lőn alkalmassá lesz, minden évszakban, ’s ez az, mi 
az oroszokat szörnyű telök ellen aczélosítja. A’ gőzfür
dő viznélkül gyötrelemmé válnék, valamint gőz által nem 
melegített levegőn kivül a’ hideg zuhanyozás, ha nem 
ártalmas, de bizonyosan igen kellemetlen; én mind a’ 
kettőt megkisértém, ’s egyiket sem ajánlhatom. — Visz- 
szaéléseket, ’s azokbul származó bajokat tökéletesen 
elmellózni, ez intézetnek is olly kevéssé sikerülend, 
valamint általányosan lehetlen bárraelly emberi műkö
dést eredeti eszményi tisztaságában megtartani; med
dig azonban a’ józan ész ’s tapasztalás tanácsitnem uta
sítjuk viszsza , addig csak jótékony hatását leend alkal
munk tapasztalni ez intézetnek. A’ test megedzése, az 
egészség megtartása , végre számos testi gyöngélke- 
dés , és betegségből kigyógyulás , —■ ezek azon gyümöl
csök , miket az orosz gőzfürdők józan, ’s czélszerüen 
intézett használatátul v á r h a t n i ,  melly tárgyak , mint 
diaeteticát, ’s a’ gyógytant illetők orvos körébe tartoz
nak. Az orvosnak kell mindig meghatározni , hogy szük
séges é ’s mikép ezen gyógyerejü szert használni, ha 
valódi sikerét kívánjuk tapasztalni. Egész sor nagyobb 
és apróbb bajt hozhatnék elő , mik ellen a’ gőzfürdő 
részint egyedül, részint czélszerű gyógyszerek alkal
mazása mellett, valamint hathatósan , úgy egyszersmind 
kellemesen használt; de nincs értelmes orvosokban hi
jány , kik minden egyes esetben meg tudják határozni, 
hogy lehet é ellene ezen gyógymódot használni, vagy 
nem. ’S ennek érintése által fontos szolgálatot v é l e k  
tenni a’ tisztelt közönségnek , mert orvosak ’s nem or
vosakra nézve, semmi nem gyakorol ártalmasb hatást. 
mint az öngyógyítás.

Midőn az illőn kihütött vendég a’ fürdőt elhagyja, 
mindjárt az ajtónál egy szolga fehér lepedővel födi fe
jét és testét, ’s ismét az öltöző-szobába vezeti, melly 
előbb levetkezésül szolgált, ’s minden lehető kényelem
mel el van látva. A’ padló ugyanis szőnyegekkel, a’ fal 
pedig mindenütt gyapjuszövetü kárpitokkal van borít
va, a’ szoba nasyobbára kárpitokkal egymástól elvá
lasztott cellákra felosztva, mellyeknek mind egyike nyug
ágyakat foglalván magában e g y e s  vendégek számára
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szolgál; e’ mellett az öltözködéshez szükséges apró 
eszközök sem hiányzanak. Ezen szobában, hol egész
éven á t-h  16°-----h 18° R. foknyi közép hévmérsék u-
ralkodik,addig tartózkodik a’ vendég, míg bőre ismét 
viszszanyeri szokott melegségi fokát. Azon esetek igen 
ritkák, mikben utó-izzadás kívántatik meg. A’ közön
séges fürdési idő nyáron reggeli 6 , télen 7 órától dél
utáni 2 óráig annál czélszerűbb, mivel a* teli gyo
mor valamint az orosz, úgy más fürdővel sem fér ösz- 
sze. Egészséges, erőteljes egyedek igen jól cselekszik 
tehát, ha éhgyomorral jelennek meg a’ fürdőben , má
soknak , f ő 1 e g a' gyöngéded nemnek könnyű reggelit 
ajánlok valamicskével a’ fürdés előtt. —

Stockinger dr.

]?I á  s  o  1 a  t o k . # )
IV. W e i t z e 1 i a n a.

I. A’ történettan „galant“ ’s a’ „szósak“ iránt a’ 
népek nagy társaságban tudja magát viselni; udvar kö
zelében gyakran udvari lesz ; van „világa“ ’s világfi
ként tetszékeny Hiedelmet és s z e r e t e t r e  méltó enge
dékenységet mutat a’ magasb iránt, mig az alsóbbal e- 
lókelőleg vagy megvető keménységgel bánik; a’ korral 
megy ’s vonja diadalkocsiját, akármilly szerencsés győ
ző hágott legyen reá: szerzetesi vakhit, az autocrata 
önkénye, szélröpke népparancsnoklat vagy törvény
szerű szabadság.

II. Tanulságosabb lenne a’ forradalmak történet
írásánál, a’ legbefolyásdűsabb jakobinek és jakobinnök 
ármánykodásai és fondorlataié, mikkel a’ vallás és 
törvényesség (Legitimité) becsületét lerombolni ügye- 
keztek, mielőtt jakobinek voltak. A’ birodalmak enyész- 
tének története ’s e’ fölötti komoly gondolkozás ide ir
tai bennünket. Úgy leljük; hogy a’ monarchia a’ né
pek kelléke által szilárd és biztos alapzatű, ’s becsü- 
lésök és szeretetekben,ha ugyan az uralkodó azt megnyer
ni akarja , „örök, váítozhatlan gyámola és alapja van. 
Trón és oltár , a’ polgári rend és szabadság szeretete, 
miket a’ törvény tart fö l, mellynek élénk kinyomása, 
végrehajtója és fentartója a’ király, a’ végeden és e- 
lenyészhetlenre emelkedés, melly ez élet föltépett ’s 
roszhangu accordját, egy szebb, magasb tulélettel egé
szíti ’s öszhangzásba hozza : rokonabbak az emberter
mészet és társasállapotunk elsőségeivel és hiányai
val , hogysem erőszaktalanúl elválaszthatók volnának; 
mélyebben és szilárdabban alapulvák kedélyünkben, e - 
gészséges fákként tápláló földben, hogysem még a’föl- 
kelés vihara is lezuzná, ha önmagokban el nem rohad
tak és romiának. Nem azon jakobinek milliói, mik^t az 
éjszak Róma elkorhadó világbiralma ellen külde ; nem 
a’ mahomedán harezfiak vad propagandája , kik az el- 
revült byzanczi császártrónt öszszezuzták , bontók és 
semmisiték fel e5 státusokat; saját romlásuk érette ha
lálra, mit a’ barbárok beütése csak siettetett. Elpusz
tulások ítéletét önmagok mondák’s másoktól csak végre
hajtatott. Ha statusok, benső forradalmak és lázadások 
által enyésznek e l : úgy e’ forradalmak és lázadások nem 
okai az enyészetnek , de azon kórok és nyavalyák, mik
ben ók (a’ statusok) szenvedtenek, mellyeknek jelen
ségei és krisisei törvénytelenségben és fölkelésben nyi
latkoznak. Nyavalyákban és korgyüngületben is meghal 
az ember; de a’ mi megöli, nem kül jelensége a’ baj
nak, de életerőjének benső feldulása.

*] Lásd Társaik. 1841. I0I-2g.

III. Pártokat és felekezeteket nem taníthatni. Ha 
hasztalan fáradoznak , ellenfeleik nézeteit legyőzni, 
czelait gyanúsítják. Ha gazságukat be nem bizonyíthat
ni, őrülteknek nyilványitják.

IV. A’ franczia királyság nagy zavarban látszik 
lenni. De állása valóban átkozott i s ; ha az istenkegye- 
lembóli monarchiának illedelmes bókot akar esapni, a* 
népfölség lábára hág otrombául; ha barátságos arcz- 
czal a’ jogszerű királyság felé mosolyg, hátat fordít 
nyersen a’ népnek. Szomorú dolognak tartom , e’ király
ságként Jánus fejjel születni, nem tudva: mit csinálni 
a’ kettős arczczal, kivált ha az egyik szánakozva pis
log a’ múlt— Aegyptus husfazékai — felé, ’s a'másik 
reményteljesen mereng a“ jövő — az Ígéret földe — fe
lé, de mihez sivatag visz fáradozatok- és nélküleze- 
tekkel. —

V. Rósz helyzet az a’ király és polgárság között, 
az egyiket akarva, ’s a’ másikat nem nélkülözhetve. így 
áll az európai politika is háború és béke közt; békét 
akarna, szerencsés háború következményivel ’s hábo
rút a’ béke áldásaival. Háborút nem akarna, de nem 
tudja, mint kerülni ki. A’ sors rázza ki ama rómaiként, 
ruhája redőiból, ’s végre azzal vigasztalandják mago
kat : a’ mi történt nem tevék. A’ sors, vagy a’ mit így 
sorsnak hínak, az emberiség valódi szülésre vajúdá
saiban. A' történettan is zavarban leend, ’s nem fogja 
tudni, mint bánjék csinosan és illedelemszerüleg korunk
kal , a’ nélkül, hogy az igazsággal öszszeakadjon ; iga
zán a’ franczia királyság állapotában van. Az egyik ol- 
dalrai bók, lábtapodás leend a’ másikon. De a’ sima 
történetírók majd tudandnak magokon segíteni. Hadd 
hitessék el csak a’ hisztória regényét, ’s a’ regénynek 
tartandó hisztória nem lelend hitet.

VI. A’ németeknek jeles férfiaik vannak, kik, ha
becsületes szándék kellene, a’ czél legközelebbi utát 
okvetlen megmutatnák. De rendszerek, elméletek, tu
dományosság ’s hév buzgalom nem teszik a z t , legalább 
nem egyedül. A’ tudománynak bölcseségnek kell lenni, 
az elméletnek bánni tudni a’ föladattal, a’ kívánatos
nak a’ lehetővel öszhangban lenni. Könnyű mondani, 
miként akarjuk az aratást: a’ földtül, művelésétől, a’ 
vetés-magtól, időtül ’s néhány esettől és körülménytől 
függ, mit adhat. A’ németek e’ mezőn még meglehető
sen ujonezok. Az iskola tulkeveset tud a’ világról; a’ 
világ mitsera akar tudni az iskoláról. A’ valódi britt csak 
Brittanniát ismeri ’s az angol a’ föld maradékát (Rest) 
ráadásul nézi Angliára. A’ francziák emberibbek ’s vi
lágrészünk szárazföldéhez, érzemény, szokás, gon
dolkozás és érdek által rokonabbak. Ok más iskolában 
voltak, mint hol a’ tanulmányokat iskolapadokon vég
zik; bírják a'’szó és tett tudományát, ’s az elmélet ol
dalán a’ tapasztalatán. Észpolitikájokatköltséges tapasz
talati physika vizsgálta és szűrte meg. K. fi.

P ó t l é k  t á r .
(Különös szülész és gyógyász.) B e n d e l e r ,  a’ 

braunschweigi udvari egyház bassistája egyszer a’ dan- 
zigi főegyházban orgonázott ’s végre legmélyebb hang
ját hallatá. Minden álmélkodott, midőn egy , nők közti 
zsibongás félbenszakitá az éneket. Egy előkelő tanács
nok nője, Bendeler rettenetes hangjától megijedve, elszül
te fiját: a’ kedves hírre a’ férjt elhagyá köszvénye, 
mellyben régóta szenvedett; ki hálás szívvel hivá Ben- 
deleit keresztelőre, hol tányérja alatt 300 aranyat talált.

Szerkeszti Helmeczy. Nyomtatja Tr a 11 ne r-Káro yi uri-utcza 453.



Vidéki szemle.
(XI. s z á m.)

( Folytatása és vége.)
A z  a u s z t r i a i  b i r o d a l o m  t a r t o m á n y i n a k  
(M agy .  é s  E r d é l y o r s z á g o t  i d e  nem é r t v e )  
a lk o t v án y a i t , o r s z á g g y ű l é s e i t ,  r e n d é i t  

's e z e k  v i s z o n y a i t  i s m é r t e t ő  a d a t o k .
IV. $. A) P a p i - r e n d .  Ez a’ német- szláv és 

olasz tartományokban az a d ó  alól nincs fölmentve ; né- 
melly c z i m e k e t  é s  t i s z t e l e t b e l i  jogokat bír 
(illyenek például: némelly érsekek és püspökök hgi czi- 
m e, a’ nagy dignitár-ság , korona-káplánság , a’ cseh 
kápolnai grófság ’st.ef. ;)de p o 1 i t i k a i kormány-hiva
tal i g e n  k e v é s  hagyatik számára, 's ebből az olasz
tartományokban é p e n  k i z á r a t t a k .  A’ fekvő-jó- 
8 z ág ok ö r ö k l é s e  e’ rendnek az amortisatio-és e- 
gyéb országos törvények által vagy m e g t i l t a t o  t t  
vagy k o r l á t o z t a t o t t ,  mindazonáltal némelly papi 
méltóságok és testületek (köztük említésre méltó az o I- 
z n ü c z i  é r s e k i  e g y h á z )  nevezetes jószágokat bír
nak. Az olasz tartományokat és a’ határőr-vidéket kive- 
vén,mint a’nemeseknek k i v á l t s á g o s  f ó r u m o k  van 
és a’ k a t o n á s k o d á s t u l  m e n t e s e k .  — B. 
N e m e s s é g .  Ez az idézett tartományokban is f ő és 
al-nemességre oszlik. Az ausztriai nemesség közönsé
gesen ö r ö k ö s ;  de az olasz tartományok, Dalmáthon , 
Tirol és Salzburg uj nemesei, kik az előbbi idegenes 
kormány alatt hozattak volt be, kivételt szenvednek. A’ 
nevezett tartományokban léteznek nemesek, kik csupán 
ö n s z e m é l y e i k r e  illyenek; és van nemesség, mely- 
lyet csak a’törvényes férfi e l s ő  s z ü l ö t t  örököl.— 
Nemességet csak az uralkodó adhat, ’s pedig a’ többi 
közt Maria Terézia rende által is. — Az ausztriai nemes
ség az adó alól n i n c s  kiváltságolva, törvényhozó tes
tületet nem képez, fenyitő-tárgyakban különös törvé
nyeket nem bir. Jogaiimezek: a) Cz i m és c z i m e r .  
b) K i v á l t s á g o s  f o r u m ,  kivevén Olasz- és Dal- 
mátország nemeseit. A’ német, cseh és galicziai tartó 
mányok nemesei polgári ügyekben az illető városi vagy 
helységi, bűnvádi tárgyakban a’ fővárosi, és rendőrség 
elleni nehéz vétségben (a’ fővárosin kivül) a’ kerületi 
törvényszék elibe idéztetnek, c) K a t o n á s k o d á s t  ó- 
l i  m e n t e s s é g ,  a’ lombard-velenczei királyság ne
meseit kivevén. d) Kizáró e l s ő s é g  az országos fő 
és örökös hivatalokra, e) E l ő j o g  némelly alapítvá
nyi helyek-intézetekre és rendekre. — További lényeges 
jogok: a’ földbirtok , az azért járó batárzott fizetés, ro
bot , urbériadó , vadászati, sör- pálinka-főzési, kimé
rési’st.ef. jog. Aztán ősi ’s politikai és rendőrségi tisztség 
felállítása. P a t r i m o n i a l - G e r i c h t s b a r k e i t  , 
hol illyenek a’ fejedelem vagy más helység részéről nin
csenek__ Ezen jogok a’ fő és al-nemesség közt egyen
lők , ha csak a’ törvény különböztetést nem teszen. Em
lítésre méltó , hogy a’ lombard-velenczei királyságban 
a’ földesúri követeléseknek semmi helye nincs. — C. 
P o l g á r i - r e n d .  E ’ czim minden város és mezővá
rosok polgárit és lakosit magában foglalja; de itt tulaj
donkép azokat kell érteni, kik a’ váróstul polgárjogot 
nyertek ’s ennek erejénél fogvást a’ város egyetemes sza-

baditékiban részesülnek. Jogaik minden határzat mel
lett különbözők. Általányosan joguk van: városi mes
terséget és művészetet gyakorlani, városi realitást örök
leni és bírni, tulajdon elöljáróság (magistratus) által 
kormányoztatni, ennek választására befolyni, a’község 
javainak igazgatásában részt venni, és némellyeknek 
országgyűlési követeket is küldhetni.

A’ városok 3félék: s z a b a d  k i r á l y i a k ,  u r o -  
d a l m i  ( v é d u r i a k ? )  v é d n ö k s é  g-a 1 a 11 i a k é s  
e g y e s  f ö l d e s u r a s á g o k h o z  t a r t o z ó k .  A’ két 
elsőben a’földbirtok szabad tulajdon és saját városi jegy
zőkönyv tárgya, az utolsóban jobbágyi. D) ^ór-rend . 
Ez a’ czimzett tartományokban egyetemes vagy jószá- 
gos , vagyjószágtalan parasztokból áll. A’jószágra néz
ve vagy t e l j e s  f ö l d b i r t o k o s a k  vagy h a s z o n 
t u l a j d o n o s a k  és szerződök, nagyobb ’s kisebb vi
szonnyal a’ főtulajdonos iránt. ’S n o h a  e z e n  viszony 
ugyanazon egy tartományban is különböző, mégis a’ pór
rendet jellemzöleg k é t  o s z t á l y r a  lehet sorozni.— 
Vannak t. i. tartományok, mellyekben az a l á r e n d e l t 
s é g i  v i s z o n y  (nexus subditelae) otthonos , és van
nak tartományok, mellyekben a’ földmüvesi osztály job
badán h a s z o n b é r l ő k b ő l  (aus Pächtern) áll. Oly- 
lyanok : a’ cseh és galicziai tartományok, Felső-és Al- 
só-ausztria , Stájerhon, Karinthia , Karniólia és egy ré
sze az illiri tengermelléknek ; illyenek : a’ lombard-ve
lenczei királyság, Tirol- és a’ tengermelléki h a t á r  és 
Dalmátia egy r é s z e .  Az első osztályban (alárendelt
ségi viszonyban) levő parasztok jogai következők: Min
den pór az egyetemes törvények védelme alatt s z e 
m é l y e s  szabadsággal bir és tényeire nézve csak a’ 
fenálló törvényektől függ. Minden tisztes életmódot hasz
nálhat , mesterségek-müvészeteket és tudományokat ta
nulhat. Földesura jószágiból — az öszszeirás rendele
téire figyelve kikért elbocsátó levél mellett, melly in 
g y e n  adatik k i , az ország más részire t e l e p e d h e -  
tik le , vagy szolgálatba Jéphef. Elkobzásról (Loskau
fen ) szó sincs többé és midőn a’ törvény azt kívánja, 
hogy az elmenő maga helyett alkalmas alattvalót állít— 
tson, ez gazdasági és pénzügyi alap-okokbul történik. 
Továbbá: házasodhatását, nőszülhetésétsemmi különös 
gát nem akadályoztatja, az erre megkivántató szabad
levél — törvényes ok nem ellenezvén — ingyen adatik 
ki. Büntetti és rendőrség elleni vétségekben alárendelt
ségi viszonyánál fogva földesúri védelemre számit’st.ef. 
valamint ellenkező esetben a’ kerületi tiszthatóság in
gyen ügyvédet szokott adni. B ü n t e t é s e  igen korlá
tozott és ellenőrködés alatt van. Büntetheti t. i. urasá
ga nagyobb vétségeiért m u n k á v a l ,  de nem ám saját 
hasznára irányzottal; fenyitheti b e z á r á s s a l ,  de nem 
8 napnál tovább tartóval; feltűnő ellenállásért, enge
detlenségért, értékének %  részét felülmúló adósságért, 
földjeinek két évig történt nem miveléseért, hoszszas 
tartozásaiért el is b o c s á t h a t j a ,  de nem a’ kerületi 
tiszthatóság helybenhagyása nélkül, ’s ekkor is tartozá
sa vagyonából lehuzatván, a’ maradvány a’ pórnak visz- 
szaadatik. — Említésre méltó, hogy Galicziában a’ pór
nak szabad faizása van, az erdösb helyeken el is ad
hat, hogy a’ földesur szerencsétlenség esetén gabná- 
v a l, marhákkal épületfákkal tartozik övéit ellátni. El
lenben a’ p ó r s á g is némelly esetekben korlátoztatik ,
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például: az italra ’s pazarlásra hajlandósága miatt, föl
desura engedelme és zálog nélkül, nehogy gazdasága 
csorbát szenvedjen, 5 ftnál többet nem vehet kölcsön. 
Földbirtoki tekintetből a’ pór haszontulajdonos (5Ru£uttg§: 
eigentf)űmer) ’S mint illyennek joga van megvett földjeit 
öntetszése szerint használni, eladni, cserélni, 2/3d,rész 
értékig elzálogosítani, terményit önkénye szerint ke
zelni. ’S e z e n  j o g o k h o z  n a g y o b b  r é s z i n t  a’ 
18dik s z á z a d b a n  j u t o t t .  — Vannak ugyan még, 
főleg Galicziában, meg nem váltott parasztföldek, tel
kek , de ezekben i s , a’ földbirtokos önkénye ellen biz
tosítva van a’ földművelő osztály. A* telkeket nem sza
bad eldarabolni, ’s népesitési tekintetből egynek két tel
ket nem lehet bírnia. Az elsőnek az öröklésben is igy 
kell történnie, t. i. az öröklő (első a’ fiú lyányok fölött, 
fiák közt az idősbik) illető testvéreit készpénzben fizeti 
k i . — Ugyanezen osztálybeli p a r a s  z t o k v i s z o 
n y a i  f ö l d e s u r a i k  i r á n t .  — Mellőzvén azon szol
gálatot , mellyet a’ statusnak tesznek arányos fizetésért 
(az előfogatot, katona-szállilást’s t.e f.), úrbéri tartozá
saik : r o b o t o z á s b a n ,  t e r m é n y  ’s p é n z - f i z e 
t é s b e n  feneklenek. Noha a’ status-kormány mindeze
ket rendszerezé é s  az ö n k é n y  k o r l á t o z á s á t  
(előkelőleg 1771 és 78űik évek közt) mindenütt szent 
elvének t a r t á ,  mégis, ezek tartományok és uradalmak
hoz képest, különbözők: L e g k e v e s e b b  r o b o t o t  
szolgála’ paraszt Felsőausztria-és Bukovinában. Ott a’ 
tartomány h á r o m  régibb kerületiben meghatárzottévi 
tartozása 14 nap minden birtoki különböztetés nélkül. 
Az i n n i - é s  s a l z b u r g i  kerületben törvényileg a’ 
szám nincs meghatározva, de s z o k á s  szerint ugyan
annyi ; vagy kevesebb. — Itt 14 nap. A’ moldvai határ 
felé lakóké csak 6 nap , mire a’ zsellérek is kötelez- 
tetvék. —

Sokkal n a g y o b b  az efféle tartozás Alsóausztria 
Cseh- Morva- Szilézia- Stájer- és Karintbiában , hol a’ 
maximum 104—156 — a’ minimum 12 robot-nap szo
kott lenni. E’ szerint Stájerhonban például, egy egész 
telkes paraszt évenkint robotol 156 napot, a’ féltelkes 
arányban 7 8 — a’ negyedtelkes 39 napot. Galicziában is 
156 napot, mellyből 3 napot dolgozik le hetenkint. Ez 
utolsó országban (Bukovinát^kizárva) van: 31,248,463 
robotnap, e’ közt: 14,339,46*3 egészen ingyen igásro- 
bot, 16,564,918 i n g y e n  gyalogrobot. A’ segítőnapok 
(©te 2íu§t)űlfétage) és a‘ zsellérek robotai nincsenek be
számítva. Sok helyen e’ robotolás régi gyakorlat sze
rint történik, mi falukkint különbözik. A’ r o b o t  meg
v á l t á s a  a’ mondott tartományokban is sok phasison 
ment keresztül. Jelenleg s z a b a d  e g y e z k e d é s r e  
hagyatott, mellynek a’ kerületi tiszthatóság tudtával és 
helyeslésével kell történnie, de i g e n  r i t k á n  t ö r 
t é n i k .  — A’ pénz- és terménybeni fizetést csökkentés , 
törlés, határzás ’s t. e’ féle által szabályozó a’ kor
mány , de mind e’ mellett is mint az urodalmak olly kü
lönféle. Az illy nemű közönségesb adózások a’ czimzett 
tartományokban imezek: a) Földbér (der Grunddienst 
(Grundzins, Erbzins) (évenkinti) a’ használatra adott 
földért, vagy örökös tulajdonosa megismerésének jeleül. 
Rendesen pénzben fizettetik ; de itt—ott terményben is. 
Divatba van némelly tartományokban az aprólékos adózás; 
melly után az egész Galicziában 433,268 darab csir
két, 171,989 kappant, 26,655ludat, 2,081,295tojást, 
12,270 font kendert, 1366 font lenet, 1708 pint sze- 
sérmázt, 2069 font mézet ’s más eféléket vettek be a’ 
földesurak. A’ szőlő-telkekért is pénzben, vagy ter- 

. ményben szoktak fizetni. — b) Változási illetékek (die 
Veränderungsgebuhren). Ezen laudemium és mortuarium

czim alatt is ismert adózás némelly tartományokban az 
érték 5 , másokban 10 pcenfjével gyakoroltatik. — Ga
licziában az urodalmak nélkülözik, c) Költözködési dij. 
(Das grundherrliche Abfartsgeld v. Nachsteuer.) Ezt 
a’ paraszt, uraságának akkor fizeti, ha olly tartomány
ban kíván letelepülni, mellybe nincs szabadsága illy adó
v. leteendő dij nélkül költözni, sőt akkor i s , ha magyar 
tartományokba kíván átszállani. A’ galicziai urodal
mak , ha a vagyonos pór Magyar- vagy Erdélyország- 
ba költözik, e’ jogot nem gyakorolják, d) Telekkönyvi 
illetékek, ’s díjak (Grundbuchsgebuhren und Taxen.) 
Ezt az urodalom csak annyira gyakorolja, mennyiben 
alárendeltje vagyoni és személyes ügyét hivatalosan ke
zeli ’s ekkor is jobbadán határzott ár szerint. Galicziá
ban az illynemü taksa nem honos. Elvégre e) a’ paraszt
ságnak egy igen terjedelmes tartozása, noha ez n e m 
a l á r e n d e l t s é g i  v i s z o n y b ó l  s z á r m a z i k ,  a* 
t i z e d .  Bukovinában: minden mezei föld (a’háziszük- 
segre szolgáló kerteken kivül)tized alá van vettetve. Gali
cziában : ugyanezen jogot (régi lengyel maradvány) gya
korolja a’ kath. Clerus, de az urasági tized igen gyé
ren , ’s csak némelly délkeleti kerületekben fordul elő. 
így van ez a’ cseh tartományokban is. Ellenben a’ né
met tartományokban otthonos és ókoru. — Azonban a’ 
tized alá eső termények sem egyenlők mindenütt. Ga
licziában: csak azon honi termények tartoznak tized alá . 
mellyeket ekével ültettek e l,  miért a’ répa, káposzta’s 
egyéb hasonnemúek kivétetnek; és általányosan kevesbbé 
tizedeltetnek meg a’ föld gyümölcsei, mint az állatok 
és méhek. Ellenben a’ német tartományokban : a’ tized 
minden vetemény- és k e r t i-gyümölcsre kiterjed , ha
bár ugar-földekbe történt is az ültetés , ’s csak állatte
nyésztés és földészet tekintetéből tizedmentesek némelly 
ugarba, és ide is a ’ m a g a  i d e j é n  v e t e t t  szüle- 
ségpótló vetemények. Egyébiránt e’ tárgy fölött fenső- 
rendeletek őrködnek ’s a’ t i z e d  m e g v á l t á s a  szabad 
egyezkedésre bízatott, mi azonban ritkán gyakoroltatik. 
A’ galicziai kamra-jószágokban a’ méz-tizedet 3 p. krával 
lehet megváltani.

Az első osztályú tartományok pórjai közül s z a 
b a d a l m a z o t t a k :  1) A’szabad földbirtokosak (die 
Freisassen) Cseh- és Morvaországban. Ezek minden 
földesúri jog nélküli szabad földet bírnak’s k ö z v e t 
l e n  a’ fejedelem alá vettetvék, kinek haíárzott adót 
fizetnek és elöfogatokkal szolgálnak. 2) A’ s z a b a d 
p ó r o k ,  ugyanott, kik földesúri hatóság alárendeltet- 
vék, de úrbéri szolgálattal földeikért nem  tartoznak.
3) A’ s z a b a d p ó r o k .  (Soltyssen, Skulteten) Gali
cziában , kik földjeiket örökös tulajdonkép b í r j á k  ’s 
1780dik óta katonáskodás helyett birtokadó alá vettet
vék minden urasági szolgálat nélkül. 4) A z u r a d a l 
mi  (die Dominicalisten) haszonélvezők , urodalmi bir
tokon. Ezek csak szerződési fizetéssel tartoznak, ’s ro
botot csupán ott szolgálnak, hol ez szerződésben van 
kikötve. 5) C e n s u s t  f i z e t ő  n e m e s e k  Gali
cziában. Ezek póri vagy urodalmi földeket bírván vagy 
censust fizetnek, vagy a’ földekkel járó úrbéri terhe
ket viselik.

J e g y z e t .  A’ tiroli rendnek valamint k é p v i s e 
l ő i ,  úgy (jobbadán) s z a b a d  f ö l d b i r t o k i  j o g a  
van; ’s bírja a’ tartomány % d. részét és különös itt, 
hogy némelly póroknak n e me s  alárendeltjeik vannak. 
— Hol a’ pórok nem földtulajdonosak, határzott bért fi
zetnek , de urodalmi jog alá nem esnek. — A’ tartomány 
déli részén az olasz gazdasági rendszer van elfogad
va. A’ tengermelléki vidéken is, kevés földesuraság



34*

létezvén, az olasz rendszer, vagy viszonyos szerző
dés divatoz.

A’ Ildik o s z t á l y b e l i  t a r t o m á n y o k  p ó r 
j a i n a k  v i s z o n y a i .  A’ lombard-velenczei király
ságban a’ hűbéri -  viszony vagy soha nem nyügözé a’ 
pórságot, vagy régóta megszűnt lenni. Vannak itt t e l 
j e s  f ö l d t u l a j d o n o s a k ,  k i k  b i r t o k u k a t  v. 
ö n m a g u k ,  vagy cselédjeik és napszámosak segélyé- 
tyével m i v e 1 i k ; és ismét o l l y a n o k ,  k i k  földré
szeiket bizonyos időre (többnyire 6 — 9 évre) b é r 
l ő k n e k  olly szerződés mellett adják ki, hogy ezek a’ 
rajtok nyert termény bizonyos részét (közönségesen fe
lét) a’ tulajdonosnak fizessék. Az első leginkább ott 
szokott történni, hol a’ jószág ’s gazdaság nagy, mint 
a’ lódi, paviai, majlandi kerületben, minek következ
tében illy helyeken az alsó néposztály nagyobb része cse
lédségből és napszámosakba áll. Terjedtebb a* b é r 
l ő i  r e n d s z e r .  A’ bérlők ideiglenes szerződök ’s 
gazdasági állapotjok rendszerint a’ szerződés föltételei
től függ ’s természetes az , hogy a’ nagy csődületben 
a ’ bérlő gyéren tehet jutányos birtokra szert. Említés
re méltó, hogy a’ földtulajdonos a3 szerződőt s e m m i  
szerződésen kívüli tartozásra nem kényszerítheti, ha
nem neki kell, m i n t  tulajdonosnak , a’ birtokra rótt 
adót fizetni. — Dalmáthonban : Cattaro és Raguzában nem 
létezik alárendeltségi viszony’s nincs a’ paraszt-és u- 
rodalrai jószágok közt különbség.— Régibb kerületiben 
léteznek szerződők, kik a’ föld-használatért a’termény 
3— vagy 4dik részét tulajdonosiknak fizetik és kik gaz
daságikból törvényes ok nélkül ki nem tétethetnek. A’ 
hegyes részeiben vannak pórok, kik földjeiknek való
ságos tulajdonosi. Raguza vidékén nem hijányzanak a’ 
robotos parasztok is , kiknek azonban efféle tartozásuk 
maximuma: 90 nap.

A’ kath. határőrség alkotványa isméretesbnemze
tünk elő tt, semmint rajzolni kellene. Legyen elég sta
tus és községek iránti viszonyaikról itt megemlíteni, hogy 
a’ h o r v á t  é s  t ó t  ká t .  v i d é k e n  minden hold rét 
'vagy szántóföldiül egy napi kézi (gyalog) és félnapi igás 
(szekeres) kincstári ingyen szolgálatot köteleztetnek 
tenni. A’ tisztviselők és mindazok, kik nem tartoznak 
a’ katonai osztályba, megváltják napszámaikat. A’ ke
reskedő ’s mesteremberek ezenkívül évenkint még 2 
ft. 40 krt.fizetnek műhelyeiktől. — Ez a’ Bánságban más
kép van. Itt a’ földbirtokosak ingyen kincstári munka 
helyett (az ezred kerületébeni szállításokat (transport) 
kivevén) legelő-taksát fizetnek. Szabadalmazottak itt is 
•ott is léteznek. Hietzinger ur („Statistik der Milifär- 
gränze Th. III. S. 150—171“) adatai szerint 1820ban 
a’ horvát és tót kát. határőrség kincstári ingyen szol
gálata 1,189,951 kézi és 594,975 igásrobotbul álla ’s 
miután az egészre szükség nem vala 116,944 robot el
engedtetett. A’ bánsági határon a’ fizetendő napszám 
340,116 kézi és 164,004 igásra számittatik, de abból 
•csak 86,947, ebből 59,839 követeltetett.

A’ községek munkái is mindingyen tétetnek,és sza
bály szerint egy embernek 8 , egy pár igásmarhának 4 
nap évenkinti legnagyobb szolgálata. Csak a’ hadikor
mány szabhat szükség esetén többet. Az erdélyihatár
őrségnél ez máskép van. —

Már az elősoroltakkal hasonlítsa őszsze a’ kegyes 
olvasó a’ magy. alkotvány, országgyűlés , a’ magy. pap
ság , nemesség, polgárság és parasztság jogait^ és vi
szonyait, ’s noha a’külföld , sót a’ szomszéd Bécs nyil- 
ványos oktatóji is sok alaptalan á l l í t á s t  (mellyeket 
öszszeszedvén be fogok mutatni az olv. közönségnek) 
terjesztgetnek azokrul, elmélkedjék, mérlegezzen ’s az

tán Ítélje megfordittatiké figyelem, kivált az utolsó osz
tálybeliekre tekintetében a’ költő imez szavaira:

„Uberibus , lactis succum , non sangvinis hauri,
Et corio misso , sit tibi lana satis.

Non nimis emungas populum, séd viribus aequa 
Exige !“ —

Csekély véleményét bővebb adatok után közlendi
Őszinte-vidéki.

Soprony-vasi szederegylet.
II. R e n d e l e t e  k.

m e l l y e k  i d ö r ü l  i d ő r e  k ö r ü l m é n y e k h e z  
k é p e s t  v á l t o z t a t h a t ó k .  

t 1) Mindenki a’ szederegyletbe 1341dík évi julius 
26tol számítandó egy esztendőig, a’ szétosztott ívekre 
jegyzendő aláírás utján még beléphet; — ezen idő múl
tával, ha valaki a’ társaságba kíván lépni, megkeres két 
társasági tagot, kik ha őt a’ választmánynak ajánlják , 
es ez őt beveszi, tüstint a’ társaság tagjává válik. Az 
ajánlás habár röviden , de mindig Írásban tétetik, ’s az 
elnökök egyikéhez utasítandó , kik az illyféle ajánlóleve
leket mindig a’ legközelebb választmányi ülésnek köte
lesek bemutatni, melly mindig elmulhatlanul választás
sal kezdendő.

2) Választáshoz , melly golyóvetés által történik ’s 
hol az egyszerű többség határoz, egy elnököt és a’jegy
zőt beszámítván — legalább 8 választmányi tag jelenléte 
szükséges. Ha illy alkalommal az ajánlott, többséget nem 
nyerne, legott még egyszer golyóvetés alá esik , nehogy 
tán tévedésből maradjon ki; ha azonban ekkor sem vá
lasztatnék meg, ügyét a’ választmány többé nem ren
delheti e l, de azt a’kimaradt — ha kedve van — a’nagy 
gyűlések elibe viheti, hol illyesek körül mindig a’több
ség határoz.

3) Egyéb a’ választmányt illető kérdések eldönté
sében elegendő egy elnök, ’s három választmányi tag. 
Az elnökök távollétében pedig 5 választmányi tag jelen
léte , a’jegyzőt mindig belé számítva, szükséges.

4) Azon határvonalí, mellynek a’ közgyűlések’s a’ 
választmányi ülések hatásai között léteznie kell, nehogy 
az egyes tagok rövidséget szenvedjenek jogaikban , v. 
az egyesület működései aránytuli belé avatkozás által 
megakasztassanak , csak az idő jelelheti némi tökély— 
lyel ki. Addig is azonban , mig eztelrendelendi az idő , 
minden nevezetesb kérdés, valamint minden pénzbeli 
dolog is , hol többrül mint 100 pengő forintrul van szó, 
a’ közgyűlések elibe való.

5) A’ közgyűlések, mig ebben nem határoz máskép 
a’ társaság, minden januári első és júliusi utolsó hétfőn 
fognak tartatni, mellyekre mint előleg és változtatás 
nélkül kitűzött napokra, a’ tagok minden további megke
resés nélkül hivatalosak.

6) Az elnökök és választmány tagjai fizetést nem 
vesznek. A’ többiek tiszt.diját a’ közgyűlés határozza.

7) A’ k ö z-és választmányi ülések alkalmas helyen 
tartásáról, ha dij mellett is, mindig előleg gondoskodik 
a’ választmány.

8) Ha valamelly részes a’ magaviselet azon elvei 
ellen vétkeznék , mellyek mellett ezen társaság tagjának 
a’ 2dik alkotó szabály szerint fölvétetett ’s e’ miatt ki- 
rekesztetése iránt a’ közgyűlésnél indítvány tetetnek—- 
melly indítványt legalább 30 részesnek kell aláirni, es 
a’ közgyűlésen jelenlevő tagoknak ezen egy esetben két 
harmadrésznek határozott szótöbbségével kirekesztet
nék,— ezen társaság tagja többe nem lehet.- A vá
doló 30 tag közt azonban a’ szavazatok számításánál
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csak a"1 jelenlevők szavazata fog számíttatni, ’s illyen in
dítvány csak azon esetben vétethetik tanácskozás a lá , 
ha a’ vádoló 30 tagot ide nem számítván, más60 tag 
van jelen a’ közgyűlésen.

9) Az egyesület szabályai, tagok névsora, vala
mint a’ gyűlések és választmányok rendelkezései, és 
altaljában az egyesület eredvényei, lehető rövidséggel 
évenkint kinyomatnak, minden tagnak joga lévén egy 
ingyen példányhoz.

10) A’ dijak befizetése, nehogy a’ társaság ügye 
pénzhijánymiatt hátramaradást szenvedjen, mindig az 
esztendőnek január hónapjában leszen fizetendő a’ pénz
tárnokok kezébe.

11) Minden k ö z g y ű l é s  a l k a l m á v a l  egy 
közebéd tartatik, ’s pedig e’ következő szabályok sze
rint : a) Minél olcsóbb l e g y e n  az  e b é d ,  minthogy 
illy alkalommal nem finom tálak éldelése a’ czél, hanem 
a z , hogy a’ társasági tagok egymást közelebbről meg
ismerjék , a’ nyert siker fölött örvendezzenek, egy
mást állhatatosságra buzdítsák, szóval: hogy lelki súr
lódás által mind jobban kifejtessék az egyesület dolga, 
b) Szeszes italok lehető legkisebb mennyiségben hasz
náltassanak^ kirekesztöleg csak honiak. Zene pedig so
ha ne zavarja az ünnepélyt, c) Minden nagy-gyűlésről 
a’ másikra a’ jelenlevő tagokbul előleg egy gazda vá- 
lasztassék, kinek tisztjében álland mérsékleti áron, al
kalmas helyzetben, annak idején egy ízletes ebédet ké
szíteni cs aláírási ivet tüßtint forogtatni, mellyre az 
ünnepélyben részt venni akarók nevüket előre följegyez
hessék. d) Minden tag, ki az ebédben részt venni kí
ván, ’s az aláirási ív megnyitásakor nevét föl nem jegy
ié ,  a’ végett később is jelentheti még magát ’s pedig 
az eljáró gazdánál, csak hogy legalább 24 órával e - 
béd előtt vegye ez a’ jelentést, minthogy máskép — 
ha sokan jelentenék magokat, ’s ezt az utolsó pillana
tig tehetnék — okvetlenül rövidséget szenvednének az 
gyesület előbb följegyzett tagjai, e) Ki följegyzette ne
vét, azt 8 nappal az ebéd előtt még kitörölheti, de 
később nem; midőn, akár megjelenik, akár nem, fizetni 
tartozik, f) Evő-helyettest magáért senki nem küldhet, 
minthogy a’ közebéd czélja nem evők, de a’ társasági 
tagok egybe-csőditése. g) Fizetés mellett egyedül a* 
társaság tagjai vehetnek részt illyes ebédekben, ven
déget azonban minden tag hozhat, de csak egyet, kiért 
fizetni tartozik. Ha azonban egy tag több vendéget kí
vánna részesültetni az ebédben, érettöki fizetés mellett 
teheti azt, de más tagok nevére, ha t. i. vannak ollya- 
sok, kik vendéget nem hoznak, h) A’ fönérintett okok
nál̂  fogvást a’ vendégek is csak akkor részesülhetnek az 
ebédben, ha legalább 24 órával az ebéd előtt be va
lónak jelentve. Itt azonban lehetnek kivételek, ha va
lami jeles, kivált külföldi, vendéget kívánna valaki ré
szesültetni a’ köz-ünnepélyben, ki olly későn jött, mi- 
kep nem vala lehetség, őt 24 órával az ebéd előtt be
jelenteni ; de ez is csak ügy történhetik, ha általa a’ 
rendes tagok sem helyben sem ételben rövidséget nem 
szenvednek, t.i. ha több felirott van mint megjelenő; mi
nek felszámítása az eljáró gazdát illeti valamint az e- 
bed rende i s ; mikép ö ül a’ gazdaszékben ’s eszköz
lései ellen soha semmi a l k a l o m m a l  nem lehet ki
fogás. —

P ó t lé k t á r *
(A’szegény vak.) A’ napokban egy párizsi békebiró előtt 

bizonyos orvos jelent meg , N #’»1 vakot bevádoló, ki nő
jétől vezettetve, kezében nagy bottal, ’s behunyt üzem
mel jelent meg. ,Hatvan frankot követelek ezen ember
től orvosi fáradságimért, szólt az orvos. Azon kérdés
re : miért nem fizet, válaszolt a' v á d l o t t :  „vak va
gyok, raerővak, tetőtől talpig. Orvos urmondá, mikép 
látásom viszszaadja ’s ezen fölül egy 250 forintos és 
„ l á t r a “ fizetendő váltót, ha nála gyógyittatommaga
mat. 250 frank, szabad tartás és szállás ! gondolám, 
már ezért csak keze alá adhatom szememet; elfoga
dóm tehát ajánlatát; de fájdalmam nötten-növekedék’s 
kárpótlást kértem; mert egyáltaljában nem látok. ,Vak 
volt ön az előtt is4 gördité ellen a’ békebiró. „Semmit 
sem tesz, most még úgysem látok.4.4 ,„Nem akaró ren
deletimet követni4'4 felelt az orvos. „Az igaz, mert ren
deletekről szó nem is volt, de igen lakás, tartás és vál- 
tórul; ’s miért követel most tőlem 60 frankot. „»Cse
kély kárpótlásul azért, mibe nekem került; ha nálam 
gyógyittatá vala magát, most ígéretemet teljesitném.444 
„Szaván fogom önt . . . ígéretét tanuk előtt tette . . . 
én ép úgy látok, mint ön. (Kaczaj.) ,„ Az lehetlen444 vá
laszolt orvosunk. „Épen nem , ’s ön zavarodott vonásit 
igen is jól látom44 jegyzé meg a’ vádlott. „,Ezen em
ber rászedett engem , szólt az orvos, ’s csak tettette 
hogy vak.444 Erre megboszankodván a’ vádlott, nem 
tartóztathatá magát ’s mondá: ön ezt szintolly jól tudta 
mint én , ’s az említett sommát csak azon okbul ajánlá, 
hogy szinlett gyógyíttatásom által hírre kapjon. Ezen 
nyilatkozást általányos kaczaj követé ’s a’ békebiró per
lekedőinket elküldé. Honunkban is különféle neme van 
a’ nyeglyéskedésnek.

(Találós ész.) Jól mondja Kotzebue, hogy soha
sem íalálósb az emberész, mint akkor, midőn valakit 
rá akar szedni. Igazolja ezt a’ következő történetbe. Egy 
könyörületes szivü zsidó, ki főfó kötelességbek tartja 
szorult embertársain — legyen az bár keresztyén — se
gíteni, persze 50—60kamatlábukölcsönncl, de hisz ez 
mindegy mert csak segít, a’ kora segítség pedig zsidó kéz
ből is istenáldás , egy illy jellemű izraelita, mondom 
gyapjút alkudozva a’ „neki is élni kell, hét élő gyer
mekkel áldotta meg az ur‘4 ’stb. előzvények utón á r- 
szöbkentő beszédét X ^^nél igy folytatja: bizony bajos 
mai világban élni, az embernek n i n c s  nyugta a’ sok 
pénzkérőtül, ’s ha kicsikarhatják a’ véres verítékkel 
szerzett vagyont, rendesen veszett fejszének nyele is 
alig fordul meg ! ahj veh, abj veh! rósz napokat élünk 
T##nél most is 500 ezer forinton van veszendőben ! I 
„Hogy hogy kérdi XJ«í3>>' borús homlokkal44 ? ,Már két 
millió van rá betáblázva ’s vagyona alig haladja a’ harmad- 
felet— ’s itt kötelezvényt vesz elő melly T # 5»s Írása — 
most ép a’ megyei gyűlésre megyek betáblrztatandó. Szó
val: T # #  X’&wnek is adós lévén, miután ez a’ zsidónak 
kijelenté aggodalmát, a’ könyörületes izraelita, bár az 
ő kötelezvénye előbb kelt, ezer ftban— mellyet egy
szerre fölvett— megalkuszik X ##el, hogy saját köte
lezvényét csak X ^ ^ é  után tábláztatja be ! ! Később jött 
világosságra , hogy az egész, előre kicsinált terv.

(Nagy mesterség.) Ha Tiberius elég mester volt ta
karékossága által holta után 250 milliót hagyni, Caligula 
unoka-öcscsétól valóban még nagyobb mesterség volt ezen 
öszszeget tizenkét hónap alatt elfecsérelni.

Szerkeszti Helmeczy. Nyomtatja T r a t t n e r - K á r o y i  uri-utcza 453.



1842§§. szám. ______________ P e s t , november £•

Törvénykezési eljárásunk polgári 
perekben.

a)  Kifogásokkali vedelem.

Nem gúnyolom törvénykönyvünket avas obscuritásnak; 
sót tisztelem az t , mint érdemdús aggastyánt, ki maga ide
jében korszakot teremtett;kinek tisztes redőit érdemnövel
te röpkény köríti,de ki korkivánatnak évgyöngülés miatt 
már nem egészen falelhet meg ; ’s bárba meg nem felelhet 
i s ,  de tapasztalat-dus lelke sok jó anyag magvaival 
bir , mik, erőteljes karok által vettetve , növeltetve ’s va
lódi kebel-meleg által érleltetve, gazdag gyümölcsre vi
rulnak fel. Kár volna tehát őt lelkében azért megkese
ríteni : hogy üres szódagályokkal nem tudja vagy átalja 
azt árulni mi nincs, hogy nyelve csak szíve tolmácsa, 
’s tettei nem más, csak meggyőződése szüleményi: ám
de azért szerényen figyelmeztethetni arra, mit a’ hala
dó kor lelke, nem képzet édes honában andalogva , ha
nem gyakorlati élet józan előreszámítása fonalán a’ kü
lönböző érdekek aránylag, egyenes lelküleg kiegyenlí
tését sem vétve szem elől e l , óhajt ’s követel. így te
kintem én mondám törvénykönyvünket; mellynek ezút
tal csak értekezéském c z i m é t  illető részére szabad 
legyen azt mondanom; miszerint az, jelen körülményink 
közt eddigi ’s eltorzított alakjában többé alig állhat meg. 
Csak ezen részt érintem, mondom, mert mi többi részét 
ille ti: azok iránti nézeteit nyilványitni ezen lapokban 
enyimnél gyakorlottabb toll *s tapasztaltabb fő kezdé 
meg; ’s munkaszeretete kezeskedik, hogyha tőle füg
getlen akadályok nem gátolják, be is végzendő Törvény
kezési eljárásunk tehát, mint megjegyzéra, mostani alak
jában nem állhat meg ; mert nem felel meg rendelteté
sének , mennyiben az igazságszolgáltatást tekervénye- 
s iti, huzza-halasztja ’s igy tömérdek költségbe keríti. 
Hogy állításom nem alaptalan , reméllem nemcsak szak
tudósak engedik meg, de azok is igenük , kik felüle
tesen forgatók végig ha törvény- ’s valamellyik iskolai 
kézi-könyveinket nem is , legalább ezek valamellyik ki
vonatát; reméllem erősítik azok is, kiknek pörlekedés 
jutott szerencsétlen osztályrészül.

Czélszerü törvénykezés elve : rövidség eljárásban, 
gyorsaság végrehajtásban. Most nézzük : mikép felel meg 
törvénykezési rendszerünk a’ felállítottam ’s reméllem 
igen sokak helyeslését érdemlő elvnek? Tekintsük csak 
a* perkezdésre tartozó cselekvényeket; ’s meg fogjuk 
látni, hogy törvénykezésünk'mostani rendszere formali
tások ’s üres szertartásokon alapul. Ide'zés és perföl
vétel után következik a’ megjelenés; az alperes megje
lenik ’s fenfartja a’ fentartatandókat legalább egy évig. 
Ekkor intőitélet következtében, az elhárító ’s hátrál
tató cselekvények előcsapatja által födöztetve, a’ kifo
gásokkal! védelembe ereszkedik , ezen zavaros tengerre, 
hol déléjtűjét szántszándékkal eldugva , csak azon ipar
kodik : mikép ne juthasson révpartra. Három kifogás
sal , ezekben három szóváltással élhetni; mik újra sok 
drága időt pazérlanak el. Ha ezen kifogásokkal csak ak
kor élnének, midőn azokra alapos ok van; ha nem él
nének viszsza a’ törvényhozás azon jóakaratjával, mond
hatnám még philosophiájával, melly feladatul tüzé k i: le
hető legtöbb alkalmat nyújtani becsületes védelemre : 
akkor a’ kifogásokkaJi védelmet, mint némelíy esetben

körülmények ’s ügyviszonyok miatt helyt érdemlőt, olly 
feketére nem színezhetni; ’s míg néhánynak hasznos , 
mégpedig törvényszerű ’s igazságos értelemben hasz
nos szolgálatot tenne, sokkal nagyobb résznek kárt ’s 
veszélyt nem okozna. ’S én nagyon meg vagyok győ
ződve , miszerint a’ törvényhozás tiszta ’s természetes 
nézete eredetileg csak az lehetett: hogy kifogásokkal 
egyedül ’s ép ott élhetni, hol azok használására valódi 
alap szolgál. Igenis! Mert még akkor , hiszem, a’ tör
vénykezést úgy tisztelték, mint csak igazság-szolgál
tatás méltó útját: most azonban kenyér-kereseti czikké 
van az aljasitva, ’s a’ kémlő ész minden alkalmat meg
ragad pénzkeresésre ’s viszszaél a’ törvények jótéte
ményivei ; mit gyakran sötétben tolvajlámpásnak torzí
tanak. Valóban különös ! büntető-perekben ,’s ezekleg- 
sulyosbikjaiban , hol élet- ’s vagyonkérdés forog szó
ban , kifogásokrul mitsem, v. igen ritkán hallhatni: pol
gári-perek pedig, legyenek legkisebb jelentőségűek ’s 
tárgyuak, húzás-halasztás minden kiváltságival ruház- 
tatvák fel; mi annál különösb, mivel azon időben , mire 
ezen törvényszék születését viszszavihetni, a’ földbir
tok becse , a’ harcz viharjai által elnémult ’s g á t o l t  
földmivelés, ki nem fejlődhetett kereskedés miatt, igen 
csekély volt: mig ember-élet, mint csupán illyen is , böl
cselő és status-ember előtt, melly két tulajdont én min
den törvényhozóban óhajtanék feltalálni, daczára is ku
lacson rendszerű kövelválasztásinknak áltáljában véve 
mindig nagy ’s ugyanazon becsü. Nehogy azonban el
lenkezni láttassam magammal, mondván: hogy ámbár 
akkor kisebb értékű volt a' földbirtok mint most, mégis 
annak ótalmazására vezető utakat röviditeni óhajtóm , 
szükség megjegyeznem a) azt, hogy az igazság csak 
egy, ’s erre bár mint kerülgessük is azt, előbb-utóbb 
kénytelenittetünk rátalálni; mert például 12, hason- 
mennyiség marad,akár 3-1-3 =  6-4-3 =  9-4-3= 12 , akár 
3 ^ 4  =  12 módon fejezzem ki az eredvényt; ’s nemde 
méltányosság ’s igazság hozza magával, hogy minél be- 
csesb valami, azt a’ jogtalan bitorló kezek közül hova- 
bamarább kiszabadítsuk, b) Az ótalommal szoros vi
szonyban van a’ követelés, mert amaz ennek eredvé- 
nye;’s minden pernek e’ szerint két oldala van; ’s nem
de újra méltányosság ’s igazság hozza magával, hogy 
minél nagyobb értékű valami, ahhoz annál hamarább 
juthassunk. — Igaz ugyan , hogy ha az ősiség ’s ettől 
csak névre különböző öregebbség’s előfiség vonaglásá- 
nak, fejledezö nemzet-gazdaság-szülte kor szavára, mint 
a’ szorgalom ’s miveltség, általányos jóllét közönsége
sen megismert akadályai, végórája ütend : a’ viszál- 
kodán, gyülölség, egyenetlenség magvai sem f o g n a k  
annyi pert termeni ’s gyümölcsözővé— legalább bíró’s 
ügyvéd részire — virágoztatni; nem fog annyi féreg rá
gódni a’ polgárok jóllétén ; de kérdem , vájjon epemi- 
rigy megszűntével, a’ nyavalyák végkép kiirtattak é vagy 
csak ritkultak? Bizonynyal ez utóbbi eset áll törvény
kezési rendszerünkre is. Leend pör , mig emberek lesz
nek ; az ,enyim ’s tiéd4 eszmék mindig fognak konkolyt 
hintegetni; ’s mint nem sikerül nemzetnek örökös béke, 
úgy nem sikerülend egyeseknek is ; ki ezt kísértené : 
jobb mosson szerecsent vagy négyszegitsen kört. Mi
kép rövidíthetni hát a’pörlekedés útját a’ kifogások té
rén is , vagy mikép eszközölhetni az t, hogy a’ törvény
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ezen jótékonysága káros viszszaélésebre ne adjon alkal
mat, következéskép, hogy kiki minél hamarább része
sülhessen az igazság áldásteljes malasztiban ? Ez azon 
kérdés, mit megfejteni szükség. Mert bár igaz, hogy 
más az Ítélő, ismét más a’ teremtő tehetség; bár azt 
sem tagadhatni, mikép az sem tesz haszontalan munkát, 
ki valamelly dolog baloldalát eredeti meztelenségében 
tünteti föl: én még is csak úgy vélekszein, hogy nem 
czéliránytalan az utat is megmutatni, mellyen meggyő
ződésünk szerint kívánt czélhoz érhetni. Miről más al
kalommal. Varga S.

Héltáiiyszó a’ gyíim ölcsfateiiyésztés 
tárgyában.

A’ Társalkodó m. é. 83. ’s 84. számabeli, ’s kedvencz 
körtvélygyümölcsimet érdeklő soraimat pótlólag, az al- 
jna baráti kedvéért helyén lesz érinteni az almafajobat is; 
annál inkább, mivel minden gyümölcsfa-tenyésztési tan 
ezeknek ad elsőbbséget, gyümölcseit leghasznosabbnak, 
legjobbnak tartja’s azért fája is igen elterjedt. Állítják 
sokan

I) Az almafára nézve: hogy 1) az almafa legré
gibb a’ többi gyümölcsfa közt; keményebb hideget és 
zordonabb éghajlatot kiáll mint a’ körtvélyfa ; gyümölcse 
annyi napfényt ’s oily jó földet nem kivan mint imezé. 
2) Az almafáknál nem kell aJ keritésfalhoz alkalmaz- 
tatási (espalires-i) kezelés annyira, mint a’ jelesb kört- 
vélyfajoknál,

II) Az alma gyümölcsére nézve: hogy 1) az alma 
leve férfiasb, bornemüebb , erősb ’s tartósabb a’ börí- 
vély levénél. 2) Főzni jobb ’s bedvesb, aszuszeleté- 
nek ize kelletnetesb a’ körtvélyénél. 3) Rohadásnak 
nincs annyira alávetve minta’ körtvély; ’s igy tehát tar- 
tósb ; — mert némelly faj mint „Pomrae rougé , rayée 
durable trois ans“ két évig eltart; nedvesem oily haj
ló eczetesedésre mint a’ körtvély nagyobb részéé. 4) 
Szállítása sokkal könnyebb , — mert ha törődik ’s be
horpad , ez sokkal hamarább elmúlik hogy sem azon kis 
sértett rész tovább terjedő rohadást okozna. 5) Az al
mát nyers állapotában jobban eladhatni, mint a’ kört- 
vélyt. 6) A’ törékeny ’s porezogós alma húsát sokan 
inkább kedvelik, mint az olvadó kortvélyét. íme felelek 
taglalva a’ körtvélyfák ’s gyümölcseik általányos|mine- 
müségire ’s

I )  A’ f á r a  n é z v e  az lsőre : itt Nagyrőczén 
az éghajlat hatása egyforma a’ körtvély -  ’s almafára ; 
sőt a’ régibb gyümölcsfatenyésztési Írók állításainál fog
yást a’körtvélyfa virágzásának, a’tavaszi durva idők nem 
annyira károsak,mint az almafáénak;a’napfény tájékunkon 
minden fagyümölcsöt izleteseb bé tesz; a’ körtvélyfa mes
terséges jó földet érdemel meg, mert különben is fi
nomsága miatt sok művészeti munkára alkalmazható.— 
2dikra: csak némelly faj kívánja a’keritésfalhoz alkal- 
maztatási (e s p a 1 i e r s -i)  kezelést, mint: Bergamotte 
vagy Bugy és Bergamotte Souleurs, de ellehetnek a’ 
nélkül: Souverain, Pleur’s és Mascon’s ==3 Colmarok; 
Erzherzog Ferdinand és Schönlin’s Stuttgarter ! pedig 
ezeket bírván, a’ fönebbieket nélkülözhetem; bár óhaj
tóm, kinek módja van, csupán espaliers-okat tenyészte
ne ; mert illy kezelés által a’ gyümölcs jóságát kétsze
rezheti. —

II) G y ü m ö l c s é r e  n é z v e :  Az lsőre: én az 
alma levéből kis mértékben kísérlettem bort készíteni, 
jó is volt: de Magyarországra nézve az almabor készít
tetése csak akkor lenne alkalmazható, ha ez a’szőlőtökék- 
ról raitsem tudna, ’s Felső-Magyarország Miskolcz tá

jékát nem ismerné, — körívélycsemegét ki fordítaná bor
ra?  Álljon előttem az alma vagy magyarbor, ’s egy
szersmind a’ Beurregris vagy Bergamotte Crasanne; biz 
inkább ezekhez nyúlnék ! 2dikra: Rousselet von Rheims 
es Schmalzbirne von Brest-i szeletek úri családnak, al- 
nmszeletek pedig inkább cselédnek valók. 3dikra: Az 
élért alma sem jó ; a’ téli körtvélyek , természettől ki
tűzött idejökig szinte tartósak, ’s vannak fajok, mint: 
Manna Colmar, Sohönlins , neue Decharts späte, mely
e k ,  mégpedig az első: télelőtül tavaszhóig , a’ másik 
kettő pedig tavaszhótul nyárhó kezdetéig részletesen 
érnek. 4dikre: Gondosan összerakott körtvélyeket vi
hetni szinte bárhova, ődikre: talán azért, hogy olcsób
ban adogálja el ? Nekem a’ Rousselet vékájáért 5 ftot 
adtak, midőn az alma ára egy forint volt; mégsem adtam 
e l ! ód ikra : Ezt határozza meg a’ többség ; családom ’s 
vendégim csak körtvély fogytával nyúlnak az almához ; 
a ' ki pedig porezogós és törékeny husugyümölcsöt ked
vel, illyenre a’ másodosztályú körtvélyekben akad mint: 
Rousselet v. Rheims ’s tb .; de a’ körtvélytördelékbőli 
folyadék -  okozta rögtöni változás is kelíemetesb ér
zést okoz nyelvünknek , mintáz alma porezogása. Ekép 
a’ körtvély jelességeit, tartozó feleletemül, leírva, 
elvégre nem mulaszthatom el annak egészségünkrei ha
tását is fölhozni. Az ember-kedvelte körtvélyt életünk 
tartogatójának is vélhetnök, mert bizonyos állítás után , 
mintegy harmadévi újságra hivatkozva, egy aggastyán 
angol lord zsebjei szüntelen telve voltak körtvélyekkel; 
’s ezekkel élve állotta ki parliaraentbeli türelmes mun
kásságát. —

Azonban a’ jeles körtvélyfajoknak, kivált a’ pári
zsi karthause-i szerzetesek által, csak a’ 18dik szá
zadtól fogvást, egész Európában , ’s későbbi években 
több németországi gyümölcsfatenyésztő, nevezetesen: 
az 1799dik évtől 1832dik évig 27 kötetet kiadó Diel 
Adorján által Magyarországban is történt bővebb elter
jedését fólvéve: nem csoda, ha a’ régibb irók inkább 
az almáknak adtak elsőséget mint a’ nálunk most is lé
tező ’s az ember száját majd öszszehuzó ’s görbítő, 
majd nevetségre ’s boszuságra fakasztó körtvélyeknek. 
Ámde a’ körtvélyeket az almákkal öszszehasonlítva , a’ 
jövő kor, amazoknak más osztályozást adandó! — Már 
a’ cs. k. graetzi gyüraölcsfatenyésztési társaság á lta l, 
1829dik évben közrebocsátott munka élőbeszédje 5 , 6. 
lapján a’ körtvélyekről ezeket olvashatni „alle bisher 
berühmtesten und köstlichsten Birnsorten gesammelt 
worden sind, die selbst für den feinsten Gaumen wahre 
Leckerbissen sind, und nach dem Urtheile der meisten 
Obstkenner, auf unserem Nachtische stets den Vorzug 
von den trefflichsten Aepfeln behaupten, die übrigens 
auch gröstentheils zu allen übrigen öconomischen Zwe
cken mit grösserem Vortheile und Gewinne verwendet 
werden können , und bessere , schmackvollere Produ- 
cte des Fleisses liefern,als unsere bisher gezogenen 
gemeinen Birnen“  — íg y , magyarországi hires gyümölcs
tenyésztő ßazalicza M á t y á s  plébánosur, ezen cziraü 
„ C a t a l o g  der Nyitra-Pcreszlényer Obstbaumschule“ 
1840b. kiadott munkájában elsorolt némelly körtvély kö
rülményes leírása azok jelességeit tanúsítja. Azonkül 
ezen tisztelt iró megmutató, hogy: 1) a’ melly fajok 
az ottani égöv alatt sikerülnek, azok Magyarország több 
részében is tenyésztésre alkalmasok; mi által a’ fajok mi- 
nemüségeinek országszertei részletes alkalmazhatása 
napfényre jövend. A’ miskolezi tájék-fermette fehérvaj- 
körtvély különös finomságáról tapasztalás után szólha
tok ; a’ város általányos iparánál fogvást e’ tekintetben 
jó sikert (resulfatum) reméllhetni. Ezen állításomat a'
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körtvélyfalenyésztést előmozdítani iparkodó Xyitrahá- 
zára nem igen illeszthetem; — mert Tregjár városi ta
nító ur csak almafákat állít ottan sikerölendőknek. Mi
nek, vagy igen meleg éghajlat vagy földfenék okai. Az 
elsőn csak úgy segíthetni, ha a’ körtvélyfákat ház kö
zelében nyugat felé kiültetik; másodikon az ültetendő 
fa gödrébe teendő alkalmatos föld— ha más határból is 
— megszerezhetésével. Ha pedig a’ földfenék nedves, 
akkor a’ fát téglával kerített ’s öszszehordott földdorab- 
ba kell ültetni, néhány fára kiadandó költséget nem kí
mélve. 2) Elöadá a’ gyümölcsfajok tapasztalásból me
rített jóság szerinti osztályzását; a’ körtvélyek közt Erz
herzog Ferdinandnak legelsőbb helyet kijelölve. Név
jegyzéke kiadásakor Regentin birtokában még nem lé
vén : a’ Pleur’s Colmart épen a’ 29dik osztályba tévé. 
Ezt nem foghatom meg. Nagy-Rőczének tehát más osz
tályzatú mutatója van ! és bár —• viszonylagosnak tart
ván az ízlelést Ferdinandnak dicsőségesen országló föl— 
ségünk magas neve örökíttetéseül első helyet tulajdoní
tani, őszintén ’s hódoló tisztelettel óhajtanánk; szabad 
legyen mégis mind a’ három fahéj-szagu, muskatályés 
sárga-dinnyés zamatjait ’s olvadó-húsait feszegetlenül 
hagyva, a’ Regentin (Souverain) és Pleurs-nek, ínyün
ket tartósan elérzékenyítő fűszeres tulajdonait emütnem. 
Szerintem igen érdekes a’ fűszeresség! a’ nevezettek
ben kül olly mineraüségü még a’ g r a u e  Herbstbuttb. 
Crasanne , ohne Schale ’stb.

CVége következik.)

Napoleon és mások.
A ’ hajdankor hadfiai olly hős tetteket hagytak ma

gok u tán , mellyekből mostankorig minden vezér köve
tésre és megvetésre méltót, borzasztót ’s dicsőt tanul
hatott. A’kevés évvel ez előtt megholt Napoleon császár, 
a’ hadak nagy kapitánya, őket leginkább megközelítet
te , kinek nyers hamvai még a’ világ-tenger szikláiról 
is mozgásban tartották az általa felmagasztalt nemzeti 
büszkeséget.Nem tett ő csudákat,mint némelly magasztalt 
ember; de olly óriási tettekkel dicsőítette meg magát 
halandó létére, mellyek ha amazoknál nem nagyobbak, 
de nem is kisebbek. Az ő tetteit, akár vakmerőség-, 
akár bátorság, akár szerencse , szóval akárminek tu
lajdonítsuk, egyformán nagyok azok és csudára mél
tók ; mellyeket a’ történet -  könyvek mindenkor ’s min
denha kevélyen mutatnak lapjaikon. Bármi rut színek
kel festegessék is ót ellenségei ; de csakugyan úgy je
lenik ő meg mindenhol, mint kihez sokakban hasonlót, 
sem a’ közép, sem az uj idő nem tud elómutatni.

Mózes a’ Verestengeren száraz lábbal, Napoleon 
lóháton megy által; amaz a’ Thábor hegyen hal meg, 
ez mellette veri meg a’ mamelukokat. N a g y  Sándor 
alatt a’ lábtó eltörik’s két keze segítsége által mászfel 
a ’ vár falára; Napoleon pedig a’ hajborzasztó sziklate- 
tóre paripájával ugrat fe l, ’s onnét néz megvetóleg az 
ót kísérő, de követni nem tudó angol tábornokra. Sán
dor élete veszélyben forog , ’s ez buzdítja a’ macze- 
dókat betörni Petra kapuit királyokért; Napoleon csak 
a’ becsület szavát, csak a’ franczia név jó hírét em
lí ti , azonnal veszélybe rohan a’ dicsőségre vágyó ka
tona , ’s vezére zászlója alatt fényes győzelmet ví ki. 
Sándor a’ föllázadt, ’s tőle függő seregeket királyi ha
talmával is alig tudja lecsilapitani: midőn Napoleon ez
redes létére perez alatt egy hatalmas nemzet képvise- 
lójit hódítja meg diadalmasan. Sándor tetteiből semmi sem 
von annyit le , mint az , hogy magát isteni eredetűnek 
nevezni, ’s isten gyanánt tisztelteim nem átallotta; Na

póleont semmi annyira nemdicsőiti; m intáz, hogy ma
gát közlegénynek szerette mondani. Sándor Achill ko
porsóján esküszik boszut a’ perzsák megtörésére; Na
poleon megbuktatására pedig nagy Károly sírja felett 
áll ö s z s z e  a’ három fejdelem. Valamint Sándor győz
tes hadserge, nem engedelmeskedni, hanem parancsol
ni tanult m eg,— melly által t öbb k á r t  mint hasznot 
csinált magának: úgy Napoleon vitéz sasai is ,  fővezé
rükön kívül senkinek sem engedtek , hanem mindnyájan 
parancsolni szerettek ; mi leginkább okozta az t, hogy 
vegre a’ sasok szárnyaszegetten röpültek szét a' fej- 
delmi fészekből. Sándor Achillnek csak azt irigyelte 
hogy Homer enekelte meg; Caesar pedig azt Sándor
nak , hogy ifjabb korában már előtte a’ cserkoszorukat 
learatta: Napóleont pedig mind kettő tüzelte, ’s nagy 
tettekre lelkesítette. Eparainondás gyermekkorában ze
nét tanul, Napoleon porbul sánezot csinál; amaz mind
addig testében tartja a’ nyilvasat, inig győzelme hírül nem 
hozatik; Napoleon üvöltő golyók zápora közt a’ holt 
testek tömege közül maga veszi föl a’ zászlót, ’s ad
dig le sem teszi, raig sasai nem győznek. A’ thermopi- 
laei győző számkivettetib,’slegnagyobb ellenségének kerül 
kezére: Napoleon is. Mint Darames majdnem minden 
fegyver nélkül veri meg Áspis roppant seregét: úgy 
Napoleon is álgyu ’s kartács nélkül támadja meg Sán- 
dorvárát , és megveszi, ’s öt nap alatt egész Egyip- 
íusban erős lábon áll. Hannibal neve hallására , a’ ró
mai siró gyermek elcsendesül; Napóleonéra az orosz
katona elszalad, a1 hölgy gyermekét elszüli, egy bé
csi fényes mulatság szétoszlik. A’havasok ormain Han
nibal, hadra készült elefántokkal 15 nap alatt sereges- 
tülátszáll; Napoleon sz. Bernárd csúcsait lépi meg, 
’s kevéssel több nap alatt 600 bátor vitéztől kísértet
ve, olly kis hajón, mellyen folyamokon eleséget szok
nak hordani, a’ tengerek vizein, ellenséges hajókon ke
resztül minden vérontás nélkül Parisban terem. Vala
mint Hannibált nem Roma, hanem a’ karthagoi tanács 
verte meg: úgy Napóleont sem Europa, hanem az áru
lás , hitszegés ’s bizalmatlanság győzte le. — Marius 
tekintete , kiejteti gyilkosának tőrét kezéből; ’s a’ Na
poleon háta megett evő katona kenyerét ejti ki hóna a- 
lól, ’s a’ bérbe fogadott gyilkos ráirányzott puskáját 
nem tudja elsütni.—-Caesar ha Sándor képét meglátta 
— irigyelve annak tetteit, sirt mint Themistocles Milíi- 
adesén ; Napoleon valahányszor kard markolatjára te
kintett, mellyen Sándor, Hannibal, és Caesar képei disz
lettek, mindannyiszor uj lelket öntött belé,’s nagyobb 
tettekre hevitette. Valamint Caesar győzelmeihez tarto
zik az, hogy Pompejus oszlopa előtt lerogyik: úgy Na
póleonnak is fényes tettei közé számlálhatni azt, hogy 
Fridrik képe előtt kalapját leveszi. Caesarnak — ki 500 
győzödelmei után , önmagát az annyiszor győzőt tudja 
legyőzni, nem lehet erényei közé számlálni azt, hogy 
nemcsak Rómának, de az egész világnak akart lenni 
fejedelme; Napóleont sem dicsőíti az , hogy nemcsak 
Páriának , hanem az egész világnak akart parancsolni. 
Caesar Roma tábori zászléjit a’ Rajna ’s tenger part
jain lobogtatja; Napoleon pedig a’ franczia zászlókat 
Róma falaira tűzi fel. Caesar halálán , csak a’ romai 
tanács örült, a’ nép pedig szomorkodott; Napóleonén 
a’ Bourbon ház, ’s hozzátortozok, de a’ győzni ta
nult bősek lelke kesergett. Mátyás mint hadvezér Na
póleonhoz nem hasonlítható ; de mint uralkodó fejde
lem fölötte áll. Mátyás derék színészhez volt hasonló , 
ki egyik nap királyi, másik nap vándor-ruhában jelenik 
meg a’ színpadon; ’s mindenikben az első szerepet vi- 
ja ki: Napoleon pedig ollyan volt, mint telhetlen mér-
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nők, k* az egész világot szeretné fölmérni; vagy mint 
nagy kártyás , ki hogy sokat nyerjen, mindenit fölteszi 
a’ koczkára, és megfordítva. Mátyás igazság-szerető 
volt, mint Epamínondas; Napoleon hatalmat kereső mint 
Sándor, Mátyás a’ kard mellett a’ tudományokat is sze
rette , mint Fridrik; Napoleon csak csatát szomjuzott, 
mint Caesar. 12ik Károlyiul csak egy tanulta azt meg, 
hogy miképen lehet önmagát a’ tanitót legyőzni: a’ 
Napoleon iskolájában ezt három tanulta meg. Péter a’ 
péklegényből nézi ki, hogy parancsnok tábornagynak 
termett: Napoleon pedig az ácslegényből. — Washing
ton sirfájából, meliy becses h a m v a i t  árnyékozta , ki 
mennyit kaphatott, annyit nyomó aranyon adhatta e l ; 
Napoleon előtt egy ebéd alkalmakor maradt csontokat, 
ereklyeként tették el. Fridrik vakmerő volt, Napoleon 
bátor; amaz a’ vitézségnek, ez pedig az ezzel párosult 
szerencsének is csoda-gyermeke. Fridrik a’ tudósok
kal is szeretett társalkodni, Napoleon inkább a’ fegy
verekkel ; amaz álmában is könyveket forgatott, ez pe
dig álgyukat sütögetett. Fridiiktől csak Európa félt, 
Napoleontul az egész világ reszketett. Fridrik kis ki
rály létére , kivíja azt magának, hogy az európai ha
talmas fejdelmekkel sulyegyenben állhat; Napoleon köz- 
legénységből a’ császárok fölibe emeli magát, kik ha 
vele , ’s családjával társalkodhattak, szerencséjüknek 
tartották. Fridrik , ha meg akart ütközni, buzdító verse
ket szavalt katonái előtt, mint a’ szpártaiak ; Napoleon 
pedig raarathoni, egy kannci ütközetet regéit e l ; mint 
az utolsónak hőse Hannibal, ki ezen hirt hozó katoná
jának : uram! mint villámokkal terhes f e l  le g  tódul 
ránk a’ római sereg , igy felelt: semmi flam , árnyék 
alatt fogunk hadakozni ’stb.

Csúthy Zsigmond.

P ó t l é k t á r .
A’ scheveningi halászok kincsszomja példabeszéd

dé vált, ’s Van der Velde óta, ki őket nem legjobb ol
dalukról ismeré ,mitsem változtak.Van der Velde Adorján 
művészete után nagy hírre tön szert, ’s igen fukar volt. 
1663dik év egyik estéjén, szokása szerint a’ parton 
járkált, mi közben egy csuda-szép fiatal lyánynyal ta
lálkozók. Ezen hölgy Van der Wen gazdag kereskedő 
lyánya volt; a’ kalmár hires festészek remek -  müveit 
szenvedélyesen kedvelte ’s drága képgyüjteménynyel 
bírt Adorján szép ’s ifjú volt; a’ szerelem nyilatkozás
ra vette, ’s megnyerő Vilhelmina szivét. De a’ gaz
dag kereskedő beleegyezését nem könnyű volt megnyerni. 
Mind e meilett ifjú feslészünk bátorságot von; egy 
reggel Van der Wenhez ment ’s igy szólt: ,szeretem 
lyányodat ’s viszont szerettetem.4 „Semmi ellenvetésem, 
felelt az öreg, legyetek egymáséi, de egy föltét alatt. 
Lingelbach hires festvén) é t , meliy Ild. Károly Sche- 
veníngből Angolországba menetét ábrázolja, tudom, is
mered : ezt bírni Iegböbb vágyam ; de tulajdonosa sem
mi árért sem akar tőle megválni. Ha valóban szereted 
lyányomat, készíts festvényt, mi Lingelbachét felülmúl
ja ; Vilhelmina azonnal tied lesz , mihelyt képcsarno
komban a’ scbeveningi part Sneyders 's Rubens müvei 
közt függ.44 Van der Velde örömmel tért Scheveningbe; 
a’ parton kedvező pontot szemelt k i, hova deszka-kuny
hót csináltatott, munkáját esőben, szélben folytatható. 
V an der Wen ’s lyánya naponkint meglátogatók öt. Egy
szer nem kevéssé csodálkoztak, sok halászt ’s nőt lát

ván a’ festesz lakja körül, fenyegetőzések közt ösz- 
szeseregleni. Egy kincsszomjas halász 10 ftot kívánt 
a’ művésztől, ’s fenyegetőzött, hogy ellene a’ babonás 
népet fellázítja; mert ő bűvész’s oka,az e’ vidéken most 
annyiszor dühöngő viharnak. Van der Velde fukar lé
vén , vonakodott; a’ halász ellenben szavát tartotta ’s 
felizgatot pajtásival megjelent, kik a’ festészt vizbe- 
lökéssel fenyegeték; ez megajánló most a’ tize t, de a’ 
lázadás főnöke húszat követelt már, és csak akkor távo
zott czimborájival , midőn kiváasága kielégittetett. Van 
der Velde most háboríttatlanul folytatta munkáját; egy 
nap azonban, midőn müve már kész volt, és csak itt 
ott javítgatott rajta, iszonyú vihar kerekedett; a’ hul
lámok egész a’ deszka-kunyhóig csapkodtak , de mire 
művészünk nem figyelt. Most egy szélrohanás a’ kali
bát felfordifja, ’s az erőszakos hullám magával sodorja 
a’ föstészt, ki szerencsére, müvét, meliy Vilhelmina 
kezét megszerzendő vala , még megragadható ’s feje 
fölött tartó. Illy helyzetben küzdött néhány perczig a’ 
habokkal, midőn azon halász, ki tőle tiz ftot kívánt, 
megjelent ugyan , de épen nem törődött azon , hogy a’ 
szerencsétlent szabadítsa. E ’ helyett inkább egy dombra 
ü lt, ’s azt kiáltó hogy száz forintért megmenti. Adorján 
emberi természetet haladó erőfeszítéssel iparkodott szá
razra , de egy hullám most újra magával ragadta ’s csak 
ekkor Ígért szabadifásaért húsz forintot. A’halász meg sem 
motszant.jNegyven4 kiált Adorján. Halászunk nem is he- 
deritett. ,Ötven4 ! A’ halász egész kényelemmel csiholt.
,Százat adok hát4 szól végre föstészünk , ’s ekkor in
dult segélyre a’ halász. ’S épen jókor ; A d o r j á n  majd 
elsülyedt, már kezében csak a’ föstvény látszék ki a’ 
habokbul. Félholtan vitték szárazra. Az öreg Van der 
Ven méltónak Ítélte a’ festvényt, hogy a’ Rubens és 
Sneyders közti ürességet elfoglalja ’s még tizenöt évig 
gyönyörködött a’ műben, meliy Adorjánt vejévé tette. Az 
öreg ’s művész halála után a’ képcsarnok elszélyedt u - 
gyan; de nagyobb r é s z e  Hollandiában maradt, ’s a’ 
haagi mostani muzeum gyöngyét teszi, hol még ma is 
csodálják Van der Velde müvét.

(Lószelidités Moszquito partján.) A’ következő 
kezelés igen különös: a’szelidiíendó ló nyakára egy ben- 
szülött hurkot vet ’s a’ kötél másik végét erősen tartja; 
ekkor a’ lovat 3—41ábnyimély vizbe hajtják , más pe
dig vigyázva közéig felé ’s ráugrani ügyekszik, miben az 
is segíti, ki a’ kötél végét fogja, ’s ez alatt a’ lovat 
ide-oda ránozisálja; mihelyt a’ másika’ ló hátára ka- 
nyarult, ezt kétfelöl sima kézzel veregeti. Híjában erő- 
ködik a’ ló a’ hátán ülőt levetni, mert az, kinek kezé
ben a’ kötél van,addig rángatja, a’ másik, pedig addig 
üti, mig erejét ’s kedvét elvesztvén, magát egészen el
ereszti. Ezen leczkézés olly erős, hogy utána a’ló né- 
hanéba egészen eleródenülve fekszik a’ partra ’s az em
bernek csak szavára is reszket. Ritkán van szükség egy
nél több leczkéreja'’ legvadabbat is szeliditeni. Ha a’ lovag 
lecseppen,mitsem tesz , mert vizbe pottyan , mi épen nem 
veszélyes ; ’s újólag lóra kanyarodván ismét elkezdi a 
küzdést. —

(Postán lábbeli.) Angliában a’ levéldij leszállítása 
óta mindenféle csomagét postára adnak.Aznem újság,hogy 
N yugat-’s Keletíndiákra postán szállítják a’ nöczipéket: 
de az mégis kissé feltűnő, mikép a’napokban Glasgowban 
egypár czizmát adtak fel a’ postára, mit bizonyos uracs , 
Bombayben rendelt meg. A’ csizma vitelbér 6 ft sterlin
get (60 ezüst ft.) tett.

Szerkeszti Helmeczy. Nyomtatja T r a 11 ne r - Ká r o  1 y i  uri-utcza453 .



Levelek a9 magányból*
VIII.

U ’ conservativ ele.) Mindenhol azt halljuk, azt 
olvassuk immár, hogy ütött hazánkban is a’ haladás órá
ja ’s le kell magunkról rázni a’kárhozatos tespedós sújtó 
bilincseit. A ’ külszin azt látszik mutatni, hogy a’ ha
ladásvágy megszálló már százados álmaink után e’ hon 
minden értelmesb lakosit, mert ime ! fontolva haladóink 
is szép nevüknél fogva, mint állítják, haladásszászlók 
alá esküvének. Tetteikazonban fenhangon kiáltják, hogy 
a’ ,haladás4 szóval csupán kaczérkodnak ’s azt vélnéd , 
barátom, megfontolva? nem, sót inkább rohanva csak 
akkor haladnak, midőn, mint Szathraár- és Nyitrában, 
a’ haladáselveket ónsulylyal Iemeriteni buzognak; tet
teik bizonyítják, hogy nálok a’ haladás egyértelmű a’ 
maradással, hogy ők a’ conservativ elv barátai. Vizs
gáljuk tehát egy német iró nézetei szerint közelebbről 
a’ conservativ elvet. Ezen elv általában: fentartani az 
eddig fenállót ’s a z t , ha raegrenditteték vagy szétrom- 
boltaték , megszilárdítani vagy viszszaállitani. De illy 
általányosságban ezen elv terjedelmére ’s egyes ese- 
tekrei alkalmazására nézve még határozatlan. Közelebb 
jövünk a’ dologhoz akkor, midőn megtekintendjük mind 
az alkalmat, meljy ezen elvet a’ politikában felállító, 
mind a’ vele történt használatot. — Politikában a’ con- 
serválás felforgatásnak, a’ fentartás forradalomnak té
tetik ellenébe ’s elvül a’ fentartás érvényitteték, hogy 
jótékony gátot lehessen vetni az erőszakos újítások ára
datának , raelly Francziaországból folyt ki. A’ franczia 
forradalom feldúló egy csapással Francziaország addigi 
egész statusépületét ’s egészen újat állita fe l, melly- 
nek alapul az egyetemes emberjogok valónak szolgá- 
landók. A ’ nemzeti gyűlés megsemmite minden addig ér
vényes különséget és szabaditékot a’ tartományokban ’s 
Francziaországot folyamok ’s hegyek szerint megyékre 
osztá : úgy szinte a’ minden viszonyban addig érvényes 
hűbérjogot vagy az egész hübérállapotot, úgy hogy ma
gát az uralkodó fogalmát sem tűrék többé ’s Franczia
ország királyát francziák királyává keresztelék át. A’ 
nemzeti gyűlés kopár táblát csinált. Ez a’ forradalom 
vala, midőn megforditák a’ dolgokat ’s azt ,  mi eddig 
a’ legalsóbb vala, a’népet, legfelsőbbé, a’mi pedig ad
dig legfelsőbb vala, a’ királyt és udvarát, legalsóbbá 
tevék. E ’ forradalmi elv,  melly a’múlthoz mitsera akart 
kötni, hanem mindent politikai elmélete szerint újból 
alakítani, tulság ’s minden tulság, káros és védhetlen 
vala. Ezt mutató a’ tapasztalás. Daczára minden változ
tatásnak , mellyet a’ forradalom-adtaalkotványon tőnek, 
végre meggyőződének, hogy a’ végrehajtó hatalomnak 
egy ember kezében kell pontosulnia ’s Francziaország 
Iegszerencsésb vezére , Bonaparte , előbb mint consul, 
azután mint császár lépett a’ status élere , csak uj adó, 
törvények ’s más változtatások behozásában leven a’ 
status testületéi által korlátozfatva. így térték a’monar
chiának csak imént szétrombolt alakjaihoz viszsza, ud
vart , azután uj nemességet ’s más monarchiái alakokat 
hozván be. Újabb lépés a’ régihez Napoleon megbukta 
után XVIII. Lajos octroirozoít chartája által történt , 
mellynek közepest kelle képeznie a’ régi, korlátlan mo
narchia és forradalom közt. Hogy e’ charta Francziaor

szágot eddigelé meg nem nyugtatható egészen, ennek 
oka nem annyira benne, mint a’ forradalmi ’s absolu- 
íismusi párt folytonos törekvéseiben , aláásni e’ chartát, 
rejlik----A’ forradalom folyama elözönlő Németorszá
got is , feldúlva régi birodalmi alkoíványát. De a’ kéz, 
melly szétdönté a’ német statusépületet, Napoleon csá
száré vala,’s ez oka, hogy a’németek közt democratiai 
kormányzatok lábra nem kaphattak, hanem inkább a’ 
fagek nhgekké ’s királyokká emeltettek. E ’ nevezetes 
férfi az illyesekben jobbadán korlátlansága sugallatit kö
veté. E ’ m i a t t  cselekvésébe ellenmondás csúszott , 
mellynek reá nézve vészhozónak kellett lennie. O t. i, 
Francziaországban a’monarchiái elvet képviselő, még
pedig ú g y , hogy a’ testületeknek törvényhozás- és kor
mányzásban! részvétét mindinkább megsemmiteni ’s a’ 
korlátlan monarchia régi alakjaihoz viszszatérni íörek- 
vék , miért Francziaországban gyűlöletet arata. Kül
földön pedig ’s külföld ellenében a’forradalmi elvet kép
viselő , mennyiben minden fenállót önzése sugallata sze
rint feldúlt ’s a’ franczia zenditóktül csak abban külön
bözők, hogy nem volt egyszersmind republikánus vagy 
democrata Tekintet nélkül a’ származat- , jogok- , íör- 
ténettanra elűző a’fejdelmeket, helyükbe saját teremtvé- 
nyeit tévé ’s felső Olaszországot, Hollandiát’s Német
ország éjszaki partjait a’ franczia birodalomhoz csat- 
iá. Tekintet nélkül jogok- , szokás- , történettanra el
osztó Németország tartományait, királyságok- ’s nhgsé- 
geket teremte ’s hogy a’ rajnai szövetség fejdelmei, or
szágaik erejét parancsa szerint használhassák egészen, 
hatalmat ada nekik alattvalóik fölött, minővel F r a n 
c z i a o r s z á g b a n  m a g a  s em b i r t  ’s minőt nekik 
nem is adhatott, t. i. a’ törvényhozás, a d ó k i v e t é s  
és öszszeirás jogát. Ez által felfüggesztve ’s megsem- 
mitve valának a’fenálló országrendi alkotványok, mely- 
lyek valamennyi német tartományban a’ XVII. ’s XVIII. 
századig fenállának. E ’ ’s más egyéb miatt a’ németek 
Napóleont mélyen gyűlölők.— Végre e’ forradalmi irá
nyok ellen mindünnen a’ leghatalmasb viszszabatás e- 
melkedék. Napoleon megbukott, a’Bourbonok viszsza- 
íéríek Francziaország trónjára, a’ bécsi congressus a’ dol
gok uj rendét (eremté ’s meg is alapító’s ekkor a’con
servativ elv lón uralkodóvá, mit minden status elfoga
dott ’s a’ forradalminak ellenébe tőn. Ennek következ
tében történt a’ francziák hadmenete Spanyolországba ’s 
az ausztriaiaké Nápolyba. ’S midőn a’ statusférfiak Bées- 
ben a’ dolgok uj rendét megállapítva, azzá a’ conser
vativ elvet nyilványíták, egyszersmind átláták , hogy a’ 
dolgok előbbi állapotát, mellyet feldúlt a’ forradalom, 
egészen viszszaállitani nem lehet. Ok sem Francziaor
szág korlátlan monarchiáját XIV. Lajos alatt, sem Né
metország világiasitott papi fejdelemségeit, sem a’régi 
birodalmi alkotványt a’ császárral, sem a’ hajdani né
met fejdelemségek régi határait hozók az életbe viszsza, 
hanem megelégülének a’ dolgok akkori állásának Né
metországban megszilárdításával. A’ bécsi congressus 
régi dolgok közül csak egyet, a’ német tartományok bel- 
állapotára vonatkozót, állított viszsza, t. i. az ország- 
rendi alkotványt, de a’ nélkül, hogy annak jogai fölött 
valamit határozott volna.

Most tehát a’ politikában három pártot vagy három 
elvet találunk Első a’ forradalom, melly az eddigieta-
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tusállapotot megfordítani, a’népet vagy annak képvise
lőit fölsegíteni (souverain machen) ’s azt a’ fejdelmek 
és magas rangú nemzetségek fölébe emelni akarja,’s az 
eddig fenállóra nem is hederít, hanem a’ statuséletnek 
uj alapokat keres. — Ennek, minttulságnak, ellenében 
áll az absolutismus , melly megveti a’ nép minden rész
vétét a’ ststuskormányzásban ’s ezt egészen és föltét
lenül a’ fejdelmek ’s az ezeket környező nemes nem
zetségek kezeibe akarja letenni. ’S midőn azzal kérke
dik az absolutismus, hogy ő conservativ, azt csak kor
látozott értelemben kell vennünk. 0  nem akart monar
chiát , miilyen a’ XVI. vagy XVII. századi vala, mi
dőn azt parliamentek ’s országrendek korlátozák, ha
nem eszménye a’ XIV. ’s XV. L a j o s  alatti korlátlan 
monarchia, mint az Francziaországban képződék ki 
nagy kárára az udvarnak. — E ’ két tulság közt áll az 
alkotványos monarchia, melly minden statusviszonynak, 
országrendek tanácsadása ’s közrehatása alatti lassan- 
kénti tovaképezése elvét követi, azon kettős alakot mu
tatván , hogy a’ rendek vagy puszta hűbériek, vagy 
hogy hübérkamra mellett követek kamrája is van ’s hogy 
a’ rendek vagy pusztán tartományiak , mint A usztria-’s 
Poroszországban , vagy az egész országéi, mint Anglia, 
Franczia-, Svéd-, B a j o r o r s z á g o k b a n  és édes 
hazánkban. —

Mi immár a’ conservativ elv alkalmazását illeti, 
legelőbb is azon alternatívával találkozunk: minden fen- 
álló politikai institudót kell é fentartanunk, vagy csak 
néhányat ? Valamennyit kell é tehát, ha már megbuk
tak, viszszaállitanunk , vagy csak néhányat?— Sokan 
azt felelik: valamennyit! De illy terjedelemben a’con
servativ elv nem létesíthető. Mert a’ történettan bizo
nyítja, hogy a’ népek minden politikai institutióinak vál
tozásokon kellett átesniek, sőt el is enyésztek. A’ mó
zesi alkotvány, egyike a’ legrégiebbeknek, mellyeket 
ismerünk , ámbár isteni tekintély alatt volt kiadva , vál
tozatlanul mégsem maradott. Nemcsak egyes határza- 
tai vagy épen végre nem hajtattak, vagy erejöket elve
szitek , mint a’ szabadon bocsátásruli (Moz. V ., 1 5 ), 
a’ szabad városokruli (M oz.V ., 1 9 .)’s más törvények, 
hanem a’ mózesi törvényhozás egész jelleme is megvál
tozott ’s az alkotvány papi theokratiából, hol a’ papok 
isten , e’ láthatlan király , akaratát hirdeték, korlátlan 
monarchiává lón. Tudod azt is , Mózes törvényeihez mi 
sokat toldának az írástudók (tulajdonkép jogtudósok) ’s 
a’ talmudi zsidó vallás mennyire különbözik Mózesétől. 
A’ hajdankor legmiveltebb népeinél megállapított sta- 
tusalbotványok és törvények , mint Lykurg- , Drako- , 
Solonéi, a’ római respublica alkotványa szinte nem va- 
lának eléggé erősek magokat fentartani, hanem idővel 
elenyésztek. Hasonlókép Anglia , Franczia- , Német- , 
Spanyolországok előbbeni ’s eredeti alkotványai, ide 
tudva a’ miénket i s , nem bírták magokat változatlanul 
fentartani, hanem időjártával lényeges változásokon es
tek át. — A* politikai institutiók változandóságának imez 
általányossága nem vakesetben, melly általányosságot 
úgysem ad , hanem valami szükségszerűben rejlik. Az 
t. i. valamelly nép legjobb politikai alkotványa, melly 
legrelativabb , azaz, melly a’ keletkezésekori körülmé
nyek- és szükségekhez legjobban illik. Ha az országok 
’s népek körülményei és szükségei mindig ugyanazok 
maradnának, politikai institutiók változtatására mi szük
ség sem volna. De mivel a’ körülmények és szükségek 
idő jártával szükségkép változnak , a’ rájok kiszámított 
és épített politikai institutiók sem maradhatnak változat
lanul , hanem elavulván meg kell változtatniok. A’ lő
por feltalálása mulhatlan szükségkép megváltoztatá a’

katonaság elrendeztetését ’s a’nemcs, polgár- és paraszt
ság állását az e u r ó p a i  statusokban, valamint rendes 
pénzügy ’s rendezett adórendszer behozása szükségkép 
maga után voná, hogy a’ földön fekvő hűbéri terhek 
vagy megszüntessenek vagy megváltassanak. E ’ szerint 
valamennyi politikai institutiót fentartani, vagy ha meg
buktak, viszszaállitani akarni lehetetlen. Mivel a’népek 
körülményei es szükségei idővel változnak, szükségkép 
elavulnak a’ politikai institutiók is ’s ekkor sem fen nem 
tartathatnak változatlanul, sem, ha megbuktak, visz- 
sza nem állíttathatnak. Mulhatlanul szükséges tehát, 
hogy a politikai institutiók a’ kor szükségei szerint to- 
vaképeztessenek. —

Most immár az a’kérdés : mire kell a’ conservativ 
elvet kiterjeszteni, ha valamennyi politikai institutióra 
ki nem terjeszthető ? A’ legroszabb felelet az , midőn 
mondatik: annyit kell fentartani, a’mennyit csak lehet. 
Ez ugyanis csak annyit jelent: tarts fen mindent mind
addig, mig ellenállhatlan hatalom le nem rombolja. ’S 
ezen ellenállhatlan hatalom épen a1 forradalom; ’s bár- 
gyuság azt provocálni, nem pedig a’ status czélszerü 
tovaképzése által megelőzni akarni. — Mások a’ conser
vativ elvet a’ lényegesre akarják kiterjeszteni, azaz. 
mindent, mi eddig a’ s t a t u s  alapját tévé, fentartani. 
Azonban az ítélet arról, mit kell lényegesnek tekinteni, 
sokkal alanyibb , semmint vele boldogulhatnánk. A’ ren
dek ’s pártok önzése mindent, mi nekik hasznot hoz, 
lényegesnek, mi pedig azt akadályoztatja, lényegtelen
nek tart. Absolutista előtt minden eddig fenálló lénye
ges , a’ zenditők pedig politikai elméletök szerint kí
vánják meghatároztatni a’ lényegest. — A’ conservativ 
elv alkalmazásának egyetlen helyes szabálya azon va
lódi , tényleges körülmények- ’s elutasithatlan szüksé
gekben rejlik , mellyek kielégítést követelnek. Túl kell 
tehát miudenen adni, vagy meg kell mindazt változtat
ni, mi a’ társaság megváltozott körülményei- és szük
ségeihez többé nem illik ’s v. elavult vagy elavulni akar: 
ellenben be kell az életbe vezetni mindazt, mit a’ tény
legesekké vált körülmények és szükségek elutasithatla- 
nul követelnek. Igaz ugyan , hogy nem könnyű dolog 
helyes és rcszrehajlatlan Ítéletet hozni az irán t, na nem 
illik többé a’ korhoz ’s mit kell mint szükséget kielé
gíteni; de az angolok megmutaták az utat, mellyenül} 
ítélethez juthatni. Angolok, fontolva haladóinkat kivé
v e , a’ legeonservativebb nép Európában. Nálok az ügy
védek most is nagy parókákban’s ószerü öltözetben je
lennek meg a’ törvényszék előtt; a’ lordkanczellár most 
is gyapjuzsákon ü l ; a’ gretnagreeni kovács most is jog
érvényesen esket (miről megolvashatod az 1838diki 
Társ. 16., 19. ’s 20d. sz )  ’s minden férfi kötélen ve
zetheti vásárra ’s a’ legtöbbet Ígérőnek eladhatja fele
ségét. A’ conservativekélén , mint tudod , torvk állnak. 
De azért nem marad minden a’ réginél, hanem a’ par
liament acták mutatják, hogy idő folytával változott 
körülmények szerint legfontosb változtatásokat nagyob- 
bára magok a’ conservativek eszközlének. De az ut , 
mellyen meggyőzödnek, hogy valami avulni kezd’s meg 
kell változtatnia, lassú ugyan , azonban bizonyos. A’ 
változtatási indítvány előbb a’ parliamenthez jő , hol 
mind a’ két ház statusféríiai által megvítattatik ’s vég
zésbe mindjárt első ízben ritkán megy. E ’ miatt jobban 
felfogva máskor újra előhozatik, ismét meghányatik ’s 
az angol szabad sajtó által valamennyi párt lapjaiban 
megrostáltatik. Polgárgyülések tartatnak, a’ parliament 
elibe folyamodványok mellette és ellene adatnak. így 
lassankint, de biztosan, végtére szilárd ítélet képződik 
k i , melly a’ törvényhozó testületekben érvényesül ’s az
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indítványozott változtatás, többnyire nagy módosítás
sa l, megtörténik. Ez az, mi Angliát eddigmegótalma- 
zá ’s még sokáig megótalmazandja a’ forradalomul, hogy 
t. i. valódilag megismert szükségnek elég tétetik. Az 
angol kibeszélheti magát, indítványozhat; egy vagy két 
einem fogadó ítélet őt el nem kedvetleníti; tudja, hogy 
a T reform útja soha sincs bezárva ’s hogy a’ megismert 
szükség végtére csakugyan figyelemre méltattatik. E ’ sze
rint Anglia^ politikai pártjai nem károsak , hanem a’ va
lódi szükség kipuhatolására hasznosak ’s igy látszik 
megoldva lenni a’ status szemes, el nem hamarkodott 
(ovaképzödésének feladata. Az egyetemes Ítélet kipu- 
hatolásának eszköze a’ politikai meghányás-vetés sza~ 
fcadsága. — Ligeffy Andor.

Néhány szó a’ gyümölcsfa tenyésztés 
tárgyában.

CV ég e .)
3) Érintésbe hozá a’ gyümölcsfajok válogatása 

szükségét. Helyesen ! — minek is alábbvaló fajok , ha 
jelesbek gyümölcseivel az év minden havában élhe
tünk; én jövő tavaszkor mintegy tíz fajt (nem ugyan a’ 
tavaii 83dik számú Társalkodóban említettekből) kifo
gok irtani, csak izletem szerinti fajokat hagyandó. Kik 
tehát Magyarországban társaságilag vagy magánylag is 
nagy kerteket szándékoznának alakítani, a’tenyésztést 
legfinomabb fajokkal kezdjék , de egyszersmind mester
kedjenek is , hogy korábban , eddig nem létező fajokat 
termeszthessenek. — Sajnálom, hogy ezt eleinte nem tet
tem. Mutassa meg Magyarország is , hogy a’jövő pomo- 
logiákban (a’ körtvélyeket kedvelőleg szerintem inkább 
pyrologiákban) nemcsak német, franczia és angol nyel- 
vekeni nevezések , hanem magyarok is állandóak p. o. 
cs. k. fölség Vdik Ferdinand magyarok királya; föher- 
czeg József Magyarország nádora ; Széchenyi István 
g r .;  Andrássy György g r.; Zay Károly g r .; Deák Fe- 
rencz ’stb. Miért ne ürökitnők gyümölcstenyésztésben is 
a ’ tisztelteket, ’s honunk sok jeles derék fiait? Zárté
telül : hogy a’ körtvélyek magasztalásiban annyira ér
deklettnek ne tartassam; az almáknak a’ cs. k. graetzi 
földművelő-társaság vagy nógrád-tolmácsi t. Szentivá- 
n y i, vagy a’ nyitra-pereszlényí plébános kertéiből leen
dő megszerezhetéseül többnyire elméletileg , az alma- 
kedvelőknek ezeket bátorkodom ajánlani: a’ graetzi-tár- 
saság munkája számai alatti almafajok : w e i s s e r
W inter-Calville, 7 rother Herbst Aneisz-Calville , 25 
Carmin-calville, 72 süsser Königsapfel, 6/1I2 grosser 
edler Prinzessinapfel, 167 Mayer’s weisser Winter
taubenapfel, 201 rother Herbst-Strichapfel, 25/2()7 La- 
Canelle, 2%o2 Reinette von Breda, ,5/3()3 französische 
Edelreinette, 304 königliche Reinette, V305 Calvillar- 
tige-reinette , '/30s Goldpepping, 24/3I7 grüne Reinette, 
319 gelbe Zuckerreinette, 326 walliser Limonenpep- 
ping, 339 Reinette von Clareval, 344 R e i n e t t e  von 
Middelburg , 345 Crede’s Quitfenreinette ? 26/ ^  Diel’s 
reinette , 352 Bischofsreinette , "law Köstliche von Kev , 
l2/4o6 edler Winter-borsdorfer, 407 Herbst-borsdorfer , 
8/40d Muscatreinetfe, 418 Supcrintendentenapfel, 3/ 4 2 1 

Rötliche-reinette, 432 Ribstonspepping, 435 Krauter- 
Reinette , 442 Barceloner Parmäne, 443 Dietzer Man
delreinette, 450 Schwarze’s Blutreinette , 19|43f Loan’s 
Parmäne, 2% 0i späte Gelbereinette, in/302 Echte graue 
franz. Reinette, ,7/5n englische S p i t a 1 reinette , 519 
Zimmt-reinette , 520 Zitzen-reinette, 9/351 Triumph rei
nette , 552 kleine Casseler reinette, 7/ S33 Reinette von

Orleans, 16/ö54 französische Gold-reinette, n/356l dop
pelte Casseler-reinette , 557 Kronenreinette, ,4/558 Nevv- 
yorker-reinette , 22|559 königlicher r 0 1 he r Kurzstiel, 
lVbf>o Van der Laan’s Goldreinette, 4|56, englische Win
tergoldparmäne, 562 englische Granat-reinette, 2,/365 
Van Mon’s Goldreinette, 566 Uellner’s Goldreinette, 
567 Königsreinette, 604 weisser Sommerrabau.

Tolmácson,kivevén ezeket: 7. 72. 302. 418. 502. 
604 a’ többi kapható ésmégazonkül ezek is: Der edel 
König, königlicher Täubling, gelber Fenchelapfel, gues- 
donker Goldreinette, englische rothe Winter-parmäne, 
englische rothe Limonenreinette , Ananasreinette , der 
Villy, gelbe Spanischereinette , Geiger’s Prinzessin Au
guste, Dovton’s Pepping, König J a k o b ,  Jansen von 
Velten, Dietzer Winter Goldreinette, Traver’sreinette. 
A’ felső vagyis számláló (numerator) alakban kitett 
szám jelenti: Bazalicza ur almák jóságszerinti osztály
zatát ; p. 0. lső szám alatti alábbvaló és igy tovább. 
Szerintem ajánltatnak: 4, 112, 302, 303, 308, 406, 
409, 427, 443, 553, 561 ezek a’ legkisebb almaked
velő kertjében se hibázzanak. Az Ízlést általányosan 
elhatározni igen nehéz, néha ugyanazon egyednél is 
változható;—legyen valaki süsser Kőnigsapfel-t ked
velő, ha az esteli édelgető (itt inkább ivogató) mula
tozás mellett a’ pezsgő serlegébe kelletinél többet né
zett, következő napon hasonszenvi orvosláshozhajlan- 
dóságbul a’ Champagner-reineíteket keresi fö l, jobb te
hát ha többféle fajjal láttatik e l ; jóllehet a’ Bergamot- 
te Crasanne és frühe sehweitzer Bergamotíe körtvélyek 
érés-idejökben az orvoslást johbau segítik. Nagyrőcze.

Gctján György.

Házassági alkusz . kielött a’ 110  
ócska tollú.

Mióta csak az adás-vevés fogalma létre jött, szám
talan ’s különféle tárgy adása ’s vevése körül tűntek 
fel alkuszok , és valóban ezek, a’ kereskedő-világban 
mintegy nélkülözhetlen egyedek lettek; annyira , hogy 
utóbb a’ törvényhozó-testületek figyelmét sem kerül
hették e l ; mi az utolsó országgyűlésen honunkban is 
történt. — Én csekély véleményem szerint 3 osztályba 
sorozhatom ezen alkuszi hivatal űzőit. Ugyanis : Az lső 
osztályt képviselik azon alkuszok: kik kereskedők ál
tal, mintegy segédül a’ végett bízatnak meg, hogy az 
általok venni szándéklott tárgyak, illy alkuszok által 
előleg kialkudva, mondhatni kéz alatt, könnyebben meg
kaphatok legyenek ; és ezen osztályzatban híven eljáró 
egyedet, törvényszerinti ’s hiteles alkusznak tekinthet
ni. A’ 2ik osztályt pedig azon tőzsérek képviselik , kiket 
némellyrosz lelkű uzsorása’ végett biz meg , hogy más, 
de nem kereskedőket, egyébkint pedig valamelly keres
kedési czikket biró, mind a’ mellett is pénzhiányában 
sinylödöket (a’ kiket az illyen alkuszok, nem tudni sym- 
pathiábul, vagy tán másnemű szaglással rokon szagló- 
tehetségüknél fogvást fel tudnak kutatni illyen megbízott 
alkusz által kézre játszhasson. A’tör vényhozás ezen osz
tályú alkuszok hatás-köréről viszszáson és megszoritó- 
lag gondoskodott.— Végre az utolsó vagyis 3dik alku
szi osztályba már azok tartoznak: kik csak az újabb 
korban tűntek fel, és tolakodó elvüknél fogva, minden 
megbízás nélkül, tehát felszólittatlanul, csalárdsággal 
teljes hu szolgálatokat valakire tukmálják ; ’s a’ nélkül 
hogy vevö-szándoka volna a’ tukmáltnak, vele, meg 
álomban sem képzelt tárgyat, vagy pedig akármi szer
ződést, olly súlyos áron vásároltatnák es csalárdul köt
tetnek meg, hogy még késő utódaik is hétszer görnyed



356

ve nyögnek terhe alatt. — Ezen maga nemében legfé
nyesebb alkuszi hivatalt honunkban a’ zsidók, az isten 
kiválasztott népe ! mint főszerepet, mellyet őseiktül ö- 
röklöttek ’s baereditario jure máig is kiváltsági büsz
keséggel gyakorolnak) más nem zsidónak engedni, a’ 
Talmud elleni főbenjáró bűntettnek nem tartani, ezer 
izigleni boszuállással fenyitenék.— Nem de, nem nagy 
érdem é ez az emancipatiót követelhctésére? De bizony 
az; közelebb kell őket hozzánk emelni, hogy ne kelljen 
annyira megerótetniök szagló-tehetségüket, mert úgy ha
mar használhatlanná válnak, és utóbb országos költ
ségen kell nekiök elaggott, rokkant alkuszi házat épít
tetni , pedig levegővel csak ott sem élhetnek és manna 
sem hull számukra. — A’ legújabb korban tűnt fel még 
más neme is azalkuszságnak, ez az , mi értekezésem 
főtárgyául van kitűzve,’s ezt neveztem önkényesen házas
sági alkuszságnak; ennek hatásköre már túlhaladja a’ bőr, 
gyapju’stb. és ócska-tollúk határát, és fontosabb tárgyba 
vág, például házasságba, mi nálunk szakramentom.— 
Ezen alkusz t. i. mintfölebb-emlitettem, a’ személyt bőr, 
gyapjú stb vagy ócska-tolinak tekintve, minden más 
valaki beavaíkozhatási jogát kizárva, mind két fél ré
széről előlegezett jó alkuszdij mellett (mert itt az adási 
és vevési tárgyat értékén felöl kell magasztalni) egyi
ket a’ másiknak eladja, és igy a’ házassági szerződést 
megkötteti; ezen kitűnő alkuszi hivatalt is zsidók talál
ták fel és ők is gyakorolják, azon elvnél fogva: mit 
zsidó öszszeköt, soha isten el ne válaszsza. — Na ez 
már legritkább neme , faja vagy osztálya vagy mije az 
alkuszságnak, mit ész kigondolhat ki bizonyára utóbb lel
kész sem lesz szükséges, ha az alkuszságezen gonosz 
faja tovább harapozik, melly P—n és Gy—ít jőve tudtomra 
divatba.—

Az 1840ki XIX. t. ezikkben , melly legújabban az 
alkuszokt ól és azok hatásköréről üdvösen rendelkezik , 
nem találhatni nyomára az illy alkuszoknak, sőt azon t. 
czikk még távolrul sem é r i n t i  azalkuszság illyesmi 
szennyes nemét. Bocsánat uraim! hisz ezt is csak a’ 
zsidók űzik, ezeknek pedig mint elöbb-érintém, őseiktől 
öröklött, kiváltsági joguk van az illyen hivatalhoz, hol 
csak reászedés a’ fő momentum ; azért hát a’ törvényho
zás nem is rendelkezhetik e’ fölött, szintúgy mint a ’ pa
pi tized fölött. Igen , de mégis a’ 3—6 §ig körülírja, 
hogy minő becsületes magaviseletü egyed legyen ; megint 
tévedék, hisz csaláshoz nem kívántatik becsületes em
ber. Továbbá azt is mondja a’ fölebbemlitettem $§ban , 
hogy a’ szerződések tulajdonairól, az alkuszi könyv vi
teléről és más alkuszi kötelességekről, a’ bel és leg
közelebbi határos külföld mértékeiről (mi szinte megint 
kétséget és kifogást szenvedhet, mert lehetlen hogy az 
illy tárgyban kellő mértékekről elegendő tanúbizony
ságát adta volna jártasságának) , továbbá az áruk tu
lajdonságairól , az eladásoknál megtartott helybeli szo- 
kásokrul ’stb. szoros vizsgálat alá bocsátandó az alkusz: 
már ezen kellékekről nehezen volna a’ a l k u s z n a k  
oklevele, de még ha volna is, az áruk helybeli eladásá
nál divatos szokás ellenére cselekedett itt, miért okle
velét törvény szerint elvesztené; mert eddigelő nem 
úgy, hanem máskép szokták a’ nőket adni.

Ha minden pontját felfürkésztetnők is hát az alkusz- 
ságról szóló törvényeknek, áltáljában is csak azon e- 
redvényre jutnánk , hogy a’3dik és utolsó, pedig leg- 
ujabbnemü, alkuszságról egy szóemlités sem tétetett:

ez pedig nagyon káros hatású lehetne ezen osztálybeli 
alkuszokra nézve : azért is tanácsos lenne, ha választ
mányt neveznének magok közül, mellynek az lenne fel
adata , hogy helyes tartalmú, ’s mindenben csak az o 
hivataloknak kedvezést igénylő folyamodást készite, mit 
aztán a’ közelgető országgyűlési mindkét rend táblájá
hoz benyújtana, esedezvén, annak pontjaiban kifeje
zett kivánataikhoz képesti üdvös törvényezikkek alkot- 
tatásaért; hogy igy akkor, midőn fényes hivataluk ve
szélyeztetnék, lenne mibe kapaszkodni; — mert akár- 
milly régi legyen is nemzetségük alkotványa, őseiktől 
öröklött kiváltságos foglalkozásuk, csakugyan mégis 
áll az , hogy boldog eleik a’ Talmudban, arról szóló 
üdves fogantyuju törv. czikket alkotni mégis elfelejtet
tek ; vagy ha tán alkottak is, az azt magában foglaló 
levél az arábiai pusztán , minthogy még akkor kutya- 
bórbe nem köttethették, kiveszett, minek hasztalan ke
resésével töltöttek aztán 40 évet a’ pusztán.

Mind e’ mellett is azonban, hogy az alkuszság 
illy ocsmány fajáról, a’ kereskedő világ minden törvé
nyiben sem akadnánk egy betűre ’s igy az in theoria 
nemis létezik, mégis a’ legújabb korban, van illy al- 
kuszságra adatunk P—n , ’s ez méltán sorozható a’ már 
többször eralitettem fényes hivatali osztályhoz. Tudniillik 
múlt évi farsangban jelesül G. M. elmegy M—né öz
vegy aszszonyhoz, ki férjülés ellene házaló zsidó bi
zonyítja mint azt több soha sem volt, és igy szólítja 
mega’ hölgyet: theins aszszony! isíhenlelkhem utsche 
én egy szép ghavalliért szerzek a’ theins aszszonynak.— 
Nem is álmodván az aszszony hogy G. M. még házas
sági szerződésekbeni jártasságárul is megadta a’ szigorú 
próbát, eztmondáG. M.nek: ,nem tréfál?c — „lelkhem 
utsche nem* az alku csakhamar megtörtént, és az asz
szony jó siker fejében 100 ftot igér G.-nek. Mózesünk 
most Gy—be rándul, hol a’ véleménye szerint nőszü
lendő gavallér ekkor mulatott; megérezte hogy annak 
pénzhetnékje van ’s imigy szólitá meg: theinsur! lel— 
khem utsche, én a’ theins urnák egy ighen pénzes öz
vegy aszszonyt szerzek. Mivel a’ férfinak, onnenisza- 
badulhatásaért pénzre volt szüksége ,'s kiválíatásáíugy 
vélte maga is legczélszerübben létesithetőnek, az alku 
ezen részről is csakhamar megesett és az urfi theins ur 
G—r M—nek jó siker fejébe szinte 100 fíot ígért. — 
Mi kellett több a’ zsidónak, viszszarándul P—ra , és 
az említettem theins aszszonynak nagy örömmel jelenti, 
mikép az ifjú theins ur teljes szándéka a’ házasulás, 
hanem minthogy ott már a’ vendégházba igen sok adós
sága van, azért nem jöhet el a’ theins aszszonyboz sze
mélyes udvarlásra. —

( Vége következik.)

P ó t l é k  t á r .
Egy angol utazó szerint Kabulban az idegeneket 

rendkívül jó szívvel látják ; kiki ügyekszik gyönyört ’s 
mulatságot szerezni számukra. Nincs nap, mellyen több
felé ne hínák ebédre. — Kabulban másik nevezetesség 
az , hogy kétféle hó esik, meleg és hideg; amaz a’ 
rendes hópehely, imez pedig a’ jégeső. A’ házak itt 
olly gyöngén épittetvék, hogy tavaszszal, ha lágy idő 
jár, a’ ház agyagfalai elolvadnak , ’s igen sok ház ösz- 
szedül. —

Szerkeszti Helmeczy. Nyomtatja T r a 11 n e r-K á r o 1 y i uri-utcza 453.
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Egy l ococco m érnöki kiváltat Iránt 
az urbéri földek elosztása  

dolgában.
(L  ev e l t ö r  e d e k .)

Mindennemű eloszlásnak alapja a’ mérték, melly- 
nek föltételei ezek, bogy azisméretes, állandó, és ki
sebb részekre úgy osztható legyen, hogy a’ számvetés 
munkája világos ’s könnyen érthető legyen.

A’ hajdani mértékek a’ történet müvei, mellyeket 
viszontagságok alatt fentartani nem lehetett, mint lát
hatni a’ római , görög, zsidó, magyar ’s több örökre 
elveszett mérték fajban. Ugyan a’ régi mértékek elosz
tása csak történetes , és alapja igen sokszor az ó világ
ban igen kedvelt mysticismus volt. 1 for. =  3 huszas;
1 garas =  3 krajezár ; 1 peták == 7 krajezár; 1 láb =  12 
hüvelyk; 1 hüv. — 12 vonal ’stb.

Száz ’s néhány évvel ezelőtt hazánkban szintúgy 
mint némelhonban földmérés dolgában párizsi lábok hasz
náltattak ; és tett 10 illy láb i  decempedalis ölet: 10 Q ' 
pedig 1 decempedalis □  ölet. A ’ most irt mérték csu
pa utánzás lévén , táplálékát a’ nemzet életéből nem me
nthette ,’s igy magát fen sem tarthatta.Századunk elején a’ 
magyar ulna regalis helyeit Verbőczy part. Iae , art. 133 
becsúszott a’bécsi mérték bécsi öl 6 lábbal, minden láb 12 
hüvelykkel, minden hüvelyk 12 vonallal. És minthogy 
illy 12 ’s 12 részű mértékeket átváltoztatás (reductiv) 
nélkül sem öszszeadni, sem kivonni, sem sokszorozni, 
sem elosztani annál kevésbbé négyszegekkel, kubuszok- 
k a l, vagy gyökökkel dolgozni nem lehetne , a’ szám
vetésnek nehézségén könnyítendők feltalálók Francziaor. 
ban a’ toizirozást. De ezzel a’sokezorozáson kívül sem
miben sem nyertek, itt is a’ nyereség olly csekély , hogy 
szót is alig érdemel* Megunván tehát a’ ß ’s 12 részre 
osztott mértékekkeli vesződséget, a’ forradalom idejé
ben viszszatértek a’ francziák a’ természet intésére , 
’s minden mérték-egységet lOés ismét 10 kisebb részre 
osztának. Innen származott a’ meter, decimeter , cen
timeter , millimeter, myriometer, are , decare , centa- 
r e , milliare; l i t r e ,  decilitre, centilitre, millilitre; 
gramme , decigramme , centigramme , milligramme , ’stb. 
így tőnek a’ pénzzel, idővel is mindent 10 részre oszt
ván. A’ királyság viszszaállittatása után az idő viszsza- 
vevé ugyan a’ régi elosztatását betekre, hónapokra, 
órákra ; de a’ többi elosztás nemcsak megmaradt, sőt 
a’ tizes elosztást Európa mivelíebb országai is mérté
keikben jobb részint bevették, ’s mai napiglan is hasz
nálják. így Ausztriában minden hosznak mérésében bé
csi öl az egység, melly 10 részre osztatik : egyegyti- 
zedrész ismét 10 kisebb részt vészén föl ’s igy tovább. 
Hazánkban a’ vasúti mérnökök mindent illy tizedes lánez- 
czal ’s léczczel mértek, mellyel az idomtalan redu- 
ctiókat tökéletesen mellőzték.

Ha a’ polgári-életben a’ 3mas , 6tos, 12tős ’stb. 
elosztásokhoz szokás által a’ köznép ragaszkodik , melly 
keveset számit, mellyneb számvetésbeli botlásai nem 
lényegesek , csodálni nem lehet ; de ha földmérők ra
gaszkodnak ezen rajok nézve idomtalanságokhoz, azon 
valóban bámulhatni. Mert a’ fenirt polgári töredékek
kel a’ mérnöki munkálkodás nemcsak nehéz ’s tévedé- 
kes, sót sokszor lehetetlen is. P. o. mess ki nekem drá

ga barátom egy olly dülöbül, mellynek hoszsza 103® 
4 ,/ a/ ; 12V8 holdat, és 109 Q  ölet: és mondd meg: mi 
leszen ezen földnek szélessége ölekben , lábokban és 
hüvelykekben?

E’ példa ugyan nem ollyan, hogy ezt polgári mér
tékekkel megfejteni épennem lehetne, hanem a’ kü
lönbség csak az , hogy mig te ezt drága barátom meg- 
fejtended, én addig tizedes számokkal 10 illy feladatot 
fogok könnyű szerrel megfejteni, ’s nyomom működé
seden ugyan jó izüen nevetek , de gyakornoknak ma
gamhoz semmi esetre nem fogadnálak. De lássunk olly 
példát is , mellyet te drága barátom polgári mértékek
kel soha ez életben megfejteni nem fogsz. — Egy dű
lőből, melly keresztben kétfelé osztályoztatok, felső 
felében holdját 1000 □  öllel kell venni, ennek hoszsza 
66° 5 l/2' ;  »Iso felét 1300 □  öllel osztályozták, ennek 
hoszsza 112° 23|4/ illy dülöbül ki kell 203/8 holdat e- 
gyenvonalos (párhuzamos) , egyenes oldalakkal metsze
ni. Te ezt drága barátom soha sem fogod megfejteni, 
véled, hogy a’ feladat lehetetlenséget foglal magában, 
pedig ennek megfejtése tizedes mértékekkel igen köny- 
nyii , ’s leszen a’ föld szélessége . . 132.805 öl vagyis 
1328o5/ iooo —=132 öl, 4 láb, 10 hüv.; és ad

az lsó fig. 1000 Q  ölével . . 8,887 holdat
a’ 2dik fig. 1300 □  ölével . . 11,488 —

Öszszesen . . 20,375 —
=  37,Viooo =  20:í/s hold. Uly esetek pedig az urbéri, 
és tagositó földosztásokban nemcsak mindennapiak , sőt 
sokszor az osztás 10, 15classison is keresztül megyen, 
pedig úgy, hogy a’ vonaloknak nemcsak egyenesek
nek,  ’s párhuzamosaknak kell lenni, hanem ezenkívül 
a’ földek hoszsza, széle pontos beírása mellett 1 □  
ölnek sem szabad hibázni. Ugyan drága barátom ! hogy 
eszközlöd te ezt láb, hüvelyk, y8ad hold , és □  öl tö
redékekkel ? Kérlek dolgoztál e’ már illyesekben úgy,  
hogy jó lélekkel fölléphess, mint ki senkit nem károsí
tott? el nem hihetem — mert lehetetlenség emberi erő
től nem telik, ’s igy megbízóidat csak mystificálnod kel
lett , hogy munkáidban megnyughassanak. Lásd drága 
barátom, ha annak idejében (mert rád nézve talán mal
most késő is) a’ számvetés mesterségét jól megtanulod , 
világosan l á t o d ,  hogy a’ decimális számvetés semmi 
egyéb , mint a’ több rendbeli fractiónak egy denomina- 
torra vétele utáni egyszerű számvetés. ’S ime te 5, ö, 
vagy talán 10 különféle denominatoru számokat is nyu- 
gottan öszszeadsz , kivonsz , sokszorozasz’s elosztasz, 
midőn a’ különféle classisu földeket holdakra, 8ad töre
dékre ’s megmaradott □ölekre számítod, de mi jő osz
tón ki belőle, azzal tnitsem törődsz. Minapi hitelesítés 
alkalmakor a’ küldöttség előtt keményen vádolál , hogy 
B. helység földkönyvét meghagyásod szerint nem ké- 
szittetém el holdakra^ 8ad rész töredékre, es megmara
dóit □  ölekre, hanem a’ határt is tizedes lánczczal mé
retéin fö l, a’ holdak is tizedes töredékben jeleltetvék. Ha 
meg nem magyarázom a’ dolgot, nem csodállak ; mert 
hogy a’ számvetésnek több nemeiben jártas nem vagy, 
azt talán csak körülményeid teszik; dehogy felvilágo- 
sitás után is megmaradta! rococco követeléseid mellett, 
azt tőled nem vártam. Most hát á t a d l a k  a’ közvéle-
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menynek, ítéljen felőled az értelem, és ítéljen rólam 
is. De hogy a’ publicum világosan értse a’ dolgot, itt 
egy példa kívánságod szerint sorozva , add öszsze őket, 
ha tudod úgy, hogy a’ legkisebb töredék 8ad rész le
gyen ? —
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Falu rétje 9795 800 12 V« 95
Tüskésrét 18311 900 20 2/s 86
Parragrét 6728 í o o o 6 5/s 103
Kopár-dülö 34092 1100 30 Vs

Vs
130

Száraz -  berek 21136 1200 17 136
Patrácz-dülő . 22405 1300 25 6|s 150
ri'e ezt így adod öszsze |11134Ö7(| — || 1131 Vs | 700

Most kérdem: a’ fenmaradt 700 □  öl hány holdat, 
vagy hány 8ad részt, és mennyi megmaradt □  ölet tesz , 
mert azt csak látod , hogy 700 □  öl több 8ad részt fog 
tenni, de kérdelek mennyit? erre te nehezen tudsz fe
lelni.— És tegyük föl, hogy a’ határ nem 113% hold 
és 700 0  ölhül áll, hanem30 ennyiből, és igy a’meg
maradt □  ölek tesznek 30X^00 =  21000Q öl. Mité
vő leendesz ezekkel, hány holdat fognak ezek tenni? 
és minő osztályú holdakat fognak formálni ? te erre fe
lelni nem tudsz, mert az irt 21000 □  ölnek denoraina- 
tort nem találsz , vagy tán ezeket mint csekélységeket 
elhagyod?— ha ezt úrbéri földeknél teszed, károsítod 
a’ szegény jobbágyot, ha uradalmibul, a’ birtokost. Bi
zony drága barátom, ha illy számadást teszesz föl fe
lőlünk, rósz színbe állítod f<ü a’ mérnöki kart, és ezt 
pedig épen te teszed , kire a’ haza mégis csak bízott 
valamit. Ha te minden darab földben úrbéri kiosztás al
kalmakor mi % rész holdat nem tesz, mint csekélysé
geket félrevetsz, nemcsak hogy számvetéseddel soha 
ki nemj ösz ,  sőt még egyik jobbágynak többet adsz, 
mint a’ másiknak illetőségén felül, és kérdelek: rend- 
beszedés leend é ez , vagy z a v a r ?  tegyük föl, hogy 
egyegy jobbágynak 12 darab földje esik , a’ kinek föld
jei 80s részekkel kijutottak, pontosan kapja birtokát, 
a’ kinek földjeiben pedig sok Q  ölet kellett kihagyni, ez 
kaphat l2/s =  l 1/2 holddal többet. ’S különösen ha illy 
jobbágy sok van a’helységben, ’s tegyük 50 re , a’ vesz
teség 75 hold. Ez akár a’ birtokostul, akár a’jobbágy
iul vesz e l, mégpedig csupán a’ számvetés idomta- 
lansága miatt, megbocsáthatlan hiba. És te drága ba
rátom illy számvetést pártolsz; ’s azt még tán pontos 
mathematibának is nevezed!!

Azt mondod , hogy a’ hatóságok ezt igy kívánják. 
Ha te ezt hiszed is , igen nagy homályt vetsz a’ t.ha
tóságok intelligentiájára, mintha ezek épen a’ roszat 
akarnák: hiszen ezen urak nem raathematikusok, ’s ha
tározásaik csak mérnöki utasításiul függhetnek. De ha 
kívánnák is ama kihagyásokat, ’s fenirt idomtalan szám
vetést, mivel lehetetlenséget kívánnak, szükséges őket 
felvilágosítani, mert illyenre ki semköteleztethetikp.o. 
B. határ fölméreteft, ’s osztályozás után Sad résznél 
kisebb d a r a b o k  elhagyatván, ezek tettek öszszesen 
21000 Q  ölet; de minthogy úrbéri földekben csak há
rom osztalyozat van, a’ most irt □ ö lek  classis szerint 
ismét öszszefoltozva, adnak talán félhold különbséget. 
Ez mint csekélység mellőztetik , ’s a* szabályozási terv

elkészíttetik, ’s legyen 100 úrbéri hely kiosztandó: de 
most következik az egyesleges kiosztás , holott ha min
den föld J|8d rész holdnál kisebb, elhagyatik, lesz ta
lán 50000 Q  öl fogyatkozás: most már a’ tervezett 100 
hely illetősége ki nem telik, hibázik 50000 Q  ö l, mely- 
lyek körül-belül tehetnek 40 vagy 42 holdat, most kér
dem ; ugyanazon hatóság , melly fölebb a’ 8adnál kisebb 
töredékek kihagyását parancsolta , kipótoljaé a’ hiányt? 
és mibül ? Ne gondold drága barátom a’ hatóságokat a’ 
mathematikai dolgokban is oily lelki szegénységben síny
lődni, hogy felvilágosítás után ezt felfogni képesek ne 
legyenek, kik egyébiránt hivataloknál fogva nemcsak a’ 
földmérési tudomány gyakorlatában bíráskodnak, hanem 
számtalan élettárgyban, mihez keveset, vagy mitsem ér
tenek, mint például vizszabályozásokban, hidak, mal
mok , házak , utak építésében , gyógyászatban , sebé
szetben , bányászatban , erdészetben , katonai dolgok
ban , számvetésben, kereskedésben, ’stb. de hogy bi- 
ráskodhatik valaki olly dolgokban, mit nem é r t , miről 
fogalma csekély , vagy semmi? — megmondja maga a’ 
törvény „adhibitis etiam artis peritis“ — lám az orszá
gos követek legjobb váltótörvényeket alkotának , miről 
a’ legnagyobb résznek fogalma is alig volt ,,adhibito ar
tis perito.“ ’S igy ha ők a’ fenirtakban olly határzato- 
kat tennének is , mellyekért Európa előtt pirulni kelle
ne , őket vád nem érheti, hanem az artis (Igazán szól
va) imperitusokat, kiket megkérdeni kellett, és az olly 
egyedeket, mint te drága barátom, ki nemcsak szava
dat nem emeled az igazság mellett, sót az idomtalan- 
ságot nyíltan pártolod , de én az ellen nemcsak recla- 
málok, sőt ezennel felszólítom minden tisztitársamat, 
reelaraáljanak a’ hexapedalis , duodecimalis, octavalis , 
a’ megmaradt quadrat orgiális mértékek ’s számvetés 
ellen a’ gyakorlati földmérésben , reclamáljanak a’ bir
tokosak az idomtalan rendszer miatt, reájok háramol
ható törvénytelen károkért, reclamáljon a’ jobbágy az 
egyenetlen földosztályért, ’s különösen minden mérnök 
hogy a’ hatóságoktul ne vádoltassanak, mintha ők mint 
artis peritusok a’ hatóságokat zavarba kívánták volna 
vezetni, és ha sokan reclamálnak , hihető ezen érdem
ben a’ netalán tett határzatok megigazulnak.

Azt mondod drága barátom, hogy a’ b. e. teréziai 
instructióban pro exequentibus urbariaalera regulatio- 
nem magistratualibus , az nyilván ki van mondva , hogy 
mi %ad résznél kisebb a’ földekből mint csekélység ki- 
hagyassék. De ez egyfelül 1768ban , ’s igy 74 évvel ez
előtt mondatott, hol ált akkor , kérlek, a’ mathemati- 
ka , és a’ földmérés ? itt akarsz te barátom mai napig 
is tespedni a’ tudomány és gyakorlat szégyenére ? To
vábbá 1832|6 évi törvényczikkekben a’ most irt instru- 
ctio nemcsak el nem fogadtatott, de még csak emléke
zetbe sem hozatott, ’s igy azt mint törvényt semmi ha
tóság a’ birtokosra nem tolhatja. De ki a’ teréziai úrbéri 
regulatiókat isméri, világosan látja, hogy azon időben 
mind a’ kiosztás, mind a’ földek osztályozása csak a’ 
nagyábul ment véghez. Egy egy dűlőnek csak egy clas- 
sisa volt, ’s igy □  ölekkel osztani lehetett: most egy 
dűlőnek három classisa is van, melly miatt többé □  öl 
számra osztani lehetetlen; hanem az csak holdszámra 
és tizedes számvetéssel eszközölhető. Ezeknél fogva, 
ha a’ fölebbirt 50,000 Q  öl deficitet a’ földbirtokos ma- 
gáébul pótolni nem akarja, vagy nem tudja : mond meg 
drága barátom, hol a’ törvény, melly őtet arra kény- 
szeríthesse , hogy 50,000 □  ölet áldozzék ? — és ha a’ 
hatóságok a’ 100 sessiónál megmaradnak, ’s ebből az 
adózó-fundus kisebbítésére semmit el nem engedhetnek: 
ekkor vedd hasznát bölcsességednek, ’s oszd el a’ ha-
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tárt, hogy ki se károsodjék: hitelesítésre hivass egy 
értelmes mérnököt, fogja veled tapasztaltaim, hogy a’ 
fölebbirt módon tett működésed idomtalan , és lehetet
len. Akkor, hihető, fogsz magad is törekedni, hogy a’ 
hatóságok más határzathoz jöjjenek, hogy sem a’ te, sem 
a’ mérnöki kar , sem a’ hatóságok szép , ’s becsületes 
auctoritása lehetetlenséget magában foglaló idomtalan kö
vetelésekkel ne piszkoltassék. Gdty.

P illantás a9 liptai tót Italendá- 
rioiiiba.

Azt hitte minden jobb gondolkozásu hazánkfia, 
hogy a’ tót ármányok a’ bécsi exceditio által végkép ki- 
fűtták raérgöket ’s csend és nyugalom szállandja meg 
e’ haza kebelét, raellynek határait nyugatdéltől keletig, 
kelettől fel egészen a’ jeges éjszakig rémületesen ren
geti a’ szláv elem. A’ jó lelkiisméretu ember hajlandó 
mindig a’ jobbat hinni, nem csuda h á t, ha sokszor csa
lódik. A’ végzet nemcsak kívülről látogató meg ellen
séges rémekkel nemzetünket, hanem tüdőevő métely- 
kint még veszélyesebben rágódnak azok ben a’ tiszta 
kebelén. Hazánk tót népe csöndes, nyögött ’s engedel
mes jellemű, és neki bizony nincs kárára, sötigen sze
re ti, ha több nyelvet tudhat, hazai nyelvünkre pedig, 
ha magyarok közé jő le élelemért, szinte elkerülhetlen 
szüksége van; legyen meg az ő mindennapi kenyere, 
ő igen örömest közönyös marad az ország ügyei irán t, 
nemzetiségről nem is álmodozik. Én e’népet magát csak 
azért tartom nemzetiségünkre nézve ártalmasnak, mi
vel rendkívül szaporodik , nyelve ragályként ragad más 
ajkuakra, ’s nemzetisége kiöl más nemzetiséget. Alig 
tudunk arra példát, hogy tót falu megmagyarosult vol
n a , sőt, mint Losoncz ’s több helyütt Nógrádban , a’ 
magyarok közt lakó tótok is alig beszélnek magyarul. 
Ezért nekünk ártalmas a’ tót nép, nem önakaratjából, 
hanem természeténél fogva. Mihezképest nincs veszé
lyesebb hazánk boldogságára nézve, mintha illyen nép 
ármányos, hívatlan hősöcskéktől, kiknek főleg oktatás, 
engedelmesség’s szeretet igéji terjesztése a’ tisztök, 
bűnös forrongásra felizgattatik. És itt nem a’ nép bű
neiről, mert az eddig ártatlan, hanem agyarkodó buj- 
togatói ellen szándékom szót emelni, hogy a’ magya
rok, kik többnyire vagy nem tanulhatnak, vagy nem 
akarnak , sőt szégyellnek tótul tudni, ismerjék a’ tiszta- 
buzájokba konkolyt vető feketéket. Olly könyvecskét 
tárok fe l , mellyet mindennapi szükségül a’ legszegé
nyebb pór is meg szokott magának szerezni, mellyet 
még az alföldre járó szekeres és sáfrányos is tarisz
nyájában hordoz, mellyben tehát leginkább szólhatni a’ 
tömeghez. —

A’ könyv czime ez : „Wlastensky Kalendár a Slo- 
wensky Pozornjk na rok pane 1843“ (Hazai kalendá- 
riom és tót szemlélő az ur 1843d. évére.) Liptó-sz.- 
Miklóson klacsani Fejérpataky Gáspárnál. A’ kiadó ur 
neve több általa kiadott könyvön tót buzgalombul Belo- 
potockyra van fordítva, pedig illy névre aligha birsza- 
baditékkal. A ’ szerkesztő nincs megnevezve, hanem, 
ki a’ tót papok ármányait közelebbről ismeri, mindenki 
gyaníthatja. De ne bántsuk a’ gyanusitgatásokat; pil
lantsunk inkább a’ könyvbe: meglátjuk, miféle időt jö
vendői a’ küszöbön álló évre. Veres betű, veres fonal 
sok van benne A’ hónapokat elősoroló lapok alján min
denütt 4 sor van ezen rimes szózatból , mellynek tar
talma kötetlen fordításban ez: „Ismét látlak benneteket, 
igen kedves szlávok! zólyomiak, turócziak, árvaiak, 
liptákok; titeket is, ki sárosiasan beszéltek Zemplény-

ben, Szepesben ’s le egészen Kassán túl. Kész utam 
van Gömörtől le Pestig és Váczig, keresztbe Nyíregy
házig, ’s tovább Bácskán át Slavoniáig, hol a’ i ó t 
faj ’s atyafiság él. Trencsénnyel téged is , kedves Nyit- 
ra , bírni, 's a’ két Hontot igyekeztem megszemlélni r 
’s ime istennek hála! ismét meglátok magunkat, miként 
egy év előtt megigérők egymásnak. Nosza tehát együtt 
egyesülve lépdeljünk, ’s e ’ v é g r e  őszintén nyújtsuk 
jobbjainkat; hogy továbbra is csak sajátunk mellett aka
runk maradni, ’s nemzetiségünkben szilárdul haladni. 
Mi mindent maga nyelve mellett hagyunk ; legyen meg 
neki az ö „Miatyánkja“ ’s grammatikája ; csattogjon a’ 
csalogány, kukukoljon a’ kakuk, sőt a’ bagoly is hu
hogja nótáját. Hadd viseljen a’medve frakkot és nadrá
got, czethal pantalont, a’ majmok slafrokof: mia’n a g y  
n e m z e t  gyermekei csak auyai nyelvünkhöz akarunk 
ragaszkodni. Mig minmagunk nem hagyjuk el magun
k a t, minden ijesztőn ’s ellenségen gyözedelmeskeden- 
dünk: ki tudatlanságában elhagyd önmagát, azon maga 
az ég sem segített. Tótul beszéljetek , írjatok ’sdanol- 
jatok ! ,,A’ földtől!“ dudák mellett kerekei hányjatok! 
a’ völgyekben fuvolya hangozzék’s a’ sípszónál délezeg 
lyány büszkén énekeljen. Ki magyaríthatna meg titeket 
honfiak , erdőben barangoló drótosak , csipkések , ki ti
teket sáfrányosok vagy olajárusok ? ’s minden hordár 
száját ki ferdíthetné el? Mindnyájunknak egyenlő jo
gunk van Magyarországon; tulajdon hazánkban lakunk 
itt mi tótok, Árpádok fegyverrel minket meg nem hó- 
ditának, rimánkodás ntán alku szerint egyesültek ve
lünk. Tótok a’ magyarokkal békében laktanak , ’s magyar 
uraságról raiísem tudtanak, mig ma a’ magyarok arról 
kezdőnek álmodozni, hogy mi kénytelenek vagyunk nyel
vünket kivágatni. Tartsuk tehát fogaink mögött nyel
vünket, ’s ne hagyjuk lábbal tapodni magunkat; ha
zánkhoz ’s a ’ királyhoz hívek maradjunk, a’ bolondok 
kiáltásira ’s beszédjökre ne hallgassunk.“ — Ezen szép 
tartalmú szózat a’ hónapok közt keresztül húzódik az 
egész esztendőn , hogy minden pillanatra jusson belőle 
valami. Ezután 46dik l a p o n  illy bevezetéssel kezdi 
meg a’ tó t  d o l g o k a t :  „Azok, kik Magyarországban 
a’ tótul beszélőket mind ki akarják irtani, bűnül tulaj
donítják azt nekünk : hogy nemzetünk régiségére emlé
keztetünk; az ő roppant, egészen 70 millióra rugó szá
mát , Jégtengertől Adriáig , Uraitól Tátráig nyúló ki
terjedését emlegetjük; hogy Nyitra ’s Dévényre gon
dolunk , ’s jeles férfiainkat magasztaljuk, kiket tőlünk 
más nemzetek meg akarának tagadni. De mi olly be
széddel mitsem gondolunk, ’s nemzeti emlékűikkel örö
mest dicsekszünk. Miután a’ törökök Carhradban (Kon
stantinápoly) megtelepültek, a’ szlávok velők harczol- 
tak egészen 1339ki ütközetig. A’ horvátok Zrínyi ve
zérlete alatt, ki tót vala, megalázták Szolimánt. Midőn 
Amurat Bécset megszálló’s már egész Európa a’ város 
enyészetet várá: ember küldetett istentől, kinek neve 
János (Sobiesky)’s 40 ezer lengyellel Bécset ’s Euró
pát a’ török járomiul megmenté, valamint Síernberk a’ 
tatárokat Olmücznél megvervén Európából kiűzte. TQt 
vala Húsz János, Kopernik, ’s Diivis tótságban fran 
klin élőt találó fel a’ villámhárítót; a’ könyvnyomtatás 
feltalálóján hasztalan czivódnak hollandok a’ nemetekkel, 
mert Wrtyatko más tudós csehekkel megmutató, hogy 
Gutenberg János tulajdonkép Stastny Kutnohorsky Já
nos volt.“ Legyen kinekkinek hite szerint. Ezután &a— 
farik bölcs és nagy viszhangra talált fejtegetese nyo
mán 8 okkal bebizonyítja, hogy a’ tot nemzet Európá
nak igen régi őslakosa, ’s nem holmi jöttment nép. Ezer 
év előtt, úgymond: a’ tótság mai Németország felét,
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egész Magyarországot ’s az éjszakon kívül a’ török bi
rodalmat egészen Kisázsiáig lakta ; mivel pedig a’ tör
ténetírók már 5 században emlékeznek a’ tót nemzet illy 
kiterjedéséről: azért annak vagy egyszerre semmiből 
kelle támadnia, vagy pedig nagy tömegben Ázsiából 
erőszakosan tört Európába; úgy de a’ görög ’s római 
Írók már a’ 6 század elején úgy heszélnek róla, mint 
nem uj hanem régi ’s nevezetes nemzetről, tehát már 
akkor Európa honi őslakosának tartatott. De bizonyítja 
ezt a’ tót nyelv is , mert ez nem támadt ám angol fran- 
cziaként más nyelvek keverékéből, hanem olly eredeti, 
mint a’ görög, latin, német, ’s nem is lehet azt úgy 
szétszedni, hogy a’részecskék kiválasztása után semmi 
eredeti nem maradna meg. A’tót nyelv ez utolsó szép tu
lajdonának kitüntetéséül 105 lapon bonczkés alá vesz 
állítása szerint Csorbay levéltárából való két levelet, 
mikből elég lesz egyet is közlenem , a’ ritkított betűkkel 
nyomtatott szók mind tót származásúaknak állíttatnak ’s 
szerinte csak a’ sűrűén nyomtatott részecskék valódi ma
gyar szók. „ D r á g a  i s p á n y o m !  Ezennel p a r a n 
c s o l o m  a s z é n á t  l e k a s z á l t a t n i ,  a’k r u m p 1 i t 
megk a p á 11 a t n i a’ pataknál levő s z a l m a  a s z t a -  
got e l r e n d e l t e n i ,  s z e r d á n  és c s ü t ö r t ö k ö n  
s z e c s k á t  d a r a b o l t a t n i ;  p é n t e k e n  a’ s z o l 
g á k n a k  k á p o s z t a ,  k u k o r i c z a ,  t ö k  é s  bab 
alá m é r n ö k k e l  ki  ra ér  e 11 e t n i. Ha a’b ú z á t k a 
s z á l ó  r o b o t o s o k  a’s z o m s z é d  r o b o t o s a i v a l  
b e s z é l n é n e k ,  k o r b á c s c s a l  ö s z t ö n ö z z e  
őket. Ha pedig p a n a s z o l k o d n á n a k ,  hogy s z i l 
v á t  f ö l ö s t ö k ö m ö l n e k ,  e b é d r e ,  u z s o n á r a  
csak s z a l o n á z n a k :  h i r d e s s e  ki,  hogy s z o m-  
b a t o n  k á c s a  p e c s e n y é t ,  t i s z t a  b ú z á b ó l  
való k a l á c s o t ,  m é z e s - m á k o s  g a l u s k á t  és a’ 
p u s z t a i  k o r c s m á m  alatt levő p i n c z é m b ő l  egy 
akó p á l i n k á t  adok .  D r á g a  i s p á n y o m !  r e n 
d e l j e n  a’ r o b o t o s o k  mellé i s z t r á z s á t .  Ha
nem, ha a’mellett m o r m o l n á n a k :  előbb k a l o d á 
ba ,  aztán a c z é l o s  p l é h ,  z á r ,  alatt levő t öm
lő  c z b e z á r a s s a  be őket. Jf ó d i t s a és ö s z t ö 
n ö z z e  őket, hogy a’ g a z d a s á g  kinő p u s z t u l -  
j o n.N ó g r á d b a n sz o 1 g á j a C s o r b a y L á s z l ó .il 
Utána megmagyarázza a’ magyar részecskéket, a’ tót 
szarmazatot pedig igy etymologizálja : (a’ t t szókat ol- 
vashatás végett magyar hetükkel Írtam) „parancsolom 
porucsím ; asztag — sztoh ; rendelni—• ríd it; darabol
n i— drobit: szolga — szluga ; tök — tekvicze; mér
nök— merics; mérni — meríti; búza — zbozsi; szom
széd — szuszed ; beszélni — beszedovat; korbács — 
bics ; ösztön — osztcn ; panaszolni — ponoszovat sze ; 
fölöstök — frühstück ; uzsona — uzsivna (oroszul uzsi- 
na) ; hirdetni — vichírit; korcsma — krcsma ; pincze — 
pivnicze ; kaloda — klada ; töralöcz — temnicza; nódi- 
ta n i - n u t i t ;  Csorbay— Strba ; László — Ladiszlav ; 
Nográd — Novihrad ; ispány— pan zsupán ; drága — 
drahi; kő— kamen ; bogrács — ohrevács; kulcs—klucs ; 
eszterha — szlrecha ; szalona — szlanina ’stb. Hogy e’ 
levél gúnyból van öszszeférczelve , kitetszik nemcsak 
szerkezetéből, hanem abból is , hogy az ur, ispánja szol
gájának van aláírva, mi csak azért tétetett, hogy ott is 
tót származású szó álljon. Az Ázsiából jövő magyarok
nál ugyanis nem lévén szolgaság», szavuk sem volt rá , 
’s igen természetesen azoktól tanulták nemcsak a’ szót, 
hanem a'fogalmat is ,  kiknél szolgai állapot meg va-

la. Hogy nyelvünkben sok tót származású szó van, 
az tagadhatlan , miknek ismertető jele a z , ha a’ szó két 
mássalhangzón kezdődik , vagy benne vastag és vékony 
hangú magánhangzó jő elő ; van azonban a’ tótban is elég 
magyar szó ’s kifejezés , ’s ki hinné , hogy nyelve min
den idegen szikrától ment? Hiszen Safarik maga mond
ja , miszerint valamint a’ régi czélt, góth , angol és 
német nyelvek hemzsegnek a’ tót szóktul, úgy viszont 
a’ tót nyelv is duzzadoz azon nyelvek szavaitól (481.) 
igen háladatlan munka tehát, kivált illy roszlelkü szőr- 
szálhasogatás. Annyi bizonyos, hogy a’ tótokat itt ta
lálták már a’ magyarok, mindazáltal a’ mostani tót ha
zánkfiai a’ magyaroknál nem mind régibb lakosai ha
zánknak : Ferjencsik ur , ki szinte látta Bécset, maga 
mondá,hogy tótjaink többnyire a’ husszíták maradékai, kik 
Mátyás alatt jöttek be ,’s ezenkül mint Sárosban , magyar 
nép is szaporitá a’ tótságot. De nézzük a’ kalendáriomot 
tovább: milly időt jósol az unióra nézve ’s mit szól a’ 
nagyérdemű Zay grófrul , kinek neve az illy dolgok kö
zül soha nem maradhat el. Közli néhai Prónay Sándor 
végtiszteletére Csabán mondott versecskét’s azt követ
kező csillaggal dicsőíti: „Ev. tótok Magyarországban 
annál inkább érzik , mit vesztének ezen igazán nagy 
férfi ’s atyjok által, mennél inkább viszszaél utódja a’ 
neki adott méltósággal: a’ tótokat ’s nyelvüket üldözi 
erőhatalommal, melly őt eddig szerencsére még semmi
ben ki nem tünteté, k ö z t ö k  háborgást gyülölséget ’s 
irigységet binteget, magyar tanulókat a’ tanítók ellen 
bujtogat ’s igy a’ benne helyzet reményre ’s hivatalra 
méltatlanná lesz. Ő a’ papságra készülőket a’ tót nyelv 
megtanulására, mellyen isten igéjét hirdetniük keilend, 
szükséges eszközöktül taljesen meg akarja fosztani ’s 
arra törekszik, hogy az ág. vall. tót egyházak tot pa
pokat ne kaphassanak ’s aztán a’ kálvinistákhoz kény
szerüljenek fordulni. Ág. vall. evangélikusokat kálvinis
tákkal egyesíteni , megmagyarosiíani ’s a’ tótokat Ma
gyarországból egészen kiirtani, az az ő jelszava, mi
nek lehetőségig ellenszegülni, minden jó ág. v. evan- 
gelicus szent kötelessége (!!?). Hirdetés szerint niarapr. 
Íjén! kellene ,,kálvinista-lutheránus“ magyar lapnak 
megjelenni, de mi áprilissal nem hagyjuk magunkat bo- 
londitani. A" mostani főfelügyelő elnöksége alatti gén. 
conventek hasonlók a’ megyei tisztujitásokhoz, hol az 
ő bérlett, felfogadott emberei, puszta nyers, istente
len ’s lelkiisraérct nélküli vadonezok rémítő lármával, 
káromkodás’s teremtettézéssel templomban nemzetiségi 
ügyeket kezelnek. Az egyház’s vallás körül buzgó fér
fiakat szóhoz sem engednek jőni, hanem azt határoz
zák , mit a’ tótok ’s nemzetiségök megsemmítésére jónak 
látnak. De ki fogja illyen conventek rendeletéit teljesí
teni ’s megtartani ? És ezt mind tótok ellen tót kenye
rén ’s verítékkel növelt ember cselekszi, kinek néhai 
atyja minden egyházi éneket könyvnélkül tudott ’s mindig 
olly szeretettel viseltetett a’ tót evangélikusokhoz , hogy 
tót bibliákat öszszevásárolt 's azokat sajátkezüleg köt
vén he , a’ nép közt elosztá. E’ sorok írójának magá
nak volt kezében ollyan , tőle jól ’s erősen kötött bi
blia. u Eddig a’ gyönyörű csillag, róla, hiszem, bő
vebben szóland a’ P r o t e s t á n s  e g y h á z i  ’s i s k o 
l a i  l ap .  —

Közli Zelemer Gejza.
(Vége következik

Szerkeszti Helraeczy. Nyomtatja T r a 11 n e r-K á r o 1 y i uri-utcza 453.



A ’ gyárerő ’s munka folytonossága. 
és az Inger a’ term esztésre ’s 

fogyasztásra.
9dik közlés.

( L ist nemzetgazdasági munhájahul.j
I.

Minden mesterség ’s keresményág csak lassankint 
jut jobb kezelési mód , mozgonyok , építvények , nagyobb 
tapasztalás ’s ügyesség, ’s mindazon ismeret’s öszsze- 
kötés birtokába , mellyek segélyével a’ durva anyago
kat jutányosán beszerzi ’s keszítvényeit haszonnal el
adja. Már létező vagy megkezdett foglalkozást kiter
jeszteni vagy tökélyítni mindenütt könyebb, mint újat 
kezdeni; mert Hlyekhez vállalkozókat ’s munkásokat 
vagy ki kell még előbb képezni, vagy külföldrül behoz
ni , ’s mivel illyenek előmozdításához a’ tőpénzesek tő
kéiket nem adják olly könnyen és szívesen , — nem lé
vén még arrul tapasztalásbul meggyőződve , hogy jöve
delmezni fognak. Anyagi termesztésnél a’ munka foly
tonossága a’ legnagyobb eredvényeket szüli. Egyes tes
tületek ’s városok olly műveket állítottak elő, miknek 
költségei mostani birtokuk egész értékét meghaladják. 
’S ezt csak az által eszközölheték , hogy több nemzedék 
egy közös nagy czélra fordította erejét, azaz a’ munka 
folytonossága által. — Az álladalmi hitelrendszer az újabb 
politika legszebb találmánya , ’s a’ nemzetekre áldást 
áraszt, mennyire eszközül szolgál arra , hogy a’ nem
zedék olly müveinek ’s iparának költségeit, mellyek a’ 
nemzetnek jövendőre is hasznot hajtanak, több nemze
dék közt elosztja; és átokká csak akkor válik, ha hasz
talan nemzeti fogyasztás eszközéül használtatik , ’sigy 
nemcsak elő nem mozdítja a’ jövő nemzedékek előme- 
n e té t, sőt megfosztja azokat nagyszerű nemzeti művek 
eszközeitül, — vagyakkor is, ha a’ nemzeti adósság ka
matai fizetésének terhe a’ dolgozó osztályok fogyasztá
saira, nem pedig a’ tőkevagyonra (Capital-Verraögen) 
vettetik. A’ statusadósságok vagy a’ jelen nemzedék ki- 
zárólagi érdekében tétetnek , vagy a’jövő nemzedék ér
dekében, vagy mind a’ kettőnek közös érdekében. Ezen 
eszköz csak az első esetben rósz ; minden olly esetben 
ellenben, midőn a’ nemzetiség föntartása vagy gyara
pítása forog kérdésben , (ha az e’ végre kivántató költ
ségek a’ jelen nemzedék erejét fölülmúlják) jó. A’je
len nemzedék semminemű kiadása nem válik olly elha
tározott ’s különös javára a’ jövő nemzedéknek, minta’ 
szállítási eszközök javítása, mert ezek nemcsak foly
tonosan gyarapítják a’jövő nemzedék termőerejét, ha
nem időjártával elég jövedelmet is hoznak a’ rajok tett 
költségek kamatainak kifizethetésére, sőt ezenfölül osz
talékokat (Dividende) is. A’ jelen nemzedéknek tehát 
nemcsak szabad az illy müvek tőkiadását, ’s még elég
gé nem jövedelmeznek kamatait is a’jövő nemzedék vál- 
laira áttenni; sőt a’jelen nemzedék maga ellen igazság
talanul ’s a’ nemzeti gazdaság elvei ellen cselekszik, 
ha illy terhet, vagy annak nevezetes részét maga hor
dozza. —

A’ mezei gazdaságnál a’ munka folytonossága rit
kábban szakittathatik félbe mint a’ gyártásnál, ’s az illy 
félbeszakítás sem olly káros mint a’ gyároknál. Mert a’

mezei gazdának saját szüksége ’s fogyasztása , ’s a’ me
zei gazdasághoz kivántató ismeretek ’s ügyességek, 
terjedtsége, ’s eszközeinek és szerszámainak egysze
rűsége nem engedik a’ mezőgazdaságot végromlásra jut
ni. Ellenben a’ g y á r t á s  legkisebb félbeszakítása azt 
gyakran egészen semmivé teszi. — A’ gyártáshoz kiván
tató ügyességek nem könnyen szerezhetők , valamint az 
előállításához szükséges tőkék sem. Ha a’ gyártás fél
beszakad, mozgonyai és szerszámai puszta vassá, ’s 
tűzi fává, építvényei romokká lesznek, ’s rövid időn 
sok dolog ’s erő öszszege vész e l , mi hoszszu időig 
gyüjtetett öszsze. —

Valamint a’ szorgalom keletkezésénél ’s fönállásá- 
nál egy mesterség a’másikat idézi elő, vonja maga után 
’s hozza virágzásba: úgy hanyatlásánál egyik ág rom
lása után több másnak , ’s végre a’ gyárerő főrészeinek 
romlása következik. munka folytonosságának félbe- 
szakitásábul eredő károk fölüli meggyőződés szülte a’ 
vámvédletet. —

II.
Nem az termesztő csak, ki termesztvényeket, vagy 

termöerőket hoz elő, hanem az is , ki ingert ad a’ ter
mesztésre ’s fogyasztásra , vagy termőerők előhozásá- 
ra. A’ művész hat az emberi elme nemesítésére, ’s a’ 
társaság termő-erejére; de egyszersmind ingerel anya
gi termesztésre ’s gazdálkodásra is, miután a’ művészeti 
éldeletet anyagi értékekért kell megszerezni. Könyvek 
’s újságok oktatás által szellemi ’s anyagi termesztésre 
hatnak, de megszereztetésük pénzbe kerül, ’s azon élde
let , mit szereznek , ingerül szolgál az anyagi termesz
tésre ’stb. Olly országokban, hol gyárok virágoznak, 
kiki jó lakban él, ’s jól ruházkodik , — senki sem akar 
külszinleg szegénynek látszani, a’ gyárok tehát a’ tár
saság termesztését olly ingereszközökkel mozdítják elő, 
mellyeket a’ mezei gazdaság egyszerű házi gyártásával 
durva anyagaival ’s élelemszereivel nem nyújthat. A’ 
legfontosabb ingereszközök a’ termesztés, és fogyasz
tásra a’ polgári ’s politikai rendben találtatnak. Hol mun
kásság ’s vagyonosság által nem emelkedhetni egyik 
néposztálvbul a’ másikba , a’ legalsóbul a’ legmagasbik- 
ba; hol az, ki valamivel b ir , nem mutathatja birtokát 
akár a z é r t  mert igy tulajdona veszélyeztetnék, akár 
azért mert arrogantiárul ’s illetlenségrül vádoltatnék; 
hol a’ tápláló rend (Nahrungs-stand) a’ közigazgatás- 
bani, törvényhozásbani’s igazságszolgáltatásbani rész- 
véttül elzáratik , ott hiányoznak a’ termesztés ’s fogyasz
tás legfontosb ingerei. Pátensek ingerül szolgálnak uj 
találmányokra , ’s ezek által a’ szorgalmat emelik. — 
Véd vámok inger eszközök gyanánt hatnak a' belhoni szor
galom mindazon ágaira , mellyek külföldön jobban készít
tetnek mint belföldön, de a’ mellyek termesztésére a’ 
belföld alkalmatos. A’ védvámok jutalmat nyújtanak a’ 
vállalkozónak ’s munkásnak,hogy uj ismereteket ’s ügyes
ségeket gyűjtsön, és jutalmat a’ belhoni ’s külföldi tő
pénzesnek, minthogy tőpénzeit bizonyos időig nagy nye
reséggel adhatja kamatra.

U n s z  é v  m i i l v a .
N o v e l l a .

Igen ? — ma van junius tizediké — nem sokára el
jön“ mondá a’ vén M árta, ’s helyére tévé a' kezében
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levő naptárt, „frissen Anna, tisztitsd ki az udvart, és 
lépcsőket, csinálj tüzet ’s tedd hozzá a’ kávé-meden- 
czé t, hogy megvendégelhessük őt.“  — Márta aszszony 
szolgálójával egyedüli lakosa volt egy régi beomlado
zott várnak, fiatal korában szerencsés napokat látott, 
}s nem akará lakát változtatni, míg neki engedők az 
egyetlen lakható szobát. „Ugyan mondja meg,“ kérdő 
Anna, kif azon idegen, ki minden évben ép junius lOkén 
jó ide? Ó az egyetlen, ki minket meglátogat. Senki sem 
tudja honnét jő ’s hová megy, mindig olly szomorú ’s 
bucsuzásbor mindig mondja „Élj boldogul Márta , egy 
év múlva ismét eljövök, hacsak már nála nem leszek“
— ki Ö?“ — „Ah Anna!“ monda az öreg „az egy szo
morú történet. Húsz évelőit itt lakottá’ várban , gazd- 
aszszonya valék , akkor kellett volna látnod, mindig olly 
derült, olly vidám volt; — azok ám jó idők voltak.“ Itt 
az öreget egy kopogás félbenszakitá. — „Szabad !“ kiál
tó , ’s két nő lépett b e .— „Jó aszszony“ , mond az idősb 
„mi idegenek vagyunk, és e’ várt kívánok megnézni, 
mulathatunk é itt, míg azt megvizsgáljuk?“ — „Oh 
igen !“ kiáltó M árta, csodálkozva e’ váratlan látogatá
son , „örömest szolgálnék mint kalauz önöknek, de már 
olly öreg Js gyönge vagyok.“ — ,,Oh az nem szüksé
ges“ monda az idősb, „megtaláljuk mi magunk is az u- 
ta t ,“ ezzel kifordulva, követésre intő a’ fiatalabbat, 
és sebesen lépdelt a’ beomlott csarnokokon, és szobá
kon keresztül az épület azon része felé, melly még 
legjobb épségben állt. Csodálkozva követé az ifjabb , — 
vezetője olly bátran já r t , mint ha már ezelőtt lett vol
na itt, ’s erről neki még soha nem szólt; tegnap értek 
ide , és a’ szép reggel ingerlé a’ vár megnézésére. Az 
alatt egy rósz lépcsőn, és egy oszlopos csarnokon át, 
egy szobába léptek , hol az idősebb megállván , maga 
körülnézett, és fájdalmasan kiáltó. „Oh milly változá
sok húsz év a la tt! milly pusztítás , milly kopárság ! ah 
minden megváltozott, csak a’ s z í v “  monda mintegy ma
gában , „ugyanaz.“ — „Hogy kedves néni,“ kiáltó az 
ifjabb, „isméretes i t t? volt itt húsz évelőit? sohasem 
hallám arról beszélni.“ — „Vannak fájdalmas emlékeze
tek“ feleié amaz „miket a’ megtört s z í v  mélyébe rejtünk, 
ps félünk róla beszélni; — mert egy harmadik olly rit
kán érti a’ szerencsétlenség hangjait.“ — Megindulva 
hallgatott, és társa kezét megkapván , mondó: „vala
mit beszélek neked — kövess,“ ’s egy erkélyre kilépett. 
A’ legbájlóbb látvány mutatkozott szemeiknek , egy hegy- 
láncz környezé a’ széles völgyet, buja zöld gyep fődé 
a’ föld ’s réteket, fák közt elrejtve mutatkozott néhány 
falu, egy széles folyam partjain, mi ezüst-szalagként 
kígyózott. Lábaiknál fekütt N. város. Fájdalmas , ’s bo
rús szemekkel néző e’ tájt az idősb,— szomorú emlé
kezetektől kellett elfogulnia— némán állott itt. A’ fia
talabb, egy szép ifjú lyány, gondoskodással nézé társát; 
hisz szavai egy olly fájdalomra irányoztak, mi fiatal ko
rában érte őt — tán itt volt kínainak helye, — tán tu
lajdon történetét akarta elbeszélni? — Néninek híváu- 
gyan az idősbet, de az nem volt, — az egy idegen volt, 
kinek előbbi élte története csak anyja előtt v&la tudva.
— Sokszor hallá mondani, hogy Nina, — igy hivák az 
idősbiket, — igen szeroncsétlen volt, de mi volt tulaj
donkép e’ szerencsétlenség, — nem tudó, csakhogy Ni
na soha sem volt férjnél. A’ mennyire csak viszszaem- 
lékezhetett M ari, ismeré N i n á t ,  ó kedvencze volt ’s 
növeltetése is leginkább az ó müve. Nina csöndesen és 
viszszahuzottan élt, csak anyjával társalogva. Mint bá
mult M ari, midőn a’ magányban élő csendes Nina, azon 
ezándokát kijelenté , hogy egy nagy útra lépend , és 
Marit társul viszi. Örömmel lépett az ú tra , minek czélja

és szándoka isméretlen volt előtte. Sokáig utaztak,— 
Mari honját már rég elhagyták, — Nina mindig csen- 
desb lön,  — mély gondolatokba merülve ült kocsijában 
hogy a’ vidám lyány szinte félni kezdett. — „Egy tör
ténetet akarok neked beszélni, mondó Nina, halld.“ E’ 
v ár, mindennel mit látsz, sokáig egy régi nemes csa
lád birtoka volt. Az utolsó birtokos, — mód felett döly- 
fös férfi , gyermektelenlátta vén korában, többlyányát, 
és fiát, aggsága reményeit elhalni.. — e g y e d ü l  volt. 
Egyetlen rokona, egy unoka-huga volt a’ nemesnek, 
ki is gyermekségétül a’ várban növeltetett. A’ lyány, rut 
külső mellett, egy forró, mindent feláldozó szerelem
re képes szívvel b írt; jókor azon gondolathoz szoktat
ták őt, hogy rú t , minden vonalmi viszszataszitók és 
senki sem képes öt szeretni. E ’ barátságtalan szavak, 
azon hitelt kelték föl benne , hogy semmi szeretetre mél
tóság sincs benne, ’s hogy szerencsés nem lehet. Nem 
ismered azon k in t, mit a’ gondolat okozott. Senki sem 
fog, és tud téged szeretni, ki iparkodik egy utálatost 
ismerni. Néhány házassági ajánlatot viszszautasitott , 
mert nem hihette, hogy szerettetik , és ő sem szeretett, 
és szerelem nélkül férjhez menni nem akart; — dehogy 
végtelenül tudna szeretni, örökké , — azt érzette , mert 
reményei, vágyódási, és álmai közt rémként állt rútsá
gának érzete.— A’ nemes egy idegent szolgálatába fo
gadván , ez a’ Várba kapott lakást; egy müveit :s pal
lérzott fiatalember, ki midőn a’ lyányt közelebbről meg
ismerő , érdemesnek tartá szerelmére ,’s megkérte nagy- 
bátyjátul. De ez bámulva az idegen vakmerőségén, ki 
nemes húgát akarja elvenni, erősen hívén hogy ez egy 
polgári kérőt mindig viszszautasítand ; rá utalt. 0 ma
ga adá azt neki tudtára, de olly gúnyoló ’s megvető 
hangon , hogy ez bensőkép megbántva érzé magát. „Ne 
hidd“ monda, „hogy szeret, ö csak húgom akarja el
venni, és nem téged: általad akarja magát biztositni; 
gazdagnak hisz engem ’s téged örökösemnek. Csak va
lahogy ne képzeld hogy szeret.“ E ’ szavak, ’s előbbi 
hite megszomoríták a’ szerencsétlent; — ah ő szerette 
az i f  ja  t ’s érzé hogy viszont szerelme a’ legboldogab
bá tenné ; de nem hihető hogy szerettetik. Evek múltak 
e l, és az ifjú gyöngéd figyelme, és kedves bánásmód
ja , végre elhiteték vele hogy igazán szerettetik attól. 
kitő olly kimondhatatlanul kedvelt. Érzelemtől elfogul
va, hallgatott néhány perczig Nina’s folytatá utóbb.„Igen, 
a’ lyány végtelenül szerető ’s milly büszkévé milly há- 
ládatossátevé szerelme, mintha egy nehéz átkot vettek 
volna le fejéről; milly szép volt előtte a’világ , az élet; 
felejtő az akadályokat, és szerelme czélja elérhetőnek 
tetszett előtte, hisz olly végtelenül szeretett. — Még 
nem vallá meg szerelmét a’ kedvesnek, nem akarta re
ménynyel addig kecsegtetni, míg azok beteljesitésérül 
nem volt bizonyos. — Azalatt a’ nemes elhatárzá öt örö
kösének tenni, ’s még éltében kiigazitni ősei várát, 
hogy egykor ott lakhassék. Egy nap az öreg a’ várba 
ment vele, igen kegyes volt, ’s terveiről beszélt. „Itt 
fogsz lakni, és mint vár aszszonya uralkodni, mert 
tiéd lesz minden, mit enyimnek nevezek.“ — Boldog re
mények, kedves álmok környezők a’ lyányt, bizonyo
san kitalálta bátyám szivem titkát, ah milly boldog le
szek.— Ide érve, az öreg minden tornyot, és szuglyot 
megjárt tervezetivei; azalatt a’ lyány itt ez erkélyen 
állt, szinte élte boldogsága terveivol elfoglalva. Olda
lánál állott, ki mindene, — mindene volt; és szerelmé
ről beszélt;— a’ lyány boldogsággal nyujtá neki kezét. 
— Ekkor az öreg is az erkélyre lép , ’s kérdi: „Mi 
ez drága kisaszszony ?“ Ez gyermeki bizalommal közéig 
az öreghez’s elmondja határzatát; de ez dühösen ’s
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lángoló haraggal szidja a" kedvest, őt pedig méltatlan 
szemrehányásokkal halmozza ; a’ lyány ártatlansága ér
zetében fölemelkedve , mondja : „Bátya! tartsa meg gaz
dagságát , nincs előttem beesők, én szabad vagyok és 
ót választom. A lbert! folytató, csak azt mondám önnek, 
hogy becses előttem, de most nyíltan mondom: szere
tem önt,  csak önt egyedül ; itt kezem, öné vagyok , és 
hű maradok minden akadály daczára.“ — Dühösen ugrék 
közikbe a’ bátya, elrántó őket egymástul, a’ lyány az 
erkély fatamászira esvén , — ez eltört, — és itt zuhant 
l e , ’s eszméletlenül maradt fekve. Ijedéssel hallgatta 
Mari az elbeszélést.“ Hogyan „kiáltá most halva ?í4 — 
.,E ’ jótét nem érte“ feleié fájdalmasan Nina, inert drága 
M ari, én magam voltara az. Fenzokogva öleié át Mari 
barátnéját, ’s ez kis idő múlva folytató:

„Hetek múltak e l , míg fájdalmimbul eszméletem
hez jöttem , és havak, míg tökéletesen magamhoz tér
tem. A’ könyörületesnek kolostorában leltem magam, és 
sikerült ápolásuknak éltem megmenteni. Meszsze valók 
lakomtul eltávolitva , ’s csak később tudóm meg: éjjel , 
és idegen név alatt hoztak oda. Később egy levelet kap
tam nagybátyánkul, mire megparancsoló, e’ tájt örökre 
elhagynom, és idegen név alatt távol tőle laknom; va- 
gyonom fizettessék ki nekem ott hol akarom; ö többé 
íiem akar látni, és igyekezni fogja elfeledni, hogyolly 
alávaló személy volt húga. Különösen megtiltó húsz évig 
e’ tájra nem jőnöm ’s kedvesem halálát is jelenté ; ő 
holtnak hívén engem, agyonlőtte magát. — E ’levél tar
talma nem sok sajnálatot gerjesztett bennem egyetlen 
rokonom iránt.— Örömest távozóm azon tájra!, hol fáj
dalmára okozója, nagybátyám lakott. — Követtem barát
nőm meghívását, kit betegségem alatt ismertem meg, 
követtem őt hazájába. Anyád volt az, szoros barátság 
keletkezett köztünk, és csakő tévé éltemet elviselhető
vé, minek nem volt egyéb becse. Húsz év múlt el azó
ta , bátyám már ott fen van, hol nincs rang: ma van a’ 
szerencsétlen nap évnapja, húsz év előtt junius íOkén 
történt. — Most itt vagyok, átéltem a’legborzasztób
bat ! Menj drága Mari a’ várbeli öreghez , ő elbeszé
lendő mi történt itt azóta a’ várelőtti lóczán megvár
lak.“ —

N. város temetőjén az esti-alkonyatkor , két nő állt 
egy pompás sírkő előtt, mire arany betűkkel volt írva 
~«s #  Nina kisaszszony.— Szomorúan dűlt azidős- 
bik arra , és mondá : „Oh miért nem igaz hogy Nina itt 
fekszik nyugalomban — ah nyugtot úgy is csak e’ helyen 
lelhetek.“ — „De nénike mondá Mari“ hallgasson csak, 
nem jutott é eszébe valaha Albert halálának hírén ké
telkedni! Lássa magát holtnak adta ki, sőt sirkövet is 
emelt, tehát nem csalhatta é meg ? és ah édes néni azon 
idegen , kit a’ várban levő öreg nőnél találtam; ki be
szédem akadályoztatta, — nem vette é észre, hogy mi
dőn ide jöttünk egy köpönyegbe burkolt férfi távozott 
el innen, — ugyan az volt, — és nézze itt a' síron a’ gyep 
lenyomva , — ki lehetett más; mint ő ?“ — Az ég nevé
ben hallgass lyány „kiáltá Nina halványan, és ijedten.“ Ne 
ébreszsz olly reményeket, mik régen elmúltak, jer hagy
juk el e’ helyet.“ —

Mari sejtése nem csa lt, — az idegen Albert volt! — 
Feltalálták egymást i t t , hol egyikök sem reményié , — 
’s többé el sem váltak. Szalut, Mihály.

P illantás a’ liptai tát kaleiidá- 
riomlia.

V ’ é g e . j

Ezen igen jellemző panszlaviszticus kalendáriornban 
6t 1. ott diszlik Csaplovics J. ur neve is , azonban csak

rövidke beszélgetés alatt. Sokkal érdekesb tárgyakat 
tárnak élőnkbe a’ 88—*104 lapok, mellyek gyönyörű 
versezetekkel kínálkoznak: a’ ki tud tótul ’s a’ mellett 
magyar szívvel bir, olvassa meg, bennök igen híven 
látandja tükrözni a’ panszlaviszticus irányt. Csak a’ kár, 
hogy majd minden szerző másféle dialekttel irt, és igy 
sok vers, ’s még több szó van, mit sehogy sem ért
hettem meg. Kollár ur munkáiról mondják, hogy azo
kat a’ leggyakorlottabb tótok sem értették, mert Kollár 
ur egészen uj tót nyelvet volt szives fábrikálni. De néz
zük a’ szép verseket : látjuk itt a’ ,,Nek sze hruszti 
saka mala“ hires illír dalt, Becker Miklóst ’s Arndtot 
utánozva. ,,A’ tót haza“ feliratú vers tartalma ez: „Hol 
van a’ tót hazája? tán az orosz óriás , mellynek roppant 
teste három világban terjedt ki ? Ez még nem maga a’ 
tót patria. Hol van a’ tót hazája? Tana’ lengyel mag
zat földje, mellyen férfias nemzet lakik ’s dicsőséggel 
(szláva) szeretetet párosít ? Ez még nem maga a’ tót 
pátria. Hol van a’ tót hazája? Tán Szerbország vagy 
azon óföld,  hol volt Retra , Arkona ? Ez még nem’stb. 
Hol van a’ tót hazája, még tán nagyobb a’ határa ? Tán 
még arra is nyúlik, hol cseh a’ morvával é l?  Ez még 
nem ’stb. Hol van a’ tót hazája? tana’ Tátra alja, hol 
a’ pannonjai tót lakik’s csöndes (?j életétéli? Ez még 
nem ’stb. Hol van tehát azon haza? tán ott, hol a’ se
rény kraini, isztriai, styriai ’s koruntai lakik ? Ez még 
nem maga ’stb. Tán a’ szerb ’s bolgár lakja is a’ tót ha
zája? vagy hol a’ szent erdő áll ’s a’ görög tenger hul
lámzik ’s még tán a’ horvátok ’s dalmátok hona is a’ tó
tok hazája? Nemcsak azaz ő hazája, a’ tótnak minde
nütt van lakása, hol a’ tót nyelv hatalmas, kelettől 
nyugatig ’s d é l t ő l  éjszakig önerejében él a’ tót haza. 
Addig terjed a1 tót hazája ! ott senki más idegen nem 
uralkodik, mint a’ szelíd , kedves atyafiság, millven az 
első embereknél volt. Ez az , ez az, más nincs, hol 
rokon keblekre számíthatnánk. Arra nekünk nincs szük
ségünk , hogy a’ fondor világ előtt titkolózzunk, mert 
hol és merre bir a’ szláva, ottan álarczsoha nem kell.“ 
Ennek ellentétéül a’ 102 lapon ez á ll: „T ó t. tó t, mit 
mondasz te , ha szekereddel Tisza vidékére indulsz le a’ 
magyar fajhoz ? Mit mondanék , tán nem tudod ? Isten
hez M i a t y á n k o t  i m á d k o z o m ,  h o g y  ott 
ne vesszen el drága életem, ott én mindig istenhez fo
hászkodom , hogy a’ roszbul szerencsésen térjek vissza 
házamba. Tót, tót,  mit cselekszel, tán a’ nyelvedet 
hagyod e l, azt melly téged becsületben felnövelt? Ah 
koránsem , tudjátok meg testvérim, kik Tátra körül lak
tok : inkább akarok meghalni, mint nyelvemet elhagyni. 
Az nem átkozott, hanem szivemből vett szó , hogy a’ 
mint csak egy isten van , úgy mindig becsülöm nyelvem 
dicsőségét. Irta Chudowsky Mihály chrochoti pap.“ 91 
lapon a’ „Kis tót“ czimü szavazat illy tartalmú : „Ki
csiny vagyok én, de tót; tót testestül telkestül; ti  a’ 
tótot gyűlöli, az nekem nem barátom. Egy ur nekem 
épen tegnap szép aranyat kínált, hogyne tótul, de ma
gyarul beszéljek. Hó uracskám! nagyon téved, ha azt 
gondolja , hogy a’ tót, nyelvét aranyért árulja. Híjában 
mondja n e k e m ,  hogy én születésre magyar vagyok ; 
uher (ungar) igen, de nem magyar, mennyiben Ma
gyarországban születtem. Anyám engem tótul tanita, mi
dőn kis fiát karjain hordozá; öreg anyám tótul meselt 
nekem ’s tót nőném tótul énekelt. ^Az atyám szinte tót 
’s idegenhez nem szít, és igy belőlem is totot kíván. 
Tót leszek én tehát, ’s majd ha férfi ’s atya leszek, 
akkor is tót maradok. Michalovics S.“  9 0 1. „Wáhiada“ 
á la Becker Miklós: „Ne féljünk tótok, mienk, mienk 
a’ tót Vág (? ) , míg hegyein derék tótéi: és hogy élni
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fog, erős reménye van , mig fölötte ausztriai sas őrkö
dik. Ne féljünk tótok, mienk a’ tót Vág, mig vizein tó
tok úszkálnak talpakon. Es bogy úszkálni fognak, erős 
reményünk ’s a’ t. Ne féljünk tótok, miénk a’ tót Vág, 
mig rétjein tót fiú ’s lyány énekel. És hogy énekelni 
fog ’s â  t. Ne féljünk tóíuk, mienk a’ tót V ág, mig 
babjaiban a’ tót, Krivánját látja. És hogy látni ’s a’ t. 
Ne féljünk tótok, mienk a’ tót Vág, mig örvényeiben 
utolsó tót nem vesz el. De hogy el nem vesz, erős 
reményünk van, mig a’ sas őrködik Js fölötte csillagok 
ragyognak. Wázsecky.“ Még az ártatlan Ipolynak sem 
hagy békét, illyen szókat ad hagymázban képzelt szá
jába „Csendes Ipoly, miért vagy olly szomorú? eső 
sincs, zápor sincs : miért vagy olly zavaros ? Nem eső 
a z , mi vizemet zavarja, a’ fájdalom csak fiaimért fa
kaszt könnyekre; szomorúan hangzik a’ tót ének Nógrád- 
ban, szörnyen mendörög a’ tótok felett sujtás sujtás után; 
idő múlik, kor kor után enyészik ’s a’ Szláva fiai fe
lett megkondult a’ halotti harang. Ipoly, Ipoly, nem 
halált hirdet azon harangzúgás, hanem a’ te honosaid 
feltámadását; még Tátra, mig a’ nagy Kriván áll, ad
dig Szláva anyánk gyermekeit nem félti; mig a’ Vág 
habjait Dunába hordja, addig a’ tó tot ördög sem űzi ki 
hazájából. Mennykósujt, Krivánon fenyőket hasgat, de 
a’ gyökérből ifjú hajtások serdülnek fe l; a’ források 
megakadnak, a’ patakok kiapadnak, de a’ Duna türemlő 
habjai mégis tengerbe hullámzanak. Vannak Nógrádnak 
fiai még, vannak, kik magokat a’ világ előtt megszé- 
gyenitni nem engedik; lesznek Ipolynak tótjai, lesz
nek örökre, kiknemzetök dicsőségére fognak élni.“— 
Epigrammák sem hiányzanak , köztök kettő tűnik fe l: 
,,A’ magyar journalists autocratiája“ és „Magyarország“ 
föliratu ; az elsőt nem értem, a’ másik tartalma ez: „Az 
idő szelleme real, ’s a’ magyar mégis névre épit, pe
dig esztelenség : a’ héjat magnak tartani.“ Szép azon
ban. ,,A’ tót jelszava“ czimüis, mellynektartalma ez: 
„Hazád legyen mind , hol tót száj szólal hozzád ’s hol 
a’ tót faj gyermekei jelentkeznek ; kedves kötelességed 
legyen a1 tót szót terjeszteni’s vele szeretetet, jóaka
ratot ’s jogot hirdetni.“No de mit mondanak mind ehez azon 
urak,kik a’ P. H.ban azt mondogatják: fogadjuk beal- 
kotványunk sánczaiba a’ népet, nehogy az éjszaki pász
tor aklába kerüljön. Hiszen itt a’ tót nyilván mondja, 
hogy egyenlő jogunk van mindnyájunknak, pedig ezen 
kalendáriom irói többnyire majd minden nemesi jogok
nak részesei, és oda lent vannak a’ horvátok, kiket al- 
kotványunk sánczaiból csakugyan ki nem tagadhatni, 
sőt azok még nálunknál is több municipiumraal bírnak: 
hol van hát az alkotvány varázs-er**je, miért nem vál
toztatja ezeket lelkestől testestül magyarokká? Én leg
alább azt hiszem, miszerint mi, ha minden föltét’s te
kintet nélkül a’ nemzetiségre akárkit fogadunk be há
zunkba , fegyvert nyújtunk magunk ellen , épen azon 
fegyvert, mellyel mi jelenleg vívunk, mert ha a’ ma
gyar nemzetnek suprematiája nincs e’ hazában , akkor 
annak a’ sok nép közt jövendője sincs. Azért én sze
retném ugyan lehetőségig terjesztgetni azon alkotvány- 
sánczokat, hanem csak ollyanokra, kik magokat magya
roknak vallják ’s magyarok akarnak lenni. Egyébiránt 
én csak egy kis k a l e n d á r i o m o t  akartam megismér- 
tetni. —

Zelemer Gejza.

P ó t l é k t á r .
(Angol adó.) Angliában milly rettenetes adók van

nak , bizonyítja a’ H e r t fo  rd marquis örökségefölötti 
pö r; melly örökség 700,000 ft. st. tesz. Ebből az örö
kösek 10,000 font stl. örökségi adót fizetnek.

(Callot XlIId. Lajos előtt.) Midőn XIII. Lajos , 
árulás által, Nancy, Callot szülő-helye birtokába ju 
tott, ’s bemenetét tartotta: minden művész sietett ud
varlására, csak Callot nem jelent meg. ,Feledé jótéti— 
met?4 mondá a’ király Claude de Ruelnek; ’s ez a’ki
rály szavait a’ művésznek megvitte. „Igenis,“ felelt a’ 
derék művész boszuval, „igenis, feledém jótétit, mióta 
ő illy módon jött Nancyba.“ Claude de Ruel szorgal
mazta ó t, hogy vele a’ herczegi palotába menne, hoí 
a’ király audientiát adott. „Soha“ , mondá Callot büsz
kén ’s határzottan, mire Claude de Ruel távozott; csak 
hamar ezután, eg y , lothringi Károly-aláirta ’s követ
kező tartalmú parancsot kapott: ,Jacques Callot a’ pa
lotába ’s király elé hivatik.4 „Megyek, szóla Callot, 
de meghajolni soha nem fogok.“ A’ király igen kegyel
mesen fogadá ’s igy szólította meg : ,C a 11 o t m ester! 
nem feledők, hogy talentomát dicsösségűnkre forditá; 
ön a’ jövő századoknak rajzolá Rhé sziget bevételét ’s 
a’ rochellei ostromot, adja most nekünk Nancy bevé
tele képét.— Callott büszkén egyenesedve föl válaszolt: 
„Siere ! lothringi vagyok , ’s hüvelykem inkább elvá
gom , mintsem Nancy bevételét állítsam elő.“  Félt a- 
zonban, hogy merész feleletéért drágán kell megfizet
nie. Az egész terem felzudúlt; a ’ kegyenczek elkese- 
redteknek mutaták magukat, fegyverek pattogtak hü
velyeikből ; egy pillanatra láncsákkal fegyverzett kato
nák termettek az ajtó előtt: másfelől a’ hónukhoz hűn 
maradt lothringi nemesek vevék körül a’ művészt, szi
lárdul elbatárzók azt védni ’s ótalmazni. Lajos pedig, 
ki néha-néha valódi fejdelmi szívet mutatott, az egész 
udvar ’s magának a’ művésznek is nagy csodájára igy 
szólt: ,Callot ur , felelete becsületére válik.4 Aztán 
udvaronczihoz fordulva, mondá: ,örülhet a’ lothringi b g , 
hogy illy alattvalóji vannak.4

(A ’ strassburgi híres óra) Sept. 28d. a’ természet
búvárok jelenlétében , újra megindittatott, miután az t, 
egy ügyes órás négy év alatt helyrehozta. Az óramű, 
mint tudva van, egy az európai legjelesbek közül; nap
rendszerünk nap -  körüli mozgásait pontosan előadja. 
Hát ábra képezi a’ hét napjait, ’s mindegyik azon nap 
jelenik meg, mit ábrázol. A’ négykor negyedet, a’ha
lál pedig órát üt. Tizenkét órakor sorban lép elő a’ 
tizenkét apostol, ’s meghajtják magokat a’ megváltó e- 
lő tt, ki őket megáldja. Ezen pillanatban verdes szár
nyaival egy kakas és háromszor kukoríkol.

(Büntetett gúny.) Midőn egy athéni Anacharsist, 
a’ nagy bölcselőt gúnyolni merészlé mondván: ,Ana- 
charsis ! te nem vagy seytba, mert szülő-földed mikep 
teremhetne illy nevezetes szónokot ?‘nyHgottan igy vá
laszolt a’ b ö l c s :  „Mi diszteljesb? azé’ ha egy a t
h é n i  b a r b á r -  v a g y  ha  e g y  s e y t h a  a t h é n i  
mondra él.44 —

A’ párizsiobservatoriumban oct. 28d. esteli 7 orakor a ’ 
sárkány^csillagban egy kométát födöztek föl. List ’s kubi- 
ni télére Bécsbejőnek hangversenyeket adandók. Dumas 
Sándor, kiadójától, minden kötetért 2000 ezüst ftotkap; 
10—12 nap alatt rendesen megír egy kötetet.

Szerkeszti Helmeczy. Nyomtatja Tr a tt ne r-Káro 1 yi uri-utcza 453.
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Vázlatok Szerbia történetiből az 
utolsó bárom évtizedben.

A’ szerb események bennünket közelebbről érde
kelnek , mint Szyria ’s Libanon mikénti kormányoztatá- 
sa , ámbár e’ miatt raajdmajd világháborúra került a’ do
log. A’ dunai tartományok jövendője attól függ, minő 
elemek győzendnek azon országban, hol a’lakosok azon 
törzshöz tartoznak , mellyből több millió *) a’ német csá
szárház uralkodópálezájának engedelmeskedik, melly- 
nek harmadfél száz mf. hoszszu határa a’ törökszablya 
3s a’ még roszabb döghalál beütése ellen véd ’s melly 
képviselőit a’ magyar országgyűlésen’s az ausztriai mo
narchia első hadvezérei közt szemléli. Innen , valamint 
a’ török háborúk történeteiből kitűnik, mellyik status
nak szükség pártfogó szerepet vinni Szerbia fölött; azon
ban a’ dunai hgségek védhatalma— Oroszország, ez 
uralkodik , ez épít erősségeket e’ folyam torkolatánál, 
mellynek legnagyobb ’s legszebb része ausztriai tarto
mányokon foly. — Mit az uj forradalomrul német ’s ma
gyar lapok eddig irának, az olly töredébszerü, részint 
egymással egyenesen ellenkező: miszerint szükséges át- 
nézetet előállítani a’ történettan elszórt okleveleiből. Az 
uj forradalom vezérei Obrenowitsch Milos, fia ’s neje 
ellen számos vádat (pénzszomjat, kegyetlenséget, ön
kényes kormányzást) emelnek ’s Cserny Györgyöt, ki
nek fia fejdelemmé választaték, dicsérik; ama vádak 
azonban sokkal inkább terhelék Cserny Györgyöt, mint 
Milost, ki a’ kormánygyeplőt csak akkor vévé kezébe, 
midőn amaz bátorságvesztetten elejté ’s kincseit szaba
dítva vagy elásva a’ határokon túl szökött. Vad honsze- 
retetében Cserny György atyját önkezével lövé meg 
(hogy török kézbe ne essék) , testvérét felakaeztatá (mi
vel egy földművelő lyányán erőszakot tőn) ’s jótevőjét, 
Teodory knezt , átdöfé (mert attól tarta, hogy terveit 
felforgathatná). Milos is elődét, Cserny Györgyöt, mi
dőn ez viszszatére ’s a’ hatalmat, mellyet azon közben 
Milos vont magához, ismét elfoglalni akará, főrangú 
barátja által meggyilkoltatá. De utóbbi években M i l o s  
emberinek, sőt igen is engedékenynek muíatkozék : midőn 
az 1835ki fölzendülést legyőzé , vezéreinek megbocsá
to tt, sőt legfőbb hivatalokra emelé őket ; mégis nagyob- 
bára e’ férfiak azok, kik őt néhány év múlva tróntul 
megfoszták és számkiveték, mint most fiját az ország
ból kiűzik. Milos és Cserny György egyet törekvőnek 
egyenlő elszánással fentarlani: Szerbia önállását nem
csak a’ fölségiség , hanem az orosz pártfogás ellenében 
is ; ez buktatá meg mindkettőt; ’s ha Mihály bg kormá
nya ellen az a’ főpanaíz, hogy nemzetelleni volt, ezt 
már csak azon tény is megczáfolja, hogy a’ mostani ha
talomgyakorlók t ö r ö k ö k  segítségével győztek , holott 
bilincseiktől megszabadulni 50 év óta valamennyi szerb 
harcznak czéJja volt*

Tudva van,  hogy Cserny György (előbb pásztor, 
utóbb hajdú) iszonyulag felháborított honát megszabadi- 
tá ’s abban majdmajd monarchiái hatalomhoz jutott. Ezt, 
valamint megbuktat, midőn a’ bukaresti béke után Orosz

ig A’ szlávok szerb törzse (melly horvátokat, szlavóniaia
k a t, morlákokat, dalmátokat s t. foglal magában)4 - 5  
millióra becsűltetik. Az Oesterr. Beob. 1818ban már 5 
milliót számított.

ország magára hagyá a’ konokot, aztán Milos polczra- 
jutását olly jelesen ’s körülményesen (csak C s e r n y  
György haláláról nem ad felvilágosítást) rajzolá Ranke 
a’ szerb forradalom történetiben (nemes szerbek iratai 
’s közleményei után) , miszerint föltehetjük, hogy mind
azok ismerik e’ munkát, kiket azon vidékeken készülő 
fontos események érdekelnek. Milos, még C s e r n y  
Györgyiül vajdává^ utóbb a’ portától rudniki nagybggé 
kineveztetve, minden lealacsonyitást és gyalázatot, mi 
a’ jancsárok uralmával bonára nehezült, békén tűre, 
a’ törököket egy lázadás elnyomásában segité , saját lo
vát, saját kardját honfiai ellen forditá (1814). 0 azt hí
vé , hogy nyugottan kell néznie, midőn mintegy 200 szerb 
lánczokon Belgrádba hurczoltaték, közülök 150 a’ vá
ros kapui előtt lefejeztetek, 36 nyársra huzaték, má
sok kövekkel öszszetöretének , halálra veretének , nyár
son elevenen megsüttetének. Köztük agg tanácsnokok, 
vajdák ’s maga Glavvasch serdar is vala. M i l o s  (igy 
beszéli Ranke) épen Belgradban vala , midőn Glawasch 
fejét behozák. ,Láttad azon fejet, knez ? szóla Milos- 
hoz egy török, Soliman kíséretéből; most rajtad a’ sor.4 
„W ela, válaszolt Milos, a’ fejet, mellyet hordok , ma
gaménak már nem is tartom.“ Belgrád elhagyásában meg 
akarák öt gátolni. Ekkor jellemző cselhez folyamodék. 
A’ pasától 100 erszény piaszteren 60 rabszolgát ’s egy 
előkelő rabszolgálót vásárolt ’s áliitá , hogy annyi ökröt, 
mellyek árából e’ pénzöszszeg kikerül, csákó adhat el 
személyesen. A’ pasa inkább gondolt a’ 100 erszény
nyel , mint Milos fejével; megengedé neki ejmehetnie. 
Milos indult, az elégületlenekkel egyesült ’s 1815ben, 
Virágvasárnapon , csillogó fegyverben , vajda-zászlóval 
kezében a’ nép közé lépe : ,itt vagyok ’s most háború
tok van a’ törökökkel!4 A’ harezvágyók raindünnen cso- 
portulának körűié ’s a’ fegyvereket elöhozák az odvas 
fák- ’s üregből, hol elrejtve valnnak. A’ diadal, hősi- 
leg kivíva, szerbeké Jön. Ezek megóván az országot 
magok bajiak be az adót,’s a’törve'nyszolgáltatást megosz
tok a’ városok- ’s erősségekben m a r a d t törökökkel. 
,BeIgrádban ötvennél több bimbasch , ayan ’s bey, kik 
némán, dohányozva földön ölének , fogadá Milost és kí
sérőit. A’ pasa fölkelvén kérdé : alattvalóji vagytok éa’ 
nagyurnak, o szerbek ? Milos felele : alattvalóji vagyunk. 
E ’ kérdés és válasz háromszor ismételtetek. Ekkor a’ 
szerbek is dohány- ’s kávéval tisztelteiének meg.4 (Ran
ke, 202 1.) És szavát megtarfá : ámbár hatalma az or
szágban mindinkább erősbüle és szabályzottabb lön , a’ 
szultánnak mégis hivemarada, ba hivségnek nevezhet
ni ama ravasz, önmagát elnyomó várakozást, mellyel 
zajtalanul építgete az ország önállása alapjain , miket az 
utolsó forradalom, 1804 óta első Ízben keresve segélyt 
a’ portánál, ismét halomra-döntéssel fényegete.

Milos el volt tökélve , hogy semmivel sem hagyja 
magát elcsáhittatni az újon alapított hatalom elhamarko
dott veszélyeztetésére. Midőn két év múlva, azon bel
grádi gyűlés után Cserny György (ki mint orosz altábor
nagy , sz. Anna-rend első osztályával földiszittetve , 
orosz földön éle) újra megjelent ’s Vieitscha regi baj- 
társáboz ment, ki őt Milosnak elárulá, ez Vicitschának 
ezt irá : ,f e j e d e t hozatom e l , ha te Kara Györgyét 
el nem hozod!4 Barátját Vieitscha álmában hárddal ölé 
meg ’s fejét elmetszé, mellyet M ilos, engedelmessége



jeléül, Konstantinápolyi)« külde. Sőt azt beszélik az or
szágban , hogy k ü l d ö n c z e i  (Aussendling) által birá 
Cserny Györgyöt azon lépésre , jőne ez át a’ határokon 
régi vetélytársától megszabadulandó. Legyen a’ dolog 
bármiként, Milos szilárdul ragaszkodék politikájához: 
feláldozni saját honfitársait, ha ezek meggondolatlan lá
zadásokkal vélnék egészen lerázhatni a’ törökök főbér- 
uralmát. Hlyen kísérlet 1825. tavaszán tört ki. Milos 
véres kézzel nyomá azt el. Egy levélben, mellyet ez 
iránt a’zimonyi ausztriai főparancsnoksághoz irt ,  maga 
mondá : ,Több ember találkozék , kiknek szemében szál
ka volt a’ nyugalom, mellyet én ’s e’nép veszélyes idő
ben évek óta élvezénk ’s kik mitsem ohajtának forrób
ban , mint azt bármiként megingatni ’s engemet és e’ 
népet a’magas porta ellen fellázítani. Ezen emberek sok 
évig azon dolgoztak folyvást, hogy engem szakadásra 
bírjanak e’ hatalommal. De nálam foganatnak nem ör- 
vendhetének ’s kénytelenek valának terveik ’s javasla
taik meghiúsultát látni. E ’ hasztalan eröködések után 
végre a/.on eszközhöz nyúltak , hogy a’ semendriai ke
rületet ’s a’ kragujevaczinak egy részét arra bírják, mi
szerint engem erőszakosan ’s fegyveres kézzel a’ porta 
elleni nyilatkozatra kényszerítsenek. Azonban mivel ezen 
ország érdekét jól ismérem, békét és rendet szeretek; 
’s ötszöri felszólításom békére ’s a’fölfegyverzett csa
patok feloszlatására mitsem használat eltökélém magam
ban a’ békét isten segélye után fegyveres erővel visz- 
szaállitani; mi sikerült is ’s mintegy 20 lázitó a’főczin- 
kossal, Miloe Popovics , másként Diák nevű expappal ’s 
testvére- , Milicscsel együtt elevenen elfogatának ’s az 
elcsábítottak jelenlétében agyonlövetének. A’ többi le- 
fegyverezteték’s igya’ csend helyre lón állítva. A’ ke
reskedés újra azon utón menend, mellyen e’ csendhá- 
boritás előtt ment.4 — Mondják, hogy ekkor 120nál több 
szerbet végeztetett ki. Azon események közül, mellyek 
Törökország létét minden oldalról zöcskölni kczdék , 
egy sem birhatá őt semlegességéről lemondásra: Alija- 
ninai pasa hoszszu harczot vitt a’ porta tekintélyeellen , 
a’ bosznyákok fellázadtak , Ypsilanti Sándor ’s aJ hetae- 
risták Moldvában pártot üténck, a’ görögök szabaditó 
háborúra keltek , a’ navarini álgyuk megdördültek , mi
dőn Európában a’ moslimek végórája közelge ’s az oro
szok két táborozással a’ birodalom szive után nyúltak — 
Milos nem mozdula , hanem mindig csak azt mondá , az 
nem szerbeknek való háború ’s ha erejűket benne emész
teni akarnák, az ellenségnek zsákmányul esendnének. 
Oroszország mégis szárnyai alá vévé e’ tartományt’sigv 
húzott az akjermani ’s drinápolyi békekötésekből nye
reményt Szerbia, melly végre 1830ban hat kerülettel 
megnagyobbult, a’ törökök, Belgrádot kivéve, az or
szágot elhagyók, önállása megismérteték, de évenkinti adó 
mellett ’s a’ porta fölségisége’s a’czár pártfogása alatt.

Ipoly Iáji.

M ég egy pillantás a’ t ó t  kalendá- 
i'iomlia 2

E ’ napokban kezünkbe került a’ Liptó szentmikló- 
son nyomatott illy czíműkalendáriom: „N o v y i S t a -  
r y  W l a s t e n s k y  K a l e n d á r  a s l o v e n  s k y  Po-  
z o r n j k  na r o k  P a n e  18 4 3 .“ Ennek szelleme ’s 
iránya kitűnik a’ 104dlk lapon található, itt hiv fordítás
ban következő sorokbul, mellyekhez az ügy felvilágo
sítására némi észrevételeket csatolunk : ,,A’ magyarhoni 
evang. tótok mindinkább érzik mit veszítettek legyen a’ 
valóban nagy férfiban (b. Prónay Sándorban) pártfo
gótokban , atyjokban , minél inkább viszszaél utódja (Zay

Károly gr.) a’ neki engedett méltósággal, minél inkább 
gyalázza a’ tótokat’s nyelvüket *), ’s őket a’legfelsőbb 
hatalomnál 3) , de melly őt mind eddig szerencsére sem
mivel sem tünteté k is) ,  gyanúba hozza, háborgatja, 
közibök viszálkodást, meghasonlást, gyülölséget szór 4) , 
a’ magyar tanulókat professoraik ellen uszítja 5) , ’s igy 
magát a’ benne helyhezett bizalomra, ’s hivatalára ér- 
demetlenné teszi6). Ő a’ sz. hittan jelöltjeit a’ tót nyelv- 
beni, mellyen Isten igéjét keilend a’ nép között terjesz
teniük , tökéletesedésökre vezető minden eszköztül meg 
akarja fosztani, ezen eszközöket megsemmisíteni, hogy 
a’ tót evang. egyházakban még tót lelkészek se lehes
senek, ’s aztán a’reformátusokhoz vagy máshová kény- 
telenittessenek fordulni7). Az ágostai evangélikusoknak 
a’ reformátusokkali egyesülése 8)  , megmagyarodása, ’s 
a’ tótoknak egész magyarhonbuli kiirtásaö)  , ez az ő 
terve, melly ellen férfiasán szegülni, minden ágost. vall. 
evangélikusnak szent kötelessége. Jelentés szerint Pes
ten l842diki április elején, magyar , kalvinista-Iuthe- 
ranus újságnak is kellett volna megjelennie , de mi nem 
hagyjuk magunkat aprilisbe küldetni. — Az egyetemes 
gyűlések a’ mostani főfelügyelő elnöksége alatt hason
lítanak a’ megyei tisztujitásokhoz, mellyeken fogadott, 
öszszeverbunkolt, jöttment nyers emberek , isten éslel- 
kiisraéretlenül, vad lármával, szitkokkal ésteremtették- 
kel tanakodnak templomban nemzeti ügyekről ,0). A’ hit 
’s egyház körül híven fáradozó férfiak szóhoz sem ju t
hatnak , ’s tetszésök szerint határoznak a’ tótok ’s nem
zetiségük megsemmitésére. De vájjon illyetén conven- 
tek rendeletéit ki fogja tettleg életbe léptetni, ki meg
tartan i?11). És ezt mind, egy tót kenyér , veríték’s te
nyér által növekedett ember miveli a’ tótok ellen 12)  , 
kinek boldogult atyja Tranoscius minden énekeit könyv- 
nélkül tudta , ’s a’ tót evangélikusok iránt olly kegye
lemmel viseltetett, hogy tót bibliákat vásárolván , azo
kat tulajdon kezeivel bekötötte, ’s a’ népnek szét ajándé
kozta. Magamnak is , ki ezeket irom , volt kezeimben , 
illyen igen jó l , ’s erősen bekötött könyv.44 13.)

Jegyzékek. Előre kell bocsátanunk, ha valaki, bi
zony mi legmélyebb tisztelettel viseltetünk, té bold.fő
felügyelő iránt, kinek tiszta jellemét, mély tudományát, 
hoszszas tapasztalásit, bokros érdemeit nemcsak a’pro
testáns testület, hanem egész hazánk is méltán ismeri; 
’s meg vagyunk győződve, hogy a’ mostani főfelügyelő 
is , ki: iránt az elhunyt atyai indulattal viseltetett , em
lékezetét őszinte hálával áldja, érezvén, miszerint Pró
nay Sándor bárónak számtalan ellenséges elem küzdésé
vel kellett megtörnie azon utat, mellyen Zay Károly gr. 
kedvező fuvalmak segítségével a’ nagy czél felé töre
kedik. —

1) A’ gróf legkevesbbé sem gyalázza szláv honfitár
sa it, miről magányos életét illetőleg legjobb tanúsággal 
szolgálhatnak a’ vele közelebb érintkezésben álló, bár 
mi rendű szláv honpolgárok, különösen számos jobbá
gyai , ’s ezeknek mindkét vallásbeli lelkészeik , nemkü
lönben 70,000nyitrai’s trencsényi s z l á v  lutheránus, 
egyházi ’s világi elöljáróikkal; nyilványos életére nézve 
pedig, már többször nyilatkozott, miszerint ö és minden 
más ép eszű magyar a’ szláv nemzet régiségét , mive- 
lődési fokát megisméri, sőt azt is ,  hogy a’ szlávok ho
nunk első szülöttei, ’s a’ magyarok birtoka csak diada
luk jutalma ; de egyszersmind szilárd meggyőződése, 
hogy e’ helyen a’ hiúság igényeinek el kell némulniok, 
mert a’ magyarosítás eszméje fellengösb szempontbul te
kintendő , minthogy a’ honi kathol. és protest, szlávok- 
nak , sőt az óhitüeknek i s , a’ magyar elembezi szitásat 
okvetetlenül szükségessé teszik, Európának fejlődő vi
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szonyai, honunk geographiai helyzete, a’ keleti zava
rok , valamint a’ katholikusoknak Lengyelhonban, a’ 
protestánsoknak Oroszhon német tartományaiban meg
kezdett és sikerrel folytatott kiirtása ; ’s igy a’honi szlá
vok , a’ magyarokkali egy nemzetbe olvadásuk által, an
nál szilárdabbul állhatnak ellen a vallásbeli és polgári 
sszabadságukat ostromlóknak.

2) Mi által? talán ezáltal hogy egyszer másszor 
érinté, miszerint a’ szlávság leventái ábrándos eszmék
kel, egy nagy szláv birodalom alapításával ringatják 
magukat? A ’ sejtés szabad, és hogy ezen igénytelen 
sejtés nem puszta agyrém vala , tanúsítja — másokat el
hallgatván—-az ismert nagy szláv birodalombeli föld
abrosz magyarázatával.

3) Avis ou lecteur.
4) Ha az „appellata a male informato ad melius 

informandum“ meghasonlás magvainak elszórása , ak
kor igaz , vétkes a’ gróf.

5) A’ gróf tanulókkal nem igen szokott sem paj- 
táskodni, sem levelezni; ha pedig neki holmi ablak-tö
résekről is, mellyek némelly szilaj lutheránus tanulók 
által széles Magyarhonban bár hol történtek , — felelnie 
kellene, akkor igen is más absolutióra nem tehet szert, 
mint arra in articulo mortis. —

6) A’ gróf ellenesei is megismerik, miszerint ő 
hivatalát nemcsak nem kérésé, sőt—mi sokaktul aristo- 
kratai büszkeségének tulajdonittatotí— az iránt senki
nek csak egy jó szót sem akart adni, mert tisztjét csak 
közbizalomnak akarta k ö s z ö n n i ,  mit ha elvesztene, 
hivataláról olly igénytelenül lépne le , mint azt elvállal
ta ; csak hogy az iránta keletkező bizalmatlanságra néz
ve , más adatokat várand be , mint szoba-tudósak , pam- 
phletisták és kalendáriombani irka-firkálók piszkolodá- 
sa it, miket valóban senki sem tekintend közvélemény 
orgánumának. —

7) Mi a’ tót társulatoknakhomileíikai gyakorlatokká 
átalakulását ille ti, ez az egyetemes gyűlés haíárzati 
következlében történt ’s bizonyosan minden józan szláv 
meg van győződve, hogy a’ homilctikai gyakorlások 
által teljesen meg van felelve a’ s z l á v  canditaíusok 
szükségének. —

8 ) Ha maga protestáns is gyanusitni törekszik hit- 
sorsosi előtt az uniót, nincs hozzá más szólani valónk, 
mint „Isten bocsáss meg neki, mert nem tudja mit cse
lekszik.“ —

9) „Difficile est satyram non scribere.“ Minden 
piszkolodás d a c z á r a ,  mégis úgy látszik, mintha a’ 
szlávok, a’ grófnak némi földöntúli hatalmat tulajdoní
tanának, mert mi törzsökük szándéklott kiirtását illeti, 
ez valóban csak úgy volna eszközölkető , ha a’ gróf az 
öldöklő angyal láng palossával ellátva, aratását Vág vi
zétől kezdené, ’s csak a’ japonrai tenger partján lökné 
viszsza hüvelyébe öldöklő fegyverét. Egyébiránt ezen 
kiirtási nóta a’ honi szlávok kedvencz nótája, melly ál
tal a’ külfölddel akarják elhitetni, hogy egy hatalmas bri- 
areus, t. i. aJ magyar nemzet, minden emberi érzelmet 
és az örök igazságot kigunyolva, óriási karjai köze a- 
karja szoritni, ’s megsemmiíeni gyenge elhagyott szom
szédjait a’ szlávokat! ? holott egy kissé máskép áll a’ 
dolog, t.i. egy szegény kaukázusi csapat, melly Löl— 
csejétől meszsze, kilencz századon át enyészettel küzd-
vén , el valahára a’ tizedikben, d i c s ő  jövendőt igero 
nemzetté kezd fejlődni, szive vérével kivitt állasát a’ 
szomszéd gígás ellen biztositni törekszik, és azon a- 
rasznyi földet, mellynekönnevétadá, mellynek szabad
ságáért téréit vérveritékével áztató, egészen tulajdoná
vá kívánja tenni, nem irigyelvén világ történeti jetentő-

seget nagy szomszéd törzsökének, melíynek egyesfljai 
á lta l, * ámbár az két földrészben önereje által rendíthet- 
lenül ’s tulnyomolag áll — elnyomási czélzaíokrul vá- 
doltatik. -—

10) Meg lehet, hogy a’ mostani egyetemes gyű
lések , legérdekesebb tárgyaikra nézve — az alávaló ver- 
buválási ’stb. állításokra nem is felelünk —- némi me
gyei vagy országgyűlési szint öltöttek fe l, de ha bizo- 
zonyos urak példájuk szerint elménczkedni akarnánk, 
mondhatnék, hogy ez előtt, falusi birák választásához 
hasonlítottak; ettek ittak, compümentlroztak, a’ szá
madásokat átnézték ’s haza mentek, — mi egyébiránt 
sem az igen tisztelt elnökségnek, sem a’ gyülé » érde- 
mes tagjainak, hanem egyedül az akkori mostoha viszo
nyoknak tulajdonítandó. És mióta hasonlitnak az egye
temes gyűlések , a’ raegyegyülésekhez ? mióta a’ ma
gyarhoni protestánsok tekintete az ország, sőt egész 
Európa előtt azon arányban emelkedett, mennyire a’me
gyei gyűlés a’ falusi biró választásán felül áll; mióta a’ 
protestánsoknak szugokban többé nem kell morogniok’s 
nyilványosan békolniok, hanem tiszta önérzetökben az 
egész világ előtt dicsekedhetnek protestáns létökkel; 
mióta meg vannak győződve, hogy honunk ’s az ural
kodóház közérdekei szorosan öszszekapcsoltatvák közér
dekeikkel , azoknak életkérdései, életkérdéseikkel, a’ 
nemzetnek halála enyészetükkel.

11) Erre nézve, mint reméiljíik, majd az illetők 
adandnak egy kis utasítást.

12) Szíveskedjék eszközleni, miszerint a’ gróf,
családja eredeti terjedelmes jószágait, mind tiszta ma
gyar földön fekvőket, viszszanyerhesse , majd szívesen 
oda adandja c s e r é b e ,  a’ felföldön fekvő csekély ja 
vait. — ,

13) Nem hiszszük, hogy ez által a’ kalendáriom 
írója, nevetségessé akarta tenni a’ grófnak igen tisz
telt atyját, mert illy alávalóságra nem volna feleletünk, 
ha pedig állítása bona fide történt, nem hiszszük, hogy 
maguk a’ szlávok a’ grófot atyjánál roszabb protestáns
nak tartják, noha a’ mennyire tudjuk, Tranosciust nem
csak könyvnélkül nem tanulía , de talán alig olvasta, 
vagy épen nem is látta, ’s szláv bibliákat be nem kö
tött: mi pedig ezen utolsóknak kiosztogatását illeti, ezen 
kis adatokkal a’ grófra nézve, ha épen szükséges vol
na, több főtiszt, ’s nagytiszt. ur szolgálhatna.—

E ’ helyen el nem hallgathatjuk, miszerint a’ honi 
szlávok között vannak, ’s ezek a’ magyar nemzetiség 
legáíalkodottabb ellenesei, kik a’ szellemi életnek csak 
felületén tengő nagy közönségre minden módon rá akar
ják tukmálni, hogy a’ szlávok magyar ellenes törekvé
sei ’s az illír mozgalmak a’ magyar nemzetiség ügyé
ben felszólalt hírlapi czikkeknek ’s néhány magyar 
szellemű röpiratnak credvényei: de ez esetben a’ par- 
turiunt montes, nasceíur ridiculus mus, egészen meg vol
na fordítva; mert néhány, noha lángésztől vezérlett 
íoll-szülíe cz ikk ,’s néhány igénytelen röpirat által, e- 
gész nemzeteket egy pár hó lefolyta alatt fellázítani, 
és bennök reactio gyanánt, egy nagy hiú eszmét, t. i. 
egy nagy szláv birodalom eszméjét gerjeszteni , ez 
valóban „partiunt mures , nascetur íerribilis mons“ vol
na. A ’ magyarosítás érdekében írott czikkek , röpira- 
tok, vagy más ez ügyben tett erősebb lépések koran- 
sem idézték elő azon panslavisztikus fondorkodasobat, 
hanem csak erős hólyagtapasz gyanánt alkalmaztattak 
Magyarország testére, ’s az ennek verébén evek óta 
lappangva kerengő ’s az egesz testet veszelylyel fenye
gető nedveket, a’ test felüíetere kelesekke indítottak, 
mellyek most fakadni kezdenek ’s niajdand az alkalmas
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gyógyszerek  bölcs használása után gyökeresen meggyó
gyulván , a’ könnyen rothadásnak indult testnek újra 
születését eszközlendik, melly teljes épségben , megint 
egy uj évezredig daczolhat a’ viharokkal. — Hinc illáé 
lachrymae. a’ tul-buzgó magyarok szülte szláv reactiók- 
ru l? ?  a’ rókák odvaikból kifizettek > ’s m árvanjajga- 
tés éjszakról is délről is .— P. H.—F,

A’ Tárnok, mint foeszköz a’ bellioni 
gyárero alapítására ’s 

Tédietérc*
lOdik közlés.

( L ist nemzetgazdasági munkájúiul.)

A ’ belhoni gyárerő  védetik külső  m érkőzés e llen : 
vagy ném elly  idegen gyártvány  czikkek teljes eltil
tá sa  vagy m agos vámok által. A’ védvám okra nézt 
fő leg  az t kell m egkülönböztetn i: vájjon egy nem zet a ’ 
szabad  concurren tia  állapotábul a 1 védrendszerbe ak ar 
é  á tlé p n i, vagy a ’ tiltó rendszerbü l a ’ m érséke lt véd
rendszerbe . Az első esetben a’ vám oknak eleinte ki
sebbeknek kell le n n iö k , ’s lassankint em elkedn iük ; 
a ’ m ásodikban eleinte m agasoknak kell len n iö k , ’s 
lassank in t kisebbedniök Olly nem zetnek , m elly nem 
volt eléggé védve vám ok á lta l ,  m indenek előtt olly 
gyárokat kell em elni, m ellyek a ’ közönséges hasz
n á la t czikkeit készítik . Illy gyártványok öszszes é r 
téke hasonlithatlanul nagyobb , m int a ’ sokkal d rá 
gább fényüzési gyártványok öszszes é r t é k e -  Illy  
gyártás tehát sok term észeti, szellem i, ’s egyedi te r -  
m öeröket hoz m o zg á sb a , ’s m iután nagy tőkékre van 
szü k ség e , ingert ad nevezetes tőkék g y ű jté sé re , ’s 
külföldi tőkék ’s m indennem ű erők befolyására. Illy  
gyártványoknak  öszszes értéke nevezetes lévén , a rra  
is s z o lg á ln a k , hogy a ’ nem zet kiviteleit beviteleivel 
tűrhető  sulyegyenben ta r th a s sa , ’s annyi körzeteszközt 
sz e re z h e sse n , vagy tarthasson  m eg , m ennyire szü k 
sé g é  van. Továbbá ezen nevezetes iparágok  em elke
dése á lta l a ’ nomzet ipari föggetlensége is b iztosít— 
tátik; m inthogy a ’ közlekedés fé lbenszakításai, m ellyek 
háborúk esetén tö rtén n ek , kevés jelentésüek, ha csu 
pán fényüzési czikkek m egszerzésében vetnek gáto t, 
e llenben  pedig nagy veszélyeket következte tnek , hol 
a ’ közönséges gyártványok d rágu lásá t ’s a ’ fö ldm ü- 
veleii term esztvények előbb nevezetes e lkelésének fél— 
benszakítását eszközük. V égre sokkal kevesebbet kell 
illy  gyárlványokra  nézt tartan i a ’ védvám oknak ak ár 
csem pészkedés, ak á r a ’ behozott illy árúk kisebb 
értékének  föladása általi k ijá tsz á sé iu l, és sokkal 
könnyebb illy nemű czikkeknél illy k ijá tszatást m eg 
gáto ln i. —

M ennyire emelkedhetnek a ’ vámok a k k o r ,  m időn 
a ’ nem zet szabad concurrentiábul védrendszerbe m egy 
á lta l: azt elm életileg nem határozhatn i m eg. Ez a ’ 
nem zet k ö rü lm én y e itő l, ’s m ásokhozi v iszonyaiu l 
függ. A ltaljában azt lehet fö lv en n i, hogy o lt, hol 
egy iparág , olly védvám m ellett, m elly kezdetben 40 
— 60 p c t . , továbbott pedig 19— 30 pct. t e s z ,  nem 
keletkezhetik ’s főn nem tarthatja  m agát, —  a ’ g y á r-  
erő alapföltétei hijányoznak.

H ázassági alkusz * kielott a’ nő 
ócska tollú*

(F c  g  e.)

Az aszszonyság tanácsért kérdést intéz G—M—he& 
a’ zsidó azt javaslá, hogy hát az a’ sok bor mia’pin- 
czében van, minek? föl kell rakni kocsira! énáíviszem 
Gy—be, megveszik ott, és a’ theins urat az árán ki
váltom ,— (ebből egyszersmind a’ zsidó a’ tusért is ki
fogta mind a’ két részre : úgy van !). M—s no csak ke
ressen kocsit, föl kell rakni és átvinni; — ’s mire azt 
gondolta az özvegy, hogy jövendőbeli kedvese tán már 
kiváltatott, ez már P—n term ett; az özvegy pedig a’ 
zsidó által értesülve magát kisimogatta, parókáját föl- 
higygyesztette , átment a’Grif-fogadóba, hol akkor épen 
tánczvigalom volt. Az ifjú urat a’ zsidó mutatta be az 
aszszonynak. Ezek , mint ha már rég ismerték volna egy
mást, karöltve járkálnak a’ kredenczben , ’s jól vigad
nak , miközben egymást ismerőseiknek imigy a ján la t
ják : ,ez az én jövendőbeli nőm !‘ ,,e’ meg az én jöven
dőbeli iérjera<c ’s tb .— A’ vonzódás és tisztelet mindkét 
részről szerfölölti volt, de épen megfelelt a’ tervezett 
szent czélnak’stb .’stb. — Más nap már csak az esketés. 
hijányzott, mit hova-hamarabb sikeriíendő,az ifjú theins ur 
dispensatiót, váltani ment, ezt mentül előbb meghozván a’ 
plebanushoz megy és az esküttetés iránt kérdezősködik. 
Legnagyobb örömére vált neki az , hogy a’ plebanus ur, 
protestáns vallása ellen kifogást nem tett; pedig ekkor 
már vitázott ám a’vegyesházassági kérdés. Hazamegy 
nőjéhez, és a’ plebánus ur által kiszabott határnapot az 
esküdtetésre Örömmel megjelenté ’s nem sokára öszsze is 
esküttettek. — Most midőn m ára’ házasságnak mindkét 
oldala teljesülésbe vétetett, felszólal az uj gazda:,na ked
ves társam! hol az a’ sok pénz ?‘ az aszszony bámul: 
,,micsoda pénz ?f< ,Az mit a’ zsidó mondott, hisz azt 
mondta a’ gazfi hogy neked sok pénzed van !* „Oh szi
vem ! mond az aszszony: itt van mindenem mit látsz, 
a’ bort pedig meg már eladtad magad Győrben Mózes
sel , — mi pedig más van az n i n c s  kezemen, mert a’ 
gyámság a’ kis fiam részire lezárta.“ Boszankodva hi
vatja az uj gazda M—t,  ’s ez eljött. Az uj gazda kar
dot ránt rá (mert meg kell jegyezni hogy kiszolgált ka
tona) ; a’ zsidó ijedtében majd úgy járt mint Vizignath 
egere ’stt. — de mint hogy már megtörtént „quis contra 
lorrentemÍ4 — a’ 27 éves ifjú theins ur , a’ 35 éves öz- 
vegygyel (kinek rajta válójánál mijesem volt többje) 
kénytelen megelégedni. Szokták mondani ,,a’ vak is talál 
néha egy garast“ e’pedig épszemü azért többet is talált, 
’stb. ’stb. —

P ó t l  é k  tár*
— Egy londoni polgárnak egyszer azon ötlete volt 

hogy adalékul a ’ nemzeti adósság lerovására hat font 
sterlinget ajánljon. Egy mathematikus megkisérté, meny
nyire felelendne meg ezen nagylelkű ajándék czéljának. 
’S kiszámitá : miszerint őt másodperezre eső kamat fize
tésre sem volna elég az ajánlott öezszeg , — kevés idő 
a’ fölvett pénz iránt nyugtatvány-adásra ’s legfölebb 
azon szóvali egyszerű köszönetre elég: fogadja ön ő 
fölsége háláját, (gy.)

Szerkeszti Helmeczy. Nyomtatja Trat tner-Károl yi  uri-utcza453.
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S e q u e s t r u m .
CFo l y t a t á s .  ‘J

Utóbbi törvényink szerint az önkéntes sequestrum 
magától megszűnvén, annak kártételei elenyésztek ; 
mert ha a’ hitelező pénzét követeli, árverés tartatik a’ 
fizethetetlenség esetében; és a’ hatóságok csak akkor 
engednek törvényes zárt tetetni, mikor annak igen nyo
mós okát, és szükségét találják, mikor a’ hitelező ré
széről h i b á k a t ,  vagy cserapeskedéseket (mellyek a’ 
pénzbirfokos részéről nem ritkák) vesznek észre: ele
gendő ok nélkül zárt tenni a’ terhelt jószágra kötelesek 
nem leven, a’ jószág elkoboztatik. Jaj ! de az illy ár
verés 10 , 20 ezer forintnyi adósság mellett 100 ezer 
for. érő jószágot is fölemészt, ’s igy a’ pénzbirtokos 
1 0 , 20 ezer forint helyett 100 ezer forinthoz jutván 
mikép károsodik ez által, meg nem fogható ; vagyis az 
ósiség legtöbb esetben jelen körülményekben utolsó tör
vényink után a’ pénzbirtokosnak mindig hasznos lehet, 
a’ földbirtokosnak pedig káros. ’S igy nem látni okát, 
miért ne kölcsönözhetne jelenleg a’ pénzbirtokos fekvő
jószágra ? — igen is, de ha ismét el kell adni a’ szép jó 
szágot , ha a’ pénzbirtokosnak ismét szüksége volna 
pénzére , méltányos vevő nem találtatik , mert azt mond
ják a’ túlzó u rak , hogy eszeveszettnek kellene lenni 
annak, ki olly jószágot vegyen, melly örök időkig bi- 
rói-zálog marad,— Hisz barátom, mikor a’jószágot ár
verés utján megtartottad , te sem voltál méltányos vevő , 
és 100 ezer for. érő jószágért csak 10 vagy 20 ezer for. 
adtál, ’s mégis most egyszerre érette 100ezer for. sze
retnél fölcsipni? valóban gazdagodás dolgában nem fon
tolva , hanem hebehurgyán haladó vagy. Valóban bámu
latos a’ fontolatlan haladók logikája ; mert kérdem : a’ 
pénzbirtokos miért nem szereti az olly jószágot, melly 
örök időkig bírói zálog marad — hisz ha árverés utján 
tartotta azt meg, árverés utján talán még haszonnal is
mét eladhatja; haszonnal, mivel az idő körülményeit az 
árverés idejének kiszabásában tekintetbe veheti, mit a’ 
bíróság soha sem tehet, ’s igy mindenkor pénzéhez jut
hat. Mi baja hát a' pénzbirtokosnak ? mi fáj neki ? ki 
kárositá őt? tán az, hogy a’ 100 ezer for. jószágot 10 , 
vagy 20 ezer forintigaz örökösek miatt örök időkig meg 
nem tarthatta ? hogy ezeket olly rémitően nem károsít
hatta, hogy a’ más veszedelmével olly könnyen nem 
gazdagodhatott ? — Ez valóban nagy baj egy rablónak, 
egy Sobrinak ; de becsületes ember azt még csak nem 
is kívánja, sőt ha tehetné , sem fogadná azt el: hanem 
azt mondaná, mit hajdan minden becsületes magyar mon
dott, és , mond: „én öcsém uram jószágát pénzem után 
birom , tegye le rajta fekvő pénzemet, ma is kiadom 
pör nélkül.“ ’S igy, hogy ősiség, ’s örökösödés miatt 
károsodnék pénzbirtokos , az már jelenleg teljességgel 
nem áll: de az sem áll, hogy a’ fekvő-jószágot a’pénz
birtokos azért nem szeretné , mivel az b i r ó i-z á 1 o g , 
mellyből őtet az örökösek mindenkor kivethetik ; mert 
ha pénzét kölcsön akárminemü vállalatra is adta , ha azt 
neki leteszik, a’ vállalatból ismét kieshetik, most kér
dem : sérelem é az, hogy valaki pénzét viszszakapja, 
y8 igy ha a’ birói-zálogbul még tán többet is ki lehet 1

1) Lásd Társalkodónk 67d. számát.

venni, mint mi a’ jószágón feküdt, ugyan kérem hebe
hurgyán haladó uraságtokat, mi sérelem lehet itt a’ bí
rói zálog miatt ? — Mind ebből csak az jő k i , hogy az 
ingó elem az ingatlannak romjain kívánja fellegvárát föl
építeni. De hihető, hogy a’ rákok, kik fontolva halad
nak, jogaikra felvigyázni fognak, és miután utolsó tör
vényink értelmében a’ pénzbirtok kormos körmökkel ra
gadja meg a’ földbirtokot; miután a’ fontolatlanul hala
dók magok is látják, hogy árverés utján 10, 20 ezer 
for. adósság 100 ezer for. érő jószágot fölemészt: a’ 
természeti örökülés rendes útját fentartani jobban tö- 
rekedendenek , vagy nemzeti, ’s különösen zálog-bankot 
(hypotheka) állítanak. Mert a’ mit túlzó urak monda
nak, hogy árt kell szerezni a’ magyar jószágnak, mond
va némileg talán bölcsen van, de végre nem hajtható : 
ha csak egész Európának vásárt nem nyitunk nemesi 
birtok-vásárlásra ; mert hazánk népessége kevés , pénz
telensége pedig úgy látszik sok századig még keve
sebb árral biztat és ezen pénztelenségnek sem nem a’ 
föld ingatlan lé te , sem a’ nagy birtok, sem a’ majorá
tu s , sem ősiség nem okai, mint alább Angolhon példá- 
jábul látni fogjuk, hanem szerencsétlen helyezetünk, 
’s c’ miatt a’ kereskedés , ’s művészet nem léte. Mert 
azt csak tudják fontolatlanul haladó urak, hogy pénzt 
mindenha csak kereskedés hozott, és hozhatott. ’S igy 
ha minden földet hogy ugyan csak ingó legyen , gőzzé 
változtatnak kegyetek ; ha minden positivumot fölemész
tenek is , azért e’ hazában több arany, és ezüst forog
ni nem fog. Mert ha több pénzt adunk gyártványokért 
mint mit termékeinkért kapunk: ugyan gőzzé vált föld
birtok mellett is, hogy lehessen pénzünk?

Igaz, hogy ha egész Európának piaczot nyitunk, 
a’ földbirtoknak tömérdek ára leend ; de kérdem : az illy 
rohanást kiállja é a’ gyönge nemzet veszte nélkül? a’ 
törvény betüji biztosítják é idegeneknél nemzetiségünket, 
mikor még tulajdon hazánkfiai is , kik kenyerünket régen 
eszik, borunkat régen iszszák, kiket a’ törvények sze- 
mélyválogatás nélkül köteleznek, a’ nyílt törvények el
len nemzetünk romlására olly szerepet játszanak ’s hi
hető bfintetetlenül, mint miilyeneket napjainkban a’ pan- 
sztávok, illyrektől, ’s erdélyi szászoktul szenvedni kény
tettünk ; ’s minőket az u t o l s ó  e r d é l y o r s z á g i  
t ö r v é n y e k  k ö v e t k e z é s i b e n ,  az oláhoktul is 
b í z v á s t  v á r h a t u n k :  pedig nem olly együgyüek 
ők, hogy nem tudnák , mikép majdmajd minden ország
ban többféle n y e l v  l é t e z i k :  mégis a’ flamand, gas- 
cogne, elsass, lotring nem reclamála’ közönségesen be
hozott franczia nyelv ellen; az irland,skót, válesz, 
nem az angol ellen ; a’ baszk nem a’ spanyol ellen; a’ 
cseh, morva, vend nem a’ német ellen: de igenis a’ 
tót a’ magyar nyelv ellen; az illyr pedig még dulong is , 
a’ szász egészen ellenszegül , kinek példáját az oláh kö
vetni fogja ; pedig az irt népek között többen vannak, 
méllyeknek igen szép multjok van, a’ tótnak, illyrnek, 
szásznak és oláhnak pedig a’ magyarföldön múltja so
hasem volt. Mind ez azt mutatja : hogy a’ magyar ele
mek olly gyöngék, mellyek vigyázatlan kezeles mellett az 
idegen elemek által könnyen fölemesztbetok. Mind ez 
azt is mutatja, hogy tó t, és i l l y r  hazánkfiai gyönge 
számítók, ha nem látják azon nyereséget, mellyet a’ 
nemzeti nyelv által elérhetnek. Most ezer, vagy két ezer
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for. költséggel taníttatják hat vagy nyolcz év alatt gyer
mekeiket konyha d i á k  nyelvre; jövendőre ö t, hatszáz 
frtal két év alatt jó magyarokat formálhatnak belőlük, 
ide nem számítván a’megkímélt e s z t e n d ő k  szellemi 
hasznait. —

A’ túlzók ugyan azt mondják, hogy a’ magyar nem
zetnek azért volna olly sok ellensége , mert az alkot- 
vány jótékonyságábul sokat kirekeszt.Ha mindenki sze
mély-válogatás nélkül az alkotvány bástyái közé befo- 
gadtatik, hűséges leszen a’ nemzetiránt, elfogadja an
nak nyelvét, és felölti nemzetiségét. De ha ezen szé
pen csengő philaníhrop hangokat bővebben taglaljuk, 
macska-zenét veendőnk észre ; mert a) az alkotvány 
bástyáibul semmi honi nyelvű, ’s nemzetiségű polgára 
a’ hazának kirekesztve nincs; minden lehet magyar ne
mes , ki magát érdemesíti, és ha még is ki van az ide
gen nyelvű rekesztve némelly előjogokbul, mint polgár, 
úgy ki van a’ magyar is , ha ugyan nem minden szüle
tett magyar egyszersmind nemes.— b) Ha mindenki a’ 
magyar alkotvány sánczaiba törvénynyel bevétetik, idő 
haladtával a’ bevettek azt ajándéknak , ’s engedvénynek 
nem tekintik, csak kötelességnek találják, mint hű
séges polgárok követelik ; a’ nagyobb rész mitsera ért 
ahhoz, hogy minden nemzetnek egységre keltvén töre
kedni, egy nemzet nyelvét, ’s jellemét szükséges be
venni: ez okbul nyelvünkhöz, ’s nemzeti jellemünkhöz 
jobban simulni csepet sem fognak; sőt ha hatalmat ve
hetnek, az isméretes közmondás szerint könnyen ők fog
nak határt mutatni,úgy bánván velünk, mint az Aeso- 
pus állatjával a’ szorultságában befogadott vendég, ki 
fiaival erősülve igy felelt a’ hely urának „simihi et meis 
par fueris, cédám loco.“ A’ történetek pedig még job
ban mutatják, a’ góthok , lombárdok, herulok’s többek 
példájiban ,hogy a’ hibásan számított engedélyek a’ leg
erősebb , és hatalmasabb nemzetet is kitörlötték az élet
ből. Vagy tán már nem is kell többé magyar nemzet, 
talán már szerepét annyira eljátszá , hogy léte a’ nem
zetek sorában fölösleges, tán már a’ kor kivánata az, 
hogyne magyarok, hanem tótok, illyrek, oláhok és 
németek legyünk ?

A ’ túlzók, kiknél olvasás, ’s hisztóriai tudomány 
elég van , csak a’ tanult dolgoknak hazai viszonyokhoz 
alkalmazása hijányzik, elvégre átláták , hogy az ösiség 
eltörlése által a’ kis nemesség itt is, mint másutt, vég
kép fel fog eraésztetni. Mert ha Angolhonban is több 
ezer k ö z ü l  alig van jelenleg, 10, 20 gentleman far
mer (^tulajdon földét munkáló nemes birtokos); Német
honban alig néhány kisebb lovag jószágbirtokos ; ha a’ 
nagyok mind ezeket csak nem az utolsó falatig föle
mésztették: bizony hazánk is a’ természet erkölcsi tör
vénye alól kivéve nem lévén , hasonló sorsot várhat. 
Hogy pedig a’ kisebb nemesség megszűntével a’ nem
zet végpusztulásra ju t , erről a’ túlzók is meggyőződve 
vannak, mi hogy ne érje nemzetünket, a’fontolatlanul 
haladók ismét a’ nagy birtokosaknak esnek, a’ seques
trum, ’s egyenes örökösödés, eltörlésén kivül a’majo
rátust áltáljában törvényesen megtiltatni kívánják: hogy 
a’ földforgás , vagy földadás -  vevés mentül serényebb 
lábra kapjon: vagy is bekötik a’ szék lábát, hogy fo
guk ne fájjon. — Mert hogy a’ földforgás lehető nagy 
legyen, ’s ezzel a’ fekvő-jószágnak illendő á ra : a’ föld- 
birhatást közönségessé kell tenni. így a’ földnek olly 
ára leend, mellyet a’ kisebb birtokos nemesség megfi
zetni nemcsak nem képes, sőt nagy ingert fog érezni 
arra , hogy csekély vagyonát is eladja, látván a z t, hogy 
febvó-jóezágábul fél annyi hasznot sem vehet k i, mint 
mit eladott jószágának tőkéje évenkint neki kamatoz,

igy a’ föld nagy á ra , minden kis birtokost kényszerí
teni fog arra , hogy földjein túladjon: ’s kik fogják te
hát a’ haza földjét bírni? nagyobb birtokosak, tózsé- 
re k , meggazdagult kereskedők , művészek , ’s mester
emberek, kik pedig mezei gazdaságot ön drága szeraé- 
lyökben kivált kicsinyben folytatni sohasem fognak, ha
nem földbirtokjokat e l e i n t e  ugyan haszonbérbe kész 
pénzért, végre a’ népesedés szaporodtával felébefog
ják kiadni. No már túlzó urak, ha a’ birói-zálog azért 
nem jó , mivel a’ birtok bizonytalan , ’s igy nem javít
ható olly mértékben, mint az örökös birtok, melly miatt 
annyit nem is teremhet: mondják meg begyetek, hogy 
olly nagy földforgás mellett, mellyben egy éven át u -  
gyanazon tagbirtok négy kézen is keresztül megy, hol 
van a’ javítást lehetőssé tevő állandóság? — De illy in
gatag földbirtokban lássuk a’ legnagyobb szorgalommal, 
a’ legjobb földben is mi nagy termést állíthatni elő ? 
Megírja biz azt : Schnee Olaszországról irt gazdasági 
tudósításában. Taschenbuch für Landwirthe. Leipzig 
1817 pag. 117: einer Stenge SBirtfdjkftStegijlec
ging fyeröor, baj? ber SSoben nur 5 '4  für eins gibt/7 Az
az : buza-termésben az olasz föld közép szerrel 600 j~l 
ölrűl magján kivül nem ad többet Iegfölebb5—6 pozs. 
mérő termésnél: holott ugyanezen föld , melly egyéb
iránt az európai termő föld legjobbika közé tartozik, 
adott a’ rómaiak idejében 10, ’s 12 pozs. mérőt, An
golhonban pedig a’ nagy birtokokban (igy a kisebbek
ben még inkább) egy acrenek termését középszerrel 25 
bushelre számítják , vagyis az angol roszabb föld 600 
□  ölrül ad 14 , ’s legfölebb 15 pozs. m é r ő  termést. 
Ugyan kérem fontolatlanul haladó urakat, mi haszna 
lenne igy annak, ha a’ föld tömérdek részekre elapróz
va annyit sem teremne mint jelenleg ? Tán az , hogy a’ 
végetlenül szaporodott apró földművelő éhenhalásra szo- 
rittassék. — Szép ugyan az olasz föld, egy virágos kert
hez hasonló, mindenüítmivelés , és szorgalom tűnik elő , 
a’ vizek árkaikbul kivéve ezerféle csatornákat formálnak , 
’s több száz, ’s ezer hold földet tetszés szerint öntöz
nek, hidak, zugók , töltések ezerei, a’ földeket befogla
ló sor-ültetvények milliói, ’s ezekre futamúit szőlőtő
kék mosolygó gyöngyei, paradicsommá varázsolják e’ 
termékeny földet: de a’ föld fölöttébbi forge'konysága, 
egy-egy tag csekélysége, a’ haszonbérlőnek ebből eredő 
szegénysége, a’ városi birtokos fukarsága, ’s a’ földmi- 
veléshez nemcsak nem értése, de annak nem is becsü
lése , sőt a’ szegény földmivelő megvetése , alánézése , 
hova sülyeszték e’paradicsomot? — oda: hogy 5 , leg
fölebb 6 pozs. mérőt arassanak fél hold földrül, a’ föld
műves pedig legalábbvalónak tekintessék a’ társaság
ban , ’s igy e’ szép paradicsom csak csalóka fény. — 
Azt mondod túlzó barátom, hogy ez lehetetlen ; mert hol 
a’ mezei szorgalomnak annyi nyomai láthatók; ott a’ 
földmivelés nemcsak jövedelmező , de becses is: csa
latkozol, a’ fenirt ezernyi töltések, zúgok, aquaedu- 
ctusok, terrasseok , hidak , utak, csatornák, vizszabá- 
lyozások , sőt némelly folyóknak kőfal közé szorittatása 
nem a’ most élő nemzedék müve, ez mind római mun
ka , kik az egész israért világot kirabolák, hogy Olasz
országot szépítsék, és gazdagítsák, hogy magoknak 
földi gyönyört, és paradicsomot formáljanak, nem te
kintvén a rra : a’ földbirtok hasznai födözik é nem é a’ 
tett költségeket. Mint sok nagy birtokosnak angol kertje 
hazánkban több száz ezerbe, ’s talán milliókba került 
a’ nélkül, hogy valaha egy garas hasznot hozott volna. 
Jelen nemzedéke az olasz földnek minden királyságival 
sem volna képes csak a’ csatornákat létre hozni: sót 
a’ létrehozottak fentartását sem képes eszközölni, mint
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az kitetszik a’ pontini tavakon, florenezi, romániai, ’s 
nápolyi maremmákon. Nem czélszerü tehát nekünk ma
gyaroknak a’ földnek szertelen elaprózására, ’s forog- 
hatóságára agitálnunk; nem czélszerü ingóvá tenni az 
anyaföldet, mert ez a’földmivelést alásülyeszti, a’ föld- 
mivelő népet megvetés tárgyává teszi: pedig mi eddig 
a’ földmivelésben dicsőségünket kerestük ; minthogy mai 
napig is örömest maga szántja , ’s veti egy 50 holdat 
biró nemes tulajdon földjeit: de hogy lovat patkóljon , 
vagy bőrt csávázzon, arra nehéz volna r á b í r n i ,  ha 
mindjárt tudja is, hogy jobb módra és kényelmesebb 
életre teend szert.

CVége következik.)

Gaspard «le B e sse , Arnajtmbait.
A’ tizennyolczadik század elején élt egy azon ne

vezetes emberek közül, kik időiül időre valamelly tar
tományban megjelennek ’s az embereket tetteikkel ré 
mitik, és a’ nép szájában sokáig élnek. Hlyen volt An
golhonban Robin Hood , Olaszországban Fra Diavolo , 
Skótföldön Rob Roy, Andalusiában Jósé és Provence- 
ban Gaspard de Besse. Durance fövényes parljai, ’s 
Var zöldellő halmai voltak az utolsó tetteinek nézhelyei. 
O minden fürkészetet kijátszott ’s mig itt rá lesengtek ; 
ő amott a’ meszsze távolban rabolt. AJ nép rémülettel 
beszélte csudás tetteit az elhirült rablónak , bátor az, ezt 
tulajdonkép nem gyűlölte. Mert bár beütött ’s rabolt is 
a’ várakban ; de a’ pór hajlékát illetetlen hagyá, —• ’s 
bár nehéz adót vetett is azon gazdag utazókra, kik bir
tokán átvonultak, mégis a’ szegény pór szekerét bán- 
tatlan ereszté odább.

Gaspard de Besse sohasem ontott vért, kivevén vé
delem szükségében; nem is terhelték őt semmi gyilkos
sággal is ’s örömest is felhagyott ő a’ vállalattal, ha az 
csak emberhalállal vezet vala czélra. Aix előbbkelő 
némberei épen nem tekintének utálattal ezen merész rab
lóra , mert ő a’ legfőbb fokig hölgyies volt. ’S beszé
lik is róla: hogy ő neki legnagyobb, legszelídebb ’s ki- 
fejzctteltebb, szemei voltak a’ világon, — ’s a’ legfehé
rebb kezekkel miket valaha ember látott’s a’ legdusabb 
sötét fürtökkel birt. ’S hiszik is, hogy ő mindig jobban 
örvendett az alkalomnak egy némber kezei megcsókolá- 
sára, mint a’ gyűrű lehúzására annak ujárul.

Nyárhold közepén utazott Servaine úrnője , egyik 
várába , mellyet Durance partjain birt. Ezen évszakban 
sokkal nyomasztóbb a’ hőség Provenceban , mintsem 
hogy valakinek eszébe is ötlenéknappal utazni: hacsak 
valami szükség erre szigorun nem késztet. Ezért Ser
vaine úrnője csak estefelé hagyta el A ix  t ’s az éj őt 
épen akkor lepé meg, midőn szekere azon magányos utat 
e lérte , melly St. Marié de Reparade nevű falucskába 
visz. Tudván a’ marquisnő, hogy teljes besötétülés előtt 
kívánalma helyére nem ér ’s Gaspard de Besse iránt is 
aggván , ki most Aix közelében mondaték kalandozni, 
megparancsolá embereinek hogy a’ legnagyobb elővi- 
gyázattal legyenek , a’ négy ló olly sebesen hajtatott mint 
azt a’ göröngyös ut megengedé; a’ kocsis pisztolyok
kal volt ellátva, hasonlag a’ két szolga is föl volt fegy
verkezve. A’ szép parancsnoknő majd mindig szunnya- 
dozott szekerében ; csak néhanéha veté fel szemeit ’s 1

1) Az év tizenkettedeit h o l d  helyett — mint melly majd 
annyi idő alatt futja ki pályáját — hónak nevezni olly 
közönséges, olly szokásossá vált a) hogy honunkban ez 
mintegy az elidösités által szentesült.

a) Tulajdonképen h a nak kellene neveztetni ,  minthogy a’ h a máig ll  
fenáll a’ n é h a ,  mindenha »zókban. A.’ *zerk.

imént pillantá meg Durance ezüst-fényü árját. Szekere 
egy beerdőzött halmon egyszerre feltartóztatva körül
vetetek rablóktul, kik tetőtől fogva talpig "Fegyverben 
voltak ’s borzasztón néztek ki. Hasztalan lett volna aa  
ellenállás ’s a’ marquisnő emberei legokosbnak tárták : 
magokat élethalálra megadni. A’ megijedt szép nő re
megve szedte le karkötőit, gyűrűit ’s egyéb éksze
reit, fátylát arczára ereszté és ékszertelt kezét a’rablók 
elé tartá. —

Ezen pillanatban több pisztolylövés hallatszék ’s 
két lovas villámsebesen törtetett a’zsivány-csoporton ke
resztül, melly szablyákkal támadá meg őket. Servaine 
úrnője nem fojthatá magába örömsikolyát, azonban hátra
dőlt kocsijában ’s fejet vánkossal fődé be. Millyhosz— 
szán tartott e’ helyzete, nem tndá megmondani, egy sze
líd hangiul keltetett fel, melly megnyugtató hangon kó
ré ot minden rettegés száműzésére: mivel Gaspard de 
Besse csapatja szétveretett ’s ó teljes bátorságban foly
tathatja útját.

A’ nő v é g r e  neki bátorodék ’s mert maga körül 
széttekinteni ’s a’ fényes holdvilágot két barátságos alakra 
látá sütni, kik szekere mellett álltak és süvegeiket tisz
telettelve kezükben tárták. Servaine úrnője megtudá: hogy 
azoknak egyike Prieuré ur Avignonbul és szolgájával 
útban van jószágocskájára, mit nem rég St. Marie de 
Reparade közelében vett. Prieuré ur a’ szép marquisnőt 
Arnajon várának kapujáig kisérte ’s miután engedélyt 
nyert más napon hogy léteiránti tudakozásra, hagyta el 
őt. —

E ’ nap eljött, és a’ bár még ijedségtől elfogult, de 
halványsága mellett is szeretetreméltó marquisnő, min
den jeleivel a’ hálás elismerésnek fogadá azon nemes 
férfiút,ki érette magát olly nagy veszélynek tette ki ’s neki 
olly fontos szolgálatot tőn. A’ n ő n e k  most volt ideje 
megjegyezni azt is, hogy Prieuré ur szép külsejét kel- 
lemdus magaviselettel párosítja. És lényegén valami sa
játságos méltóság feküdt, melly büszkeséggel volt ha
táros ; ’s aJ sebhely homlokán bizonyitá, hogy bátorsága 
kisértve volt.

Az ismeretség, melly illy regényes körülmények közt 
eredt valóban igen bensővé válhaték. Prieuré ur falusi 
laka igen csekély távolban állott Servaine urnőjeétől; a - 
maz azért rendesen mindennap látogatóba jött, ’sa ’szép 
marquisnönek nem lett volna kellemes , ha a’ szokott 
óra neki uj és kedvelt vendégét el nem hozza, kinek 
mulattatásai ránézve majdmajdnélkülözhetlenekkélőnek. 
’S bár ez a’ társalgással közelebbről raegismérkedve 
lenni látszaték, mégis megvallá: hogy jelen hangulatá
ban , az előtte nem kellemes, ’s valahányszor a’ mar
quisnönek barátjai érkeztek, Prieuré ur eltávozott.

A’ kaland nagy benyomást tett a’ vidékben, és sut
togták is : hogy a’ szép özvegy épen nem érzéketlen 
szabadítója iránt. ’S ezen hir az által nyert nagyobb való
színűséget, hogy Servaine úrnője, ki csak egykét nap 
akart mulatni várában, hetekig maradt ott’s mindeddig 
említést sem tőn az elutazásról. Ezen mezei m a g á n y  
Prieuré urnák is igen látszott tetszeni; ők mindennap 
’s csak nem naphoszszategyütt voltak, mindkettejökfia
tal és szabados mi lehete természetesb, mint hogy e’ re
gényt házasság végezné. , r

Egyik reggel Arnajon várába több barátjai érkez
tek a’ marquisnönek nyilván az ujságvágytol kecsegtetve,
Prieuré u r , ki ezt nem tudá , elbámult, hogy illy szá
mos társaságot szokott lelni látogatásakor; ’s bár ez 
neki igen kellemetlen volt, mégsem áruiá el érzelmeit, 
vidámon Vett részt a’ beszélgetésben és reggeliben, ’s 
a’ kertben egykét sétát tön az ifjú marquisnő vei és von-
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dégeivel. Ez idő alatt egy ur — Fontenay gróf — soha 
gém forditá el Prieuré úrról szemeit, kire ezen vizsga- 
Bág kellemetlenül látszott hatni. Nem sokára a’ gróf 
halkan susogott vadásza fülébe , ki tüstint eltávozott; 
majd ismét viszszajött, ’s néhány szót súgott a’ gróf 
fülébe. Prieuré, ki épen egy lúgosban ült a’ msrquisnő- 
vel, felállott és menté magát gyors eltávozása miatt, 
mire őt bizonyos fontos foglalkozás hiváel.

„Megállj! — kiáltáe’ pillanatban gróf Fontenay — 
hasztalan a’ további áraitás.“ —

Mit véljen ezzel a’gróf, kérdék mindnyájan, 
gitseteb barátim ! — felelt a’ gróf — fogjátok meg e’ csa
lót ! Nem ismeritek é meg Gaepard de Besset ?“

Ha ez igy van , úgy igen nagy merészséggel kel
lene kegyednek bírni gróf u r ! jegyzé meg nyugton a’ 
vádlott, ki a’ pisztolyhoz kapott, mit szolgája nyujta 
neki, — ’s magának az elbámult jelenlevőkön utat nyi
tott , kik ijedségből nem voltak képesek iramlását aka
dályozni. Szolgájával elérte a’ kertajtót, hol két ló ké
szen állt, mire feldobván magokat gyorsan elrobogtak.

CVége következik.)

Ifiéin n o n  s z o b r a .
A ’ régi Egyiptus csodáji közt egy sem ébresztett 

olly nagy érdeket, mint Memnon vén szobra sajátságai: 
Auróra fijának önmagátuli hangadása. Cambises által 
feldulatott, de az okozott sérülések daczára, minden 
reggel ’s napszálatkor hangokat adott. Pisistratus tanít 
minket, hogy e’ képszobor keletfelé nézett, ’s mihelyt 
a’ nap első sugarai szájába estek, szólni kezdett. Pau- 
sanias szerint, ki a’ szobort megcsonkítva lá tta , a’ hang, 
mit minden reggel napkeletkor ada , megpattant hárfa 
húréhoz hasonlita. Ha a’ szobor különböző föliratai
nak hiszünk, sokan néha egy, néha több hangjait, sőt 
épen világos szavait halták. Langles e’tárgy fölötti ér
tekezésében , ’s újabban Salverte , ezen hangokat egyi- 
ptusi papok mesterségének tulajdoniták , sőt még lehet
séges mechanismusát is elöadák. Langles véleménye 
szerint a’ hangokat több kalapács okozta, mik gránit, 
vagy olly csengő kövekhez ütödtek, millyek Khinában 
zeneszerekhez még most is használtatnak. Salverte e- 
zen hypothesist még azzal tökéletesíti, hogy e’ kala
pácsok hihetőleg vízórával, vagy más időmérszerrel 
voltak kapcsolatban, napkeletkor mozgásba jövők. Sőt 
még azt sejti, hogy Memnon ajkai közt, vagy a’ szo
bor magassága miatt kevésbbé észrevetö részében, nyi
ladék vala, lencse vagy tükörrel, mi az öszpontositott 
napsugárokat egy vagy több érczpálczácskára vivé, 
’s ezek a’ hévtől széttolva, Langles kalapácsait moz
gásba hozták. De az efféle sejtelmek semmi szorosb 
vizsgálatot nem érdemelnek. A’ szobor megcsonkittatá- 
sakor , a’ tükör, vagy lencse szétrontatván , az egész 
mechanismusnak el kellett volna erejét veszteni, de sen
ki sem tagadja, hogy a’ hangok Cambises tette után, 
még sokáig hallatszottak. Nem akarjuk állítni, hogy a’ 
szobor akusztikai titkárul adunk felvilágosítást, vagy 
az egyiptusi papokat a’ csalás vádja alól igazolni , de 
nincs kétségünk azt állítani: hogy a’ hangnak v. han
goknak, miket hallottak, egészen természetes okuk vo lt; 
’s ha azon tények, miket e’ nézet pártolására akarunk 
felhozni, nem elégségesek is azt bebizonyitni, mégis

l e g é r d e k e s b  természet-tünemények közé számít
hatók. —

Midőn J o m a r d ,  J o l l o i s ,  és  D e v i l l i e r s  
Egyiptusban utaztak, egy gránit emlékszoborban, azon 
tér közepén , hol K o r n a t a palotája áll, napkeletkor 
pattant húréhoz hasonló hangokat hallottak;— ugyan
azon hasonlítás, mit Pausanias Memnon szobra hang
járul tesz. Az utazók, ezen hangot, a’ ritkított lég 
csengő kőhasadékain átjárásának tulajdoniták. Egymás 
tudósítás szerint a’ franczia művészek hangokat hallot
tak, mik azon roppant kövekbül látszattak eredni, mely- 
lyek a’ termeket födék, ’s mik közül néhány leeséssel 
fenyegetőzött. A’ jelenet kétségen kívül a’ levegő rög
töni változásátul volt föltételezve, melly nap feljötte
kor szokott beállni. Ezen véleményt fogá fel ugyanazon 
kor nevezetes utazója Humboldt, midőn Orinoco part
jain já rt: „A’ gránit-törzsök, min fekszünk, monda 
ö , egyike azoknak, hol az utazók idönkint, napkelte
kor föld-alatti, orgonához hasonló hangokat hallottak. 
A ’ kősziklák telvék mély, és szűk hasadékokkal, egész 
nap alatt úgy fölmelegülnek, hogy mérsékletük sokszor 
50° ’s éjszaka 30° találtatott, mi alatt a’ környező le
vegőé alig volt 28°. Könnyen megfogható , hogy a’ föld 
alatti, és felső légmérsékleti különbség maximumát nap 
feljöttekor, vagy azon perczben éri e l, melly a’ múlt 
nap forróságának maximuma idejétől legtávolabb esik. 
Nem lehet é azon orgonához hasonló hang, mit a’ fü
leikkel kövön fekvő személyek hallának, a’ hasadékon 
átjövő léghuzam hatása? A ’ levegőnek azon ruganyos 
pattogó hangok iránti nyomása, mik a’hasadékokbul jő -  
neb, nem változtatja é azon hangokat? — Nem képzel
hető é ,  hogy a’ régi egyiptusbeliek a’ N i i u s  melletti 
csarnokaikban, egy kőnél, ugyanazon érszrevételt te
vék , és hogy a’ kőszirtek zenéje , tanitá a’ lelkésze
ket, a’ Memnon szobra csoda-müvére?

Hogy e’ tünemények tökéletesen hasonlók a’Mem
non szobráéhoz, egy a n g o l  utazó, Sir R. Smith ta
núsága szerint kétségen kívüli , ez mondja: ,ő számos 
kísérettel vizsgálta m ega’ szobrokat, és 6 órakor reg
gel világosan hallá azon hangokat , mik azt az ó kor
ban olly nevezetessé tevék/ Ó bizonyítja , hogy a’ han
gok nem magábul a’ szoborbul , hanem a’ kötömegbül 
jövéneb, és azt szinte a’ levegő hatásának tulajdonít
ja. Bármilly érdekes ezen tünemény, jelentőség-nélkü
livé v á l i k  azon rendkívüli hangokhoz hasonlítva, 
mellyek a’ leghitelesb utazók szerint, köves Arábia ho- 
mokszirtein hallatszottak. Toriul három órányira nyu
gat felé , a’ Verestengernél egy hegy fekszik , melly 
,E1 Nakus4, vagy harangnak hivatib. Gray szerint ,E1 
Nakus£ homokkal van befödve, amphitheatralis formá
ban alacsony szirtebtül környezve, és meglehetős mere
deken áll a’ tenger fölött, mitől fél angol mérföldnyire 
esik. Midőn Gray legelőször látogatta meg ezen helyet, 
negyedóra múlva egy szakadatlan lassú mormogó han
got hallott lábai alatt, melly lassankint érveregelvchan
gosabb lón, úgy hogy egy harang kongásáboz hason
lított, és magát a’ homokot is megingatá. Másnap visz- 
szatért e’ helyre, és még hangosabban hallá azt, mint 
ez előtt. Az ég tiszta volt, a’ levegő csöndes , es a’ 
szirtekben nem vehetett észre hasadekokat. (Vege köv.)

P ó t l é k t á r .
— Svift sétálni ment lady Melvillelel. „Mi fűsze

res itt a’ lég“ szóla ez. „Pszt 1 ne beszéljen olly hangosan“  
válaszolt amaz „könnyen azon gondolatra hozhatna va
lakit hogy a’ légtől is adót vegyenek.“ Egyetlen dolog, 
mi még Angolhonban adómentes, (gy.)

Szerkeszti Helmeczy. Nyomtatja T r a 11 n e r-K á r o 1 y i uri-utcza 453.
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S e q u e s t v  u ni.
C Végt . ^

5S irae itt a’ földmivelés szeretete ’s becsülete , 
melly szellemi erők bizony nem repülnek el minden nyom 
nélkül. ’S van is több földmives hazánkban, ki 10, sőt 
15 pozs. mérő feuza-termést is mutat fél holdföldrül, 
sok jó földmives van, ki gyönyörű marhát tenyészt, a’ 
szükségére valót nemcsak nem vásárolja idegen földrül, 
mint az olasz, sót másoknak is adhat fölöslegéből. Mi
kor tehát túlzóink oda izgatnak, hogy a’ nagy birtok 
végetlenül apróztassék el aszszonyi osztályokkal, ósi- 
ség és majorátus törlesztésével azon okbul, mivel nagy 
birtok mellett a’ földinivelés roszabb karban állana, ’s 
a’ termés kelletinél kevesebb volna , a’ népesedés pedig 
előre nem mehetne: akkor bizony kevés hasznát veszik 
bő olvasásuknak , raellyböl pedig láthatnák, hogy Angliá
ban a’ földforgás csekély, mivel egyfelől igen kicsiny 
birtok kevés van; másfelől a’ földbirtokhozi jutás ne
hézségekkel j á r : még is mind a’ földmivelés jobb lábon 
á ll , mint az elaprózott ingó olasz birtokban ; mind a’ 
népszám ugyanannyi mivelhető földön sokkal tetemesebb , 
mind a’ kereskedés virágzóbb , mind a’ művészet ma- 
gasb fokú , mind a’ tudomány ’s közértelmesség , mind 
a’ külső miveltség, mind az erkölcs, ipar és szorgalom 
józanabbak, ’s mind ezzel a’ külbatalom isnyomadéko- 
sabb. ’S igy ha a’ föld elaprózása , ’s ingóvá tétele mel
lett izgatunk, talán ismét meglepett tudtunk nélkül ben
nünket a’ nagyobb birtokosak iránti irigység, mert itt 
az elaprózásbul a’ hazára háramolható haszonrul szó 
sem lehet. Ezen okbul jobb is azokkal felhagynunk drá
ga barátim, bízzuk az elaprózást az időre és békére, 
melly azt mint másutt erőtetett törvények nélkül is bi
zonyosan meghozza ; bizzuk bölcs kormányunkra ; higy- 
jük e l , hogy a’ nagy birtokot a’ hazában a’ kormány sem 
óhajtja, és pedig nem alacsony irigységből, melly ma
gas állásánál fogva hozzá nem is férhet, hanem józan 
politikábul, mivel az igen gazdag dynaszta veszedel
mes lehet az állodalomban, ’s igy azon fog törekedni, 
hogy nagy birtok egy kézen ne legyen , és ha van , an
nak káros hatása maradjon e l : azonban a’ kormány a’ 
földbirtokkal felruházott aristokratiát egészen eltörpülni 
részint az álladalom fénye fentartásaért, részint azért 
nem engedi; mert jól tudja, hogy illő aristokratia nél
kül az alkolványos monarchia csak paródia’s magát so
káig fentartani nem képes; tudja, hogye’ nélkül végre 
az egész állodalom a’ népfölség ölébe dől, és a’ respu- 
blica elkerülhetlen 2). így a’ földbirtok elaprózásábul fo
rogható , vagy ingóvá tételéből várt dicső haszon azon 
zavart fogalmaknak egyike , mellyekkel a’ hebehurgyán 
haladó rész nemcsak magát, hanem másokat is mystifi- 
cálja , merthogy a’ pénz sebes forgása üdvös, azt min
den nemzet megismérte ; ’s azért állíttattak bankok, vál
tó-törvények : de hogy a’ földforgas is hasznos volna; 
azt nem hiszem , hogy e’ legbölcsebb fontolatlanul hala
dó is meg tudná mutatni. Hisz urak! ezerszer megvi- 1 2

1) Hol a" legnagyobb birtok egy tagban , a1 legelőt is ide 
értve 40 hold , a" legkisebb 3 hold : a’ legközönségesebb 
Lombardiában 12; Toskánában 6 hold.

2) Mellyről talán más alkalommal töbhet. A’ szerző.

tatott státnsgazdasági áxioma a z : hogy a’ földmivelésre 
nézve még a’ rövid 3. 6. 9. évi haszonbéri szerződések 
is igen károsak, hátha még a’ föld olasz módra olly 
ingóvá tétetik , hogy portékát, p. o. egész hajó czitro- 
mot, narancsot, sajtot, zardellát, függét, ’stb. vehet
ni rajta, mint a’ váltó-levelekkel, a’status adós-levelei
vel, részvényes kötelezvényivel. ’stb. Ugyan kérem ke
gyeteket , hol van ekkor a’ földbirtok állandósága, hova 
marad a’ jó mivelés? mezei szorgalom? Ha a’ földnek 
a’ jó istentől adott természete ollyan, hogy hoszszabb 
szorgalom emelheti nagyobb termésre ; ha a’ gazdasági 
állatok ollyanok , hogy hoszszas fajzatás, ’s vigyázat 
mellett nemesithetök; ha az erdőségek ollyanok, hogy 
csak a’ maradéknak, nem pedig a’ szorgalmas plántá- 
lónak kamatoznak: bizony az ingóvá tett földbirtok csak 
nyomort hozhat e’ szép hazára.

Többire miképen akadályozza a’ majorátus az úr
béri megváltást, ha ez egyszer törvénynyel megunt?- 
rozva leend , megfogni alig lehet, ez okbul mig a’ma
jorátus gátlásán törik fejőket, aligha nem volna jobb ar
ról gondolkodni: miképen kelljen az úrbéri megváltást 
úgy eszközleni, hogy a’ szabaddá tett földes nép föl nef 
emésztcssék , hanem birtokában ’s mivelésében szabad 
földjének nemcsak maga, de maradéki is mentül hosz
szabb időkig , ’s igy mentül kevesebb forgással marad
janak meg. Mert hogy ott honol a’ legroszabb földmi
velés, ’s ezzel a’ legnyomasztóbb szegénység, hol aT 
földbirtok leggyakrabban változik; azt több ezer pél
dával megmutatni könnyű volna. De már ideje is volna 
átlátni a’ fontolatlanul haladóknak, hogy az úrbéri föld 
szabaddá léte után a’ pénzbirtokosak, különösen keres
kedők, művészek , mesteremberek, tisztviselők pár szá
zad alatt igen könnyen és bizonyosan ki fogják a’ föld
mives osztályt pusztítani, mint már több Ízben monda
tott; ’s minthogy a’ pénzesek tulajdon drága személyök- 
ben kivált kisebb birtokokban földmiveléssel foglalkozni 
soha nem fognak, a’ haszonbérlés szerencsétlen rend
szere az egész hazában minden úrbéri földre nézve di
vatos leend. Ideje volna azt is meggondolni, hogy ha 
a’ nagy földbirtok tán némileg káros : a’pénzbirtok keve
sek kezében még károsabb lehet; ha a’ föld-aristobra- 
ta, kevély, dölyfös, és zsarnok , a’pénz-aristokrata, ha 
pénze mellett még polgári hatalomra is vergődhetik, 
amannál sokkal roszabb, szenvedheílenebb , ’s vesze
delmes!) lehet. De ezek tán megfontolást kivánnak , mely- 
lyeket a’ túlzók, m i n t minden fontolásnak gyűlölőji; 
tenni nem hajlandók, sőt a’ fontolva haladóknak is nyílt 
elleneik, ’s igy hihető, hübele-balázstul várják a’haza 
üdvét. —

Ha egyszer a’ törvényhozás a’ közkamatokat (in- 
terusurii interusurinm) minden polgári viszonyban meg
állapítja: a’ biréi sequestrum leg nagyobb része magá
iul megszűnik; ’s az adósságokkal terhelt jószágok el
adatnak , vagy elkoboztatnak ; mert az évi kamatok meg
tagadása hasznot nem hoz, sőt a’ közkamatok a’ ter
helt jószágot sokkal keményebben nyomandják. Mig a’ 
törvény bözkamatot nem ismer, addig a’ zár alá vett jó - 
szágbul fizetni kellő kamatok nem fizetése évenkint is
mét gyümölcsöz és sokszor annyira, hogy ezen elma
radott kamatok, és bözkamatok illően forgatva az egész 
adósságot elmaradott e g y e s  kamatostul fölérik, ’s igy
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a’ hitelező maga fizeti ki az adósnak terheit; mint ezt a’ 
financz számvetések mutatják, holott magábul a’ fizetni 
kellő kamatokbul, ha azok forgatva közkamattal is gyü
mölcsöznek , az egész adósság mindenestül hány év múl
va telik k i , e’ kifejezés mutatja: 

n + 1
( i+ * 0  — (1-Hf) — (1+m?) = o  vagy

n-f-1
( l+ > 0  — [2-hv ( n + l ) j  =  o ‘)  

mellybő! az évek száma n kifejthető p. o.
1200000 for. adósságnak . . A = 1200000 f.
5% k a m a tta l ........................... 71— 0,05 f.
évi kamatja ........................... P = 60000 f.

ha a’ zártartás kedvezése használtatik, sem tőke, sem 
kamat nem fizettetik, hanem a’fenirt 60000 for. kamat 
addig forgattatik, mig a’ kamatok magok közkamatostul 
a’ közkamatatlan tökét kiegészítik, melly is a’ fenebbirt 
esetben 227T/J00 év alatt történik. . . .  n— 22,77 1 2)  lesz 
22,77 év múlva töke, és egyes k a m a t  fejében kia
dandó. —

1200000 (1+22,77.0,05) =  2566200 for.
a’ tőke évi kamatja 22,77 év alatt szüntelen forgatva ad 
a’ folyó évi 53d. sz. Társalkodó 210 lap. II. kifejezé
se szerint
60000 p 22 ,77+ 1

0,05 L 1,05 — 1,05 ] =  2566940 for.

azaz: 22 év, ’s 281 nap alatt maga az évenkint fize
tendő kamat mindig felfogva és forgatva megadja nem
csak a’ 22 évi elmaradott kamatokat, de még magát az 
egész tőkét is, vagyis az adós sequestrumos financz ke
zeléssel kicsipett a’ h i t e l e z ő  zsebéből 22 év alatt 
1078,500 forintot, mert 1200,000 for. 22.77. év a 1 a t t  
tesz kamatostul, és közkamatostul a’ financz számve
tési törvény szerint:

22 77
1200,000 (1+ 0 ,05) =3644600 for. 

a’ zártartó 22,77 év múlva töke , 
és kamat fejében fizet, mint fent 
l á t t u k  ..... 2566200 for.

veszett a’ hitelező . . 1078,500 for.
ennyi pénzt ajándékozott a’ sequestrum az adósnak is 
ennyit húzott el a’ hitelező igazságos keresetéből a’ nél
kül, hogy az adós ezt még megköszönte volna. Urak!! 
ez nem igen szép kereset, ha a’ földbirtokos nem sze
re ti, ha őt tözséri fogásokkal rászedik, károsítják, v. 
épen tönkre teszik , bizony a’ pénzbirtokosnak is fáj az 
illy törvényes sequestrumos financz-zsebelés. Mert ki
vált a’ nagy summákat kölcsönadó (özsér, nem mindig 
tulajdon erszényéből kölcsönöz, hanem maga is becsü
letes hitére veszi föl azokat kisebb részletekben , mely- 
lyeknek ő kamatjait pontosan, úgy szólván órára fizeti; 
ha ő sequestrumos financz működéssel károsittatik, nem
csak maga tönkre juthat, de sok ártatlannak tetemes 
kárt okozhat. Legyünk azért mindenek iránt, mennyire 
csak lehet, ’s a’ közjó engedi, igazságosak, és a’ se- 
questrumot mennyire csak lehet kerüljük: de óvakod
janak a’ pénzbirtokosak is a’ gyalázatosberéskedéstöl.

1) Felsőbb számvetés utján n közelítve
5036686

D log. ( 1 + 0
2 )  Ha pedig a’ kamat 6o/o 189/ jo év alatt az évi kamat 

folyvást forgatva , kiadja a’ kölcsön-vett tőkét egyes 
kamatostul. 4<v0 kamat 296|,o; 3<Vu pedig 39»/* év alatt.

Mert ha pénzöket fekvő jószágra 6°|0tel adták kamatra, 
itt már a’ sequestrumi lehúzások tőkéjeisbiztosítva van *
ha ugyan a’ kamatláb Európában 6%nél mindenütt ki
sebb. Vagy is világosabban szólva: minthogy b i z t o s  
földbirtokra akárhol Európában 3%tel ’s néha 2y20|0tel 
is eleg pénzt kaphatni: akkor, ki pénzét magyar föld
birtokra 6%tel adta (föltevén , hogy a’ sequestrum még 
jókor tétetett) sequestrummal ki sem károsodik ; mitek- 
kép mutatunk meg: nevezvén
a’ nagyobb kamatot évenkint «j, ennek éveit n , a’ ki
sebb kamatot s , ennek éveit m, a’ tőkét A ;

A (I - t-f)1 2" = A  (l-f-f?)«
(lH -f) m a  (1-H j)n 

n log (1-Ht) 
log ( i + í )

es ha teszszük a’ 6%tes kamat éveit n — 1; lesz a’ 
különböző kamatlábok éveinek aránya a* 6%tes kamat
láb éveihez:

log (1 + ^ )  253059
m “  log ( l + £ )  =  log(lH-s)

mellyből ezen arányok jőnek k i : ha egy bizonyos som
ma pénznek előállítására

6% tes kamat k í v á n ......................1 évet; ekkor
5%tes — — ............................. 1,19428
4%tes — — .........................  1,48567
3%tes — — .............................1,97125
*V*%tes — — .......................... 2,35971 évet

kiván. P. o. ha egy bizonyos tőke 6% kamatlábbal for
gatva 20 év alatt mindenestül 3500 fortot ad , ugyan
azon tökét 3% kamattal 39 évig, és 153 n a p i g  kell 
forgatni, hogy belőle mindenestül 3500 for. legyen 5 
mivel 20X1,97125 == 3 9 ,4 2 5 = 3 9  év 153 nap. Illy 
nézetek mellett sequestrummal sem károsodik a’ pénz
birtokos , ha a'zárgondviselő a’ zártartást végetlenül nem 
nyújtja; csak azon illetlenség támad a’ dologban, hogy 
a’ szerződést az adós meg nem tartá , p o. 6%tel kö
telezte magát, és sequestrum segítségével 4 % , vagy 
talán 3%tel űzetett. És ezen financz munkálatok fonák
ja mi üdvös sikert hoz a’ hazára? — azt, hogy külor
szág!, ausztriai, porosz , ’stb. fekvő-jószágokra 3%tel 
(mint hirlapokbul láthatni) milliókkal ajánlkoznak a’ pénz
birtokosak ; de magyar fekvő-jószágra alig lehet váltó-- 
jogunk biztosítása mellett 6%fel is néhány száz ezer fr. 
kölcsönt találni: pedig 60/0tes kölesön , a’ magyar föld— 
mivelést nem hogy elősegítené „ sőt azt tönkre zúzza , 
mert 6%tet maga a’ kevés industriális, ’s így kevés 
költségű erővel sem hoz, nemhogy a’jobbítások (a’mo
csárok lecsapoltatását ide nem értve) azt megadnák ; 
mit az olly földbirtokosak példája tanúsít; kik vagyonukat 
kölcsön vett pénzen szerezték, kik szép , ’s gyümölcsöző 
javaik mellett is ,többnyire megbuknak ; ebből látható : mi
kép addig mig a"1 földmives 3Xotel kölcsönt nem kap, ó 
idegen pénzt romlása nélkül semmikép sem használhat 
(mint más alkalommal látni fogjuk). Mind ezekből csak 
azaz eredvény, hogyha már egyszer az önkéntes se
questrum magátul megszűnt, a’ törvényes pedig olly 
ritkán használtathatik, ekkor is pedig olly bokros ön
kényen alapul: töröljük el azt végképen , mert mig csak 
neve fenáll i s , a’ már most nemcsak szükségtelen , de 
tán épen haszontalan sequestrumnak ; addig külföldről 
kölcsönt olcsóbban 6°/0nél kapni nem fogunk, ellenke
ző esetben bizonyosak lőhetünk benne , hogy 30̂ re több 
kölcsönnel megkináltatunk , mint mit elhasználni képe
sek leendőnk. A’ magas kamatokat csak idegen pénz’s 
egy jó nemzeti hitelbank képes alább-szállitani, tulaj-
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űon pénzeink soha: pedig csak alacsony kamatok fog
ják földmivelésünket, és egyéb vállalatinkat is előse
gíteni, osak igy nem leszünk kénytelenek az egész or
szág földjét elaprózni, ’s ingóvá tenni, ’s aztán hogy 
némi pénzünk legyen , Európának el is adni, melly pénzt 
egyébiránt ők későbben jó módjával viszsza tudnának 
szerezni a’ nélkül, hogy földeinket viszszaadnák. Mert 
urak ! az indigenatus vajmi csekély korlát; ha ugyan 
a’ jószágot e’ nélkül is bírni, és használni lehet; mire 
több példáink voltak , és vannak; mikből látni való , 
hogy az indigenatus megtagadása még azon szomorú e- 
redvényhez is vezet, hogy a’ földbirtokos maga idegen 
országban l a k j é k ,  ’s magyarországi jövedelmét oda- 
huzza. —

Hitel-törvényink már tagadhatlanul jók ; de még 
a’ törvényes sequestrum eltörölve nincs. Ez olly torz
képet mutat a’ külföldnek; melly őket tőlünk viszsza- 
rettenti (mert mint Montesquieu mondja, vélik, hogy on 
peut les eluder). Legyen ez is eltörölve ; valamivel na
gyobb kamatra, mint mináluk divatozik, be jó a’ pénz 
hazánkba. Aztán gyárok keletkeznek, véd-vámok állít
tatnak : hogy legalább több p é n z  ki  ne  m e n j e n  e’ 
hazábul idegen gyártványokért, mint mi termékeinkért 
bejő a’ külföldről,— Mert isten’s ember előtt jogszerű 
kivánata minden szabad nemzetnek, melly nem gyarmat, 
(provincia) melly nem függeléke , vagy kiegészítője egy 
más tán nagyobbnak: hogy a’ kül nemzetekkel, min
denben méltányos viszonyba jőjön : hogy a’ külön nem
zetek egymást gyarapítsák, nem pedig kártékony rend
szerűkkel károsítsák, G. I.

Gaspard de B esse « A niajónban.
ÍV  ege.-)

Nincs szükségünk megemlitni, hogy mit érzett a’ 
fiatal özvegy, midőn a’ veszélyt, minek kitéve volt, meg
ismerő ; ’s midőn az egész valóság rögtön szemei elé 
tűnt, és belátta, mennyire volt á m í t v a  a’ merész fér- 
fitül, —

Jövő reggel két levelet leltek , egyiket a’ marquis- 
nő boudoirjában, a’ másikat azétterem kandallóján gróf 
F o n t e n a y h o z  intézve. Az utóbbi rövid volt ’s igy 
hangzott:

Mi viszont látjuk egymást. Gaspard de Besse mit 
sem bocsát m eg, vagy felejt el soha is. Ha a’ boszszu 
órája elérkezett: úgy ön azt el nem fogja kerülni.“

A’ másik levél illy tartalmú volt:
„Azon titoknak, mit én nyilván megvallani daczára 

azon sokszerü alkalomnak, mit kegyed bizalomteli ba
rátsága nekem nyújtott, — mit azonban kegyednek min
den pillantás, minden szó elárulhata, most fel kell leplez- 
tetnie. Igen szeretetre méltó hölgy! én imádom kegye
det ’s meg kell vallanom szerelmem : nem azon remény- 
nyel, hogy kegyed megvetését szelídítsem,— nem olly 
eszmével, hogy engedékenyen meghallgattassam ; — ha
nem ah ! hogy magamat kimentsem. Kegyednek napon
kint közelében lenni, kegyed hangját hallani, szemei
nek szelíd pillantását nézni a’ nélkül, hogy kegyed ki
létem tudná: ez volt sokáig az én boldogságom, ez 
vétkem. De kérje meg kegyed önszivet, hogy nem ér
demiek é engedékenységet. Én egy rabló , egy kitaszit- 
tatott vagyok. Én véghezvittem mind azt, mivel kegyed 
barátai — elleneim— engem kegyed előtt vádolnak ; ha
nem kegyed szent volt szemeim előtt. Megérdemlém é 
én kegyed gyűlöletét más által szerelmemen kül, mit en 
sohasem vallottam meg ? Nem, kegyed mindig hatal
mamban volt ’s én sohasem használtam azt rövid időn át

tiszta boldog életet tanultam én ismerni ’s búbánan nél
kül tekintek erre viszsza. Fogadja el kegyed áldásom 
— kegyed körébeni létem alatt méltóvá tettem magam 
kegyedet megáldhatni— és éljen boldogul!“  —

, ,Gaspard de Besse“

A’ hires rabló jó hoszszuidő óta felhagyott ellen- 
kedeseivel ’s a’ vidék lakóji megörültek biztosságuk
nak: míg tüstint a’ Servaine úrnője várábani felfödöz- 
tetes után Gaspard és csapatja rablásai rémítőbbek let
tek, mint valaha. Várak pusztittattak, mindenfelé gonosz
ságok vitettek véghez: hanem minden, mi Servaine úr
nőjéé^ volt illetlen maradt; egyetlen fürt se akasztaték 
lê  szőlejéről ’s ó biztos nyugodt voit a’ közös szoron
gásban.

Bár mit érzett is azonban magányában a’ regényes 
rabló iránt, büszkesége megtiltá szánakozást érezni vagy 
legalább nyilványitani; és nehéz meghatározni: bosz- 
szankodásból é vagy hiúságból fogadáelgróf Fontenay 
hódolgásait, ki másodéves özvegységében tüzesen vitt 
kézéért. A’ gróf, — ki azon esemény óta, melly a’mar- 
quisnó különös szerelmesét elüzé, folytonosan a’ várban 
élt — minden reggel néhány órát szokott a’ közel er
dőségben vadászattal eltölteni. A’ biztosság, mi Ser
vaine úrnője minden jószágain uralkodók ’s a’ rendőr
ség tudósításai, hogy Gaspard felső Provenceban űzi 
kézmüvét elszenderiték a’ legkisebb tartózkodást is , és 
Fontenay ur szokott módja szerint minden fegyver nél
kül kardját kivevén, mit mindig hordozni szokott űzte 
kedvtelését.

Őszelő közepe beállt, ’s az ifjú vadász elé egy 
reggel a’ mintegy beerdősültegészen magányos völgy
ben bolyongott: egyszerre két férjíi l é p e t t  elő a’ sű
rűből ̂ s előtte megállt. Futásrul szó sem lehetett. A’rab- 
ló lova híres volt gyors lábáról és ezt sok tettel is 
tanusitá,’s ezen felül a’grófnak nem is volt szokása egy 
párbaj elől, legyen az bár egyenlőtlen, gyáván hátralép
ni. O kirántá ezért kardját’s féltévé magában éltét drá
gán adni el.

„Uram gróf! én ezt önnek megígértem — mond Gas
pard— én szavamat megtartom. Ön hatalmamban van ’s 
egy könnyen ki sem szabadul abból.“

,Megkísértem é én ezt? — felele hidegverüleg a’ 
gróf, éltem akarja ön ? úgy azt harcz nélkül nem fogyja 
bírni,£ —

„Ha én önt meg akarnám ölni— válaszolá megve- 
tőleg Gaspard — úgy az nekem kevésbe kerülne. És 
ö itt övébeni pisztolyaira mutatott — de én nem vagyok 
orgyilkos , — én párbajt óhajtók.“

,Tréfál ön ! — kiálta Fontenay — mióta szoktak rang 
férfiak utonállókkal bajt víni?4

„Ha ez alkalommal nemes vérnek kell folyni — szolt 
mosolyogva Gaspard — ez iránt is megnyugtathatom önt.4

Mig ő ezt mondá, egészen a’ grófhoz lepett, meg- 
fogá karját; mielőtt észrevenné, hozzáhajolt, és egy két 
szót súgott hozzá gyorsan. A’ gróf elálmelkodek.

.Igaz ez ? — kiálta ő — ez különös.^
„Anyám lelkére igaz! kinek koporsója czimeres- 

lül az aixi székesegyházban látható.“  ̂ .
,Én kész vagyok ön szolgálatára4 válaszol §r0} 

Fontenay, ki Gasparddal tüstint leugrott lovaru es a 
párbajt elkezdő. , ,

A’ harmadik támadatnál gróf Fontenay vállán se
bezve , lefegyverzetten és széttört karddal fekü t a
pázsiton. — , .

Gaspard arcza kitünően halvány volt; heves érzel
mek látszottak zajogni keblében. 0  elesett ellene föle
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bajolt ’s már szinte emelte kezét az utólsó csapásra, 
midőn az hoszszan lélekzett’ső  kényszeritett erótetés- 
sel lépett viszsza.

„Nem! — szólt ö hangosan — s e n k i  se mondja 
hogy Gaspard egy meggyőzött ’s lefegy vérzett ellent ölt 
meg. Keljen fel ön gróf Fontenay és nyargaljon e l , de 
mindenek előtt felejtsen el engem. Ha mi ismét öszsze- 
találkoznánk — tévé hozzá mosolygva—ön igen jól teendi, 
ha régi ismerőséren emfog ismét ráismerni.“

Gaspard lovára dobá magát ’s eltűnt szolgájával. 
A’ gróf gondosan elkerülte ezen kalandját említeni. 0  
lelt ki mentséget sebeért és széttört kardjáért és kész- 
teté a’ szép özvegyet a’ menyekző napja meghatározá
sára.

Több hold multvala el ’s Arnajon várában ezen ün
nephez nagy előkészületek tétettek. Válogatott társaság 
volt öszszehiva a’ házassági szerződés aláírásán jelen 
lenni ’s az aixi családok legkijelöltebbjei öszsze voltak 
gyűlve Arnajon kiékitetttermeiben. Minden vidor és de
rült volt, az egész társaság kellemesen érzém agátra’ 
mint egyszerre az ember egy lovagot hallott sebesen a’ 
várudvarra nyargalni. A’ teremajtók erre rögtön fel
nyíltak ’s egy ur porlepetten hoszszu köpenybe burkol
va lépett be. —

„Hála istennek! énmégjókor jövök.“ Levevészé
les karimáju kalapját, melly vonásait elrejté és a’ vőle
gény ’s arája benne Gaspard de Besse-re ismértek. Ser- 
vaine úrnője rémülettel gyózten d ű l t  Fontenay karjai 
közé, ki a’ boszankodás első izgásában kardot rántott. 
A’ jelenlevők mindegyike követé példáját: de Gaspard 
megvető tekintettel tartáköpenyét hátra, mutatva,hogy 
pisztolyokkal fegyverkezett.

„Némuljanak el önök és hallgassanak rám ! — mond 
parancsoló hangon Gaspard ’s mindnyájan tüstint mint
egy önkénytelen ereszték le szablyáikat. — Én nem hábo- 
ritni jövök — mond ő — hanem menteni. A’ vár körül 
van véve. Jövő perczenetben ötven ember lesz itt, olly 
elszánt, mint kik előttem állnak, de jobban fegyverzett 
7s minden csep v é r e m mindnyájuk életébekerülne. Hi- 
gyék el önök! — tévé hozzá, midőn határozatlanságuk 
látá — szavam jobban használ megmentésükre, mint e’ 
szablyák öszszesen. Hüvelyükbe ezekkel és hagyjanak 
engem tenni. Maradjanak önök egészen csendben ’s én 
főmmel állok jót önökért, — különben mind veszve van
nak.“ —

Alig mondá ki ezeket, már az épületet sikoltás és 
jajhangok tölték e l, — az udvar ’s kert rablókkal öm
lött e l , kik épen akkor tárták fel a’ kaput erőszakkal 
’s kiknek torz alakjaik az ablakoknál tünedeztek fel. A’ 
teremben aggályos csend uralkodók, Gaspard szilárdan 
elszánva maradt az elájult marquisnő mellett. A’ rablók 
már szinte néhány lépésnyire nyomultak a’ vendégek
hez ; midőn vezérjök előlépett ’s mutatá magát. Han
gos örömzaj üdvözlő ö t, egy intésére azonban mint egy 
varázslat által elcsendesültek, és eltűntek az elöudva- 
rokba, hol csendes mozdulatlanságban várták be paran
csait. —

Önök biztosítva vannak! — mond Gaspard a’ tár
sasághoz. — Én csak ma reggel tudám meg a’ tervet, mit 
egy helyettesem gondolt ki. Tíz mérföld tavolita e’ vár
tul engem, mellynek az éjjel ki kell valaraboltatnia. Ö- 
nök látják, mi szükséges volt jelenlétem ’s mi sikertelen 
lett volna az ellenállás.“ —

Ezzel az asztalhoz lépett, mellyen a’ házassági 
szerződés feküdt, lehajolt ’s mosolyogva "von egy tollat 
’s nevét a’ többi tanuk közé irta ; — kinek lett volna bá
torsága ezt megvonni tőle? A ’ mint ez megtörtént, e— 
geszten csendesen,mintha mise történt volna, térdre eresz- 
kedek Servaine úrnője előtt, egy gyűrűt vön elő övé
ből ’s azt annak újára huzá ’s kérte ó t: viselné azt lá
togatása emlékéül.

A ’ marquisnő mélyen elpirulva ismeré mega’gyű
rűt , mit neki egy gyöngédebb pillanatban adott; még 
akkor, mikor nem tudta hogy ki.

Öt perez múlva a’ Durance választáel Gaspard és 
csapatját Arnajon várátul, —

Németből XVIII.

H e m n o n  s z o b r a .
( .V  e g  e.}

Azon nyilatkozás , mit Seetzen , ama’ nevezetes német 
utazó tesz a’ szirtekrül, és hangokrul még világosabb. A’ 
hegy egészen kopár volt, és kemény homokkövekből állt. 
Egyetlen egy hegyesen álló szirtnek, olly lehajló felület© 
volt, hogy az azt fedő ingó-homok a’ legkisebb mozgásnál 
lecsúszott. A’ térségek körülbelül 150 láb magosságuak , 
a’ szirtek mögött egyesülnek , és egy hegyes szöget ké
peznek. Seetzen az első hangot délutáni l ]/2 órakor ballá? 
és mialatt 70—80 lábnyi magasságra felmászott, hol ar 
hivő zarándokok hallgatóznak, térdei alatt hallá a’ hango
kat ; mi őt azon gondolatra vitte, hogy a’ homok lecsúszá
sa nem eredvénye a’hangoknak, hanem oka. 3 órakor han
gosabb lön a’ hang, 6 perczig tartott, 10 perczig elmaradt 
és ismét újra kezdődött. Emelkedett, és esett mint aeol- 
hárfánál, és leginkább hasonlított az orgona-siphoz. Miu
tán Seetzen, legnagyobb fáradsággal a’legfelsőbb szír
iig mászott, olly sebesen csúszott le, mint csak le- 
hete , a’ mellett kezeivel ’s lábaival mozgásba hozá a’ 
homokot. Az ez által szült hatás olly nagy volt, és a’ 
leomló homok olly nagy zajt csinált, hogy a’ föld lát
szott alattok emelkedni.

Németből. Barkóczy Mihály.

H o z z á .
Keblem rideg koporsó 

Volt , mig nem láttalak ;
Hol kedv , öröm ’s vidorság 

Holtan szunnyadtanak.

De láttalak: ’s szivemben 
Derűlet viradott,

’S alvó kedély-világom 
Legott föltámadott.

És mindezt szende arezog 
Művelte o ! leány,

Sugárin fejle élet 
Keblemben 's szivvirány!

A ’ magát kendőző lyány.

Szende tavasz mosolyog orczádon lyányka!
de tudjuk,

Hogy bájrózsáit boltiszer adja neked.

Szerkeszti Helmeczy. Nyomtatja T r a 11 n e r-K á r o 1 y i uri-utcza 453 .



jVyelvtusa Erdélyben. 0
V e z é r s z ó .

Nein igaz, hogy a’ magyarok megmaradásukat csak 
annak köszönhetik, mert elfogadták, mint állítja szer
ző, ,,a’ frank alkotványt“ , ha csak e’ szó alatt a’ me
gyék „szabadságát“ nem érti, mi azonban egészen más , 
mint csupán a’ felosztás ; annak sem, hogy szomszéd 
nemzetekkel szövetségre léptek. Nem Bizancz , nem Ró
ma tanította fegyverhordásra a’ magyart. Kereskedői vi
szonyai pedig költségin , de nem nyereségére használ
tattak. Évezerednyi bel és külközdés a’ béke müveivel 
meg nem egyezhető. A ’ mostani nyelvtusa nem u j ; csak 
viszszakövetelése,vi8zszavétele a’régen elidegenített sa
játnak , csak megóvása annak, mi nélkül nemzetiség 
nem létezik. Ha a" magyarok 900 évvel ezelőtt azt tevék 
a’ mit most, nem kelle most tenniök mit akkor. Az ál
dott Pannónia ’s Dáczia felé mindig tódult az idegen.— 
A’ külföld sovány és számfölötti tehenei akkor is örö
mest megszálltak Európa Egyiptusában. Történeti igaz- 
talanság . hogy heverő földek mivelése végett német te
lepek hivattak be. Ezek a’ Lech folyamnál történt népcsa
ta következtében kezdődtek ; ismételteitek a’ tatárpusz- 
titás után. Többnyire csak országlói eszköz volt e’ te
lepítés, hogy az ellenségesen álló nemzetek öszszeba- 
rátkozzanak.

Mit ért a’ szerző az eredeti lakosok alatt, tán maga 
sem tudja. Tettleges csak annyi, hogy a’ szlávok csak 
Pannónia első történetkorában szállottak ide. De bagy- 
já n ! A* hódítás jogát még a’ törökben is tisztelik, miért 
nem a’ magyarban? Mellesleg legyen mondva, azon 
mód ajánlandó, melly szerint magyarázza szerző a’ró
mai classikusokat. „Fruges consumere nati“ , mit ő az 
erdélyi magyar nemesre alkalmaztat, neki annyit tesz mint 
„kiváltságos .korhely“ ! ,,A’ magyar“ , úgymond szerző 
,,a’ szász nemzetet úgy tekintette mint peculium-ot, mint 
tereh-hordó marhát, melly arra való, hogy az ország 
adóját szerezze elő.“ Nem nézvén ezen állitás gyűlö
letességére, olly korban , hol a’ szászok érdemeit tel
jesen megismerik rendtársaik, az sem szó-szeriní nem 
igaz, sem, ha igaz volna, nem menthető. A’ szászok 
részvéte a’ h a z a  védelmében többnyire földükre volt 
szorítva ; pedig az ellenség berohanásai, leggyakrab
ban ’s legerősebben egy ezen földiül nagyon meszszire eső 
oldalrul jöttek. Illyenkor a’ magyarnak,a’székelynek fö- 
detlen síkon kelle kiállania a’ harezot. A’ szász őriz
kedett falai mögött. Nem csoda tehát, hogy ki életét 
koczkáztatta ; kinek nyája , mezője zsákmányoltatok: az 
ország pénzi ’s bekességi kellékeiben ahhoz merte ma-

í j  Következő czáfolatunkat olly igenigen kevés becsű mun
ka ellen, mint egy erdélyi szász lelkész n y e l v t u s  á- 
j a , nem irányoztuk volna , ha C6ak a’ jámbor szász 
polgárt és földművelőt amaz irat szerzője el nem ámí
totta volna, ;s ha szelíd olvasóit szüntelen ’s a’ dolog
hoz nem illő szentirási idézetivei felingerelni a’ magya
rok országhasznos ügye ellen nem törekednék. Egyút
tal láthatja a’ magyar olvasó közönség is , mílly eszkö
zökkel élnek a' közjó akadályozására nemzetisége el
lenei. — A' szerző.

gát, ki a’viadal között bátorságban maradt, ki a’ há
ború előtt ’s háború után aranyat nyerő keresetét zavar 
nélkül űzhette. Egyébiránt a’magyarnak hadflsága, ha
di szokása és hadi nyomora, müszorgalombeli akkori 
ügyetlenségével, hősi származásábani hitével együtt nem 
menthetik ugyan, de magyarázhatják , hogy nem f e g y- 
v e r i  szolgálatot attól várt, kinek foglalatossága harezo- 
lás nem  vala. Philanthropiai, cosraopolitai, humanitási 
tömjént, mint szerző beszéli, az 1834diki országgyű
lésen eleget hintettek a’ szászoknak. Mi nem tudhatjuk , 
minő különbségét tesz o a’ phiianthropia és humanitás 
között. Ezen amplificatio vagy bővítés csak nem tauto
lógiára vagy ugyanazt-mondásra mulat. Még kevésb- 
bé világos , mit akar szerző a’ cosmopolitismussal. Vi- 
lágpolgáriság phiianthropia és humanitás nélkül, ember
szeretet és emberség nélkül!! Valóban e’ zűrzavarban 
nem ismérhetni meg ama’ tudományos férfit, ki olly buz
gó szószólója a’ holt nyelveknek! Ez egy pár darabja 
az ö philologiai exegesisének (nyelvészeti kifejtésének) 
a’ „fruges consuinere nati“-ban. Egyébiránt azon hoz
zátétel : „minekünk szászoknak, mint p o l g á r i a k n a k “ 
tökéletesen magyarázza a’gyűlölet és öntetszés ezen ki
törését. Csiklandoztatott a’ polgári ember, hogy a’ h u 
m á n u s  nemesség a’ szász polgár emberségre törek
vését nem tagadta. És ezen megismerésnek köszönetéül 
ő a’ magyar nemzetiségre törekvését igyekszik aláás
ni. Miéi t hát, ha nektek a’ n e m e s s é g  o l l y  n é l 
k ü l ö z h e t ő ,  miért kapjátok olly mohón azon czíme- 
ket, mellyeket nem szász polgártársaitok adhatnak ? De 
a’ cosmopolita nevét, dicsőségét épen a’ szász csoport, 
raellynek közepében a’ kalandozó doctor olly nemzeti 
társak nevében liarczol, kik e’ viadalra bámulva néz
nek, mivel tökéletesen nem , vagy balra értik — korán 
sem érdemli. —

,,A’ magyar“ , aztállí'ja a’doctor és magister , „a’ 
magyar“' (értsd a’ magyarhonit) „behozza az urbért ’s 
egyúttal azt is határozza, hogy más nemzetekiől elve
szi nyelvüket.“ Nincs annál balgatagabb állítás. Azon 
szász nemzetiségnek kolomposai, kik azt aranyfékkel, 
arany zablával tévesztik e l , állítják hírlapjaik köze
lebb számai egyikében, hogy lchetlen a’ magyarságot, 
a’ magyar nemzetiséget tisztán megtartani, ha mind azon 
népség, mellyeket, erőszakkal, mint ők mondják, a’ma
gyarok köze akarnak vegyíteni, teljesen elegyülnek is 
ezekkel. Róma példájára mutatnak, melly világ-uradal
ma utóbbi korában rómaiság nélkül, a’ népköllözés utáu 
pedig latirság nélkül is volt. Ne búsuljatok, lelkeim! 
A ’ latin nyelv helyett, mellyet olly igen középszerűen 
beszéltek, egy mindig teljesebben felvirágzó magyar
nyelv lesz; és ha bár, mint a’ római egyetemes nyelv 
romjaiból és & frank és görög vegyítékből a’ románi, 
eredne a’ magyar-, német-, szláv- és oláhbul uj nyelv — 
legalább az bizonyára nem lesz orosz. Egyébiránt kér
dést nem szenved,hogy minden nemzetiség mennyei-pajzsa 
az urbér. Nem állhaíjuk meg , hogy itt a’ nemsai doctornak 
ki úgy is nem ismerheté; mert ó csak a’ szebeni „Bo- 
té‘‘-t olvassa, hová az illyen csekélységek nem téved
nek, nem állhatjuk meg hogy itt fel ne hozzuk Wesselé
nyi Miklós b. ezt tárgyazó fölséges levelét mint *z épen 
még emlékezetünkben lebeg : ,,A’ legczélszerűbb gyógy
szer e’ két baj ellen. Csekély szám és szétdarabolás)
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abban áll, bogy bonunk idegen ajkú és származatu fiai
nak n e m z e t i s é g ü n k e t ,  mint polgári jóllétre vezető 
u tat, mint t ö r v é n y e s  b i r t o k  e s z k ö z é t  és f ö l 
t é t e l é t  becsessé tegyük, hogy------- m i n d e n  l a 
k o s i t  a z  o r s z á g n a k ,  k i k  p o l g á r i  é s u e m -  
z e t i  j o g g a l  n e m b í r n a k ,  s z a b a d í t s u k  fele’ 
n y o m á s t ó l .  Se m a g y a r ,  se székely, se akárki 
más a’ két magyarbonban , ne szenvedjen rövidséget jo
gaiban , vagy veszítsen valamit szabadságaibul. Törvé
nyesen nyerjenek jogot és szabadságot azok i s , kiktől 
azt szükkeblüség és rövidlátás eddig megtagadták. A’ 
napfény , mellytől mást megfosztunk , minket annál in
kább azért nem melegít, sem ránk kevesebbé nem,ha má
sokra is süt. És e n n e k  haladék nélkül kell történnie , 
szelíd eszközök által, kivált népnövelés által ’s kibé
külése által azon lakostársainknak , kik még ellenségesen 
szemben állnak velünk. Mindenek előtt pedig ne éljen 
meghasonlásbán , a’ mi születés és nyelv által a’ magyar
hoz tartozik. Ha van Magyarországnak, nagy és csak 
nem páratlan rengeteg kiterjedése , kicsiny mégis a’ nép 
számára nézve , melly Árpád nyelvén beszél ’s más 
lakosit a’ magyarhoz nem csatolja semmi érdek , egyi
ke sem azon kötelékeknek miilyennel csakugyan más 
népeket körülfog alkotvány és nemzetiség. És Erdély- 
ország, e’ kis tér , m é g k i s e b b  a’mi nemzetünket 
illeti, és tagjai nagyobb száma sem joggal sem köte
lességgel nem bír a’ nemzetiségben,ki van rekesztve azon 
korlátokbul, mellyeket az alkotvány von. Egyesülve csak 
és szorosan öszszekapcsolva nyújthat a’Magyarhon Er- 
délylyel biztos fészket a’ kelet népének. Nem elég erős 
önmaga , Magyarhon nagyon erősödik Erdély által ’s 
imez nem veszt illy egyesülésben semmit ’s a’mivel bír 
jogait ’s törvényeit érintetlenül magával viszi e’ szövet
ségbe. Csak úgy kerülhetitek ki a’ végveszélyt,csak úgy 
derül fel a’ jövendő hajnala.“

Magyarország, így folytatja a’ doctor , előbb ur- 
hért ada jobbágyainak és akkor , szintúgy kegyelemből, 
hozzábocsátá a’ földesur nyelvéhez. Megfordítva bánik 
az erdélyi magyar nemesség : ő jogot és szabadságot 
annak ad, a’ kinek tetszik magyarul beszélleni. És jó volt 
így cselekedni. Magyarhonnak jó szívű gondatlansága 
kevés faiján majd sokba került. A’ macska már megkapta 
a’ sültet és hátrált álnokul.

Status quó-t kukuríkol a’doctor; ez nem az 1842dik 
évbeli állapot, hanem az i79idik évbeli. Ez az ,,An- 
dreanura“ , az „Unió'4 ,,a’ Leopoldinum.“ Egész szi
vünkből megegyezünk ’s koránsem csodálkozunk , hogy 
a’ neki bőszült vivó önmagát sebesíti. Sem az Andrea- 
numba:i, séma’ Leopoldinumban , sem az Unióban nem 
adatott nektek szabadság, hogy nyelveteket diplomára, 
közlekedés nyelvére csavarjátok fel.

1.
Űrügy. Ászkor. Oroszláz.

Ezen egész szakaszban bódult a’ doctor. Angol, 
Francz , és Némethon félelmét az orosztul bolondság
nak jelenti. Azonban álljon itt néhány észrevétele:

1) „Kis család könnyebben hal k i , mint nagy.“  
Azért törekszik a’ magyar családja nagyobbitásán. Ezen 
kettős igaztalanság, sajnáljuk, nem szolgál a’ szászok 
hasznára. Semmi történet által nincs bebizonyítva, hogy 
kis család könnyebben enyészik e l , (nép, vagy nemzet 
sem), mint nagy. Az ,egyiptusi4 férjfiak, (mintmi, a* 
szerző gyöngéd példáját követvén, egy elszóródott né
pet nevezhetünk) , mind azon kis néptörzsök a’ nagy orosz 
birodalomban , az eszthek, livek, finnektől fogva egész a’

kirgizek-és szamojédekig egyenesen czáfolják a’ doctor 
bal állítását. Az ozmánokrul, (kik Giaur jobbágyaikhoz 
képest sokkal kevésbbé szaporodnak, és a’ kik , bol
dogult Machmudok oktalansága mellett kiirtott hadiserege 
jobb része’s azon feslettség nélkül, melly mainap a’ tö
rök katonaság között elterjed, még sokáig nem volná
nak kénytelenek, olly boldog elhunyástól tartani, mily- 
lyent nekik a’ kész barátság jósol egy darab idő óta); a’ 
magyarokrul sem (a’ kik polgárháború ’s a’ félhold kon- 
czolási daczára, minden viszály mellett, mellybe be
lülről kívülről bonyolultak, még mindig erős magkint ál
lanak fen) — ezekről ’s több illyenről nem akarunk szó- 
lani. — Bámulandó azonban a’ nemsai magister strueze- 
sze, ki azt hiszi, hogy mivel az ö szeme mélyen bele 
vergődött a’ szász nemzet, vagy inkább annak vezérei 
országlói bölcseségébe , mások észre nem veszik , melly 
igen örömest hitetnék azt el az oláhokkal, hogy kétségte
len nyereségűk leend , ha ók szászokká válnak. 2) ,,A’ 
nyelv elvesztésével elvesz a’ nemzetiség/4 — Ráitéljük 
a’ szerzőre az öncsalódás magistere czíraéí.Egész Erancz 
és Angolhon bámuló szemmel néznek ezen emberre. Az 
ő nyelvük, gael- és pict földre ültetve , már régen nem 
CIodvig, nem Hengiszt nyelve, és híjában kérdezzük, 
tűnik é valahol jobban ki a’ frankok és az angol szá
szok nemzetisége mint Albion, mint éjszaki és közép 
Frankhon megyéiben, (a’provence-i lakos még mai nap 
is a’ franczia nevet magára nézve gyalázatnak tartja). És 
mit kell hát gondolnunk Lombardiárul egész Nápolyig, 
Szicziliátul Corszikáig, hogy harinincz és több hóditó nép 
ott megállapodhaték’s mégis a’ szamnita ’s a’ parthcno- 
p é i , a’ Calaber ’s a1 Henét bélyege nem töröltetett el? 
Szegény nemzetiség, melly csak a’ nyelvhez ragaszko
dik ! Szegény raiveltség , melly több nyelv tökéletes is- 
mérete mellett elfojtja a’ sajátságot, a’ nemzeti büsz
keséget, a’ hazafiságot! mindazokban, kiket megszállá 
azon balgatagság: külföldi vagy nem nemzeti nyelvvel 
úgy bírni mint anyaival !! Nevetséges állítás ! A’ doctor 
ur ugyan csak jó diák? de azért még csak nem cívis 
romanus, mégnem consularis, nem imperator , még — 
(bebizonyítja ez t , ama; „ f r u g e s  c o n S u m e r e " )  — 
darabnyi Iforatz sem! 3) ,,A’ magyarok, a’ népkölíö- 
zésbeli egyetlen egy fenmaradt nemzet, pajtásaik sor- 
sátul tartanak, kik magok is berohantak, darab időig 
zajogtak , ’s aztán tavaszi hó gyanánt eltűntek.“ A’ zaj- 
gást leszámítva, mellyre a’ pásztor ur igen hajlandónak 
látszik ’s mii neki egykor a’ magyarok érdemileg meg- 
forbátolandhatnának , ezen hasonlításra az ó „ország
ostromló“ pajtásaival a’ magyar nemzetnek nincs mit 
tennie, hanem legfölebb vállat vonítani. Ezer év óta a’ 
magyar nemzet „lényegén“ mindazok „zajongnak“ kik 
irigylik neki h e l y e s e n  n y e r t ,  fölséges földje bir
tokát, és a’ „lovag sereg“ már épen száz évvel ezelőtt 
akadályozó szétromlását azon tartomány-egyesületnek, 
mellynek keblében már ma azok , kik a k k o r a’ ma
gyarral nem  l o v a g o l t a k ,  vitatják jogát hogy alkot- 
ványát korszerűleg átalakítsa. 4) ,,A’ magyarok sokat 
beszélnek egy nagy nemzetről, mellytől ők elváltak, 
Atelkuzuról hol ók a’ Paczinákok előtt futásnak ira
modtak, a’khinai nagy fairül, hol a’mennyei népla 'ik ,  
az eredeti lakokrul, hol bábái segély nélkül kifejlődtek. 
K ö r ö s i  ur galamb gyanánt röpült ki az erdélyi bár
kábul ’st.

Midőn olly ember emlékezeténél, ki egész életet 
egy feladat megfejtésére koczkáztatott, olly feladatnak , 
mellynek mélységét még hazája fiai közül is kevesen 
fogtak fel, sőt, fájdalom , némellyek esztelen gáncso
lás és elménczkedés czéljává is tettek — ha ezen ember
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emlékezeténél egy nem magyar, ki vakságában béka- 
teknöt, borbély-tányért és nyársat lovagi fegyvernek 
néz egy óriás ellen, el nem nyomhatja csiklandozásit, 
hogy a’ múlt korok rompusztáját bejáró fáradhatlan ván
dort kószagyermeki gunynyal támadja meg, szivére sze
retnék kötni ezen utálatos becsmérlőnek a’ v í z ö z ö n t  
mellyben habzik az erdélyi bárka! Hogy azon nyelv, 
melly olly gazul emlittetik, jellemét nem a’ nemzet eu
rópai létének köszöni, az már csakugyan nem kérdés. 
Kifejlődten, mint ide jött, bár sokáig és többnyire csak 
a’ köznép ajkain, bizonyára sem a’ nemsai kuruzso- 
ló , sem nem czimborái szolgáltak neki bábául: noha 
igen hasznos lehetne a’ jámbor zug-doctornak és faj- 
zatának, ha megismerkednének a’ mindig élénkebben 
serdülő gyermek bclalkotásával is , ha egyébért nem, 
csak hogy izmait, inait amazéival öszszehasonlítsa, a’ 
mellyel ő olly igen dicsekszik ’s mégis mint igenköny- 
nyen kimutathatnék, — olly igen roszul bír. És az, hogy 
ezen nem német, nem szláv, nem római, nem görög 
mesterkél'e nyelvnek, ’s ennélfogva nemzetének’s ezen 
nemzet elhangzott nagyléte honját e’ nemzet egyik fia 
feltalálni kísérte, az élhetetlen szászfalubeli gunyoncz- 
nak eledelül szolgál. Vigyázzon hogy nehezebbeket so
ha ne kelljen emésztenie.

Egyébiránt ha Csorna az ősök eredeti lakát nem 
találta fel, abból még nem következik , hogy az fel nem 
találtatható; még azt sem lehet ebből következtetni, 
hogy az „üstökös csillag szálkái“ vagy „bélé“ — mint 
mond a’ csillagjóelat-értö szász pásztor— más csillag
zatok között elmerült. Remélljük , ellenben , hogy az nem 
sokára ragyogóbban fénylend, mintsem a’ tudós szász
falusi gáncsoskodó egész nemzeti égboltozatja. Csak a3 
szászok volnának képesek, eredetüket olly hihetőséggel 
kijelenteni! 5) „De“ , így szól tovább a’ terjedt belátá- 
su nemsai bölcs, „de a’ némettel még csilapithatóbb a’ 
viszály. Hanem a’ szláv nyulékonyabb , szaporodóbb , 
magyarul beszél mert okos , aztán hol szabad, lelkestül 
testestül szláv. Nem jó, raegigáztatására emlékeztetni. Az 
elnyomatott, a’ színlelés bársony hüvelyében viseli a’ 
boszuállás fulánkját. Eszébe jut rokon-törzsökökkeli 
öszszefüggése, egy atyafiságos hatalom biztos (?) les
tartaléka azon clláthatlan szláv népháló“ — (valóban 
háló, hanem tő r )— „melly a’ szomszéd tartományokat 
eltakarja. A’ szláv elpusztittathatlan, rugékony , képez
hető emlékezettel, ábránddal és történeti gazdagsággal 
adományoztatott.“

Tehát simulóbbnak mondja a’ németet a’ szerző ? 
Istenünkre ! ez legelőször van , hogy egy szász ajak olly 
nyilványos hazugságot szalaszta ki. Soha, mióta létez
nek, a’ szlávok és a’magyarok meghasonlása nem ölté 
fel azon mérges jellemet, mellyre százados érdek-ösz- 
szeütközésben a’ déli németet és a’ magyart hajtotta. 
A’ szláv szó, még eredetében is, inkább mutat rokon- 
bélyeget a’ magyarral, mint a’ német. A’német, a’ ma
gyarra nézve , egészen idegen. Mikor simult a’ német 
a’ magyarhoz , vagy imez amahoz ? Ellenben , szár
mát, horvát, szlovén, ruthén századok óta közleked
tek békével egy földön , egyik »’másiknak útját nem áll— 
ván. Hol van hát itt a’ simulás ? — — A 3 szláv nyule- 
konysága ! Istenem ! Hisz ha csakugyan ollyan „bőrne- 
mü“ volna e’ nemzet, minélfogva érezhetné,hogy van nem
zeti élete, nemzeti lelke? Sokkal előbb, mintsem Né
methonban, ébrede azon érzemény , hogy az e m b e r  
szolgaságra nem született, Cseh- és Lengyelhonban a’ 
szláv rázta lánczait.^— Szaporodóbb a’ szláv? Irtózik 
é attól aJ magyar? O jogát követeli mint ember, mint 
hóditó. Ezt ki veszi el tőle?— Okos a’ szláv, mert be

szél magyarul? Övé a’ kár! A’ kancsuka, mit Á r p á d  
fiai, Némethon herczeg ivadékai kormánya alatt soha 
nem éreztek, egykor megbánatja vele ez okosságot! A’ 
magyar közlekedési szót kivevén az országlási, kor- 
mányozási, igazgatási életben, senki sem követeli a’ szláv
testét, szláv lelkét. Aztán hát az igázás?------- Hogy
az elnyomatott, bársony hüvelyben viseli boszuállása 
fulánkját, úgy tarajuk, a’ falusi doctor , ki ön magát ’s 
nemzedékét elnyomatoltnak véli, azt saját keblében ta
lálta. Az az ő hibája. Aliért kíván többet mint sem el
érhető?— — Öszszefüggést pedig csak akkor találhat 
a’ szláv rokontörzsökeivel, midőn, mint ezt igen meg
győzőiig mutatta meg egy cseh főnemes1) ,  romba dűl 
az európai országrendszer; midőn a’ magyarral együtt, 
terjedelmes német telepek is el lesznek nyelve. Sike- 
rülend é ez , (ha csakugyan ez a’ czél) ’s mikor , hol 
és hogy sikerülend, azt a’ falusi borbély ur legjobban 
fogja tudni. E g y  szót azonban fentart magának ez ügy
ben a’ n é g y  m i l l i ó  ma g y a r !  — Bármi b i z t o s  
lehet az atyafiságos hatalom lestartaléka ! (hisz a’ vak 
tyuk is talál néhol köles-szemet!). De ugyanazon bőr, 
mellyet védni ügyekszik a’ magyar, viszket — hogy a’ 
borbély modorán szóljunk—tél Európának is. Egyébiránt 
sem emlékezet, sem ábránd , sem történeti gazdagság 
nem bűvölhet viszsza vagy elé a’ szlávnak olly idősza
kokat mint a’ magyaréi az árpádiak , anjouiak és a’Cor
vinok alatt. —-

6) ,,E’ nemzet“ (a’ szláv) „már bírt irodalommal, mi
kor a’ magyar még Abcvel sem.“ Mikor vak a’ szín
ről Ítélhet, ne nyomtassa ki Ítéletét mint látóét. Kiván
csiak volnánk egy mutatványocskáját látnia’ szláv iro
dalomnak, melly régibb volna minta’ magyaroknáliiro
dalom eredete , vagy ha igy jobban tetszik, behozása. 
A’ legrégibb szláv irodalom a’ cseh. Ennek adatai a’ 
15dík századbeliek. ;S aztán szóljon, a’ ki ismeri a’ma
gyar irodalmat.

De ha szinte úgy volna is, mit bizonyít vagy esz
közöl itt az elsó-szülöttség ? Milly önhittséggel fogad
ták önmagokra »’ német miveltség dicsőségét a’ szász 
nemzet vezérei Erdélyben ,hogy ez az egész világ el
sője1 — ’s mégis az olaszok . francziák , a’ britteké sok
kal régibb. —

L a Pr ivar Iliére-
Különös bünper.

XIV. Lajos uralkodása alatt élt Berryben egy La 
Privardiére Lijos nevű szegény nemesember , 1687b. 
egy huszonnégy éves özvegyet vett nőül, kinek három 
gyermeke, ’s Nerbonne nagy falusi-birtoka volt. Tu
lajdonkép ezen jószág ingerelte La Privadiéret házas
ságra. —

Házasságuk nem volt egészen boldog; a’ férfinak 
semmije sem volt, mégis sokat költött; nője szinte, s 
e’ mellett tetszvágyó vala. Nem sokára elégületlenseg 
vitt főszerepet, mit némelly rágalmazó nyelvek még 
elősegítettek. — , . ,

La Privardiére, szomszédok csevegésivel nem sokat 
törődött, ’s különben is 1689. a’hadserget felszóliták; 
vitézünknek mennie kellett; dragonyos-hadnagygyá Ion, 
’s mint illyen a’ fleurusi ’s nervindeni ütközetekben je
len volt. Négy évi szolgálat után búcsút vön a sereg
től , ’s elhagyá Flandriát, a’ helyett azonban , hogy * i

I] Thun Leó gr., a’ cseh irodalom állapotjárói 's jelentőségé-
i öl, 71. lap.
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legrövidebb utón haza térne, elhatárzá, hogy nagy ke
rülőt fegyen, Champagne?, Burgundot, Provencet be
járandó. O ekkor harminczhárom éves volt.

1692diki jul. 19kén, egy vasárnap este Auxerrebe 
jött. A’ városka melletti zöld mezőn sok csinos lyányt 
látott; vitézünk megállt ’snézdelt: kis idő múlva egyik 
szép megszólitá : hogy venne részt a’ tánczban. A’hölgy 
szép és szemérmes volt; La Privardiére beleszeretett 
’s nyilatkozék. A’ hölgy örömest hallá, de csak azon 
föltét alatt, ha elveszi. La Privardiére feledé, hogy 
nős; a’ menyekzöt megüllték ; csakhamar ezután meg
holt ipa, ki íörvényszolga volt, ’s a’ hajdani berryi ne
mes , a’ dragonyos, tisztutódja lön, ’s Bouchetnekne
vező magát. —

Félév múlva, meg akarván La Privardiére nézni, 
hogy ’s mint foly Nerbonnne-ban a’ dolog, jelenté au- 
xerrei nőjének, rnikép ő útra kél, bizonyos haszonbér- 
lési pénzt fölveendő, ’s egyenesen Nerbonneba ment. 
Az első, kivel a’ régi urilakban találkozott, Mizeray 
báró volt, ki a* kandallónál jó tűz mellett piritkozott’s 
bort szürcsölgete. La Privardiére, sem elégületlensé- 
g e t , sem csodálkozást nem nyilványitott, nője által 
meglehetős hidegséggel fogadtaték, ’s mind a’ két fél 
a’ múltakról tudakozódott.

,Kevés idő múlva ezredemhez kell térnem, mon
da La Privardiére, de pénzre van szükségem, mert a’ 
zsoldot nem fizetik rendesen/

„Itt ezer tallér, kedves férjem, válaszolt a’ nő, 
többet nem adhatok; eredj viszsza , mert nagyon nehe
zen esnék , ha ütközetre kerülendvén a’ dolog, ott nem 
lennél, ’s elszalasztnád az alkalmat, magad kitüntetni 
’s előlépni.“ —

.Légy az iránt egészen nyugodt. Jövő évben ismét 
meglátogatlak/ —

La Privard;ére távozott az ezer tallérral, ’s Au
xerrebe viszszatért. Tavaszra kelve Nerbonneban az a- 
dót újra fölvevé ’s ezt négy évig folytatta. Már négy 
gyermeke volt Auxerreben.

La Privardiére tettét semmikép sem menthetniu- 
gyan , de azért ő még sem volt rósz ember; Auxerre
ben házát a’ házassági boldogság remekének tartották.

Első nője azonban, hogy, hogynem, megtudó, 
hogy férje csalja , elbagyá a’ hadszolgálatot, sőt mégis 
nősült. Haragja határtalan lett. Midőn La Privardiére 
ötödször megjelent , épen nagy társaság volt a’ nerbon- 
nei kastélyban, igen hidegen fogadtaték ,’s alig maradt 
nőjével magára, midőn ez haragjának folyást engedve, 
férjének csalárdságát szemére lobbantá.

La Privardiére zavarba jö t t ; de konokul tagadott 
mindent, ’s tetiete , mintha mitsem tudna arró l, mitnő- 
je beszelt. A’ no azonban nem hitt erósifgetésinek, ’s 
haragban hagyták el egymást. A’ f é r j  hálószobájába 
ment, de egy cseléd könyörületból értesité, hogy ha 
a’ kastélyban éjjelez, elfogatásnak (eszi ki magát. Ez 
igen valószínűnek is látszott; hősünk nyugtalankodék, ’s 
mielőtt szürkült, titkon elillant, sánta lovát, piszto
lyait, ’s minden egyéb holmijét, mik a’ futásban aka
dályoznák , hátrahagyván.

Néhány nap múlva a’ tájékon különös hír szárnyalt; 
előbb titokban , majd világosan beszélték, hogy La Pri- 
vardiéretmegöleték; gyilkosságról n ő j é t  vádolák, a’ 
chatilloni tiszti-ügyész nyomozott; tanukat is hallgattak 
ki; egyik jajgatást, másik puska-lövést hallott; egy 
szolgáló állitá, miszerint a’ gyilkosságot Mizeray báró

két inasa vitte véghez; másik pedig azon éjjel a5 kas
télybeli szokatlan lótás-futás által keltetvén fel kemény 
viaskodási robajt hallott.

Egy mély utón kalapot leltek, mit La Privardiéreé- 
nak mondtak.

Ezek szerint La Privardiére aszszony befogatása 
elrendeltetett; de ö elrejtette magát, kitudták, hogy Pá
rizsba szökött; Mizeray bárót is elfogván a’ romorantini 
törvényszékhez kisértették.

A’ két.bünöstársnak gyanított inast is befogták ; egyi
ket, más napra viradóra börtönében halva lelték , a’má
sikat kinpadra húzták — mi még akkor divatozott — ’s ez 
megvallá végre.hogy LaPrivadiéret megfojtotta. Mi lett 
a’ holttestből nem tudja , pajtása hátán zsákban vitte e l ; 
tán valamelly félreeső helyen eltemették.

Az erdőkben, mezőkön kutatásokat rendeltek, de 
mitsem találtak.

A’ törvényszék Auxerreben is nyomoztatott; de 
Bouchet törvényszolga darab ideje már , hogy házát el
hagyta , haszonbérlőit , mint rendesen , meglátogatan
dó , azóta nem jött viszsza’js nem tudják mi lett belőle.

Ha La Privardiére még élt, vesztöfátul kellett fél
nie ; két nőt bírt egyszerre ’s magát nem igazolhatná; 
alkalmasint külföldre menekült.

A’ romorantini törvényszék mégnem mondta ki Íté
le té t ,— de senki sem kétlé, hogy a’vádlottak elfognak 
Ítéltetni. —

Egyszer egy férfi jelent meg.
,Azt beszélik, hogy engem megöltek ; milly tévely

gés! Itt vagyok ép-,  ’s egészségesen. Elbújtam ugyan, 
de midőn megtudtam, hogy itt mi történik, ide siettem, 
ártatlanokat megszabadító; én vagyok La Privardiére.

„Valóban ő !“ mondták néhányan.
,„Nem, ez valami csaló, felelők mások. La Pri

vardiére nagyobb volt/“ „„Nem , kisebb volt; ábrá- 
zatja tisztább , ’s orra nem illy hoszszu.““

Némellyek álliták , mivel a’ holt hazajött, bebi
zonyító , hogy nem ölték ót meg , a’ pörnek vége ; má
sok ellenben erósitgették , mikép az élő ’s holt különbö
ző személyek, ’s hogy ezen La Privardiére, ki most 
megjelent, egy csavargó, kit La Privardiére aszsz. fo
gadott meg, ’s ki a’ meggyilkolthozi igen nagy hason
latossága miatt képes ezen szerepet játszani, miért hi
hetőleg jól megfizettetett.

Egyébiránt ezen második La Privardiére második 
házasságát erősen tagadta, tagadta, hogy valaha Au
xerreben volt, ’s nem tudta, mit akarnak vele, midőn 
törvényszolgaságáról beszéltek.

Majd Bouchet aszszonynyal ’s több auxerrei te
kintélyes férfival szembesífék ; a’ nő először férjenek 
ismerte, újabb vizsgálat után azonban kétkedők ; hár
mán ugyanannak ismerők, négyen pedig azt álliták, mi
kép ez , egyáltaljában Bouchet törv.szolga. V”—a.

(Vége következik.)

P  ó t i  ék  tár.
Ildik Katalin a’ hideg fobárul beszélt egyszer ud

varával. Több udvarnokai közül azon bizományt vette 
tőle egy ; menne az előterembe’s nézné meg (mennyire 
sülyedt le a’hévmérö ? Ö maga kiment ’s csak hamar ezen 
naiv felelettel téré meg: fölséges aszszonyom! még ott 
függ a’régi szokott helyén.

Szerkeszti Helmeczy. Nyomtatja T r a 11 ne r-K áro  I y i uri-utcza 4 53 .
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Titofenofef jelentés a’ in. t. társaság 
1841 /obeli munkálkodásairól.
Midőn most befejezett acaderniai évünk dolgairól 

számot kívánok adni, a’ nagy tiszteletű gyülekezet fi
gyelmén kívül, annak engedékeny bírálatát is kérem 
hazafiúi bizodalommal. Ifjabb az intézet hogysera nagy
szerű eredményeket mutathasson fe l; de a’ méltányos 
Ítélő e’ készületekben , ez élőmunkákban a’ czél felé 
őszinte törekvést meg fogja ismerni.

Első helyt a’ n y e l v  körüli munkálatokat kell em
lítenem. E’ részben két fő tárgy foglalta el a’ társaság 
gondjait. Először a’ s z ó k ö t é s ,  melly a’ nyelvtudo
mányi osztály által kidolgozva, rövid időn a’ közönség 
elébe fog terjesztetni. ’S előkészítetik jövő évre a’szó
ragasztás szabályainak átdolgozása is , mellyhez ez év
ben N a g y  J á n o s  és E d v i  I l l é s  P á l  adának be 
észrevételeket. Másodszor a’ n a g y  s z ó t á r ,  mclly- 
hez a’ nyelvtudományi osztályból F á b i á n  és N a g y ,  
a’ philosophiaiból H e t é n y i ,  H o r v á t h  C y r i l l ,  
K á l l a y  és S z i l a s y ,  a’ történetiből B a j z a ,  Lu-  
c z e n b a c h e r  é s P é c z e l y ,  a’ mathematicaiból Bi t- 
n i c z ,  G y ő r y  és V á s á r h e l y i ,  a’ törvénytudo
m á n y i b ó l  S z l e m e n i c s  és S z t r o k a y ,  a’ ter
mészettudományiból H o r v á t h  J. illetőségeik részei
vel járultak, ’s a’ kis gyűlések munkáik vizsgálatával 
foglalkodtak is. E ’ mellett gyűjtöttek H o r v á t h  J. rt. 
honti, barsi és vasi t á j  s z ó k a t ,  S c h e d e l  F. tit. tol
naiakat, S z t r o k a y  Antal rt. vegyeseket; társaságon 
kívüli hazafiak közül Kőváry László erdélyieket, Lau- 
ka Gusztáv csongrádi és szatmáriakat, Sümeghy Pál 
szegedieket, Terebesi Sámuel vegyeseket. A ’ b á n y á 
s z a t i  műszótár készületeihez a’ társaság örömmel vette 
Kállay István marmarosi kamarai igazgatótól a’ marma
rosi sóaknákban divatozó szók jegyzékeit. — A’ régi ma
gyar nyelv-emlékekhez Lugossy J. It. dicséretes buzgó- 
sággal járult, ’s folyvást foglalkodott gyarapításokban 
megbízott rt. D ö b r e n  t e i  Gábor, ki által szerkesztve 
a’ nyelvemlékek gyűjteményének harmadik kötete el is 
készült. —

Ezek mellett élénk tudományos mozgalom bélyeg
zetté a’ hetenként tartatni szokott kis, valamint a’ nagy 
gyűléseket is. J á s z a y Pál re. a’ magyar nyelv külső 
és belső történetét vázolta; J e r n e y  J. rt. az úgyne
vezett rohonczi codexről. H u n f a l v i  P á l  It. Thucy- 
didesi öl mint történetíró-művészről értekezett, He n s z l -  
m a n n l m r e l t  a’ franczia szinköltészet káros befo
lyásáról nemzeti költészetünkre; ismét ö Dürer Albrecht
ról és befolyásáról a’ rajzoló művészetekre, P u l s z k y  
F. tt. az archaeologia befolyásáról az életre, különös te
kintettel hazánkra; ’s más alkalommal Neptunusnak egy 
érez szobrát mutatván be , erről ’s a’ neptunszobrokrol 
általában szólott. — H e t e n y i  J. rt. Horváth Adám^mult 
századi philosophusunk jellemzését adta; G y ő r y 
S á n d o r  rt. a’ népnevelés és köz oktatás körüli néze
teit fejtette ki; P e r e g r i n y  E l e k  It. a’ nevelesi rend
szerekről , különösen a’ humanismus és realismusrol, 
K a c s k o v i c s  Lajos It. a’ kisdedovó intézetekről ér
tekezett. — S z é c h y Ágoston lt. a’ történettan életér
dekű fontosságáról, ’s ismét annak tanítása módjáról el
mélkedett ; H o r v á t h M i h. rt. a’ honi védelemrendszer

történeteit adta elő , báró Ha mme  r-P  u r g s t a 11 J. lt. 
Abulfeda arab földirónak a’ magyarok régi lakhelyei
ről fenmaradt tanutételére fordította a’ társaság figyel
met, mire J e r n e y  J. rt. bővebb előadásban megmu
tatni igyekezett, hogy Abulfedának régi kútfőkből me
rített ismertetése azon korra vonatkozik, midőn elődink 
Pannóniába költöztök előtt a’ IXd. században Atelku- 
zuban lakiak. Ugyan ó a’magyarországi tatárokról, ’s 
ismét a’ IVd. Béla királyunk pénzeivel találtatni szokott 
ismeretlen réz pénzekről, továbbá Magyarvárról , úgy 
a’ sz.petervári ázsiai museumban levő ismeretlen ere
detű ’s megmagyarázás végett hű rajzban az academiá- 
boz küldött kardról; végre az abrudbányai fakönyvek
ről értekezett, ezek közül a’ rómainak valódiságát a’ 
francziák megtámadásai ellen oltalmazván; J á s z a y  
Pál rt. a’ Dózsa-pórhad valóságos okáról, ’s más ízben 
a’ magyar hadsereg állapotáról a’ XVI. században szó
lott; K i s s  F e r e n c z  lt. egy általa Ild. Andrásnak 
tulajdonított réz emléket ismertetett meg, mellyről,azt 
I. András korába visszatévén, J a n k ó  w i c h  M. tt. 
is értekezett. — G y ő r y  S. rt. a’ felsőbb egyenletek ál
talános megoldatásáról, ’s ismét azok egyenes megol
dásáról valós gyökerekben; V á l l a s  A-rtt. a’ Ludul- 
phi számról, folytatólag ; T a u b n e r K. lt, a’ föld nagy
sága feltaláltatásáról; — K á l l a y  Fér. rt. a’ földbirtoki 
viszonyokról, különösen Angliában, Franczia és Ma
gyarországban ; F o g a r a s i J. rt. a’ hitelintézetek szel 
leméről és befolyásáról a’ nemzeti jólétre; G y ő r y  
Sándor rt. a’ nemzeti gazdaság alapelveiről; T r e f o r t  
A. lt. a’ nemzeti gazdaság rendszereiről; L u k á c s  
Mórincz lt. a’ városok elrendezéséről értekeztek ; — K u- 
b i n y i  F. lt. a’ Hegyaljának geológiai és geognosiai 
ismertetését adta, azt ásvány-mutatványokkal is támo
gatván ; F r i v a l d s z k y  Imre rt. a’ középponti Kár
pátokba tett útja előadását hasonlag számosabb termé
szettudományi tárgyak bemutatásával világosította fel; 
T ö r ö k  J. lt. hazánk földmivelő állapotának fontossá
gáról ’s azon rendszabályokról szólott, mellyek annak 
érdekében még létre hozandók. — Gyász-és emlékbe
szédeket elhunyt társak felett C s á s z á r ,  N a g y  J. , 
S c h e d e l ,  S z e n e  z y  és T ó t h  L ő r i n c z  készí
tettek. —

Nyomtatás végett 7 kézirat járult ez évben a’ múlt
ról fenmaradtakhoz : 2 class, literatúrai, 1 széplitera- 
turai, 1 oktatási, 3 természet- ’s 1 mütani; mellyek kö
zül kettő fogadtatott el kiadatás végett a’ Hellen Clas- 
sicusok gyűjteményébe, u. ra. Homer Odysseája S z a 
bó István lttól és Euclides Elemei B r a s s a i  Sámuel 
lttól. —

A’ Tudománytárban kiadás végett 25 kézirat kül
detett be, különösen 3 nyelvtud.; 7 philos. és neve
lési, 8 történeti, 2 mathem. és hadtudományi, 4 tör
vénytudományi, 1 természet- ’s 1 műíani, mellyek kö
zül 16 fogadtatott el, éspedig acaderniai tagoktól a’ kö
vetkező még nem idézettek: B r i e d I  F. lttól: népta
nítóink sikeres képzésére egy uj javaslat; H e t é n y i  
J. rttól az ész ’s philosophia védelme a’ kétkedés os
troma ellen ; — P o d h r a c z k y  J. lttól Habardy László 
jegyzetei;—T a u b n e r K. lttól: adalék a’ kúpmetszetek 
elméletéhez.
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Végre N a g y K. rt. 1843ra is astronomiai naplót 
készített.

Elkészültek utolsó közülésünk óta az academia költ
ségein:

1) A’m. t. társaság É v k ö n y v e i , ötödik kötet.
2) T u d o m á n y t á r ,  12 füzet.
3) Régi m . n y e l v e m l é k e k .  Harmadik kötet.
4) —őr) 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 

kák .  I. és II. kötet.
6) T ö r v é n y t u d o m á n y i  P á l y a m u n k á k  I. 

kötet.
7) E d v i  I l l é s  P á l  közhasznú olvasókönyve, 

3dik kiadásban.
8) K ü l f ö l d i  j á t é k s z í n .  XIX. köt.
9) F e l s ő b b  e g y e n l e t e k  egy ismeretlennel, 

dr Vállas A. rttól. Első füzet.
10) M. 1.1. névkönyv astron. naplóval és kalend. 

1840. —
Sajtó alatt a’ Nyelvemlékek,Tudománytár ? német

magyar Zsebszótár , Törvénytud. Müszótáron és Edvi 
Illés Pál kézikönyvén kívül:

1) az Évkönyvek VId. kötete.
2) a’ Philosophiai Pályamunkák Ild.
3) a’ Természettudományi Pályamunkák Ilid. , ’s
4) a’ Mathematical Pályamunkák I. kötetei.
5) a’ Hellen Classicusok Ild. kötete.
Az országos alaprajz által a’ társaság gondjaiba 

ajánlott szinügy érdekében eljárt választmány ez évben 
28 eredeti ’s 40 fordított színmű vizsgálatával volt el
foglalva ; az elsők közt elfogadott 4et, az utóbbiak kö
zül 24gyel gyarapította újra a’ magyar színműtárt.

A’ nagy jutalom, valamint az osztálybeli ’s a’rend
kívüli jutalmak mibenléte külön jelentésekben lesz a’ ha
zafi. közönség elébe terjesztve.

Tudományos utazásokat, mint ohajtá , még most sem 
eszközölhetett a’ társaság pénzereje elégtelensége miatt; 
azonban R e g u l y  A n t a l t  Péterváratt ez évben is se
gítette, miután tőle több tudományos tudakozódásaira 
érdekes válaszokat vett. P e r e g r í n y  E lek lt . , ki Né
met- és Ilelvétországot neveléstani szempontból utazza 
he, tudósításait az academiához már megindította.

Az intézet k ö n y v t á r a  rendeztetése annyira ha
ladt ez évben, hogy már most a’ társaság tagjaira néz
ve használható állapotban van ; a ’p é n z g y ü j t e m é n y  
leíró lajstroma ez idén Erdély, a’ jeles férfiak emlék-, 
’s a’ városok pénzeire is kiterjedt.

K ü l f ö l d i  v i s z o n y a i n k a t  illetőleg, ez év
ben a’ bajor és porosz kir. academiák, az amerikai ter- 
mészettani társaság ’s a’ britt parliament oklevélkiadó vá
lasztmánya küldék meg legújabb kiadásait; az Ameri
kai egyes, státusokban a’ kormány befolytával ujonan 
keletkezett nemzeti intézet pedig ezentuli közlekedésre 
felszólításával academiánkat megelőzte.

’S ezekből áll, miket e’ társasági évben folyt mun
kálataink , intézetink és viszonyainkról röviden elő
terjesztenem kellett. De midőn az élők foglalkodásait 
elösorolám, nem lehet, nem szabad megfeledkeznem 
azokról, kiket, mióta utolszor szóltam e’ helyt a’ hazafi 
közönséghez , mindnyájunk végsorsa utóiért.

Társaink serege ismét ritkult, mind számra, mind 
’s még inkább becsre nézve. Hiányzik a’ sorban V a s é  
L á s z l ó ,  a’ terjedelmes tudományu törlénetbuvár , hit
tudós, ’s a’ nemcsak érzésben de tettben is buzgó ha
zafi ; — hiányzik K a s s a i  J ó z s e f ,  az ifjú aggastyán , 
lelkének egyetlen egy irányával, szógyüjtö méhi szorgal
mával , ki befejezvén nagy munkáját, abban igen sok 
kétes értékű gondolatok mellé kincsét rakta le a’ nép

nyelvnek, mennyinél többet Dugonics óta nem keresett, 
nem talált senki: ’s ő is úgy menne el közülünk, hogy 
élte munkájának gyümölcsét egészen hazájának be nem 
mutathatá ; — hiányzik gr. D e s s e w f f y  A u r é l ,  egy 
sokaktól nem, vagy félreismert ifjú férfi, tárgya sok
féle üldözéseknek, ’s ki merem mondani: ezeknek ál
dozatja. De ki az , ki őt ismervén , épen azon változá
sokban , miken lelke pályája rövid szakaszán keresztül 
ment, nem találta fel azon egységet, melly minden jobb 
ember jellemi munkásságát bélyegzi? az igazság, az 
erős meggyőződés után sóvárgást ? Nincs nagyobb kín a’ 
neraeskebelnekjinint vétlen öntudat mellett magát vádolva 
látni, vádolvagyanuságokkal,raellyek előtt öu lelke pirul ? 
vádolva őszintetlenséggel,szeretetlenséggel a’hon iránt, 
mellynek dicsőségét, jólétét vérével váltotta volna meg. 
Társaim ’s tisztelt vendégeink! legyünk mi igazságosabbak 
ma, midőn emlékezetének ünnepét megülni készülünk 
azon teremben, hol ő nem kisded részét szenvedte fáj
dalmainak ; ’s ha őt a’ közügyi harczmezőn színe és zász
lójával más oldalon állva láttuk , mint a’ mellyhez talán 
sokan tartoznak, ne feledjük, hogy szent kötelesség 
igazságosaknak lennünk az ellen iránt is , mint mi óhajt
juk hogy ő legyen irántunk. Sőt kevesbet nem is adha
tunk meg neki, ’s nem ha mondjuk, hogy benne mind a’ 
közügy, mind az irodalom , melly minket e’ helyre gyűj
teni szokott, tiszta, sőt beható sebes észt ’s az Ítélet 
hatalmával erős szónokot és irót vesztett.— Erdély fe
lé tekintek, é s B ö l ö n i  F a r k a s  S á n d o r t  pillan
tom meg sírjában , az Éjszakamerikai út megtevőjét ’s 
koszorúzott megiróját, üldözött embert egykor szinte , 
bár a’ csatarend ellenkező oldalán. Öt tudvágya , mond
juk álmai is, azAtlanti Tengeren túl vivék : őmegren
dült kebellel csókolta a’ földet, mellyet az Ígéret földé
nek hitt. 'S ha mindnyájan e’ hitet vele meg nem oszt
hatjuk, fogunk é kételkedni lelke tisztaságában? ’s 
szabad é kétségbe vonnunk Írói becsét? Munkája fölött 
világosság ’s melegség árad el ;’s a’ költői kedély , melly 
bizonyos tündér fényben mutatja fel keble szerelmét, az 
uj világot, nem ködözi be a’ képet, mellyet szemlélő 
elméje fest; az a’ nyugalom, melly minden hév mellett 
is elömlik az egészen , melly épen azért nem hánykód- 
ta t , hanem meggyőz, nőin izgat, hanem elhatároz; az 
előadás mesterkéletlen egyszerűsége ’s férfias nemes
sége, őt íróink érdekesb és jelesbjei közül nem olly ha
mar fogja kifelejtetni. ’S itt is, tisztelt gyülekezet, be 
nem fejezett művek, nem teljesedett reménységek sírja ! 
A’ mi társunk Erdély történetei megírását tűzte ki élte 
feladásául: de wemtője neki is idő előtt oltotta el élte 
szövétnekét. —

’S még egyszer szólalt meg a’ bal h ír— Ázsia ős
hegyei közül. Meg fogok értetni, ha kimondom, hogy 
gyász érzetembe nemzeti büszkeség érzete vegyül. Mert 
K ö r ö s i  Cs o r na  S á n d o r  egyike volt azon felette 
keveseknek, azon egy párnak, kiknek munkássága, 
foganatai és híre e’ keskeny hon határain áttörve, az 
egész miveit v i l á g o t  járta be ,  kinek neve nem volt 
kisebb a’ Szajna minta’ Gangesz partjain , nem a Them- 
ze és Spree mellett, mint a’ Himalaya völgyeiben; és 
az ő dicsősége itt is ott is a’ magyar név dicsőségét 
hordta magával. Ki reményiette volna ez t , midőn ezelőtt 
huszonhárom évvel, ’s ha jól tudom, épen e’ mai na
pon , egy kisded sajka, a’ múlt és jövendőből szőtt egész 
tündérvilágot kebelében hordó szegény székely deákot a’ 
bolgár partokra szállította. Sokat tűrt, sokat dolgozott 
azóta Körösi, munkái egy uj tartományát nyitották meg 
a’ nyelvtudománynak , neve az elsők mellett ragyog : 
de álmai késtek beteljesedni, ’$ mégis ő azokon férfias
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állandósággal csüggött, ’s midőn Ié(e csillagát lehunyni 
látta is j e g y  fájdalom töltötte c k be keblét: az , hogy 
élte feladását meg nem oldhatta. Tehát ismét és harmad
szor fél pálya . félig tett napszám, csalatkozott remé
nyek: a’ magyarnak átkai. És Körösi férfiusága legszebb 
szaké :zában hunyt el.

Nyeivtiisa Erdélyben.
2 .

Szándék minden cselekvésben.
Ezen második szakaszban, mindjárt a’ czimben, 

igen különösre akadunk. Szerző szándékot említ. Le
gyen szabad tehát kérdeznünk: mi szándéka lehetett 
neki akkor, midőn ezen gyártványát sajtó alábocsátot
ta. Mondja ugyan a’ ,,kedves“ olvasóhoz intézett sorai
ban : hogy egyenesen csak hirlapczikk gyanánt akará 
„népecskéje azon általányos nézeteit“ neve nyilványí- 
tása nélkül közrebocsátani. Azt is hozzá-teszi, hogy 
személyét a’ netalán keletkező czáfolatoktul óhajtja meg- 
kiraéltelni. Mi azonban igen jó kútfők után értesülve ke
reken tagadjuk, hogy az itt kifejtett nézetek az egész 
„népecske44 általányos nézetei volnának, ’s azt erősít
jük, hogy azok egy bizonyos osztály által, a’derék kis 
nemzetre költött, közjóllétet, közbizalmat ellenző ma
kacsság. Következőleg nem láthatjuk á t , miért kimélnök 
az ollyan ember személyét, ki álnok szerepet játszván , 
a’ jóakaratu szász nemzetet tévútra akarja vezetni; any- 
nyival ke vésbbé kíméljük pedig , mivel ö maga is, aJ sze
gény Körösivel, ezen érderateljes , a’ szászoknak soha 
sem vétett férfival, olly igenis rútul ’s aljasan bánt.

Nézzük már most a’ felekezet-szónok silány né
zeteit. —

1) A’ magyarosiíási szándék igen tiszta. A’ ma
gyar nyelv kincsnek tartatik szintolly joggal, mint akár- 
mellyik nomzetnek az övé. Ezen kincset már a’ magya
rok , nem tréfából, hanem oklevéllel’s királyi pecséttel 
is, lakostársaikjaváért, közönségessé akarják tenni. Mert 
ezen nyelv, az egyetlen keleti Európában. Cserében e- 
gyebet nem kivannak, hanem egy kis feledést. Ki azt 
mohón nem kapja, ostobának tartatik; olly ész-korlá
tozottság gyógyítása végett még egy kis erőszaktól sem 
irtóznak/4 —

Tiszta az ,  ki szándékát tisztán kimondja. Egy ma
gyar sem tagadja, hogy, mennyire lehet, az egész or
szágnak csak egy nyelvet kíván. Az indok is világos : 
szilárd ellenzék törvénytelen megtámadás esetében. A’ 
kiterjesztés modorát érintvén, c s a k  ők,  a’magyarok, 
bíráskod hatnak. Ha ezen modor czélirányos , övék a’ha
szon ; ha nem, ám l á s s á k  ók. Hogy azon elv ellen, 
mellyböl őke’ tekintetben kiindulnak, még olly sok rész
ről tesznek ellenvetéseket, ez nem az ő hibájok. Vi
lágosítsuk közelebbről ezen elvet, ’s az ellene felhozott 
okokat. A’ német elem a’ fölséges német uralkodóház 
ótalmában bízik. Magyar sincs,ki abban kétkednék. Nincs 
okos magyar , k i , a’ belhasonlasok időszaka óta, ez 
ótalom eszközlézésétől vÍ33Szavonult volna. De szeren
csétlenségünkre bitang mitsem gondol törvényszerűség
gé! , és ha korunkban efféle bitangolások, egy harcz- 
gyakorlott, harczkereső tüzes nemzet részvété által, 
annyira sikerültek, hogy azoktul alig maradt menten föld
részünknek egyetlen egy zuga, mindaddig, míg az újon
nan szükséges áldozatok még a’ győzelmes nemzetnek 
is nehezen estek, veszélyeseknek látszottak : hogy ne 
sikerülnének olly nemzet hozzájárulásával, mellyneksa

ját ügyeiben nincs szava; melly vakengedelmeskedéshez 
szoktatva, győzelmi-’s uralkodási ittasságában, vallá
sos és nemzeti előítélettől ámittatva , nekiesik a’ többi
nek , mellyek hogy egyet értsenek , egyet nélkülöznek: 
hasonérdeket? Ha szerencsétlenségre a’ német elem, a’ 
német ótalomtul raegfosztatnék : mit akkor ? Ha a’ szláv, 
’s az ezzel legközelebbi rokon jellemű görög-oláh elem 
nyelve, vallása vagy mindkettő által a’ támadható bű
vös kábító körébe bájoltatik : mit akkor ?

Mi egyébiránt a’szlávok-vagy inkább az oroszokra 
fogott világi- vagy európa- ’s ázsiai közbirodalomruli 
szándékot illeti: részünkről mi mindattól, ki lépésit 
eltitkolja, jót nem várunk, Js őket, míg azon ellenük 
támasztott ’s igaznak látszó vádat magokrul el nem há
rítják, gyanúsoknak tartjuk. De ha a’magyar nyelv ter
jesztésének czélja , csak a' kormányzás’s beligazgatás 
egyszerűbbé tétele , ’s a’ törvényhozásbeli határzottság 
volna is : attól, ki Európa mi ve l  t nemzeteit azért 
feddi, a’ magyar sem várhat egyebet. Hisz az orosz u- 
kázokat is csak egy nyelven bocsátják ki!? Azon el- 
méncz oldal-pillantás, mit i t ta’ szegény falusi bohócz 
a’ magyar nyelv keleti természetére vet, egészen ne
vetségessé teszi őtet. A’magyar nyelv legnagyobb tisz
telőjének sem jutott eszébe, soha, hogy azt, erősza
kosan vagy szép szerével, csak azért terjeszsze, mert 
keleti különössége miatt, Európában egyetlen. Akarják 
azért, mert már megvan, igenis! ’s kis idő alatt olly 
miveltségi fokra emelkedett, miilyenre, mióta irodalom 
’s történet van, olly hamar, egy sem. Mivel azonban a’ 
n e m s a i  m a r t i a l i s  küzdő olly olcsárlólag nézi le 
ezen keleti nyelvet; kérdjük meg nyíltan : érti é azt ala
posan , vagy nem? Első esetben, mit föltehetünk, ha 
főiskolai idejét, keleti n y e l v  tanulására fordította, ’s 
nem m á s f é l e  d o l o g r a  vagy mulatságra pazér- 
lotta, első esetben mondom, vaknak vagy álnoknak kell 
lennie, ha meg nem vallja, hogy ezen k e l e t i  n y e l v  
valódi k e l e t i  g y ö n g y ;  második esetben , ismét úgy 
szól, mint vak a’ színről, ’s ekkor csak azokon saj
nálkozunk, kiket alaptalan véleménye elámithat. P a 
r á n y i  f e l e d é s t  nem kivan polgártársból a’inagyar. 
Csak tartsák meg ezek nyelvüket, ha mellette a’ tör
vény, igazgatás, hivatalos közlekedés szavát is elegen
dőkép értik, ’s használják. Ha a’ doctor fülei ollyas- 
mire , mit tökéletesen nem fontolhat meg, be nem vol
nának dugva ; ha önvallomása szerint. csak a’ nyava
lyás Siebenbürger Bote suttogásai után fontolgat; ha 
keble hir-név után nem epedne: nem firkált volna, 
csak amúgy vaktában, olly ferdeségeket, miknek hely
telensége, n e v e t s é g e s  volta, már első tekintetre is 
szembe-szökö. Mit az ember valóban szeret, azt él
tében e l  nem f e l e j t h e t i .  Ezen sorok Írója szüle
tése után csak tizenhét évet töltött honában, ’s ámbár 
harminezhét éve már , hogy elhagyta : még is bebizo
nyítja mindazoknak, kikkel honfiai közül találkozik, v. 
kik látogatásaikkal őt szerencséseik, mikép honi nyel
vét, bár ez, a’nagy nemzet bonában sem beszédre , sem 
írásra nem használható , még tökéletesen tudja . pedig 
sokkal jobban azon uracsnál, ki alig két évecskéje, 
hogy hátat fordított honának , mégis már nyelvét uem 
tudja, vagy nem akarja tudni —

F e l e d n i !  Találtunk külföldön magyarokat, kik 
gyermekkorukban vetődtek oda, ’s öt évtized óta a’ ha- 
závali bármelly közlekedéstől elzárattak, kik mégis ö- 
römzajjal , tárt karokkal fogadák, ha ezen hon fija, 
történetesen rajok akadt, ’s vele nemzetük nyelven be- 
szélhetének. F e l e d n i !  Hát feledé nyelvét a’ szász 
azoa borzasztó korban, midőn földje, majdmajd évről
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évre , az ellenség gyilkosságaitól vérzett, gyújtogatá
saitól füstülge ! F e l e d n i !  Milly féltékeny szorgos
kodással rejtegeté, órizé g y ö n g y é t  a’ magyar, mi
dőn azt tőle törvény ’s erőszak el akarák venni! F e- 
l e d n i !  Bár felednék már valahára szász uraink ere
deti felsőeégükröli ábrándjaikat, felednék azon rémké
peiket, hogy ha három német, latin ’s oláh-kedvencz 
nyelvök mellett még a’ negyediket, a’ magyart is, jól 
meg kellene tanulniok, örökre oda lenne nemzetiségök! 
Az ostoba czimet azon esetre, ha a’ magyar nyelv meg
tanulása szükségeslétét egyszerre át nem látja, ám vegye 
magára az, ki osztogatja. Erőszak azonban nem járul 
a' dologhoz ott, hol az „igazság védője“ akkor hatá
roz, mikor épen szükség.

2. ,,Haa’ nyelvbeli törvényjavaslat, úgymond írónk,
megszentesittetik , a’ német rendtárs is ki leend zárva 
minden országos hivatalból.“ Köztünk legyen mondva, 
erősen hiszszük, hogy a’ magister ezt holdtöltekor irta, 
’s teli csűre tetején lovagolván, cséplőjét országos hi
vatalnak nézte. Helybeli orvos uram csak tud görögül? 
Ugyan gondolja meg : mit jelent dike Dikaste-
rium =  t ö r v é n y sz  o lg  á 11 a t á s helye. Mi köze 
van, Astraea nevében kérjük, mi köze van törvény- 
szolgáltatásnak a’ nyelvvel? Jobb volt akkor? midőn 
Cicero ’s Horátz arany szavait eróteíték— mint nagy
uram tett a’ „fruges consumere“ vel — hogy született 
magyaroknak, oláhoknak, szászoknak igazságot hirdes
senek. ’S ki tiltja meg azon nyelven panaszkodni, kérni, 
vagy ellenmondaní, mit legjobban értünk. De most ve
szem észre, hogy magister ur holdbéli emberrel érte
kezvén megtudta, mikép ezután nem lesz oily kényel
mes és könnyű, dolog a’ latinul férczelt Approbatabat, 
Compilatakat, a’ szász statutum-toldalékkal együtt meg
tanulni. ’S akkor több méltányosság lesz; nem egy jö
vedelemforrás fog elapadni. Hja! nem mindig maradhat 
az úgy mint volt; még a’ hold is változik, ’saz á'ko- 
zott „fruges consumere“ is megszünendik.

De halljuk csak, miily tökéletesen értidoctorunka’ 
növelés rendszerét, halljuk csak !!

3. ,.Ha szász , alaposan akar tudni magyarul: ahkor 
szükséges 1) raagyar-szoptató-2) magyar száraz-dajka, 
3) magyar imádság, 4) magyar mese ’s rege, 5) ma
gyar játszótárs, 6) magyar tanoda (kétségkül szász ta
nítóval), 7) magyar nevelő.“ ’S mindennek a’ szász csa
lád-atya szűk erszénykéjéből kell kikerülni ? Isten ments 
meg! hisz itt csak s z á s z  u r a k r ó l  van szó. AJ szász 
polgár ’s földműves s z ü k s é g é h e z  k é p e s t ,  mind 
ezen t e k e t ó r i a  n é l k ü l ,  már régóta megtanulta a’ 
magyar nyelvet!

’S mindezen rettentő előkészületből a’ hold-ihlctte 
jós ezen borzasztó következményt huzza:

4. „Lesznek akkor majd német házak, hol néme
tül többé nem beszélnek; a’ nemzet testületé aránylag 
mindig fog veszteni. Tazasztalhafni ezt legfőbb német 
családokban. A ’ magyarosított ház kis-unokája német 
vérét— ,adta némettel tiszteli.“

Ezen ,,számfeletti, a l , zugiró-segédecskének“ há
ló-süvege alatt nincs annyi agyvelöje , hogy a’ polgár
társakkal! egyetértés szükséges létét átlássa , ’s való
ban igen ügyetlennek mondhatni a’ magyart, ha német 
ocscsét v. szász atyafiját „könyörgöm“mel, „bitte un- 
terthänigst“ tel fogadja v. szólítja meg csupán azért, 
mert az ollyas háló-süveg azt véli, hogy a’ világ csak 
az ö számára teremtett pamlag. Mindazaltal mi ott nem

látunk még veszélyt a’ szász nemzetre nézve; hisz a’ 
nemzet nem tisztviselőkből áll! Bureaukrat-uraim! vá- 
laszszanak jobb ügyvédet! J D raudt.' v

(Folyt, következik.}

l ia  P r i v a r t l i é r e -
Különös bünper.

C Vége.-)
Egyuj eset még bonyolultabbá tévé a’perf, melíy már 

különben is elég szövevényes vala. A’ dijoni postán levél 
érkezett ,La Privardiére* aláírással, mellybenaz iró azt 
jelenti, hogy ö Sclnveizba menekült ’s él. így más a’ 
csaló, a’ vádlottak ártatlanságán pedig nem kétkedhet
ni ; ó — tévé hozzá — használja a’ kedvező alkalmat, a’ 
törvényszéknek ezen jelentést tenni, ’s azon biztosítás
sal végzi sorait, hogy Francziaországba soha többé visz- 
sza nem jövend.

Ezen levél La Privardiére kéziratával egybeveté
se sem derített volna világosságot a’ dologra ; mert lát
nivaló volt, mikép a’ levelet álkéz, és csupa nagy be
tűkkel írta.

Többen , csintalan tréfának tartották, mire valaki 
azért vön bátorságot, hogy ezen dologba elegyítse ma
gát, melíy jelenleg legnagyobb figyelmet gerjeszt.

A’ pert több törv.szék tárgyalta, ’s végre a’ párizsi 
parliament kimondá a’ várva-várt Ítéletet. A’vádlotta
kat kibocsátották, mert a’ tény nem bizonyittaték be.

La Privardiére, vagy ennek mása, újra hadszolgá
latba lépett ’s a’ ramilliesi csatavesztéskor hiresült el.

A’ nerbonnei hölgy, lakában maradt; egy reggel , 
nem jelent megszokott időben és szobájába törtek ; ágyá
ban halva feküdt ’s másnap eltemették.

Bouchet aszsz. Auxerreben épen illy körülmények 
közt volt; neki egyszerre két férje ’s mégis egy sem 
volt; hogy minden zavarnak véget vessen La Privar- 
diéreeli házasságát, haljon vagy éljen ez, rnegsemrait- 
teté ’s nem sokára aztán egy birtokoshoz ment.

Tíz év múlva egy franczia , ki Olaszországból jött, 
azt erősíté, hogy a’ valódi La Privardiéret egy zárdá
ban látta.

Nerbonne, La Privardiére aszsz. halála után ide
gen kézre került, ’s egy nagy építés alkalmakor, egy 
kis folyam medrében néhány csontot találtak, miketné- 
mellyek ember- mások állatcsontobnak tartottak. A’ha
sonlító boneztan még akkor parlagolt,’s a’ kétség fejlhe- 
tetlen maradt.

La Privardiére története tehát most is egy azon fej
letlen talányok közül, miket a’ törvényszolgáltatás tör
ténete mutat. V—a.

P ó t l é k t á r .  ^
(Ki elő nem fizet huszonötöt kap). A’Charivari Peking- 

ből irj8, hogy egész Khinában csak egy hírlap jelenik meg: 
„King Pao“ vagy ,,a’ császári székhely követe“ , ’s é- 
venkénti ára három birodalmi tallér. Ki rá elő nem fizet, 
huszonöt bambusznád-csapást kap. Ez már vonsz.

(Aknászügy). Az aknászat Spanyolországban teteme
sen halad. Granadában egy rézbányát találtak, melíy mint 
mondják , a’ világon leggazdagabb. Egy ezüst-bánya, 
mellyhez hatvannégy részvényes hatszáz negyven piasz- 
terrel fogott, legelső osztályra, mindegyik részvényesnek 
18 ezer piasztert jövedelmezett.

Szerkeszti Helmeczy. Nyomtatja T r  a 11 ne r-K áro  1 yi uri-utcza 453.



Hyelvtiisa Erdélyben.
( . F o l y t a t á s . )

3.
A '  m a g y a r o s í t á s  s z ü k s é g t e l e n l é t * 's  )í a s z t a l a n s ú g a .

Ezen szakaszra, a’ doctor minden mély vizsgáló
dásai közül, csak a’ végső szavak illeszthetők. Meg- 
vallja, hogy seholsem tudhatta meg, csak a’ Sieben
bürger Botéban : vájjon a’nyelvbeli törvény czéJja minden 
lakos-társ megmagyaritása é; ’s megvallja, hogy mit 
vitat, azt csak {»gyes tényekből állítja öszsze.

Tehát sejtésekkel, mellyek semmire sem alapultak , 
(mint szinte az egész iromány főforrása, a’ Siebenbür
ger Bote állításai, józan vizsgálat után elenyésznek) 
üres aggódásokkal rohan ki ezen tébolyodott doctor , oily 
nemzet ellen , melly a’ mostani hongyülésen is, nem 
egyszer mutatámeg a’ szászoknak, hogy jóllétök, mint 
a’ többi lakostársaké is , az előforduló tervekbe , ’s ta
nácskozásokba szorosan bele volt szőve ; olly nemzet 
ellen, melly minden, a’ szerző ’s fajzata által szemére 
hányt, ősi jog mellett i s , leg- és legelőször nyilvá- 
nyitotta , hogy polgár a’legmagasb országos hivatalokra 
is juthat; melly akárkinek Jogot adott, bármilly jószág 
szerezhetésére, ’s mondá, hogy magát kiki szabadon 
védelmezze ; olly nemzet ellen , melly a’ több oldalról 
károsított szászok jogai viszszaszerzésére segélyt aján
lott ! Hypothesiseken épült tehát, saját vallomása sze
rint is , a’ szegény falusi lelkész munkája.

„Tán . úgymond igen gyermekileg , tán csak s e- 
g i t n i  akartak a’törvényjavaslat’által nyelvükön.“ Tud
hatná nagyon tudós uram , hogy ezen nyelven már segí
tettek. Tekintsen körül csak , de ne kedvencz Siebenbür
ger Botejába, melly szinte nem tud,  ’s nem ért a’ do
loghoz , tekintsen körül , mondom , ’s úgy szóljon. De 
ha az ur , mint mindenből kitetszik , magyarul nem tud : 
akkor a’ széttekintés sem használ; ’s úgy kell önt te
kinteni ? mint azon állatot, mit igen elmés értekezésé
ben maga hozott fel például, mint j u h o t ,  melly csak 
amúgy lépdel a’ vezérkos után (Szebenben). Ha a’ ma
gyar nyelv valóban segélyre szorulna , az csak arra ter
jeszkedhetnék , hogy az, azon éitelem-facsaró idegen 
gzólásmódokíul , mellyek a’ magyarokat, még kevéssel 
ezelőtt, 'örvényhozásban ’stb. félrevezette, mellyeket 
doctor ur ’s társai megint rajok szeretőének tolni, meg
menekülhessen. Azon újságokon, miket a’ doctor, a’ 
magyarok honáról, földjök gazdaságáról , a’ növelés ’s 
miveltség emeltyűiről habar,bámulunk : de midőn azt állít
ja,hogy a’magyaroknak miveltsége, Enrópában megtelőpe- 
désök óta mindig volt alkalmuk, az , kegyes engedelmével 
legyen mondva , kénytelen bazudság , mihez szorultsá
gában csak azért nyúlt, hogy a’ magyar nyelv terje
dése elleni boszuságát, ’s rohanását szelídíthesse. Melly 
nemzet, szellemi, anyagi életéért évezred óta kény- 
tetett harczolni, melly a’ béke áldásit igen ritkán élvez
te : az á 1 t a ] á n y o s a n , mint doctor ur véli, nem 
növelhette ki magát. Miveltsége kis körben rejlett, a’ 
néptömeg miveltségben nem részesülhetett. Mulatságos 
egyébiránt azon ellenmondás , mellybe az igen nagy eszü 
doctor ’s magister maga magát keveri, midőn a’ 36d. 
lapon azt mondja, hogy a’ magyar nemzeti életre elég 
tágas kört és szilárd alapot lát, holott a’ 16 lapon elég

világosan adja értésünkre, mi k é p  aggódik a’ magyar 
nemzet kihalásán ; mi csakugyan akkor történik , midőn 
az élet, elegendő tért és helyet nem találhat. Szintolly 
gyöngéd ’s gyönyörű a’ bölcs szerző azon javaslata; 
hogy a’ magyarok az oláh , zsidó, sőt még czigányrai- 
veltségét is használhatnák. Lám lám, egy szász lelkész 
mindent haszonra tud fordítani.

4.
Nyelvzavar, Kábel tornya.

Doctorunk isméti vallomása: miszerint mit sem tud 
a’raagyar nyelv miveltsége fokáról, viszszatartóztathatta 
volna a’ jámbort, ollymibe elegyüléstől , mit nem ért. 
Azon „okosabb és értelmesb férfiak , kik neki azt mon
dották, hogy jobb lett volna, a’ latin nyelvet még egy 
időig mint társ-kisaszszonyt m e g t a r t a n i ,  i g e n  
k e v e s e t  t e s z n e k  föl  a’ doctor okossága’s esze 
felől. Társkisaszszonyt akkor veszünk magunkhoz, mi
kor egyéb társaságok, külföldi nyelvűt akkor, mikor 
saját nyelvünkkel, társalkodásunkban , közlekedésünkben 
már be nem érjük, vagy pedig unalmasok vagyunk. A’ 
magyarok (ársalkodásukban és közlekedésökben az öreg 
kisaszszonyt igen is nélkülözhetik , azt pedig nem re- 
mélljük , hogy a’ tudós ur magáról Ítél másokra ’s azt 
tartja, hogy a’ magyar megunja magát anyai nyelve mel
lett. Mint dicső és szép hajdan tolmácsa, saját földjén, 
a’ vén kisaszszony igenis megmaradhat. Honában meg
elégszik a5 magyar saját nyelvével; külföldön pedig, 
fájdalom ! az öreg hajadon nem igen meszire jutand. 
Legmiveltebb nemzeteink nagy intézkedései anyai nyel
vükön történtek— nem a’ vén kisaszszony által. Higye 
el doctor ur v. nem , Washington nem l a t i n  n y e l 
v e n  vezérlett ’s tanácskozott; — ’s a’ vén kisaszszony 
nélkül, egy szomszéd birodalom i s z o n y ú  nagyságra 
növekedett.

Ezen szakaszban azon gondolatra jő az ember, 
hogy szerzőnk nem igen t e l i  vé r ű .  Úgy ítél — mint 
a’ verseny futó, teli vérről — irodalomban ’s nemzeti é- 
letben. És valóban, kinek eszébe jut azon „fruges con- 
sumere“ kísértet, be esik , azt hinni, hogy szerzőnk épen 
csak — mellette futott el! Még gyanusabb , midőn ál
lítja, hogy a’ légi világtói mindnyájunknak értelmi teli- 
vér ség jutott. Hogyan, doctor uram? Az oroszoknak? 
’s töröknek is? Amazokban rejlik é még a’ nagy utazó 
Anacharsis , ’s imezekheji a’mekkai szökevény ? De le
gyen ! amott hajdani, romig enyészett szittya dicsőség, 
imitt Szaladin és Harun-al-Rasid fénylő lángesze! Úgy 
hiszem, Róma sem volt lelkileg nagy, mikor Evander pa- 
lánkján túl kezdett terjedni; Cicero is Athénben’s Rho- 
dusban tanult, ’s Cornelius Nepos lelki barátja mellék
neve Atticus volt; Rómában a’ nevelők graculi név alatt 
voltak isméreícsek, és Szolon, Lykurg, Herodot igen fon
tos okokbul Egyiptust is beutazták a’ nélkül , hogy az 
athéni academiában Pharao nyelvén beszéltek volna, vagy 
Rómában, pro rostris, joniain. Nem igen érthető , mit több 
szintiilyesmi közt, a’ népeknek a’ mágnestű, sajtó ’s lő
por feltalálása előtti elszigeteltségéről mond szerzőnk. 
Szavára hiszszük doctor uramnak, hogy azt úgy gon
dolta, de kérjük még is , magyarázza meg nekünk ; hon
nan jött az , hogy „Amerikában“ görög irásu fegyver 
és edény ásatott ki, ’s engedje meg, hogy az ammo-
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niai Japifcr maczedoniai Úját lelkünk mélyéből sajnál
hassuk azért, hogy a’ Nil deltáján épült világkereske- 
dési városa egy erdélyi szász doctor és magister sze
mei előtt olly kevés kegyelmet találhatott— mert akkor 
a’ népek olly elszigeteltek valának. Oh, igenis! az a’ 
tökéletes latin nyelv, melly a’ ne t n s a i  népszónok be
szédeinek olly erőt kölcsönöz, hogy az templomjáró öre- 
gecske nőknek még v e s é i b e  is hat; az a’jeles latin 
nyelv, melly tanulóji’s imádóji között mindenütt a’ czi- 
vódást gerjesztette ; az a’ felséges latin nyelv, melly 
által mérnök tiszleink tábort jelelnek ki ,’s várakat szál
lanák meg; az a’ hasonlithathm latin nyelv, melly ál
tal gyáraink,kereskedésünk virágoznak ; —nagy Columb ! 
te sohasem találád vala fel Amerikát, ha valamellyik 
latin iró zugában a’ hajdani „Atlantis“róli regére nem 
akadtál volna!!

Mi a’ tudományokban . az életben hasznos, az la
tinra már régóta nem szorul. De ti füvész-kofák , többé 
ne merészeljétek, egy növény tulajdonait is dicsérni, 
ha csak nem tudjátok, hogy polyandriához tartozik é vagy 
monogyniáboz ’stb. Ti gőzösek, ’s ti vasutak, miértnem 
vál > j át ok ki szabaditékaitokat latin nyelven?

íme! doctor uram! korunk cosmopolitai, philan- 
thropiai és human, vagy ha doctorsága megengedi hogy 
ne görögül, ’s latinul beszéljünk, világpolgári, ember
baráti, emberségi törekvése! A’ világ, az ember, az 
emberek ! Magister uram latin társalkodása még soha, 
egy pórt sem telt szorgalmassá, sem kézművest ügyessé , 
tisztviselőt közszeretetüvé , vagy tudóst— gazdaggá! 
Doctor ur az iránti aggódását: hogy a’ magyar nyelv 
az idegen s z a v a k  kiselejtezése miatt kárt vallhatna 
nyájas főhajtással, de egyszersmind kis csúfoló mosoly- 
lyal köszöni a’ virgoncz hajadon. Ha kedve kereked
nék magister uramnak, mi ketten, doctorságod ’s cse
kély magam, valami részrehajlatlan kéz-vagy sorshú
zás által feladott tárgyat, a’ pártoltuk nyelvre fordíthat
nánk. Areopágnak válaszszon kegyed magyar hidegvérű 
bírót, teszem a’ Jelenkort, én beérem a’ „Siebenbür
ger Bote“ méltóságával— (ha kívánja begyed, lehet 
megfordítva is). Meglátjuk: ki találja jobban. Vagy in
kább — hogy semmi „fruges conenmere“ t ki ne szalasz- 
szunk ; ’s meg azért is, mivel kegyed mindkettőnk kö
zös anyai nyelvét — (a’ terjedt németet, nem n’ korlá
tolt szászt, mellyet úgyis &’ brassói hírlap már ki kí
vánt irtatni), — javaslatba méltéztatott hozni; fordítson 
kegyed németre, mig én magyarra.— Igenis, uram, 
e z t  meri tenni a’ hölgy. Ki mer lépni a’büzdtérre, ’s 
e z t  meri csak — t i z e n ö t  é v i  ápolás után.

Felülmulhailan okoskodásában, bogy „valamint a’ 
latinbul, mellynek használására kényfelenitfeftek más né
pek , rósz római nyelv ’s jellem eredt, úgy az oláhok 
és mások magyarositásábul is r ó s z  magyarság találna 
eredni, csakugyan hálóruhája úján húzhatta volna a’ 
doctort lelkiösmérete. Mert 1) hisz ö is kisz»lasz*otta 
azon veszedelmes „fruges consumere“- t ,  miért az öreg 
Flaccus egy ,,amphora interioris notae falerni“ által , 
küldi köszönetét; habár az csak Megyes vagy Beretha- 
lom vidékén termett is. Ezek ám — igen is megismer
jük , — ezek a’ l a t i n i z á l á s  gyümölcsei! 2) ,,No l 
ivos is denn mit uns zwá ? Sán mer Ehstreicher oder 
Sachsen?“ N e m d e  a’ n é m e t  miveltség, irodalom, 
nemzetiség, melly ott lent, egy szögletben a’ magya- 
rismustkisértgeti, azon néptörzsökök öszszeolvadása ál
tal, terjedt olly hatalmasan!? mellyek (32. 1.) a’rajnai 
magyaroknak mint lelki kifejlődésök mintája ajánltattak, 
’s braunschweigi, porosz és vesztfáliai, sváb és szász 
bizony megismerik önmagukat azon másolatban, melly

ott a’ törz8ökök és törzsököcskéktarkaságában tükrözik. 
És mégis! daczára a’ „bozhofti báibel, báhs i nit buh 
is!“ és több hasonló nyelvet rútitó szóejtésnek, mely
ikek országszerte hallhatók „d e  n e m  n é m e t  a l n é p  
ajkain, mind a’ nyelvtusa hőse, mind kedvelt „sieben- 
bürger Bóteja“ igenis beleszerettek azon eszmébe , hogy 
magyar és szláv ’stb. németté váljék ; mivel a’ németek 
közt g a z d a g a b b  m i v e l t s é g b e n  részesülne. Oh 
igenis! n é me t  miveltség az o s z t r á k  birodalomban! 
Csehország kézzel lábbal törekszik nemzetiségre. Olasz
ország meszirül köszöni a’ német módosítást. A’ szlá
vok elegendőkép kimondák már vélekedésüket. Az oláh, 
magyar és szlávság között tántorog. Gnliczia neve már 
magában foglalja jövendőjét. Mit Horvátország tett füg
gelékével együtt, csiklandja az erdélyi német hírlapírók 
újait, noha nyelvrokonságot részökre onnan nem reméll- 
hetni. A’ rémitó magyar nem akar hajolni a’ germán bál
vány előtt. Hát ki van még bátra számotokra? Az ör
mény? zsidó? czigány?! Hisz Tiridát maradékai már 
a’ magyar zászlóhoz esküvének.’S a’ czigányokhoz akar
tok vetemülni? Hisz azokat már a’ magyarnak ajánlá 
például doctorotok. Vagy úgy! A’ zsidók! E’ férfiak, 
kiknek — mint a3 gyöngéd l e l k i p á s z t o r  s z ó l ,  — 
testök ollyat nélkülöz, mivel mások birnak— szolgál
hatnának ám némileg pótlékul nektek szászoknak. ’Smit 
most? A’ németség elernyed , elhal a’vegyülésben. Úgy 
járt Róma géniusza. Úgy fog járni a’magyar is.

Isten neki! A’ románi-germán , a’ germán-szláv , 
és a’ tatár-normann alakok a’ nemzetiségben azért még 
is egy öntvényüek lettek. A’ frank-gál, a’ Jombard-la- 
tin , a’ normann-római elemnek a’ tiszta germánság — 
még most is fejet hajt. A’ görög pelasgi, deucalioni, 
pelopida volt, és mi — még most is — bámuljuk. Róma 
hajdan ollymivolt, mint mainap Rotanybay és Ujseeland 
— és mégis a’ világon uralkodott! !! Doctor uram ! doc
tor uram! betege meghal keze alatt, ha csakhamar más 
gyógyszerhez nem nyúl. Draudt.

Egybekelés a5 vérpadon.
Franczia beszély.

150fdik évben, egy napon,Nápoly uícza-szöglo- 
teire ezen hirdetést raggatták :

„Az, ki Rocco del Pizzo calabriai haramjat, élet
ben vagy holtan az igazság kezeibe szolgáltatja, négy 
ezer aranyat kapand jutalmul.“

Arragenimi fKm'el In kmrmúnytúnt.
Három nap múlva a’ rendőr-miniszternél egy féri! 

jelent meg, ’s nyilványitá, mikép ő csalhatian eszközt 
tud azon ember kézbekeritésére, kit keresnek: de az aján
lott pénz helyett egy kegyelmet kér, mit csak a' kor- 
raányzónő teljesíthet; ugyanazért ezen dolog iránt ma
gával a’ kormányzónővel óhajtana értekezni.

A’ miniszter válaszolá : mikép ó, a’ kormányzónot 
illy csekélységekkel nem terhelheti, különben is négy 
ezer aranyat Ígértek ’s mást semmit. Ha ezen négy ezer 
aranyai akarja, úgy esak Rocco del Pizzot szükség kiad
nia, ’s a’pénz azonnal kifizettetik.

Az isméretlen gúnyosan rázta fejét ’s távozott.
Ugyanazon este, Resina ’s Terra del Greco közt, 

olly merész rablás történt, hogy kiki egyhangúlag hitte, 
mikép a’ tényt csak Rocco del Pizzo követheté el.

Izabella másnap mindjárt, az esemény felől felvi
lágosítást kívánt a’ rendőr-minisztertől. Ez mitsem ad
hatott ; a’ tettes, mint rendesen, e l t ű n t  ’s hihetőleg 
valahol az ország más részébe termett. Ekkor emléke
zett a’ miniszter azon emberre, ki az előtti naponnala



387

▼olt, ’s arra ajánlkozott, hogy Rocco del Pizzot kézbe 
a d j a ;  tudósiiá a’ kormányzónót ezen emberreli be
szédjéről , hozzátevén, miszerint ő azt hitte , hogy azt 
el kell utasítania, mivel az isméretlen föltéte az volt, 
hogy egyedül a’ kormányzónövel értekezzék, kitől a’ 
jutalom helyett különös kegyelmet akart kérni.

,Ön helytelenül tőn , szólt a’ kormányzónö , tüstint 
kerestesse föl azon embert, ’s mihelyt megtalálják, 
hozza hozzám.4

A’ miniszter meghajtá magát, ’s megígérte, hogy 
minden szolgálatra termett lelkeit szétküldi.

Valóban le is irá alárendeltjei előtt az isméretlent’s 
megparancsolá , hogy azt fölkeressék , meghagyván egy
szersmind nekik, hogy vele lehető tekintettel bánjanak.

A’ nap sikeretlen nyomozásokban teltei.
Éjjel Aversa melleit ismét rablás történt, mit még 

vakmerőbb körülmények jellemeztek mintáz utóbbit, 
annyira, hogy senki sem kétkedők: miszerint Rocco del 
Pizzo valamelly okbul közeledett a’ fővároshoz. A’rend
őr-miniszter most már valóban fájlalni kezdő, hogy az 
isméretlent elutasította, ’s ezen fájdalma még jobban nö
vekedett, midőn a’ korraányzónó, másnap, kétszer (u- 
dakoztatta : vájjon tud é valamit az idegenről, ki Rocco 
del Pizzot megkerileni ígérte.

A ’ nap elmúlt a’ nélkül, hogy az ismérctlenről va
lami hirt vettek volna.

Az éj ellenben uj szerencsétlenséget hozott. Vi- 
radatkor azalfii utczán egy meggyilkoltat leltek.Ez egé
szen meztelen és szive közepébe tőr volt szúrva.

Ezen ocsmány tettet is Rocco del Pizzonak tulaj
donító a’ község.

A’ holtban egy ifjú urra ismertek, kiRajmundnév 
alatt volt isméretes ’s a’ hatalmas Caraccioli családhoz 
tartozék , a’ nápolyi királynék örökös kedvenezéhez. Iza
bella kormányzónönél is elfoglalta egy tag a’ családban 
némileg örökös helyzetet.

Ez úttal a’ miniszter kétségbe esett, kivált midőn a’ 
hir megtudása után , a’ kormányzónö által a’ kastélyba 
hivatott.

Tüstint ment. A’ kormányzónő sötét ábrázattal fo
gadó őt. Caraccioli Antal is ott volt, a’ meggyilkolt test
vére, igazságtételt kívánandó.

Izabella haragosan kérdé a’ szegény minisztertől: 
ha vájjon tud é már az isméretlenről valamit? Fájdalom, 
»’ miniszter „nern“ mel volt kénytelen felelni. A’ kormány
zónö megegyezett benne, hogy azon nap még nyomoz
tassa ; de kijelenté: hogy ha vagy az isméretlent, vagy 
Rocco del Pizzot elő nem keritteti, hivatalábul elbo
csátja. Caraccioli Antal gr. oda nyilatkozott, hogy illy 
gonosz tettet osak Rocco del Pizzo követhetett el.

A’miniszter e* szerint megilletődve és szomorún tért 
haza , midőn a’ vásárpiacz túlsó oldalán egy embert lá
tott , ki köpenybe burkoltan az őszi napnál sütkölózött, 
’s azon isméretlenhcz szerfölött hasonlított. A’ minisz
ter legott megállt, hogy meggyőződhessék : vájjon nem 
csalják é szemei? de minél tovább nézdelte az idegent, 
annál inkább megerősödött véleményében; ugyanazért 
hozzá lépett. —

Az idegen raotszanás nélkül bevárta őt. A’ minisz
ter vállára tévé kezét, mintha félne , hogy a’ férfi elillan.

,Igen te vagy az4, mond a’ miniszter4.
„Valóban én vagyok, felelt az isméretlen, mit akar 

ön velem ?“ — ^
,A’kormányzónőhez viendlek,ki veled beszélni akar/
„Igen! Egy kicsit késő.“
,Mit? késő? kérdő a’ miniszter, ki már félt, hogy 

a’ férfi nem fog nyilatkozni. Mit gondolsz?'

„Csak azt,hogy ba ezelőtt három nappal tette volna öa , 
mit most teljesít, Nápoly történetében két rablással ’s 
egy gyilkossággal kevesebb leendett.44

,De nem változtatód meg szándékodat4, szólt a’mi
niszter tovább.

„Ollyasrait sohasem szoktam (enni.44
,Vau még szándékod Rocco del Pizzot kiadni, ha 

kivánatod iránt megegyeznek ?4
„Kétségkül.4-
,’S hatalmadban van még ezt tehetni ?4
„Az ép oily könnyű, mint magamat átadni.44
• Jer tehát/ —
.,Csak egy pillan'af. A’ korraányzónövel beszélen- 

dek?“ —
,Vele magával.4
.,Csak egyedül vele ?*4
,Igen.4
„Követem önt.“
,De egy foltét alatt!4
.,’S mi lenne az!“
,Hogy bemenetkor fegyveridet a szolgálattevő tiszt

nek átadod.1
Úgy kívánja ezt a’ szabály?4 kérdé az isméretlen.
.Igen4, felelt a’ miniszter.
„No, ahhoz fogom magam tartani/4
Ismeretlenünk követé most a’ minisztert , ki minden 

tiz lépésre megfordult, megtekintendő, ba vájjon titok
teljes kísérője követi é még.

Csakhamar a’ kastélyba értek. A’ miniszter előtt min
den ajtó megnyílt, ’s ugyanazért egyszerre a’kormány
zónő előszobájába értek. Bejelentők a’ minisztert, ’s 
ez tüstint bebocsáttatott, mig isméretlenünk , pisztolyait 
’s tőrét, miket övében hordozott, az őr tisztnek átadá.

Öt perez múlva ismét megjelent a’ miniszter, is- 
méretlenünket a’ kormányzónöhez kisérendő. Két, há
rom szobán ’s majd egy hoszszu fedett folyosón ke
resztül, ennek végén, félig nyitott ajtóhoz értek. A’mi
niszter kinyitó ezt, raeily a’ kormányzónö ima-szobá
jába vezetett, hol őket Izabella várta.

A’ miniszter ’s isméretlen beléptek; úgy látszott, 
hogy az utóbbi, bár minden bizonynyal most állott elő
ször olly hatalmas herczegnő előtt, egy cseppet sem 
zavarodott meg, ’s némi esetlen köszönés után, némán 
’s mozdulatlan állott. —

,Ön igéré tehát, hogy Rocco del Pizzot kiadja?4 
kezdő a’ kormányzónő.

„Igen“ , válaszolt az idegen.
,’S megtarthatja ön szavát?4
„Kezesül ajánlom magam.4'
,E’ szerint ön feje. . .4
„Rocco del Pizzoéért fog lakolni, ha szavamat meg

szegem.41 —
,’S mit kíván ön ?4
„Azt kértem, hogy fenségeddel egyedül szólhassak.
,Ezen ur ittaz én másom4 válaszolt a’ kormányzónö.
Azt kértem , hogy fönségeddel egyedül szólhas

sak44 f mond újra az isméretlen: „ez első föltetem.
,Hagyjon magunkra dón Luys4, szolt a’kormány

zónö. — ? ,
A’ miniszter meghajtá magát s távozott.
A’ kormányzónö ’s ismeretlen most magukban vol

tak; csak egy imaszék volt közöttük, mellyen biblia s 
feszület feküdt. A’ kormányzónő vizsga szemekkel kém
lelte a’ férfit, ki 3 0 -3 5 é v es ,  középtermetű, nap-sü- 
tötte volt. Fekete haja fürtökben simult nyakára, ’s az 
égő szemekből merészség 's határzottság sugárzott
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Mint minden hegylakos, csoda-szép termetű volt, ’s 
minden tagja teli erővel ’s rugalmassággal.

,K i, ’s honnan jön ön ?4 kérdé a’kormányzónő.
„Mit használ nevem ? viszonzá az ismeretlen ; ’s 

mit tartozik a’ dologra azon föld , hol születtem ? Én 
calabriai vagyok, azaz: megtartom szavamat bármilly 
körülmények közt; többet tudni önnek nincs szüksége.4*

,Ön arra kötelezé magát, hogy Rocco del Pizzot 
nekem átadja ?'

„Arra kötelezem magamat.4'
,’S mit kivan azért tőlem?'
„Igazságot.41
,Mindenkinek igazságot szolgáltatni olly köteles

ség , mit én teljesítek , de nem jutalom , mit Ígértem.4
„Tudom én az t , hogy minden fejdelem igy gondol

kozik ; mindenik olly bölcs ’s részrehajlatlan bírónak 
tartja magát, mint Salamon; de fájdalom! igazságszol
gáltatásuknak kétféle mértéke és súlya van.“

,Hogyhogy ?4
„Igen, igen; nehéz a’ kicsinyek , könnyű a’ nagyok 

számára4' folytatá az isméretlen.
,Ön téved4 viszonzá a’kormányzónő, én mindenek 

iránt igazságos vagyok, azt meg fogom mutatni. Szól
jon ön, kiért kivan elégtételt?1

„Nővéremért, kit gyalázatosán megcsaltak."
,Ki ?*
„Ön udvaronczai egyike41
,Mellyik ?
,,A’ , a’ legifjabb, legszebb, legfőbb rangú .. .  

Lássa fenséged már is késedelmes.'1
,Nem, csak óhajtanám előbb tudni, hogy mit tett az?1
„Megkapom fejét Rocco del Pizóéért, ha tette 

halált érdemel.44
,Ki Ítéljen a’ vétek nagyságáról ?' kérdé a’ kor

mányzónő.
Isméretlenünk gondolkozott egy pillanatig, aztán 

élesen nézve a’ herczegnörc monda; ,Fönséged lel— 
kiösmérete."

,Rá hagyja magát ?'
„Tökéletesen41
,Nem fog csalódni1
„Megkapom tehát fejét, Rocco del Pizzóéért, ha 

fölséged a’ vétkest halálra méltónak tartamija?“
,Esküszöm.4
„Mire ? 1
,A’ biblia ’s ezen feszületre.4
„Jó. Hallgasson meg tehát, mert egész történet.41
,Hallom.1
„Családunk egy kis magán-álló házacskában lakik, 

fél órára Roserno falutól, Cosenza és Santa Eufemia 
közt; két öreg emberbül áll az : a t y á m  ’s anyám,bét 
fiatal nővérem ’s én. Hugóm neve, Constanza. Körül
iünk egy hatalmas ur birtoka terjed, a’ vakcset akar
ta , hogy ennek határán születtünk , miért jobbágyai is 
vagyunk. —

,Mi a’ neve ezen urnák ?4 szakitá félben a’ kor- 
mányzónó. —

„Előbb gonoszságát beszélem e l , ’s aztán mondom 
meg nevét. Fiatal urunk szép , ó családbeli, gazdag 
’s nemes szívű volt, azért mégis gyülöltetett, ’s fél
tek tőle ; mert mihelyt tájunkon megjelent, azonnal 
reszketett minden férj nőjéért, atya lyányáért , ’s í i , 
nővéréért. De miudazon roszat, mit tett, pokolbeli sá

tán súgta neki, ’s e ’ gonosz lélek természetes testvére 
volt, kit Bastard Rajmundnak hittak.14

,Bastard Rajinund? kiált a’ kormányzónő, az, kit 
múlt éjjel meggyilkoltak ?‘

„Ugyanaz.“
,Ismeri gyilkosát ?4
„Én vagyok.14
,Hát nem Rocco del Pizzo ?'
„Én vagyok“ ismétlé ismeretlenünk legnagyobb nyu

galommal.
,E’ szerint ön elégtételt vön maga.'
„Ez előtt három nappal elégtételt követeltem itt, 

de azt megtagadták.“
,’S mit kíván most?1
„Boszum jobb része még hijányzik , Rajmundcsak 

indító volt, ’s testvére az igazi vétkes
,Testvere! testvére! viszonzá a’ hgnö, hisz ezen 

testvér Caraccioli Antal ?•'
, 0  az-4 felelt az ismeretlen, miközben átjáró te

kintetet lövelt a' kormányzónöre. Izabella elhalványult, 
az imaszékre támaszkodott, mintha lábai nem bírnák ; 
azonban csakhamar öszszeszedé magát.

,Tovább , tovább mond a’ hgnó. V—a.
( Folyt. következik J

P ó t l é k t á r *
Egy úrnő minap izraelita vallásu házi orvosáért 

küldé inasát. Ez , valahányszor ,tens ur4-nak czimezé 
az orvost, mindannyiszor megemelinté fején hagyott sü
vegét. Végre meginté az orvos, hogy vagy vegye le, 
vagy ne emelintgesse annyiszor kalapját. ,Megtiszte
lem , megbecsülöm a’ tens urat, lón az inas válasza, 
de én mindig azt hallám , hogy önöknél nem szabad le
venni a’ kalapot.'

A ’ titkot: hány évesek a’ nők, szokták ezek legin
kább és szegheteílenül megőrzeni.

Egy fiatal lyányka kézfogás után tettét megbánva ’s 
oda nyilatkozott, hogy választott vőlegényéhez nem 
megy. „De nem adta Ön szavát?'1 — „Igaz— felele ő 
nem helyett igent mondtam !“ —

Napoleon egykor igy szólt a’ sevillai kormányzó
hoz : Ha a’ város 3 nap alatt meg nem adja magát, úgy 
mindnyájokat megborotvállatom. „Azt ön Sire! nem teen- 
di4' — roondá a’ s p a n y o l  tábornok. — ’S miért nem ? 
„Mivel ön czimeihez : francziák császárja olaszorszá
gi király, a’ rajnai szövetség védője ’stb. a’ „sevillai 
borbély44 czimet nem teszi.'1

A’ háladatlanság mégis rettenetes bűn ! Mai jó nap
jainkban annyira irtóznak attól, hogyannak veszélyez
tetése kikerüléséből, inkább a’jótéteményekről monda
nak le. —?—

I g a z í t á s o k .  Társaik. 88 és 89d. szám 350 lap 
2d. hasábja 9dik során Dehart’s helyett: Dechant’s. 
Ugyanott az 50dik sorban e’ helyett: von den, olv. vor 
den. 35ldik lap első hasábja első során Nyitraháza he
lyett : Nyíregyháza. 355diklap 2d. hasáb. 1 Sdik sor. e’ 
helyett : Isö szám alatt alábbvalo olvasd: lso szám 
alatt legjobb , 2d. szám alatt alább való ’s igy tovább. 
Ezen osztályzatát korán k i a d á ,  mert a’ hol számláló 
nincs kitéve, azokat a’ catalogus kiadásakor nem tapasz
talta, A’ 308; Diel az 561 dik szám alattinak elsőbb
séget ada. -

Szerkeszti Helmeczy. Nyomtatja T r a 11 n e r-K á r o 1 y i uri-utcza 453.



Vázlatok Szerbia íiíríéneíeibőS az 
utolsó károm évtizedben.

II.
A ’ tusát, mellyet Milos hg az ország kikötött füg

getlenségének a’ porta részéről megismerése után az elő
kelőkkel vitt , azon nyilatkozatával Iobbanláki, miszerint 
ő , meg lévén törve a’ spahik hübéruralma, annak megújí
tását tűrni soha nem fogja. Sok előkelő azt reményié, 
hogy a’ régi török földbirtokosak jószágai birtokába's a’ 
moldvai és oláhországi bojárokéhoz hasonló helyzetbe 
fog állíttatni. Szerb vajdák Jassi- ’s Bukarestben meg
fordulva nem tudtak az ottani nagyok fénye- ’s hatal
máról eleget beszélni. Az uj adórendszer is, mellyet 
Milos hozott be, hasznos volta’ népnek, de káros az 
előkelőknek: illyen volt a’ fejadónak osztályadóvá vál
toztatása ’s a’ marhahajtás kárpótlásáruli törvény, melly 
leginkább a’ gazdagokat sujíá , kik meg valónak szokva 
számos csordáikkal szegények földein kószálni’s azokat 
büntetlenül rongálni. Könnyen megértjük, mi fontosak 
illy rendeletek olly országban , hol ökör-és sertésnyá
jak főtőkéjök a’ vagyonosbaknak ’s hol maga a’ két hg is 
— Cserny György és Milos — pásztorok ’s marhake
reskedők valónak. A’ nemzeti gyűlés elfogadó a’ bg e’ 
nézeteit; de a’ főbbek folyvást fondorkodának ’s czél- 
jaikhoz néhány erőszakos mozgalommal törekvőnek jut
ni. Hogy őket Jecsendesitse , beléegyezett a’ bg : mi
szerint egy tanács alapittassék, mellyet azonban vala
mennyi k e r ü l e t  követeiből álló népgyülés alá rendelt. 
Oroszország ’s ennek nógatására a’ porta is ellenmon
dónak ez alkotványnak’s Milos, miután évekig haszta
lan berzenkedék , végtere is kénytelen volt maga mellé, 
vagy inkább maga fölébe tanácsot elfogadni, mellyneb 
határzatai ellen vétót nem szegezhete ’s melly a’ portá
tól kineveztetve, egyedül tőle is függe. Diadalukat az 
előkelők olly gyorsan ’s kíméletlenül folytatók, hogy 
Milos önhatalomhoz szokva’s — mint minden egyedural
kodó— szoros számadásra a’ pénzügyről el nem készül
ve, Jovan ifjabb testvére vezérlete alatti zendülettel tö
rekvők magát biztosítani. De a’ nagyok, kiket előbbi 
lázadásmerényeikért meg nem büntetett, hanem az ügyek 
élén hagyott, hatalomban öt már tulhaladák: megfosz- 
(ák őt szabadságától , le kelle köszönnie— néhány szó
zat halálát kívánó — ’s ö az országot elhagyó.

„Milosban (így festi öt egy angol, ki szemtanúja 
volt amaz eseményeknek) merész, de középszerű szel
lemű jellemet látunk, mellyet magasra nyugtalan idők 
kedvezése emelt; jó tehetségű , izmos , különben közön
séges indulalu férfi, ki honfitársit, hibáik- és szükségeiket 
tökéletesen ismerve, tökéletesen képes volt őket kormá
nyozni is de csalfasággal tel ve,legszokotíabb iskolai neve
lés nélkül •), korlátlan dicsvágytól ösziönöztetve zsarnok
ságra vak szenvedéllyel ragadtaték.Azon dicséretet tőle 

• meg nem tagadhatni, hogy országában némi bátorságot tu
dott lábra állítani; törvényeket akaratulag hozott ugyan , 
de azokat részrehajlatlanul , ha szigorúan is , hajtató 
végre ; a’ vétségek elnyomatának , mert peve rémüle- 
tes lön az országban.“

Az ellenpártu szerbek Milost még kevésbbé kedve— 
zöleg festék; szemére mindenek fölött kétszinüséget 
lobbantanak. (Ranke fókezeset, Wuk Stephanowics Ka- 
radsicset is nem egészen biztos ’s elfogulatlan igazság- 
tanúnak nevezek) Nem sokára örökös hgi méltósággal 
folruháztatása után, csak saját érdekéi- és szükségeiről 
gondoskodok, csak kegyenczek-’s hízelgőkre hallgata; 
önálló, eidemes férfiakat üldöze , becsületet, ártatlan
ságot, erkölcs-tisztaságot lábbal íipra (hőslelkü neje, 
Liubicza, két íijával , elválva élt a’ hgíöl, ki ágyasá
hoz, Dannicza szép cserkesznőhöz, csatlakozók. Az 
usztav (a’ porta ’s Oroszország által adott első alkot- 
vány) valamennyi rendelete közül csak egyet tartott meg 
— hogy 120,000 tall, kivetett fizetését huzá ; azonkül 
öszszegre öszszeget sikkasztott c l ,  úgy hogy vagyona , 
mellyet a’ bécsi bankházaknál tőkésített vagy oláhországi 
jószágokba vert, sok millióra rúg.

Egy német, szerb szolgálatban állott mérnök , Rich
ter Vilmos ’) ,  leírását adó ki amaz eseményeknek. Ö 
a’ bget hatalma vég éveiben látó, történetét, az uj ural
kodók szemei előtt hatalmuk első korszakában , midőn 
minden jobb kilátást nyujta még, mint utóbb valósult, 
irá, igy az, mit a’ hgnek kedvezve mond , távolnak lát
szik a’ részrehajlás vagy épen hízelgés gyanújától.

„Milos (igy festi a’ hget) sok évig volt kénytelen 
békében úgy, mint háborúkor egyes alárendeltjei egy
mással meg nem férő érdekeik ellen harczolni, sokáig 
kellett minden érvét (Energie) arra fordítani, hogy bé
két ’s bátorságot adjon az országnak , miket ez azelőtt 
névről is alig ismére. A’ rablók elfogatának, vagy az 
országból kiszökének ’s e’ miatt, mint a’ legmiveltebb 
Németországban, nyugottan lehete szabad ég alatt meg
halni. Természetes, hogy a’ had elvadította férfiak , kik 
átjárhatlan tölgyerdókben laknak , durva jelleme szigort 
tön szükségessé, mit neki sokszor , kivált most szemé
re lobbantanak. Maga a’ hg jelleme hirtelen haragú ’s 
kegyetlen vala , csak utóbbi évek adónak neki több sze
lídséget ’s azon erényeire tanítók őt meg az uralkodók
nak,  mellyek most díszítik ’s mellyekct tőle megtagad
ni igaztalanság volna. Belbátorság hijánya háború kö
vetkezménye v a l a  ’s előbb volt a’ háború befejezve , 
semmint kiengesztelni lehete a’ férfiakat, k.k ugyan
azon trónigényekkel bírni ’s magokat mcllőzteknek hí
vók. Itt mindjárt hiba volt elkövetve , mellybcn okát 
kell keresnünk a’ gyakori zendüléseknek ’s a’ hg mostani 
kellemetlen helyzetének. Hirtelen haragjában a’ hg majd 
naponkint sértett, de sértéseit megszokták ; azonban to
vább is ment, mert privafgyülöleihöl kegyetlenségeket 
is követett el a’ nélkül, hogy velők a’ nemzetnek hasz
náltvolna. 0  azt hivő, hogy félnie kell azon magas ran
gú férfiaktól, kik mintö,  hősi bátorsággal segítők meg
törni -a török bilincseket, kik, mint ö, bírták a’ nem
zet szeretetét; üldöző tehát őket és sokan szomorúan 
mulának ki , mert azt vélő , hogy msgányérdekeit ve
szélyeztetik. így lassankint párt keletkezők , melly ré
szint önfentartás eszközéül , részint a’ nemzet javának 
ürügye alatt fegyvert ragadott ’s polgárháború által Mi
lost megbuktatni ’s a’ fenállott intézeteket felforgatni 
törekvők. — A’ honfiak pártja látván azt, hogy eröt- 1

1 )  Richter A. n r ,  a’ pozsonyi Pannónia I28d. sz. szerint, 
jelenleg dobsinai bányamérnök s Pannónia dolgozó társa.

1) Nevét maga soha alá nem i r á ’s megtagadá levelezését,  
m elly ,  mivel azt dictálnia kelle , annál könnyebben volt 
elárulásnak kitéve.
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Jcnségében mitsem tehet, hogy a« ország pénztárát sa
játjának tekintvén MiJos milliókat bátorságba helyeze , 
mint priváiférfi pedig, az egésznek kárára, marhakeres
kedését foJytatá— azt hivé , hogy korlátozására mi sem 
volna czélszerűbb , mint alkotvány ; ennek minden erő
vel kieszközlésére őket az ország szerencséje ’s min
denek fölölt önjavok ösztönző. így keletkezek az első 
szerb alkotvány, mellyet a’ hg , ha nem örömest is 
végtére csakugyan elfogadott. De ezen alkotvány rövid 
idő múlva értékét elveszité ’s a’ hg némi korlátlan vál
toztatással épen úgy, mint azelőtt, ha nem mint zsar
nok is;legalább mint korlátlan egyeduralkodó eselekvék. 
O vivé kicsinyhen úgy, mint nagyban az ország ház
tartását ’s ha végre hajtott is egyes , közhasznú dolgo
kat. mégis Milos maradt a’ statuspénztár korlátlan de- 
positariusa. így néhány év múlva szükségét érezékegy 
uj alkotványnak , mellyet Konstantinápolyban a’ szul
tánnál kieszközölni a’ munkás Petronievics törekvők. Ez 
M i l o s  Obrenovies sorsában fordulatpont. Belgrádból 
Kragujevacz székesvárosába téré viszsza’s elégületlen- 
sége- és rósz szeszélyeivel miniatűr-palotájába rejte
kezők. Az ég öt mind inkább fenyegető 5 a’ helyett, hogy 
a’ tauácsot ’s a’ hozzá hű tartományok hatóságait ,mint 
hivé, lecsatolta volna, azok, nem lévén a’ nagy hiva- 
Talszemélyzetnek helye, Belgrádba térének viszsza’s a’ 
hg követé őket, úgy hogy a’ puszta fővárosban rendőr- 
hatóságon kívül egy tisztviselő sem maradt. A’ tanács 
mindinkább szabadabban cselekvők ’s a’ meghökkent hg- 
től számot kére. 0  évekig szolgai engedelmességhez 
szokott, megtanuíá törvénynek csupán parancsát tekin
teni, soha senkit nem talált, ki tőle számot kérni me
részel vala — mindez szakadást szült, mellyet többé be
gyógyítani nem lehete. Milos Zimonyba költözők ’s a’ 
tanács határzatai érvényességéről mitsem akara tudni; 
ö azt érezé , hogy a’ fölségiség szentsége ran megsért
ve ’s eltökélő magában : cllenmondani. Ekkor tűnt ki vi
lágosan, hogy a3 nép iránta még érdekeltetik . mert az 
kiegyenlítést zajosau kivána ; a’ tulszabadelmüködők en
gedőnek valamit, ’s igy sikerült egy okosan öszszeálli- 
tott küldöttségnek még egyszer Belgrádba viszszave- 
zetni a’ hget. Ha Milos, eltökéletéhez híven, Belgrádba 
addig viszsza nem tért volna, mig a’ legfőbb hatalmak 
az ügyet eligaziták , igényeit elintézik ’s a’ netalán mesz- 
sze menő alkotvány! mérséklik vala, nagy kérdés: a’ dolog 
kimenetele nem más fogott volna clenni. De igy sokáig 
ki nem maradhata , hogy a’ tanács követeléseivel újból 
elölépe ’s a’ hget mindig erősebben szorongatá. Ezen 
időtájban a’ hgi család Belgrádba tere viszsza, de a’ 
legidösb hg ’s trónörökös , a’ nem sokára azután meg
halt Milan Obrenovies h g , megrongált egészségben ’s 
tartós életre csekély kilátással. Ot karokon emelők ki a’ 
kocsiból, mellyben a’ hgnó inégüle’s a ’ félholt 2 0 éves 
hgfit valamennyi szerb fájdalmára holt ’s halványan te
vék a’ fekhelyre, mellyröl többé fölkelendő nem vala. 
A ’ hg régi ereje fölélede; belharagjában eltökélé, ke
rüljön bármi be , visszaidézni az egyeduralkodás idejét, 
és semmi esetre sem törni maga mellett azon kormány
zóságot, melly öt árnvnyá tévé cs sok millió átadására 
kényszeríteni akará. Reszketett mérgében ellenei diadala 
miatt ’s megsernmitésökre eltökéle mindent koczkáztat- 
ni. Testvére, hg Jovan vagy János tábornagy, Bel
grádból rögtön eltávozván, kormányzóságába utazott, ott 
a’ hozzá ragaszkodó pórokat testvére részire fölfegy- 
verzendö. Az alatt közbenjárók forgolódának a’ katona
ság körül, melJynelc hűségéről meggyőződve látszék 
lenni. 0  teremte e’ hadsereget, melly czéljaihan őt elő
ször vala segítendő. E ’ katonaság azonban durvább ’s

kevésb nemes érzéssel bír . sem hogy azt hösiségre há
la lelkesíthetné. Hogyan számíthatott a’ hg ollyan had
seregre , mellyben közszellem nem vala ’s azonfölül csa- 
ladrokonságnál fogva a’ nemzettel szoros kapocsban álla ! 
A ’ durva egyszerű gyakorlat c’ katonaságnak semmi 
tuinyomoságot sem adott a’ szerb férfiak izmos faja fö
lött, kik hadszokottan ’s megedzve legjobban érték foly
tatni a’ háborút az akadékos tájon , a’ roppant töigyer- 
dökben. Minden szerb jól van fölfegyverkezve’s kard
forgatáshoz jobban ért, mint a’ katona. Vásárra puska 
nélkül nem megy , útjában vadász , a’ ragadozó állatok
kal örökös harezban él *s hoszszu albaniai lőcsövével 
ellenét jól tudja czélba venni. Azonkül meg van edzve , 
rósz élelem-, éh -és  szomjhoz szokva , a’ katona ellen
ben clpuhult. A’ laktanyai husétkeket, a’ jó kenyeret, 
levet ’stb. a’pór nem ismeri, ő kukoriczakenycr-darab- 
jával ’s egy kehelyke pálinkával naponkint megelégszik. 
Azon viszony áll ruhatekintetben is ; a’ katona el van 
puhulva, nyárban ’s télen kényelmesen beburkolva jár, 
meleg köpenye, saruja nedvesség ellen védi ót, zord 
kedvetlen időben laktanyában kályha mellett kényelme
sen ü l , gyakorlatokra járnia nem kell ’s majd egész öt hó
napig téli szünnapjai vannak, a’ paraszt pedig rósz öl
tözetben , rósz tápla mellett, nyereményre csekély ki
látással dolgait az erdőben, daczára a’ hideg-’s hónak , 
nyugottan végzi. Polgárháborúra kerülvén a’dolog, illy 
körülmények közt a’ katonának vesznie kelle annál in
kább, mivel a’ hg pattantyusságának lova ’s lőszere 
nem vala , a’ lócsövek egyenlőtlensége használhatósá
gukat megnehezité ’s a’ katonaság puskával bánni épen 
nem tudott. Illy körülmények közt a’ hg lépése hogy két
ségbeesés lépése vala , átlátni könnyű.“

Midőn a’ legújabb r a j z o k  Szerbiából egymással 
szemközt állott hadseregekről szólnak, a’ nagyítás már 
onnan is kitetszik: ezen parasztok- ’s katonákból öszsze- 
vegyült hadsergek miként csődülnek öszsze és isméi el- 
oszlanak. A’ kép még világosb lesz Richter rajzából 
az 1839diki zendületról. A’ csupriai órsereg — kozák- 
szerüleg egyenruházott dárdások— megtámadván tisz
teit, azokat bezárá, a’ gyűlöltebbeket megdöngeté ’s 
azután megbilincselten K r a g u j e v a c z b a  hurczolá. 
A’ m e n e t e t  e g y  a l t i s z t  vezérlé. Társaik Kr a -  
g u j e v a c z b a n  s z i n t é n  f e l l á z a d v a ,  tiszteik 
és számos hivatalnokkal hasonlóan hántak. Laktanyában 
a’ b o r ’s pálinka patakként folyt. Mintegy 800an része
gen , éneklés, zajongás és fenyegetés közt, hat rósz 
fogatú álgyuval, lovasság és gyalogság össze-viszsza 
indultak Belgrad felé. A’ mezei lakosokbul csak kevés 
csatlakozék hozzájok ; együtt-raunkálni egy tiszt sem a- 
kar t ; egy , a’ hg szolgálatába lépett ausztriai karmes
ter félig kényszerittetve játszá a’ vezérszerepet. Bel- 
grádban a’ hirt egy előresietett tatártól tudák meg. A’ 
törökök a’ sánezokat ’s minden őrhelyet kettöztetettle
génységgel raktak meg, a’ tanács 1000 főnyi polgár- 
katonasággal veteté magát körül, még nagyobb hadcsa
patot külde a’ zendülők elibe ’s ezen erves föllépéssel 
imponált a’ hgnek , k i , kétkedvén a’ diadal iránt, ta- 
gadá a’ zendületet ’s a’ tanacs sürgetésére vegtere odáig 
ment, hogy legnagyobb ellenségét, Vucsícs Peresicset 
(ki az utolsó forradalmat intéző) , a’ fölfegyverzettek 
vezérévé tette. Az érsek, papsága kíséretében, Bel- 
grádtól 8 órányira ment a’ lázadók elibe; mindenre kere 
őket, térnének viszsza. De kábitólag zendiilvén meg a 
zene, a’ katonák lábait csókolák, hurrah-t kiáltanak ’s 
utjokat folytalák. K is  on előtt bukkantak az ezereferc, 
mellyck Vucsics körül sereglenek öszsze, kihez mind- 
ünnen jól fölfegy vérzett pórcsapatok gyülöngénck. Itt
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bátorságuk csökkenő ’s rövid alkudozás után, melly köz
ben Vucsics mindenkit kardra hányaíással fenyegete, ke
gyelemre nem-kegyelemre megadák magokat. Rögtön- 
törvényszék tartaték: a’ katonák ümögig levetkőztetve 
haza bocsánatának, a’ főnökök megbotoztatva Helgrád- 
ba lánczokon vezettetének , Vucsics pedig Kragujevacz 
felé ment, a’ hg lakát elfoglalá ’s iratait, mellyek el
lene vallanak, zár alá vévé. Az alatt János hg néhány 
ezer parasztot gyüjte kerületeiből öszsze Belgrá/1 kö
rül. Ezekkel alkudozás kezdeték , elejökbe terjesztet
vén , miszerint a’ tanács egyebet nem akar, mint meg
gátolni a’ hget, hogy jelen fokán tarthassa az adót. Ezen 
legújabb forradalomkor is, varázseszköz hatását nem té- 
veszté ; a’ parasztok megigérék kiadni János hget, ki, mi
dőn pártja főnökeit botoztatni ’s puska-agyaztatni látó , 
felkiálta : ,ne bántsátok őket, az ártatlanokat; én ’s testvé
rem Milos vagyunk okai mindennek !‘ Vucsics Belgrádba 
diadalszerüleg téré viszsza knezek (faluvének) kíséreté
ben, kik legjobb ruhájokban lovagiának ’s előttök 
majd 80 éves vitéz Garasanin és fia (kik mindketten a’Mi- 
hály hg elleni legújabb zendületkor halálukat leiék). 
Belgrádból a’ knezek, hivatalnokok, a’ lakosság fele 
és számos török ment elibe a’ nap hősének, ki e’ rival- 
gó tolongás közepeit lépdelt szürke vászonruhájában, 
kezében 6 láb hoszszu fejér bottal ’s foltos bakancsába 
dugott pantallonban. A’ status valamennyi hatósága a’ 
rendőrépület előtt álla ki, a’ rendőrmester osztogatáa’ 
beszállásozó czédulákat, de az osztogatást be nem fe
jezhető. A’ hirtelen felfortyanó Vucsics dühösen meg
rohanván őt, hat lábnyi botját rá emelé ’s a’ szegény 
rendörmestert iszonyúan megdöngetendé , ha ez gyorsan 
a’ tömegben el nem búvik. V u c s i c s  átokzáport külde 
utána a’ legpóriasb kifejezésekben, mellyek a t y j á t ,  
anyját és egész nemzetségét becsteleniték. — Ez az uj 
mozgalom hőse. (A. Z.) Ipolytúji.

Egybekelés a’ vérpadon.
Franczia beszély.

( Folytat út .)

,,A’ vétkes neve azonban nem fog a’ bíró ítéletén 
változtatni? kérdé isméretlenünk a’ kormányzónőt.

,Nem , felelt imez , semmitsem; esküszöm)
,,A’ szentirásra ’s feszületre ?“
,Igen ; de tovább, tovább !c
’S a’kormányzónö , épen azon magatartást, ép azon 

arczkifejezést vette elő , minta’ borzasztó felfödözés e- 
lött, mit tön. Az isméretlcn pedig, részéről, ép azon 
hangulaton, mellyen kezdette , folytatáa’ félbenszakadt 
beszélyt:

,,Egy napon , körülbelül hat hónapja, Caraccioli 
gr. erdejei azon részében vadászott, melly lakunkhoz 
szegellik. Szarvas-üldözésből jött; igen meleg volt, 
megszomjúzott, ’s egy fiatal lyánykát pillantott meg, 
ki vizedénynyel hátán a’ kútról jött. A’ gróf tüstintle- 
ugrék lováról, a’ kantárszárat karjára veté ,’s a’ lyány
kától egy ital-vizet kért. A’ hölgy Constanza, nővé
rem volt.“

A’ kormányzónö egész testeben borzadast erzett, 
isméretlenünk azonban tovább folytatá , mintha eszre sem 
velte volna »’ hatást, mit végszavai okoztak.

„Nővérem tizenhat éves Jyányka volt, szép mint 
angyal, tiszta mint Madonna. Szemein keresztül lelke 
mélyébe lehete látni, mint tiszta vizen által a’ folyam 
aljára, és szüléji, kik naponta bepillantottak, a’ tisz- 
tátlan gondolatnak még csak árnyát sem tapasztalhatták.

Constanza senkit sem szeretett, ’s mindig azt mon
dó , hogy csak istenét fogja szeretni. Egész gyöngéd 
lényé túl szárnyalt az anyagon. De, mondám önnek si
gnora , ’s ön tudja tan maga is , hogy Caraccioli gróf 
szép, gazdag, ’s nemes ur. Constanza, éltében elő
ször látott illy férfit, mint a’ gróf is hihetőleg először 
illy lyánykát; ezen két természet, mellyek közül egyik 
testre, másik kedélyre nézve volt ritka, vonzódást ér
zett egymás iránt,’s midőn hoszszu beszélgetés után el
váltak , kezdett Constanza a ’ szép ifjúról ábrándozni 
de a’ gróf sem vala képes fejéből a’ fiatal szép lyányt 
kiverni.

A’ kormányzónö ajkai rángatóztak, de egy s z ó t  
sem szólt.

„Mindent meg kell önnek mondanom. Constanza nem 
tudta, hogy azon szép ifjú férfi Caraccioli gróf; apród
nak vagy inasnak tartotta ö azt a’ gróf kíséretéből , ki
re pillanthatott, kit megszerethetett, mert nővérem pór 
lyánynak gazdag volt.

„Három, négy nap,  igy láták egymást, mindig a’ 
kúthoz vivő utón , ’s azon helyen , hol legelőször ta
lálkoztak; de egy délután annyira feledek magukat , hogy 
atyám lyánya kin -  maradásán aggódva fegyvert vön , 
elibe menendő.“ ’S

„Egy uthajlásnál fiatal férfi mellett látta ülni.“
„Constanza , atyámat pillantva riasztott őzkint ugrott 

fel, a’ fiatal ember pedig s e b e s e n  az erdőbe illant. 
Atyára első motszanása volt: fegyverhez nyúlni, de Con
stanza a’ lócső ’s Caraccioli közé állt. Atyánk puskáját 
ismét vállára veté , de az ifjú grófot megismerte.“

,Valóban Carraccioli Antal volt az?1 kérdé félig— 
hallhatólag a’ kormányzónő.

„Igenis ő ‘ válaszolt isméretlenünk.
„Ugyanezen este , atyánk megparancsolá nőjének 

’s lyányának, hogykészen legyenek, azon éjjel elindu- 
landók. Mindkettőnek el kelle házunkat hagynia’s Mon- 
teleonebe, egy nőrokonhoz menekülnie. Atyám, első 
hevében félre szölitá Constanzat, ’s mondá: ha ismét 
látod , megölöm őt.“

„Constanza atyánk lábaihoz omlott, megígérte, hogy 
az ifjú férfit örökre kerüli, ’s kulcsolt kezekkel, kö- 
nyűs szemekkel esdeklett bocsánatért. Atyám megcsó
koló 1 romiokát, ’s megengedett neki. Constanza anyjos- 
tul elutazott, ’s napfölkeltekor a’ gróf határain már túl 
voltak.“ —

A’kormányzónö újra szabadabban lélekzett.
„Másnap atyám a’ grófhoz ment. Mi történt közöttük 

nem tudni; de igen azt, mikép a’ gróf becsületére es
küdött, hogy atyám C o n s t a n z a  becsületét nem félt
heti.“ —

„Ezen együtt-beszélgetést követte napon a’ gróf 
Nápolyba utazott.“ ?

,Igen igen, emlékszem viszszatértérc, szólt a’ 
kormányzónő. ,Aztán , aztán ?•

„Aztán signora, aztán?— O mindig arra gondolt, 
kit felednie kellett volna. Az udvari mulatságok , magas 
rangú hölgyek kegye, dicsszomja reményei, mitsem te
hetőnek, hogy a’ szegény calabriai hölgy képét, gon- 
dolataiból száműzzék; azon kép nappal szünetlen előtte 
állott,’s álmaiban az csalogató. Levelei öcscsehez szo
morúk ’s kétségteljesek valónak. Öcscse nyugtalanko
dott miatta, elutazott, ’s az udvarba érkezett. 0  azt 
gondoló, hogy bátyja valami királynőbe szerelmes, ki
nek keze után hasztalan eroködött, s milly teli torokbul 
kaczagott, midőn megtudó, hogy ezen szeretet tárgya 
csak egy szegény calabriai hölgy.
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,Oslóba vagy te Antal igy szólt hozzá- A’lyányka 
jobbágyaid egyike, rabszolgálód, ’s vagyonodhoz tar
tozik.4 —

,,De , felelt amaz, atyjának megesküdtem , hogy.“
,Mit fogadtál te gondolatlan ?4
„Megesküdtem, hogy lyányát többé föl nem ke

resem.“ —
,Nagyon jó. ígéretedet meg kell tartanod. Nemes 

ember előtt, szavaszent.4
,,E’ szerint magad látod , hogy rám nézve minden 

oda!“ —
,Te azt fogadtad, hogy nem látogatod többé meg ?4
„Igen .^
,De ha ó maga jőne hozzád?1
„Maga ?“
,Igcn , igen.4
„Hová ?“
,Hová akarod ; például ide.4
„Nem , ide nem.“
,Rosarno kastélyodba hát?4
„De en itt bilincselve vagyok ’s Nápolyi nem hagy

hatom el.44
„Nyolcz napra sem?“
„Nyolcz napra ? Az mégis lehetséges lenne ; talál

hatnék valami ürügyet tőle nyolcz napra menekülni.44 — 
Nem tudom, sigr.ora, mit értett ő ezen , azt sem , mibi- 
lincsezte őt le ; elég az hozzá, hogy ő úgy mondta.

,Tudom én , felelt a’ kormányzónő, ki halál-sáppadt 
lett. De folytassa csak, folytassa!4

„Indulsz hát azonnal , mihelyt levelemet kapod 4, 
mond Rajmund továbbá.

,,A’ két testvér meg^zoritá egymás kezét, Antal 
gróf Nápolyban maradt, R a j m u n d  pedig Calabriába 
ment. —-

„Egy hónap múlva, Caraccioli gr. Rajmundtól le
velet kapott, ’s igazat szólva, adott szavának ura ma
radt. Még az nap elutazott.— Ne veszitse el türelmét 
signora, mindgyárt feloldódik a’ csomó,44

,Épen nem,  csak iszonyodom ezen beszélyre4, fe
lelt a’ k ormányzónő.

„A7 kút közelében embert Öltek meg. Atyám ép 
akkor tért haza vadászatról; a’ szerencsétlent végpercz- 
ben találta , s míg abban fáradozott — igaz, sikerte- 
len h°gy segélyével amazt életben tarthassa , azalatt 
Rajmund két szolgája az erdőbül előtermetf, ’s atyámat, 
mint gyilkost megfogták.

Fajdalom , atyám , puskáját csak kevéssel az előtt 
lövé ki, ’s egy átkozott történet miatt, miről azon Raj
mund , ha eletben volna , számot adhatna, azon golyó , 
mit a’ sebből kivettek , ép olly nagy volt, mintázok, 
miket atyámnál találtak.

„A* pörnek hamar vége lett, a’ két inas úgy val
lott, hogy a7 bírák pillanatig sem kétkedhetének. Atyám 
halálra ítéltetett.

„Anyám ’s nővérem egyszerre hallották meg az 
eseményt, port ’s ennek kimenetét; tüstint elhagyáb te
hát Monteleonet, ’s Rosarnóba ép azon napon érkez
tek, mellyen Caraccioli gróf, testvére, tudósítására Ná- 
polybul/*

„Caraccioli mint Rosarno urának hatalmában volt az 
alsóbb’s felsőbb tövényhatóság ; egyetlen intésével ad
hatott életet ’s halált atyámnak44

„Anyára nem tudta , hogy a’ gróf megérkezett ; ha
nem Rajmunddal találkozván , ez jelenté neki a’ sze

rencsés körülményt, ’s adá a’ tanácsot, hogy lyányos
tul maga menne a’ kastélyba : atyánknak’s férjének ke
gyelmet kérendő. Veszteni való idő nem volt; mert a- 
tyám kivégeztetésének már másnap kelle megtörténni.

„Elhatárzá tehát anyára magát ezen lépésre, mi 
úgy tetszett, jószívűségből javasoltatok ; magával vivé 
lyányát, a’ nélkül, hogy ennek mondotta volna szándé
kát , ’s még azon nap, a’ gróf megérkezése után, sírva 
kopogtatónak a’ kastély ajtajain.

„Szegény anyám nem tudta, hogy a’ gróf Consfan- 
zát szereti.44

„Az ajtót megnyitották, természetesen, mert a’ 
gyalázatos Rajmund mindent úgy iníézelt, hogy terve 
létesítését misem akadályozhatta ; de a’ kastélyban be
lül anyám ’s nővérem eübe cselédek álltak, kik azt 
mondák, hogy ketten egyszerre az úrhoz nem me
hetnek , hanem egyik a’ másik után.44

„Anyám belépett ’s Constanza várakozott/ 4
„A’ gróf szigorú tekintettel fogadá; lábaihoz bo

rult anyám, kért ’s esdeklett; de ő hajthatatlan ma
radt; vétek követtetett el, monda, ön férje a’tettes,’s 
a’ gyilkosságot meg kell büntetni; ó a’ törvény mene
tét nem gátolhatja ; vér vért kíván/ 4

„Anyám , fájdalom- ’s kétség-roncsoltan tántorgott 
ki a’gróf szobájából.44

,IIát hol volt ön ekkor?4 kérdé kormányzónőnk az 
ismeretlent.

„Calabria más részén , Tarent, Brindisiben , szó
val: sokkal meszszebb , mintsem a’ történteket megtud
hattam volna. Anyám , lyányostul akart távozni.

,,A’ sor most rajtam, felelt húgom, én is megkí
sértek mindent, hogy urunkat megindíthassam. Tán sze- 
rencsésb leszek.

„Anyám fejét rázta ’s egy székbe rogyott; mitsem 
remélle többé

„Hugóm belépett.
.Hisz tudta, hogy azon férfi szerelmes belé, esek 

szavába a’ kormányzónő, mégis bement ?4
„Atyára halála!14
Izabella fogait csikorgatta’s kis szünet múlva mon- 

dá : ,beszéljen tovább !4
„Kínos bizonytalanságban telt el tíz perez, vegre 

esy inas papírral kezében lepett ki ’s mondá: a gr. ur 
a’ vétkesnek egészen megbocsát, itt van a’ pecsétjével 
megerősített pergamen. t

„Ah köszönet, hála! kiáltott anyáin. Megcsokola 
a’ gróf aláírását ’s el akart sietni; azonban hirtelen meg- 
állván kérdé: ’s lyányom ?<f

„Eredj csak a’ börtönbe, felelt az inas, lyányod, 
mire hazatérsz, honn leend. V—a.

(Folyt. következik.)

I P ó t l é k t á r .
(H aj p o r.) Nagybrittanniában 1795b. 50,000 fodrász 

volt. Föltéve , hogy közülük naponkint mindegyik egy 
font lisztet fogyasztott el, úgy egy év alatt 18,250,000 
font használtatott fel, miből 5,314,280 házi kenyer te
lik , ’s darabját 9 penezre számítván 1,146,421 font 
sterling értékű. Ezen számjfásbul ki van hagyva azon 
liszt, mit katonák ’s azok használtak fel, kik hajó
kat magok porozták.

Szerkeszti Helmeczy. Nyomtatja Tr a tt ne r-Káro 1 yi uri-utcza 453.
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N ézetek az ausztriai birodalomheli 
óhitüek egyházai jobb karba he

lyeztetését illető leg .
(A ’ kecskeméti nemegyes- óhitiiek egyháza elöljáróji 

által.)
„Kis dolog is gyakran nagy czélt okoz a’ 
sokaságnál, mellyet utóbb tetté érlel az 
egyes erő.“ Kisfaludy Károly.

Ha édes hazánk minden tekintetbeni ébredésének 
e’ legújabb korszakába magunkat tényleg helyeztetve 
lenni elismerjük és hiszszük , ’s a’ hírlapok nagyszerű 
munkálatit — az értelmi közlekedésnek ama’ hathatós ru
góéról— őrszemekkel kisérjük, szent ihlettől meghatva 
keblünk azon hitre tér, missserint e’ nemzet felett a’ 
százados tespedésnek bdskomoly óraütése már lezúg
ván , egy jobb, egy boldogabb lét elöidézhetésére tö
rekvésnek megmerhetetlen sík tere nyilt meg. Az iro
dalmi pályán korszerű politikai müvek az egyetemes hon 
boldogulását ’s anyagi jobblétét tárgyazzák, valamint 
szellemi emelkedés tekintetéből népnöveíést czélirányosb 
iskolai rendszerrel — sürgetők, tünedeznek föl ’s ész
lelhető, miképen a’ külön ajkú, szokásn’s vallásu nem
zetbeliek mindenik ön keblében bár — csakugyan a’ kor 
varázserejű szózatát a’ „haladást“ tűzték ki lobogóul ’s 
habár az egység, az egyetemes erőveli működés a’hon 
javára, jelenleg még, ollykorkicsinységek miatt — mi
nők a’ félreértés , vagy helyesebben , egymást megér
teni nem akarás — megzavartatnak is a’ hon külön ajkú 
polgári között; a’ munkálatok iránya mégis, ugyanazon 
egy ’s a’ végeredvény mindenkor a’ hon java, a’ hon 
emelése, boldogítása. Elméinket ise’ szent igék testté 
alakithatása — mennyire csekélységünktől telhetik — 
foglalkodtatja ’s kebleink a’ józan korszellem magasz
tos igényeitől meghatva, e’ dicső törekvésű ’s már a’ 
lefolyt századokban is hisztériái jelességekben gazdag 
magyar honunk oltárán, ha bár sokat áldozni képtelenek 
vagyunk is , de legalább magas állású férfiak áldoza
tához izzó parázst élesztgetni forró és folytonos törek
vésünk leend , ’s ha még itt is ügyetlen szolgáknak mon
datnánk , megmarad keblünknek az édes öntudat, mi
szerint legalább akartunk valamit.

A ’ népnövelésnek eszméje mióta több jeles magyar 
hírlapban megpendítetett, nem ritkán korszerű, lélek— 
ébresztő értekezéseket olvastunk, mellyek czélszerűbb 
iskolai rendszert, az alsóbb néposztály általányosbszel
lemi érlelését, meghaíólag eleven színekkel , ajánlga- 
ták a’ nemzetnek , ’s mi mindezt éber figyelemmel kí
sérők. Nyilványosan eímondatott itt ott a’ többek között, 
miszerint az óhitű keresztyének, hitünk sorsosai, je
lesül szelemileg egyéb a’honban megtelepültnemzetheliek 
mögött sántikálnak , sőt papjaink is (tisztelet az érde
mes kivételeknek), némileg babonásoknak, tudomány
talanoknak neveztetnek. S mi ne nyúljunk e keblünk
be a’ szent igazságot mentendők , miszerint csakugyan 
jóformán hátul állunk hiísorsosinkkal ? ’s ne buzduljon 
é a’ jobblét után vágyó kebel tenni. hacsak csepnyit te
het is a’ teendők tömkelegében? Jelen az idő férfiak! 
a’ végzés örök mutatója I842dik évét jelöli amaz Isten
ember , ama’ s z e n t  és megfoghatatlan lény Krisztus 
urunk e 1 d ő d i n k között mindenek fölött szent tudo

mányával megjelentének, ’s az emberiség az évek szá
mával aránylag csak igen parányit haladott istenismé- 
retben, istenes és józan erényes életben ; ’s mi a’ leg
újabb kor szülöttei folytonos csigaraenetü életet éljünk ? 
Nem, ez nem lehel., ez nem fog megtörténni! Van di
csőn uralkodó fels. fejdelmünk, példánya az erényi- 
ségnek, leghűbb atyja jobbágyi hódolatu alattvalójinak, 
ki lelkén viseli boldogittatásunkat, anyagi és szellemi 
jobbletíink eszközölhetését. Legújabban is élvezi óbitü 
nemzetünk fels. királyunk atyai kegyeit, midőn legke
gyelmesebben méltóztatott megengedni a’ metropolita- 
választást, kinek nagy, egyszersmind édes kötelessége 
leszen, szellemileg, erkölcsileg, vallásilag józan elvek 
saeriüt kormányozni vallásfelekezete alattvalóéit, ’s mi 
a’ magyar nemzethez irányozni bátorkodunk legaláza
tosabb jelen iratunkat, mellyben igénytelen nézetink a’ 
felekezetűnk lehető boldogulását illetőleg kifejeztetvék. 
Két pontot állítunk fel, mellyek e l s e j é b e n  hitsor- 
sosink nem haladásának, némelly részbeni müveletlen- 
ségének, vallásuk iránti idegenkedésének okait terjeszt
jük elé; m á s i k b a n  pedjg : mi módon lehetne e’ na
ponta mindinkább elharapózó ragálynak gátot vetni ?

1) Altalányos a’ panasz óhitű egyhazinkban , mi
szerint templomink ahitatosság óráiban kellőkép nem 
láttogaltatnak; gyakran pártoskodások minden szent és 
üdvös czélt lerombolok , keletkeznek; a’ lelkész nem 
ritkán gyülöltetik; müveit közönségü egyházakban, tán, 
kiképezetlensége, tudománytalansága miatt; szegény
séggel küzdő ’s elbagyatottabb állapotú , műveletlenebb 
helyeken pedig , hihető , mert a’ község egyedeivel el- 
élhetés miatt azonegy alacsonyabb munkára szorítkozni 
kénytelenittelvén tiszteletlenség, nembrcsülés tárgyává 
fajul , honnét templomkerülés ’s vallás iránti hanyagság 
természetesen következik. Szeretjük azonban ez eiéso- 
roltakat nem kizárólagos akadálynak hinni a’ müvelőd- 
hetés ösvényén, ’s ha mélyebben hatunk a’ dologba , lé- 
lekmérgezó tapasztalást meritendünk , miszerint a’ fiók
egyházak (filiák) nagy részint nem ügyelnek anyaegy
házaikra, sem vasárnapokon sem sátoros ünnepeken nem 
szemlélhetni őket; így vallástanokká válnak, nem tart
ják meg mit sz. vallásunk parancsol, t.i.nem áldoznak sem 
az apák sem a’ fiák , ’s igy mintegy szabadhitüek , világi 
és papi törvény ellenest élik át szentségtelen életöket, 
holott istenfélő elődeik , önmagok gyarapításán ’s csa- 
ládjok szent vallásunkbani buzgó növeltetésén kivül, 
az anya-egyházakat vagyonukkal :s becses személyeik
kel élesztették, ápolták; az egyház bajait egyszers
mind magokévá tették és sarkalás nélkül valának szük
ségeiben segílöji. Lelkészink e’ főpapi kormányilag is 
megrovandó vétkes elhanyaglását az anya-egyházaknak 
— hiszszük — sérelmesen veszik ’s kísérleteket tettek 
is itt ott az eltévelyedelt nyáj terelgetésére, minden
kor , mint Krisztus szolgáji és követőji sz. hivatalukhoz 
képest, nyájasan, vallás nyelvén s z ó l v a ,  és minden 
erőtetéa, de egyszersmind fájdalom ! minden siker nél
kül. Még ezeken kivül elavult vallásos szokásinkban is 
rejtvék akadályai a’ templom szerefefének legkiválikép 
adakozások tekinteteből, mellyek a’ lefolyt idők bélye
geit viselik, ’s minők: a) A z ú g y n e v e z e t t  t á 1— 
czják. Több alföldi hitsorsosunktól panaszkép hallot
tuk, miszerint ó h i t ű  templomi buzgókodásinkat mint
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egyéb hitfelekezetű keresztyén atyánkfijai, nem gyako
rolhatják ’s illetőleg gyakorolhatjuk; mert:

a) E l s ő  t á l c z a  h o r d o z  t á t i  k t e m p l o m i
s z ü k s é g e  kr e .

ß) M á s o d i k  a’ s z e g é n y  c í e r i c u s o k  
s z á má r a .

y) H a r m a d i k  a’ p r a e p a r a n  d i á r a .
d) A’ s z e g é n y e k  s z á m á r a .
e)  A’ h a r a n g o z ó  s z á m á r a  s á t o r o s  ü n 

n e p e k e n .
£) G y e r t y á t  i s  s z o k t u n k  a d a k o z n i  á l 

d o z a t u l .
y) A’ l e l k é s z  t á 1 c z á j a.

A’ t e m p l o m b ó l  k i m e n e t k o r  k o l d u 
s o k n a k  k e l l  a d a k o z n u n k ,  

t) A’ p á r b é r. 
x) I s k o l a b é r .
A) P ü s p ö k b é r .  ’S ezeken kivül ha fölveszszük 
/iI) A z  u r a s á g  h á z i  a d ó j a ,  
v) V á r m e g y e  é s  k i r á l y i  a d ó ’s i de s z á 

m í t h a t j u k
I) Ha  v a l a k i n e k  n é v n a p j a  v a n ’s barátsá

gos ebédnél mulatoz atyafijaival, barátival, ime jő az 
egyházfi és a’ harangozó névnapi üdvözléseivel ’s ebéd 
alatt (mi nem mindenütt szokás ugyan , de igen sok 
helyen tapasztaltatik) egy tálczában a’ templom számára 
kéregét. —

Az elfogulatlan vizsgáló ezekben hatalmas gátra 
talál, minélfogva templomink istentisztelet alkalmával 
gyér közönségtől látogattatnak; mert az érdemesb , emel
tebb fokozaton álló családok minden egyes tagjai ala- 
csonyságnak tartják, mindenikelőszámlált tálczába nem 
adni ; adni pedig annyiszor mennyiszer, nemcsak fö
lötte alkalmatlan ; de erszényt nyomorító egyszersmind. 
A’ főbb családok tehát gyéritni kénytelenek a’ templom
járást ’s ha vasárnapokon közülök egy személy megjele
nik , sőt még sátoros ünnepeken is, osztályzáshoz nyúl
nak ’s a’ esalád fele egyik napon, fele pedig más na
pon teszi istentiszteletét. A’ közép osztályukeresztyen- 
ség amazokra veti szemeit ’s a’ követésre méltó példát 
siet utánozni, templomát kerüli. ŝ csak hogy erszé
nye csorbulást ne szenvedjen, keblét nyugtatólag el- 
mondogatja : „ha N. és X. uraimék el nem kárhoznak , 
én mit rettegjem az istenítéletet? Az alsó néposztály még 
legtöbbet adna lelki buzgókodásra, a’ templomba járást 
különösen üdvös dolognak tartaná; de nem gyözia’sok- 
nemü adakozást, holott pedig áldozatot tenni szent do
lognak hiszi, a’ nem áldozhatást pedig szégyennek (ért
vén a’ jobb érzésüeket), ’s inkább elmaradoz templo
mától , hogysem lelkét sértse nem adakozhatás által. A’ 
tálczák elhordoztatnak , de fájdalom , nincs ki adakoz
zék. A’ nagy részben alapítvány nélküli egyházak ha- 
nyatlanak, ’s a’ napkeleti vallás sínyli követőinek rész- 
vétlenségit ,buzgalmatlanságát. Templomok ápoltatás hi- 
jányból elhagyatott állapotúak, ’s ha az idő vaskarja ki
javításra unszolja a’ közönséget, kiküldöttek járják be 
a’ birodalmat templom számára kéregetők, ’s nem rit
kán , mit krajczáronkint kegyes adakozásokbul begyűj
tőitek , nem kegyesen cl is költötték mire hazájokba tér
tek , ’s az egyház ismét csak ott van , hol és minő álla
potban volt azelőtt. Alázatos véleményünk tehát, ha az 
elésoroltakon végig pillantunk, elsőben is a’ fiókegyhá
zak (filiák) elpártolására nézve az volna : hogy minden 
püspökség küldené esperesét járásabeli templomaihoz egy 
megyei esküttel mindenkor az eljárandó filiabeliek költ
ségin , ’s a’ melly templomnak lyány-egyháza van , és 
a z , az anyaegyháztól elpártolt, szigornn kérdeztetnék

k i : miért hagyá el a’ fő t , mellynek szárnyai alatt üd
vös és istenes életet élhetne a’ helyett, hogy igy, min
den valláskövetés nélkül keresztyéni kötelességeinek 
eleget nem tesz. Illy alkalmakkor a’ párbér-fizetésre is 
szoríttathatnának a’ késedelmes rósz fizetők kivétel nél
kül ; mert fájdalmasan tapasztaljuk, miszerint a’ tem
plom szükségeire, s i 1 á n y adakozások mellett, még a’ 
legszentebb, a’ párber is egykedvüleg, sőt barátságos 
felszolongatásokra is alig fizettetik le keresztyén embe
rek által, ’s csak aggódva tekintnek a’ hívek kétes jö
vendőjükbe : ha hozand é ránk a’ végzés olly időt, melly- 
ben, jelesül e’ két magyarhoni óhitet tartó egyházak 
szellemileg és anyagilag jobb létre hozathatnának.

CVege következik.J

Egybekelés a’ vérpadon.
Franczia beszély.

( F o ly ta tá s .)
„Orömittason sietett anyám tova ’s Rosarno utczain 

kiáltozá : megvan a’ kegyelem! megvan a’kegyelem. A’ 
foghely kapuihoz ért, hol már kétszer volt, de be nem 
bocsáttatott. Harmadszor is viszsza akarák utasítani, ha
nem clőmutatá a’ pergament, ’s az ajtót kinyitották.
, „Atyám börtönébe vitték, ki már csak hóhérra várt. 

Élet jelent meg halál helyett. A’kétségbeesés ezen he
lyén egy pillanatra Jeirhatlan ö r ö m uralkodott. Aztán 
kérdé atyám: mikép tudta meg anyám ’s nővérem a’ vá- 
doltaíást. mivel őt terhelek, mint jutottak a’grófhoz ’stb.

Elbeszélte anyám , atyám hallgatá ’s minden szem- 
pillantásban felkiáltásokkal szakítá félben. Később azon
ban csak tagolgatá a’szavakat "s reszkető hangon ; aztán 
egészen elhallgatott ’s fejét két kezére süllyeszté, hi
deg veríték üté ki magát homlokán , szégyenpír égett 
arczain, ’s végre, midőn értésére adá anyám, mikép 
ő engedte meg nővéremnek, hogy ez a’grófhoz bemen
jen , felugrott és sebzett oroszlánkint sietett az ajtóra. 
Az ajtó zárva volt.

,,A’ követ vévé föl, mi főaljaul szolgált, ’s teljes 
erőbül verte a’ vas zárt, hívén hogy azt megnyitni jo
ga van.“

,,A’ börtönór előjött a’ zajra ’s kérdé : mit akar ?“ 
„Ki, ordított atyám, e'pillanatban ki!“
„Az lehetlen , felelt a’ börtönőr.
„Kegyelmet n y e r t e m ,  szólt atyám tovább. A’ 

kegyelemlevél kezemben!
„Igenis , válaszolt a’ börtönór , de benne van , mi

kép börtönödet csak holnap hajnalban hagyhatod el.“ 
„Holnap hajnalban! kiáltotta’ fogoly.“
„Olvasd , ha kétkedel , tévé hozzá a’ börtönór.“ 
„Atyám a’ lámpához lépett, ismét ’s ismét olvasá 

a’ pergament. A’ börtönőrnek igaza volt; az elbocsát- 
tatás , történetből, tévedésből, v. száraitásbul é más nap 
reggelre volt meghagyva.

„A5 fogoly egy szót sem szólt. Némán ’s busongva 
ült helyére.

„Anyám, elibe térdelt. Mi bajod kérdé tőle? 
„Semmi.“
„Mitől félsz ?“
„Ah igen kevéstől!“
„Istenem! mit gondolsz, mitől félsz?
„Azt gondolom, hogy Constanza, atyjára méltatlan 

más semmit.“
„Anyám ijedten ugrék fe l , mondván : az lehetlen ! 
„Miért lehetlen ?“

"„Nekem azt mondák , hogy azonnal jő , ’sránkhonn 
várakozik.
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, »Ugy hát térj haza, nézd meg : vájjon honn van 
e ? s ha ott találod, jöj viszsza vele.4*

„Azonnal itt leszek.“
„Anyám haza sietett. Házunk puszta ’s üres volt, 

Constanza még nem tért meg.“
„Anyám a’ kastélyba ment ’s lyánya után kérde

zősködött. Azt kapá feleletül: nem tudják, hol van. Is
mét haza ment, Constanzát mégsem találta. Estig vár
ta , Constanza nem jelent meg. Férjére gondolt ekkor, 
’s ismét a fogbely fele indult, de oily lassan , ollyszo- 
morkodva lépdelt, mintha lyánya holttestét temetőbe ki
sérné. A’ börtön ajtaját, mint először, felnyiták neki.“ 

„Férje még most is azon helyen ült , ’s ámbár meg
ismerte anyámat, mégsem emelé föl fejét. Anyám újra 
letérdelt előtte , ’s fejét atyám térdeire hajtá.“

„Képzelheti signora ! milly éjök lehetett a’szeren
csétleneknek.“

„Másnap viradtakor megnyiták a’börtönt’s jelenték 
az elitéltnek, hogy szabad. — Mondáin már önnek, hoz- 
zátevé ismeretlenünk éles gunynyal, mikép Caraccioli 
gr. nemes ur volt, ki szavát bizonynyal megtartá.“

„Szüléim karöltve hagyák el a’ börtönt. Ezen egyet
lenegy éj tiz évvel rövidítő éltöket.“

„Midőn az utczaazon szegletére jöttek , honnan há
zunkat beláthatni, megpillanták Constanzát, ki küszöbre 
térdelvén várta őket.“

„Ok nem sietének lyányuk elé, ’s lyányuk nem állt 
fel eléjük sietni.

„Midőn már egészen közel voltak, öszszekulcsolá 
Constanza kezeit, csak ezen egyetlen szót rebeghetvén : 
kegyelem!“

„Ösztönszerü motszanással nyujtá kezét anyám atya 
’s lyány közé.“

„Atyám szelíden tartá őt viszsza mondván : kegye
lem , ’s kezét Constanzának nyujtá; kegyelem ’s miért 
kegyelem lyányom? Nem vagy angyal és szent, ’s nem 
vágyé inkább , mint ez ok, vértanú ? ’s raegcsókolá nő
véremet/4 —

„Aztán , mi alatt anyám ’s húgom szobába vonul
tak , levette fegyverét, ’s vállára vetvén a’ kastélyba 
sietett.“ —

„A’ grófnak köszönni akarta.“
,,A’ gróf egy órával az előtt indult Nápolyba.
„ Köszönni akarta Rajmundnak.
„Rajmuod a’ gróffal együtt eltávozott.“
„Atyáin tehát haza té r t , ’s fegyverét falra füg- 

geszté.“ —
Aztán anyám ’s lyánya valami nagy esést hallottak , 

kisiettek, ’s láták, hogy atyám eszméletlen fekszik.
„Agyra tevék; nővérem mellette maradt, mig a- 

nyám orvosért szaladt/4
„Az orvos megrázta fejét, de azért eret vágott; 

estefelé atyára felnyitá szemeit.
„Épen midőn szemét felnyitá, léptem be az ajtó 

küszöbén.“
„Sem anyámra, sem nővéremre nem tekintett, csak 

rám.14 —
„Fiam! fiam! kiáltott ő; mennyei boszu küld té

gedet.“ —
■ „Karjai közé omlám.“

„Menjetek, mond anyámnak’s nővéremnek , hagy
jatok magunkra.44

„Ebkor ágyában felülvén, Constanzanak , midőn az 
anya távozott, mo n d a :  kövesd anyádat, ha akarod, 
hogy megáldjalak.“

„Constanza megcsókolá haldoklónk kezét, sírva ro
gyott karjaim közé ’s anyját követte.

„Puskámat, pisztolyaimat ’s tőrömet asztalra te
vén , az ősz ágyához térdeltem.44

„A’ mennyei boszu vezérelt viszsza, mond újra. 
Hallgass meg ’s ne szakaszsz félben , mert érzem , hogy 
már csak néhány perczig élek.

,.Mindent elbeszélt/4
„Sokáig nem hihettem ; sokáig ráztam őt ’s kiálték 

hozzá ; de végre tapasztalam, mikép kezei enyéimben 
meghidegültek.

„Befogtam szemeit, kezeit mellén keresztbe ’s 
egymásra tevém , még egyszer megcsókolám , ’sazágy- 
lepelt arczára lobéra.44

„Aztán kinyitván az ajtót, anyámat ’s nővéremet 
előintém.“

jJertek , mondám , jertek’s imádkozzatok a’ holtért.4 
„Mindketten zokogva rogytak az ágy mellé/4 
„Ez alatt pisztolyaimat, tőrömet övembe dugtam, 

vállamra vetém puskámat’s az ajtóhoz sieték.
„Hova testvérem, kérdé Constanza?14 
„Hova isten vezérel, felelék.“
,,’S mielőtt viszszatartóztathatandott, kimentem ’s 

eltüném a’ homályban.44
„Egyenesen Nápolyba indultam.44 
„Mondák nekem, hogy ön nemcsak szép, de igaz

ságos is minden királynő fölött.*4
„Nápolyba jöttem, öntül igazságszolgáltatást ké

rendő.44 —
,Miért nem vett ön maga elégtételt?4 kérdé a’ kor

mányzónő isméretlenünket/4
„Signora! egy gyilobszurás illy gonosz tettért nem 

elég, vesztőhelyre v e l e !  Caraccioli gróf családunkat 
becsteleníté meg, én a’ gróf meggyaláztaíását kívánom.44 

,Méltán; mond Izabella halkan.4 
„Midőn pedig útközben megtudtam , hogy Rocco 

del Pizzo fejére jutalom van téve; midőn Nápolyba jő
vén , utcza-szögleteken a’ hirdetvényt olvasám , melly 
négyezer aranyat igér annak, ki őt elevenen v. holtan 
átadja: nagyobb biztosság okáért a’ rendőr-miniszterhez 
mentem, ajánlván magamat arra, hogy azon embert, kit 
mindenütt keresnek, de sehelsem találnak, kézhez szol
gáltatom. A’ rendőr-miniszter azonban nem akart meg
egyezni bivánatomhan , t. i. hogy fönségednél meghall- 
gattatást n y e r j e k .  E’ szerint más utón szándékoztam 
czélhoz jutni; raboltam a’ resinai utón Terro del Greco 
felé. . .“ —

,Igy tehát ön volt az , nem Rocco del Pizzo V 
„Én raboltam az aversai utón.“
,Ezt is ön tévé ,’s nem az , bit tettesnek gondoltak ?• 
„Én gyilkoltam az amalfii utón. Rajmund halála volt 

boszum kezdete; mert föltevém , hogy boszuhoz fogok , 
mivel késedelmeztek igazságot szolgáltatni.“

,Isten akarta , hogy önt ismét feltaláltam ; még min
den jó lehet. Még mindig van tzándéka R o c c o  del 
Pizzot kiadni?4 

„Igen“
,Tudja hol van ó ?4 
„Tudom.44
,Jót áll érte, hogy megfoghatják ?4 
„Jó t/4
,Elevenen akarja kézhez adni?4 
„A’ holt Caraccioliért; ez föltétem. Küldjön ön 

börtönbe , ’s két férfi által vitessen olly ablakhoz , hon
nan Caraccioli kivégeztetését láthassam. Ha Caraccioli 
megholt, Rocco del Pizzot azonDal kiadom.**

,’S ha nem tenné ?4
,,Fejem kezeskedik övéért; mondtam mar, ’s most 

ismétlem újra.44
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,Igaza van, felelt a’ kormányzónő, elfelejtettem.4
E ’ szavak után Izabella tenyerébe csajiott’s a’rend

őr-százados belépett.
,Vigye börtönbe ön ez embert4 monda.
A’ százados, isméretlenünket két testőrnek áfadá 

’s viszszajötf.
,Most folytatá kormányzónőnk, Caraccioli A n t a l  

grófot fogja e l ’s vigye a’ del Ovo kastélyba.4
A’ százados Caraccioli szállására ment, de a’ gróf 

a’ fenyegető v e s z é l y t  kétségkül megsejtette ’s elil
lant. V—a.

(Vége következik

V i s z  on-fe l  e le t .
E’ folyó évi 12d. szám alatti Társalkodóban Nagy- 

Röcze várost leírván , arra a’ 43dik számban B. A. ur 
feleletet adott. -— Hallgatnom kellene azon feleletre , ha 
azt literatori bírálatnak tekinthetném ; de miután azon bi- 
rálatf a* tudomány határán túl, rágalmazásokra is kiter
jed, lehetlen az ellen magamat nemigazolnom. Neve
zetesen : a’ murányi vasműi egyesületre czélzó azon 
buzgó óhajtásomra, mellyet a’ magyar nyelv iránt nyil- 
ványiték, azt mondja, hogy az későcskén jött. A’ f ö l 
v e t t  s z e m p o n t b u l  a z o n  ó h a j t á s o m a t  most 
is megújítom. — Megismérem azt, ’s igenis jól tudom, 
hogy a’ jegyzőkönyv mármost honi nyelven szerkesz
tőik ; de a’ többi áltálján fogva, csak hiú büszkélke- 
dés. ■— En nem tagadom, hogy a’honi nyelv életbe lép
tetése nem volna elhatározva, de óhajtásom tovább ter
jed ; azt kell véghez vinni: hogy a’ végzésnek,- a’ holt 
betűnek, élete ’s productiv ereje legyen.— Ezen pro- 
ductivitásra, fáklyát gyújtva, az elöbbkelók körük
ben példát mutassanak, legyen társas nyelvük a’ ma
g y a r ,— ’s imígy óhajtásom orvosolva leend.— Tudva 
való dolog: hogy a’vizsgáló u r , ’s a’ murányi unió igaz
gatója koszorűzott magyarok , mégis szünet nélkül, csak 
németül ’s tótul beszélnek. — Kettejük kötelessége : a’ 
testületökhez tartozókat növelni, a’ honi nyelvet ter
jeszteni, ’s csak akkor érdemlik meg jelen’sutókor 
háláját. — Azt tegyék 5 azt kívánja a’ közjó , azt kíván
ja a’ hőn: van elég idejük, van lelkűk ’s értelmiségük , 
— csak akarat keli. — Uraim ! ezen őszinte bókkal tar
toztam. —

Mi azon vádat illeti, hogy én, a’ bányai hatóság 
előtt, diák nyelven kezdettem port: úgy tartom , ezen 
vád alaptalan; mert ámbár az illető egyedek magyarok, 
ott a’ perek mégis csak diák ’s német nyelven folytat
ta la k  , minden végzés ’s Ítélet egyedül német nyelven 
hozatik. — A’ tisztelt hatóságoknál százados szokás , 
latin ’s n é m e t  n y e l v ,  minélfogva helyesen jegyzé 
meg Jurievich bányai-törvény-tanitó „praeeipuum sub- 
sidium juris metallici est perfecta cognitio lingvae la
tináé et germanicae, bis enim duabus, et quam maximé 
germanico concinnatae sunt Jeges metallicae.44— Ezek 
igy lévén, pert honi nyelven senki sem folytat.— Ad
ná az ég , hogy a’ haza alkothatna bányai törvényszé
keknél is magyar törvényt ’s magyar bírákat is a’holt 
’s idegen nyelvet kiküszöbölni. Ezek szerint: bíráló csí
pős gúnya megvan czáfolva.

Végezetre bíráló , az általam feszegetett rőcze- 
városi tisztválasztási ügyet védelmezi.— Annak részle
tes megkorbácsolásába , illedelem szempontjából nem e- 
reszkedem , annyi igaz, hogy azon város, az értelme

sek kisebb részivel, már két jegyzőt, ’s két ügyvé
det , elég kárhozatosan, elmozditotf. — Különös a’ város 
e’ részbeni eljárása; mi épen a’ rec. által dicséretek
kel halmozott G. I. jegyző elmozdittatása, — másnak he
lyébe alkalmaztatásával, eszközöltetett, ’s a’ fáradha
tatlan szorgalmú H. I. a’ legilletlenebbül kitétetett. — 
A* magasztalt N. G. váratlanul felfüggesztetett, a’köz
ség érdekit magáévá tevő ügyész pedig , elég hálátla
nul elhagyatott; — Szathmáry Király Miklós a’ város 
ügyvédje soha nem volt, mint fösz.biró nem is lehetett. 
— A’ mostani ügyészt tán már huzamosb ideig megtart
ják, mert soraimbul okulnak.—

Kürtőit dicséretire B. A. urnák csak azt felelem: 
Cicero pro domo sua.

Márkus Endre ügyvéd.

P ó t l é k t á r .
A ’ közelebbi esős napok egyikén Balzac, ki mint 

korunk minden nagy emberei, az esernyőt nem szenved
heti , elhagyta lakát; az eső azonban úgy ömlött, hogy 
Balzac bérkocsit nem kapva, kapu alá kénytetett állani. 
Egyszer az átelieni házra tekintvén egy hölgyet vesz 
észre , ki ablak-függönyét időrül időre félrevonta ,’s felé 
tekintgete. ,A’ hölgy igen kiváncsi, de csinos is gon- 
dolá Balzac,4 ’s öltönyét annyira mennyire rendezgeté. 
Az ablak melletti arcz, úgy látszott, minden pillanat
ban, kedvező időre mutat, ’s Balzac holmi egyetmást 
gondolt. Úgy emlékezett, hogy a’hölgyet operában lát
ta , ’s már hálát adott az égnek a’ szerencsés záporért. 
Mennyire meglepetek azonban , midőn a’ házból egy inast 
esernyővel látott felé közeledni ’s e’ szavakat hallá: , 
aszszonyom esernyőt küld önnek. Balzac, egészen el- 
ámulva, tovább nem kérdezősködék , udvariasan köszön- 
té a’ hölgyet, ki még mindig a’ függönynél állt, ’s győ
zelmi örömmel távozott. Balzac másnapiékor fölkelt, 
fekete frakkot öltött, fehér keztyüt vett ’s esernyővel 
kezében elindult, hogy a’ szép hölgy cseles jótékony
ságát megköszönje. A’ látogatás órája még nem jöttél,
’s gondolá, hogy jobb lenne az esernyőt, melly meg
lehetős ócska volt, emlékül megtartani; ugyanazért újat 
vett, azt a’ hölgynek sajátjául átadandó. Délben jelen
teié magát a’ hölgynél, belépett ’s átadá esernyőjét. A’ 
hölgy elvevén helyére tette, a’ nélkül, hogy a’ válto
zást észrevenni látszott volna. Beszélgetés közben Bal
zac merész lón kijelenteni, mint hitte, hogy az eser
nyőt a’ hölgy nem czél nélkül küldötte. A’ hölgy eltalál
ta ,  mit Balzac gondolt’s válaszolt: valóban kinézésből 
küldtem önnek esernyőt ’s azt nem is hallgatom e l , mi
vel ön is arra czéloz: valakit vártam, kinek épen ak
kor kelle jőn i, midőn kegyed az átelleni kapu alatt ál
lott, ’s mivel ön némi szorongásba hozott, azért kül- 
dém esernyőmet hogy távozhassék. Nem szükség emlit- 
nünk : mit érze Balzac e"* szavakra.

( V á l a s z t á s i  f o g a d á s o k  A n g l i á b a n ) .  
Hogy a’ vesztegetésekre szabott törvényt kikerüljek az 
angolok, fogadnak egymással. Fogadok, szól a’ tory- 
ügyviseló , a’ választóhoz , 30 font sterlingben , hogy 
ön vvhigre szavaz. A’ választó toryra szavaz ; megnye
ri a’ fogadást ’s harmincz font sterlinget kap a’ nélkül 
hogy — meg lett volna vesztegetve.

Szerkeszti Helmeczy. Nyomtatja T r a 11 n e r-K á r o I y i uri-utcza 453.



fe z e te k  az ausztriai hirodalombéi! 
óhitiick egyházai jobb karba he

lyeztetését illető leg .
(A ’ kecskeméti nemegyes, óhilüek egyháza elöljáróji 

által.)
CV ég e j

A’ t á l c z a k r a  n é z v e ,  — nem volna é czélirá- 
nyosb nekünk, csak egy tálczát hordozfatni a’ templom
ban ? egy szelencze pedig szegények számára templo
mok ajtaján kívül állana. Úgy hiszszük : hogy az egy
ház több jövedelemben részesülne ; mert a’ keresztyé
nek buzgóbbak lennének, a’ templomjárást sűrűbben 
gyakorolnák, és a’két rendbeli adakozás bővebb kézzel 
történnék ’s hiszszük: hogy, ha a’ feljebb előszámlált 
soknemű adakozás czélfalansága, sőt a’ népre káros kö
vetkezménye ö felséginek jobbágyilag fölterjesztetnék , 
— ámbár legfelsőbb helyekről engedtetett meg , mind- 
azáltal ama jó atya e’ rósz szokáson épült felesleg nyo
masztó terheket, vállainkról leemeltctné.

Jelesül szóJanunk kell itt az úgynevezett P r a e -  
p a r a n d i a l i s  tá l e z á r  ól. Nesztroviis Uróz volt az , 
ki 1812ben folyamodván ó felségihez: méltóztatnék meg
engedni legkegyelmesebben egy praeparandialis táleza- 
hordozást: hogy annak keresztyéni adakozásokba gyű
lendő jövedelmébül, óhitű tudományos papokat és taní
tókat nevelhessen ’s az által boldogulhasson a’ keresz
tyén hit üdvös terjesztésében, ’s fels. urunk kegy. meg- 
engedé azt, ’s legfelsőbb intézvény következtében vár
megyék utján meg is hagyatott: hogy e’ szent czél elő
mozdítására a’ praeparandialis tálezák minden óhitű egy
házban hordozfassanak , ’s a’ három ajkú óhitű honfiak
nak szerb, oláh és görög nyelven a’ lelkészek és tanítók 
által tudományilag , erkölcsileg és vallásilag , elégtétes
sék. A’ két elsőbbek folyamatban vannak ; de a’ harma
dikról semmit sem tudunk; a’ zombori és aradi praepa
randialis iskola áll ,  a’ pesti azonban, mclly görög lett 
volna, nincs a’ lét sorában ’s igy a’ görög ajkú honfi ki 
sem képezheti magát. Igaz: hogy görög ajkú ifjak ke
vesen vannak, kik e’ pályán működhetnének; de tekintsük 
más hitfekkezeíüek e’ részbeni munkálatait, p. o. a’pro
testánsokét, kik szinte Önerejükből kénytelenek fenfaríani 
egyházaikat ,’s tapasztalni fogjuk az eredvénydus követ
kezményt. A’ hitiudományra törekvő magyarajku ifjak 
főbb iskoláikban nyelveket tanulnak, a’ latinon kívül,  
németül, szlávul , göiögül, zsidóul, ’s a’ legújabb kor
szakban franeziául: a’ német, szláv ajkúak pedig meg
tanulnak tökéletesen magyarul, és mint jól kiképezett tu
dományos ifjak lépnek föl a’ cselekvés ösvényén, meJy- 
lyen mint vezércsillag működnek a’ hon javára , boldo- 
gitására , — annak erkölcsi, tudományos polgárokat ké
pezvén. Vannak e’honban még , mint értesülve vagy unk , 
szerb ajkú protestánsok is, kikhez kívánkozó protes
táns ifjak Karlovirzon az óhitücknél rokon nyelv tekin
tetéből kitanittatnak , cs T a r d i n c z á r a v .  más hely
re alkalmaztatnak. Miért nem lehetne minájunk is any- 
nyifélc adomány mellett, például szerb cs oláh ajkú
honfit görög nyelvre is megtanittatni, vagy ezt ama nyel
vekre a’ magyar nyelven kívül? hogy azután az olly 
helyeken, hol például a’ szerb nyelv uralkodó, de né
hány görög és néhány oláh ajkú is találkozik, azok tökéle

tesen kielégittethetnének vallás érdekében annyival is 
inkább; nnvel sok helyen két tanítót nem tarthat el az 
egyház, egyik ajkú másik nyelvű honfitársa boldogitá- 
sára nem áldozik , és igy ugyanazon egy egyházhoz tar
tozó vagy szerb vagy oláh vagy görög tanulatlan marad , 
nem ösmer vétket, nem érzi a’ szégyent, istenfélelem- 
rol ’s fisz eleiről milsem tud. Illyenekből lesznek azu
tán bárdolatlanok , verekedők , tolvajok , utonállók. Váj
jon a’ megyek tömlöczeiben nem többen szenvedik é a’ 
rablánez súlyát hitsorsosaink 1842ben mint szenvedték 
1812dik ev előtt, midőn a’ népnövelési eszme, boldog 
álmát aluvá ?— Mi sikere van az 1812ben, szedett cas- 
sának , mellynek eredvénye , az elaggott, hivatalt nem 
viselhető tanítók ’s ezek özvegyei és árváji nyugdíjazá
sa lett volna? A’ olericusok kivétel nélkül látják é üd
vös sikerét a’ praeparandialis tálezának ? ’S ha igen; 
miért találunk óhitű lelkészekre, kiknek némelly része 
fmikép állittalik) alig tud irni (a’ kivételeknek minden
kor mély tisztelet) ? a’ népet vallásában , mellyet lénye
giben mag» sem igen ismer, nem oktathatja , az egyhá
zat nem vezérelheti ; ’s ha illy egyházakban műveltebb 
közönség találkoznék is , véteknek mondhatjuk é annak 
valiásávali nem gondolását?’.« azt,ha lelkésze iránti tiszte
letlenség rovatnék rajok? Mi itt azonban olly gyüleke
zetről szólunk, mellvben a’ lelkész lelkészi hivatala jö
vedelméből nem élhetvén meg, alacsony munkára vete- 
miij, ’s hol műveltebb közönség — úgy hiszszük — szó
ba sem jöhet, különben a’ lelkész mindeneseire szelle
mi műveltség tekintetében is megválasztatnék.

b) A’ s z é k e k  á r v e r é s e. Sok helyütt lábra ka
pott óhitű egyházainkban ama zsidóknál divatozó alacsony 
szokás, miszerint, ha valamelly fiatal kedélynek néhány 
forintja van , érdeme fölött, az első széket kiliczitálja 
’s az érdemes öregek hátra szorittatnak. Igaz az: hogy 
lényegileg egészen mindegy, bármeliy templomsarokban 
imádja legfőbb valóját az ember , csak lelki buzgóság- 
gal tegye azt; mindazáltal amaz emberi méltóság alatti 
tolakodás szerfölött dísztelen ’s léleksértő, ’s mi azért 
emeljük k i , mivel abban az öregek iránti tiszteletlen
ség magvát hiszszük rejteni, h o l o t t  az Írás mondja: 
,,az ö r e g  e m b e r  e l ő t t  ke l j  f e l ,  és  az  ö r e g  
e m b e r  a r e z á t  b e e  s ü l d  m eg !“ Mi kecskeméti 
óhitüek, e’ részben következőleg rendelkeztünk, sót 
inég elődink — tisztelet hamvaiknak!— rendelkeztek; 
első helyet foglalják a’hivafalbeliek , utánavalót tisztes 
öregek , utolsókat pedig a’fiatalok. A’ nőszemélyek szint- 
illy renddel foglalnak helyet, ’s nem történnek viszál- 
kodások , szemrehányások; a’ templom e’ miatt nálunk 
nem mellóztetik.

c )  A’ hol  ké t  l e l k é s z r e  s e s s i ó - f ö l d  s z á 
mi t t a  t ik ’s még tanítót is tart az egyház,— helye
sebb volna, ha egyik lelkész, lelkészi czim alatt egy
szersmind tanító volna , hogy a’ sessiotul ne maradjon 
cl, melly tanítónak nem adatik, ’s az adózó nép nem 
rongálfatnék külön tanitó-tartás által is.

d) M e g e m l í t e n d ő  mé g ,  m i s z e r i n t ,  ha  
n é m e l l y  h e l y e n  a’ l e l k é s z  e r k ö c s t e l e n ,  
vallását cs .-zent hivatalát sértő magaviselet állal meg- 
rovatik ’s hivatalábul az egyház által elömozdiitatni — 
bebizonyíthatván ellene por folytában a vádakat — ke- 
retik , — bivatalálu! rögtön nem függcsz'ezik föl, banem
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a’ per vége bevaralik, melly nem ritkán tetemes Idő
szakba kerül, ’s a’ nép elkedvetlenül, vallási buzgal
mát elveszti f templomát kerüli, mi máskép meg sem tör
ténhetik ; mert rcilly lélek lehetne az , ki utálván pap
ját ’s vele ellenséges lábon szemközt á l l v á n ,  annak 
szolgálatját mégis elfogadhatná, áldoznék Jstb. A’ per 
lefolytáig tehát az illy lelkész , hivatalátul rögtön füg
gesztenék fel: hogy a’ vallás-buzgóság ne gátollatnék 
’s a’ nép keblét nagyobb meg nagyobb gyűlöletesség ne 
áraszsza el.

’S ezek sz okok körülbelül, mellyek óhitű sorso- 
sink haladásának , művelődésének , mint meg annyi óriás 
gátjai, lelki szemeink előtt átlebhentek , 's most által - 
térünk :

2) T e r v ü n k  e l é t e r j e s z t ó s é r  e,mellynek, ha 
sikeresíttetnék, bizonyos eredvénye az egyházak jobb 
karba helyeztetése jutna érdemül. Ugyanis, e l ő s z ö r :  
évről évre más harmincz egyházra 1500 azaz ezerötszáz 
vfnyi alapítványt tenni, nem megvetendőnek tartjuk , — 
melly századokig szüntelenül folyhatna. M á s o d s z o r  
ugyanazon 30 egyházra , melly már az 1500 vftban ré
szesült, következőleg jutna 400 vft árvái (orphanalis) 
pénztárul; 100 azaz száz vft praeparandiára ; 150 azaz 
százötven az elaggott tanítók számára; 100 azaz száz 
vft a’ clericusokéra. De mimódon ’s honnan keletkez
hetnék a’ roppant pénztömeg minden erőtetés nélkül, ’s 
hogy, jelesül az adózó nép teljességgel ne érezné e’ 
két magyar hazában ? Mi keresztyéni kegyes adakozá
sokból vélnők begyűjtendőnek és pedig két rendbeli ada
kozást, legfőbb helybenhagyás mellett, létesitteíni óhaj
tanánk : 1) Az 1500 a z a z  e z e r  ö t s z á z  v á l t ó  
f o r i n t  t ő k é s í t é s é r e  n é z v e .  2) Az  á r v a s á 
gi  p é n z t á r  m e g a l a p í t á s á r a  n é z v e .

1) Az  el  s ö r  ül  következőleg vélekszünk : van 
az egész ausztriai birodalomban három millió óbitü lé
lek, kétezer nyoiczszáz harmincz templommal. Ha ezen 
három millió lélek 6 azaz hat pengő krajczár rögtöni le
fizetésére csak egyszer mindenkorra , ajánlkoznék , ke
letkeznék közhaszonra fordítandó háromszáz ezer pen
gő forintnyi, azaz 750,000 vftnyi tőke. De mivel hit— 
sorsosink között számtalan szegény találkozik , kik e’ né
hány krajczár lefizetésére is tehetetlenek: azért sza
badságában á l l a n a  a’ tehetősbeknek hogy tulajdon és 
cselédjeik személyeiken kívül önkéntesen tíz , húsz, har
minc» , ötven, száz, vagy ezer szegény helyett lefi
zetnék a’ 6 kr t , melly jótékonyságuk a’ kereszlyénség 
háláját nyerné magas jutalmul. ’S hogy harmincz ezeren 
ne találkoznának vallásunkbeliek, kik mind a’ h á r o m  
millió helyett önkéntesen lefizetnék a’ 6 p,krt, föl sem te
hető , mert vannak hitsorsosink között magas állású fér
fiak, birtokos földesurak , haditisztek, diplomaták , gaz
dag kereskedők, kereskedési egyletek, czébek, mes
teremberek , és birtokos földművelők , valamint gazdag 
egyházak és árvasági pénztárak, kik és mellyek édes 
örömest a’ nem fizethetők által csorbaságol szenvedhető 
tőkét nagyobb pénzöszszeggel szaporítanák. Folyamat
ba pedig következőleg jöhetne az adakozás: a’ metro- 
polita megbízná a’püspökségeket, hogy templomaikban 
hirdetnék ki a’ tervet ’s ha a’ nép annak csalhatatlan si
kerét belátná, azt szívesen el is fogadná, miután az 
egész óbitü nép fejében főnökeink ő cs. kir. felségéhez 
alázatos jobbágyi hódolattal járulnának, hogy e’ barát
ságos keresztyéni adakozás az ausztriai birodalomban 
kegy. engedtetnék meg , — miután népünk Pünköst ün
nepében , m i n d e n  templomban , királyunk , hazánk ’s 
minden vallásfelekezetbeliek megtartásáért emlékezetes 
ünnepélyt tartana, ’s hinni merjük: hogy az említett

pénzöszszeg háromnegyed év alatt barátságos utón egy- 
begyülne , még pedig olly móddal : hogy minden hó
napban kihirdetné a’ lelkész a’ templomban, kik lenné
nek hajlandók e’ szent czél előmozdítására ? hogy mint 
az anyaszentegyház gyarapítóji névszerint tündöklené- 
nek századokig az e’ czélra kinyomatandó évkönyvek
ben. A’ terjedelmesb közönségnél, hol számos nagyér
demű ’s értékkel biró tag mint megannyi oszlopi vallá
sunknak, létezik, ugyan nem nagy bajjal beszedethe
tik a’ jótékony adakozás ; de a1 silány községeknél már 
bajosabban fogna menni. Errenézve helyesnek vélnők , 
ha a’ helység érdemes, szilárd je’leműelöljárókat ne
vezne ki annak beszedésére ; a’ filiákon pedig a’ lel
kész vízszereléskor gyüjthetné be a’ helység birája , 
jegyzője és esküdje ellenórségük alatt, kik Írásba fog
lalnák : névszerint ki, mennyit adott, tulajdon neveik 
aláírásával ’s a’ helység szokott pecsétjével megerősít
ve ; melly begyülendő öszszeg a’ budai és pesti három 
templomhoz és a’ szebenihez tisztán , minden fáradsági 
díj betudása nélkül, beküldethetnék. Egybegyülvén pe
dig a’ 750 ezer vft., választatnék 30 g a z d a g a b b  
templom, például; Bécs , Buda, Pesten kettő, Kecs
kemét, Miskolcz , Arad , Eszék, S z e b e n ,  Versecz, 
Szentes ’stb. ’s kezelés végett 25 ezer vft. küldetnék 
egyhez egyhez ollyformán : hogy azon summát egyik a’ 
másikért jótálló olly hat férfiú venné kezeibe , ki jól ki
szemelvén valarnelly gazdag várost vagy falut, a’melly 
például váltakozni akarna ’s annak törvényes kamatra 
általadnál Ezen 25 ezer örök tőkének évenkénti kamat 
ja teszen 1500 vftot, melly summának, mellyik egy
házhoz leendő küldetése végett ünnepéi) es sorshúzás 
történnék, hiteles személyek jelenlétiben az érsekség
nél, és pedig évenkint 30 sorsjegy huzatnék30 egyház 
számára minden mellékérdek kikerülésével. A’ melly 
egyházaknak a’ 2830 közül sorsa kijőne, azoknak gond
nokaik a’ kijelölendő templomoktul, mellyeknél kezelés 
végett az 1500 vft. töke volna, a’ summát általvehet- 
nék. Ha pedig olly vagyonos templom lenne nyertes, 
melly azt nélkülözhetné, vallásszeretetböl más szegény 
egyháznak adhatná rögtöni segédeimül, bevárván jó- 
lelküleg a’ második húzást. ’S mi kecskemétiek , ha hir
telen érne a’ szerencse, elsők volnánk hitsorsosink ja
vára ez imént mondottakat követni, nyugoítan más hú
zást várván be. Azon egyház pedig , melly a’ nyert 1500 
vftot kezeihez vette, ismét 6 pcentes kamatra adná biz
tos kezesség mellett olly egyházbeli több egyednek, 
kik vagyonos kezest állíthatnának magokért ’s első be- 
táblázásra , ’s a’ tőkét mindaddig kihtgyatná az egyház, 
mig az adós évnegyedenkint vagy félévenkint a’ kama
tot pontosan befizethetné, kivevén a’ véletlen nagy sze
rencsétlenséget, özvegységre jutást ’stb. a’ midőn ke- 
resztyénileg gondolkozni az egyház legszentebb köte
lessége leendne. Ekkép a’ lakosok java is eszközöltet
nék , kivevén ismét az olly silány helyeket, hol a’ la
kosok általányos szegénysége biztosítást épen nem nyúj
tana, midőn legczélszerűbbnek hinnék a’ helységgond
noksága alá bízni a’ summát. ’S igy viszonyos helyez
tetésben állana az egyház a’ lakosokkal; mert az egy
ház is segíthetné tagjait, a’ tagok is az egyházat. Ezen 
terv szerint, ha minden egyháznak tökesummája , ’s ár
vasági pénztára volna, a’ netalán tűzvész, vagy víz
roham által leromboltatandő templom is több jótékony
ságban részesülne; minden egyház legalább egy vftot 
segélyül nyújthatna, ’s hiszszük nyújtana’s önraegron- 
gáltatása nélkül. Mindezek következtében, hogy az üd
vös munkálat folyama , köztudomásul lenne hazaszerte , 
háromezer darab könyvet kellene kinyoraatni, mellybea
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ö felsége uralkodó királyunk, nietrnpolilánb , nyolez 
püspökünk éa főfelügyelőnk arczfcépei kőnyomatban je
lennének meg, hogy a’ köznép hacsak innét is ismerné 
vallása gyámolait és főnökeit ’s kedves emlékezetben 
tisztelné azokat. Ugyanezen könyv foglalná magában az 
adakozók neveit ’s adakozások mennyiségét hitelesség 
végett: hogy a’ szolgabirák az adakozásról nyert nyug- 
tatványokat egybeillesztvén a’ könyv tartalmával, nyil- 
ványosságra hozathatnék egyszerre a’ hűséges kezelés. 
A’ könyv élőbeszédje pedig , roeily az adakozások üd
vös czélját tárgyalná, magyar, szerb, oláh és görög 
nyelven szerkesztelhetnék, hogy a’ tudatlanabb olvasó 
se kénytetnék commentárra szorulni. Ezen könyvek köz- 
czélra fordítandó jövedelem tekintetéből 2830 egyház
nak cladathatnának, és pedig az egyházak vagyonossá- 
gához mért áron. Kezdetnek kell lenni tényleg’s a’ nép 
adakozó leend ; ugy ad, ha adománya bizonyos és va
lóságos sikerét látja.

2) Az á r v a s á g i  p é n z t á r  m e g a l a p í t á 
s á r a  n é z v e ,  következőleg vélekedünk: az egész 
ausztriai birodalomban óhitű kétszáz hétezer ház van. 
Ha ezen házak évenkint csak egy pengő krajezár-fize- 
tésre köteleztetnének kivétel és vagyon-különbség nél
kül , keletkeznék 8G00 azaz nyolezezer hatszáz váltó 
forint. A’ ki pedig szives akarna lenni nagyobb summá
val az ügynek jót (enni, csak olly formán tehetné , hogy 
számos keresztyén atyafiáért, kik egy pengő krajezárt 
is nehezen hozhatnának áldozatul, fizetné le a’ krajezá- 
rokat. Ugy ez , valamint a’ házzal nem birók adakozá
sai is a’ harangozó által egy zárt-sze!enczébe öszsze- 
szedethetnének s hitelesség végett a’lelkész öt tanujelen- 
lótében azt felnyitván, az adakozás számbavétethetnék. 
Továbbá, az u j , fizetésre jutott hivatalbeliek akár van 
fekvő birtokjok , akár nincs, egyszer életökben adakoz
nának, mellynek mennyisége önkényükre bízatnék; de 
ezek nevei már az évkönyvekbe igtattathatnának ’s az 
adakozás September íjétól december utoljáig beszedet
hetnék. Végre számításunkkal oda is járulunk : hogy 
az óhitű három millió keresztyénség közt középszámmal 
mintegy 24000 azaz huszonnégy ezer megházasodha- 
tik , kik kézfogás alkalmakor bizonyos nem terhelő taxát 
fizethetnének, például a’ cselédek és szegény sorsú 10 
azaz tiz ezüst krajezárt, a’ jobb módúak pedig, kik 
hihetőleg számmal 6*000 azaz hatezerén volnának , 20 
azaz húsz pengő krajezárt; ha pedig valaki jó szántá
ból többet ajánlana , az a’ helybeli templom gyámolilá- 
sára használtatnék. E z e n  lOsek és 20sok körülbelül 
12500 azaz tizenkétezer ötszáz vftra mennének éven
kint, melly summa az 1 pgö kronkint bejött summával ’s 
a’ fizetéses hivatalbeliek adakozásával együtt mintegy
24,000 azaz huszonnégy ezer vftot (enne, ’s melly is
mét ha 30 sorsot nyert egyház közt feloszlatnék , 800 
azaz nyolezszáz vft. jutna egyre. Mellyekból kivilág
lik az eredvény : miszerint, 30 egyház évenkint tete
mesen gyarapulna az árvasági pénztár megalapításával 
de tegyük fel, hogy ezen alapítvány csak 750 vftra 
rúgna, mégis — ha városaik vagy falujok gyámsága alá 
100; szegény clericusok számára 100 azaz száz ; el
aggott tanítók számára pedig százötven azaz 150 vftot 
juttatnának, — maradna alapítványul mé g i s  400 azaz 
négyszáz vft. árvasági pénztárnak. Melly ezen 400 vftot 
biztos kezesség mellett az egyház ismét 6 pcentes ka
matra egyházi érdemesb tagoknak kioszthatná, silányabb 
helyen pedig kezelés végett falujának adná által. Ezen 
400 vft évenkint 24 azaz huszonnégy vftot jövedelmez
ne melly legczélszerűbben használtathatnék szegény 
gyermekek könyvei megvételére , vagy például elhagya

tott árva gyermekek számára — hogy télben iskolázhat
nának— lábbeli vétethetnék rajta; de még súlyos be
tegségből ágyba sújtott beteg elhagyatottsagát is lehet
ne azzal némikóp enyhíteni ’s ez által az egyházi köz
ség vallásához inkább vonzatnék ’s buzgókodása főbb 
fokra emeltetnék. Ezen árvasági pénztár alapításáról ’a 
a’ keresztyéni adakozások mikénti meneteléről ismét Év
könyv szerke8zte(hetnék kalendárium alakban magyar , 
szerb, oláh és görög nyelven ’s abban jelesül a’ kalen- 
dariom igtatva lehetne , valamint rendszerrel minden vá
ros es helység neve ’s az abban keblezett óhitüek ház- 
mennyisége: hogy értesülve lenne népűnk pontosan min
denekről. Köteleztetnék pedig é v r ő l  é v r e  minden 
iskola egy illy könyvet megvásárolni, hogy még az u- 
jabb nemzedék, gyermekink is világosságban lehetné
nek vallásuk viszonyaira nézve. Hogy pedig a’ történ
hető hibák rögtön orvosoltathatnának, állandó királyi 
biztos kéretnék : hogy népünk biztosságban lehetne ke
gyes adakozásira nézve, minek üdvös következménye 
lenne : hogy végrendeleteket is örömestebb tennének 
szent czélokra. jelesül az árvasági pénztár tetemes a- 
jándékokban részesülne. Mi 16 középszerű és szegény 
sorsú családból álló kecskeméti óhitüek — midőn a’ ter
vet elkészílők , megkisérlettük egyszersmind : hány sze
gényebi) sorsú keresztyén atyánkfiáért fizethetnénk jó 
akaratból, ’s imo 97 személy önmagáért, cselédjeiért 
’s az ügyefogyottakért midőn örömest fizetne, azontúl 
keresztyénileg még 3—4 száz embertársáért is örö
mest fizetne. — Megemlítendő még legutójára az úgyne
vezett religionalis pénztár , raellyet nagyemlékű máso
dik Leopold király megengedett e’honban keblezett nap
keleti szentegyház gyarapítására. Ezen vallási pénztár
nak néhány évi kamatja milly jótékony hatású iehetne 
az elhagyafottabb, lerongyollott templomok és iskolák 
rögtöni fölsegélléséie, hogy azok kijavíttatnának ’s az 
egyház díszére végroinláatul megmentetnének.

Jelen az idő férfiak, kiknek felettünk a’ kormány 
és vezérség jutott: hogy a’ művelődés magas pályáján 
— ezer szűkkeblűk ármánykodása ’s ellenséges törek- 
vési ellenében — vezessétek az önmagával tehetetlen 
’s önerejéből mitsem kezdhető alattvalókat. Képző erőnk 
egy jobb jövendő kellemdus szellemét idézi lelkűnkbe ’s 
a’ remény ringat el édes álmainkba , a’remény övezi kö
rül ébredésünk első pillanatit, miszerint az ige testté 
fog alakulni , ’s a’ keresztyéni pártoltatást igénylő esz
me , — nem azért, hogy azt elsők mi mondók ki, — 
hanem , mert igazat ’s tehetőséget foglal magában , — 
e’ nagy nemzet cl nem fogúit keblű tagjai által megfog 
vítattatni, melly által egyszerre nemzetiség, vallásos
ság , erényes élet egyiránt élesztetnenek. ’S hol az e- 
gyed , k i é ’ leendhetó tényleges nemzeti emelkedésnek 
szív mélyiből nem örvendne, és keble halalángra nem 
lobbanna ama magas fokon ’s valósítás ösvényén álló 
férfiak leendő keresztyéni buzgalma iránt? De hinni is 
merjük , miszerint jelen tervünk a’ milly lelkesedéssel 
íratott, n’ rokonkeblűek méltánylásában olly kép resze- 
sülend, ’s még mielőtt a’ kérlelhetlen halál letemeszto 
karja e’ most elő nemzedéket tönkre irtaná , — az üdvös 
czél — a’ mennyiben elfogadható — annak utján nemze
tünk közürömérc foganatba hozatik , hogy az utokor 
bekövetkezendett jobbléte tömkelegeben áldást remeg
hessen a’nemeskeblű végrehajtok hamvaira, li am Kecs
keméten november 4dik napján 1842.

Gűmöry Fridi ik.
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E sjb eb elés a ’ vérpadon.
Franczia beszély.

( Folytatás. )

A’ kormányzónk, mihelyt a’ dologrul tudósittatoít, 
melJy kedvencze bűnét csak bizonyító, azonnal roegparan- 
csolá a’ nemességnek, hogy a’ vétkest három nap alatt 
előteremtse.

Elmúlt a’ három nap,  ’s midőn a’ gróf a’ harma
dik nap eltelése után sem mutatkozott. Nápoly, negye
dik nap reggelére serkenve, ötven kőmivest látott Ca- 
raccioli Antal székesegyházzal átelleni palotája szét- 
rombolásával foglalkozni.

Midőn a’ kastély földig rontva lön, ekét hoztak 
elő, felbarázdállák a’ helyet hol szállott, ’s a’baráz
dákba sót hintettek.

Aztán a’jobb kézre eső kastélyt kezdték bontani, 
melly a’ gróf atyjáé: Caraccioli herczegé volt.

Ennek helyét is felbarázdálták, sót pergetvén a’ 
barázdákba.

Majd a* balfelől esőt pusztítók , melly Antal gróf 
idősb testvére Caraccioli berczeg birtoka volt.

Megparancsolta a’ kormányzónó, hogy a’ Carac- 
ciolik épületeivel mind Js mindaddig igy tegyenek, mig 
családjok a’ tettest ki nem adja.

Ezen parancsot követő éjjel Caraccioli Antal ön
kéntesen megadá magát.

Reggel atyja ’s két testvére megjelentek a’ királyi 
kastélyban, de a’ kormányzónő nem ereszté őket maga 
elibe. —

Másnap a’ fogoly irt Izabellának, meghallgattatást 
kérő , de ez azt üzené hogy nem fogadhatja el őt.

A* család nyolez napig ismétlé megjelenését, de 
minden siker nélkül.

Kilenczedik nap reggelén a’Mercato nuovo lakosi 
rémitő csodálkozással láttak a’piaczon egy vesztő-helyet, 
mit éjjel készítették.

Ezen vesztőhely egyik végén oltár állott, másikon 
vérpad; az oltár ’s vérpad közt egyik oldalon lelkész, 
másikon hóhér volt látható.

Senkisera tudta: ki számára valóke’ vesztö-hely , 
hóhér, lelkész, vérpad, ’s oltár.

Nem sokára egy embert láttak két katona kísére
tében a’ pargáton , melly a’rcvtöltéstöl a’Mercato nuovo- 
ba visz. Ezt hitték először a’ szomorujáték hősének , ez 
azonhan , kiséretes:ül, a’ piarzon egy házba ment. Egy 
pillanat múlva , még mindig kíséretével, a’ ház azon 
ablakán nézett k i , melly épen a’ vcsztö-helyre nyilt. 
E ’ férfi jelentőségében csalatkoztak , mert ő kétségkül 
a’ drámának csak nézője.

Egy pillanat múlva a’ pargát azon részén melly Mag
daléna hidjáról visz a’ Mercalo nuovoba ’s a’sohaj-ut- 
czán zaj hallatszott. Két menet jött, a’ s ohaj-utezai egy 
szép fiatal férfit, a’ másik pedig gyönyörű fiatal lyányt 
kisért. —

A’ szép ifjú férfi Caraccioli, a’ gyönyörű fiatal 
lyányka Constanza volt.

Mindkettő egyszerre jelent meg a’ vásárpiaczon ; 
egyenlő léptekkel közeledett a’ vesztőhelyre, egyszer
re lépett föl; csakhogy Constanza a’ lelkész, Carac
cioli pedig a’ hóhér mellé.

Midőn már fen voltak, Caraccioli a’ hölgyhöz akart 
sietni, de a’ hóhér viszszatartóztatá; Constanza is a’ 
grófhoz szándékozott lépni , de a’ lelkész nem engedte.

Erre a’ törvényszéki jegyző egy pergament bon
tott ki, ’s azt fen hangon olvasta. Házassági szerződés 
volt ez a’ gróf Constanza közt, miszerint a’ nemes 
vőlegény, jövendő nőjenek nemcsak czimét, hanem min
den vagyonát is átadta.

Úgy látszott, hogy a’ jegyesek, kik hihetőleg ed
dig magok sem tudták mi történik velők, ismét báto
rodtak, ’s midőn a’ lelkész oltárhoz állván, őket oda in
tette , meglehetős balárzottsággal léptek elő ’s térdel
tek le.

Most minden szertartással együtt kezdödék a’ mise. 
A’ lelkész vőlegényt ’s menyaszonyt kérdé : vájjon a-  
karnak é egymáséi l e n n i ?  ’s mindketten , érthetöleg 
mondák az ünnepélyes , i g e n“ -t. Aztán az isten embere 
a’ g r ó f n a k  mátkagyürüt nyújtott, mit ez , Constanza 
újára tőn. —

Ezután mindketten újra letérdeltek ’s a’ lelkész 
megáldá őket.

A’ jelenvoltak e’ ritka nézőjátéknál öröm ’s rész
vét könyüjit hullaiak, áldván az ifjú párt, midőn hirte
len épen azon lelkész , ki előbb az eskü szent szavait 
monda, fen szóval a’ haldoklókért imát böuyörgé. Az 
egész népözön elborzadt, mert kitalálta, hogy a’szer
tartás még csak félig ment véghez, ’s egy irtózatos ka- 
tastropha közéig.

És valóban, midőn a’ gróf, ki ép oily kevéssé tu
dd , mint mások, hogy mi várakozik rá ,  megijedve kö
rültekintett, két bóhérinas fogá meg ö t , ’s kezét,mie
lőtt maga védelmezésére egyet motszanhatna, megkötvén 
a’ vérpadra vlvék.

Constanza hozzá sietett, de a’ lelkész nem engedte, 
feszületet tartván közéjök. V—a.

(Vége következik.)

P ó t l é k t á l * .
(Eszköz a’ párviadal megakadályoztatására). Pá

rizsban két tiszt tüzesen öszszeperelvén meg akartak 
verekedni. A’ boulognei erdőcskébe mentek , hol az illy 
becsűletügyet szokták rendesen elintézni. A’ segédek, 
szinte tisztek, még egyszer kisérték meg a’ kibékitést; 
de amazok miísera akartak engesztelődésröl hallani, ’s 
a’ segédek igyekezete még jobban felingerelte őket. Kar
dot rántottak ; ekkor egy kézműves, kit eddig senki sem 
vön észre, előlép ’s a’ vivőkhöz fordulva keserves hangon 
monda: ,Ah kedves tiszt urak, én egy szegény asztalos- 
mester és családatya vagyok, kinek semmi munkája. 
„Jó , jó ,  édes barátom, de most hordd el magad , vála
szolt egy a’segédek közül , most nincs időnk alamizs
nát osztogatni. L á t o d ,  hogy ezen két ur verekedni 
akar. —

.Ép azért vitéz urak; csak kérni jöttem önöket, 
hogy megrendeléseiket nálam tegyék.

„Micsoda megrendeléseket?“
,Na — — koporsó iránt a’ két tiszt ur számára; 

szegény asztalos és családatya vagyok, munkám pedig 
semmi sincs.

E ’ szavakra a’ viaskodók mozdulatlan ’s kesedel— 
mezve néztek egymásra, aztán egyszerre felkaczagtak, 
kezet fogtak ’s barátságosan öszszeölelkeztek. A’ je
lenlevők közül mindegyik adott asztalosunknak busz 
frankost ’s viszszatértek , békéjüket pezsgő mellett ün- 
neplendők.

Szerkeszti Helmeczy. Nyomtatja Tr a t t  ne r-K áro  1 y i uri-utcza 453 .



Utyelvtiisa Erdélyben.
( F o l y t a t á s . )

5.
R ó m a i  e g  y  h a z.

„Rövid hajnak könnyű a’ kefe! Hamar kcrcsztül- 
esett a ’ protestáns doctor a’ kath. egyház-viszonyokbeli 
tarlozatan. Ez onnan van, mert 6 azokbul annyit ért, 
mint tán a’ római egyház püspökei értenének a’ doctor 
eszeskedesibői— ha f. i. ollyasrait olvasnának. A’ római 
kath. papság sokkal jobban tudja , mit kell tennie mit 
nem, ’s eleitől fogva sokkal jobban vezérelteték , sok
kal szigorúbb öszhangra, együtt-munkálásra volt szok
tatva, mintsem a’törvényhozásnak nyelv ügyében Magyar- 
országon tett lépése legkevesebb aggódást nyújthatott 
volna is neki. —

Mi az „orthodoxus pastor loci“ t nem akarjuk botrány- 
koztatni, azért eszébe sem juttatjuk az egyiptusiak sais-i, 
a’ hellének eleusis-i és samothrake-i titkok iránti mély 
tiszteletét sem a’ mágusok szembeszökő népszerűtlen
ségét Perzsabonban ; jóllehet ezek még a’ státus, kor
mányzó ’s király tetteire is eldöntő befolyással bírtak. 
Pogány undokságot, bátor az a’ pogány mivelíség vi
rágjait, gyümölcseit érlelte , nem teszünk egyenvonalba 
a’ keresztyén vallás szentségeivel. De kérdeznünk kell; 
szabad é, úgy mini szerzőnk teszi, a’ dolog tökéletes 
nem ismerése mellett is, vak szerencsére felszólalni?

A’ minisztráló könyvecskén kezdve , mellyben min
den kisebb és nagyobb ,,fridolin“ nek már fel világítás 
adatik a’ nyilványos isteni tiszteletnél előforduló minden 
szó becséről, jelentéséről, fel a’ legfőbb rendig, min
den vallásoktatási k ö n y v ,  minden vallás-oktató azon 
igyekszik, hogy annak értelme, mi szemei előtt törté
nik, a’ templomjáró előtt idegenne maradjon. És ez így 
volt, mielőtt a’ latin nyelv a’ státusi és hivatalos köz
lekedésből száműzetett ’s úgy fog maradni, miután La
tiura e’ mostohatestvérének félrevetése törvényileg ki
mondatott. Megkímélhette volna hát kedves magát doctor 
és magiszter ur azon hálátlan fáradságtól, miszerint a’ 
katholikus püspököket ’s lelkészeket kötelességökre inti. 
De a’ „leczkézö szerepre“ nem is nézve, mit olly rend 
ellenében bitorol, melly Magyarországon egy jPázmánnaP 
tündöklött, nem tudja nemsai pásztor ur , hogy maga a’ 
katholikus papirend szinte legbuzgóbbari mozdítja elő a’ 
nemzeti nyelv ügyét; hogy az ország prímása ’s eszter
gomi érsek körleveleit magyar nyelven bocsátja k i , hogy 
még magában Olaszhonban , sőt Rómában is a’ díszes 
latin nyelv használása annyira kijött szokásbul , misze
rint ő szentsége , a’ pápa kénytelen egy bibornok-titok- 
nokot tartani a l a t i n i s  e p i s t o l  i s ;  hogy már a’ ka
tholikus papság közt, már régen, olly divatban volt a’ 
magyar nyelv, miszerint maga a’ hires érdemdús „Ve- 
rantius“ is , dalmát ’s így szláv eredetű létére magyar 
nyelven irt egy krónikát; Draskovich György pedig, 
szinte nagyhírű, és szláv születésű katholikus püspök, 
első Miksa királynak személyesen nyújtott be egy ön
maga fordította vallásos k ö n y v e t ? 1) ’S mit monda’ 
doctor, ha még „Pázmán Péfer“-t is mint magyar nyel
ven nagy hírre kapott szónokot felhozzuk ? ’s Telegdi

Miklós az épen reformatio korában magyar katholikus szó
nokot ? ha Molnár Albertet, 1577b. Erdősít, kinek ma
gyarra fordított ujtestamentoma két í z b e n  ajánltatott
a’ királyoknak’s herczegeknek végre még (1504b.)
a’ r e f o r m á t i ó  e l ő t t ,  Halabori Bertalan pap zsol
tárjait nem említoők is , miket K á r o l y  f e j é r v á r o t t  
úgy hát szeretett hazánkban,megszemlélhetett vala doctor 
ur , ha szándéka volt igazat mondani.

így Ítél az elfogultság! a’ szükkeblüség !
Egy szó — ollyan pedig melly mellett egy falusi 

pásztoré gyermek rivalgáskint hangzik el, — a’ kor, a’ 
nemzetek szava követeli az emberiség kincsét— azon 
elidegeníthetlen közbirtokot: a’ nemzetiséget? ’S ez ne 
férne öszsze e g y h á z i  szokással, isteni szolgálattal ? 
Mondhatni é ennél esztelenebbet?

De végképen nevetségessé teszi magát ez a’ doctor , 
midőn azt állítja , hogy a’nyelv-törvény által , a’nem
zeti nyelvnek szószékre , ’s hivatalos polezra emelte
tése által a’ classicus régi kor a z — (talán csakugyan 
nem classicus) — uj korfui— mintegy ollóval— met
szetik el ’s a’ katholikus papirend elszigeteltetett — ’s 
még több illyféle őrültséget.

Szegény Britlhon ! Cambridged , Oxfordod, Edin- 
burghod ’s Dublined, a’ dicső Hornért, derék Xeno- 
phont, repkényes Virgilt, elmerajzoló Suetoniust csak 
hallomásbul ismerik, mert parliamented , egyházad Ró 
ma nyelvét nem tették magokévá! Őrizkedjetek ti pári
zsi pairek és követek! veszélyben forog nemzetiség
iek! gyakoroljátok a’ latin’s g ö r ö g  nyelvet, mit kü
lönben is királytok fiai főiskoláitokban megtanulnak, gya
koroljátok szószékeiteken, ha azt nem akarjátok hogy 
a’ t i ’s polgártársaitok végórája ne üssön!

Hogyan , doctor és magiszter uram , haebraica egy- 
ügyüsége ’s g ö r ö g  m é l y s é g e  nem láttatja kegye
déi át, milly fölségsértést követnek el a’ francziáksa
ját polgáriságuk ’s nemzetiségük ellen , midőn a’ szom
széd ’s országlati közlekedés, a’szellemi méltánylás és 
egyezkedés végett, t a n u l ó  ifjaknak a’ megtanulandó 
idegen élőnyelvek közt e l s ő  r a n g ú v á  t e t t é k  a’ 
németet? — —

Nemde, nagyon tisztelt firkáló ur , midőn illyesmit 
kell olvasnia , eszébe ju t— (ha egyébiránt ismeri) — 
azon latin iró szava:

„Hunc, tu mihi vivum dederis , reddam sine pel
le ! ?“ —

6.
Panszlaviszmus. Oláh es nemesség.

E ’ feladatban szerzőnk egész bölcseségét ragyog- 
tatná ; csak az & nagy baj , hogy az olly homályban ma
radt! Mulatságul ’s azért, hogy lehetnek gyönge hi- 
tüek , kiket doctorunk gyengesége elfogultakká tehetne, 
lépéskint követendjük e’ m i n o t a u r u s i  vándorlást; 
ha bolygó járását kissé megvilágítani sikerülne! Na
gyon méltánylandó a’ d o c t o r  nyílt vallomása, hogy
számra és szükségre uralkodó nyelv az o l áh .  De azért 
hogy számánál ’s nemzetiségénél fogva a’ „hindu“ a 
brittet, a’ „mór“ a’ francziát felülhaladja, azért nem 
jutott soha eszébe, sem a brittnek Calcuttában, séma

1) Lásd: Döbrentei, Magyar régiség. 1] Ugyanott,
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francziának Algirben , hogy hóditványukat ezen népek 
nyelvén igazgassák! Az igazgatási nyelv csakugyan, 
amott tiszta angol imitt tiszta franczia. Azon csudála
tos pontosság után, mellyel doctor urat, „Siebenbürger 
Botéja“ mindenről felvilágosítja, még csudálatosabb , 
hogy , midőn határozottsággal kívánja előadni a’ külön
féle erdélyi néptörzsökök számát, azon lajstromokat kö
veteli , mellyek fe n  a’ k a b i n e t b e n  hevernek. ílát 
nem jelentette neki a’ „B o t eu , hogy országgyűlésen 
nyilványosan kimondatott, miszerint a’ magyar-székely 
népesség a’szászhoz úgy van: mint kettőhöz egy? ke
gyességében , igaz, hogy amahoz hozzáad még egykét 
százezret, de el nem felejtkezik a’ másikat is néhány 
tízezerrel nagyobbrani ’s azt véli, hogy eleget tett, 
midőn az oláh népességet csak egykét százezerrel na- 
gyobbifja mint az egyesült magyar-székelyt. Szerinte: 
tulajdonképi magyar 400,000, székely 300,000, tehát 
magyar elem 700,000, oláh 900,000; ’s igy a’ marad
vány =.- 200,000. így készül a’ Statistika. így alapul 
publicist i nyomozati ! uemsai doctor és magister uram! 
Ila csak ez volna a’ magyar és szláv-oláh elem közötti 
különbség, itt ,,e’ helyen'4, mint igen jól mondja ke
gyed, valóban azon fel nem akadnánk. Hol a’számbeli 
különbség olly csekély; hol még azonfelül az elavul- 
hatlan hóditásjog esik a’serpenyőbe : ott koránsem ered
het a’ kérdés : lehet é vagy nem a’ hóditó n y e l v e  az 
uralkodó !

( Folyt, következik )

Magy-MorSs múltja ’s je len je .
A’ 184dik számú Pesti Hírlap vezérczikkjében em

lítés tétetvén a’ felől: hogy N. Kőrös és Kecskemét 
mint szabados községek , több századófa, szavazásjog
gal fölruházott követeket küldenek a’ megyei gyűlésre : 
lehetlen volt egy részről azon szives óhajtásunkat el
fojtanunk : vajha az alkotvány sánczain még mint eddig 
kívül levők !) alkotrányunknak csak annyi javaiban is 
minélelőbb részesülhetnének, mennyiben városunk ré
szesül ! — ’s e ’ nemzet alkotványos életében csak annyi 
nyomadékkal is bírhatnának, mennyivel városunk bir 1 — 
más részről tovább titkolnunk, városunknak azon szá
nakozásra méltó szomorú állapofját, rnellyben leghason
lóbb az olly l o m b o s  és virágos é ló fához , mellynek 
egészséges külső héj» nyújtja föl ágainak a’ szükséges 
tápláló nedvet, az egészséges külső héj, odvas bel-

1] E‘ tekintetben véleményünket, főlapunk 91d. számában 
nyilványitók, 's azt sem józan ész, sem gyakorlati élet
elv elótt szégyellni okunk épen nines. Igaz, hogv a'nap 
jótékony világa rám nézve eseppet sem gyöngül azért 
mert másra is süt: de azt sem tagadhatni, mikép annak 
áldott melege tiszta búza mellett a' burjánt "s aszatot is 
fölneveli, mik igen gyakran , amazt elnyomják Azonban 
félre költöi képekkel ott, hol minden szó hideg megfon
to lást, józan számítást igényel ’s követel. Midőn nép ü- 
gj ébeu szólunk s határozunk , ismernünk kell a' nép
élet ezer színezetű oldalát; de ezt nem négy fal közt sa
játíthatjuk el Egyébiránt f u r e s á n vagyunk mi ezen 
sánezczal, olly valami bü-erővel felruházottnak álmod
juk azt, melly minden nemzetellenes mozgalomnak nya
kát szegi. Már most fiat applicatio Az illyrek és szlávok 
vészteljes mozgalmait sánczon-kivüliségnek tulajdonít
juk , pedig ezen mozgalmak, bizony, bizony mondom 
nektek , olly egyedektöl származnak , kik a’ sánezokon 
belül vannak ; a’ sánczon-kivüliek csak eszközök , *s cp 
olly gépeljek lennének belül is . mint azoa tek. KK. és 
RRk , kiket egy országszerte hires kortesvezér, tiszt
választásra indulás után egy állomáson igy szólított meg: 
tek. KK. és RRk ! ha valaki a' lólopásra ellenálhatatlan 
vágyat erezne, még most viszszamehet 'stb. V. S.

sót s ez emésztő férgek csatatérét takarván. Igenis , 
ki a’ világ hijábanvalósngai által el nem ragadtatván ké
pes magába száll an fs meggondolni: hogy mindnyájan isten 
ugyanazon képere teremtettünk ; az nem fogja ostro
molni azon természeti és isten örök igazságu törvényén 
épült elv megdönthetlenségét >), melly a’ hírlapokban 
annyiszor, és annyi munkás hazafiságot ’s emberbaráti 
szeret etet tanúsító meleg részvéttel ismételtetctt; t. i. 
„ s e mmi t  r ó l u n k  n é 1 k ü 1 ü n k“ é s ,,m i n d e n t 
v e l ü n k  á l t a l u n k “ ; az egy pillanatig sem fog két
kedni: vájjon kikelljen é terjeszteni az alkotvány áldá
sait aránylag azon egész népre, melly e'hazának min
den terheit, egyformán hordozza? vájjon a’ m u n k á s  
h a z a f i s á g  s z e r e t e t t e l j e s  k a r j a i v a l  f ö l  
k e l l j e n  é k a r o l n u n k  azokat, kik n e m z e t i 
s é g ü n k  ős i  v á r á t  e g y  d ö n t h e 11 e n b á s t y á 
v a l  e r ó s i t e n d i k ?  Azonban a’ szives óhajtás, sőt 
az erős akarat is, idő ’s körülmények által határoztat- 
ván, módokrul és eszközökrül is szükség gondoskod
nunk , mellyek által az üdvös czél elérethessék. Hlyen 
mód és eszköz már többek között az, mi a’ fölhívott 
Vezérczikkben tanácsoltaiik , t. i. a’ szabad királyi és 16 
szepességi varosak elrendeztetése ,’s ezeknek a’nemzet 
alkotványos életében illő aránylagos nyomadékkal , — a’ 
minél tágabb határokkal körülírandó honoratiorok, a’ 
szabados községek követeivel egyetemben (N. K ő r ö s  
és K e c s k e m é t  t ö b b  s z á z a d o s  p é l d á j a  s z e 
r i n t )  szavazásjoggali fölruháztatása.

Ámde nemcsak a’ szabad királyi és 16 szepességi 
város állapotja merő anomalia ; az anomáliák legnagyobb 
anomáliája a’ mi szabados városunk állapotja ; mégpedig 
különösen azért,mivel szavazásjoggal felruházott követeit 
sem nem maga a’ közönség választja sem képviseltetik ál
taluk: hanem választja, küldi és képviselteti magát azon 
tanács 2) , melly nagyobb részint közbirtokosságot igényel 
nem az , melly a’ közönség ellen külön testületet formált 
többi — nem tanácsbeli — közbirtokosságot igénylővel 
jogi és vérségi kapcsolatban állván , a’ közönséggel nem
csak nem ugyanazon, de sőt sok tekintetben ellenkező 
érdekű; melly magát a’ k. k. rendeletek ellenére, tu
lajdon véreiből, rokonaiból regenerálgat ’stb.

Az épen most mondottak bővebb fölvilágositása 'a 
raegérthetése tehát annak kimutatása ’« bebizonyítása 
végett, hogy városunk állapotja az anomáliák legnagyobb 
anomáliája; hogyha van közönség, mellynek elöljáróit 
in  c a p i t e  e t  m e m b r i s  r e f o r m á l n i , o r g a n  i-

1] Szép beszédek igaz, dein ultima analysi rettenetes ab-
eurdumokra vezetnek. Megvallom, nagyon szeretném 
megtudni , mikép hivatkozhatunk mi , társaságbeli lé
nyek, némelly természeti [egyenlöségi] törvényekre; mi, 
kik vagyon és személybátorság okáért álltunk társaság
ba, 's hagytuk el a' vadon életet, melly ököljog kora 
volt; s vájjon magában, ezen annyira magasztalt ter
mészeti vadon helyzetben nem volt alárendeltségi viszony , 
minek a’ physikai erő mérte ki határát ? vazy a’ csa
ládi, családfői, nemzettségi társulatok jogegyenlőséget 
föltéteztek é ? Ezen tárgyban nyájas olvasónkat, főla
punk 71d. számabeli „Népzsarnokság“ czimü I részére 
bátorkodunk utasítani. V S.

2] íme a’ népképviselet egyik gyönyörű példája! Milly szé
pen hangzik, ha mondjuk: szabados Kőrös város köz
sége megyei gyűlésekre , követ- s tisztválasztásokra 
követeket küld! de ha tudjuk, hogy ezen követ urak 
csak a’ tanácsot, mellynek érdeke a’ népétöl különbö
zik, képviselik, már akkor tisztelet becsület, de igaz
ság is , de bnjjunk el a1 1 2 Kőrösre alleg dással; vagy oda 
vigyük a’ dolgot, hogy7 valóban a' nép vá'aszsza s küld
je követeit. * *
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a n i n i  mulhatlanul szükséges, legkivált szabados kö
zönségünk az: legyen szabad a’ mi hajdan virágzott, 
de már ma az ön kedvencz növeltjei által kevert lassú 
méreg következtében, közel s í r j a  szélén végvonagló 
vén városunk régi és jelen állásának Js körülményeinek 
idő szerinti változására nagy befolyással bíró , ’s mes
teri ügyességgel használt okoknak valódi ismertetését 
rövid vázlatban közölnünk.

Nagy-Kőrös város, ezen már a’ török iga alatt is 
virágzott, a’ haza atyjaitól különböző időkben többféle 
kiváltsággal megajándékozott népes közönség, nemcsak 
több földesurnak itt volt részbirtokait megváltani, má
sokéit folyvásti haszonbér rendes fizetése ’s örök szer
ződés mellett megtartani: sőt még fekvő javakat és pusz
tabeli birtokot is, egészen közhasználatra m e g s z e 
r e z n i ,  másokat pedig egyes lakosai számára cs befo
lyásával zálogba venni, képes volt önereje ’s gazdasá
gából a’ nélkül, hogy akár lakosait terhes kivetésekkel, 
akár a’köírpénztárt adósságokkal terhelte volna.Ezek mel
lett a’ hon oltárára, ennek zivataros viszonyai között 
vitt tetemes áldozatokkal, hazája ’s királya iránti hű
ségét bebizonyitani is elég tehetős volt. — Mindezen elő - 
lépés alapjának megvetése, még azon időre esik, mi
dőn a’ közönség maga körebeli, ’s vele ugyanazon ér
dekű elöljárók által kormányoztatok.— Mert lehettek 
itt eleitől fogva nemesek ; de soha külön testületet nem 
formáltak, mind adót, mind haszonbért jobbágy-javaik- 
tu l , mellyeket szabad adásvevés , vagy örökösödés ut
ján bírtak, minden kivétel nélkül fizettek 1757ig; a’k. 
dézraát a’ városnak buzábul, borbul’s báránybul 1780ig 
beadták : hanem a’ zűrzavaros időkben, a’ környékbeli 
helységekből ’s pusztákrul ide költözött nemesek, a’ 
várossal egy idős azon szokásnál fogva, miszerint itt 
a’ szabad adásvevés eleitől fogva gyakoroltatott, itt több 
fekvő b i r to k ot öszszeszerezvén , mint szinte némelly 
helybeli pór gazdák , tehetős, előkelő lakosokká lévén , 
némellyek az illyen házakba vidékről házasodván , vagy 
mások jegyzőknekfölfogadta!ván,terraé*zetes következés 
lett: hogy v. értéki, v. értelmi felsőbbségböl , ezek nyer
jék el az elöljáróságot. Ezek voltak aztán a’ város le
veleinek gondviselóji. Ezek a’ minden ellenőrködés nél
kül forgatott levelekből, a’ jogok minőségét kitanulván, 
— majd valarnelly földesurtól, kihez mint elöljárók, 
szerződés-kötés végett küldettek, kinek kedvét a’ kö
zönségtől fizetett haszonbér fölemelésével, vagy za
varban levő jogának megismerésével betöltötték, — in- 
seriptiót nyervén, f ö 1 d e s u r a k k á lettek; úgyhogy 
sohasem köttetett szerződés a’ város részére, hogy 
egyszersmind a’küldöttek r é s z é r e  inseriptío nem beit 
volna. —

(Vege következik.)

Egybekelés a ’ vérpadon.
Franczia beszély.

( F é  g e.)
Most lön világos a’ gróf előtt, hogy nincs szaba

dulás, és vesznie kell; ugyanazért csak halálára gondolt. 
Fölemelé fejét, fenszóval imádkozéb, aztán az ájult Con- 
stanzának monda ,,n’ viszoulátásig ott fen45 ’s nyakát a 
padra tévé. 1

1] Hja aram officium non fallit! De csak mégis földesur 
inscribált úgy é? En is tudok egy igenigen furcsa in
scription mit az úgynevezett „misera contribuens plebs“ 
tett. Talán lesz még időnk róla valamit regélni. V.

E’ pillanatban viilámkint ragyogott a’ pallos, ’s a’ 
sokaság remkiáltás közt vonult viszsza; a’ gróf feje, 
törzsökétől egy csapásra a’ vesztő-helyról a’ kövezet
re gördült. —

Két szerzetes lépdelt lassudad a’ vesztőhelyre, 
egyik a’ gróf csonka testet, másik az ájult Constanzát 
vivén magával.

A’ sokaság elszelyedt ’s a’nagy piacz kevés perez 
múlva üres lön, csak a’borzasztó’s véres készület állt 
ott, a’ nápolyi népnek azt bizonyító, hogy nem álmo
dott, hanem rettenetes valót látott.

Miután a’ piacz üres és szabad le it , kilépett azon 
férfi, ki két katona kíséretében a’ szomorujátékot végig 
nezte ; azonban nem a’ tömlöczbe vitetek , hanem a’ ki
rályi palotába.

Az imaszobába vittek , hol a’ kormányzónőt ima
székben kezével a’ biblián találta. A’ katonák beléptek 
vele , ’s az ajtónál megálltak.

,Nemde megtartani esküm V kérdé Izabella.5
,,Tökéletesen.55
,Kész ígéretét teljesíteni?5
„Igen. 4
„Hol a’ férfi, kinek fejére jutalom tétetett?
„Fünséged előtt áll.‘‘
,Tehát ön Rocco del Pizzo ?
,,En vagyok signora.45
,Jól tudtam5 felelt Izabella.
,,’S mit parancsol most fönséged?55
„Hogy az árvának atyja ’s az özvegynek gyátnola 

legyen.*4 —
,,Hogyhogy,55 signora? kérdé Rocco del Pizzo.
,Igazságszeretetem ’s kegyelmem sóba sem fél5, 

válaszolt; aztán a’ katonáknak monda : ezen ember sza
bad ’s mehet hova neki tetszik. Aztán szilárd ’s bátor 
léptekkel fordult, mint királynő , szobájába viszsza.

Constanza testvérével Calabriába tért , mert anyja 
még élt Ro8arnoba. Rocco del Pizzo követte őt. De mi
dőn év múlva anyja meghalt, viszszaiért Nápolyba , egy 
szegény zárdába lépett, ennek engedvén töménytelen va
gyonát, mit férje után öröklött. Rocco del Pizzo Nápoly
ba is követé. Hanem az avatás napján, nővérének többé 
rá szüksége nem lévén eltűnt. Senki sem látta őt töb
bé, ’s bizonyosan senki sem tudja, hogy mi lett a’ híres 
rablóbul. ügy vélekedtek , hogy Caesar Borgiával szö
vetkezvén mellette ’s vele együtt balt meg. V—a.

Az év négy szaka.
Ha nyári holdas alkonyon 
Ezüst patak martján ülök,
’S felém szökő Lórim kitáit 
Szép karjaiba hőn dűlök:
Az évnek mindenik szakát 
Tündér keesében föllelem ,
’S ezeknek ké dús édenót 
Ez égi perezben éldelem.
Hirdetni hallom a* tavaszt,
Ha torka zendül , bút inai,
’S a* dalló fülmiiét felül —
Haladja hangja bajival.
Ha szívigéző kék szeme 
Szelíd egébe nézdelek.
Abban tavaszt hiresztelő 
Égszínü ibolyát lelek.

Alantabb a nyár legkecscsb 
Ajándokát szemlélhetem .
A’ rózsát mellynek illatát 
Ajkimmal eltörpülhetem.
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Ha szüm szivén forrón dobog 
És tüzes ajkam ajkin ég,
Édes gyümölcsöt islelek 
A’ millyct ősz nem terme még.
Ha néha főlfedezgeti 
A’ esintalan hüves lehel 
Keblét, fölülhaladja ez 
A* tél havát szépségivei.
így nyári holdas alkonyon 
Ha hús patak martján ülök,
’S felém szökő Lórim kitárt 
Szép karjaiba hőn dűlök:
Az évnek mindenik szakát 
Tündér kccscben föllelem ,
’S ezeknek kéjdus édenét 
Ez égi perczbea éldelem.

6  i g JI e r J ó z s e f .

Lyányka sírján.
Múlik a’ tél ’s a’ tavasz száz báju virágival eljő,
, Hozva nekünk uj k éjt's uj vírulatba reményt.

És irigyen a’ tavasz megfosztá arczaid ekét,
’S hantidon, az most már könyözönbe virul.

C s e r e .
Istenemül szeretőm a’ lyányt, ’s hű szivet ajánlók,

’S hü szivemért nyújt a’ lyányka cserébe — kosárt.

Nem szeretem.
Lyányka! te szép vagy, szép mint legszebb angyala égnek, 
, Hogy ha szelid arczod rám mosolyogva tekint j 

És ha szemed csillagként fényt vet a'barna egekre,
Vagy tavasz ajkidról kél az egekre ima 

’S mondják: „ifjú ! te nem szeretéd öt, érzeted álkép!“ 
’S úgy van , mert ő lét szellemeképen-imád.

Em lékezet.
Mondják: feledség 

Büfátyola 
Terül a’ szívre,

’S enyhül kina.

0! gyöige vért az,
Azt védeni,

Ha jönnek a’ múlt 
Lángképei.

Ha, mint a’ simák 
Rémlelkei,

Jönek nyugalmát 
Kisérteni.

Visszakérödzöd
Leszenvedett

Gyötrelmeinket,
Emlékezet!

K érés.
Játszi habok közt 

Estilebelként,
Reng mosolyogva 

Létcsolnakom.
Üdvkikötőbe,

Lenge vitorlám 
Hajtja szelíden,

Reményzefir.
Rózsaderűben 

Hi vig örömre 
Ott a' tavaszló 

Kékmesszeség.

Pályavezérem!
Hintsed utamra 

Béke-malasztod,
Mig kikötök.

Bordal.
Myrtusz-galyat tűzz 

Fejed körül 
S józsával ékítsd:

Ünnepjelűl.
Tokajnak áldott 

Jó istene 
Lyaeus ! éljen,

Mi is  vele.
Csak ő az égi 

A’ több, mese,
Bor a’ rövidlét 

Poesise.
Nevesd, ki hitvány 

, Békalével 
El, kebelét bú 

Epeszti el.
Borban öröm van,

Ergo bibas,
Ez, élni mint kell 

Útmutatás.
Fölnyítja a’ szív’

Jégzárait,
Kihajtja a’ bú 

Alakjait.

'S bibor világot 
Dérit reád :

Kelvhed’ aranyát 
Ürítsd ki hát.

Időnek tengerén 
, Mint habfodor,

Úszunk, jövő 
Perez elsodor

Mi balga hát, ki 
A’ perczeket 

Szalasztja önként,
Az élveket 

Azért barátom!
Pohárra fel.

Üdvöz, ki a’ bort 
Találta fel

Igyál ! derüljön 
A’ kéj ege,

’S szcledjen a’ szív 
húfellege.

Igyunk körömre,
Van alkalom,

Nem lesz ha majd föd
A’ sírhalom ! Nagy József.

P ó t l é k t á r «
Vannak emberek, kiknél az élet minden fontos ese- 

ményi bizonyos különös számok által ezabályoztatvák, 
mégpedig oily különös pontossággal, hogy csaknem le
hetetlen mindent a’ történetnek tulajdonitni. Valójában 
furcsa példát beszél erre egy Sebt Adjousi nevű aráb 
történetiró ,,Világ tükre“ czimű könyvében: Almotasem 
kalifa született s z á z  n y o l e z  v a n a d i k  évben, a’ 
n y o l e z a d i k  hónapban ’s meghalt Ramadhan hónap 
tizennyolezadik éjszakáján; n y o l e z a d i k  kalifa volt 
az Abbasidak törzséből; n y o l e z  csatát nyert meg, 
nyolezvan ellenséget ölt meg, negyvennyolez évig é lt ; 
nyolez év n y o l e z  hónap és nyolez napig országolt; 
nyolez fiút és nyolez lyányt hagyott, n y o l e z  vanezer 
lova , n y o 1 c z va nezerer tevéje öszvére ’stb. nyolcz- 
vanezer sátra, Dyolczvanezer férfi és nyolezvanezer nő 
rabszolgáji maradtak ; nyolez palotát épitett; pecsét- 
nyomóján nyolez betű volt (alh’md’Hh) ’s horoszkópja is 
mindenütt nyolez számot adott, (gy.)

Szerkeszti Helmeczy. Nyomtatja T r a 11 n e r-K á r o 1 y i uri-utcza 453.



An clr ássy György gr. sárosinegyei 
főfspánságba iktatáskor! b eszéd e.')

Mélt. gróf cs. kir. Aranykulcsos és főispán , kir.
Biztos ur ! Tekintetes Karok és Rendek !

Ha e’jelen pillanat lehető következményit, midőn 
legkegyelmesb urunk királyunk föls. akaratából, Mél
tóságod mint fölséges képét viselő Biztos által, ezen 
nemes Sárosvármegye föispáni székébe iktattatom ; — 
ha mondom e’ pillanat jelentőségét átgondolom , melly 
sok örömnek, megelégülésnek, boldogságnak, — de 
bánat ’s keserűségnek is válhatik gazdag kútfejévé, ba 
ennek egész éltemre mély behatását, elmémmel elvizs- 
gálgatom: annak súlya alatt, küszöbén állva e’ jöven
dőnek lelkem tehetségeit lebilincselve , a’ tűnődés öröm , 
hála *8 tisztelet érzelmei tolongó árjától gyönge szava
mat elfojtva tapasztalom.

Azonban szivem természeti ösztönét követve s i e 
tek isten után , kit rám sok mások felett halmozott elég
gé meg nem hálálható áldásiért alázattal imádok, föl
séges urunknak jobbágyi háladatosságomat nyilványi- 
tani, ki tartozó hivségemet, gyöoge erőmet, saját ma
gas akaratjábul érdemén túl, — hazánk eredetével szinte 
egykorú, béke mint harcz idején egyiránt fontos mél
tósággal , e’ megye fóispáni hivatalával megjutalmazni 
kegyeskedett— föfeormányával olly megyének, melly 
hazánk történetivel szorosban egybe fűzve, — az ország 
elfoglalásával egykorú nemzetségekkel bővelkedve, — 
akár nagy kiterjedése ’s népességére , akár nemessé
gének értelmességére nézve, olly igen nevezetes ré
szét teszi azon felső Magyarországnak , melly a’ vad 
hajdanban honunk fentartásaért annyit küzdött, legne- 
mesb vérét ontá , ’s bölcsője volt a’ kipusztitottt ország 
sik téréi népesitésének, ’s mind ezeknél fogva Sáros 
kétségtelenül bonunk legnevezetesb megyéinek egyike. 
Hogy pedig szeretett jó királyunk épen Méltóságod ál
tal kívánta véghezvitetni e’ kitüntető királyi kegyelme 
jelét,  ’s hogy egy rokon kc'z által vezettetem be fényes 
hivatalomba: nem kevéssé neveli örömemet ’s méltó há
lámat. Ugyanis, Méltóságod nemcsak nagy eleinek ér
demes utódja, de tulajdon személyében is a’ király ’s 
haza iránti jeles érdemekkel tündöklik.

A’ másod ízben kijött 216,000 fegyver-fogható né
pet adott 10S törzsökös magyar nemzetségnek egyike 
volt a’ Kopien nemzetség; törzsöké a’ most is fényben 
virágzó gróf Károlyi ágnak , melly mint polgári úgy ka
tonai pályán, bivségben mint bazaíiságban , az ember- 
szeretet ’s jótékonyság lélek-emeló erényiben mintegy 
őrökö.»ödvén , igen számos k i t ü n ö hazafival ajándé
kozó meg fejedelmeinket ’s e’ hazát. Nehogy azonban 
vagy az alacsony hízelgés vádja alá essem, ’s Méltó
ságod szerénységét sértsem, vagy az e’ helyen büsz
keséggel megemlítendő vérségi, ’s boldogságomat esz
közló sógorsági öszszeköttetésünk általi elfogultság t a 
núja érjen, azoknak, mellyek már különben is a’ törté— 1

1] Kellemes olvasmányt vélünk t ez olvasóinknak nyúj
tani ezen tartaLmdus beszéd közöltetésc által , mivel 
egy szives ügybarátunk épen mostszerencsésitett j any- 
nyival inkább, minél ritkábbak az illy alkalmakkori lel
kes és velős beszédek. A’ s z e r k .

net évkönyvei, sőt minden hazafi szív által, az utódok
nak méltó követésül, míg a’ magyar magyar marad tra- 
ditióként átadatnak , részletes előszámlálásával felha
gyok. Lehetetlen azonban a’ dicsőülteknek, kik egész 
honunkra, sőt az egész birodalomra, de különösben 
felső Magyarországra jótévőleg hatottak, egy kis em- 
lénynyel nem áldozni, most és itt, azon felső Magyar- 
ország nagy részének színe előtt, melly Méltóságodat 
is mint a’ lelkes Abauj főispánját magáénak tartva , tisz
telve szereti. Elmellözvén azokat, miket őseidről a’ leg
régibb időkből mondhatnék, lehetetlen B e r t a l a n t  
nem említenem , kinek franczia- angol ’s németországi 
legnehezebb követségekben sikeres eljárása , a’pártos
kodások által megbasonlott országban a’ királyhoz hiv- 
sége , és vitéz tettei, az általa külföldre kisért Zsig- 
mond római császár és magyar királynak, 1418dikév
ben Constanczban tettel nyilványitott kegyelmét meg
nyerték. Lehetetlen M i h á l y t  Pázraán Péter kedvelt- 
jét, nemzetséged első báróját nem neveznem , ki Bethlen 
Gábor sógorátul nyert nemes szathmármegyei föispán- 
ságban 1622dik évben 2dik Ferdinand király által meg- 
erósittetetf. —

Á d á ra o t a’ szathmári erősség főkapitánysága és a’ 
szathmári fóispánságban követte : öcscse báró K á r o 
l y i  L á s z l ó ,  nevezetes vitéz ’s törvénytudó , az 1681- 
diki 23dik t. ez szerint, a’ felső magyarországi részek
ről a’ királyi tábla bárója , ki a’ királyhoz! hűsége miatt 
a’ pártoskodók ’s (örökök által egyiránt üldözve, ’sva- 
gyunaiban pusztítva , ámbár Mihály fiját mint főezredest 
a’ Tökölyi elleni harezban Szaíhmár alatt, Istvánt Nagy
várad alatt csata-piaczon elveszté ; mégis ’Senyei Er
zsébettől nemzett 20 gyermekei közül egyetlen még élő 
fiát Sándort szinte katonai pályára szentelé , kit a’szath
mári föispánságba, mellyról maga lemondott, 19 éves 
korában maga iktatott be , ’s ekként alapját veté meg 
ezen dicső eldódöd K á r o l y i  S á n d o r  polgári és ha
di nagy érdemeinek. Ez ugyanis nemzetségének első 
grófja, éltét koronás fejdelmének’s honának szentelve, 
mint nagj lelkű ember, bölcs törvénytudó ’s bátor had
vezér egyiránt nagy jótevóségét, vallásosságát, bölcs 
intézeteit, nagyszerű alapítványait, ’s tántoríthatatlan 
hűségét, számtalan öt még most is dicsőítő ’s áldva em
lített tettekkel bizonyította be; mellyekról az 1715: 
24, 59, 112dik; az 1723: 17, 54. t. ez. is emlékez
nek. — És ki e’ polgári belháboruktél sujtatott hont csak 
íegkevésbbé szereti ’s azok iszonyait, csak távolru! is 
képes megítélni: végheteilen érdemeit tagadni nem fog
ja , midőn a’8 évig pusztított pártos háborút, nagy rész
ben általa lecsöndesitve, a’ t ö r ö k  háborúk alkalmikor 
Lengyelország szélein ismét két ízben mutatkozott pár
tosokat , maga mellé gyűjtött megyebeli fegyveresek
kel, ’s néhány várőrzövel , Dolhánynál , e’ megye keb
lében elszélyesztve szemléli. De tettdus éltének főbb di
csősége, a’ gondviselés által nemes áldozatit koszorúz
va , alkonyára tartatott fel. Midőn t. i. 1734ben maga 
költségin egy egész lovas ezredet állítva , abhoz a’Raj
na mellett támadott háborúban nemzetsége és aggott kora 
utolsó reményét, egyetlen egy örökösit alkalmazni nem 
kétkedett; 1741 ben pedig azon eldódeink hivsége által 
dicsőített időszakban , ama nemes elragadtatásban , nem
csak maga részesült, de példája által, 7! éves kora-
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ban még fiatal szívvel a’ hűség’s hazafiság szikráját sok 
fiatal kebelben lángra lobbantam érté , (elemes részt vön 
azon örök emlék letételében : mint szereti ’s fogja min
dig szeretni a’ magyar azon dicsőséggel uralkodó há
z a t , mellyhez a’ legszentebb kötések, a’ hála mennyei 
érzelme, ’s minden érdek kapcsolja ; ’s mellynek védel
mére legkésőbb utódunk is kész lesz mindig, kardot 
rántva újabban bebizonyitni: miként Magyarország év
lapjainak amaz örök fénypontja nem szalmatüz, de a’ 
legtisztább gyémánt, — nem beveskedés , de a’ legne- 
mesb , legátgondoltabb elszánás. — Károlyi Sándor a’ 
dicsőség zászlóját előlhordva, kevéssel a’nagy munka 
befejezése után , mint szathmári főispán, főhadi vezér , 
val. tit. tan. a’ magy. tart. biztosság főigazgatója , ’s a’ 
tiszántúli részek kormányzó-vezére halt el.

Ennek íija F e r e n c z ,  a’polgári, katonai, ’s em
beriség pályáján atyja nyomdokit követve, az lTildiki 
országgyűlésen tettleges részt vön , ’s az azt követett 
táborozásokban a’ francziák , burkusok , törökök ellen 
vitézül harczolt, — a’ miveltség előmozdításául lakhe
lyén könyvnyomtató-intézetet állított, a'hazát több évig 
pusztította mirigy-halál dühöngései ellen czélszerü in
tézkedéseket tőn,  hadi fővezér-helytartó, a’ tiszántúli 
kerület kormányzó vezére, a’ hétszemélyü táblaközbi- 
rája tit. tan. ’s kir. főasztalnok fényes hivatalokkal tün- 
dökiött. Illy példák mennyire buzdítják az utódot, ’s 
milly hatalmas befolyással hatnak egész nemzedékek
re , a’ már mondottakban, ’s Ferencz íija : Antalban , 
teljesedni látjuk. Ez már fiatal korában a’ trón ’s hon 
védelmére katonai p á l y á n  indult, ’s azt hőstettekkel 
folytatta, miért is Mária Terézia vitéz rendje kereszt
jével fölékesittetett. De azzal meg nem elégedve a’ pol
gári pályán is a’ nemzeti miveltség és gazdálkodás elő
mozdításában, a’ szenvedő emberiség enyhítésében maga 
’s nemzetsége dicsőségét kerestess föl is találá.Bizonyitja 
ezt a’ legjelesb arany gyapjas rend ,’s azon számos hiva
tal , menyekkel felruháztatok; ugyanis mint szathmári 
főispánt, hétszemélyü tábla közbiráját gyakran elnökét, 
b. tit. tan. királyi főasztalnokot, később fóhadi tármes
tert , a’ magyar nemes testőr-sereg kapitányát szem
léljük. —

Mi dús reménységet nyújtott Antalnak egyetlen fi- 
j a ’s atyád, K á r o l y i  J ó z s e f  gr. nemzetségedből 
Szathmárnak 8dik főispánja, kitetszik azon készségből, 
mellyel 1797. és l800ban megyéje és a’környék nemes 
fölkelő seregével, mint annak vezére az ellenség ellen 
kiindult. Tökéletesen felfog?, ő alkotványunkszellemét, 
miszerint a’ főispán megyéjének nemcsak polgári, de 
katonai ügyekben is vezére , ’s ennek folytában kétség
telenül sokat teendett vala ; ha a’ kérlelhetlen halál az 
élők sorábul, 1 eg  v i r í t ó  b b férfi korában ki nem ra
gadja. —^

Illy ősöktül származás nemcsak dicsőség a’ szár- 
mazottra , de gazdag forrása minden honi erénynek azon 
országban, melly illy nemzetségekkel bir , serkentő pél
dául szolgálván hős, nemes tettekre minden utódnak, 
kiben az erény megbecsülése még egészen el nem enyé
szett ; annyival inkább pedig Neked, ki már ifjúsága 
zsengéjében a’ törvénytudományok tanárjává ’s a' pesti 
királyi egyetem törvényes kara tagjává fogadtatván , már 
akkor is kétségtelen jeleit adód a’ tudományokhoz von
zó természeti szép hajlamoknak, a’ honi ipar ’s gazda
ság előmozdítása körülti sikeres fáradozásaid pedig, ’s 
nagy áldozataid közönségesen israértetvék , kegyes fe
jedelmünk is, a’ király ’s haza iránt egyesitett szerete
ted ’s hívséged nyilványos megismeréséül; előbb nemes 
Csongrádmegye fókormányát, azontúl kedves és jeles

szomszéd ns Abaujmegye föispánságát bízta hiv kezeid
re ; bizonysága érdemeidnek e’ jelen alkalom is, midőn 
ez alkotványos szertartás véghezvitele rád ruháztat- 
ván, legkegyelmesb királyunk föls. képében , engemfő- 
ispáni szekembe vezetni méltózíatol; kit, mint ritka roi- 
veltséged ’s ember-szereteted által nagy ’s kicsiny előtt 
kedvest, a’ mindenható isten áldjon’s tartson sok évig 
epsegben ’s erőben! Fogadja Méltóságod régi barátsá
ga ez ujabbi jeléért leghálásb köszönetemet, ’s enged
je meg azon bizodalmas kérésemet; miszerint jobbágyi 
hűségemet, tartozó engedelmességemet, őfelsége leg
kegyelmesb urunk királyunk színe eleibe juttatni szí
veskedjék. —

Tekintetes Karok és Rendek!

Öröm ’s hálával telt kebellel közelitek immár hoz
zátok ns Sáros diszteljes megye nagyérdemű Rendéi
hez, kiket most, ez ünnepélyes ős szertartás alkalma
kor, legelőször van mint törvényes elöljárótok üdvö
zölni kedves alkalmam. Igenis, polgári létünk, egybe
forrt érdekeink elválhatlanul egyesittetvék , öröm ’s fáj
dalom ’s a’ lélek minden élvezései közösek lesznek e- 
zentul köztünk, ’s midőn az eskü szentséges kapcsai 
olly megyéhez fűznek, melly a’ király ’s hon közös ér
dekeit ’s jogait valódi lovagi s z e l l e m m e l  egyiránt 
védi, minden igaz jót ’s üdvöst férfiasán pártol , lehe
tetlen ezen őszinte fogadást polgár-társaim hajlandósá- 
ga-szülte szívességnek , — ezen ma Js tegnap , ’s ki- 
neveztetésem a’ legfelsőbb helyről ezen nemes megyé
vel történt tudatása alkalmakor elérzékenyülve tapasztalt 
bizalmat, a’ tek. Rendek szilárd önérzete zálogául nem 
vennem, ’s ezekből azon szives biztatást nem meríte
nem , mellyre emberi gyöngeségirn ’s fogyatkozásim ér
zetében , e’ dicső hivatásom ’s fcnytcljes — de tömér
dek felelet ’s kötelesség súlyával járó főispán! tisztem 
teljesítésére, olly igen van szükségem. Lelkem mélyé
ből nyilványitom mindezekért hálás köszönetemet és szi
vemből óhajtóm: legyen főispáni székem mindig illy ér
zésektől körülvétetve, ’s elevenítsék azok pályám vég
szakaszát is, midőn már lassabban kering ; mert— en
gedjék e’ reményemet kifejeznem — hogy itt e’ helyütt 
vénülök meg. Kétszeres kötelességemmé válik ennél fog
va lehetségig eljárni a’ különben is kedves feladatban : 
e’ nemes megye boldogságát, dicsőséget öregbíteni, ’s 
ekkép ó felsége, imádott királyunk magyar hazánkat szü» 
net nélkül boldogítani kivánó szándékát, általa, ’s a’ 
törvények által kiszabott körömhez képest előmozdítani 
bennem helyezett föls. bizalmának megfelelni.

Nem kevésbbé illeti hálás köszönetem mindazon 
szomszéd ns megye ’s hatóság érdemes küldöttjeit, ’s 
minden úri vendégifiket, kik becses személyükben vagy 
küldőik nevében , ezen polgári ünnep fényét növelni, 
barátságuk— szomszédi hajlandóságuknál fogva szíve
sek valónak. Vegyék mind az én , mind e’ ns megye ré
széről tartozó érzeteink e’ köz helyeni nyilványitását, 
’s legyenek, kérjük, meggyőződve hasonló szomszédi 
tiszteletünk, barátságos indulataink felöl, mellyekbel be
bizonyitni készségünket mindig tapaszíalandják.— Illeti 
pedig köszönetem névszerint kedves Gömöröm küldött
jeit, kik e’ meszsze utat ’s fáradságát nem sajnálva, 
engem, mostani rendeltetésem helyére, annyiszor ta
pasztalt szivességök és szeretetök ujabbi jeleül elkísér
tek. — Mondjátok megküldöiteknek: hogy a’ díszteljes 
kormányotokon töltött idő kedves emléke, éltem végper- 
czeig fog kisérni, ’s hogy miután föls. urunk királyunk 
rendeléséből: más hatáskör szabatott elómbe, nem szü-
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rendem meg, mint gömöri, kedves körötökbe vissza
lépve, csekély erőrahöz képest részt venni Gömör dísze, 
becsülete emelésében , mit sértetlen fentarthatni szives 
közremnnkálástokkal könnyű , de szakadatlan feladatom 
vala. Eleget tevén e’kép mennyire korlátolt erőm en- 
gedé, háladó szivem vágyainak, hátra van még, hogy 
szeretett honunkat tárgyazó legbensőbb meggyőződése
men alapult némelly nézetimet, mellyekre nézve ma
gamat szenvedelem ’s önérdek befolyásától mentnek nyi
latkoztatom, ez ünnepélyes alkalmat használva , őszin
tén s egyszerűen, ezen díszteljes gyülekezet előtt, 
letett esküm sikerbe vételéül előterjesszem , —-inkább 
kívánván a’ ki nem merített előadás vádja alá esni, 
mintsem azt magamba fojtani, mi által polgári köteles
séget gondolok leróni, — mert hisz becsületes kedély
ből származott meggyőződés is ér valamit.

CVege következik.)

j%ügy-Kőrö§ múltja ’s ĵ Iessje.
( F o ly ta tá s .)

Még mind e’ mellett is a’ város költségin termett 
földesurak viselvén, mint fönebb érintetett, 1757dikig 
minden lakosi terhet, fönmaradt a’ közérdek, ’s nem 
adván a’ népnek okot bizalmat veszteni ^s előkelői rang- 
jókkal *— az elöljáróságot meg tudták tartani. — De idő 
múlva mind magokban a’ közönség költségin , és hi
vataluk viszszaélésével lett közbirtokosakban , mindan
nál inkább maradékaikban , — minél távolabb állottak kö- 
zönségbőli törzsökeikhez , — kezdett hidegedni ’s meg
hűlt azon hazafi indulat, melly addig őket a’ közönség
hez , a’ velők egy érdekű testülethez , ’s annak javá
hoz kötötte; aztán külön érdekök leven minden csele
kedeteik rugója, a’ közönség javával úgy bántak , mint
ha a’ közönség és annak java tulajdon peculiumjok volt 
volna; mit csak lehetett önzésüknek áldoztak föl’s ma
gok hasznára fordítottak. A’ szabad adásvevés , örökö- 
dés utján kezeikre kerített jobbágy-telkektől is már 1780- 
ban minden teher-viselést megtagadtak , az adó fundusát 
fölötte megkcvcsítvén, a’ fönmaradt adó-mennyiséget 
szegény adózó lakostársaik nyakára nyomták’s mindenre 
nézve mint földesurak állottak elő. Már 1794ben mint 
v i l á g o s  ellenségei a’ községnek léptek föl, ’s már 
1796ban a’ 953d. megyei szám alatt fölolvasott tanácsi 
föladás szerint, azon közönség, melly a’ török háború
kor 1684UÖ1 az utóbbig 290,000 az ujabbiban 56,810 
ezüst ftot tudott költeni, a’porosz háborúra 95 fölkészült 
lovast birt kiállítani ’stb. melly számos szerzeményt tett 
lakosai boldogitására : már akkor kölceön-pézre szorult, 
— az adófizető nép megfogyott ’s a’ fölséges szolgá
latokra tehetetlenné lett.

Az ekkint származott földesúri jogokkal gyakorlott 
viszszaéléseknek a’ tanács résziről történt elnézeteset a’ 
jegyzőkönyvek, mellyekből láthatni, kikből állott idő 
szerint a’ tanács, — és az emberi természet raegfogha- 
tóvá teszik. Ugyanis volt idő, midőn 3 apa fiaival, két vo , 
két sógor ült a’ tanácsban, ’s hivatalokban, es nem 
volt olly idő, hogy a’ tanácsban azatyafiság negyed izigi 
távolságra kiterjedt volna. E’mellett minthogy a’ tanács
tagok , a’ minden teherviselés nélkül birt jobbágyi ja
vakból meggazdagodott ’s már ekkor nyilván közbirto
kosságot igénylett nemes urakból választották magok ma
gokat: látni való, hogy ekkint a’ t a n á c s  n e v e  a- 
l a t t .  m i n d i g  a’ k ö z b i r t o k o s s á g o t  i g é n y 
l ő  r é s z n e k  k i v i t t  a k a r a t j a  j e l e n t  m e g ;  
hogy ezek szerint a’ tanács nem vetkezhette úgy le

természetét, hogy önhasznára , maradékai javára ^ m á r  
ekkor Külön testületet formált közbirtokos atyjafiainak 
a’ közönségével nyilván ellenkező , de az övével ’s övéié- 
vel ugyanazon érdekű kivánatairól megfeledkezzék, 
azokat ha cselekvőleg nem is , legalább mivel szemet 
nem szűrt, elnézöleg elő ne mozdítsa. Innen lett, hogy 
midőn az itteni legkülönösebb haszonvételről, az erdő
ről támasztatott az akkor még kevés számú nem ta
nácsbeli közbirtokosak által kérdés, ’s a’ megye a’kér
dés elítélésébe avatkozni nem akarván, egyesség útjára 
igazította e’ dolog elintézését , az akkori nagyobb ré
szint illyen, magát közbirtokosnak tartó tanács, a’ kö
vetelő ’s v e l e  j ogi  és  v é r s é g i  k a p c s o l a t b a n  
á l l ó  a t y a f i j a i v a l , h a r m ad részben 2) egyezett 
m eg ;— de a’ melly sérelem ellen némelly lakosok által 
közbevetett fölkiáltásra , a’ megye is fölöslegesnek Ítél
vén a’ harmad részt, — időközileg t. i. az arányossági 
pör lefolyásáig ; V7 részt határzott. Ugyancsak a’ vá
ros regulatiója tekintetéből, a’ közös legelőből fölfo
gatni szükségesnek határzoft házhelyekből , a’ közbir
tokosság részire tizenhatod rész kivágatásában egye
zett meg a’ követelőkkel a’ tanács ; de ezen egyességi 
terv is, a’ nép ellenmondására foganat nélkül maradt. 
Hogy a’ tanács-tagoknak egymással, ’s a’ követelő köz
birtokos urakkali közvérségü kapcsolat ja , egész máig 
folyvást tart, ismét igen természetes. A’ honnan ezek 
tartották föl eleitől fogva ’s tartják föl ma is az előke
lőséget ; — ezek bírták ’s birják az elöljáróságot; — ezek 
öszszeházasodtak és házasodnak , ’s mind afyafiui in
dulatból, mind azon politikábul, hogy a’ városi kormá
nyon mindig azok üljenek , kik képzelt joguk harapo- 
zását vagy tettleg, vagy legalább elnézöleg előmozdí
tsák— a’ nem tanácsbeli, közbirtokosságot igénylők is 
oda munkáltak és munkálnak , hogy a’ tanács az ővelük 
vérségi ’s jogi öszszeköttetésben levőkkel töltessék be , 
bizonyosak lévén abban: hogy a’mit kimondott vagy ki
mond egy hatalmas öreg ur , annak fija, veje, vérei ’s 
illetőleg teremtvériyei nem fogtak, ’s nem fognak ellen
mondani , — ’s kész a’ tanácsvégzés.

Hlyen volt városunk állapotja egész a’mai időkig: 
de illyen az még mais. A’ városi hivatalokat ma is örök
ség gyanánt bocsátják ezen urak utódaikra, fijaikra 
t. i. és rokonaikra, sőt vöjeikre és sógoraikra is , — úgy 
hogy jelenleg is a’ tanácsban ’s városi más hivatalok
ban, alig van 5 — 6 egyed . kinek igényes vagy mellék
ágon valamellyik rokona vagy sógora tanácsbeli nem 
volt volna; a’ mikor az adózó lakosoknak, kik mind 
magok hordozzák, mind eleik hordozták a’ közönség 
minden terheit,— már ma szinte annyi, sőt mondhatni 
több tudományos készületei biró , ’s a’ hivatalok vite
lére némelly mostani hivatalbelieknél alkalraasb fiaik, 
ha szerencsétlenségükre nem sarjadéki, kedvenczei, s 
hűbéresei azon családoknak , mellyck mintegy idosülest 
szerzettek a' városi hivatalok viselhetésire nézve , sors 
átkozta születésük büntetéséül, ha hivatalt kivannak 
viselni, idegen városban 3) vagy faluban kénytelenek 1 2

1] Bizony bizony furcsa dolgokon akad fel értekező ur. 
hát lehet kívánni a1 húsból ’s vérből alkotott embertől,
a’ teremtés ezen még gyöngeségciben is remek-mű vetői,
hogy magáról s övéiről megfeledkezzék. Avvagy nem tu -  
ja értekező ur, hogy az, illy s efféle tetteket ke esz o 
jogoknak bizonyos helyzet cgyedei praescnbaltak. V.

2) Fölséges arnica!
3j Hlyen divatot egy Köröshez nem igen meszsze eső m. 

városba is akart hozui egy érdemes ur ; nem t u d o m  
mellyik tanulta másikátul ezen elvet, melly mondhatni 
igen gyönyörű , ’s még gyönyörűbb ha az inditrányo-
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szolgálni, és a’ földesúri halóság es szolgálat aló] már 
magokat megváltottapák gyermekei leven Jobbágy hely
nek jobbágy lakosivá lenni. — Ezen mi közbirtokossá
got igénylő, ’s ugyanazért a’ közönség érdekével me
rőben ellenkező érdekű atyafi elöljáróink a’ n y i l v á -  
n y o s s á g r ó l ,  mint az alattomos zsarlásoknak, a’ 
féktelen önkénynek, a’ vjszszaélések ezer nemeinek, 
a’ hanyagság káros következményeinek napfényre de
rítője ; csak az aprócska kényurak hatalmának fékezö- 
je ; a’ tespedök lomha táborának bár óvakodó ’s fon
tolgató-haladásra késztetője, ma már a’ tisztább lelküek 
és józanabb gondolkodásúak által, kiszámíthatlan üd
vös h a s z n a i é r t ,  o l l y  i g e n  k e d v e l t e t i k .  
— nemcsak semmit tudni nem a k a r n a k ;  sót inkább a’ 
bcligazgatásban , közgazdaság és számadás terhével járó 
hivatalok vitelében , valamint mindennemű h i v a t a l o s  
foglalatosságok teljesítésében , épen ők, kikben mind 
az isteni, mind az emberi törvények, a’ tiszta lelküle- 
tet, az igazság — pontosság— és közjóiét szeretetét, 
mint nélkülözhetlen kellékeket, mulhatlnnul megkíván
ják ,  kiktől a’ nép a’ közhivatalok lelkiisméretes folyta
tását , az igazságnak előszeretet és gyülölség nélküli 
kiszolgáltatását, a’ jó rend föntartását, a’ rendetlensé
gek és viszszaélések megszüntetését, jogaira szigorú 
fölügyelést, a’ község gazdasági ’s más jövedelmeinek 
a’ közpénztáraknak pontos kezelését méltán’s jogszerű- 
leg kívánhatja, bennök helyezett bizalma következésé
ben, — épen a’ nyilvár.yosságnak esküdt ellenségei.* 1)

(Vége következik.)

Kivonatok taube munkájáéul•
A’ csalódások világa jegyedül a z , mi az életet meg

örvendezteti , kába, ki csak egy morzsát is enged be
lőle. —

Az önzés azon ellenség, melly ellen az egész újabb 
mozgalom irányozva van; de a’ világ csak olly erényes 
mint egy ifjú , azaz: hiú erényes Jótéteményeit az ut- 
ezaszögleteken osztogatja.

Minden világosodik; de a" hajnal bizonytalau fé
nyénél legtöbben megbotlanak.

Csak a’ jelen e m b e r e  vagyok , csak az életet 
szeretem, ’s nem a’ halált, pedig a’ múlt és távol: 
halál. ■—

Gyenge nők a’ hírbe kapaszkodnak, mint az agg 
mankójába, mellyböl minden gyermek kiütheti.

A’ leghűbb férfi legalább tízszer felejti napjában 
kedvesét, és százszor emlékszik róla; a’nő nem em
lékszik kedvesérül, mert ez szüntelen jelen van , behü
ben tartja öt, és soha ki nem ereszti, — ö egyedül min
den gondolata, képzete és álma.

A’ világ nem akar többé olly törvények szerint él
ni, mellyek azért vannak, mert itt vannak ; de idő-és 
korba] eredő törvények szerint, a’ mikről tudja , miért 
vannak.

zókat ismerjük. Furcsa biz az , mikor olly férfi akar 
egy község hivatal-személyzetével a’ községi sarjadék 
ellenére rendelkezni, kiért a’ község, nem egyedi je
lessége miatt, hanem m á s o k b u l ,  annyit fáradt!

V.
1) Erősen pattog értekező ur! Hátha ezen világosságtól o- 

vakodásnak szem-gyöngeség oka ! Hátha a’ tisztelt urak 
úgy vannak meggyőződve hogy ők a’ főlebb elősorolt 
kellékekkel csordultig telvék (?) és semmi ellenőrködés
re nincs szükségük ! ? V.

Koronákat és milliókat büntetetlenül lopnak,csak 
a’ kisebb tolvajok bűnhődnek.

Nem gondolok a’jövővel, ’s ha nem volnánk mind
nyájan a’ jövendő betegei, szebb jelent élvezhetnénk.

A’ hazafiság, egyoldalú, kicsiny, de gyakorlati
lag hasznos és megnyugtató ; a’ világ-polgárság fönsé- 
ges, nagy’s nagyszerű, de egy embernek majd igen is 
nagy, a’ gondolat szép, de tetleges ered vénye , csupa 
benső nyugtalanság.

Este jobban szembe ötlik egy haldokló mint a3 
nap fényénél; a’ nap világos élete borzasztó ellentétben 
áll a’ közelgő halállal; — természetesb éjszaka meg
halni. —

Miért nem teremtette a’ természet nagyobbakká, 
erősebbekké az embereket ? Botoljék meg a’ hegyeken: 
de nyomorúság, hogy m i n d e n  vakandok-turáson el
esik. —

A’ legegyszerűbb ember i s , a’ múlt szerencsés 
időkrül szokott beszélni , habár azok, mig jelen voltak 
a’ legegyszerűbb, mindennapi dolgokat szülték is.

B. . . . czg Mihály.

Pótléktár.
Kinek Phocion-kedély juta osztályrészül az anya- 

természet kegyétől: ne cseréljen fejdelmek kelet be
cses terméki-diszitette aranykoronájával. Az szegény
ségében is sokkal gazdagabb ’s boldogabb, mint száz 
dévaj Lufeull, kinek pazar lakomái fölött a’ világon ural
kodott Róma elszegényült! Aranykorona ’s drága gyön
gyök: merő hitványság ’s hiuságos semmiség. Ámde 
ama kincs, kincsek kincse, a’ boldogság varázs igé
vel lezárt bfiládájának egyetlen kulcsa. És ezen ma
gasztos kedély alapvonata: a’ kevéssel megelégülés. 
Nem vágyni többre, mint mi jólétünkre mulhatlanul szük
séges , és körülményiek közt könnyen megszerezhető , 
’s azt mit nélkülözhetünk, mit nélkülözni kénytelenek 
vagyunk nem szomjazni: itt rejlik a’ boldoglét titka. 
De hol Bines , mi korlátozza a’ fölgyuladt vágyak me
rész röptét; hol minden ingerlő képzet lázas mozgalom
ba hozza a’ lelket: hogyan honolhatna ott kedélynyuga
lom és szivesönd ? Mig ez tulcsapongó vágyai nem tel
jesülte miatt elégületlensőg torzképű alakjaival küzd: 
addig amaz — ha szinte mint nyilványos hivatalnoknak 
száz meg szász alkalma van is meggazdagodhatni — 
önként szegény marad ’s Nagy Sándor hízelgő aján- 
dokát el nem fogadja , megveti. ’S mellyik lesz már bol
dogabb ? Sándor é ki ajándékoz , vagy Phocion ki azt 
nélkülözheti. ítélje meg az olvasó.

— Váratlan öröm vagy szomorúság sokkal heve
sebb kedélymozgalmakat kelesztnek bennünk, mintsem 
ha rajok kedélyünk némileg előkészítve volt. Valamelly 
esemény — legyen az kedvező v. bal — ha viharos szár
nyakon rohan meg, sokkal inkább fölzajdifja csöndes lel
künk sima hullámtükrét, sokkal kevésbbé tarthatja meg 
a’ lélek egyformaságát, mint különben. Igaz tehát, mit 
Mendelsohn mond: valamelly eszme ereje a’ sebesség 
arányában növekszik, valamint a’ physikai világban a’ 
testek egymásra h a t ás  aé a’ t ö m e g  és s e b e s s é g  
idomában. —

H. faluban egy ácslegény fejszédülés következtiben le
esvén a’ házfödözetról,egy szerencsétlenségére épen ak
kor ott menő lakost tetemesen megsértett. Miért ez tüs- 
tint a’ bíróhoz futa ’s ott sérülése okát bevádolrán, tőle e- 
légtételt követele. A’ bíró illy jeles ötlettel utasítja el pa
naszosát : tessék önnek kölcsönt kölcsönnel fizetni viszsza.

Szerkeszti Helmeczy. Nyomtatja T r a 11 d e r-K á r o 1 y i uri-utcza A 5 3.
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főispánságba iktatáskor! beszéde.

C V é g  e.)

A’ már 27 évig tartó béke, mclly a’ földlakfa né
peket érhetett legnagyobb jótétemények közé számítható , 
szülte e’ század jellemző sajátságát, miszerint a’ hosz- 
szas és véres háborúk által közállományokon mint egye- 
deken ejtett mély sebeket gyógyítani, a’ (örvényeket 
kijavítva — alkotványokat az emberekkel ’s tárgyakkal 
öszhangzásba hozni törekszik. Szeretett magyar honun
kat is elboritá e’ mindent javitni kívánó szándék, ’s mi
dőn ezen eléggé szemmel nem tartható tüneményről, 
annak természetéről, lehető eredvényiről elmélkedni kí
vánunk, lehetetlen a’ múltra is , raelly a’ jövőnek leg
hívebb tükre , egykét pillanatot nem vetnünk.

Nem szándékom előszámlálni, mint szállották , mi
kép alapították meg eleink ez országot, mint ontották 
vérüket szegény apáink, mint küzdöttek halálig dicső
séggel , nemcsak ez uj szerzeményükért, de a’ keresz- 
tyénség ’s egész európai raiveltsé-g érdekében, mikép 
állottak ellen, egy maroknyi nép , a’ tatár’s török vad
csordáinak ; sőt a’ félholdnak nemcsak ellenállani, de 
azt meg is győzni képesek lettek volna , ha a’ köztök ak
koriban gyökeret v ert, és számtalanszor csírázó viszál- 
kodás , többször , az országot az enyészet közelébe nem 
vezeti; — ellenben ligyelmeztetóleg ezeknek kétségte
len következményeit érintetlen nem hagyhatom. Miután 
ezen sok érvágás mindig leginkább a’ nemest, a’ ma
gyar nemzetiség képviselőjét érte ; — a’ nemzet sziv- 
vére patakonkint folyt: fogyott a’magyar úgy sem nagy 
számú család , ’s kénytelen vala, mit különben tán nem , 
vagy legalább nem olly mértékben lett volna teendő , 
idegen csemetét körébe fogadni, ’s ezáltal a’ már kü
lönben is vegyes hazai népet még inkább tarkazni. — 
Ennek súlya még most is nyom bennünket.— Lehetet' 
len volt illy tömérdek nehézségekkel küzdő első szent 
királyunknak, az ország alapítójának, a’ népek annyi 
vegyületében a’ nemzetiséget is, melly honi nyelv nél
kül üres hang , olly szilárd alapokra, mint a’ királyi trónt 
’s alkotványt tenni le , mi később még kevésbbé történ
hetett.— Szelídültek ugyan eleink a’ keresztyén vallás 
követése á l t a l  szokásaikban ’s mivellségökben: de a’ 
fönebbieknél fogva lebetlen volt nekik, a’ köztársaság 
mind inkább szövevényesb állapotja által igényelt intéz- 
vényekben más nemzetekkel egyiránt haladni, azaz : a’ 
többi nemzetekhez illöleg k i e m e l k e d n i .  Értem pedig 
ezen kiemelkedés alatt mindazon értelmi felsőbbséget . 
melly a’ lélek, szív’s kedély valódi kimivelése , a’ ke
reskedés és ipar hatalmas előmozdítása , vagyis a’szel
lemi ’s anyagi érdek szerencsés vegyülete által, ez úgy 
is rövid időig tartó földi létet felsőbb nézőpontrul meg
ítélni , — a’ szerint cselekedni — ’s a’ társas életben mind 
inkább növekedő megszorításokon megnyugodni tanít,’s 
a’ r  a g y o n  o s s á g o t  előállítja. A’ fölebbiekból kö
vetkezett, hogy ezen magyar föld , minden gazdagsága 
mellett, eddigelé nem volt képes mindezen pusztítás ál
tal mintegy honosult vagyontalanságbul az országot ki
emelni, — annyival kevésbbé, mert vitéz eleink tábor
ban töltvén viharos napjaikat, a’ polgári békés élet alap
ját tevő gazdaság folytatásával nem sokat gondoltak , —

’s ennek súlya is még nyom egy kissé----Világos tehát
ezekből, hogy a’ n e m z e t e s c d é s  és a’ társasági ál
lapot tökéletesbülése felé általányos törekvés , — vagyis 
a’ k i e m e l k e d é s  e’ két nagy tárgy , melly a’ mivel- 
tebb nemzetekkel egy fokra állíthat egyszerre, ’suliért 
épen a jelen időben ? reánk rohant. És e z , állapotunk 
diagnosis». —

l)e ha ezen két feladat felé haladás más sokkal szá- 
mosb , egy ajkú, ’s a’ miveltség magasb fokán álló nem
zeteknél fölötte nehez, — vajmi nehezebb hazánkban! 
Nemzetiség ugyanis , nemzeti nyelv nélkül üres hang 

ezt áldott fejdelmünk (ki mindenhez , mi országunk 
emelkedeset eszközölheti, hatalmas védkezét nyújtja) 
és az országos Rendek átlátták, mit félszázad óta ke
letkezett törvényeink iránya bizonyít. Ámbár pedig ezek
nek jó sikere kétségtelen, mégis hány lakosa van még 
Magyarországnak , ki nemcsak nem magyar ajkú , de 
a’ nemzetisedési törekvést vagy ignorálja vagy nem he
lyesli; hány — ki nem magyar, de más nemzetiségnek 
hódol, szintolly hévvel, szintolly szeretettel mint mi? 
’s végre , mi tagadás, vájjon általányosan véve Ma
gyarország népességének nagyobb része nem ollyan é 
még ? melly a’ nemzetiség magas eszméjét, legyen az bár 
magyar vagy nem magyar , vagy tisztán nem vagy tel
jeséggel nem képes felfogni? ’s annál kevésbbé annak 
minden nemesre ’s nagyra varázserejü ösztönzését érez
ni , ’s állhatatosan követni. Nyugalmából felriasztanir 
legalább egy időre megelégületlenné tenni — felbőszíte
n i— igen is, a’ tömeget lehet: de ekkor az bizonyára 
többet ront, mint épit, akár a’ magyar vagy más nem
zetiség mellett, akár ellenök buzgókodjék. Midőn pe
dig egy nagy rész a’ magyar nemzetiség ellenzésében, 
vagy hogy többet ne mondjak, előliem vitelében egyet
é r t: vájjon azok, kik nyelvre nézve még a’ magyarok 
közé lennének számítandók, mindnyájan magyar szivet 
is hordoznak é keblükben? azok pedig kik a’ nemzeti
ség melletti hevükben egyoldalulag ’s a’ társasági állapot 
átalányon tökéletesbülését szem elől vesztve , csak e’ ki
kötő felé vitorláznak , ne gondolják , hogy a’ m i v e 11 
m a g y a r s á g  baráíjait sajkájokban hordozzuk. Mit 
használnak tehát ezek is nemzetiségünknek ? Illy nehéz
ségek mellett tán nem vakmerő azon állítás hogy nálunk 
a’ nemzetiség h a t a l m a s ,  s e b e s  l é p t e k k e l i , ’s 
a’ nemzeti kiemelkedést mellőző előmozdítása lehetet
len, vagy ha próbáltatnék , vesztére szolgálna. Nemze
tiség kiemelkedés nélkül, a’ magyarnak az, mi éhező
nek aranyhalom Zabara pusztáján. Nézzük most hogy 
áll a’ dolog a’ k i e m e l k e d é s  kérdésében ; és sza
bad legyen a’ nemzetiség barátihoz, kik közzé maga
mat is számítom, intézett azon kérdéssel felelnem: váj
jon ha a’ kiemelkedést sebesen akarnék előmozdítani, 
nem lennénk e kénytelenek idegen értelmi felsöbbség- 
hez folyamodni? a’ mire mindennapi életünkben is gya
kran kényszerítve érezzük magunkat: ’s a’ kiemelkedés 
csak egy eszközét is említvén , kérdem : ha a’ keres
kedés és ipar tekintetében o l l y  v o n z ó  honban, ezek
nek minden lehető csatornái, minden ovakodás nélkül, 
megnyittatnának , mi természet szerint a’ szomszéd nem
zetekkel különben olly igen kívánatos, szoros és számos 
érintkezések 's öszszeköttetések nélkül lebetlen , — váj
jon nem féltenék é a’ nemzetiséget nagy viszszalökés-
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tol? ’s igazságuk lenne tett előlépéseinket ez esetben 
félteni, és a’ kiemelkedést e’részben gátolni, raellyez 
úgyis már elég vegyes népű honbul földtekénk minden 
nemzetei ’s népei mutató-tábláját, a’ magyarpolgárbul 
pedig, világpolgárt képezni, ollyat t. i. ki néma’ ma
gyarságot, de nem is az isten nagy világát, ’s benne 
az egész emberiséget, — de csak magát szeretné , — ’s 
így véleményem szerint tán nem vakmerő azon állítás 
miszerint a’ kiemelkedés tárgyában sem lehet h a t a l 
m a s  és  s e b e s  l é p t e k k e l ,  és a’ nemzetiséget mel
lőzve elémenni, vagy ha próbáltatnék, vesztére szol
gálna. —

De, ha egyenkint nem lehet, tán mindkettőben e- 
gyütt haladhatnánk h a t a l m a s  é s  s e b e s  l é p t e k 
k e l ,  mondhatná valaki: Ugyanúgy ? tehát az , ki egyen
kint 50 fontot emelni nem bir, egy mázsát kivan emelni ? 
’s lehet é megfeledkeznünk még száz meg száz másféle 
bel ’s külföldi coraplicatiók szülte akadályokrul ? azon 
Bábel tornya építésére emlékeztető el — és nem — ér
tésekről, mellyek a’ nagy részben legjobb akarat-szülte 
heveskedések és csattogások által épen nem oszlanak, 
sőt még jobban bonyolittatnak ? lehet é megfeledkeznünk 
azon honunk legnagyobb kárával még most a’ nemzeti
ség és kiemelkedés közt létező szerencsétlen ellentét
ről, mellyrői egy kis figyelem mellett, mindenki min
dennap meggyőződhetik, ’s melly magában is elegendő 
lenne,mindkettőben való h a t a l m a s  é s  s e b e s  l é p 
t e  kk é l i  haladás meggátlására , vagy ha azt mégis erő- 
tetnök , egyik a’ másikát temetné el. — És mégis va
lamint hazánk történeti viszonyait tekintve , igy kellett 
jönnie: hogy a’ nemzetiség gyarapodása ’s a’ társasági 
gépely tökéletesbülése , e’ hon javát közvetlenül esz
közlő tárgy, szükségbép mi reánk, ez i d ő s z a k r a  
n e h e z ü l j ö n ;  ú g y  a z o k b a n  egyenkint épen nem 
— de csak egyesítve bell ’s lehet előmennünk: hogy 
a’ külnemzetek egykor lehető öszszecsapása által ösz- 
sze ne lapittassunb, vagy ha ránk nyomulnának, őket 
vi8zszatartóztatni képesek legyünk, és az egy oldalú 
előmenetel által, egy vagy más rendbeli érdele megsé
rülése ellenszegülést, ’s nem várt — ’s előre meg sem 
mondható nehézségeket ne szüljön. — Együtt ’s egy
szerre kell tehát, egyiket sem vesztve szem elől, óva
kodva mindkettőben előmenni. De hogyan? Félelmet sem 
elárulni, sem okozni, sem végre a’ lehető haladásrul 
lemondani, épen nincs szándékom, midőn mégis hitem 
szerin t, azt állítom: nem törekedett még ország ne
hezebb körülmények között a’ tökéletesedés pályáján, 
mint Magyarország. Azonban a’ tökéletesedés magvát 
mindenütt olly bőkezüleg elhintő mindenhatóság , ellen
súlyul majdnem kimeríthetetlen segédforrásokkal áldot
ta meg Magyarországot: tekintsünk szét bár merre , és 
áldott fejdelmünk magyarjai valódi boldogságát nemcsak 
óhajtja, de minden lehető utón tettleg előmozdítani is 
kész , — úgy hogy ezeknél fogva Magyarországot min
den igazsággal k i v é t e l i  o r s z á g n a k  mondhatni, 
melly sem idegenek befolyása, — mert hisz ezek com- 
plicátióinkat nem ismerik, — sem improvisátiók által, 
hanem törvényeit ’s ősi jó szokásait megtartva, csak 
nemzete ’s alkotványa erejével eszközlendő egyetértés 
által haladhat bizton elé.

Kívánom pedig az egyetértést e’ helyütt nem any- 
nyira mint e z  é l t ,  hanem mint szükséges következ
ményt, nem annyira azon varázs erő ’s helyes tapintat 
miatt, melly soknak egyremunkálásában rejtezik, ha
nem inkább azon morális hatása miatt, melly a’ közö
sen felfogott jótékony czél szerencsés elérése után min
denkit egymás iránti rokonérzettel, hajlandósággal ’s

engedékenységgel tölt e l , bizalmat gerjeszt ujabbi köz- 
vállalatra, mi annyi bukott vállalatok országában fö
lötte szükséges , neveli az egymást nem nélkülözheté$ 
érzetét ’s első nevezetes lépés sok másnak tételére ; mert 
az együtt-munkálás jó sikerének emlékezete a’ sokfe
lé való elágazásokat ’s a’ jobbra fordítható tehetségek
nek hasztalan vagy kevésbbé szükséges dolgokra elpa- 
zaroltatását gátolandja. —

Széttekintvén tehát, illy tárgyak után mintegy ön
kéntesen ajánlkozik kettő, melly már magában is képes 
lenne, az egek áldását e’ honra leidézni, — a’ v a - 
g y o n o s o d h a t á s  e z  ’s az á l t a l á n y o s  j o b b  
n e v e l é s  eszközlése. Bármi legyen is vallása, nyel
ve, miveltségének foka, állapotja, ezekben bizonyára 
mindenki egyetért. Ki ne szeretne zab helyett búza-ke
nyéren élni? darócz vagy vászon helyett posztó-ruhát 
viselni? ki ne szeretné azon hont? ki ne lenne kész 
mindenét feláldozni a’ hazáért ,raelly módot nyújtott gyer
mekei jobb növelésére? — És igy e’ kettő által Magyar
honhoz mindenkit a’ hála legerősebb láncza , a’ magyar
sághoz a’ közérdek kapcsolna , mit senki tagadni nem 
fog, ha meggondolja, hogy a’ nagy erények épen olly 
tulajdonivá válhatnak a’ nagy tömegnek, mint a’ leg- 
irtóztatóbb vétkek, a’ mint az előzvények ennek vagy 
amannak kedveznek. E ’ kettő körül pedig munkatér min
denkinek juthat. Hogy pedig a’ vagyonosodhatás némelly 
eszközeit említsem , elég legyen a” számos közül csak 
a’ mezei gazdaság mint Magyarország fő élet-forrása 
országos előmozdítását, a’ közlekedés, utak, posták 
általi könnyítését, főkép a’ Magyarországra leghasz- 
nosb belkereskedés tekintetéből; — vám és harminezad 
viszonyaink elrendezését, biztosítéki intézetet (Hypo
thekenbank) melly épen nem teszi az ösiség eltörlését 
szükségessé , tűz és jég elleni kölcsönös biztosítást ne
veznem ; ’stb. Honunk csak kifejlődést kíván, mi által 
a’ nemzetiségnek legjobb, legszilárdabb alapja tétetnék 
le , mert Franklin szerint: a’ teli zsák szilárdabban áll 
az üresnél — a’ mi szellemileg is való. — Midőn pedig 
az egyetértés kedviért e’ lépések tétetnének, szükség 
lenne óvatosan mindent elkerülni, mi a’ kívánt egyesü
lést akadályoztatná, vagy a’ fenállót öszszezavarván, 
a’minden előmenetelhez (Magyarországban főkép) szük
séges időtül megfosztana. Leginkább a’ nemes forrásból 
származó tulbuzgalomtul kell a’ magyarnak óvakodnia, 
nemcsak, mivel a’ túlfeszített erőködés , melly többnyire 
nem oda vezet hova irányoztatott’s anyagi mint szelle
mi világban tespedést szül: de azért is , mert a’ min
dig csirában készen levő rósz szenvedelmeknek kívánt 
tért és alkalmat nyit.—

Törvényes koronás fejdelmével együttvéve a’ ne
messég — tehát az, ki e’ földet birja — a’ haza jövendő
jéhez ezer érdekkel kötve lévén , mindig cselekedettel 
késznek bizonyodott az idő igaz kivánatihoz simulni,’s 
ezáltal 800 éves tapasztalás szerint, mi nem csekély
ség , egy olly hatalmas fentartási elv állott egybe , ’s 
erősödött meg, melly a’ hajdan viharainak — a’ jelen
kori felfofgatási viszketegségnek, igenis, de a’törvé
nyes korszerű javításoknak — soha ellent nem állva , 
a’ haladás legbiztosb, majdnem egyedüli, legnemesb kút
fejévé vált, — Magyarországban az annyira ’s méltán 
óhajtott nemzetiséget képviseli, ’s történeti alapon a’ 
jelent a’ jövendőhöz köti. — Mi szükség lehát ezt osto
rozni? vagy talán az itt ott jelentkező, a’ közcsendet 
felzavarható túlbuzgók czélja mégis az érdekek elvá
lasztása lenne? Óvakodjunk sok ezer érdeket sértve, 
a’ történeti alaptól távozni. így állhatott csak fen tör
téneti alkotványunk , mellyben mint mindenkor mondani
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szeretem: több bőlcseség rejlik mint első tekintetre a’ 
felületes vizsgálónak látszik, ’s raellyet a’ Corpus ju- 
rissal együtt csak az gúnyolhat, ki nem érti, vagy bi
zonyos vágyból, tágkeblü hazafi köpönyegébe burkol
va, azt „hogy elavult“ velünk elhitetni szeretné; pe
dig sokan közülök jótéteményit élvezni szeretik , hason
lók azokhoz, kik a’ kutból szívesen merítenek a’ nél
kü l, hogy forrását nemcsak nem vizsgálják, sót azt 
veszedelmeztetni ’s elásni indulnak. Óvakodjunk a’ túlsá
gos hévveli iinprovisátiók sürgetésétől. mert ott, hol 
ország ’s nemzet boldogsága f o r o g  kérdésben, csak 
i d ő v e l  ’s i d ő b e n  haladhatunk biztosan elé , ’s azt 
mondanám ; ne rázzatok fel mindent, ne kisértsetek min
dent egyszerre , kövessétek atkáitok példáját, kik soha 
nem rögtönözve,— de lépcsőnkint, soha idegenek de 
csak honosaik közreinunkálása által, ’s mindig az egy
szer szerencsésen letett alapkő megtartásával illesztet
ték az idő valódi, nem képzelt kivánatihoz képest a’ 
felül-epitvenyt. — Ha van közietek rósz szándékú, czélt 
nem érend. — Ti pedig, kik nemes indulatból ’s a’ haza
szeretet hó vágyából kívánjátok siettetni a’tervezett elő
menetelt, hogy — mi olly természetes — azt még élvez
hessétek is , oh! mennyire kérnélek titeket a’ király ’s 
haza egyesített javáért , — a’ természet ellenit, — a’ le
hetetlent ne kívánjátok. Nemes sziveteket, az erények 
legnehezebbjére ’s épen azért nagyobb élvezésre, az ön
megtagadásra utasítanám. Igen nevezetes és nehéz, — 
de legnemesb feladat jutott e’ jelen nemzedéknek, ön- 
megtag'adással— macáról megfelejtkezve — szüntelen 
az egyesség nagy eszméje fentartásán — öregbedésén 
munkálkodni. — Elégedjetek meg, ha sikerülend a’ teendő 
javításoknak törvényes és biztos utón , a’jövőknek elő
készítéséül , jó irányt adni. Elégedjetek meg a’ jöven- 
dőség boldogsága előérzetében. Az utókor a’ mostaniak 
önküzdését áldásival megismerendi. Ha pedig ezt tenni 
nem vagytok képesek, szűnjetek meg hon-szeretettel 
büszkélkedni, és magatokkal elhitetni a z t: hogy képe
sek vagytok valami jót eszközölni.

De tárgyam nagyságától elragadtatva, a’ szűkén 
mért határokat tán túl is haladva,— miért bocsánatot 
kérek, — ismétlem : miszerint bonyolódott állapotunk kö
zepeit, a’ minden (ulságot jótékonyan mérséklő időt fő 
eszközül használva, a’ v a g y o n o s o d h a t á s t  ésne- 
▼ e l é s t ,  hatalmas és sebes törvényes lépésekkel moz
dítsuk elé , — a’ nemzetiséget ’s kiemelkedést pedig min
den külső ellenséges hátastul mentsük meg, hogy igy 
amazok által, magukban csöndesen fejlődhessenek. — 
Az élet komoly tapasztalásai ifjúságom ábránd-képeit 
már eltörölték, de mégis ezen—«nagy részt idószultc 
feladatunk illy utoni szerencsés megoldása iránt, re
ménységem sót meggyőződésem el nem hagyand soha , 
feltevöleg, miről nemzetem, ’s különösben ezen ns me
gye Rendei iránti csüggedhetetlen bizalmam kezeske
dik, hogy a’ király ’s hon egyesitett javát atyáink által 
is megszentesitett gyakorlati utón, az éltesebb nemze
teket nem utánozva, de tapasztalásikat használva f — 
szerencsétlenségeiken okulva,— józan törvényes hala
dással raozditandjuk elő, mint ezt e’ nemes megye Ren
dei, mindig férfias meggondoltsággal követték, ’s hogy 
ezentúl is követendik, föls. koronás királyunk és a’ hon 
reá számot tart.

Ez érzéseim alkotványos trón, törvényes szabad
ság , ős nemzetiség iránti hűségemből származnak, ’s 
ezek egy kis jó akarat hozzáadásával, érdemeim ösz- 
szegét képezik : — de ezek tisztaságában ’s akaratom 
szilárdságában senkinek engedni nem kívánok , ’s tu
dora , hogy valamint én törvényes hatalmam körét jól

ismerem, úgy a’ tek. Rendek azt mindig tisztelni fog
ják , ’s viszont én is letett esküm szentségéhez tartan- 
dóm magara. De vajmi kevés lenne ez , e’ fényes hi
vatalommal elvállalt kötelességeim ’s felelősségem ter
hei arányában, ha e’ tek. m e g y e  hasonló érzésektől 
lelkesített Rendei bölcseségökkel és tapasztaltságukkal 
— szabad reraéllenem szives bizalmukkal—gyönge erő
met nem támogatnák ; ha olly tisztviselői kar által nem 
látnám hivatalomat körülvétetve , kik velem közösen mun
kálva , a’ hozott végzések végrehajtását, a’ felsöségtöli 
törvényes függést, a’ szoros becsületességet tüzek ki 
vezér-elvül; szeretett királyunk iránti tántoríthatatlan 
hivségünk , honszeretetünk, törvényeink ’s ősi jó szo
kásainkhoz való ragaszkodás , azoknak szigorú betölté
se , az igazság személy-válogatás nélküli kiszolgáltatá
s a , jellemezze minden lépteinket. Az egymás iránti köl
csönös bizodalom , tanácskozásink komoly méltósága, 
mind megannyi megkivántatóságai a’jó rendnek , a’ sze
mély- ’s vagyonbátorság , az árvák, özvegyek’s adó
zó-nép ápolása, ’s vagyonúnknak hiv ’s kíméletes ke
zelése, a’ közterhek igazságos kivetése, szóval az ón- 
hasznot egyedül a’ közhaszonban feltaláló közdolgok- 
bani eljárás , mind megannyi feladatai helyhatósági rend
szerünknek , mellynek ismét legerősebb örje az erényes
ség. — Csak, ha ezeket tartjuk szem előtt, felelünk 
meg föls. koronás királyunk ’s a’ haza várakozásának, 
csak igy valósulhat legtisztább szándékom, csak igy 
szolgálandnak gondjaim e’ megye boldogságára, dicső
ségére, mi hogy történjék , a’ jóság ’s igazság kútfe
jének, a’ mindenható ur istennek minden reménységi- 
met ’s aggodalmimat felajánlván , hozzá fohászkodom : 
tartsa és tetézze mennyei áldásával szeretett királyun
kat , e’ hazát, boldogítsa e’ ns megyét! !

Ezen igtatás ünnepélyéhez hiszszük , igen kellemes 
szint kölcsönz az emberszerető főispán következető nyi
latkozata :

Tekintetes KK. és R R ! Midőn 4 évvel ezelőtt ö 
felsége legkegyelmesb királyunk által Gömör és Kishont 
t. e. vármegyék kormányával felruháztaitam , azon véle
ményemet nyilványitám : miszerint a’ beigtatási ősi ün
nepélyes szertartásokat egyszerűbben lehetne , sót te
kintvén szegénységünket, k e l l e n e  is elrendelnünk. E’ 
nézetem azóta nem gyöngült, sót meg erősödött, mert 
okai ma legalább szintolly igazak mint akkor valónak ; 
a’ keleti pazar fényűzés most is épen olly aránytalan te
hetségünkkel , sőt szegény-gazdag országunkban, most 
még inkább, mint akkor, élünk jövedelmeink helyett tő
kéinkből. —

Azonban én, ki a’ rögtönzéseket költészetben sem 
szeretem , a’ közéletben pedig gyűlölöm ’s állandón el
lenségek kívánok maradni, e’ nézetimnek egesz kiter
jedésűkben rögtön életbe léptetéséhez-—mi által az esz
mének bizonyosan nem használnék de ártanék , részem
ről járulni nem k í v á n o k ,  a’ mennyiben mindazáltal, 
c’ véleményem idővel leendő kivitele előkészítéséül ün
nepélyes beigtatásomnal netalán v a I a m i hijányzik, mit 
különben a’ divattá vált szokás megkíván, annak pénz
beli értékét 2000 ezüst forintban ezennel az e’ f. me
gye hatósága alatti adózók javára ajánlom , annak leg- 
czélszerűbb hova fordítását a tek. RR- köztanácskozá
sával elrendelni, magamnak fentartvan. f

A’ ki egyébiránt magamat a’ ted. KK. eŝ  RR.jo- 
voltiba ’stb. Eperjesen septemb. 28kán 1842. stb.

Gr. Andrásy György.
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Aagy-Hőrös mii ltja ’s jelenje.
'  ( F o l y t a t á s . )

Ezen jó urak elég mesterek arra , hogy roegvakit- 
ván elhitessék a’ népet, mellyet örökös gyámság alatt 
kívánnak tartani, mikép ők magányérdeke.k hátraha
gyásával is készek elöljáróskodni, a’ közérdeket ’s jobb
létet előmozdítani, és nagyobb hitelesség végett, — 
nehogy t. i. a’ közönség bizodalmát végkép elveszítsék , 
— mint a’ közönség jogainak őrjei’s védőji, a’ közön
ség ellen egyesült közbirtokosságot követelő testvéreik
kel ’s rokonaikkal, az elámított népet szinlett javára, 
mindenkor és akárhol úgy kötni k i, hogy a’ község, 
mellynek érdeke az övéikkel, mint világosság a’ sötét
séggel , soha öszsze nem fér , soha ne nyerjen. Ezek 
tartják kezeik között a’ közönségnek minden leveleit, 
mellyek közül némellyeket már elveszettnek mondatnak1), 
másokat pedig közbirtokos-testvéreik ’s rokonaik által a’ 
közönség ellen kezdett és folyamatban levő pörökben, 
mellyekben ők is nagy részt érdekelteinek , — használni 
nem engednek. — Mert meg kell jegyeznünk, hogy a’ 
város kölíségin termett közbirtokosságot igénylők, ez 
időkben külön testületet alakítottak, gyűléseket tarta
nak, a’ közönség ellen pereket folytatnak , ’s ezt tö
mérdek költségbe keverik. Egyesült közbirtokosság ne
ve alatt a’ városnak politikai adrainistratiójába is kor
mányzói befolyást gyakorolni törekszenek; és csupán 
resolutiókon épülő földesuraságukat annyira terjesztik, 
hogy az erdőbül minden következés huzhatása nélkül 
időközileg kiadott ]/7 részt vevén szabályul, — minden 
hetedik szál- füvet magokénak követelni nem átalják. 
Már részükről minden kitört, mit csak ellenségtől vár
n i , belső ellenségről gyanítani lehetett: mégis a’ tanács , 
melly pedig magát a’ közönség jogai őrének , védjének , 
megboszulójának, és igy a’ nép gyámjának színli, nem 
hogy hathatós elleneszközökrül gondoskodnék , s ő t  
elégnek tartván némi folyamodásokkal szembekötősdit 
játszani, behunyt szemmel nézi, vagyis inkább mint 
amazokkal közvérségi ’s jogi viszonyban álló, önérde
kének is hízelegvén, elnézi a’ közönség az általa gon
dolt és eszközölt váltság következtében, ugyancsak ó 
általa , ’s nem tanácsbeli közbirtokos vérei által okozott 
azon kimondhatlan sérelmét, miszerint miután magát egy 
földesurtól szörnyű áldozatta] megváltotta, — váltott 
magának 100 földesurat, kik előle mindennemű haszon
vételt elragadnak, ’stb. — Ezen közbirtokos atyafi elöl
járóknak, mi n t  a ' n é p  képviselőinek ’s jogvédőinek 
fölügyelése alatt folynak a’ közönségnek majdnem szá
zados arányossági- és a’ volt földesúri család érdem- 
díjozattjai ellen, ezelőtt mintegy 20 évvel kezdett zá
logos pőréi, úgy hogy magok ’s érdekelt rokonaik el
len soha le ne folyjanak. Ezek kezelik a’ város gaz
dasági jövedelmeit, mellyekből s z a b a d o n  ’s g a z 
d a g o n  a j á n d é k o k a t  h a t á r o z n a k  ’s osztogat
nak, drága és pompás vendégségeket tartanak1 2). A’ 
városnak közpénztárábul, drága áron, minden ellenőr

1] De csak ollyat mégsem történik tán , hogy a' község
jövedelmeit illető szerződéseket, egy pár ember, tetszése 
szerint hoszabithassa , vagy a’ 3 évet 6nak igazítsa a’ 
község károsításával csupán azért, hogy évenkint in
gyenholmival láttassék el. V.

2) De kicsinységéként?) akad fel értekező ur! hát nem
tudja, hogy már ez nekünk szokásnak. V.

ség és számadás nélkül szerzett kocsijait, lovait, hiva
talos és nem hivatalos hoszszu utakra tetszésök szerint 
használják. Ezen zártkörű , a’ népen örökös gyámságot 
gyakorló, közbirtokos atyafi elöljárók, magoknak ’s 
atyafi tiszttársaiknak , kényök szerint határozgatnak na
gyobb fizetést, és ha hivatalosan akarnak utazni, — 
többtöbb napi dijt és útiköltséget, az adózó népet nem 
csak meg sem szólítván , akarafjokat nemcsak senki
vel nem közölvén : — sót bármi ellenmondást is föl sem 
vevén, — azon közpénztárbul, mellybe a’ tanács na
gyobb része egy fillért sem fizet. — Mert van ugyan 
nálunk is 32röl halálozás által miníegy 12re olvadt és 
soha ki hem pótolt, többnyire tanulatlan, és a’ tanács 
által sokképen lekötelezett hűbéresek közül választott 
tagokbul álló , — úgynevezett E s k ü d t  p o l g á r s á g :  
de  e z e n  t a g o k , — ha akarnának is valamit szólni 
azon dolog felől, melly iránt ollykor, t. i. évben egy
szer, vagy legfölebb kétszer m egkérdeztelek,— leg
jobb esetben egynéhányat kivéve, inkább oily beszélő 
gépek, m e l l y  ha  k é r d i  a’ t a n á c s :  f e h é r  é ? 
r á m o n d j a ,  h o g y  f e h é r ;  — ha  k é r d i :  f e 
k e t é é ?  r á m o n d j a ,  h o g y  f e k e t e ,  ’s igy nép
képviselői ’s tekintve ellenőrködő testületnek nem te
kinthető. Igenis uraim! volt rá eset, hogy midőn egy
kori f ö b i r á n k  bizonyos indítványát az esküdt pol
gársággal tudatandó beszélni kezdett , alig egykét sza
vai után, mellyekből még látnoki tehetség is nehezen 
foghatta volna kilesni az előterjesztés szándékát, egy 
esküdt polgár közbeszóllván, következőleg nyilatko
zott : „bölcsen határozza a’ ns tanács; mi nemzetes 
főbíró ur bölcs előadását helybenhagyjuk ŝ elfogadjuk/* 
Mire a’ derék főbíró , részint nevetve , részint nehez
telve a’ minden dicséretre érdemes, de nevén nevez
hető közbenszólásra , figyelmeztető esküdt polgár ura
mat, mondván: „üljön le kelmed , hallgasson: még el 
sem kezdtem jó formán a’ beszédet , hogy tudhatná hát 
mit akarok, ’s mit végzett a’ ns tanács ?

Hát az adó kivetéséről, szinte minden évben tör
ténni szokott fölebbemelteléséről ’s beszedelése módjárul 
mit mondjunk? — Kivettetik és fölebbemeltetik az a’nél
kül , hogyha épen a’ tanulatlan köznép nemis , legalább 
a’ nem közbirtokos nemesség ’s a’ lakosság azon része, 
raellytöl az értelmiséget megtagadni nem lebet, érte- 
sittetnék, fölvilágosittatnék a’ dolog felől. — És itt gyö
kerezik már l e g k ö z e l e b b  ama-------városunk egyik
tanácsnoka által, közgyűlésen panaszosan előadott, de 
méltó bizalma'lanságbul származó e n g e d e t l e n s é g ,  
mikint ö szerette nevezni.— De be is szedetik az ,t.i. 
az adó , könnyű szerrel , egy kis kényszerítés hozzá- 
járultával. Mert bátorkodjék csak valaki a’szegény adó
zók közül kérdést tenni az iránt: miért rovatik reá az 
idén több adó, holott gazdasága semmivel sem szapo
rodott, vagy tán épen kevesbedett?— hogy lehet az: 
hogy miután ó testvéreivel az apai örökségen megosz
tozott , — mégis szintannyit kell mindnyájoknak fejen- 
kint adózni, mennyit apjok az egésztől fizetett?— bá
torkodjék bár, ára lássa mit fog kapni felelet, értesí
tés és fölvilágositas helyett. (Vége köv.)

Az ünnepek miatt jövő szerdán Társalko- 
dóval nem szolgálhatunk. — Ez évi utolsó 

vagy 104. számú Társalkodónk tartalmastul jövő szom
baton vagyis dec. 3ikén jelenik meg.

Szerkeszti Helmeczy. Nyomtatja T r a 11 n e r-K á r o 1 y i uri-utcza 453.
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lyelvtiisa Erdélyben.
( V  e g  O

7.
Magyaria. Gyanúsítás. Első gyümölcs.

Ki Magyarország törvényhozási történetét ismeri, 
megvetőleg löki el magától ezen bohóca könyvét, midőn 
azt olvassa, hogy a’ magyarok „nyelvük iránti túlbuz
gósága“ okozta a’ szlávok szemrehányását, t.i. misze
rint ő k , a’ magyarok, országukat mindenek előtt hatal
massá ’s aztán függetlenné szándékoznak tenni. Világ 
kezdete óta, minden nemzet, melly öntudatra jutott , 
forró szeretettel csügg saját nyelvén. Első Ferdinand 
’s követőji szerződéskint fogadák , hogy a’magyar nyel
vet fentartják. A’ király magyarul tőu esküt; a’ királyi 
kincstár ügyviselése magyarul folyt ; ugyan e’ kincstári 
hivatala’ szabad városokkal magyarul levelezett; 1790 
óta szakadatlanul törekszik a’ nemzet, hogy nyelvének 
természetjogi törvényszerinti értékét visszaszerezhesse. 
’S innen tán ama szemrehányás ? De szerzőnk ebben is , 
szokása szerint, maga ellen szók Még más okot is hoz 
fel a’ magyarok kárhoztatásaul. Ok — úgymond — elébb 
vádolták panszlávságról lakostársaikat.Hogy vagyuk már 
c’ dologban? Egyszer azt mondják, hogy túlzott ma
gyarság o k o z t a  a’panszlávságot, már most még azt 
halljuk, hogy a’ panszlávság már a kk o r létezett, 
midőn kitört a’ magyarság. Követjük alázatosan doctor- 
ság át: de jobb észtanárnak kell lenni, ki bennünket meg 
akar győzni. Köni-.yen lehetne egyébiránt korábbi idő
szakra utasílnunk a’ panszlávságot. Első halk lépteit ez 
már akkor tévé , midőn Oláh ’s Görögország , zsarno
ka ellen fölzendülf. A’ magyarság gátiá. a’ h a 1 a d ó út
ját. Azért, de hisz ezt csak doctorunk nem tudta. Kétli 
szerzőnk: vájjon valóban hiszik é a’ magyarok a’ pan
szlávság létezését. Egek ! milly siket lehet, ki nem 
hallja szavát minden t i s z t án 1 á t ó n ak mindenünnen, 
hol még van nemzetiség; ’s azon hangos beszédeket a’ 
sziávságra térítésekről, mellyek napiul napra gyakrab
ban . erőszakosabban, egyházban ’s egyházon kívül, 
fegyverszolgák ’s más szolgákkal, határon innen, ha
táron túl, történnek a’ nagy szláv birodalomban. Nem
csak földrészünk , hanem Ázsia havasbérczei is visz- 
szahangozzák már ama csapásokat» mellyekkel az uj 
világjármot kovácsolják. Menjetek Athosz hegye mindig 
zöldülő erdejibe vakondakok ! nézzétek , mikép amott is: 
,,a’ byzanczi egyház- és országeszme, mint az emberi 
nem alkatrésze, olly erővel, hogy azt még a’ legva- 
kultabb is érezheti. teszi magát érdekessé , amoft szin
te az A n t i-V a t i c á n b a n , az ész fegyverházában , 
melly által az illír földet megrendítik

Nem igen szeretetre méltóknak mondja szerzőnk a’ 
szlávokatazért,hogy gyanút gyanúval fizettek , rágal
mat rágalommal viszonoztak. Hallgatniuk kelle , hol a’ 
kormány maga is hallgat, s a’ magyaroknak sem kel
lene lesniük , merre nyujíandja óriás csápjait e’ csiga , 
mellynek utójában minden megakad. Hát magister uram 
miért nem hallgatott? Hát n kormány megtörte hallga
tásá t?— — De úgy! doctorságod mosónak ajárdjama- 
g á t , ki a’ szláv aranyat kiszedi a’ magyar fövényből. 
Sok szerencsét! tán azon emberfaj, melly Erdélyben 
aranyat mos, gerjesztő dontorságodat irigységre ! Hát 
nem tudja, hogy illy beszéd’s ellenbeszéd olly ország

ban fordul elő, hol azon szó, melly a’ felsőségetnem 
támadja meg, nincs megtiltva ? Hát nem tudja , hogy 
a’ magyar, önképviseltetésre még törvény mellett is jo
gosítva , szabadsága ótalmát nem egyedül a’ kormányra 
szokta bízni ’s hogy millió szem többet lá t , mint ezer , 
ha a’ kormánynak ennyi volna ébren is ? „Nem helyes“ , 
úgymond a’ helyosztó doctor, „hogy Magyarország 
azon tartományokat, m e l l y e k  cziraereit még koronája 
zászlójában lobogtatja, mint törvényszerű sajátját visz- 
szaköveteli ’s e ’ mellett csak a’ magyarországi, de nem 
más , jogrul szól.“ Igaz, — (és mi itt bámuljuk a’ nem- 
sai borbély emlékezetét) — igaz, hogy Mátyás királyt 
nem tegnap temették c l ; de hát tán emlékszik a’ kor- 
raányértö borbély, mellyik évben temettetett el azon 
o r o s z  czár vagy nagyherczeg , ki Krim félszigetet, 
Ukrajnát, Beszszarábiát, Morvaországot birta és Havas
alföldet ? — És mi korona karikája gyanánt követelhetné 
viszsza c’ tartományokat a’ fölséges uralkodóház ? Ta
lán mint Lombardhonét ? —

Erdélynek öszszekapcsoltatása Magyarországgal 
zavarba hozza az „antimagyar“ falusi Aesculápot há
romszáz évnyi, j ó l s z e r z e t t ,  függetlenségre hivat
kozván? Valóban! Az erdőntuli tartomány magyarhon- 
tuli elválása tiszta országjogon alapul. Vérfolyamok ’s 
országgyujtogatások jelelék az e l s z a k a d á s  kezdetét, 
a’török b o n c s o k n a k  kelle árnyékot vetni az attól fog
va már nem törvényes fejdelmi pálezára, és onnan, 
igen igen, találá meg a’félhold azon ut at , mellyen egy
két századig az Árpádok királyvárában gyökerezhetett. 
’S ezt azon erdélyi zugban nevezik s z e r z e m é n y 
n e k ?  Kötés szintúgy mint erkölcsi szükség kapcsolók 
a’ dunaparti Jagellók örökségét minden hozzávalóval, 
Habsburg ivadékához. Ki a’jancsárok ólalma mellett, 
azon örökség egy részét magának bitangolá — s z e r z ő  
lehete ttéaz? Azt, úgy hiszszük , d o c t o r  ’s magister 
uramnak Götlingában Hugo és Mertens nem mondhatták. 
De még több tüske van szerzőnk szemében : msgyar 
pecsét, magyar pénz , magyar parancsszó , magyar szó
lás még felsőbb helyen is , magyar vándor-könyv,’stb. 
’stb. ’S ezeken ő meghökken ’s f e l k i á l t :  „Ex un- 
gue — !“ Oh , oh ! doctor uram ! ön még a’ kormányt 
is bátorkodik leczkézni ? Hisz mind azt, mit a’ magyar 
kíván , már megadta a’ kormány egymás , kétfejű-sas 
alatti nemzetnek; sőt még valamicskével többet is. Csak 
nézzen körül doctor szemeivel Ön , ki mindent lá t’s még 
valamicskével többet. Hát ezt nem lálja ’s nem látta 
még? „Magyarhon, igy folytatja gyakorlati nemsai or
szágtudósunk. Magyarhon és Erdélyország is, a’kor
mánynak ellenállván , több csirát fojtott e l , mik már tel
jes virágzásban lehetnének, mik már érett gyümölcsöt 
teremhettek volna/* Hallja azúr .  politicus uram! ily— 
Jyenbe nem kellene az urnák avatkoznia. Az urnák leg 
és legbevésbbé ! ügy látszik, az ur . egy szabadelmü al- 
kotvány becsét semmikép sem foghatja fel. Mi az ur
nák oliy adatokat idézhetnénk, mellyek az urat nem egy 
részben oktathatnák. De minek? Az ur már megszok
tatott bennünket, hogy úgy halljuk okoskodni mint el- 
ménczkedő , bohooz könyvekben azon bírálót lathatni. 
Az ifjú iró , f.i. ki egy csomó papirt hozott mint bírálandó 
kéziratát, hoszszu hét hónap lefolyta után hetedszer 
kérdezősködék. „Hm !“ mond a’ mübiró vállat vonitva ,
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,,bíű ! a’ terv el van hibázva . a’ jellemkép roszul raj
zolva, a’ cselszövény nem valószínű, a’ beszéd terje
delmes, dagályos— szóval — mitsera ér !“ ’S az ifjú 
felbontja a’ csomót ’s azt kérdi: ,,például, mellyik he
lyen ?“ Halaványul ’s el- is pirul a’ bíráló , mert a’ cso
mó egy koncz tiszta papír. — Tehát nem is az országos 
birü doctor kedvéért ereszkedünk e’ czáfolatba ; hanem 
az olvasókért, kik rósz irányú irományábul semmi jót nem 
tanulhatnak.

„Magyarország, midón elszakadandna Ausztriá
tól , — megfagyott k í g y ó  a’ p ó r  k e b l é n  kienged — 
már -  -  -  elveszett fiú—7 idegenekkel pazarolja jószá
gát— mint gézengúz tér atyjához — tánczát nem kelle 
roszakkal kezdeni ’s tb .’stb .’stb.“ Ezek azon keleti böl- 
cseség , ezek azon szövetségi példázateró szavai, melly 
által szerzőnk még mindig ébreszti a’ t é v e d e t t  ma
gyarokat alvajárásukból. Mi a’ d o l g o t  ille ti, mi csak 
ezen szót ismételjük : „t é v e d e 11!“ Mi nem igen vesz- 
szük észre a’ tévedést. A’ magyarok , uram! áltáljában, 
jobban értenek országlathoz , mintsem felfoghatnák állá
sukat. Nem szorulnak nemsai érvágásra, mert épen ő- 
r á j o k  nem fér ama rémképes vád. A’ magyar nemcsak 
érti állását, de érti szive dobogását is uralkodója iránt, 
’s bebizonyitá már nemcsak egyszer annak h ű s é g é t ;  
’s most is , isten látja! antiszláv igyekezetük által épen 
azt bizonyítják. Mi a’ m o d o r t  illeti, mellyben ezen 
gyanúsítások felhozattak,tudnia kellene a’szerzőnek, hogy 
mikor vádolunk,bizonyságokkal kell bírnunk. Abban van
nak é ezen bizonyítványok, m i t a’ s z l á v  m o n d ?  v. 
abban, mit az ország akkor tett, midőn uralfcodónéja ma
ga vallá meg: hogy nem tudja hol fog szülésre helyet 
találni. „Ausztria“ , mond a’ királyi hívatlan főügyész 
Nerasában , nem lehet olly szándékkal, hogy választó
víz gyanánt, birodalma nemzetiségit fölétesse. Pályája 
ki van mérve az időszak által ’stb. No hát az időszak , 
szláv-pártoló uram , a’ magyarokat igazolandja. Nyel
vük ’s irodalmuk óriáslépésit semmiféle vak fatum nem 
történtekké nem teendi. Jo g á t, miszerint nemzeti nyel
vét mint diplomatikait fentartsa, ótalmazza a’ k i r á l y  
szava és a’ Rendek ébersége. Mit szándékoznak még 
tenni a’ nemsaiak , hogy ezen két t é n y t  felforgassák, 
azt ugyan nem tudjuk, de nem is gondolunk vele. A’ 
magyar sas most kezdett röptét kisérjék a’ szláv sóly
mok , a’ szász baglyok ! ki még egy fél emberkort érend , 
láthatja a’ következményt. Árpád nyelve bátran szembe 
szállhat a’ legnemesb földrész legnemesb nvelveivel: mi 
nem irigyeljük az al légkörök dicsőségét. Ott zajong- 
janak , fognak is zajongani a’ többiek. De föléledend 
a’ nemzetiség magától, ’s a’ nélkül hogy úját is mozdítsa 
az uralkodó. ’S azon egyvelegben felső fokon, azon 
nemzet fog állani, melly a’ legtisztább részeket: a’józan 
szabadságát’s a’ törvényes világosodásét vetettebeié. 
Hogy, továbbá fogalmunk is legyen azon nászünepély- 
röl, melly Magyarhonnak Habsburggal egyesülésekor tar
tatott , a’ nemsai titkár azt elbeszéli. A’ nászajándék 
körül vala fogva, mond, jancsárokkal, az ország lyányai a’ 
török nagyur ’a más török parancsnokok nólakjai számára 
vitettek e l , a’ körmöczi arany csak török pasák hasz
nára veretett, a’hon ifjúsága csak álgyu-élelmül szolgált, 
az izlam czéljaira ; végre az egész nép nem volt egyéb 
hanem teherhordó állat. Ezen ékes beszéd folyamában 
még török sárkány is bukkan fe l, ’s már rettegni kez
denénk a’ rémitő képtől, ha sebtében eszünkbe nem 
jutna, hogy ennek mégis csak árnyalaknak kell lenni,’s 
ízetlen bohózatnak, mivel nézőkre ijeszt a’ kóbor szem
fényvesztő, hogy aztán hirtelen— bohóczot léptessen 
föl. Vagy mi az . mikor olly szörnyeteget alaboskodtat-

nak előttünk, millyet a’ bohócz eldődei önmagok szólí
tottak elő , ’s ama zűrzavar ’s rendetlenség kópéhoz , 
mellyet ijesztőleg juttatnak eszünkbe, még g ú n y t  is 
kapcsolnak ? Ez é Erdély függetlensége indítója,herczeg 
süveg szerzője , mire neki semmi joga nem volt, ’s ki 
mind ezen irtózatosságot hozta a’ hazára, ő és mindaz 
kik távol maradtak, mint ő , a’ mohácsi napon ? És ek
kor azt kiáltják nekünk : „M e g v e t t ,  m e g v á l t o t t  
b e n n e t e k e t ,  ki  e l h a j t á  a’ v e s z t ó t . “ !!

V e v é s !  A’ végzet kegyelmes tolmácsa Nerasá- 
ban, nem érti vélekedését, szólását azon háznak , mellyért 
hívatlanul ’s a’ nélküi, hogy azt valaki megtámadná , so
rompóba lép. Mellyik történetiró bátorkodik azt állítani, 
hogy azon külföldiek, kika’ félholdat elűzni segitének 
Magyarhoubul, e’ küzdésben nem ön-megmaradásuk 
kedvéért is rántottak kardot? ’S azt ti „v e v é s“nek ne
vezitek ? Ve v é s ! Oh igenis ! Hisz eladó volt azon vá
ros, mellyet az ozmán terjedő birodalmában negyedikül 
dicsért? Aruba volt, ügyé, bocsátva e’ város, lakosi 
által? ki volt téve------------ de ki úgy öklözi a’ törté
netet , az czáfolatot nem érdemel.De mit, (minden embe
ri észre kérjük a’ bölcs doctort) , mit érthetni azon pél
dázat alatt, hogy a’ ju h , melly a' farkas torkábul ki
ragadtatott., ettől fogva gyapját nem fonton , laton ; te
jét nem pinten , meszelyen számíthatja fel uralkodójá
nak, mentőjének ’s mi több illy esztelenség? Hogyan? 
Azért, hogy Göröghon szabadságáért francziáb, brit— 
tek , németek ’s mások véröket ’s pénzöket áldozták , az 
uj Hellasz nem szabad? Azért, hogy a’ magyarokat 
azon édes öntudat boldogítja, mikép dicső királynéjok 
feje felölök űzték elá’ vészt, nem köteles szolgáji,nem 
igaz hódolóji unokáinak ? Azért, hogy gazdag alattvalók 
akarnak lenni, rósz szándékkal vannak fejedelmök er
szénye iránt ? Álmodozik továbbá szerzőnk : hogy a’ 
magyarok el akarják hitetni a’ „bécsi udvarral a’ pan- 
szlávságot.“ Ha azon férfi , ki szilárd kézzel kormá
nyozza a’ császári birodalom ügyeit ’s mindeddig ve
zette , elámittathatná magát valaki által, az , bizonyosan 
nem lehetne magyar, de még kevésbbé egy falusi ma
giszter : magyar nem , mert ez már százszor meg száz
szor mondá ki világosan, hogy hazája érdeke az ural
kodóházéhoz van kapcsolva; nemsai pásztor nem, mert 
ez a’ kormányhoz úgy ért, mint vak a’ festészethez. 
Jobban , mintsem mi ketten , tudja azon férfi , railly szi
ve van a’ panszlávságnak, hol szállásol, ’s mennyire 
mehetni vele. De a’ magyar úgy szokott beszélem , mint 
érez. Azért a’ rémalakra mutat ’s a z t  k é r d i :  ki 
vagy? Hát ez kotnyelesség?

A’ „Magyariát“ illetőleg, egy becsületes magyar 
sem tagadja, hogy mennyire csak lebet, nyelvét vala
mennyi lakostársai ajkairól kívánja hallani. Hát ez igaz- 
talanság ? Azon képzelődéssel, mellyet a’ g e r m á n  
magistermond , hogy a’német a’ császári ház l e^gbi z-  
10 s b pártolója , nem kevélykedik a’ magyar. O csak 
egyenesen bizonyítja hűségét, »’nélkül, hogy beszéd
del kürtölgetné érzeményét, míg azon germán dicsekvést 
sem régibb, sem újabb történet nem igazolja. Mert mi
dőn Ausztriát n é m e t  uralkodók veszélybe hozták, ma
gyar vér folyt az uralkodó család mentéséért. Hogy 
egyébiránt az o l á h o k ,  ha maguktól függne, csak a’ 
„ k o r o n á b a n “ akarnának „horgonyozni“ , mint ezt 
szerzőnk állítja, ez még nincs egészen tisztában , 's né
mileg a* legközelebb zágrábi világítások által tisztába 
kezd jőni. Különös becsületére v á l i k  minden esetre 
szerzőnknek , hogy Erdélyben é l , ’s látja a’ magyar párt 
törekvését a’ hűbér eltörlésében és — mégis mit sem 
tud felőle. Vagy tán az nincs „Siebenbürger Botéjában ?“
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Azon becsületmentség, miszerint szerzőnk f az orszá
got nem teszi részesévé ’s okául néhány forrongó kedv- 
duzzanás azon szándékának, melJyMagyarhont függet
lenné "s önállóvá törekszik tenni, megint olly fegyver , 
mellyel önmagát sebesíti. Hát miért indult ki pajzszsal, 
gerelylyel, sisakkal ’s vivóbárddal ? M ért idéz álar- 
czot, lázadást, észkisérletet, tüzes lovat, kétannyi 
abrakot, enged vényeket} bojtos zablát és vas-állazót? 
Hát ollyasmivel téritendi a’ forralókat? Hisz a’ kormány 
nem ezekkel, hanem az egész nemzettel értekezik. Mi
nek hát ezen székszónoklás ? Mellőzzük egészen e’ sza
kasz egyáltaljában esztelen ’s czéltalan befejezését. Ki 
előtt a’ dolgok miléte isméretes , tudja mit tartson fe
lőle. —

8.
Barátságos át  mód. Befejezel.

Szerzőnk nevezetes vaksága önmaga ’s azon dol
gok iránt, mellyekre amúgy tánforogva akadt, itt már 
teljes észsötétté válik. Itt keli öt látni tapogatózásiban , 
’s azonnal meggyőződünk: hogy egy érzéke, pedig a’ 
legnemesb hijányzik. „A.’ latin,mond, diplom. nyelvvé 
nem hongyülési végzés mellett vált. Ausztriába jutása 
előtt uralkodott már egyházban . iskolában , törvényte
remben , vármegyei ülésben ’stb.“ Hadd' feleljen erre 
a’ történet ; ’s ez azt mondja, hogy a’ rákosi gyűlése
ken, az Árpádok, az Anjouk, a’Jagellok udvarában, a’ 
megyei tanácskozásokban, a’ népszónoklásokban, a’ fa
lusi ’s aJ főbb iskolákban római közpiaczi nyelv hangzott 
é, v. magyar. Szerzőnknek, hogy nevetségessé ne tegye 
magát, oklevelekkel vala szükség fellépnie : de fájdalom ! 
oklevélül ó csak a’ „ kedves Bo t ó j á t “ ismeri; ne
künk pedig kezeinkben vannak bizonyságink, hogy nye
reség kedvéért, még bécsi kereskedők is szívesen adák 
fogadák a’ magyar nyelven irt kötelezvényt. Szerzőnk
nek , hogy tudhassa, mi történt a’ nemzeti nyelvvel a’ 
reformatio által, ismerősebbnek kelle lenni Debreczen- 
ben, Ujszigeten , Detrekőn ’stb. ’stb. A’ külföldnek, 
a ’ németnek , (ki áltáljában későbben 's nehezebben ta
nulja meg a’ magyart mint más nemzet), kedveskedett 
Magyarhon latin szólással. De a’ törökkel áltáljában is, 
különösen is , a 'bel’s külviszony magyar nyelven igaz- 
gattaték. Az igen is felületes doctor állítása ezen része 
magában öszszeroskad. De a’ java még hátra van. „A* 
gyöngédebb életmód követeli a’ latint.“

Milly durvának kelle lenni Francziaországnak nagy 
Lajosa alatt, milly otromba, milly f á s u l t  lehete az 
élet az erdélyi szász nemzet keblében. Hisz ott sehol 
sem volt la tina’ közlekedési nyelv, sőt inkább.------

„Illedék, mond tovább az illedékteljes lelkész, ez 
aranyfonal a’ miveit embernél, bírta az uralkodótarra, 
hogy németül nem szólt, az alattvalót arra , hogy ma
gyarul nem beszélt.“ Látni való, hogy a’ magyar gyű
lések történetét szerzőnk soha sem olvasta. Milly fáj
dalmasan érezte ollykor ollykora’ nemzeti gyűlés , hogy 
királya vagy ennek megbízottja magyarul nem  szólta’ 
Karok és Rendekhez! Tovább még ezt olvassuk : *A’ 
latin nyelv kizárólagos használását a’ magyar ügyetlen
sége foltétezte.“ Mi még sehol sem láttuk: hogy nem
z e t , melly álladalma felől értekezik, saját nyelve elég
telensége miatt szorult volna meg. De láthatá *s tud
hatja mindenki, hogy a’ fölséges „vén kisaszszony“ azon 
„ügyetlen“ magyartul volt kénytelen kölcsönözni. Hogy 
mer tehát valaki olly szembeszökő balgaságot állítani ? 
És hogy állana most a’ német i r  a l om,  ha a’franczia , 
olasz és latin kényuraságátul föl nem szabadult volna?

De úgy van, úgy! sokkal kényesebb dolog másr» a»’ 
maga nyelvét tolni mint annak nyelvét megtanulni.

„Ha az ausztriai császár , igy kiált fel a’ minden
tudó doctor . nem volna egyéb mint magyarok királya,, 
akkor azon kivánat, hogy a’ királyszéken magyar nyelvr 
szóljon,szerény kérelem alakjában, áldozatot érdemel
ne.“ Butábbat valóban, nem lehete mondani. A’nem 
z e t  a z  u r a l k o d ó  v é d s e r e g e .  O a n n a k  p a— 
r a n e s n o k  a.Hát a’hadsereg tanulja meg a’ vezér nyel
v é t, vagy pedig megfordítva? Az uralkodóra nézve 
igen terhes minden nemzetével, ezek saját nyelvén érte
kezni“ , úgymond Nemsányi ur- Mithridates huszon
két nyelven beszélt, Hadrián minden nyelven, melly ter
jedő birodalmában létezett. Pedig koruk ’s a’ miénk is. 
azért nagyon becsülék, becsülik. De nevelésértő szer
zőnk egy ausztriai koronaörökös nyelvoktatását követ
kezőleg intézi e l : ,,a’ franczia nyelv elkerülhetlen ; 
latin az emberiség ’s egyházért; olasz az aíyafiság.az 
emlék és a’franczia veszélyből eredő szemporitbul szük
séges. Cseh , Lengyel- és Magyarhon mitsem köve
telhetnek. Ilerczegftnek egyéb dolga van , mintsem nyel
veket tanulni.“ Kétségkívül. De milly emeltyű által tanul 
az ember olly fokon! És mit mondanának olly házi gaz
dáról , ki a’ szomszéd beszédét jobban értené mint báz- 
népeét? E ’ neveléstudományi bukfencze után a’ nemsai 
„Proteusz“ megint nádparipájához fordul, t. i. az or- 
száglattudományhoz és következőleg készít u ta t; ,,A* 
potiori lit denominatio. Azaz: potior numero, vagy po
tior jure. Potior jure ? Senki. A’ rendek joga egyenlő. 
Potior "numero. Ez az oláh? tehát a’ fejedelem olábul 
beszéljen velünk ? Azért is : 1) legyen a’ törvény három : 
latin, magyar, német nyelven. 2) Országgyűlés: ma
gyar. Mert (ez a’ doctor legdoctorosb mondása) — cede 
majori. 3) Közlekedés : Megszólítás a’megszólított nyel
vében. Felelet: a’ megszólitóéban. Ha nem, nem. 4) 
Igazgatás; magyar, német, latin, oláh. És az igazga
tóság felelete , mindnyájakra nézve , magyar ’s német; 
csak egy részre nézve ennek nyelvén. 5) A’ királylyali 
levelezés : latin. 6) A’ hadseregi és kincstári ügyek: 
németül. Mindkettő az uralkodó sajátja. (?)

Nem teszünk jegyzéseket a’ királyi székkeli viszo
nyokra nézf. Az ó bánásmódja nem a’ mi ügyünk , nem is 
a’ falusi pásztoré. Mi pedig az országpolgári jogot illeti, 
nevetségesnek látjuk a’ latin nyelv ajánlását, mert nem 
elegendő; a’ németét, mert fölösleges. Magyarul tud 
minden, kinek hivatása törvény-magyarázat s végre
hajtás. Esztelennek látjuk a’levelezés elrendeleset. Hát 
a’ franczia, ki angoltul franczia levelet vett, udvari- 
ságból angolul fog felelni? Továbbá , miért súlyosítani 
az igazgatás munkáját, hogy négyféle nyelven írjon, hol 
egvgyel is beérni. Hanem , hogy e’ befejezést részünkről 
is végezzük , egy eszmét kell érintenünk, melly az egesz 
hoszszadalmas, unalmas irkálaton keresztül kísér ben
nünket. Ugyan , ha azon osztálynak, mellynek szerzőnk 
szószólója (tudva van hogy a’ nemzet csak Kaleidos- 
kópon látja keresztül , mit elibe tartanak) a’ kormányban 
olly határtalan bizalma van, mint ezt a’ ,nyelvtusa‘ író
ja olly gyakran nyilványítja , miért nem hagyták a’ kor
mányra e’tárgy elhatárzásst, miért nem szóltak az or
szággyűlésen, hol ’s mint helye lett volna; a’ helyett, 
hogy olly sok semmit magában foglaló könyvecske áltál 
szédítik a’tudatlanok fejét, miért nem fordították a nyelv- 
tusa gyárfóji idejüket ’s fáradságukat irodalmi munkára* 
mellyben olly igen szűkölködik a’ jámbor szász nemzet, 
hogy egy serény vállalkozó háromszáz ezer^szász közt 
csak háromra talált, ki e’ ezelra munkálatát ajánlotta.Bu^ 
dán, Karácsonhó7kén ,1842. D r a u d t .
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Xagj-Körös múltja ’s jelenje.
( r  e g  e.)

Nem fizette le valaki az általa n em is értett, nem 
is aránylag rótt váltság-pénzt, és ennek következtében 
most már r á , mint földesúri váltsággal tartozóra , adó 
és dézma-rovásával is tetemesen terhelt adóbeli tarto
zást? — mindegy akár szegénységből, akár —mire példát 
nem tudunk, — nem akarásbul maradt adós, és akár i,  
akár 100 fta l: az évenkint osztatni szokott erdőbeli fai
zástól bizonyosan elesett; midőn a’ tanácsnok urak , az 
arányossági pör lefolyásáig, a’ helybeli közbirtokossá
got igénylők részire időközileg megállapított y7 rész 
erdőből i s , nem tanácsbeli közbirtokos testvéreikkel ’s 
rokonaikkal együtt kihúzzák járandóságukat, a’ közön
séget illető 6|7 részből is, — holott a’ városi házi pénz
tárba a’ tanács nagyobb része egy fillért sem fizet, — 
a’ legjobb részt kijelölve, mind a’ hivatal, mind a’ föl
desúri váltság után járó fá t , tömérdek mennyiségben 
kiveszik , és mig az ezen egyetlen haszonvételtől, a’ 
faizástól is megfosztott szegény adózó, szegény vis
kójában, ruhátlan gyermekeivel együtt a’ kemény hi
deget tűrni kénytelen ; addig a" város minden haszon
vételeiről, jövedelmeiről szabadon rendelkező , semmit 
nem fizető tanácsnokok , jól épült lakaikban kényelme
sen hevernek. Azonban távol legyen tőlünk azt állíta
ni: hogy az adójokat nem fizethető lakosoktul megta
gadott fa-illetőséget, a’ tanácsnokok akár magok, akár 
rokonaik akár kedvenczeik számára letartóztatják, ment
sen Is en! eladatnak azok árvere's utján. — De vájjon az 
ekép évenkint begyülni szokott pénzöszveg mire hasz- 
náltatik ? Talán az illetők adója lerovására, vagy tán föl
desúri váltságuk törlesztésére fordittatik ? Csalatkoz
nánk. ha ezeket hinnók. A’ bejött mennyiség a’ nélkül, 
hogy a’ zártkörön kívüliek tudhatnák hova , fölhasznál
tatok, és róla mint egyéb közjövedelmekről is , 1 0 ’s több 
év múlva sem ad számot senki. Nthogy azonban a’mondot- 
takat valaki rágalomnak tartsa, szolgáljanak némi bizo
nyításul e’ következők. A’ régibb időben egy hatalmas és 
egyik törzsök atyafi tanácsnok, főadószedői hivatalt vi
selvén , számadását hivatali éve után 10 évre adta be. 
ámbár e’ közben bíróságot is Viselt; almikor aztán ki
sült : hogy a’ közpénztárnak néhány ezer ft. bija van. 
Igaz hogy ezen pénztári fai tozáshan elmaraszfaltatott; 
ámde a’ marasztalási öszszegeí, bár aztán még 15 évig 
é lt, nem rajta, hanem örökösein, és úgy vette meg a’ 
tanács , hogy anyjok ’s illetőleg apjok 179 akó , mégpe
dig nem epen legjobb minőségű borát, bizonyos nagy 
summába , — azt sem határozván meg . akóját hány fíjá— 
Vftl » — átvevén , a’bor arabul a’ marasztalási summa is 
kitelt, az örököseknek is, — kik közül már ekkor két 
vő tanácsbeli volt, viszszafizetíetetí szintannyi, meny
nyit a’ bor érhetett, nemcsak, hanem sem kamat be nem 
számíttatott, sem arra figyelem nem fordiítatoíf: vájjon 
az 179 Révben történt pénztári hijány ezüst pénz volt é , 
vagy másnemű? — hanem az , az 1815ben eláradt v. 
czédulákhan vétetett meg , úgy a’ mint. — Az újabb idők
ben pedig, jelesen mintegy 22 évvel ezelőtt történt, hogy 
a’ tanács , számadási és számvételi hanyagságáért, a’ 
külön testületet formált k.birtokosak á lla l, — kik közt és 
tanácsbeli atyjokfiai közt ekkoron nevezetes, és a’ kö
zönségnek tetemes költségeibe került viszálkodás ural
kodott , — felsőbb helyre föladatván . mintegy 20—25 
evitized-adószedőnek számadásit,haoyathomlok egyszer
re vizsgálta meg , — jól vagy roszul ? azt ő tudja, — ’s 
a marasztalási tetemes öszszeget, csak aprónkint és több 
ev alatt szedte be , — ha ugyan beszedte. — Dejelenleg 
ŝ(, vaD, e»y gazdasági számadás, jelesen— második bí

rói számadás, melly 1 0 ’s több év után adatott be , ’s 
most fölebbvitel utján a’ megye törvényszékén lévén , még-

eddig sincs befejezve. Tetemes ebben is a’ marasztalási 
summa, ’s már a’ számadó meghalt, ’s ini legkülönösb, 
a’ számadás hibái a’ vizsgálás alkalmakor az akkori fő
bíró ------ által nem hogy roszaltattak volna , sót mind
szóval mentegetettek,mind a’számadásra tett nehézségek, 
ugyanaz által irt feleletekben elhárittatni szándékoltat
tak.—Van egy más, szinte 10—12 eves gazdasági szám
adás, két egymásutáni évről , melly ezelőtt 2 —3 év
vel ugyan beadatott,de a’száravevő által a’ benne levő te
temes hijányok miatt a’ számadónak viszszaadatott, ’s most 
is nála hever vizsgáiatlanul. Azonban az időközi szám
adások többnyire megvizsgáltattak ’s a’ fölmentő leve
lek is kiadattak. Ezeken kívül vannak a’ közelebbi 4—5 
évről is gazdasági ’s adószedői számadások , mellyek 
mind ekkorig vizsgáiatlanul hevernek. Jelesen, de a’ mos
taniakról azt Írni, mit közhiedelem ta rt, és tények v. tudva 
levő körülmények elég világosan tanúsítnak, nem szabad 
— az alkalmasint rágalomnak kiáltatnék !-— Annyit azon
ban bizton állíthatni, mikép nemcsak meg nem vizsgál
tatnak ; de még el is sikkasztatnak sok vizsgálatlan 
régi számadás mellékletei, hogy ne is vizsgáltathas
sanak m eg, mint némelly másodbirói, gondnoki szám
adások ’stb. És vájjon az illyen számot adni nem tudó, 
nem akaró hivatalbeliek közül , záratott é be csak egyet 
is a’ tanács valaha , mikint Pestmegye legközelebb is cse
lekedett? Sőt inkább épen azért nem vizsgálja meg több 
évig az atyafi hivatalbeli számadásit, hogy az is boldogul
hasson , kamat nélkül használhatván a’ közpénzt.Innen az
tán önként következik: hogy közben egykét számadás 
vizsgáiatlanul maradván , a’ későbbi számadás nyomos 
vizsgálása lehetetlen ; sem bevétel, sem kiadás pontjai el
len helyes kikelhetésre , az elhallgatottak fölvilágositásá- 
ra előbbiekből meríthető adat nem lévén, lelkiisméret mar- 
dosás és utoléréstől! félelem nélkül tarthatja magának a’ 
közpénzt, a’ különben számolt hivatalbeli is. És ez is
mét igen természetes, és igen könnyen kimagyarázbató , 
valamint ezen latin közmondásbul;] u p u s  l u p u m  non 
e s t  cs c o r v u s  c o r v o  non  e r ű i t  o c u l o s ;  úgy 
ezen angol példabeszédből is : f ö d ö z g e s s  e n g e m ,  
én i s f ö d ö z g e t l e k  t é g e d .  Gondoskodék ugyan 
már a’ legfelsőbb hely 1835beli rendelete állal, váro
sunkban is ellenőrségról, ’s a’ tisztelt rendeletet a’ me
gye 1837ki télen foganatosíttatta is , választván a’ n é p  
és nem »’tanács,60 tagbul álló n é p k é p v i s e l ő i  t e s 
t ü l  e t e t , és a’ tanácsnak alkalmatlan tagjai helyébe , a’ 
megye által határzott tisz'ujitás alkalmakor , másokat vá
laszthatni megengedvén. De képviselöi’stebintve ellenőr
ködő testület, mint nyilványosan , és a'nép’s a ’ tanács a’ 
kbirtokos atyafiai magány érdekével meg nem egyezőja- 
váiu l, és így a’tanács és kbirtokos vérei véleménye sze
rint hatáskörét haladólag tanácskozó , azon oknál fogva , 
hogy a’ tanács által eleibe irt esküt letenni vonakodott, a’ 
tanács szorgalmazására, a’ megye által fölfüggesztetett, 
a’ rég i’s maga a’ tanács által leglekötelezettebb emberei 
közül választott néhány , többnyire tudatlan tagbul álló, 
úgynevezett e s k ü d t  p o l g á r s á g o t  pedig , és a’ fö- 
lebbemlitetttisztujitáskor kimaradt tanácsnokokaí,kik kö
zül 3 ünnepélyesen lemondott, egy pedig kifelejtetetl; hi
vatalaikba ismét viszszaálíitván, régi zártkörébe újra 
viszszavonult. Ezen sérelme orvosoltatása tekintetebol, 
a’ fölfüggesztett népképviselőség felsőbb helyre folyamo
dott ugyan ; de bár tudjuk , hogy felsőbb helyről már kia
datott , nem tudhat juk , hol késik a’ vigasztaló válasz. — 
És ezek városunknak azon sérelme , melly minden más 
hasonló körülmények közt nem levő közönségeknek keb
lében történt és történhető rendetlenségekből, csempesz- 
kedésekből’stb. eredeti, v. eredhető kárát és sérelmét, 
fontosságára nézve kimondhatlanul fölülmúlja. Illyeneka 

ilványosság biányáuak gyümölcsei! Körösi Ügybarati.
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